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מבוא

למורים שלום! 

לפניכם המדריך למורה המלווה את הספר 'פרשת השבוע אצלנו במשפחה'. זהו הספר 

הראשון בסדרת הספרים בנושא פרשת השבוע לבית הספר היסודי, והוא עוסק בכל 

הפרשות הנקראות במהלך שנת הלימודים. בכל פרשה נתמקד בנושא אחד העולה מתוך 

הפרשה הקשור לנושא המשפחה, נושא המלווה כציר את כלל הלימודים בכיתה ב.

z מטרות התכנית

התלמידים יכירו את המושג 'פרשת שבוע', והוא יהפוך לחלק קבוע בשבוע שלהם.  �

התלמידים יראו שמקורות מהעבר הרחוק )התורה ומדרשים( עשויים להיות בעלי  �

משמעות לחיי היום-יום שלהם.

התלמידים יראו שאפשר – וראוי – לקיים דו-שיח עם מקורות אלו ולבטא מגוון דעות  �

ביחס אליהם. 

z הרציונל של מבנה הספר

ספר התורה מלווה את עם ישראל אלפי שנים. כבר בתקופת חז"ל )לפני כאלפיים שנה( 

התפתחה המסורת לקרוא קטעים מן התורה לפי הסדר בכל שבוע בתפילה בבית הכנסת. 

קטעים אלו מכונים פרשות שבוע. מלבד הקריאה בפרשת השבוע, נהגו בקהילות ישראל 

לשאת דרשה, כלומר להרצות או לנאום בפני קהל המתפללים נאום קצר העוסק בעניין 

העולה מתוך פרשת השבוע. דרשות רבות כללו מסרים חינוכיים או אקטואליים, לפי 

שיקוליו של הנואם וכישוריו. על פי מסורת זו בחרנו גם אנחנו נושא אחד מכל פרשה, ואנו 

עוסקים בו מכיוונים מגוונים. 

חשוב להזכיר לתלמידים בתחילת כל שיעור שמלבד הנושא המרכזי שבו נעסוק, מופיעים 

בפרשה נושאים נוספים, והם מפורטים במדריך זה בתחילת כל פרשה.

z  מבנה ספר הלימוד

לכל פרשה מוקדשים ארבעה עמודים בספר הלימוד. בעמודים אלו מופיעים כמה מדורים 

העוסקים בנושא הנבחר,  כל אחד מהם מאיר את הנושא מזווית אחרת. 



לפניכם פירוט המדורים והתכנים: 

בעמוד הראשון

שם הפרשה והנושא שבו בחרנו לעסוק. �

מבוא לפסוקים המבהיר את ההקשר של הפסוקים בפרשה. �

פסוקים מן הפרשה שמתוכם, או בהשראתם, נבחר הנושא, ולצידם פירושי מילים.  �

איור הממחיש את הפסוקים. �

שאלה או שתיים — לרוב שאלות של הבנת הנקרא המסתמכות על המבוא, על הפסוקים  �

ועל פירושי המילים.

בעמוד השני 

"איך זה קשור אלינו" — שיחה בין בני משפחה סביב הנושא שעלה בפסוקים המחברת  �

אותו לחייהם.

מכתב מהצב איטילי — המתייחס לנושא הנבחר באופן סיפורי וידידותי.                                                      �

שאלה — לדיון או לכתיבה בנוגע לשני המדורים שבעמוד.

בעמוד השלישי 

מדור מתחלף: מדרש או שיר המתחבר לנושא הנבחר. המדרשים עובדו לרמת התלמידים. �

קומיקס  �

בעמוד הרביעי  

מדור מתחלף: "אצלנו בבית" או מדרש תמונה. המדור "אצלנו בבית" מציג 'סיפור מהחיים'  �

של ילד או ילדה שקשור לנושא הנבחר, והתמונות הן יצירות אמנות או תצלומים הקשורים 

לנושא.

חידות �

המלצה ללימוד 

חלוקת כל פרשה למדורים מאפשרת לכל מורה לבנות את השיעור על פי צרכיו, העדפותיו 

ואופי כיתתו. 

כפי שהזכרנו, כדאי לציין בתחילת השיעור כי בפרשה מופיעים עוד נושאים וכי אנו בחרנו רק 

אחד מתוכם.

חשוב לפתוח בקריאת הפסוקים ובפירושם, ואחר כך לעבור ל'איך זה קשור אלינו'. 

מהמדורים האחרים אפשר לבחור את המתאימים לכם ביותר. מומלץ, כמובן, לגוון את 

הלימוד, למשל, ללמוד כמה מהמדורים במליאה ובמדורים אחרים לעבוד בעבודה אישית, 

בזוגות או בקבוצות קטנות.

מטרתו של המדריך למורה היא לספק למורה מידע נוסף על המובא בספר הלימוד, וכן 

להציע דרכים נוספות להוראת הנושא בכיתה, לדוגמה: לפעמים תמצאו במדריך פעילות 

שלא נכללת בספר. היא כתובה ומעוצבת בסגנון הספר לתלמידים, ואפשר להקרין אותה 

בכיתה כפעילות נוספת או לתת אותה לשיעורי בית וכדומה. 



עוד קצת על פרשת השבוע

כידוע, התורה מחולקת לחמישה ספרים: בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים. כבר 

בתקופת חז"ל התפתחה המסורת לקרוא בכל שבוע בציבור קטעים מן התורה על פי הסדר. 

בתחילה היו כמה וכמה מנהגי קריאה, אך עם הזמן נקבע מנהג אחד בכל קהילות ישראל: 

התורה חולקה ל-54 פרשות על פי מספר השבועות בשנה )בערך(. קריאת הפרשות מתחילה 

ַּבשבת שלאחר שמחת תורה ומסתיימת בשמחת תורה בשנה שלאחר מכן, ואז, כמובן, 

מתחילה הקריאה מחדש. 

ברבים מלוחות השנה העבריים וביומנים מצוינת בכל שבוע פרשת אותו שבוע.

 לעיתים יש צורך לקרוא שתי פרשות בשבוע מסיבות שונות. במשך הדורות נקבעה המסורת 

לחבר זו לזו פרשות מסוימות, למשל, ויקהל ופקודי או תזריע ומצורע. 

 אגב, אין התאמה בין החלוקה לפרקים לבין החלוקה לפרשות, ולכן פרשה יכולה להתחיל 

גם באמצע פרק.

לימוד מהנה ובהצלחה, 

צוות הכתיבה של 'פרשת השבוע אצלנו במשפחה' — 

דפנה, יעל, איילת ודינה

עוד קצת על פרשת השבוע

כידוע, התורה מחולקת לחמישה ספרים: בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים. כבר 

בתקופת חז"ל התפתחה המסורת לקרוא בכל שבוע בציבור קטעים מן התורה על פי הסדר. 

בתחילה היו כמה וכמה מנהגי קריאה, אך עם הזמן נקבע מנהג אחד בכל קהילות ישראל: 

התורה חולקה ל-54 פרשות על פי מספר השבועות בשנה )בערך(. קריאת הפרשות מתחילה 

ַּבשבת שלאחר שמחת תורה ומסתיימת בשמחת תורה בשנה שלאחר מכן, ואז, כמובן, 

מתחילה הקריאה מחדש. 

ברבים מלוחות השנה העבריים וביומנים מצוינת בכל שבוע פרשת אותו שבוע.

 לעיתים יש צורך לקרוא שתי פרשות בשבוע מסיבות שונות. במשך הדורות נקבעה המסורת 

לחבר זו לזו פרשות מסוימות, למשל, ויקהל ופקודי או תזריע ומצורע. 

אגב, אין התאמה בין החלוקה לפרקים לבין החלוקה לפרשות, ולכן פרשה יכולה להתחיל גם 

באמצע פרק.
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על חומש בראשית 

 בחודשים הקרובים נלמד את פרשות חומש בראשית. 

 כדאי לשתף את התלמידים במבוא הקצר, 

כך יוכלו לקבל תמונה כללית של חומש זה.

ב

אר
ש

תי

א
בו

אנחנו מתחילים את המסע שלנו בחומש הראשון בתורה — חומש בראשית, מ

 המכונה גם ספר בראשית. 

בחומש זה מסופר על בריאת העולם ועל האנשים הראשונים — אדם וחוה, 

קין והבל, נח, וגם על האבות והאמהות של העם שלנו: אברהם ושרה, יצחק 

 ורבקה, יעקב, רחל ולאה, ועל שנים עשר בני יעקב ועל בתו דינה.

חומש בראשית מגולל את האירועים שהתרחשו לאבות ולאמהות האומה 

של העם היהודי, ומתוכם אפשר ללמוד מהם הערכים שחשובים לעם שלנו.
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1
פרשת בראשית

לתת שם

ע
בו

ש
ה
א 

ש
המעשה הראשון שהאדם הראשון מבצע הוא נתינת שמות לכל שאר בעלי החיים. נו

אלוהים מותיר את המלאכה בידיו, ובכך מצהיר שהוא שולט בהם, דבר שבא לידי 

ביטוי כבר בתיאור בריאת אדם וחוה, ובו מברך אותם אלוהים: "ְּפרּו ּוְרבּו ... ּוְרדּו 

ַמִים, ּוְבָכל ַחָּיה, ָהֹרֶמֶׂשת ַעל ָהָאֶרץ" )בראשית א', כ"ח(.   ִּבְדַגת ַהָּים, ּוְבעֹוף ַהּׁשָ

אם כן, נתינת שם מעידה על בעלות, על שייכות. מבעלות זו נובעת גם אחריותם 

של אדם וחוה וצאצאיהם אחריהם על בעלי החיים. 

בחיים שלנו נתינת שם, אם לבעל חיים שבאחריותנו ואם לילדינו, מעידה על 

הקשר שלנו אליהם וגם על המחויבות שלנו כלפיהם. נתינת שם לילד או לילדה 

בידי ההורים מביעה תקוות ואיחולים לצאצא – לאופיו, להתנהגותו ועוד. בבחירת 

השם, ההורים גם מבטאים לפעמים ערכים שחשובים להם, למשל חיבור לטבע — 

אגם, אלון או סוף, חיבור למוזיקה – למשל צליל או שיר, וכדומה. 

ה
ש

ר
פ
ב
ה 

מ z  בריאת העולם — תיאור הבריאה בכל אחד מששת ימי בראשית, וביום השביעי

שביתת אלוהים ממלאכתו וקידוש יום השבת.
 

z  סיפור גן עדן — חזרה על בריאת העולם ובעיקר על בריאת האדם, בצורה שונה

מהמסופר קודם לכן. האדם קורא בשמות לחיות.

z  הרצח הראשון — קורות בניהם של אדם וחוה — קין והבל. רצח הבל בידי אחיו

ועונשו של קין — גירושו מעל פני האדמה. 

z .רשימת יחס — מאדם ועד נח

z  מעשה בני האלוהים ובנות האדם — בני האלוהים לוקחים להם נשים מבנות

האדם. מהם נולדים הנפילים. 



   3

ש
ר
ד
מ
ה
ל 

ְׁשלֹוָשה ֵׁשמֹות ִנְקְראּו לֹו ָלָאָדם:ע

ֶאָחד ֶׁשּקֹוְרִאים לֹו ָאִביו ְוִאּמֹו,

ְוֶאָחד ֶׁשּקֹוְרִאים לֹו ְּבֵני ָאָדם,

ְוֶאָחד ֶׁשּקֹוֶנה )ֶׁשּיֹוֵצר( הּוא ְלַעְצמֹו.

 טֹוב ִמֻּכָּלן ָמה ֶׁשּקֹוֶנה הּוא ְלַעְצמֹו.

)מדרש תנחומא, פרשת ויקהל, סימן א׳( 

בבסיס המדרש עומדת ההבחנה בין שם לכינוי. אפשר להזמין את התלמידים 

להגדיר את ההבדל בין שם לכינוי, ולהוביל אותם למסקנה כי שם הוא לרוב 

מוחלט ומוסכם בין רוב בני האדם, ואילו כינוי הוא משהו אישי, שניתן לבחור בו.

חשוב לעמוד עם הילדים על משמעותם של סוגי השמות השונים במדרש: 

"שם שקוראים לו אביו ואמו" הוא השם המוחלט, ו"שקוראים לו בני האדם" 

הוא הכינוי. ומה הוא "שם שקונה לעצמו"? הצורה שבה אנשים מדברים עליו 

ומתייחסים אליו. וכיצד הוא קונה אותו? על ידי מעשיו, ולכן הוא האחראי 

לו וקובע אותו בעצמו. אם הוא נוהג בצורה חיובית, יוצא לו שם, כלומר הוא 

מתפרסם, כנדיב, חבר טוב או ישר; אם, חלילה, הוא נוהג אחרת, עלול לצאת לו 

שם של רמאי, רשע או קמצן.

ה
ב
ח
ר
ה
ב  "איך זה קשור אלינו" 

נתינת שם היא פעולה משמעותית הנוגעת לכל הורה, אך גם לילדים 

שיש להם חיות מחמד )או בובות(. אפשר לשאול את התלמידים אם 

הם היו שותפים בדרך כלשהי בבחירת השמות לחיות המחמד בבית, או 

להבדיל, בבחירת השמות לתינוקות שנולדו למשפחה. במשימה שלאחר 

המדור, הילדים מתנסים במשימתו של אדם הראשון ונותנים שם לחפץ 

השייך להם. כדאי לכוון את הילדים שכמו במכתב, תהיה לשם סיבה ומשמעות. 

נוסף על המשימה האישית, אפשר לבחור חפץ בכיתה ולתת לו שם )אפשר לערוך 

הצבעה כיתתית(. לאחר כשבועיים, בדקו באיזו מידה נתינת השם לחפץ שבחרתם 

שינתה את היחס כלפיו. 

 פעילות נוספת 

אפשר לשחק עם הילדים משחקים הקשורים לשמות:

� כל אחד מנסה לחבר כמה שיותר מילים מאותיות השם הפרטי ושם המשפחה שלו.

 � הילדים עובדים בקבוצות או ביחידים, ועליהם למצוא כמה שיותר שמות פרטיים

    מהתנ"ך/מעולם הצומח/מעולם החי/מעולם המוזיקה/שקשורים לאור/שפותחים

   באות מסוימת וכדומה.
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כרטיסיות פעילות לילדים – להקרנה

 קישור לקובץ להקרנה ב"לוח החכם".
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2

טובים השניים מן האחד
פרשת נח

ע
בו

ש
ה
א 

ש
נח נצטווה להכניס אל התיבה זוגות של בעלי חיים. התיבה היא הבית שלהם עד נו

סוף המבול. מכל מין של בעל החיים נכנסו אל התיבה לפחות שניים – זכר ונקבה. 

מטרת הכנסת החיות לתיבה היא "להחיות איתך" )בראשית ו', י"ט(, כלומר, שכל מיני 

החיות, ולא רק האדם, ימשיכו להתקיים. 

 ביחידה הרחבנו גם על ערך הזוגיות בחיים של כל אחד, השותפות והחברות. 

בן זוג יכול להיות שותף להולדת צאצאים ולהקמת משפחה, אך הוא יכול להיות 

גם בן זוג למשחק, לגילוי סודות, לנגינה ועוד. הנושא מאפשר לנו לשוחח עם 

התלמידים על היתרונות שבחברות טובה ובשיתוף האחר, וגם על מקרים שבהם 

אנחנו מעדיפים להיות לבד. 

ה
ש

ר
פ
ב
ה 

מ z  סיפור המבול — אלוהים הביא מבול על העולם, עונש על מעשיהם הרעים של

בני האדם. רק נח, משפחתו ובעלי החיים שהיו אתו בתיבה ניצלו. בתום המבול 

אלוהים כורת ברית עם נח ומשפחתו, ומבטיח להם שהמבול לא יחזור. אלוהים 

נותן לברית זאת אות — הקשת בענן.

z  סיפור מגדל בבל — כל האנושות, מלוכדת ודוברת שפה אחת, בנתה מגדל

שראשו בשמים. בתגובה בלל האלוהים את שפתם ופיזר אותם בארץ.
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ה
ב
ח
ר
ה
ב  פעילות נוספת 

בקשו מהתלמידים לנסות לפתור חידה בעצמם. לאחר כמה דקות בקשו מהם 

לעבוד בזוגות ולפתור את אותה החידה )אם לא הצליחו לפני כן( או חידה חדשה. 

)אפשר למצוא חידות רבות באתר יויו.(

 לאחר ההתנסות דונו איתם בחוויה: מה ההבדל בין עבודה לבד לעבודה בזוג? 

מהם היתרונות והחסרונות בשני המצבים?

כרטיסיות פעילות לילדים – להקרנה 

 קישור לקובץ להקרנה ב"לוח החכם".

http://www.yo-yoo.co.il/hidot/
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התחלות חדשות
פרשת לך לך

3

ע
בו

ש
ה
א 

ש
 אברהם עוזב את ביתו ואת ארצו. הוא הולך למקום לא נודע, מתוך שהוא סומך נו

על הציווי האלוהי. בציווי מוזכר מקום העזיבה שלוש פעמים, "מארצך, וממולדתך, 

ומבית אביך", להדגיש שהוא עוזב מקום אבל גם קשר שבטי וגם קשר משפחתי. 

הוא יוצר משהו חדש לגמרי, שצריך להיבנות מהתחלה. הוא בעצם יוצר עם. 

בהמשך נראה שהנתק המשפחתי אינו מוחלט, ואכן גם היום, כאשר אנשים 

עוזבים את מקומם ומתחילים מחדש, לרוב הם עוד מחוברים למקום הולדתם 

ולתרבותם – לשפה, למאכלים ולמנהגים. בחברה היהודית, שהיא חברת מהגרים, 

הדבר ניכר במיוחד. 

