
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 חידות השבוע
 ב�כיתות א

אי� במדבר ע� כזה גדול 
 ?לי�ימוב
סוע ידע הע� על פי שני נל

 סימני�
הסימ� הראשו� היה שמימי 

 והופיע בענני�
 ליי�והשני הגיע בכלי� מוסיק

מה� הסימני� שלפיה� ידע 
 ?הע� מתי לנסוע במדבר

 
 ד�כיתות ג

 ,וכ� לצאת לדרכיאני הייתי מ
 אבל חתני הרועה התעכב בידי

לפי דבריו הייתי מדרי� 
 !לעניי�" ִמְדָ ִרי"

אבל הייתי מעדי# לחזור לביתי 
 ______ב

הא� ברור מה ?  מי אני
עיינו ג� (? החלטתי בפרשה

 הא� הוא �במפרשי�  
 )?רק בניו?  הצטר#

 
 ו�כיתות ה

אמר משה על " כבד ממני"
 הע�

  � לו נת�' שבעי� איש ה
 להנהיג איתו ג�

אבל בהר סיני מיתרו הוא 
 קיבל את עצת השופטי�

מהו ההבדל בי� שני , א� כ�
 ?סוגי המנהיגי�

 מנהיג לכול� או ע� כול�
כ� יעלי , לפחות.  ההכנות לטיול השנתי התקדמו בצורה ובקצב משביעי רצו�

:   לקראת הטיולעיי� יעלי תפסה פיקוד על ארגו� כל מיני ענייני�ולפני שב.  חשבה
יעלי לא עשתה את כמוב� ש.  ועוד, ועוד, חולצות, י�שירונ, ופרי�'צ, לינה, אוכל

אבל יש ילדי� שיש לה� נטייה טבעית למנהיגות , חברי הכיתה עבדו ג�.  הכל לבד
המחנכת של הכיתה ג� היתה די !  והיא היתה כזאת, ולדחו# את החברה לעשייה

, אבל.  מנהיגותה של יעלימה של הכיתה כולה וג� תמעבוד                          , מרוצה
                          .   בעיותרחבה והיא ראתה מספר יה קצת יותר י ראיש                         למחנכת
               בנוס# היא . שלא קיבלו תפקידי�, די מוכשרי�,  ילדי�                        היו כמה
                              שהיו כמה תלמידי� שתכננו דברי� אחרי� ללא קשר                             שמעה 

 על מנת אבל במיוחד לא דאגה המחנכת . שאר הכיתה                          לעבודת 
 .  הזמינה את יעלי לשיחה, זהכל לברר את 

בודת הכיתה ל ע עבודתה ועשיחה בדברי שבח ומחמאות על את ההמחנכת פתחה
 העבודה כאשר תוכמה מוצלח, יעלי הוסיפה כמה שהיא גאה בחברי� שלה.  כולה

המורה בחרה לא להגיב למשפט זה והמשיכה (!).  יש מישהו שיכול לפקח על הכל 
.  היא קוד� שאלה את יעלי מדוע קומ+ של ילדי� לא קיבלו משימות.  לנקודה שלה

ה� לא אהבו את מה אבל , יעלי הסבירה שהיא רצתה לתת לה� משהו לעשות
ה� לא בדיוק חברי� " , )בלי בושה(היא הוסיפה , ובכל זאת.   לה�הציעהשהיא 

 וצוחקי�   וממילא ה� רק יושבי� בצד.לא יודעת מה ה� רוצי� לעשותאני .  ישל
עברה לנושא גובתה ואת ת   המחנכת השהתה".על העבודה שלנו ומרכלי� עלינו

היא שאלה את יעלי כיצד היא מתכוונת להתייחס ולהכיל את התוכניות .  השני
זה .  לא תהיה בעיה",  ואמרה יעליצחקהלשאלה זו .  שהקבוצה השנייה מכינה

ערב שלנו ה� יכולי� לעשות את הא� יהיה זמ� אחרי פעילות ,  נחמד שה� מכיני�
 משפט זהבסיו� ."  אנשי� כוח לעוד פעילותיהיה לשאני פשוט לא בטוחה . שלה�

  .יעלי קמה וחזרה לעבודה
חלק לחברותות ולקרוא במדבר תלמחרת בשיעור תורה המחנכת ביקשה מכול� לה

מדרשי הילדי� התבקשו לציי� תכונות של משה הבית בלימוד .  ב"וי, א"פרקי� י
מספרי� כיצד ש אלה פרקי�הילדי� קראו .  סיפורי� בפרקי� אלהבי� השעולות מ

