
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חידות השבוע
 ב-כיתות א

 באה פעם בעשור, אני
פעמים  4 אותיאבל תפגשו 

 שנה! 03בכל 
 באה לתת לכם מנוחהאני 

, לא לדאוג  אותיואם תשמרו 
   תהיה לכם ארוחה! -

 מה פשר החידה?
 

 ד-כיתות ג
כתוב בתוכחה של הפרשה 

שאחת מהסיבות שהעונש יגיע 
 היא בגלל שלא שומרים את
מצוות השמיטה.  לפי הכלל 
של מידה כנגד מידה הסבירו 
כיצד עונש של גירוש מהארץ 
הוא "מידה כנגד מידה" עבור 

 שמירת השמיטה.כישלון ב
 

 ו-הכיתות 
בשלוש מקומות )פרק כ"ה 

פס' לח, מב, נה( התורה 
מנמקת את המצוות שבין 
אדם לחברו באותו נימוק.  

מהו הנימוק? כיצד נימוק זה 
 אותן מצוות?מתאים ל

 
שני אנשים הולכים :  בונוס

שב.  מיובמדבר, רחוק ממקום 
רק לאחד מהם יש מימיה של 

מים.  אם שניהם ישתו, 
בלי להגיע  שניהם ימותו

.  מי ישתה?  רבי ליישוב
עקיבא מביע דעה בעניין הזה, 
על סמך הפסוק בפרשה שלנו:  

 "וחי אחיך עמך."  
נסו לגלות מה לומד רבי 

 עקיבא מפסוק זה.
 

   

 קשתפרשתון 
 לעומר 39 - תשע"גבאייר  כ"ד

 בחקתי-רפרשת בה

 מיםבית ספר לקוס
)תמיד רציתם לדעת על מה מדברים... אז  המורות ישבו בחדר מורות, ופטפטו בהפסקה. 

' שבטוח ובכיתה  תלמידאמרה:  "יש ו( מורה אחת פתחה הקשיבו היטב, נגלה את הכל.
בעבודה או במבחן הוא בא אלי לשאול אותי  הערכהשאני קוסמת.  כל פעם שהוא מקבל 

לפעמים הוא שמח ומודה לי:  'המורה, תודה רבה על . נתתי לו שאני הערכהאודות ה
.'   כזו הערכה קשה!' לפעמים הוא בא אלי בכעס ובזעם:  'איך נתת לי את הערכה המעולהה

לו לפי עבודתו, אבל זה לא עוזר.  הוא  שזה מה שמגיעניסיתי פעמים רבות להסביר לו 
מעבר לערימת מבחני  תשאני זורק םציוניקלפים עם בידיי  הכנראה בטוח שאני מחזיק

 אני קובעת את הציונים!" ך, כהקלפים על הערימה הכיתה. לפי פיזור
', "הם סבורים שאנו מחזיקים את המפתחות להמון ה"כן," המשיכה עוד מורה מכיתה 

דברים, ושאין להם שום יכולת להשפיע על המצב.  בין אם זה צורת הלמידה בכיתה, אם 
נקיים מסיבה בסוף פרשה ... הכל תלוי במשוואה סודית שנמצאת בתיק נראה סרט ... אם 

 המורה ואין שום קשר בין התלמידים לבין מה שיוצא מהתיק."    
מורה שלישית צחקה בקול רם מהסיפורים האלו.  היא הציעה שאולי בפורים הבא כל 

כרטיסים  מחופשים כקוסמים ומכשפים.  הקוסמים יחלקו ציונים גבוהים, יגיעהצוות 
שמבטיחים סרטים, מסיבות, וכל מיני דברים שהילדים נהנים מהם.  המכשפים יחלקו 

עמודים ללא תמונות, ורשימת איסורים בבית  033עם ציונים נמוכים, חוברות עבודה 
 הספר."  