נושא ההתחלות החדשות שבו אנו עוסקים אינו מתמצה בהגירה. מעבר לבית ספר 

חדש, היווצרות משפחה חדשה, מעבר דירה, חוג חדש — בכל פעם אנחנו נתקלים 

בצורך להסתגל ולהתאקלם, מצד אחד, ומצד שני, לא לוותר על ה"אני" שלנו, על 

מי שאנחנו ועל מי שהיינו. 

ה
ש

ר
פ
ב
ה 

מ z  לך לך מארצך וממולדתך — אברם מצּווה ללכת מארצו ויוצא עם שרי אשתו

ולוט בן אחיו.  

z  .חטיפת שרה לבית פרעה — רעב בארץ, ואברם, שרי ולוט יורדים למצרים 

 אברם משקר ומציג את שרי כאחותו. רק לאחר שאלוהים מנגע את פרעה 

נגעים גדולים, הושבה שרי.  

z  פרידת אברם ולוט — לאחר השיבה לכנען, נפרדים אברם ולוט בגלל מריבה 

בין הרועים.

z  ,מלחמת המלכים — לוט נשבה במלחמת המלכים, אברם נלחם בשוביו של לוט

מנצח ומשחרר אותו.

z  ברית בין הבתרים — הבטחת אלוהים לאברם לרשת את הארץ מנהר מצרים 

עד נהר פרת.

z .לידת ישמעאל — הגר, שפחת שרי, יולדת לאברם בן

z .שינוי השם — מאברם לאברהם ומשרי לשרה
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המדור עוסק בפן הרגשי של העזיבה וההתחלה מחדש. הדמויות 

 שבמדור נותנות ביטוי לכמה רגשות מרכזיים — עצב, שמחה ופחד. 

 ישנם, כמובן, רגשות נוספים )בלבול, התרגשות ועוד(. 

 המשימה המלווה את שני המדורים מאפשרת חוויה והפנמה מחודשת 

של שינויים שחוו חברי הכיתה: מעבר דירה, עיר או ארץ, תחילת חוג חדש וכדומה. 

 אפשר לשאול את הילדים עם איזה רגש הם הכי מזדהים.

גם במכתב מספר איטילי על החשש מפני החדש והלא-מוכר, ועל ההערצה שלו 

 לאברהם שהיה אמיץ מאוד ולא פחד לצאת לעולם.

 סיומו של המכתב מאפשר לפתח דיון עם התלמידים, ולשאול אם הם מזדהים 

 עם איטילי.

 פעילות נוספת 

אפשר לשחק עם הילדים משחקים הקשורים לשמות:  

כל אחד מנסה לחבר כמה שיותר מילים מאותיות השם הפרטי ושם  �

המשפחה שלו.

הילדים עובדים בקבוצות או ביחידים, ועליהם למצוא כמה שיותר שמות  �

פרטיים מהתנ"ך/מעולם הצומח/מעולם החי/מעולם המוזיקה/שקשורים 

לאור/שפותחים באות מסוימת וכדומה.
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ש
ר
ד
מ
ה
ל 

ֵּכיַצד ִהְתִחיל ַרִּבי ֲעִקיָבא ִלְלֹמד ּתֹוָרה?ע

ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָהָיה, ַוֲעַדִין ֹלא ָלַמד ָּדָבר, ְוַאף ִלְקֹרא ֹלא ָיַדע.

ַּפַעם ַאַחת ָעַמד ְלַיד ַהְּבֵאר ְוָרָאה ָׁשם ֶאֶבן ּוָבּה ֶׁשַקע.

ַקע ְּבֶאֶבן זֹו?" ָׁשַאל ַרִּבי ֲעִקיָבא: "ִמי ָיַצר ֶאת ַהּׁשֶ

ָאְמרּו לֹו: "ַהַּמִים, ֶׁשּנֹוְפִלים ָעֶליָה ְּבָכל יֹום, ׁשֹוֲחִקים אֹוָתּה" )ְמַׁשְפְׁשִפים אֹוָתּה(.

ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא: "ַהִאם ִלִּבי ָקֶׁשה יֹוֵתר ֵמָהֶאֶבן?

ִאם ַהַמִּים ָהַרִּכים ִהְצִליחּו ְלפֵּסל ֶאת ָהֶאֶבן ַהָּקָׁשה, וַּדאי ׁשִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה, ֶׁשֵיּׁש ָלֶהם 

יֹוֵתר ּכֹוַח ֵמַהַמִּים, יּוְכלּו ְלִהָּכֵנס ְּבִלִּבי".

ִמָיּד ָהַלְך ְלֵּבית ַהִמְּדָרׁש ִלְלֹמד ּתֹוָרה ִעם ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן )ִעם ַהְיָּלִדים ֶׁשָּלְמדּו ָׁשם(,

 ַעד ֶׁשָּלַמד ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה.

)על פי אבות דרבי נתן, נוסחה א', פרק ו'(

רבי עקיבא היה רועה צאן עני וחסר השכלה. בעקבות האירוע המתואר במדרש 

החל ללמוד, אף שהיה כבר בן 40 שנה. הוא למד עם בנו הצעיר, ולאט-לאט היה 

לגדול החכמים. המדרש אינו מספר מדוע לא למד עקיבא כשהיה צעיר, אך ניתן 

לשער שזאת משום שבעבר ילדים רבים עזרו בפרנסת המשפחה ולא יכלו ללמוד. 

בעבר לא היה חוק חינוך חובה, משפחות רבות לא יכלו לממן את לימודי ילדיהם, 

ומשום כך לא שלחו אותם ללמוד. מציאות זו עדיין קיימת בארצות מסוימות גם 

בימינו. 

נוסף על השאלות שבחוברת,  ניתן לדון עם התלמידים בשאלות האלה: 

לפי המדרש הזה, אילו תכונות היו לרבי עקיבא?  �

על מה היה עליו לוותר כדי ללמוד? �

z פעילויות נוספות

אפשר להציע חלופה לקריאת המדרש, ולהשמיע אותו )בעיבוד מעט שונה(  �

באתר ספר האגדה לילדים.

אפשר לבקש מהתלמידים לכתוב מכתב מבנו של רבי עקיבא לאביו, ובו הוא  �

 משתף אותו ברגשות שלו ובמחשבות שלו בעניין הלימודים עם אביו. 

המכתב יכול לכלול דברי עידוד לצד קשיים שעולים אצלו. 

http://agadastories.org.il/kids/node/382
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תינוק חדש במשפחה
פרשת וירא

4

ע
בו

ש
ה
א 

ש
אברהם ושרה מצפים לבן שנים רבות. אמנם בינתיים הגר, שפחת שרה, יולדת נו

לאברהם בן — ישמעאל, אך הבטחת המבקרים המסתוריים אצל אברהם, שגם 

שרה תלד בן, ממלאת את שניהם בפליאה ובאושר. ואכן, לידת תינוק מלווה לרוב 

בשמחה, ובמיוחד במקרה כמו כאן, כאשר היא כה מפתיעה. 

זאת הזדמנות לשוחח עם התלמידים על חוויה שמשותפת לרבים מהם — הולדת 

תינוק במשפחה המצומצמת או המורחבת, ועל הרגשות הרבים, ולעתים 

הסותרים, המתלווים לכך. ילדים שיש להם אחים צעירים, יש בהם המקנאים 

או חוששים למעמדם בבית, ויש שדווקא נהנים להתעסק עמם ואף לעזור 

בטיפול בהם.

תינוקות נראים לעיתים קרובות מתוקים מאוד, אך כשהם קטנים מאוד הם כמעט 

ואינם מגיבים, ולעתים קרובות נחשבים משעממים בעיני האחים הגדולים מהם. 

חשוב לתת לגיטימציה לכל הדעות, וגם להגדרות כמו צרחן, מעצבן וכדומה.

ה
ש

ר
פ
ב
ה 

מ z  .ביקור שלושת האנשים אצל אברהם — המבשרים שייוולד לו בן

z  .הפיכת סדום ועמורה — אלוהים מודיע לאברהם על כוונתו לכלות את הערים

אברהם מבקש רחמים על המקום אם יימצאו שם צדיקים, אולם לוט מתגלה 

כצדיק היחידי. על כן המלאכים מצווים על לוט לצאת, והופכים את הערים. 

אשת לוט לא נשמעת לאזהרת המלאכים והופכת לנציב מלח. 

z  אברהם ושרה בגרר — אברהם אומר על שרה שאחותו היא, והיא נלקחת לבית

אבימלך, מלך גרר.  

z .לידת יצחק — שרה יולדת לעת זקנה וההבטחה מתממשת

z  .גירוש הגר וישמעאל — על פי דרישתה של שרה

z  .עקידת יצחק — אברהם מצּווה לקחת את יצחק להר המוריה ולעקוד אותו

בסופו של דבר נעקד הַאִיל במקומו. 
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בהקדמה לפסוקים ובפסוקים מוזכרות שתי פעמים ששרה צחקה: 

כאשר הודיעו לה שצפוי להיוולד לה ילד, וכאשר נולד יצחק.

במדור זה מוצגים שני פירושים שונים לשני מקרי הצחוק: 

במקרה הראשון היה זה כנראה צחוק של הפתעה ואי-אמון בכך 

שלאנשים מבוגרים כמותם יוולד תינוק; ואילו במקרה השני, אחרי לידתו של 

התינוק, היה זה צחוק של שמחה על שנולד סוף-סוף התינוק שכה ייחלו לו. 

הילדים במדור מדברים על כך ומסבירים מה משמח וכייפי בהופעתו של תינוק 

חדש. 

במכתב

איטילי מספר על השמחה שבלידתם של צבונים חדשים ועל פלא הבריאה שבבקיעתם 

מהביצה. לצד תיאור השמחה וההנאה מהקטנים, ראוי להקדיש תשומת לב ולגיטימציה 

 לאפשרות שלא כל הילדים שותפים לאותה שמחה )בעיקר מי שיש לו אח קטן ובכיין, 

או מי שחש שנגזלה ממנו תשומת לב...( 

על השיר 

שתי השורות האחרונות בשיר הן:  "ִּפְתאֹום נֹוַלְדִּתי / ְוִהְתִחיל ָהעֹוָלם." 

 אפשר לשאול את התלמידים איך הם מבינים את המשפט, הרי ברור שהעולם היה קיים 

עוד לפני שהתינוק נולד. נוסף על התשובה שבעבור התינוק, העולם כביכול מתחיל ברגע 

 שהוא נכנס אליו, ניתן להציע את הרעיון שכל אדם הוא עולם ומלואו, וכאשר תינוק נולד 

כל המציאות של המשפחה משתנה.

מדרש תמונה

אימא וילד, צייר פאבלו פיקאסו )1973-1881( 

התמונה מביעה את הקשר הייחודי שבין אם לתינוקה. צבעי הגוף שלהם דומים והגבולות 

בין אברי האם והתינוק מטושטשים, וכך מובע החיבור העמוק, הפיזי וגם הרגשי, בין 

השניים. האם שקועה לגמרי בבנה, והיא נושקת לו בעדינות כמו לחפץ קדוש. התינוק, 

לעומת זאת, אינו מתבונן באם. הוא מרותק נוכח העולם שסביבו, ובכך מציג הציור גם 

את חוסר הסימטריה שבקשר. ניתן להסב את תשומת לב התלמידים לכך ולשאול על מה 

מסתכלת כל אחת מהדמויות, ומכאן לעבור ולדון בקשר ביניהם. ניתן לדון עם התלמידים 

בשאלה האם הקשר בין הורים לילדים — גם בגיל מאוחר יותר — צריך להיות סימטרי או לא 

)מובן שייתכנו טיעונים לכאן ולכאן, וגם הבחנה בין תחומים שבהם ראוי שההקשר יהיה 

סימטרי לבין תחומים שלא(.
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נישואין
פרשת חיי שרה

5

ע
בו

ש
ה
א 

ש
הפרשה פותחת במותה של שרה אמנו. מיד אחר כך מתוארת דאגתו של אברהם נו

לנישואיו של יצחק. האישה המיועדת ליצחק צריכה להיות בת משפחה, ולא 

מעמי הארץ, הכנענים. על פי המבחן של העבד, האישה צריכה להיות גם טובת 

לב ונדיבה. אמנם שיקולים אלו בבחירת בת זוג )וגם בן זוג( — המשפחה והמידות — 

נבחנים אצל רבים גם בימינו, ואולם השיקול המרכזי כיום — האהבה — אינו מוזכר. 

העדות לבחירה המוצלחת היא הכתוב "ויאהבה, ויינחם יצחק אחרי אמו" )בראשית 

כ"ד, ס"ז(. הזוגיות כאן היא שם קוד ליצירת תא משפחתי. התא המשפחתי החדש 

שיצחק מקים מנחם אותו, במידה מסוימת, על מות אמו. 

השבוע נתמקד בנושא הנישואין, נושא רגיש ומורכב נוכח העובדה שבימינו 

קיימים דגמים רבים של משפחות, והדגם הָמסוְרתי של אבא, אימא וילדים 

אינו מובן מאליו. חשוב מאוד לגלות רגישות בשיח הכיתתי, ולתת מקום לקיום 

משפחות בהרכבים שונים. 

ה
ש

ר
פ
ב
ה 

מ z  קניית מערת המכפלה — לאחר מות שרה רכש אברהם אחוזת קבר מיד עפרון

החתי. אברהם מתעקש לקנות את השדה בכסף, אף על פי שעפרון מציע לו 

את המקום בחינם. 

z  נישואי יצחק — אברהם ציוה את עבדו ללכת אל ארם נהריים כדי לקחת מבנות

משפחתו אישה ליצחק ולהביאה לארץ כנען. רבקה מגיעה לכנען ונישאת 

ליצחק. 

z  .רשימת צאצאי אברהם
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ה
ב
ח
ר
ה
ב "איך זה קשור אלינו" 

נושא הנישואין רחוק מילדים רבים )אלא אם בן או בת משפחה התחתנו 

לאחרונה(. במדור זה מובא הרעיון שהאהבה לובשת מגוון צורות 

במשפחה, וזאת כדי להרחיב את הנושא בתקווה שרוב הילדים יוכלו 

להתחבר אליו.  

ש
ר
ד
מ
ה
ל 

ָּכל ַהָיִּמים ֶׁשָהְיָתה ָׂשָרה ַקֶיֶּמת,ע

ָהיּו ַּדְלתֹות ָהֹאֶהל ְּפתּוחֹות ִלְרָוָחה ְלַקֵּבל ֶאת ְּפֵני ָהאֹוְרִחים.

ַּכֲאֶׁשר ֵמָתה ָׂשָרה, ֹלא ָהיּו עֹוד ַהְּדָלתֹות ְּפתּוחֹות ִלְרָוָחה,

ְוַכֲאֶׁשר ָּבָאה ִרְבָקה, ָחְזרּו ַהְּדָלתֹות ִלְהיֹות ְּפתּוחֹות ִלְרָוָחה.

ָּכל ַהָיִּמים ֶׁשָהְיָתה ָׂשָרה ַקֶיֶּמת,

ְּבָרָכה ְמֻׁשַּלַחת ַּבָּבֵצק )ָהָיה ֹאֶכל ַרב ּוְבֶׁשַפע(.

ַפע(, ַּכֲאֶׁשר ֵמָתה ָׂשָרה, ָּפְסָקה אֹוָתּה ַהְּבָרָכה )ָּפַסק אֹותֹו ַהּׁשֶ

ְוַכֲאֶׁשר ָּבָאה ִרְבָקה — ָחְזָרה.

ָּכל ַהָיִּמים ֶׁשָהְיָתה ָׂשָרה ַקֶיֶּמת,

בּוַע(. ָהָיה ֵנר ּדֹוֵלק ִמֵּליֵלי ַׁשָּבת ְוַעד ֵליֵלי ַׁשָּבת )ָּכל ַהּׁשָ

ַּכֲאֶׁשר ֵמָתה ָׂשָרה, ָּפַסק אֹותֹו ַהֵּנר ִלְדֹלק,

 ְוַכֲאֶׁשר ָּבָאה ִרְבָקה, ָחַזר ְוָדַלק.

)על פי בראשית רבה, פרשה ס' פסקא ט"ז(

במכתב 

איטילי מספר כיצד נקשרו הוריו זה לזה ואילו תכונות הם אהבו זה אצל זה. הוא אומר 

שהתכונות הללו הפכו להיות התכונות המרכזיות המאפיינות את הבית שלהם.

 אפשר לשאול את הילדים אילו תכונות שאהובות עליהם מאפיינות את הבית שלהם, 

אם יש תכונות נוספות שהיו שמחים להכניס לבית, ואם כן אילו הן.

אפשר לברר אם יש תלמידים שנכחו אי פעם בחתונה, ואם כן, לבקש שיספרו מה הם 

זוכרים מהאירוע: טקס החופה, האווירה וכולי. 

המדרש מספר שרבקה נכנסה באוהלה של שרה, שמתה זמן קצר קודם לכן. 

בפרשת וירא מוצג אברהם כמכניס האורחים, ואילו שרה עומדת נחבאת באוהל. והנה, המדרש 

מציג כיוון אחר, ולפיו דווקא אוהלה של שרה הוא אוהל הכנסת האורחים שדלתותיו פתוחות 

לרווחה והבצק בו תמיד עולה ותופח. 