' משה בעצמו מתלונ� לה,  בפרטבשר בכלל ולות של הע� לאוכלנאחרי הרבה תלו
הצמיד למשה ' הכיצד  ג� קראו תלמידי�ה.   את הע�שאתשאי� לו כוח עוד ל

 ליד תושניי� שקבלו השראת הקודש אבל לא עמדו פיזי, שבעי� זקני� לעזרתו
לשו� הרע שמרי� ואהר� סיפרו בסו# פרקי� אלה הילדי� הכירו את סיפור .  משה

 .  עבור אחותושל משה ותפילותיו הצרעת של מרי� , על משה
 שהילדי� גילו כמה וכמה שמועהמורה שמחה ל, באסי# הדעות, בסו# השיעור

היא .  כל הע� והיה אחראי על כול�ליעלי פתחה בכ� שמשה היה מנהיג .  תכונות
# להיות אחראי על כל אירוע ועל שזה מעייציינה שדווקא מסיפורי� אלה רואי� 

תלמידי� נוספי� ציינו שמשה מצטייר כא� כמנהיג דואג שמבי� שאינו כל .  כל אחד
 .אלא הוא זקוק לעזרת הע� להוביל, יכול

ג� משאיר לנו אנו שמנו לב שכמנהיג משה בחברותא ש:  "ילד אחרו� הוסי# נקודה
 בתו� ,אלדד ומידד, �הוא שמח שיש עוד נביאי.  מקו� לאחרי� ולדעותיה�

לל הוא ג� מתפ.  אליו                            ושה� לא חייבי� להיות צמודי� , המחנה
כמנהיג הוא לא .  עליו                            שהיא הלשינה  אחרי אפילו , עבור מרי�

 ." חשוב לודכל אח                                 .  חיפש עילה להשאיר א# אחד בחו+
והכריזה שאחרי                                      המחנכת ברכה את כול� על לימוד מוצלח 
היא בסו# היו�                                    .  ההפסקה יעבדו בצוותי� של הכנות לטיול

המורה אכ� שמה לב למנהיגות .  מיוחדבאותה ברכה יעלי לשיחה אישית ולקראה 
שמקוד� ,  הזמינה את התלמידי�יעליבשעת העבודה האחרונה .  חדשה אצלה

" המתחרה"כמו כ� ביחד ע� הקבוצה .  לבטא את כישרונותיה� בהכנות, ישבו בצד
 יבחה את יעלי על כ� המורה ש.   לפועלתצאנהה� מצאו דר� שכל התוכניות 

 !שבת שלו�!  הביא לידי מעשההצליחה להבי� שתלמוד ג� חייב לש

 קשתפרשתון 
 ג"תשע בסיון ז"ט

 פרשת בהעלותך

 דיון לשולחן שבת
?  קשה לכ� לאחרונה בתפילה

 קשה להתחבר לאות� הא�
 הקשיבו ולמדו?  מילי� כל יו�

כאשר משה !  לקח ממשה רבנו
ראה את אחותו חולה בצרעת 

 , ל נא�א":הוא המציא תפילה
 ."  רפא נא לה

:  שימו לב לתפילה מיוחדת זו
ה ישר ופונ, לעניי�, היא קצרה

 תפילהאי� מניעה לחבר .  'לה
 לתפילה ה ולהוסי# אות, תאישי

כ� התפילה .  הקבועה שבסידור
שלכ� תוכל להיות משמעותית 

ח� נסו בשול.  יותר ואישית יותר
שבת לחבר תפילה בעקבות משה 

חשבו על ... בחרו נושא. נורב
 !בהצלחה...מלי� ברורות
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 אוריינות באורייתא / ?היום ואתמול,  מחראוהיום ומחר , אתמול
                     לאה התחילה לספר סיפור שאירע .  בימי� האחרוני�שתי בנות ישבו בחצר ופטפטו אודות כל מיני דברי� שקרו 

:  יעל עצרה אותה ושאלה.  באמצע הסיפור היא נזכרה בפרט חשוב והוסיפה את זה לרצ# הסיפור.  ע� האחי� שלה
 ..." כ� רק תקשיבי עד הסו#�זה לא משנה כל:  "לאה ענתה לה" ?לפני או אחרי, רעאבל מתי הפרט הזה אי"

ה  את חלקורמתת" דמות"אנו חייבי� להבי� מתי כל .  רצ# של זמ� הוא אחד מהמרכיבי� החשובי� להבנת סיפור של�
סופר מזוויתו של מ שאנו קוראי� ספר, לדוגמא,  לפעמי�.  על השתלשלות האירועי�מעשה זה משפיעכדי להבי� כיצד 

