
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חידות השבוע
 ב -כיתות א

 אני קטן ולא שמים לב אלי
רוב העוברים בועטים בי ואף דורכים 

 עלי
, חשבתי שזה וכאשר ה' שם בי אש

 סופי
והנה ה' עשה לי נס והאש לא אכלה 

 אותי!
 מי מדבר?  איזה נס מתואר פה?

באיזה סיפור אנו פוגשים את 
"הדמות" המדברת?  מדוע ה' בחר 

 ?דווקא בזה
 

 ד-כיתות ג
 חשבנו ששנינו בסך הכל ַמטות של עץ
ַמטות של שני אחים, ומי היה מאמין 

 שבתוכנו יש נס?
לחיה מלאת ארס  -של הצעיר  -האחד 

 הוא נהיה
למלך היאור הוא   -של הבכור  -והשני 

 השתנה
 על מה מדובר בחידה?

מדוע המטות בסיפורים השונים הפכו 
 דווקא לחיות האלו?

 
 ו-כיתות ה

  -לך אל פרעה ותבקש חופשה 
 רק שלושה ימים!

 ,אבל אמא ואבא לימדו שלא משקרים
 מה הייתה כוונת ה' בזו הדרישה?

 מה היו עושים ה קצרה... ועוד שאל
  - אם לזה פרעה היה נענה
 יוצאים ומיד חוזרים???

 החמישייה…והחמישייה הפותחת
ו עבדה קשה מאוד לאורך כל השנה.  היו אימונים -קבוצת הכדור סל של נבחרת ה

העבודה המאומצת  בזכותקשים עם ריצות בלתי נגמרות ועבודה מפרכת ממש!  
למשחק הגמר!  ערב לפני המשחק התלמידים ישבו הקבוצה עלתה הצליחו והם 

ביחד ותכננו איך יצאו למגרש, באיזה כינויים יבקשו מחבר לכיתה להזמין אותם 
אחד אחד למגרש.  הילדים דמיינו את עצמם במלחה או היכל הספורט נוקיה עם 
רמקול וזיקוקים וכל אחד מקבל צעקות מהקהל.  אחרי כמה דקות של חלומות 

ילד אחד אמר שהוא לא חושב שזה כדאי.  ההצלחה שלהם השנה לא וצחוקים, 
היתה בגלל כוכב אחד, אלא בזכות עבודה של הקבוצה.  למען האמת לא היה אף 

נקודות!   01נקודות במשחק, אבל תמיד סיימו עם יותר מ 01תלמיד שקלע יותר מ
למגרש השנה היתה בנויה סביב שיתוף פעולה בהתקפה ובהגנה.  לא כדאי לצאת 

כיחידים, אלא כקבוצה.  סוד ההצלחה שלהם והכוח האמיתי זה המשחק 
כקבוצה.  וכך היה למחרת.  הקבוצה היריבה באמת הזמינה תלמיד, תלמיד 

והתוצאות היו ברורות מהתחלה עד …למגרש.  הקבוצה שלנו עלו כקבוצה אחת
 הסוף.  אין כוח של אפילו כוכבים רבים  מול רבים מאוחדים!

נו פותחים את ספר שמות.  הספר פותח עם תיאור העבדות של עם השבת א
ישראל במצרים.  כמובן הספר קיבל את שמו מהפסוק הראשון:  "ואלה שמות".  

אבל באופן מוזר אחרי ששומעים את שמותם של בני יעקב )שהוא רק חזרה על 
 ספר בראשית( אנו כמעט ולא שומעים על שמות של ישראלים )רק שפרה ופועה,

אם הן היו ישראליות(.  אנו שומעים על ישראל כעם רב ועצום ופרעה מתכנן 
להעביד אותם.  אפילו כשמדברים על אנשים פרטיים התורה לא מגלה שמות:  

"איש ובת מבית לוי", "בן, ילד, ואחותו."  עד שבת פרעה קוראת למשה בשמו אין 
 שמות של אנשים!