בספר מתבקשים התלמידים להציע הסבר למדרש: רבקה החזירה לביתו של יצחק אורחים, 

אוכל ואור. דברים האלה מסמלים חברה ופתיחות לסביבה )אורחים(, דאגה לצרכים הבסיסיים 

)בצק — אוכל(, ושמחה )אור(. כך עודדה רבקה את יצחק בצורה חמה ואוהבת לחזור לחיים 

חיוביים ופעילים לאחר מות אמו האהובה.
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תאומים
פרשת תולדות

6

ע
בו

ש
ה
א 

ש
ההיריון של רבקה, לאחר תקופת עקרות, אינו רגיל — "ויתרוצצו הבנים בקרבה" נו

)בראשית כ"ה, כ"ב(. רבקה חוששת מפני מה שמתחולל בתוכה, ופונה לאלוהים. 

תשובת אלוהים היא שבבטנה שני בנים, יגדלו מהם עמים, וההתרוצצות בבטנה 

היא ביטוי למאבק הכוחות שישרור בין שני העמים האלה. השוני בין הבנים ניכר 

כבר בלידה, במראה שלהם, והולך וגדל בבגרותם כאשר עשו בוחר להיות איש 

מעשה, ציד בשדה, ואילו יעקב בוחר להסתופף באוהל. רש"י מפרש את זה כיושב 

במובן של לימוד, ומכאן, הוא איש הרוח, אך הביטוי גם מתפרש כמי שעוסק 

בצאן, עוזר למשפחה וצמוד לבית. 

בכיתה נעסוק בנושא התאומים, אשר לעתים נולדים שונים במראם, כמו יעקב 

ועשו, ולעתים הם זהים אך כל מי שמכיר אותם יודע כמה הם שונים למעשה 

זה מזה. יעלו שאלות כמו איך זה לחיות עם אח בגילך. נרחיב את השיחה מעבר 

לתאומים, ונשאל, האם נחמד שמישהו דומה לך, או שעדיף להיות ייחודי? 

ה
ש

ר
פ
ב
ה 

מ z  — לידת הבנים — לאחר תקופת עקרות, ובזכות תפילת יצחק, ילדה רבקה תאומים

עשו ויעקב. עשו, הבכור, היה הבן האהוב על יצחק, ויעקב – הבן האהוב על רבקה. 

z  מכירת הבכורה — ברגע של חולשה, בבואו מן השדה רעב ועייף, מכר עשו את

הבכורה ליעקב תמורת נזיד עדשים. 

z  יצחק יורד לגרר — שוב שורר רעב בארץ. יצחק יורד עם משפחתו לגרר. כמו

אברהם, אף הוא אומר על אשתו כי אחותו היא. התרמית מתגלה אך במקום 

להיענש, מתייחס אליהם מלך פלשתים בכבוד וביראה.

z  גניבת הברכה — בעצת אמו, הצליח יעקב לקבל מיצחק אביו בערמה את הברכה

שהייתה מיועדת לעשו. בעקבות האירוע החליט עשו להרוג את יעקב וזה ברח 

מביתו. 
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ה
ב
ח

ר
ה
ב "אצלנו בבית"

� לאחר קריאת המדור "אצלנו בבית" אפשר לשאול את התלמידים 

אם הם מכירים תאומים. אם יש שמכירים, האם הם זהים או לא זהים? 

האם הם דומים באישיות זה לזה? כיצד, לדעתכם, הייתם מרגישים אילו 

מישהו היה דומה לכם בדיוק באופן חיצוני? אם יש תאומים בכיתה, 

אפשר לבקש מהם לשתף את חברי הכיתה בחוויות הייחודיות לתאומים. 

אפשר להקרין סרטון נחמד על תינוקות תאומים. �

בסרטון נראים זוג תאומים זאטוטים עורכים שיחה 'רצינית' ביניהם. לנוכח 

ה'שיחה' הארוכה שהם מקיימים, קשה שלא לתהות אם, כפי שלפעמים טוענים, 

באמת לתינוקות יש שפה משלהם?

הצעה לפעילות — אפשר להכין משחקי זיכרון מכל מיני סוגים )זהים, הפכים,  �

השלמות, מילים נרדפות(

 קישור לקובץ להקרנה ב"לוח החכם".

כרטיסיות פעילות לילדים – להקרנה

http://flix.tapuz.co.il/v/watch-3853067-.html 
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אוהבים ומשקיעים
פרשת ויצא

7

ע
בו

ש
ה
א 

ש
 יעקב מגיע לבית לבן, דודו, וליד הבאר פוגש את רחל ומתאהב בה מיד. נו

יעקב מבקש מלבן רשות לשאת את בתו תמורת שבע שנות עבודה. התורה 

מתארת לנו כיצד עברו על יעקב שבע השנים האלה: "ויהיו בעיניו כימים אחדים, 

באהבתו אותה"  )בראשית כ"ט, כ'(. ואולם לאחר שבע השנים משיא אותו לבן 

במרמה לאחותה הבכירה של רחל, לאה. כעת יעקב נאלץ לעבוד שבע שנים 

נוספות בטרם יוכל לשאת את רחל לאישה. 

השבוע נעסוק בנושא ההשקעה במי שאהוב עלינו. כפי שמתואר אצל יעקב, 

להשקיע במישהו אהוב זה מהנה ולא מעמסה, כמו עבודה שמכריחים אותנו 

 לבצע. גם אנחנו מרגישים ש'הזמן רץ' במקרים כאלה, ואנחנו נהנים מהעבודה 

וגם מהתוצרת. 

במדורים אנחנו מקפידים להתמקד בעשייה שמושקע בה זמן וביצירה אישית, 

ולא בהשקעה כספית.

ה
ש

ר
פ
ב
ה 

מ z  חלום יעקב — בחלומו נראו ליעקב מלאכי אלוהים עולים ויורדים בסולם

ואלוהים מבטיח לו כי ישמור עליו. עוד מבטיח לו אלוהים את הארץ, וצאצאים 

כעפר הארץ. יעקב מקים מצבה ונודר לעשר לאלוהים מכל רכושו.

z  יעקב בבית לבן — יעקב ביקש את ידה של רחל מלבן אביה )אחי רבקה(. לבן

הסכים תמורת שבע שנות עבודה אצלו. ואולם כשהגיעה שעת הנישואין, 

רימה לבן את יעקב ונתן לו את לאה, אחותה. יעקב עבד שבע שנים נוספות כדי 

לזכות ברחל. 

z .לידתם של בני יעקב

z  יעקב יוצא חזרה לביתו — בתחבולה הצליח יעקב להרבות את צאנו ולסכל את

מזימות לבן לקפח את שכרו, וברח. לבסוף כרתו ביניהם ברית ידידות.
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ש
ר
ד
מ
ה
ל 

ַּכְלָּבא ָׂשבּוַע ָהָיה ִאיׁש ָעִׁשיר, ַוֲעִקיָבא ָהָיה רֹוֶעה ֶאת ֹצאנֹו.ע

ֲעִקיָבא ָהָיה ָאָדם ָצנּוַע ּוַבַעל ִמידֹות טֹובֹות, ּוָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ָרֵחל, ִּבּתֹו ֶׁשל ַּכְלָּבא ָׂשבּוַע.

ָאְמָרה לֹו ָרֵחל: "ִאם ֶאָּנֵׂשא ְלָך, ֵלְך ִלְלֹמד ּתֹוָרה".

ָעָנה ָלּה ֲעִקיָבא: "ֵּכן".

אּו ּבֵּסֶתר, ְּבִלי ְלַגּלֹות ְלַאף ֶאָחד. ִנּׂשְ

ָאה  ָׁשַמע ֹזאת ַּכְלָּבא ָׂשבּוַע, ָּכַעס ְוָאַמר ֶׁשֹּלא ִיֵּתן ָלּה ַאף ַמְטֵּבַע ֶאָחד ִמַּכְסּפֹו, ִּכי ִנּׂשְ

ְלָאָדם ֶׁשֹּלא ָלַמד ְוֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְקֹרא.

ָהיּו ָרֵחל ַוֲעִקיָבא ֲעִנִיּים, ְוָהיּו ְיֵׁשִנים ַּבַּמְתֵּבן )ַמְחָסן ֶׁשל ַקׁש( ַעל ֲעֵרמֹות ַהַּקׁש.

אַמר ֲעִקיָבא :"ִאּלּו ָיֹכְלִּתי, ָהִייִתי נֹוֵתן ָלְך ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב" )ַתְּכִׁשיט ְמֻיָחד ְּבצּוַרת ְירּוָׁשַלִים(.

ָהַלְך ֲעִקיָבא, ָלַמד ּתֹוָרה ְוִנְהָיה ָחָכם ָּגדֹול.

ְּכֶׁשָרָאה ֹזאת ַּכְלָּבא ָׂשבּוַע, ָנַתן לֹו ֵחִצי ִמַּכְסּפֹו.

 ִקֵיּם ר' ֲעִקיָבא ֶאת ַהְבָטָחתֹו ְלָרֵחל ְוָעָׂשה ָלּה ַּתְכִׁשיט 'ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב'.

)על פי התלמוד הבבלי, מסכת כתבות, דף ס"ב עמוד ב', מסכת נדרים, דף נ' עמוד א'(

אפשר לראות במדרש זה מדרש משלים למדרש שהובא בפרשת לך לך, ויחד הם 

מספרים את המהפך בחיי רבי עקיבא, ואת המניעים ללמוד תורה בגיל מבוגר.  

המדרש על האבנים והמים )בפרשת לך לך( מתמקד באפשרות להשתנות, וכאן 

הוא מתמקד ביכולתו של כוח הרצון להתגבר על מכשולים רבים. במקרה של רבי 

עקיבא, כוח הרצון בא מתוך אהבתו הרבה של עקיבא לרחל, אהבה שהובילה את 

עקיבא להשקיע שנים רבות בלימוד. 

גם רחל אשתו, בתו של כלבא שבוע, פעלה מתוך אהבה ואף שילמה על כך מחיר: 

היא הפסידה בית לגור בו, כסף רב ואת משפחתה הקרובה. רחל עשתה זאת כי היא 

אהבה את עקיבא, והאמינה ביכולתו ללמוד ולהפוך לאדם משכיל.

אפשר לשמוע את המדרש )בעיבוד שונה( באתר ספר האגדה לילדים.

 

http://agadastories.org.il/kids/node/248
http://agadastories.org.il/kids/node/248
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כרטיסיות פעילות לילדים – להקרנה

 קישור לקובץ להקרנה ב"לוח החכם".
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שולם שולם לעולם!
פרשת וישלח

8

ע
בו

ש
ה
א 

ש
שורשי המריבה בין יצחק ליעקב נעוצים עוד בצעירותם, אז מכר עשו את הבכורה נו

ליעקב בנזיד עדשים )בראשית כ"ה(, ולאחר מכן, כשיעקב קיבל במרמה את ברכת 

יעקב במקום עשו )שם, כ"ז(. עשו איים להרוג את יעקב ויעקב ברח לחרן. כעת 

הוא חוזר לפגוש את אחיו וחושש שמא הוא עדיין שומר את כעסו. הוא שולח 

שליחים לאחיו להודיע שהוא רוצה בפיוס, ואחר כך הוא נוקט כמה אמצעים. כפי 

שחכמים תמצתו זאת: "התקין עצמו לשלושה דברים: לתפילה, לדורון ולמלחמה" 

)קהלת רבה, ט'(. כלומר, הוא מחלק את המחנה כמתכונן למלחמה, מתפלל לאלוהים 

וגם מכין מתנה לעשו — שולח לו חיות משק רבות עוד טרם הגעתו. 

יעקב עושה מאמץ גדול מאוד לפייס את אחיו, גם כי הוא חושש לחייו ולחיי 

משפחתו, אך גם כי הוא רוצה להתפייס עם אחיו היחיד. ואכן עשו מגיע אליו 

מפויס ורץ לחבקו ולנשקו. 

השבוע נעסוק בחשיבות הפיוס והשלום, בסיבות לרצון בשלום בין יריבים — 

אחים ולא אחים, ובדרכים שאפשר להתפייס. 

ה
ש

ר
פ
ב
ה 

מ z  הכנות יעקב לפגישה עם עשו — יעקב שולח שליחים לפייס את עשו ומכין לו

מתנות, אך גם מתכונן למלחמה, למקרה הצורך. 

z .המאבק עם המלאך — יעקב נאבק במלאך ומנצחו, ומקבל את השם ישראל

z   .פגישת יעקב ועשו — האחים נפגשים ומתפייסים

z  ,מעשה דינה — שכם בן חמור אונס את דינה בת יעקב. שמעון ולוי, אחיה

נוקמים באנשי שכם על המעשה, ויעקב מתרגז. 

z .יעקב בונה מזבח לאלוהים בבית אל

z  .רשימת צאצאי אברהם
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ש
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א ָּכֵבד.ע ַמֲעֶׂשה ִּבְׁשֵני ַחָּמִרים )ֲאָנִׁשים ֶׁשִמְּקצֹוָעם ְלהֹוִליְך ֲחמֹוִרים( ַוֲעֵליֶהם ַמּׂשָ

ְׁשֵני ַחָּמִרים ֵאּלּו ָהיּו ְיִריִבים ְוָׂשְנאּו ֶזה ֶאת ֶזה.

ב   יֹום ֶאָחד ָּפְסעּו ְׁשֵניֶהם ְּבאֹוָתּה ֶּדֶרְך ִעם ֲחמֹוִרים ֲעמּוִסים, ְּכֶׁשְּלֶפַתע ִהְתַיּׁשֵ
ֲחמֹורֹו ֶׁשל ָהֶאָחד ַעל ַהַּקְרַקע ְוֹלא ִהְסִּכים ָלקּום ּוְלַהְמִׁשיְך.

ִני ָׂשַמח ִּבְתִחָּלה, ְוִהְמִׁשיְך ְּבַדְרּכֹו. ְלֶפַתע ָחַׁשב ְלַעְצמֹו: ַהַחָּמר ַהּׁשֵ

אֹו —   ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ֶׁשִאם רֹוִאים ֶאת ַהֲחמֹור ֶׁשל ַהּׂשֹוֵנא ֶׁשִּלי רֹוֵבץ ַּתַחת ַמּׂשָ

ַחָיִּבים ַלֲעֹזר. ָמה ֶאֱעֶׂשה?

ְלַאַחר ִהְתַלְּבטּות סֹוֵבב ֶאת ֲחמֹורֹו ְוָחַזר ְלָאחֹור.

ִנַּגׁש ֶאל ַהֲחמֹור ְונָּסה ַלֲעֹזר ִלְבָעָליו ְלָהִרימֹו.

ִני. "ִּתְמֹׁשְך ֶאת ַהֶחֶבל, ֲאִני ֶאְדַחף ִמָּכאן," ָאַמר ַלַחָּמר ַהּׁשֵ

ָעָנה לֹו ָהִאיׁש: "ְמֻצָיּן, ַאִּגיד ְלָך ָמַתי ְלַהְתִחיל".

 ְוָכְך ְּבֶמֶׁשְך ַדּּקֹות ֲאֻרּכֹות ָעְבדּו ְּבַיַחד. ְּכֶׁשִהְצִליחּו ְלַבּסֹוף ְלַהֲעִמיד ֶאת ַהֲחמֹור 
ַעל ַרְגָליו, ָׂשְמחּו ְּבַהְצָלָחָתם ְמאֹוד ְוָהְפכּו ַלֲחֵבִרים טֹוִבים.

)על פי מדרש תנחומא, משפטים, פרק כ"א, סימן א'(

המדרש מתבסס על פסוק בפרשת משפטים: "ִּכי ִתְרֶאה ֲחמֹור ֹׂשַנֲאָך ֹרֵבץ ַּתַחת 

אֹו ְוָחַדְלָּת ֵמֲעֹזב לֹו ָעֹזב ַּתֲעֹזב ִעּמֹו" )שמות כ"ג(. בפסוק ישנה שאלה רטורית:  ַמּׂשָ

הייתכן שלא תעזור )= תעזוב( לחמור הרובץ תחת משאו, אף אם הוא של שונאך? 

המדרש מוסיף ומראה שכך ניתן להפוך אויב לאוהב, כאשר יש נכונות לראות את 

המצוקה של האחר, ולעזור אף אם הוא אויב.

אפשר לדון עם התלמידים בקשיים שעמדו לפני שני החמרים המתוארים במדרש: 

מצד אחד הקושי לעזור, ומצד שני הקושי לקבל את אותה העזרה. 

לסיום אפשר לדון בקשיים שבפיוס. אפשר לבקש מהתלמידים לשתף את הכיתה 

במקרים שבהם היו צריכים להתפייס עם חבר — איך עשו זאת? 
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ב
ח
ר
ה
ב  "אצלנו בבית"

במדינת ישראל בימינו אי אפשר לעסוק בנושא המריבה והפיוס בלי 

לגעת בסכסוך הישראלי-פלסטיני ובמצב המורכב שבו חי עם ישראל 

בקרב עמי האזור. במדור זה יש התייחסות לנושא הזה באופן שנותן 

מקום לתלמידים לשתף זה את זה בחוויות שחוו בעת מלחמה, ויש גם 

תקווה — מקרים שבהם השלמנו עם אויבינו. אפשר לקוות ואף להתפלל 

לשלום עם אויבים אחרים. 

חשוב לציין שלא רק עם ישראל נמצא במצב של מאבק והתמודדות מול אויבים. 

עמים ברחבי העולם נלחמים זה בזה ובדרך נפגעים מיליונים חפים מפשע.

לסיום, אפשר לקרוא או להשמיע את השיר הזה, להזכיר שהשלום מתחיל אצלנו, 

ולשאול מה אפשר לעשות כדי למנוע סכסוכים בכיתה שלנו. 

