
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 חידות השבוע
 ב-כיתות א

 שנים רבות לא ראיתי את אחי
 כיצד אדע באיזו דרך הוא יקבל אותי?

התכוננתי לכל אפשרות בעזרת שלושה 
 מעשים

רק שה' ישמור על נשיי ועל ילדי 
 היקרים!

מיהו אחיו?  אלו מעשים  מי מדבר פה? 
 הוא עשה?

 ד-כיתות ג
 אבקונלילה שלם הם 

 יעקב ו... עד הבוקר הם רבו
 ובסוף את שמו לישראל הוא שינה

אבל הוא בעצמו האם  את זהותו או שמו 
 הוא גילה? 

יעקב נאבק עם "איש" בלילה לפני 
הפגישה שלו עם עשיו.  מי היה האיש 

הזה?  מה משמעות המאבק?  חז"ל 
מלאך של עשיו.  הזה  היה מציעים שאולי

 מפגש זה?   לפי זה, מהי המשמעות של
 ו-הכיתות 

מחלוקת לא פשוטה נוצרה בין האב 
 לבנים

האחים באים  -מדובר בכבוד המשפחה 
 וטוענים!

זה   -לפחות כאן  -ומה שמדאיג את האב 
 בטחון המשפחה 

ז(הוא מודאג -אבל בסוף ימיו )מט: ה 
 מהכעס שלהם כתכונה.

מחלוקת מדובר?  מהן הטענות  ועל איז
 רשה?של האחים ושל יעקב בפ

 מה מוסיף יעקב בסוף חייו?  

 שתקפרשתון 
 פרשת וישלח

 גבכסלו תשע" י"ז

 לשולחן שבת )ים(דיון
כשיעקב ברח מביתו )תחילת פרשת ויצא( 

ל.  שם -הוא שהה לילה אחד בבית א
התגלה לו ה' בחלום הידוע ובו הסולם 
שניצב בארץ וראשו בשמים.  למחרת 

בבוקר יעקב קיבל על עצמו נדר שאם ה' 
זור לאותו ישמור עליו בדרך, יעקב יח

לוקים.  ועוד -מקום ויבנה שם בית א
בפרשת ויצא, אחרי שיעקב שהה בבית לבן 

עשרים שנה, ה' בא אליו והזכיר לו את 
נדרו )לא:יג(.  גם בפרשה שלנו אחרי 

סיפורי עשו ודינה ה' בא להזכיר לו שהגיע 
הזמן להשלים את נדרו )לה:א(.  מדוע 

יעקב היה זקוק לתזכורות האלה?  האם 
וא שכח? )קשה להאמין...(  האם יש ה

-סיבה שבגללה יעקב מהסס לחזור לבית א
 ל?    

, רק אחרי השלמת הנדר אנו בנוסף
שומעים שיעקב חוזר לאביו יצחק שנמצא 

בחברון.  אם אנו מניחים שסדר הדברים 
בפרשה הוא לפי סדר ההתרחשות שלהם 
אז יעקב כבר היה בארץ תקופה ארוכה.  

הוא איחר לחזור לאביו, אף  אם כן, מדוע
 על פי שהוא כבר השלים עם עשו?  

 להכיר ב"דבורה" בחיינו
בבית הספר )אחר...בוודאי לא שלנו...( היו כמה בעיות.  )אצלנו אין בעיות, נכון?(  
היו כיתות שבהן התלמידים לא עמדו בדרישות הפשוטות להרים כיסאות ולזרוק 

 -ל מה יש מנקים זבל לפח, ולא לאזור הפח.  כך טען ילד מאותה הכיתה:  "בשבי
 שהם יתעמלו קצת!"  

בכיתה אחרת התלמידים הרבו להזיק לריהוט של ביה"ס.  כל שבוע היו חייבים 
נורה.  פעם המחנכת של הכיתה ההיא שמעה ילדה מדברת להחליף שולחן, כסא, או 

אודות המצב בכיתה ואומרת: "לדעתי אב הבית לא עובד מספיק, שתהיה לו קצת 
 תעסוקה."  

