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פרשת לך לך
נושא השבוע :התחלות חדשות-

מה

ְמ ֻצוֶּה ללכת מארצו ויוצא עם שרי אשתו
ולוט בן אחיו.

הוא מצטווה לעזוב את ביתו וללכת

• חטיפת שרה לבית פרעה  -אברם משקר

בציווי לאברם אפשר לראות ארבע

ומציג את שרי כאחותו .רק לאחר שמנגע
ה' את פרעה נגעים גדולים מושבה שרי.

דרגות

של

הראשונה:

קושי.

• פרידת אברם ולוט  -לאחר ששבים לכנען

אַר ְצך" -אברם מצטווה לעזוב את
" ֵמ ְ

נפרדים אברם ולוט בגלל מריבה בין

הארץ שבו גדל והתחנך .דרגה חמורה

הרועים.
• מלחמת המלכים  -מלחמה בין מלכי ארם
נהריים ומלכי ככר הירדן ,במהלכה נשבה
לוט .אברם יוצא להילחם ומנצח.
• ברית בין הבתרים  -ובה הבטחת ה'
לאברם לרשת את הארץ מנהר מצרים עד
נהר פרת.
• לידת ישמעאל  -הגר ,שפחתה של שרי
יולדת על פי בקשת שרי בן לאברם.
• שינוי השם  -מאברם לאברהם ומשרי

יותר-

זהו

מּוֹל ְד ְתּ ָך",
" ִּמ ַ

החוג

המשפחתי שהוא קשור בו קשרי דם,
יך" הוא לא רק החוג
אָב ָ
ִ
" ֵבּית

השבוע

בפרשה

• רעב  -אברם שרי ולוט יורדים למצרים.

לארץ בלתי נודעת.

נושא

• "לך לך מארצך וממולדתך"  -אברם

בפרשתנו מתנסה אברם בניסיון גדול.

המשפחתי הרחב אלא גם החוג
המצומצם

ביותר

והקרוב

ללבו,

וההדרגתיות ברמת הקושי נמשכת,
משום שלא ידועה לו המטרה הסופית -
אַר ֶא ָךּ".
אָרץ ֲא ֶשׁר ְ
" ֶאל ָה ֶ

לשרה.

למבוגרים – אך כדאי להנחיל אותו כבר לילדים.
מתי מתחילים משהו חדש? למשל :כיתה חדשה ,שנה חדשה ,יום חדש – כשקמים בבוקר.
אלו דברים שמשותפים לכולם .ניתן לשאול את התלמידים :האם כל הילדים שאתם
מכירים התחילו ללמוד באותו גיל? באותה כיתה?  -תמיד יש יוצאי דופן!
קריאת המדרש ודיון:
מדוע עקיבא לא למד לקרוא כמו כולם בכיתה א'? ניתן לספר לתלמידים כי פעם ילדים רבים
עזרו בפרנסת המשפחה ולא יכלו ללמוד .מתי התחיל רבי עקיבא ללמוד ומדוע? רבי עקיבא
עבר מאורע מיוחד שגרם לו להחליט להתחיל ללמוד.
ניתן לשוחח בעניין ,כי בשביל להתחיל ללמוד או לעשות משהו חדש ,שמעניין אותנו,
ניתן גם ליזום בצורה אישית ,ולעשות דברים )חיוביים( שאולי לא מקובלים אך
מתאימים לנו.
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מ ד ר ש

המסר המרכזי ממדרש זה הוא שאף פעם לא מאוחר להתחיל מחדש ,זהו לקח חשוב בעיקר

הנדר  /חגית בנזימן
התרחצתי באופן מאד יסודי

מחכה למחר ,ליום הראשון,
מסתובב במיטה ,לא מצליח לישון.
כשאיש לא שמע נדרתי לי נדר
להיות השנה לגמרי בסדר.
להכין שעורים ולא לאחר –

ש י ר

לכבוד בית-הספר וגם לכבודי.

להיות כזה ילד לגמרי אחר.
הילקוט לידי ,מאד מסודר,
הבגדים מוכנים והנדר ננדר.
מה השעה? עכשיו רק חמש!
אפשר להגיד שאני מתרגש.
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