בואו נעשה שלום קטן 
מילים: לאה נאור 

בואו נעשה שלום קטן 

אני איתך, אתה איתי. 

בואו נעשה שלום קטן 

שלום קטן אמיתי. 

בואו נעשה שלום קטן, 

לא שלום עולמי, 

תראו, אני עושה שלום קטן 

עם עצמי. 

אני לא אכעס בכלל, 

אם אוכל. 

אני לא ארגיז אף אחד 

במיוחד. 

אני אוותר ואתה תוותר 

פחות או יותר. 

בואו נעשה שלום קטן 

לא נצעק, לא נריב, 

פשוט נשב ביחד, נדבר, 

או נקשיב. 

אולי זה לא שלום כל כך גדול, 

הוא פשוט ורגיל. 

אך כל שלום צריך גם איכשהו 

להתחיל.

ניתן לסיים את העיסוק בנושא בשירה 

משותפת של אחד משירי השלום המוכרים.

http://shironet.mako.co.il/html/indexes/works/186.html
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קנאה בין אחים
פרשת וישב

9
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בו

ש
ה
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ש
יוסף הוא בכורו של יעקב מאשתו האהובה, רחל, שתמורתה עבד ארבע עשרה נו

שנה. שנים רבות נוספות חלפו עד שנולד יוסף, ולכן הוא כונה 'בן זקונים'. התורה 

מספרת שיוסף אהב אותו יותר מאת כל בניו, ותפר עבורו בגד מיוחד שגרם לכל 

אחיו לקנא בו. יוסף מוסיף אש למדורה בספרו לאחיו ולאביו שהוא חלם שהם 

משתחווים לו, ואביו מתרגז. הקנאה גורמת לאחים לבצע דבר נורא: למכור את 

יוסף לשיירת סוחרים, לאחר שכמעט הרגוהו. 

במציאות, רוב ההורים אינם מראים העדפה קיצונית ובולטת לילד אחד על פני 

אחרים, ובעקבות כך גם הקנאה פחות קשה. אך קנאה היא דבר טבעי בין אחים. 

בשיעור נעלה את סוגיית הקנאה, את הדרך שבה הורים מנסים למנוע קנאה, ואת 

היותה דבר טבעי ומובן — בין אחים וגם בין אנשים שאינם בני משפחה. ונראה גם 

הורים שמקנאים! )כפי שמופיע בשיר.( 

ה
ש

ר
פ
ב
ה 

מ z  יוסף נמכר לעבדות — יוסף היה מושא לקנאת אחיו, כי יעקב אהב אותו יותר

משאהב אותם, ואף נתן לו בגד מיוחד. יוסף מספר לאחיו חלומות שבהם הם 

משתחווים אליו, ובכעסם הם מתנכלים להמיתו. לבסוף הם מכרוהו לעבד, 

ואילו ליעקב סיפרו שנטרף בידי חיה. 

z  יהודה ותמר — שניים משלושת בניו של יהודה מתו. תמר, אלמנת הבכור, נותרה

בדד בהמתינה לאח הקטן שיגדל ויישא אותה לאישה. היא מתחפשת לזונה, 

יהודה בא אליה, ונולדים לה ממנו בנים תאומים. 

z  יוסף ואשת פוטיפר — יוסף נמכר לעבד לפוטיפר, שר מצרי, ופוטיפר מינה

אותו למנהל משק ביתו. אשתו של פוטיפר חושקת ביוסף ומנסה לפתותו, 

ומשהוא מסרב, היא מתלוננת שניסה לאנוס אותה ויוסף נכלא.

z  ,יוסף בבית הסוהר — בבית הסוהר פגש יוסף את שר המשקים ושר האופים

פתר להם חלומות שחלמו, ודברי פתרונו נתקיימו. 
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ה
ב
ח
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ב חומרים נוספים

z ערכת לימוד בנושא הקנאה

לקרן תל"י יש ערכה ללימוד להורים וילדים בנושא הקנאה. הערכה מיועדת 

להפעלה במפגש הורים וילדים וכוללת הצעות לפעילות, קטעי מקורות 

מעוצבים לצילום ולחלוקה, ועזרים לפעילויות ההופכים את הלימוד לחוייתי.

ניתן להתרשם מהערכה באתר של קרן תל"י.

הערכה מיודעת לתלמידי כיתות ג-ו, אבל אפשר למצוא בה חומרים ורעיונות 

שיתאימו גם לבני כיתה ב.  

 קישור לקובץ להקרנה ב"לוח החכם".

כרטיסיות פעילות לילדים – להקרנה

z 'המחזמר 'יוסף וכותונת הפסים המשגעת

אפשר לספר לתלמידים על המחזמר שנכתב על הסיפור בידי הצמד אנדרו לויד וובר 

וטים רייס — 'יוסף וכותונת הפסים המשוגעת'. המחזמר נכתב באנגלית ותורגם לעברית 

בידי אהוד מנור. הנה קישור למילות אחד השירים במחזמר, קישור לקטע מהמופע 

בהפקת בית הספר למחק בית צבי וקישור למופע השלם בהפקת ילדי בית הספר יצחק 

שדה בבת ים )ילדי כיתות ב-ו משתתפים בו(. בקישור כל המחזמר )אורכו כשעה(, כדאי 

לבחור מראש את הקטעים שתרצו להראות לתלמידים.

http://www.tali.org.il/books/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=BBPt_ubN_FQ&list=PLCFC01E945EF87E28
http://img2.timg.co.il/forums/1_94909931.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S4F_WwH7QkQ
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חלומות
פרשת מקץ

10
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לאחר שאחיו של יוסף מוכרים אותו לסוחרים, יוסף מגיע למצרים, יושב בכלא נו

ופותר את חלומותיהם של שרי המלך שנכלאו. בפרשתנו גם פרעה חולם חלומות 

הדורשים פתרון, ושר המשקים מספר לו על אודות יוסף, פותר החלומות. יוסף 

פותר את חלומות פרעה: הם מרמזים על שבע שנות שובע ואז שבע שנות רעב. 

בעקבות הפתרון ועצותיו לאגור מזון, הוא ממונה למשנה למלך. 

על פי הפרשה, באותה תקופה התייחסו לחלומות כמנבאים עתידות, ולכן פתרונם 

היה חשוב כל כך. ההנחה הייתה שלעתים החלום מספק מידע המאפשר לאדם 

להתכונן לבאות. מאותה סיבה, הבנה שגויה הייתה עלולה להמיט אסון. 

בתקופות שונות ובתרבויות שונות היו שראו בחלום כלי נבואי החוזה את 

העתיד, ויש המחזיקים בתפיסה זו גם כיום. יש הטוענים שמקורם של החלומות 

במחשבות שלנו. גם בגמרא מופיעה אמירה ברוח זו: "אין מראין לו לאדם ]בחלום[ 

אלא מהרהורי לבו" )ברכות נ"ח, ע"ב(. ויש הטוענים כי החלומות הם המקום שבו 

באים לידי ביטוי פחדים וחששות, שאיפות ותקוות. 

ביחידה זו נעסוק בחלומות, במקורותיהם ובתחושות שלנו לגבי חלומות.

ה
ש

ר
פ
ב
ה 

מ z  .יוסף עולה לגדולה — פרעה חלם שני חלומות ולא מצא להם פותר 

 שר המשקים נזכר ביוסף, ומספר לפרעה את הקורות אותו בבית הסוהר. 

פרעה שולח לקרוא ליוסף לפתור את חלומותיו. יוסף מגלה לו את משמעות 

חלומותיו וגם מייעץ לו איך להתכונן לשנות הרעב שיבואו. 

z  ,פרעה ממנה את יוסף למשנה למלך — וכך בשנות השובע יוסף אוגר מזון

ובשנות הרעב מוכר למצרים את הבר שאגר באסמים.

z  .יוסף ואחיו נפגשים במצרים — בעקבות הרעב ירדו בני יעקב מצרימה 

 הם פוגשים שם ביוסף אבל אינם מזהים אותו והוא אינו מזדהה לפניהם. 

יוסף מעמיד פנים שהוא חושד בהם בריגול ודורש את בנימין. 

z  ,האחים חוזרים לאחר זמן מה עם בנימין, אך אז יוסף שותל בתיקו גביע כסף

מאשים שגנב אותו ומצווה להשאירו כעבד במצרים.
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ב "איך זה קשור אלינו" 

במדור מוצגות שתי גישות לחלומות: האחת רואה בהם רמז לעתיד, 

מעין נבואה, והשנייה רואה בחלום תוצר של דברים המטרידים אותנו. 

אפשר לשאול את התלמידים באיזו מהגישות האמינו ככל הנראה פרעה 

ויוסף, וכן באיזו גישה החזיק שמואל — החכם המוזכר במדרש.

לסיום אפשר לשאול את התלמידים אילו מין חלומות יש להם, ולאיזו 

משתי הגישות הם מתאימים. ואולי יש להם חלומות אחרים? נזמין אותם 

לנסות לחשוב מדוע חלמו אותם. 

איור מתוך פרויקט ציורי חלומות

אפשר לספר לתלמידים על הפרויקט של האמן רוג'ר אומאר – ספר החלומות. 

אומאר, אמן מקסיקני, ביקש ממאות ילדים לספר לו את חלומותיהם, ואז פנה 

לאמנים בבקשה לאייר אותם. ניתן להתרשם מכתבה מעיתון 'הארץ' המתארת את 

 הפרויקט. 

לפניכם איור מתוך הפרויקט שאפשר להקרין בכיתה.

האיור  מציג את  חלומה של ילדה בשם מר, שציירה האמנית הישראלית שרי כהן. וכך 

תיארה מר את חלומה: "חלמתי שאני במשחק וידאו והרגתי דרקון שירק ַלּבה דרך האף 

והאוזניים. אבל זה לא פגע בי, כי הייתי שדון". 

אפשר לדבר על המאפיינים הדמיוניים בחלום — שדון, דרקון, ילדה במשחק וידאו נלחמת 

בחרב. 

ניתן להתרשם מפרויקט נוסף, בו ציירו הילדים את חלומותיהם.

)מתוך הפרויקט 'מציירים חלומות' בשיתוף ערוצי לוגי והילדים. בית הספר תל נורדאו, 

בית הספר טביתה ביפו, תערוכת מסע בין החלומות(

בעקבות הפרויקט אפשר להזמין את התלמידים לצייר חלומות שהם זוכרים. אם אין 

כאלה, אפשר להתייחס לחלומות במובן של תקוות או רצונות, ולצייר אותם.

http://www.haaretz.co.il/misc/1.1195674
https://www.youtube.com/watch?v=z47r-oeaHEs
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 ָאַמר ֶמֶלְך ָּפָרס ִלְׁשמּוֵאל: "אֹוְמִרים ֲעֵליֶכם, ַהְּיהּוִדים, ֶׁשַאֶּתם ֲחָכִמים. ִאם ָּכְך, ע

ֹּתאַמר ִלי ָמה ֶאֱחֹלם ַהַּלְיָלה".

ִחיָנה  ִבי, ְוֶהֱעִבידּו אֹוְתָך ָּכל ַהּיֹום ִּבְטִ ָאַמר לֹו ְׁשמּוֵאל: "ַּתֲחֹלם ֶׁשָּלְקחּו אֹוְתָך ַּבּׁשֶ

ְוִרּסּוק ֶׁשל ַּגְרִעיֵני ְּתָמִרים".

ַהֶּמֶלְך ָּכל ָּכְך ִנְבַהל ֵמָהַרְעיֹון, ְוָכל ַהּיֹום ָחַׁשב ַעל ַהָּדָבר, ּוַבַּלְיָלה ָחַלם ַעל ָמה ֶׁשָחַׁשב 

 ָּכל אֹותֹו ַהּיֹום.

)על פי התלמוד הבבלי, מסכת ברכות, דף נ"ו עמוד א'( 

שמואל היה אמורא בבלי חשוב, ומנהיג הקהילה היהודית בעירו נהרדעא. ככל 

הנראה היה לו קשר עם מלך פרס, המכונה בתלמוד שבור המלך, וייתכן כי הכוונה 

למלך שאהפור הראשון, ששלט באימפריה הפרסית באותה תקופה. 

בסיפור שלפנינו נראה כאילו שמואל ניבא את העתיד, את החלום שיחלום המלך, 

אך למעשה זו תחבולה. למעשה, ההישג שלו היה בכך שהצליח לגרום למלך 

לחלום את מה שרצה שיחלום. כיצד? באמצעות סיפור מוזר ומוקצן שהטריד את 

מחשבות המלך כל היום. שמואל סמך על הידיעה שדבר המטריד אותנו במשך 

היום עלול להופיע בחלומותינו — וכך היה.

 במעשה זה הוכיח שמואל שהחלום אינו מרמז על העתיד אלא מלמד על העבר, 

על מה שהתרחש במחשבותיו של אדם כל היום. 
ה 

ונ
מ
ת

ש 
ר
ד
היצירה המובאת במדור היא של האמן רנה מגריט, שהשתייך לזרם הסוראליסטי מ

באמנות. חברי הזרם פעלו בעיקר בשנות ה-20 וה-30 של המאה העשרים. 

קבוצת האמנים שהיו חברים בזרם הסוריאליסטי יצרו בעקבות מלחמת העולם 

הראשונה, מתוך רצון להתקומם ולהביע את מחאתם נגד המלחמה ותוצאותיה. 

הם ביקשו להחליף את המציאות הקשה של המלחמה במציאות מדומה, ולכן 

השתמשו בציוריהם בסמלים וברעיונות הלקוחים מעולם החלומות. האמנים 

הסוראליסטיים ציירו לרוב ציורים מדויקים ומציאותיים מאוד של סצנות אשר 

אינן יכולות להתקיים במציאות. כך ביצירה מפורסמת זו, ובה כל פרטי התמונה 

בנפרד מאוד מציאותיים, אך ביחד הם בלתי אפשריים.
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יש לי אחריות 
פרשת ויגש

11
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ש
בפתח פרשתנו יהודה מגלה אחריות, ניגש אל יוסף ומצהיר כי הוא אחראי לבנימין נו

ומסביר כי אביו הזקן איבד כבר ילד אחד ולא יוכל לעמוד באבדן נוסף. הוא מציע 

את עצמו לעבד כחלופה לבנימין כדי לשחררו.

בסיפור הפרשה אנו מתוודעים לרמה גבוהה של אחריות – יהודה מוסר את נפשו 

בשביל בנימין ובשביל אביו. בחיי היום-יום שלנו, קבלת האחריות היא בדרגות 

נמוכות יותר, וגם המחיר שאותו אנו נדרשים לשלם נמוך יותר, ועדיין לא תמיד 

קל לנו לקבל אחריות. ביחידה נעסוק בסוגים שונים של לקיחת אחריות בכמה 

תחומים ורמות. 

כמו תכונות אחרות, גם אחריות תלויה באופי וגם בחינוך מגיל צעיר. אפשר לקוות 

שילד שגילה אחריות בגיל צעיר )על אגרטל ששבר, על שיעורי בית שלא הכין 

וכדומה(, יגדל להיות מבוגר שמגלה אחריות על מעשיו ובחירותיו, ובשעת מבחן 

יהיה מוכן גם לשלם מחיר מתוך עמידה על עקרונותיו.   

ה
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מ z  נאום יהודה — יהודה התחנן לפני יוסף וביקש ממנו שלא יגרום למות אביו

בעכבו את בנימין. כששמע יוסף את דברי אחיו לא התאפק, פרץ בבכי והתוודע 

לאָחיו. הוא עודד אותם לשוב לכנען ולהביא את אביהם כדי להינצל מהרעב, 

ושלח מתנות להם ולאביו.

z  ,יעקב יורד למצרים — האחים שבו אל אביהם, ויעקב, בשמעו כי יוסף חי

מסכים לרדת מצרימה. הם יורדים מצרימה ונאחזים בארץ גושן, ארץ מקנה.
 

z  יוסף קונה את אדמות מצרים — יוסף הכניס את כל הכסף שקיבל תמורת המזון

לאוצר המלכות. לאחר כמה שנות רעב תם הכסף של העם, והוא קונה בעבור 

פרעה את אדמות כל ארץ מצרים פרט לאדמות הכוהנים.
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 "איך זה קשור אלינו"

הדמויות במדור משוחחות על אחריות — על הקושי והעומס שבה אך גם 

על האפשרות לעשות משהו משמעותי ולעזור.

אפשר לפתח עם התלמידים דיון בנושא האחריות ולשאול אם יש להם 

תחומי אחריות בבית, ואם כן, האם יש להם משימות קבועות בבית או 

במקום אחר, ואם הם אוהבים אותן. אם לא, האם הם היו רוצים לקבל אחריות 

על דבר מה? על מה?

בהמשך לדיון של הדמויות במדור, אפשר לשאול אם הם רואים באחריות עול 

או כוח, או אולי שניהם, והאם טוב שלילדים יש תחומי אחריות.

ש
ר
ד
מ
ה
ל 

 ָהֹיה ָהָיה ֶמֶלְך ֶׁשָהָיה לֹו ֶּכֶרם ֲעָנִבים. ֶאת ַהֶּכֶרם ִהְׂשִּכיר ַהֶּמֶלְך ְלָאָדם ַאֵחר, ע

ְּכֵדי ֶׁשְיַּטֵּפל ּבֹו. ַהּׂשֹוֵכר ָהָיה עֹוֵבד ַּבֶּכֶרם, ּבֹוֵצר )קֹוֵטף( ֶאת ָהֲעָנִבים ּוֵמִכין ֵמֶהם ַיִין. 