 "גדול!" קראה בהתלהבות מורה אחרונה, "נתת לי רעיון כיצד ללמד פרשת בחקתי!"
אתם בסוד העניינים גם .  ועכשיו והמורות מיהרו לכיתות ל הצלצולסוף דבריה נקטעו בגל

 המשך הסיפור הוא בכיתה, מגרש שאתם אולי מכירים קצת יותר טוב.  ושל חדר המורות, 
, ת נדיבהמקוסבתחפושת של המורה "שנדלק לה האור" כיצד ללמד הגיעה למחרת 

, י"ג-י, פרק כ"ו פסוקים גשרביט והכל.  באותו יום היא לימדה את תחילת פרשת בחקת
.  למחרת היא הגיעה בתחפושת של מכשפה, עם כובע שחור אף עקום וכל הברכותפרשיית 

ת יירשפמ"ו, -האביזרים.  באותו יום היא לימדה את המשך הפרשה, פסוקים י"ד
לא יכלו להתעלם מהופעתה הפורימית נים, הפעם התוכחה.  הילדים שלפעמים באמת יש  

 פשר העניין.ל תהוו אשל המורה ושאל
סמת נדיבה , מוכנה והמורה הסבירה בצורה פשוטה:  "כאשר למדנו על הברכות באתי כק
בכל  ערפזרת להעניק טוב לכולם.  כשלמדנו את התוכחה באתי כדמות מכוערת שמ

 מקום!"
הטוב והרע מגיעים כל אחד "חלק מהילדים הנהנו בראשם.  הם אמרו שהבינו לחלוטין:  

כך  אתלמידים אחרים אבל לא הבינו כ"כ מהר.  הם התעקשו והגיבו של  "ו.מהמקום של
מחולקים על ידי קוסם או מלאך, שד או מכשפה.  הכל  כתוב בתורה.  לא הטוב ולא הרע

 נמדד לפי מעשה העם.  
ילדה אחת המשיכה את הדברים של הקבוצה הזאת:  "הברכה והקללה הן לא קסם 

רשת בהר התורה לימדה אותנו כיצד לבנות חברה צודקת, .  בפשבאופן פתאומי מופיע
, נתברך בשגשוג נדרש.  אם נשכיל לבנות כואפילו לאדמה חברה שדואגת לכל אחד ואחת

, נתנשא כלפי אנשים שסובליםכלכלי, תמיכה הדדית, ושקט מדיני נפשי ורוחני.  אם 
ת, סביבה מזוהמת, , נסבול מחברה מפורקאדמתנואו ננצל את ונתעלם מבעיות בחברה, 

 ועוד בעיות.  בידינו להביא ברכה או קללה."
המורה הסבירה שאף היא הגיעה מחופשת כדי להבליט בדיוק את הנקודה הזאת.  אין 
אדם או כוח חיצוני שיבנה לאף אחד חברים, ציונים או כיתה מגובשת.  אם אנו רוצים 

 !שבת שלוםו צלחהלהצליח, רוצים לראות תוצאות מבורכות הכל בידינו!  בה
 
 אוריינות באורייתאכפולה ומכופלת /  

לקרוא "רק עוד פרק אחד."  פרק אחד בלבד,  קרואלקבעה ש ומי לא מצליח לשכנע את אמא  ?ומי לא נהנה כשקוראים ל
.  בארבע קרואאותה להמשיך ל כנראה בספר ויקרא מישהו לחש לאוזנה של אמא ושכנע   (ח!המת שיאובמיוחד אם זה ב)
שבתות האחרונות )כולל השבת( קראנו שבע פרשות!  כיצד?  היו לנו שלוש שבתות עם פרשות כפולות.  אבל מדוע מחברים ה

עד שמחת תורה.  בשנה עברית יש בין  -חת אנו מסיימים את כל פרשיות התורה בשנה אלפי מנהגינו בקריאת התורה   פרשות?
לפעמים חייבים אז כדי להשלים את התורה כולה בשנה אחת פרשיות!   04אבל יש  ,שבתות, תלוי אם זאת שנה מעוברת 05-00

 שתי הפרשיות.ללנו נוסיף עוד מחשבה 'אוריינית' ש" לכבוד הפרשה הכפולה לחבר פרשיות וליצור 'פרשה כפולה'.
ותבים חיבור או קטע עם מבנה מדויק, קטע בן חמישה משפטים, לדוגמא.  שימו לב לדיוק בפרשת בהר.  בפרשה לפעמים אנו כ

פסוקים הראשונים מספרים על מצוות שמיטה ה תפסוקים.  ועכשיו ההפתעה:  שבע 05-ל(, ושמיטה ויוב) ישנם שני נושאים
 שנה(!  איזה דיוק! 03זור של הפסוקים מוקדשים ליובל )מח 03שנים(, כאשר שאר  5)מחזור של 