היה ידוע  -יתה שלישית  התלמידים היו תמיד משחקים סביב שער ביה"ס ובכ
שבמשחק שלהם המנצח הוא הילד שמצליח לעצבן את השומר וגורם לו להעיף את 

 הילדים מהמקום.  
אחרי הצטברות של המקרים הללו, המחנכות הרגישו שחייבים לעשות משהו.  הן 

תף לכל המקרים הוא שהילדים ישבו ודנו מה מקור הבעיה?  הן הסכימו שהמשו
זלזלו באנשים שהם בקושי הכירו.  הילדים הרשו לעצמם להתנהג בצורה לא ראויה 

במי הם פוגעים.  המורות חשבו שאולי אם הילדים                            כי הם לא הבינו
מפסיק.   התפקידים האלו מקרוב הזלזול היהבעלי                           את מכירים היו 

 וכך הם עשו.  
לילדים קצת על חייה,  היום אחד לשיעור וסיפר                             המנקה נכנסה 
ומה השמות של ילדיה.  אב הבית לקח את                               היכן היא גרה 
התנסו                              בסדנא שלו, והילדים                              הילדים לסיור 

התלמידים           השומר לימד את                                                            בתיקונים.  
 בסיסיים של בטיחות.                                 אודות כללים 

ושהם אף                                הילדים היו חייבים להודות שמכולם הם למדו המון, 
הן שמו לב                           פעם לא ציפו ללמוד דווקא מאנשים אלו.  המחנכות אף 

 שהמקרים הבעייתיים אכן התמעטו באופן משמעותי!
קצר                              כדי לבדוק שהמסר הועבר עד סופו המורות הכינו שיעור

בשבוע של פרשת וישלח )למרבה הפלא!(.  המורות   בנושא.  הן טיפלו בבעיה הזאת
בראשית פרק ל"ה.  המורה שאלה מהו בביקשו מהתלמידים לפתוח את התנ"כים 

אל -הנושא הכללי של הפרק, והילדים השיבו שמדובר בהתגלות ה' ליעקב בבית
מהתלמידים לקרוא את פסוק ח'.  הילדים קראו המורה ביקשה בחזרתו ארצה.  אז 

ורה מספרת על מותה של אישה לא ידועה לנו מקודם בשם דבורה.  לו שהתיוג
המורה ? האם מישהו פעם שמע על דבורה -דים המורה המשיכה ושאלה את התלמי

משום מה זכתה דבורה יתה המטפלת של רבקה. יהסבירה שלפי המסורת דבורה ה
 ראל!סיפור חזרת יעקב לארץ ישב -היכן היא נזכרת עוד, ו –זו להיזכר 

וק זה ומציגים כמה גישות שונות.  נציע כאן חז"ל והמפרשים מתלבטים בפס
ל מי שמתלווה אלינו.  רש"י ורמב"ן אפשרות נוספת. יעקב מלמד אותנו לדאוג לכ

ב או נשלחה ע"י רבקה כדי לזרז את הגיעה ליעקמסבירים בדרכים שונות שדבורה 
דמות  זוב נעצר רגע והכיר שהייתה של יעקב הביתה.  במותה של דבורה יעקשובו 

אפילו אם לא מבין הכוכבים הראשיים בסיפור.  האישה הזאת השפיעה  -חשובה 
על חייו, ויעקב ראה לנכון לציין את מותה.  דווקא בעת חזרתו ארצה )ואולי בגלל 

שהיא תרמה לחזרתו( יעקב לא היה יכול להיות איש שלם ואחראי אילו לא היה 
ל כל האנשים שעזרו לו לעבור את התקופות הקשות אצל לבן ואף מכיר בתרומות ש

 לחזור הביתה. 
כך הרבה אנשים, עד שלפעמים יש כמה מהם שאנו -בחיים שלנו אנו פוגשים כל

כמובן מאליו, ואולי לא מתייחסים אליהם כמו שצריך.  בלי להתכוון מקבלים 
אדם -לפגוע מתוך רוע, אנו פשוט מזלזלים באחרים.  אם נספיק להכיר כל אחד כבן

מיוחד, הרי שלא נעיז לזלזל  באף אחד.  הלוואי שנצליח כולנו לדעת להכיר בטוב 
אדם הוא מיוחד,  שיש בכל אחד שמסביב לנו ולהבין שכל אדם הוא אדם, שכל

 ודורש את הכבוד שלנו.  
כמו שנאמר לקח זה הינו חשוב לגבי אנשים שאנו בקושי מכירים.  אבל מסר זה 