ֶאת ַהַיִּין ֵהִביא ַהּׂשֹוֵכר ַלֶּמֶלְך.

ְּכֶׁשַהַיִּין ָהָיה טֹוב, ָהָיה ַהֶּמֶלְך אֹוֵמר: "ָּכָּמה טֹוב ַהַיִּין ֶׁשִּלי!"

ְּכֶׁשַהַיִּין ָהָיה ַרע, ָהָיה ַהֶּמֶלְך אֹוֵמר: "ָּכָּמה ַרע ַהַיִּין ֶׁשל ַהּׂשֹוֵכר ֶׁשִּלי!"

ָאַמר לֹו ַהּׂשֹוֵכר:

"ֲאדֹוִני ַהֶּמֶלְך, ְּכֶׁשַהַיִּין טֹוב — ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשהּוא ֶׁשְּלָך,

ּוְכֶׁשַהַיִּין ַרע — ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשהּוא ֶׁשִּלי?

 ַּגם ְּכֶׁשַהַיִּין טֹוב ְוַגם ְּכֶׁשהּוא ַרע — ֶׁשְּלָך הּוא, ֵמָהֲעָנִבים ֶׁשְּלָך!"

)על פי קהלת רבה, פרשה ו' סימן י'(

מדרש זה הוא משל לקבלת אחריות על כישלונות כמו על הצלחות. המשל מציג 

מקרה שבו המלך מקבל לעצמו את הקרדיט על יין טוב, אך מאשים את הפועל 

שלו כאשר היין רע.  

רבים מאתנו מתקשים לגלות אחריות על דברים שליליים, אך נהנים לקחת את 

מלוא הקרדיט על הצלחותינו, אפילו כאשר חלקנו בהן זעום. המשל מלמד אותנו 

לא להתנער מאחריות לכישלונות שלנו, אף על פי שלא קל לנו להודות בהם.
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כרטיסיות פעילות לילדים – להקרנה

 קישור לקובץ להקרנה ב"לוח החכם".

התמונה מציגה ילדה השומרת על אחיה הקטן. בכל חברה ואף בכל משפחה יש ציפיות 

אחרות מאחים גדולים — יש המטילים עליהם משימות הכוללות שמירה על  אחים 

צעירים, הכנת אוכל לכל המשפחה, ניקיון וכדומה, ויש שפחות. 

דיון סביב תשובות התלמידים לשאלה השנייה במדרש התמונה עשוי להציף את הדעות 

של התלמידים לגבי ציפיות אלו — מה טוב, לדעתם, ומה קשה ומכביד. 
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ברכות במשפחה
פרשת ויחי
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בפרשה מופיעות הברכות שבירך יעקב את בניו של יוסף, וברכות יעקב לשבטים נו

לפני מותו. 

אנו רגילים לכנות את קובץ האמירות הפונות לכל שבט בשם 'ברכות', ובאמת 

בסיום דבריו של יעקב מופיע השורש בר"כ. אך כשנקרא אותן נגלה כי אין אלו 

באמת ברכות, ולמען האמת, דבריו של יעקב, על שלושה מהשבטים לפחות, 

ראובן שמעון ולוי, נשמעים יותר כקללות. 

אולי כדאי להגדיר זאת צוואה נבואית המורכבת מפתגמים ואמרות, כפי שנהוג 

היה לומר בקרב שבטי ישראל בתקופה הקדומה.

במהלך היחידה נתמקד בנושא הברכות באופן כללי — את מי אנו בוחרים לברך? 

כיצד בוחרים במה לברך אדם אחר? נזכיר גם את ברכת הבנים המסורתית, שבה 

מברכים ההורים את הילדים בערב שבת.

ה
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מ z  ברכת יעקב לאפרים ומנשה — יוסף בא עם בניו, אפרים ומנשה, ויעקב בירך

אותם כפי שבירך את בניו.

z  הברכות לבנים — יעקב קרא לכל בניו והשמיע את דבריו בנוגע אליהם. דברי

יעקב רומזים ברובם לקורות השבטים בימי כיבוש כנען ובראשית ההיאחזות 

בה. הדברים נאמרים בקצב שירי ורבים בהם הביטויים הסתומים. 

z  לו ישטמנו יוסף" — האחים חששו כי יוסף נוהג בהם בידידות רק בזכות"

אביהם, וכי עם מותו הוא יבקש לנקום בהם. אולם יוסף סלח ואמר: "אתם 

חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה למען עשה כיום הזה להחיות עם רב" 

)בראשית נ', כ'(.

z  צוואת יוסף ומותו — יוסף ביקש להיקבר בארץ המובטחת וגופתו החנוטה

הושמה בארון במצרים. 
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הדמויות במדור מתייחסות לברכות של יעקב אל בנים כאל מסרים, מעין 

קריאת כיוון של יעקב לכל אחד מבניו. גם היום במשפחות רבות ההורים 

מנסים להעביר מסרים לילדים כבר בצעירותם, ומברכים אותם בתחומים 

שונים:  שיהיו אנשים טובים וישרים, שיעזרו לאחרים, שיתנהגו בנועם 

ובנימוס, וכדומה.

אפשר לשאול את הילדים: במה ההורים שלכם מברכים אתכם? במה הייתם רוצים 

שיברכו אתכם ובמה אתם מברכים את עצמכם?

מדרש תמונה

ברכת הילדים, מוריץ אופנהיים )1800 — 1882(. 

בשלב מסוים של חייו עסק האמן הגרמני מוריץ אופנהיים בסדרה של תמונות 

 מחייהם של היהודים במשפחה, בבתי הכנסת ובאזור המגורים היהודי. 

הציורים צוירו בשחור-לבן וזכו לתפוצה רחבה. הם שכנו בביתם של יהודים 

גרמנים רבים בסוף המאה התשע עשרה. בציוריו ביקש אופנהיים להציג את 

היהודים בפני שכניהם הלא-יהודים ולהציג אמירה: היהודים הם משפחות כמו 

כל המשפחות, אנחנו בני אדם כמו כולם, רק הטקסים והמנהגים שלנו שונים. 

פעילות נוספת 

כמעט בכל הברכות שהעניק יעקב לבניו מופיעות תכונות של בעלי חיים, 

 למשל "גור אריה יהודה", "נפתלי איילה שלוחה", "בנימין זאב יטרף". 

בקשו מהתלמידים לחשוב על תכונות חיוביות )אחרות( של בעלי חיים ולחבר 

ברכות בהשראתן. אפשר ליצור מהברכות כרזות מקושטות ולתלות בכיתה.
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ַמֲעֶׂשה ְּבָאָדם ֶׁשָהַלְך ַּבִּמְדָּבר, ְוָהָיה ָעֵיף ְוָרֵעב ְוָצֵמא. ע

ָמָצא ִאיָלן ֶׁשֵּפרֹוָתיו ְמתּוִקים ְוִצּלֹו ָנֶאה, ְוַנַחל עֹוֵבר ַּתְחָּתיו.

ָאַכל ִמֵּפרֹוָתיו ְוָׁשָתה ֵמַהַּמִים ֶׁשּלֹו ְוָיַׁשב ְּבִצּלֹו. ּוְכֶׁשּבֵּקׁש ָלֶלֶכת, ָאַמר: 

 "ִאיָלן, ִאיָלן, ְּבָמה ֲאָבֶרְכָך? ִאם אֹוַמר ְלָך ֶׁשִיְּהיּו ֵּפרֹוֶתיָך ְמתּוִקים — ֲהֵרי ֵּפרֹוֶתיָך 

ְּכָבר ְמתּוִקים.

ִאם אֹוַמר ֶׁשִיְּהֶיה ִצְּלָך ָנֶאה — ֲהֵרי ִצְּלָך ְּכָבר ָנֶאה.

ִאם אֹוַמר ֶׁשְּתֵהא ַהַּנַחל עֹוֵבר ַּתְחֶתּיָך — ֲהֵרי ַהַּנַחל ְּכָבר עֹוֵבר ַּתְחֶּתיָך.

ִתיִלים ֶׁשּצֹוְמִחים ֵמַהְּזָרִעים ֶׁשְּלָך ִיְהיּו ְּכמֹוְתָך."  ֶאָּלא ָּכְך ֲאָבֶרְכָך: ְיִהי ָרצֹון ֶׁשָּכל ַהּׁשְ
)על פי במדבר רבה ב', וכן: תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף ה' עמוד ב'( 

במקור התלמודי המדרש מופיע כמשל. על פי הסיפור בתלמוד, רב נחמן ורב יצחק 

 נפגשו, וכאשר נפרדו ביקש רב נחמן מרב יצחק שיברך אותו, ובתגובה סיפר לו 

רב יצחק את המשל הזה. 

 המשל שואל:  מה אפשר לברך את מי שיש לו הכול? 

הפתרון שמצא רב יצחק הוא לברכו: "שכל נטיעות שנוטעים ממך יהיו כמותך". 

כלומר, שכל הטוב הזה לא ייעצר אצלך אלא ימשיך הלאה, לתלמידיך ולילדיך. 

ואכן, הברכה שאדם שמח לשמוע היא לראות בהמשך דרכו והצלחתו. תמיד אפשר 

לברך אדם, גם אם נדמה שיש לו הכול.
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כרטיסיות פעילות לילדים – להקרנה

 קישור לקובץ להקרנה ב"לוח החכם".

"חזק, חזק ונתחזק!" 

 פרשה זו מסיימת את חומש בראשית. 

כדאי ללמד את התלמידים מה אומרים בסיום 

קריאת חומש בבית הכנסת: "חזק, חזק ונתחזק!" 

משמעות הקריאה היא איחול לעולה לתורה 

שיתחזק וימשיך ללמוד עוד, ואיחול למברכים 

 עצמם, שיזכו גם הם ללמוד עוד. 

 המילים מבוססות על פסוק מספר יהושע: 

"ֹלא ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶזּה ִמִּפיָך... ֲהלֹוא ִצִוּיִתיָך 

ֲחַזק ֶוֱאָמץ"  )יהושע א', ח'-ט'(.  

אמרו את המילים יחד, בָעצמה!  
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על חומש שמות 

 בחודשים הקרובים נלמד את פרשות חומש שמות. 

 כדאי לשתף את התלמידים במבוא הקצר, 

כך יוכלו לקבל תמונה כללית של חומש זה.

מש
ו

ת

א
בו

סיימנו ללמוד את חומש בראשית, ומתחילים את חומש שמות, החומש מ

השני בתורה. בסוף חומש בראשית ירדו בני יעקב ומשפחותיהם 

מצריימה. מכאן ואילך יוצגו בני ישראל כַעם ולא עוד כבודדים, כפי שהיה 

בחומש בראשית. 

חומש שמות מספר על עבדות בני ישראל במצרים, על יציאת מצרים 

וחציית ים סוף, על קבלת התורה ועל ההליכה במדבר. בחומש זה מתואר 

גם המשכן, מעין בית מקדש נייד שנבנה במדבר. 

במהלך הסיפור מתוארים ניסים שאירעו לעם אך גם קשיים וצרות. כמו 

כן מפורטות מצוות שציווה האל את עם ישראל. 
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להיות מאומץ
פרשת שמות

13
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ש
בעוד תינוקות רבים במצרים מומתים בידי פרעה, בתושייתה מצליחה יוכבד נו

להציל את בנה, בעזרתה ובדאגתה של אחותו הבכורה, מרים. אך ההצלה האמתית 

מתרחשת אחר כך — מי שמצאה את התינוק ואימצה אותו היא לא אחרת מאשר 

בת פרעה. וכך גדל משה — המושיע לעתיד של ישראל — בתוככי ארמון המלוכה. 

אימוץ משה היה מיוחד במינו: אמו זכתה לגדלו עד שנגמל, אך הוא נושא שם 

שקיבל מאמו המאמצת. כשגדל ידע מהו מוצאו, ושמר על הזדהות עם משפחת 

המוצא ולא עם המשפחה שגידלה אותו. 

מבחינה פסיכולוגית, רבים תומכים כיום בגישה שעל הילד המאומץ לדעת את 

מקורו, בין השאר בגלל ההשפעה הגנטית המכרעת על האדם, לצד זו הסביבתית. 

פעמים רבות רואים שכשהילד המאומץ גדל, הוא מחפש אחר שורשיו הביולוגיים, 

ולא מתוך כפיות טובה למאמציו אלא מתוך רצון טבעי להיות קשור למוצאו.

בפרשה אנו עוסקים בנושא האימוץ, וביחס שבין המאמצים. 
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מ z  שעבוד בני ישראל — פרעה חשש מהתחזקות העם נוכח המספר ההולך וגדל

של בני ישראל, וגזר גזירות קשות כדי להחלישם.

z  לידת משה ובריחתו למדיין — משה הונח בתוך תיבת גומא ביאור, ובת פרעה

מצאה ואימצה אותו. כשבגר, הרג איש מצרי וברח למדיין. שם כרת ברית עם 

כוהן מדיין רעואל )יתרו(, נשא לאישה את צפורה בתו, ונולד בנו גרשום.  

z  הסנה הבוער — אלוהים שמע את צעקת בני ישראל והחליט להושיעם. הוא

התגלה למשה מתוך הסנה )הבוער באש ואיננו אוכל(, וציווה עליו לצאת 

בשליחותו למצרים, להושיע את ישראל.

z  .חתן דמים — בדרך ממדיין למצרים עם ציפורה אשתו ובנו, פגש משה באלוהים

אלוהים רצה להמיתו, אך אשתו הצילה אותו מן הסכנה במולה את בנה.

z  .משה ואהרן לפני פרעה — משה ואהרן ביקשו להוציא את העם לחוג לאלוהים
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המדור מתמקד בסיבה למסירת משה לאימוץ, והיא הצלתו, ומקשר 

זאת לאימוץ כיום. ואכן, רבים מהמאומצים היום הם ילדים שהוריהם 

 לא יכלו לגדלם ממגוון סיבות )כלכליות, רגשיות ועוד(. 

בדיון הכיתתי יש צורך להיות רגישים, במיוחד אם יש ילדים מאומצים 

בכיתה, ואולי אף לא להעביר את השיחה למישור העכשווי. אם מוזכרות בכיתה 

דמויות מאמצות שליליות מתוך אגדות ילדים, כדאי להגיד שאגדות אלו עושות 

עוול להורים מאמצים, ושבאופן כללי אין הם שונים מהורים ביולוגיים — יש בהם 

הורים מסורים האוהבים את ילדיהם כאילו נולדו להם, ויש בהם מעטים מאוד 

שאינם כאלה.  

"אצלנו בבית"

המדור עוסק בחיילים בודדים. כדאי לבקש מהתלמידים להעלות סיפורים 

 אישיים, לשאול אם הם מכירים משפחות המאמצות חיילים בודדים או שמעו 

על כאלה, ולדון בחשיבותה של משפחה מאמצת גם כשיש משפחה אמתית.

קומיקס

הקומיקס עוסק באימוץ חיות מחמד. אפשר להזכיר את אגודת 'צער בעלי חיים', 

הדואגת לחיות שננטשו ופועלת למצוא להן בית חם.

ש
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ֶקת ּוְמַחֶּבֶקת ּוְמַחֶּבֶבת ֶאת ֹמֶׁשה ְּכִאּלּו הּוא ְּבָנּה ע ָהְיָתה ַּבת ַּפְרֹעה ְמַנּׁשֶ

 ְוֹלא ָהְיָתה מֹוִציָאה אֹותֹו ֵמַאְרמֹון ַהֶּמֶלְך. 

)על פי שמות רבה, פרשה א' סימן כ"ו( 

המדרש ממחיש את הקשר הרגשי שהתפתח בין בת פרעה לבנה המאומץ. מצד 

אחד, מובלעת בו התפיסה שאם מאמצת מרגישה אחרת כלפי בנה מאשר אם 

ביולוגית, אך בכיתה מומלץ להתמקד בחיובי — בכך שמבחינתה הוא היה כמו בנה, 

אף שלא ילדה אותו ואף לא גידלה אותו בשנותיו הראשונות.
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עונש
פרשת וארא
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בפרשה אלוהים שולח את משה לפרעה לדרוש ממנו שישלח את בני ישראל נו

מארצו, ולא–ייענש. ואכן לאחר כל אזהרה, ובהעדר תגובה מצד פרעה, עוד 

מכה ניחתת על מצרים. במסורת היהודית קיים הכלל "אין עונשים אלא אם כן 

מזהירים". חז"ל קראו בתורה וחיפשו בכל מקום שמופיע בו עונש, היכן הופיעה 

אזהרה קודם לכן. גם כאן אנו רואים שמכות מצרים באו רק לאחר אזהרה. זה 

לא מפתיע, שכן העונש אינו מטרה בפני עצמה, אלא דרך להבהיר את חומרת 

המעשה. 

בימינו רבים מסתייגים ממתן עונש, ובמקום זה יש המאמצים את 'העונש 

הטבעי', כלומר המחשת ההשלכות השליליות הנובעות ישירות מהמעשה )לא 

סידרת את החדר — אתה לא מוצא את הנעליים כשאתה ממהר(. אמנם עברנו 

כברת דרך מאז "חושך שבטו — שונא בנו" )משלי י"ג, כ"ד(, אך העונש עודנו סוגיה 

מרכזית בחינוך. 