מלים הוא בוחר  לוהקסם של קריאה בקול רם תלוי לא מעט באדם שמקריא לנו.  מתי הוא יורד בקולו, מתי הוא עולה, אי
 להדגיש.  בקריאת פרשת בחקתי יש מנהג מיוחד לקרוא את פסוקי הקללה / תוכחה בקול נמוך כדי לא "לקלל" את עם ישראל.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?םהידעת
יש פסוק בפרשת השבוע שהוא קול קורא )ומצלצל( לעולם כולו!  בארצות הברית בעיר פילדלפיה נמצא      

"פעמון הדרור". )יש מודל של הפעמון בירושלים ב"גן הפעמון".(  הפעמון אולי מפורסם ביותר בגלל הסדק שיש 
ארץ לכל יושבה )כה: י("  בו...אבל יותר חשוב לדעת שחרוט בפעמון עצמו פסוק מהפרשה: "וקראתם דרור ב

 Proclaim liberty throughout all the land unto all the")אמנם בפעמון הפסוק מופיע באנגלית:  

inhabitants thereof."   ) 
יש עוד פסוק "מפורסם" מהפרשה. הקרן הקיימת לישראל )קק"ל( רכשה קרקעות רבות בארץ ישראל לפני      

שימה זו בחר הארגון בפסוק מתוך הפרשה: "גאולה תתנו לארץ" )כ"ה כד(.  הקמת המדינה.  כסיסמא למ
משמעו הפשוט של הפסוק הוא החזרת השטח של האדם הפרטי אליו. בקק"ל הרחיבו את המשמעות, כך 

 שתכלול גם את הקרקע הלאומית.
 
 

 / כ"ח אייר 46-יום ירושלים ה
לפניכם תמונות של מקומות מיוחדים בירושלים ד זה, ביום רביעי נחגוג את יום ירושלים.  לרגל יום מיוח

 !  בהצלחה!תמונה שייכת לאיזה פסוק ונסו לגלות איזיחד עם פסוקים מהתנ"ך.ממ

"עומדות היו רגלינו 
 בשערייך ירושלים" 

 )תהלים קכ"ב(

 "ובאה הממשלה...
 ממלכת לבת ירושלים" 

 )מיכה ד:ח(

 "כי שמה ישבו כסאות
 לבית משפט"

 כ"ב()תהלים ק

 "ששם עלו שבטים"  
 )תהלים קכ"ב(

ּוְרֹחבֹות ָהִעיר ִיָמְלאּו ְיָלִדים ..."
ֲחִקים  "  ...ִויָלדֹות ְמשַׂ
 )זכריה ח:ה(

ל ם,-עַׂ ִיְך ְירּוָשלִַׂ  חֹוֹמתַׂ
ְדִתי ֹשְמִרים  ִהְפקַׂ
 )ישעיהו ס"ב:ו(

 

 "וחי אחיך עמך"
העניים.  התורה דואגת שבמצבים שונים של עוני  לאחינו עזורמצווה אותנו ל פרשת בהרכחלק ממצות יובל, 
( בא לסדר 51-, להושיט יד למען הזולת.  כאשר רבי משה בן מימון )רמב"ם, מאה התמוךתמיד נהיה מוכנים ל

" )כה:לה(.   והחזקת בו, גר ותושב וחי עימךאת מצוות צדקה הוא הביא פסוק מהפרשה כסימוכין למצווה זו:  "
"שמונה דרגות" בנתינת צדקה, מהדרגה הכי גבוהה ורצויה עד הכי נמוכה ולא ראויה.  הרמב"ם ממשיך למנות 

לפניכם הדרגות של הרמב"ם, מבולבלות.  סדרו אותם לפי חשיבה והגיון שלכם.  נסו לנמק מדוע כל דרגה היא 
 ה למטה.לפני או אחרי האחרות.  אם תרצו לבדוק את עבודתכם ביחס לסדר של הרמב"ם...התשובות הן בתיב

  ?אחרי שבדקתם את סדר הרמב"ם, לפי איזה ערכים הוא סידר את המדרגות
 
 שידע הנותן למי ייתן, ולא ידע העני ממי לקחא.     

  שידע העני ממי נטל, ולא ידע הנותןב.      
 הנותן צדקה לעניים, ולא ידע למי נתן, ולא ידע העני ממי לקחג.   

 עד שלא יצטרך לבריותממציא לו מלאכה... . נותן לו מתנה או הלוואה...אוד
 שייתן לו פחות מן הראוי, בסבר פנים יפותה. 

  שייתן לו, בעצבו.  
 שייתן לעני בידו, קודם שישאלז.    

 שייתן לו כראוי ליתן לו, אחר שישאלח. 
      
   

  

 