כמו כן חשוב ביחס לאנשים שאנו פוגשים מדי יום:  המורים שלנו.  אם היינו 
ת המורה כאדם, וכנשמה שמשקיעה, תומכת ואוהב                              חושבים על 
לזלזל או לא לכבד או חלילה היינו מרשים לעצמו                                אותנו האם 
כל מי שסביב לנו, בין המוכרים מה שמיוחד בנכיר ב                              לפגוע?  אם 

יותר אוהב, תומך ומהנה   נבנה לעצמנו ביה"ס                         יותר או פחות, 
    ולם! לכ

 שבת שלום!
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ל הקלף?ע/ מי קשקש  אוריינות באורייתא
המורה קראה והתרשמה רבות מחיבור של התלמידה.  היא הקפידה על כללי השפה, פיסוק, ועוד.  היא השתמשה 

ת ומזמינה.   העבודה היתה יוצאת מן .  נושא החיבור הוצג בצורה מעניינמגווןמלים ובאוצר במילות תואר, 
צורת ההגשה.  הדף היה מקומט.  בשולי העמוד היו קשקושים שונים )שלא היו  -הכלל.  היתה רק בעיה אחת 

מתוכננים כאיורים(.  בין שורה לשורה היו קוים ונקודות מוזרים שהקשו על הקריאה.  המורה התלבטה כיצד 
מצד שני חלק מעבודה חייבת להיות הופעה מסודרת, כתיב קריא, דף   להגיב.  מצד אחד החיבור היה מרשים.

נקי ונעים לעיניים.  הגשה נעימה גם יכולה להוסיף לביטחון עצמי וגאווה בהגשת העבודה.  ומה דעתכם, עד כמה 
 'ההופעה' משמעותית בהגשת עבודות?  

שלח איזה סופר סת"ם שובב התחיל כנראה, מישהו שכח להזכיר לסופרי התורה בענייני הופעה!  בפרשת וי
לקשקש על הקלף!  במפגש החשוב ומרגש של יעקב ועשיו התורה מספרת: "ויחבקהו...וישקהו ויבכו." )לג: ד(  

  -מעל כל אות ואות במילה  'וישקהו' ישנה נקודה נוספת, וכך אנו מוצאים בכל ספר תורה שבעולם! מה קרה 
האם יש מסורת של קשקושים?  כמובן                                מהנוצה?  האם הסופר התעצל ולא ניקה דיו שנטף 

כולן על פי מסורת של סופרי סת"ם.                                       שלא.  יש עשר דוגמאות לנקודות כאלו בתורה, 
במילה המנוקדת.  פרשנים מסבירים                                 לרוב, נקודות אלה רומזות לנו למסר או בעייתיות 
היה מרגש, ומלא באהבה.  המדרשים                                 שבמקרה שלנו על פי הפשט המפגש של עשיו ויעקב

לא רצה לנשק את יעקב אלא לנשוך אותו.                                      עשיו  מסוימיםמוסיפים רובד אחר.  במדרשים 
בהבנת הסיפור.  אולי לשינוי זה, סבורים                                 כמובן, שינוי קל בין 'ק' ל'ך' אבל שינוי דראמטי זה

חלק מהפרשנים, הנקודות רומזות. אולי נוכל לשלב את הפשט והמדרש ולהציע שהנקודות רומזות לבעייתיות 
מצד אחד קיימת אחוה טבעית בין אחים, מצד שני שניהם לא  . זהזה עם כללית בפיוס בין אחים שרבו והתעמתו 

 , מדוע קשקשו על הקלף?. האם קל לכם להתפייס?  ומה דעתכםהסתדרו וקשה להתפייס
 

 שינויים קלים( פעמיים בפרשה שלנו.בפסוק שמופיע )חצי לפניכם 
 ?  מדוע הוא מופיע פעמיים?? פסוקה מהו

בפסוק הבדלים קיימים  לו, שימו לב אימדובר איזה פסוקבכשתגלו 
לדוגמא, מיהו הדובר הוא מופיע?  בהם בין שתי הפעמים השלם 

 בשתי הפעמים? האם יש הסבר לתופעה המתוארת בשתי הפעמים?  
 מה אנו יכולים ללמוד מהבדלים אלה?

 ישראל!! יעקב!!