ביחידה זו אנו עוסקים במטרת הענישה, מעלים את רעיון בחירת העונש לעצמך, 

ומזכירים כמה סוגים של עונשים, גם עונשים למבוגרים.
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מ z  שליחותם של משה ואהרן — אלוהים שולח את השניים לבני ישראל כדי לספר

להם על ישועת אלוהים הקרבה, ואל פרעה להזהירו ולדרוש ממנו לשלח את 

העם. אהרן ממונה להיות הדובר של משה, ערל השפתיים.
  

z  האותות — אלוהים מציג למשה אות כדי לגרום לפרעה להאמין כי אלוהים שלח

אותו — הפיכת המטה לתנין. משה עושה זאת, אך חרטומי מצרים מצליחים 

לחקות את המופת. אף שהתנין של משה בולע את תניניהם, פרעה מסרב לקבל 

את האות.

z  המכות — אלוהים מצווה על משה ואהרן להביא מכות על מצרים. בפרשה

מתוארות המכות דם, צפרדע, כינים, ערוב )מגוון חיות טורפות(, דבר, שחין 

וברד. בין כל מכה ומכה בא משה ומזהיר את פרעה, אך לשווא, וגם כשפרעה 

כבר מתרצה — הוא חוזר בו.
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בני המשפחה מסבירים את הקשר בין עשר המכות לבין העונש שהיה אמור 

 להרתיע את פרעה ולגרום לו לחזור למוטב. 

בקשו מהילדים לספר כיצד עונש עשוי לסייע לחזרה למוטב. התלמידים יכולים 

לתת דוגמות מהעונשים המקובלים בביתם. 

"אצלנו בבית"

המדור מביא דוגמה למבוגרים שנענשים. אפשר להסביר שכאשר 

הרשויות מענישות, לעתים זה כדי להרתיע, כלומר למנוע את המעשה, 

אך מטרה נוספת של העונש היא לתת את הגמול הראוי למעשה. ובכך, 

בין השאר, אפשר לגרום לתחושת צדק אצל מי שנוהג כשורה. 

כדי להמחיש את מטרות העונש, אפשר להביא דוגמות מחיי הכיתה והבית. 

לדוגמה: ילד מפריע מאוד בשיעור ונשלח למנהלת. )מה מטרת העונש? הרתעה(; 

ילד לוקח מהחטיף יותר ממה שאחיו מקבלים — בפעם הבאה רק הם יקבלו 

)צדק(, וכדומה. 

ש
ר
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 ַּפַעם ַאַחת ָיַׁשב ַרִּבי ְוָלַמד ּתֹוָרה. ָעַבר ְלָידֹו ִאיׁש ַהּמֹוִביל ֵעֶגל ִלְׁשִחיָטה. ע

ָהֵעֶגל ַהְּמֻפָחד ִהְרִּגיׁש ְלָאן מֹוִליִכים אֹותֹו, ִהְכִניס ֶאת ֹראׁשֹו ַּתַחת ְּכַנף ִּבְגּדֹו ֶׁשל ַרִּבי 

ְוָגָעה ְּכִאּלּו ְמַבֵּקׁש 'ַהִּציֵלִני!'. 

ִחיָטה, ִּכי ְלָכְך נֹוַצְרָּת". ָּדַחף ַרִּבי ֶאת ָהֵעֶגל ְוָאַמר: "ָמה ָיכֹול ֲאִני ַלֲעֹזר ְלָך? ֵלְך ַלּׁשְ

ַמִים(: ִמְּפֵני ֶׁשַרִּבי ֹלא ְמַרֵחם ַעל ֲאֵחִרים — ֹלא ְנַרֵחם ָעָליו.   ָאְמרּו )ֵמַהּׁשָ

ִמָּיד ִהְתִחילּו ִלְכֹאב ִׁשָּניו ֶׁשל ַרִּבי, ְוֹלא ָּפַסק ַהְּכֵאב ְּבֶמֶׁשְך 13 ָׁשָנה.

יֹום ֶאָחד, ַּכֲאֶׁשר ַהְּמָׁשֶרֶתת ֶׁשל ַרִּבי ִטאְטָאה ֶאת ִרְצַּפת ַהַּבִית, ָמְצָאה ּגּוִרים ֶׁשל ֻחְלָּדה 

ִמְתַּכְרְּבִלים ְּבַאַחת ַהִּפּנֹות. ֵהִניָפה ַהְּמָׁשֶרֶתת ֶאת ַהַּמְטֲאֵטא ַעל ַהּגּוִרים, ְּכֵדי ְלַהְבִריַח 

אֹוָתם. 

ָרָאה ַרִּבי ְוָצַעק: "ָהִניִחי ָלֶהם! ָעֵלינּו ְלַרֵחם ֲעֵליֶהם ְּכמֹו ֶׁשֱאלֹוִהים ְמַרֵחם ֲעֵליֶהם".

ַמִים(: ִמְּפֵני ֶׁשַרִּבי ְמַרֵחם ַעל ֲאֵחִרים — ְנַרֵחם ָעָליו.   ָאְמרּו )ֵמַהּׁשָ

ִמָּיד ָּפְסקּו ִׁשָּניו ֶׁשל ַרִּבי ִלְכֹאב. 
)על פי התלמוד הבבלי, מסכת בבא מציעא, דף פ"ה עמוד א; בראשית רבה, פרשה ל"ג, ג(

המדרש נותן דוגמה לעונש המתקשר ישירות למעשה על פי הכלל 'מידה כנגד 

מידה'. רבי לא ריחם על העגל, ולכן אין מרחמים עליו משמים. אך הכלל עובד גם 

בכיוון ההפוך, וכאשר רבי מראה רחמים, גם משמים מרחמים עליו.
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סעודה משפחתית
פרשת ֹּבא

15

ע
בו

ש
ה
א 

ש
לפני מכת הבכורות מצּווים בני ישראל לשחוט שה אחד לכל משפחה ומשפחה נו

)משפחות קטנות מצטרפות לשכניהן(. את דמו של השה הם מורחים על משקוף 

הבית — סימן לאלוהים לפסוח על בתיהם במכת הבכורות. את השה עצמו הם 

צולים ואוכלים "מצות על מרורים". השה מסמל את החופש שלהם. לפי חז"ל, 

נצטוו ישראל לקחת שה דווקא, חיה קדושה במצרים, ובכך לסמל שיש להם 

אלוהים ושאת חוקיו בלבד הם מקיימים. השה הזה הוא "זבח פסח" שהפך להיות 

לחוק עולם, למצווה לדורות. אחד המנהגים המרכזיים שנשמרו הוא אכילת זבח 

הפסח בחבורות: החבורה הבסיסית היא המשפחה הגרעינית, ולעתים מצטרפים 

גם המשפחה המורחבת והשכנים. עד היום ליל הסדר — התחליף לזבח הפסח — 

נחוג בקבוצה, ובעיקר בחוג משפחה. 

סעודה משפחתית היא מאורע חגיגי ומשמח ובו נפגשים ויושבים יחד בני 

המשפחה, אך זהו לפעמים זמן לא פשוט, וצפים ועולים בו מתחים.

ביחידה אנו עוסקים במאכלים המיוחדים לכל משפחה, ובמתחים ובשמחה 

הנלווים לסעודות משפחתיות, בקנאה, לפעמים, בסעודות של אחרים, ועוד.

ה
ש

ר
פ
ב
ה 

מ z   .מכות מצרים — המשך — הפרשה פותחת במכות ארבה וחושך

z  מצוות הפסח ומכת בכורות — אלוהים מצווה על בני ישראל לשחוט שה ביום

ארבעה עשר לחודש בין הערביים, לסמן את פתחי הבתים של בני ישראל 

בדמו, ולאוכלו בליל חמישה עשר לחודש בחיפזון. באותו לילה יכה אלוהים את 

כל בכורי מצרים.

z  זבח הפסח ומצוות אכילת מצה — את היום ההוא יחוגו בני ישראל בכל הדורות

ויעשו חג שבעת ימים, ובהם לא ֵייָאכל חמץ ולא יימֵצא חמץ בבתי בני ישראל.

z  ,יציאת מצרים — בני ישראל שואלים כלי כסף, כלי זהב ושמלות מן המצרים

לוקחים את הלחם שלא הספיק לתפוח — המצות — ויוצאים בבהילות ממצרים.

z  — 'פסח לדורות — דיני קרבן הפסח לדורותיו, דיני הקדשת בכור ו'פסח דורות

מצוות הגדת יציאת מצרים לדורות.
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המדור עוסק במאכלים המיוחדים שהצטוו בני ישראל לאכול עם זבח 

הפסח, מאכלים שנאכלים עד ימינו. הפסוק מזכיר את השה הצלוי, יש 

עדות הנוהגות לאוכלו גם היום בליל הסדר, ורבים נוהגים להניח בקערת 

הסדר זרוע צלויה לזכרו. המדור מדגיש את העובדה שאוכל הוא לעתים 

קרובות 'לא רק אוכל', נלווים אליו רגשות, מחשבות וזיכרונות. 

שיר 

השיר מציג גרסה חביבה לִאמרה 'הדשא של השכן ירוק יותר'. הוא גם מזכיר 

שאפילו שאנחנו אוהבים לאכול עם המשפחה, לפעמים קצת נמאס לנו מהאוכל 

אצלנו בבית, והיינו רוצים לגוון. אפשר להציע לתלמידים לדמיין איזה אוכל הם 

היו רוצים שיהיה אצלם בבית סתם כך באמצע השבוע. אפשר להציג זאת כמעין 

תכנית בישול דמיונית, ובה מוזמנים התלמידים לעמוד לפני הכיתה ולתאר את 

התפריט שזה עתה הכינו לארוחת הצהריים. 

זו הזדמנות להעלות את נושא התזונה המאוזנת, ולהציע לתלמידים שהארוחה 

שהם מדמיינים תהיה מאוזנת בפחמימות, חלבונים וירקות, ודלה בסוכרים.  

מדרש תמונה

התמונה מציגה מראה נדיר בימינו — ארוחה משותפת בקיבוץ. בעבר בכל 

הקיבוצים היו נאכלות כל הארוחות בצוותא בחדר האוכל, אך כיום בקיבוצים 

רבים אנשים מעדיפים לאכול בבתיהם. בקיבוצים רבים נסגר חדר האוכל, או 

שמתקיימות בו רק חלק מהארוחות )למשל, בצהריים(. אפשר לספר על ארוחות 

משותפות שאנחנו עורכים עם משפחות אחרות, למשל, בפיקניקים משותפים, 

בליל הסדר וכדומה. מה כיף בארוחות האלה?

נקודה לדיון

מאז ומעולם הארוחה המשותפת הייתה סימן לאמון בין אנשים. האכילה בצוותא 

היא עניין חברתי, ולא רק טכני או הכרחי. גם אצל הילדים אפשר לראות קבוצות 

של ילדים המתקבצים יחד בארוחות בבית הספר, במסיבות, בטיולים וכולי.
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מישהו שומר עליי
פרשת בשלח

16

ע
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ש
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ש
בני ישראל יוצאים בחיפזון ממצרים, שמא פרעה יתחרט. במקום ללכת בדרך נו

הקצרה והפשוטה אשר עוברת בארץ פלישתים, ולהגיע לארץ מדרום, אלוהים 

מנחה אותם לכיוון המדבר, להגיע לארץ ממזרח. זאת בשל החשש שהפלישתים 

יצאו להילחם בהם, ועם העבדים המבוהל ייסוב על עקביו חזרה למצרים. 

לא פשוט ללכת במדבר, ואלוהים שולח שני 'סימני דרך': ביום עמוד ענן, ובלילה 

עמוד אש. את העמודים האלה ניתן לראות מכל קצות המחנה, הם הובילו את 

המחנה והראו לעם את הדרך, בהיעדר שבילים ושלטים. הם גם נתנו תחושה של 

ביטחון — במדבר הרחב והשומם הרגישו בני ישראל שיש מישהו שמלווה אותם 

ושומר עליהם. 

ביחידה זו אנו עוסקים בתפקידם של עמוד האש ועמוד הענן במדבר, בדימוי של 

עמוד האש בתרבות, ובתחושת הביטחון שאנחנו זקוקים לה כל כך.
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מ z  קריעת ים סוף ומפלת המצרים — בהגיעם לים סוף, נבקעו מי הים ובני ישראל

עברו בחרבה. במחנה הרודפים היתה מהומה והם טבעו בים.

z  .שירת הים — שיר הודיה ששרו משה ובני ישראל על הצלתם

z  מי מרה — בני ישראל הגיעו למקווה מים מרים, ואלוהים הורה למשה כיצד

להמתיקם.

z  המן והׂשליו — בני ישראל התלוננו על חוסר במזון, ואלוהים הוריד להם אוכל

משמים — מן — ושלח להם את הׂשליו. 

z .מי מריבה — שוב חסרו מים, העם התלונן ובדבר ה' נבעו מים מהצור

z  המלחמה בעמלק — עמלק התקיף את ישראל, ואלוהים ִהציָלם והבטיח למחות

את זכרו מתחת השמים.
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המדור מציג את מגוון המשמעויות שנלוו לעמוד האש ולעמוד הענן. 

בצד הטכני, הם כיוונו את בני ישראל בהיעדר מפות וִמכשור. אך בעצם 

נוכחותם הם הזכירו לבני ישראל שאותו אלוהים שהוציאם ממצרים 

 אינו עוזב אותם לגווע במדבר, אינו נוטש אותם אלא ממשיך לקיים 

את הבטחתו לאברהם להביאם לארץ כנען. 

השאלות מציעות מקבילות לעמוד האש ולעמוד הענן בחיינו. אפשר להציע 

דברים נוספים, ולאו דווקא בני אדם, המקנים לנו תחושת ביטחון )בית, חפץ 

כלשהו וכדומה(.

מדרש תמונה

הפסל המוצג בתמונה ניצב בגן המנהיגים בראשון לציון. בגן מוצגות דמויות של מנהיגים 

ציונים וישראלים. עמוד האש הוא דימוי למנהיג האידאלי 'ההולך לפני המחנה' ומסייע 

לכוון את העם. ייתכן שהמזרקה שבתוך הפסל מייצגת את עמוד הענן.    

ש
ר
ד
מ
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"ְוֶאָׂשא ֶאְתֶכם ַעל ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים" )ְׁשמֹות י"ט, ד'( ע

ָּכל ָהעֹופֹות לֹוְקִחים ֶאת ְּבֵניֶהם ֵּבין ַרְגֵליֶהם ְוָעִפים ִאָּתם, ִמְּפֵני ֶׁשְּיֵרִאים ֵהם ֵמַהֶּנֶׁשר 

ֶׁשָעף ָּגבֹוַּה ֵמֲעֵליֶהם. 

ָאר ָהעֹופֹות, נֹוֵׂשא ֶאת ַהּגֹוָזִלים ַעל ְּכָנָפיו, ֵּכיָון ֶׁשָּיֵרא  ֲאָבל ַהֶּנֶׁשר, ֶׁשֵאינֹו ִמְתָיֵרא ִמּׁשְ

הּוא ֵמָאָדם ִּבְלַבד, ֶׁשָּמא ִייֶרה ּבֹו ֵחץ, ְואֹוֵמר: מּוָטב ֶׁשִּיְפַּגע ַהֵחץ ִּבי ְוֹלא ְּבָבַני. 

)על פי מכילתא דרבי ישמעאל, יתרו, פרשה ב'(

המדרש מבוסס על פסוק מהפרשה הבאה, פרשת יתרו, אך עוסק באותו נושא — 

בהשגחת אלוהים על בני ישראל לאחר יציאת מצרים. 

לדימוי שבמדרש, נשר הנושא את גוזליו על גבו, אין ביסוס מדעי. גם אם נניח 

שהמדרש מכנה בשם נשר את העיט, כפי שקורה פעמים רבות, גם אז אין הוכחה 

שדרכם של עיטים לשאת את גוזליהם על כנפיהם. ובכל זאת, אפשר להתייחס 

למדרש גם בלי ביסוס מדעי: לנשר מוטת כנפיים ארוכה ותחתן מקום ברווחה 

לגוזלים בלי חשש שייפלו. על פי המדרש, אלוהים שומר על בני ישראל בדרך 

הטובה ביותר שיש, מתוך דאגה עמוקה. הוא נושא אותם 'על כנפיו' ובכך מבטיח 

שלא ייפגעו. אם כן, המדרש מתאר את ההשגחה הטובה ביותר.
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כיבוד הורים
פרשת יתרו

17
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לאחר הליכה של כחודש וחצי במדבר, מגיעים בני ישראל לתחנה חשובה במסעם — נו
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מ z  ביקור יתרו ועצתו למשה — לאחר ששמע יתרו על יציאת מצרים, הביא את בתו

צפורה ואת בניה אל משה, הביע את שמחתו על הצלת ישראל, הכיר בגדולת 

אלוהים ויעץ למשה עצה בדבר מינוי שופטים שיקלו מעליו את הטורח הרב.

z  מעמד הר סיני ועשרת הדיברות — פרשה מרכזית זו מספרת על טקס כריתת

הברית בין אלוהים לבין עם ישראל, על מעמד הר סיני ועל עשרת הדיברות: 

קביעת ייחודו המוחלט של האלוהים; איסור לעבוד פסלים ולשאת את שם ה' 

לשווא; ציווי על קדושת השבת; חובת כיבוד הורים; ואיסורים מוחלטים לרצוח, 

לנאוף, לגנוב, להעיד עדות שקר ולחמוד את אשר לזולת. 

הר סיני, שם הם עומדים לשמוע את דבר אלוהים אליהם. הם מתכוננים היטב 

למעמד המיוחד, מיטהרים ומתנקים במשך שלושה ימים. ואז מתחיל מאורע 

יוצא דופן: ענן כבד יורד על ההר, נשמעים קולות, נראים ברקים ונשמע קול 

שופר. מן ההר עולה עשן, בני ישראל נאספים בתחתיתו, ומשה מעביר להם את 

דברי אלוהים — את עשרת הדיברות. 