דוכא לא היה להם כוח להשמיע את אפשר להסביר את זה בכך שכעם מושפל ומ
קולם מול המצריים האכזריים והם איבדו את זהותם האישית מול מעבידיהם.  
זה באמת דבר שקורה ביחס בין עבדים לאדון )בדרום ארה"ב בתקופת העבדות 

בכלל לא היו להם שמות לעצמם,  -אפילו קראו לעבדים לפי משפחת האדון 
ם לפי המספר על הזרוע(.  אבל מתוך ההשפלה ובשואה הנאצים  התייחסו ליהודי

 הזו התורה  מגלה נקודות אור.  
המושיע לא חייב להגיע ממשפחה חשובה, בעלת שם. הוא גם יגיע ממשפחה בלי 

רק מוצא, בית לוי.  האחות ששומרת על אחיה לא עושה את זה  -שם פרטי 
טים שהמשיכו להתפרסם  אלא כי היא אחותו.  חז"ל גם מספרים על אנשים פשו

לפעול.  הם מתארים מעשים של נשים צדקניות שדאגו להמשך קיום העם.  גם 
בתקופה קשה, גם בלי 'כוכב', הכוח של כל אחד ואחד זוהר וכשעובדים ביחד יכול 

 להביא לידי הגאולה!  
אנו מוצאים מידה זו של עשייה צנועה גם בקרב ה"כוכבים" של הסיפור.  בהמשך 

ת משה כשלוחו להוציא את ישראל ממצרים.  אחרי סירוב הפרשה ה' מונה א
מתמשך ה' משכנע את משה לצאת לדרך בהבטחה שאחיו אהרן ילווה אותו.  
משה, מרוב ענווה, לא מחפש אפשרויות להתבלט, הוא יעשה את שלו ומישהו 

כאשר ה' מבשר למשה אחר יעמוד בפני הציבור.  וכמו משה, כך גם אהרן.  
יו הוא מוסיף שלוש מלים:  'וראך ושמח בלבו.' דווקא אהרן לשאהרן יצטרף א

האח הגדול לא יקנא באחיו הצעיר אלא ישמח בעדו ואתו.  בזכות שני מנהיגים 
אלו שידעו להצטמצם, לאפשר לשני לתרום ולהצליח,  ולא לחפש כותרות, אלא 

         ידעו לעבוד בשיתוף פעולה ולשמוח בהצלחת האחר, אנו נגאלנו.
 שבת שלום!

 
 

 קשתפרשתון 
 שמותפרשת 

 גע"בטבת תש כ"ג
 

 דיון לשולחן שבת
אחד לכיתה ומצאתם שילד "שלא בדיוק החבר הכי טוב שלכם" עצוב, הייתם ניגשים לעזור?  אם אם נכנסתם יום 

 גיליתם שילדים אחרים התנהגו כלפיו בצורה לא יפה, הייתם מגנים עליו?
התורה מספרת לנו בתחילת הפרשה על הגבורה של שתי נשים, שפרה ופועה, המיילדות.  הן מסרבות לציית לפקודת 

את הבנים הישראלים שנולדים.  רוב המפרשים מבינים ששפרה ופועה היו ישראליות.  יש אפילו מסורת המלך להרוג 
מדרשית שמזהה את המיילדות האלו עם דמויות יותר מוכרות לנו:  יוכבד ומרים )אמו של משה ואחותו(.  אבל יש גם 

המלך ללידות הישראליות.  כיצד זה מפרשים מעטים שמזהים את שפרה ופועה כמצריות.  הן היו האחראיות מטעם 
לוקים" )א:כא(.  כיצד אפשר להסביר -משנה את מעשיהן אם הן היו מצריות? ... כתוב בתורה שהמילדות "יראו את הא

 את זה אם נניח שהן היו מצריות?  
פי הבנה זו, ביהדות אנו מכנים אנשים לא יהודים שעושים חסדים מיוחדים: "חסידי אומות העולם".  אפשר לומר של 

 המיילדות היו מחסידי אומות העולם הראשונים.  האם מוכרים לכם חסידי אומות העולם נוספים?  
 את האומץ לעזור לאותו ילד בכיתה?? לכם...ולחזור רגע להתחלה...האם יש 

מה תרצו להיות כשתהיו גדולים?           
                                   פילוסוף?                          מורה?   רופא? 