קוראי� סמ� לימצא דר� ל, ובחזרה) ילדאותו אד� כ(לעבר ) אד� המבוגר(ווה ההמדלג מהסופר .  מספר על ילדתוהמבוגר 
תארו לעצמכ� שמחבר של .  סטוריהקל וחומר בספר הי,   א� כ� ברומ�.יבודא לילכולא ה� שבאיזה זמ� ה� נמצאי� כדי 

 .  ופות ומאות ללא התראה או הסברספר היסטוריה היה מדלג בי� תק
באחד לחודש השני בשנה השנית לצאת� מאר+ :  "הספר נפתח ע� זמ� ברור למדי.  והנה אנו פותחי� את ספר במדבר

בשנה : "שמתחיל, כ� אנו מגיעי� בפרשת בהעלות� לפרק ט�אחר.  בראשו� לאייר, ובלשוננו) א:במדבר א" (מצרי�
א� התורה אמורה להציג בפנינו סדר ברור של ?  למה הלכנו אחורה בזמ�.  ניס�, בלשוננוו, )א:ט ("בחודש הראשו�...השנית

 ? כיצד כא� קפצנו אחורה, האירועי� מיציאת מצרי� עד הגיענו לעבר הירד�
בניגוד למה שהיינו ,  כלומר." אי� מוקד� ומאוחר בתורה:  "נו מציגי� כלל בהבנת סיפורי התורהעל פסוקי� אלה פרשנ

כיצד נבי� את סדר האירועי� וההיסטוריה של , א� כ�                        .  אינו עקבי בתורה) זמ�(פי� הסדר הכרונולוגי מצ
יש תאריכי� ומקומות ורצ# .  אותנו שיעור בהיסטוריה                       התורה לא מעוניינת ללמד,   כנראה?תקופת המדבר

מטרת התורה היא .  אבל זאת לא המטרה, אירועי�                                 סטורי של כללי שמה� אפשר להסיק סדר הי
הרווח , א� משבשי� את הזמני�ג� יוב� או יחודד יותר                         ללמד אותנו לקחי� וערכי� לחיינו ולכ� א� הלקח 

" לשלו#" בי� המפרשי� א� אפשר מחלוקתאבל שיש                        לציי�  ראוי  .של הלקח עולה על הפסד סדר הזמני�
� כנגדו "רמבה, אב� עזרא סבור שאפשר להפעיל כלל זה בהמו� מקומות.  הסבר זה בכל מקו� שיש חוסר סדר בפסוקי�

 . משתדל לצמצ� את השימוש בכלל הזה
� מסביר שמכיוו� שסו# "הרמב.   הסדרמדוע התורה משבשת אתלהסביר במקרה המסוי� של בהעלות� יש כמה כיווני� 

�התורה פתחה בענייני בניית המחנה סביב למשכ� בתחילת ספר במדבר ורק אחר, משכ�נושא השמות וספר ויקרא עסקו ב
י לעומתו מסביר שסיפור פסח שני במדבר הוא מעיד לרע על ע� " רש. סטוריי� בהמש� הספרי לאירועי� ההכ� חזר

 .צתה לפתוח את החומש ע� גנאי של הע�רו קרב� פסח בשנות המדבר והתורה לא ישראל שרק פע� אחת הקריב
ויהי "בפסוקי� ' התורה מספרת על נסיעת הע� במדבר והנהגתו של ה"!  מיותרות"בפרשה יש שתי אותיות , בעניי� דומה
י מסביר שהאותיות "כא� רשג� .  �  הפוכות"י� בשתי נוניקפפסוקי� אלה מו).  לו�לה:י" (ובנוחה יאמר... בנסוע הארו�

נסיעה (הובאו כא� כדי להפריד בי� סיפור חיובי של ע� ישראל ה� .  של פסוקי� אלה' הנכו�'באות לסמ� שכא� לא המקו� 
 ! לבי� סיפור רע של המתאונני�) במדבר

 .  נוסטוריה שנכתבה ללמד את תולדות עמהיספר משתי דוגמאות אלה אנו מביני� שהתורה איננה רק 
 . נו שאמורי� להעשיר את חיינו ואת עמא בעיקר ספר של ערכי� ולקחי�הי
 

 

 

 מהפרשה איזה פסוק 
 ??? בתמונותמסתתר 

 אומרים פסוק זה: רמז(
  ...)בהוצאת ספר תורה