אף שבפרשות הבאות מוזכרים ציוויים נוספים שמשה שמע מאלוהים, עולה 

מהצגת הדברים שהדברים שנאמרו במעמד הר סיני ומאוחר יותר נחרתו על 

לוחות העדות, הם בעלי חשיבות מיוחדת, משום שכל העם הוזמן למעמד 

קבלתם. חלק מהדיברות קשורים ביחסים שבין האדם לאלוהים — להאמין באל 

יחיד, לא לעבוד עבודה זרה ולשמור שבת; וחלק, כמו הציוויים לא לרצוח ולא 

לגנוב, קשורים ליחסים שבין אדם לאדם. 

ביחידה זו אנו מתמקדים בדיבר החמישי — כיבוד הורים. בתורה לא מפורט כיצד 

יש לכבד את ההורים, ומגוון משמעויות של כבוד מוצעות בדרשנות ובפרשנות 

לתורה. כאן נעסוק במשמעות כיבוד ההורים, בדרכים שאנו מכבדים אותם, 

ובקשר שבין הורים לילדיהם.
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המדור מעלה את השאלה מדוע מצוות כיבוד הורים כה חשובה עד 

כדי הכללתה בעשרת הדיברות, שכן רבים מהדיברות נראים בסיסיים 

יותר — האמונה באל אחד או האיסור לרצוח. הילד מציע שהכיבוד קשור 

להכרת התודה להורים שלנו על כל מעשיהם. הפרשנות המקובלת היא 

שעצם הבאתנו לעולם הוא המעשה שבשלו עלינו לכבד אותם, בלא קשר לאופן 

שבו הם מגדלים אותנו. אפשר להציע לכל תלמיד לספר משהו שעליו, לדעתו, 

להכיר תודה להוריו. לאחר מכן אפשר להרחיב ולומר שאפילו על דברים שנראים 

לנו מובנים מאליהם, כמו בגד או אוכל, עלינו להכיר להורינו תודה.

שיר 

השיר של שלומית כהן אסיף מציג קונפליקט: הדברים שהילד רוצה לעשות 

מתנגשים ברצונות של  אביו. הילד מרגיש כאילו כל בקשות האב — המייצג את 

ההורים — מסמלות ניגוד לרצונות שלו, ולא רואה את הערכים שאולי עומדים 

מאחוריהן. ואכן, לעתים הילדים חשים שדרישות ההורים מהם שרירותיות, ושהן 

ההפך מהטבע של הילדים עצמם. זו הזדמנות להעלות דוגמות למקרים כאלה 

ולבקש מהילדים להציע בעצמם הצדקה לדרישות של ההורים )למה לא לקפוץ 

על הספה? למה לא לטפס על גדר גבוהה? וכו'(, וגם להציע הצעות ביניים — איך 

בכל זאת אפשר למצוא דרך לשמוע בקול ההורים וגם לעשות מה שאני רוצה.

אפשר לשמוע את השיר "כבד את אביך ואמך" של חיים ישראל.

עוד בנושא

לקרן תל"י יש ערכת לימוד בנושא "בין הורים לילדים" הדנה בכיבוד הורים, 

ובחובות של ילדים להוריהם ושל הורים לילדיהם. הערכה מיועדת להפעלה 

במפגש הורים וילדים וכוללת הצעות לפעילות, קטעי מקורות מעוצבים לצילום 

ולחלוקה, ועזרים לפעילויות, ההופכים את הלימוד לחווייתי.

הערכה מיודעת לתלמידי כיתות ג-ו, אבל אפשר למצוא בה חומרים ורעיונות 

שיתאימו גם לכיתה ב. ניתן להתרשם מהערכה באתר של קרן תל"י. 

https://www.youtube.com/watch?v=ydYhCFJpeHQ
http://www.tali.org.il/books/%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
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כל משפחה היא אחרת
פרשת משפטים

18
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בפרשה חוקים רבים. קבוצה אחת של חוקים עוסקת בחלשים בחברה. אנשים נו

אלו דורשים התייחסות מיוחדת, כי לעתים הם אינם זוכים ליחס שווה, והם 

מנוצלים; מצווה אחת מורה לא להונות )לרמות( את הגרים, הכוונה לבני עם זר 

החיים בתוכנו; מצווה נוספת אוסרת לנהוג בתקיפות עם עני שנתנו לו הלוואה: 

בין השאר, אין לדרוש ממנו את הכסף בחזרה או ליטול ממנו ריבית. 

הפסוקים שאנו מביאים מתמקדים ביתום ובאלמנה. בחברה הקדומה הם היו 

במעמד נחות, כיוון שלא היה להם ראש משפחה שיגן עליהם, וכך הם היו מועדים 

להצקות ולהפליה. לרוב לא היו לאלמנה נכסים משלה, והיא גם לא ירשה את נכסי 

בעלה. כיוון שרוב הנשים לא עבדו, היו האלמנה וילדיה מועדים לסבול גם מעוני, 

ובכך מעמדם היה נחות אף יותר. 

החברה שלנו כיום הטרוגנית בהרבה מבתקופת התורה, ועדיין יש בכל חברה 

אנשים שנתפסים כשונים או כחלשים. לעתים קרובות מזלזלים בהם או דוחקים 

אותם לשוליים. ביחידה זו אנו עוסקים בכמה סוגים של משפחות, ובאופן השווה 

שיש לנהוג בכולן.
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מ z  .ספר הברית — דינים שלפי התורה ניתנו על הר סיני נוסף על עשרת הדיברות

קובץ חוקים זה כולל חוקי שחרור עבדים; דיני נפשות ונזקי גוף — דין מידה 

כנגד מידה; דיני גניבה ונזקי רכוש; דיני השומרים; דין המפתה בתולה; אוסף 

חוקים בנוגע למנהגי עובדי אלילים; דיני צדק בין אדם לחברו, ולבסוף מצוות 

על המועדים המקודשים וכן דיני השנה השביעית והיום השביעי. העם מקבל 

הבטחה לשמירה והצלחה אם יקיים את החוקים.

z  טקס הדם — על ידי העלאת הקרבנות וזריקת דמם, נכרתה ברית בין העם ובין

אלוהים. 

z  ,לוחות הברית — משה עולה להר סיני לקבל את לוחות האבן, התורה והמצווה

ושוהה שם ארבעים יום ולילה.
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המדור מסביר מדוע מוקדש איסור מיוחד לענות אלמנות ויתומים. ההסבר 

הפשוט הוא כי קשה להם, ולכן יש לנהוג בהם ביתר עדינות. הסבר מורכב יותר 

הוצג לעיל. כדאי לדון עם התלמידים: מדוע, לדעתם, יש חוקים מיוחדים הדנים 

בחלשים בחברה, והאם יש לציווי הזה מקבילות בימינו? )חניית נכים, הספסלים 

המיועדים למבוגרים ולנשים בהיריון באוטובוס(.

"אצלנו בבית"

המדור מציג כמה סוגים של משפחות. גם בכיתה יש בוודאי משפחות 

מכמה סוגים. בקשו מהתלמידים לספר על משהו מיוחד במשפחה 

שלהם — כישרון, מנהג, מבנה המשפחה, מקום המגורים וכדומה. אפשר 

גם להצביע על הדברים המשותפים לכולם — כל הילדים גרים בבית שיש 

בו לפחות מבוגר אחד וילד אחד.

ש
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ְמַסְּפִרים ַעל ָאִביו ֶׁשל ְׁשמּוֵאל ֶׁשָהיּו נֹוְתִנים לֹו ִלְׁשֹמר ַעל ַמְטְּבעֹות ֶׁשל ֶּכֶסף ֶׁשל ע

ְיתֹוִמים ְוָהָיה נֹוֵהג ְלַהְסִּתיר ֶאת ַהַּמְטְּבעֹות ְּבֹחר ֲאֶׁשר ְּבַאַּמת ָהֵרַחִים )ֲאָבִנים ְּגדֹולֹות 

ֶׁשָּבֶהן ָהיּו טֹוֲחִנים ֶאת ַהִחָּטה(.

ָׁשַאל ְׁשמּוֵאל ֶאת ָאִביו ֵהיָכן הּוא ַמְסִּתיר ֶאת ַהַּמְטְּבעֹות.

ָעָנה לֹו ָאִביו: "ְּבַאַּמת ָהֵרַחִים. ֲחִבילֹות ַהֶּכֶסף ָהֶעְליֹונֹות ְוַהַּתְחּתֹונֹות ֶׁשָּלנּו, 

ָּלנּו, ְוִאם ֵּתָרַטב ַהַּקְרַקע —  ְוָהֶאְמָצִעּיֹות ֶׁשל ַהְּיתֹוִמים. ֶׁשִאם ִיָּגֵנב ַהֶּכֶסף — ִיָּגֵנב ִמּׁשֶ

 ֵיָרֵטב ִמֶׁשָּלנּו". 

)על פי התלמוד הבבלי, סכת ברכותמ, דף י"ח עמוד ב'(

המדרש הוא חלק מקובץ סיפורים על הפקדה של כספים שלא נודע היכן הופקדו. 

שמואל הוא אמורא בבלי חשוב. הסיפור מציג מעשה שעשה אביו, וממנו אפשר 

ללמוד על החינוך המוסרי ששמואל קיבל. האב הקדיש תשומת לב מיוחדת 

למיקום הספציפי של הכסף של היתומים. לרוב אנשים נוהגים לדאוג קודם כול 

לעצמם ולרכושם, ואילו פה הדאגה היא קודם כול לכספי היתומים. 

מכך אנחנו יכולים ללמוד לשים לב לצרכים ולקשיים המיוחדים של כל מיני אנשים 

ומשפחות שסביבנו, לפחות כמו שאנו דואגים לצרכינו, אם לא יותר.   
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כרטיסיות פעילות לילדים – להקרנה

 קישור לקובץ להקרנה ב"לוח החכם".



   51

הדליקו אור
פרשת תרומה

19
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 בפרשה מצּווים בני ישראל על תרומת חומרי ערך לבניית המשכן וכליו. נו

אחד הכלים הבולטים שמצּווים לבנות הוא מנורה. ייעודה של המנורה במשכן היה 

להפיץ אור, אך יש לה גם תפקיד טקסי: אהרן מצּווה להדליק נר תמיד משמן זית 

זך. בערב מדליקים את כל נרות המנורה מאש הנר האמצעי, ובבוקר מדליקים רק 

את הנר האמצעי, והוא בוער לאורך כל היום. על פי התלמוד, אור הנרות התמידי 

הוא סמל ְוֵעדּות לשכינה השורה בקרב בני ישראל )מנחות, פ"ו ע"ב(. אולי בשל כך 

הפכה המנורה לסמל יהודי במשך אלפי שנים. זהו הסמל המקורי והמזוהה ביותר 

עם העם היהודי. ציורי מנורות מופיעים בממצאים ארכיאולוגיים עוד מזמן בית 

המקדש השני. 

ביחידה זו אנו עוסקים בנושא האור ובחשיבותו השימושית והסמלית, כיוצר 

תחושות של ביטחון וחום.
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מ z  תרומה — משה מצווה לאסוף מכל בני ישראל תרומה של חומרים יקרים לבניית

המשכן וכליו: זהב, כסף, עורות, בדים ועוד. ואלה הכלים:

z  ארון העדות — ארון עץ מצופה זהב ובו יונחו לוחות הברית. מעל הארון כפורת

ועליה שני כרובים, ומביניהם ידבר האל אל משה. 

z  שולחן לחם הפנים — שולחן עץ מצופה זהב, ועליו יונח לחם הפנים )מעין

מאפה טקסי(.

z  מנורת הזהב — מנורה עשויה מקשה אחת של זהב טהור, ולה שבעה קנים עם

גביעים משוקדים, מעוטרת כפתורים ופרחים. 

z  המשכן — אוהל עשוי יריעות עור ובד ארוג
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המדור מציג את מטרות המנורה, וכך אנו לומדים על משמעותו של האור 

בחיינו בכלל. כמובן, המטרה הראשונה של המנורה היא מעשית — להאיר 

את המשכן. גם אצלנו זהו השימוש המרכזי של האור המלאכותי. 

הזכרנו קודם את התפקיד הטקסי של המנורה. אפשר להזכיר את סיפור 

החנוכה, ובו המכבים התאמצו כל כך למצוא דווקא שמן זית טהור להדלקת הנרות 

במנורת המקדש, ואת העובדה שהמנורה היא עד היום סמל יהודי. 

אנו מזכירים גם את התחושה הנעימה שהאור יוצר אצלנו, גם אור חלש. אור חם 

יוצר תחושת חמימות ונעימות. ואכן, גם בעיצוב בתים, באמנויות הבמה ובתחומים 

נוספים משתמשים בתאורה כדי ליצור 'אווירה'.

מדרש תמונה

התמונה מתארת אדם המתרכז בלימודו. כדי לחסוך באור נרות, היו בעבר יושבים 

ליד החלון בשעת קריאה או לצורך מלאכה אחרת. האמן העצים את האור ויצר 

תחושה כאילו האור בוקע מפניו של הלומד. בהתבוננות בתמונה ובאור המציף את 

דמותו, אנו חשים כיצד הלימוד מקנה לאיש חוויה פנימית עמוקה.
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ע
 ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי: 

ַּפַעם ַאַחת ָהִייִתי ְמַהֵּלְך ַּבַּלְיָלה ַוֲאֵפָלה ָהְיָתה ִמָּסִביב, ְוָרִאיִתי ִעֵּור ֶׁשָהָיה ְמַהֵּלְך ַּבֶּדֶרְך 

ְוַלִּפיד ּבֹוֵער ְּבָידֹו. 

ָאַמְרִּתי לֹו: ֲהֹלא ֵאיְנָך רֹוֶאה ְּכָלל! ִאם ֵּכן, ַלִּפיד ֶזה ְלָמה ְלָך? 

ָאַמר ִלי: ָּכל ְזַמן ֶׁשַהַּלִּפיד ְּבָיִדי, ְּבֵני ָהָאָדם ֶׁשְּסִביִבי רֹוִאים אֹוִתי, ְוֵהם ַמְזִהיִרים אֹוִתי 

 ֶׁשֹּלא ֶאֹּפל ְלבֹורֹות ְוֶׁשֹּלא ֶאָּדֵקר ֵמַהּקֹוִצים.

)על פי התלמוד הבבלי, מסכת מגילה, דף כ"ד עמוד ב'(

במקור נלמד המדרש על הפסוק "כאשר ימשש העיוור באפלה" )דברים כ"ח, כ"ט(. 

ר' יוסי מספר שהתפלא מאוד על הפסוק — מה עניין אפלה לכאן? הלוא גם באור 

העיוור אינו רואה והוא נזקק למשש את סביבתו. המעשה שמתואר לעיל פתר את 

עניין האפלה — האור אינו מיועד לעיוור אלא לסובבים אותו, ובזכות אור זה יכולים 

הסובבים לראותו ולסייע לו בדרכו. 

אפשר לנסות ולחשוב על דברים המשמשים אותנו כעזר לאחרים. לדוגמה, בכיתה 

תלוי לעתים שעון על הקיר שמעל הלוח, והתלמידים נעזרים בשעון כדי להזכיר 

למורה שהגיע סוף השיעור... 
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עיסוק משפחתי
פרשת תצווה

20

ע
בו

ש
ה
א 

ש
בפרשה מוזכר הציווי להכין את אהרן ובניו לתפקידם — תפקיד הכהונה. אהרן נו

וכל צאצאיו אחריו מוקדשים במיוחד להיות עובדי המשכן. התפקיד עבר בין כל 

הגברים במשפחה לאורך כל הדורות. גם לאחר שבית המקדש נחרב, לא נעלם 

תפקיד הכוהן — מצאו לו תחליף בתפקידים שונים בתפילה ובקריאה בתורה בבית 

הכנסת. רוב האנשים ששם משפחתם 'כהן' ונגזרותיו )כהאן, כ"ץ, קגן, כהנוב וכו'( הם 

צאצאי אהרן הכוהן. תפקיד הכוהנים, לשרת בבית האלוהים, היה כמובן מקור 

לגאווה, אך גם עול לא קטן. בתורה חל איסור על כוהן להתחתן עם כל אישה 

)למשל, עם גרושות או גרות(, ואסור לו להיכנס לבית קברות או למקום שיש בו 

מת, כיוון שאז הוא נטמא ואינו יכול למלא את תפקידו. 

לאורך ההיסטוריה רבים מהתפקידים והמקצועות היו עוברים בירושה מאב 

לבן )רוב התפקידים היו בידי גברים(, והיו אף שליטים שחייבו כל אדם לעסוק 

במקצוע של אביו. כיום מקובל שכל אחד בוחר בעצמו את עיסוקו, ובכל זאת 

ניכרת השפעה מסוימת למקצועות ההורים על ילדיהם. 

ביחידה זו אנו עוסקים במקצועות משפחתיים, אך גם בתחביבים ובעיסוקים 

המשותפים לבני המשפחה.