   רב?                                למלך? יועץ 
 ביחד?                                   אולי הכל 

טבת, בכ'                            , אשוןר ביום 
                                    ופטירת                           את יום  נציין 

, הרמב"ם                             של  808-ה
שבחייו תפקד ככל  משה בן מיימון,רבי  

 "ממשה עד משה לא קם כמשה"  אלה!!!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התפילה המגוונת / אוריינות )ותפילה( באורייתא
הלך לצפות בו במלחה.  הילד תיאר את האולם, והוא  תלמיד בכיתה ו' הגיש חיבור על משחק כדור סל שהוא

סיפר על כל מה שהוא ראה, שמע, הריח.  הוא לא דילג על אף דבר.  היתה רק בעיה אחת.  הקורא היה יכול לנחש 
שהתלמיד נהנה אבל לא היה יכול לדעת מה היה מיוחד ,מה תפס את תשומת לבו יותר מכל דבר אחר. בחיבור 

ה מלהיב!  הצעקות של הקהל היו מלהיבות!  ההטבעה של  השחקן היתה מלהיבה!  אפילו הילד סיפר שהכל הי
 השריקות של השופטים היו מלהיבות.  כל ההתלהבות הזאת יצרה תגובה לא כ"כ מלהיבה על ידי הקורא.  

לנו בחיבור שום דבר לא היה מלהיב במיוחד כי הכל היה 'מלהיב' באותה המידה.  היה חסר לכותב הצעיר ש
אוצר מלים עשיר:  צעקות מרעישות, הטבעה ענקית, ושריקות מכעיסות )כאשר היו נגד הקבוצה שהילד תמך 

בה...(.  בכתיבה חוזרת, בגיוון במלים הילד החיה את המשחק ובאמת 'הלהיב' את הקורא.  ברור לכולנו שאוצר 
 בעל פה.מלים עשיר הוא אחד מהכלים הכי חשובים שעומד לנו בהבעה, בכתב וגם 

בפרשת שמות התורה מספרת שאחרי תקופה מתמשכת של עבדות בני ישראל התפללו לה'.  התורה לא מסתפקת 
-.")ב:כגנאקתםלוקים את -... וישמע אשועתם ותעל ויזעקו... במילה אחת לתאר תפילה זו אלא היא כותבת: "

ים.  באוצר מלים מגוון אנו מזדהים כד( אילו התורה היתה אומרת כל פעם, "ויתפללו...תפילתם" היינו מבינ
יותר עם עמנו.  הזעקה שלהם מחרידה את אוזנינו.  אנו טועמים את הדמעות בשועתם, קריאה מרה ביותר.  אנו 
מרגישים את הכאת השוט על גבינו שיוצרת את הנאקה, צעקה מתוך ייסורים.  בגיוון התפילות אנו גם מרגישים 

אחד לפי מצבו.  הודות לגיוון במלים ממש מקיימים "בכל דור ודור חייב אדם שכל עבד התפלל מלבו האישי, כל 
 לראות את עצמו..."

 

 לפניכם פסוק שהתחפש. 
  -פסוק זה הוא שאלה רטורית 

 שאלה עם תשובה ברורה לצידה.
מהדמות  וליחתה בפסוק זה מהי השאלה? 

  לפי כיוון השעון.והמשיכו  ,עם פה הפתוח
 לה זו בפרשה? מה היתה הכוונה בשא

מה נוכל ללמוד מהתשובה בפסוק אודות 
 תכונות המנהיג ומקור כוחותיו?

 
 
 