ה
ש

ר
פ
ב
ה 

מ בפרשה זו מפורטות עוד הנחיות לגבי המשכן:

z  נר התמיד — אהרן ובניו ידליקו מערב עד בוקר נר שמן זית באוהל מועד מחוץ

לפרוכת.

z  ,בגדי הכוהנים — לכלל הכוהנים יש ארבעה בגדים פשוטים, לבנים: כותונת

אבנט )חגורה(, מכנסיים ומגבעת לראשם. הכוהן הגדול לובש אף הוא כותונת, 

אבנט ומכנסיים. נוסף על כך, יש לו בגדים מיוחדים: אפוד )מעין בגד עליון 

ללא שרוולים(, חושן ובו שתים עשרה אבנים טובות עם שמות שבטי ישראל, 

ומעיל שבשוליו פעמונים ורימונים. על ראשו מצנפת, השונה מעט ממגבעות 

הכוהנים, ועל המצנפת — ציץ זהב, מעין כתר.

z .טקס המילואים — הקדשת אהרן ובניו לתפקיד
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במדור אנו מעלים את היתרונות והחסרונות שיש בעיסוק משפחתי. 

אפשר לבקש מהתלמידים להציע יתרונות וחסרונות משלהם. 

 דוגמות ליתרונות: קל יותר להתמקצע במשהו שראית כבר מילדות, 

ואם יש לך קושי, יש מי שיתמוך בך ויעזור. 

דוגמות לחסרונות: תמיד משווים אותך לאחרים במשפחה )למשל, אם האחות 

מנגנת טוב יותר...(, ויש ציפיות לעסוק באותו תחום כמו כולם.

מדרש תמונה

את הציור 'סדנת הסנדלר' צייר הצייר היהודי-גרמני מקס ליברמן )1935-1847(. 

ליברמן ניסה לתאר בסדרת ציורים את חיי היום-יום ואת המתרחש בסביבתו 

בגרמניה. הוא תיאר גם אנשים קשי יום, ובעיקר פועלים. בציור רואים סנדלר 

ולצדו נער, ייתכן שזהו בנו או שוליה. ההנחה שמדובר בבן אינה משוללת יסוד, 

ולכן אפשר לדון בציור מנקודת המוצא הזו. 

באותה תקופה — סוף המאה ה-19 — לא מעטים אחזו בעיסוק משפחתי, בעיקר 

בעסקים קטנים, בשל הקושי לשרוד כלכלית. כך יכלו להוסיף פרנסה למשפחה 

בלא לשלם לעובדים שאינם בני משפחה.

שיר

שירו של אורי אורבך מרמז לתפקידם של הלוויים בבית המקדש. במשכן במדבר, תפקיד 

המשפחות השונות בשבט לוי הסתכם בעיקר בפירוק ובהרכבת המשכן ובנשיאתו בין 

החניות. עם בניית בית המקדש, קיבלו הלוויים תפקידים נוספים — הם היו שומרי המקדש 

)האחראים על פתיחת וסגירת השערים(, והיו מלווים בשיר ובנגינה את הטקסים במקדש. 

השיר שלפנינו עוסק בתפקיד השני, ומציג את הכשלים שעלולים להתרחש לעתים כאשר 

מייעדים מישהו לתפקיד מסוים רק בגלל ייחוסו המשפחתי. 
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 קישור לקובץ להקרנה ב"לוח החכם".
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עניין של גיל
פרשת כי תשא

21

ע
בו

ש
ה
א 

ש
הפרשה פותחת בציווי לפקוד )ִלְמנות( את בני ישראל. שיטת הְּפקידה מיוחדת נו

במינה — כל איש נותן כסף שווה ערך למחצית השקל )שקל היה משקל קבוע של 

כסף, כפי שמשתמע משמו, ולא מטבעות כפי שמוכר לנו היום(, ולפי הסכום ניתן 

 לספור את המתפקדים. 

על פניו, השיטה הזו נוחה יותר מאשר ספירת ראשים, אך בעצם מטרתה הייתה 

להגן על בני ישראל: בתקופת התנ"ך בעצם הספירה היה חשש לפגיעה בנפש, 

מעין 'עין הרע'. לפי התפיסה העתיקה, חשש זה אינו מתממש אם סופרים חפצים 

ולא בני אדם, למשל מטבעות. גם התרומה למשכן הגנה על הנותנים מפני פגיעה. 

נתינה חד-פעמית זו הפכה למצווה לדורות. הנותנים את התרומה היו רק הגברים 

הבוגרים, 'יוצאי צבא', ורק הם נכללו במפקד. זה תואם את התפיסה בעולם 

העתיק שנשים וילדים לא עמדו בפני עצמם אלא היו שייכים לגברים. 

בעקבות מפקד אוכלוסין זה, נעסוק בהבדלים שבין צעירים ומבוגרים, במשמעות 

של הגיל, וביתרונות ובחסרונות שבכל גיל.

ה
ש

ר
פ
ב
ה 

מ z  מחצית השקל — כל אדם מגיל 20 ומעלה מתבקש לתרום למשכן מחצית

השקל. התרומה תשמש גם למניית העם.

z  ציוויים על הכנת כיור הנחושת, שמן המשחה וקטורת הסמים, ותזכורת על

שמירת השבת.

z  .משה מקבל את לוחות הברית

z  עגל הזהב — העם מחכה למשה, ומשבושש משה לרדת מהר סיני, מבקש

העם מאהרן לבנות עגל זהב. העם עובד את העגל, ואלוהים מצווה על משה 

לרדת ולהשמיד את העם. משה מתחנן להצילם, יורד מההר, שובר את 

הלוחות ומצווה להרוג את החוטאים.

z   הלוחות השניים — אלוהים נעתר למשה וסולח לעם, ומצווה עליו להכין

לוחות חדשים.

z ציווי על שלושת הרגלים
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המדור עוסק בסיבה אחת לספירה באמצעות מטבעות. סיבות נוספות נזכרו 

בעמוד הקודם — החשש מפני מנייה ישירה של האנשים, והרווח הכלכלי למשכן. 

עולה השאלה, מדוע נספרו דווקא גברים, ומדוע לא ילדים? כדי לענות על כך 

צריך להבין מדוע בוצעה הספירה. הצעה אחת יכולה להיות קשורה בסכנות 

שבני ישראל חשופים אליהן — הם במקום מסוכן, וכשיגיעו לארץ יצטרכו 

להילחם ביושבים בה. משום כך חשוב להעריך את מספר הגברים הלוחמים 

הפוטנציאליים. גם העניין שהזכרנו לעיל, ולפיו הנשים והילדים לא נחשבו אנשים 

בפני עצמם אלא היו שייכים לאבי המשפחה, קשור, כמובן. אפשר לסכם בכך 

שהיום במפקדי האוכלוסין מונים גם את הנשים והילדים...  

"אצלנו בבית"

המדור מציג מקרה שבו הגיל קובע מה נוכל לעשות ומה לא נוכל 

לעשות. אפשר להציע לתלמידים לציין דברים שדווקא רק מי שקטן 

יכול לעשות.

ש
ר
ד
מ
ה
ל 

ֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ְלִמְקָרא )ִלְלֹמד ּתֹוָרה(ע

ֶּבן ֶעֶׂשר ְלִמְׁשָנה )ִלְלֹמד ֶאת ַהֵּסֶפר ַהְּמָפֵרׁש ֶאת ַהּתֹוָרה(

ֶּבן ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ְלִמְצוֹות )ֶזהּו ַהִּגיל ֶׁשּבֹו ַעל ִּפי ַהָּמֹסֶרת חֹוָבה ְלַקֵּים ִמְצוֹות(

ֶּבן ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ְלַתְלמּוד )ִלְלֹמד ֶאת ַהֵּסֶפר ַהְּמָפֵרׁש ֶאת ַהִּמְׁשָנה(

ֶּבן ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ַלֻחָּפה )ְלִהָּנֵׂשא(

ֶּבן ֶעְׂשִרים ִלְרֹּדף )ִלְרֹּדף ַאַחר ַהַּפְרָנָסה, ְלַהְרִויַח ֶּכֶסף( 

)משנה, מסכת אבות, פרק ה', משנה כ"א(

זהו חלק ממשנה ארוכה יותר בשמו של יהודה בן תימא, המפרטת מה מתאים 

לאדם בכל תקופה בחייו לפי עשורים )ובגיל הילדות גם בין העשורים(. הפירוט 

בגיל הילדות מתאר מה מתאים לאדם ללמוד בכל גיל. התכנים הנלמדים הם 

תורניים — תורה, משנה, תלמוד. 

אחר כך מתארת המשנה את מצב האדם בכל גיל. שם אין מדובר בפעולות 

שעל האדם לעשות, אלא בתיאור מצבו: בן שלושים לכוח, בן ארבעים לבינה, 

בן חמישים לעצה... בן שמונים לגבורה, בן תשעים לשוח )להתכופף(. 

כיום אנו נוטים לגישה הרואה כל אדם בפני עצמו עם אופן התפתחות עצמאי, 

אך צריך לזכור שיש אמת )אמנם רחבה וגסה( גם בהכללות המוצגות במדרש.
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 קישור לקובץ להקרנה ב"לוח החכם".



   60

הרהיטים בבית
פרשת ויקהל

22
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ש
בפרשות תרומה, תצווה ו-כי תשא, מפורט ציווי ה' אל משה בנוגע למשכן )תרומת נו

 החומרים, צורת הרהיטים ועוד(. 

בפרשה זו מתואר סוף-סוף ביצוע המלאכה בידי אנשים "חכמי לב", כלומר, 

מוכשרים. נוסף על כישרונם מתואר שהם התמלאו ב"רוח אלוהים" )אולי זה מה 

שאנו מכנים 'השראה'(. בצלאל הוא זה שיוצר את כלי המשכן עצמם, כרב אמן. 

יש להניח שמי שהתנדבו למלאכה סייעו לו כשוליות. 

תיאור בניית הכלים והרהיטים מפרט את המידות שלהם, וכך אנחנו עוקבים אחר 

שלבי הבנייה והיצירה. הפירוט מאפשר לנו לדמיין כיצד נראו הרהיטים, ולמעשה, 

יש המשחזרים באמצעות פירוט זה את כלי המשכן.

איננו שותפים לתהליך יצירת הרהיטים בביתנו, אך אנחנו מודעים לתפקיד 

שממלא כל אחד מהם. ביחידה נעסוק בחפצים וברהיטים שיש לנו בבית.

ה
ש

ר
פ
ב
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מ z  מצוות השבת — בני ישראל מצווים שוב על שמירת השבת, על איסור הבערת

אש בשבת. 

z  ביצוע מלאכת המשכן — בפרשה זו מתואר ביצוע ההוראות שפורטו קודם

 באשר לבניית המשכן, ונזכרים החומרים שהתבקשו לתרום למשכן. 

בוני המשכן הם בצלאל ואהליאב ו"כל איש חכם לב". בתיאור העבודה חוזרים 

שוב על הפרטים שהוזכרו בפרשות הקודמות, בשינויים קלים. 
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המדור מציע סיבה לפירוט הרהיטים של המשכן. נוסף על התשובה 

שמציעה האם, אפשר להציע שמטרת הפירוט ללמד את העם על 

המשכן, שכן העם לא זכה לראותו מבפנים. בפועל, פירוט זה היה בסיס 

לבניית כלי המקדש בבית המקדש הראשון והשני. 

מדרש תמונה

בתצלום מוצגים שלושה חפצים ביתיים שנעשו בתהליך ִמחזור של חפצים 

אחרים: מתלה המגבות הוכן מברזים, מדפי הנעליים ממשטחי אריזה, והשעונים — 

מכיריים. אפשר לדון ביתרונות שיש לשימוש חוזר כזה — הקטנת הפסולת, חיסכון 

בכסף, יצירתיות ועוד.

שיר

שירו של אוריאל אופק רלוונטי כמעט בכל בית — הילדים רואים ברהיטים כר נרחב 

למשחקים: המיטות והספות הן טרמפולינה, כיסאות הפוכים הם חללית, החלל 

 שמתחת למיטה הוא אוהל ועוד. 

כפעילות, אפשר לבקש מהילדים לדמיין בית מותאם לגמרי לילדים, שאין בו שום 

 פעילות אסורה, והוא מתאים למשחקים ולפעילות מהנה. איך הוא ייראה? 

אילו רהיטים וחפצים יהיו בו?
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בית חדש
פרשת פקודי
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 פרשת פקודי מסכמת את נושא בניית המשכן. נו

בפרשות הקודמות הוזכר בפירוט הציווי על הכנת המשכן וכליו, מינוי בצלאל 

והתנדבות כל העם למלאכה. בפרשה זו מוזכרים הדברים האחרונים שנעשו, 

ובעיקר סיום המלאכה והקמת המשכן. שיאה של הפרשה הוא במילוי התפקיד 

של המשכן — "כבוד ה' מלא את המשכן". 

המילה 'משכן' מרמזת שאכן הוא מיועד לשיכון, למגורים. כמובן, זהו מבנה 

מגורים מיוחד ביותר, הוא מיועד לשכינת האלוהים. המונח 'שכינה' מתאר את 

ייצוג האלוהות בקרב בני האדם. עם סיום הבנייה, אלוהים קובע שם את משכנו, 

וכך הוא נמצא בקרבם של בני ישראל. 

הקמת המשכן לוותה, בוודאי, בהתרגשות, נוכח ההכנות הרבות והעשייה. 

בפרשה זו נעסוק בבית חדש — במעבר אליו ובהתרגשות שבחידוש, לצד הקשיים 

שבמעבר ובשינוי. נזכיר גם את טקס קביעת המזוזה, שעל פי המסורת נעשה עם 

הכניסה לבית חדש. 

ה
ש

ר
פ
ב
ה 

מ z  ,סיום הכנת המשכן — חזרה על פירוט החומרים ששימשו למלאכת המשכן

תיאור בגדי הכהונה וסיום חגיגי לתיאור המלאכה.

z  ברכת משה לסיום העבודה — המשכן וכליו הובאו אל משה והוא ראה כי בני

אהרן עשו הכול לפי מצוות ה'. משה בירך אותם וציווה להקים את המשכן.

z  'הקמת המשכן — לאחר שהוקם המשכן, כיסה הענן את אוהל מועד וכבוד ה

 מלא את המשכן. ומאז בכל יום שרה הענן על המשכן, ובלילה — עמוד האש. 

רק בעלות הענן מעל המשכן  נסעו )התקדמו( בני ישראל.
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 המדור מקשר בין הקמת המשכן לבית חדש. אמנם בני ישראל לא גרו במשכן, 

 אך הוא היה מיועד ל"שכינת אלוהים" בקרבם, ומכאן הקשר בין הדברים. 

 בשיחה בכיתה אפשר להקביל בין המשכן לבית — בני ישראל הכינו את המשכן, 

וגם לבית שלנו קדמו פעולות הכנה ויצירה — שיפוץ, בחירת רהיטים וכדומה; 

במשכן היו רהיטים שחלקם מזכירים בשמותיהם את רהיטי הבית )שולחן, מנורה, 

ארון, אם כי תפקידם שונה, כפי שהזכרנו בפרשה הקודמת(. אך המשכן בכל זאת 

אינו מיועד למגורי אדם ולכן אין בו מיטות, למשל.

שיר

השיר ההומוריסטי של נורית זרחי מציע זווית קצת אחרת על נושא מעבר הדירה. 

האישה באבטיח נאלצה לעבור דירה נגד רצונה כי "נגמרה העונה". גם אנחנו 

עוברים דירה בנסיבות שלא תמיד בבחירתנו המלאה )או בבחירת ההורים( — חוזה 

שכירות שנגמר, עבודה חדשה לאחד ההורים, ועוד. גם מי שעובר דירה מרצונו 

צריך לפעמים להתמודד עם הקושי שבהתרגלות לשינוי. 

לאחר הדיון בשיר ובקשיים שעברו על האישה כשנאלצה לוותר על חלק 

מהרהיטים, ואפילו לה עצמה לא היה מקום, אפשר לשאול ילדים שעברו דירה אם 

הם מתגעגעים לבית הישן, ולמה הם מתגעגעים. באופן לא מפתיע, גם כשהבית 

החדש לכאורה טוב יותר מהבית הקודם, גדול ונוח יותר, ילדים מתגעגעים למקום 

שבו הם העבירו את ילדותם הרכה. אפשר גם לשאול מה מהבית שבו הם גרים הם 

היו רוצים לקחת איתם אם יעברו דירה )חדר, פינה בבית, חלק בחצר וכדומה(.

"אצלנו בבית"

טקס קביעת המזוזה המסורתי נערך לרוב עם המעבר לבית חדש, כיוון 

שלפי המסורת אין לישון בבית שאין בו מזוזה. רבים ְמַשלבים טקס זה 

עם טקס חנוכת הבית. המקור למצוות המזוזה הוא בשני מקומות בתורה 

שבהם נאמר: "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך" )דברים ו', ט', וכן י"א, כ'(. 

כלומר, אלוהים ציווה את בני ישראל לכתוב את הדברים שנאמרו באותו 

מעמד ולתלות בפתחי הבית )במזוזות, כלומר, במשקופים(. ואכן שתי הפרשיות 

שבהן מופיע הציווי כתובות על הקלף שבמזוזה. מה שאנחנו רואים הוא בעצם בית 

המזוזה השומר על הקלף.
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"חזק, חזק ונתחזק!" 

 פרשה זו מסיימת את חומש שמות. 

כפי שעשינו בסוף חומש בראשית, נאמר את המילים 

עם התלמידים יחד בָעצמה. הסבר על המשפט מופיע 

בסוף המדריך למורה של חומש בראשית.
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על חומש ויקרא 

 בחודשים הקרובים נלמד את חומש ויקרא. 

 כדאי לשתף את התלמידים במבוא הקצר, 

כך יוכלו לקבל תמונה כללית של חומש זה.

קי
ר

א

א
בו

 הגענו לחומש השלישי בתורה, חומש ויקרא. מ

רובו של החומש עוסק במצוות ובהלכות סביב הקרבת קרבנות, 

 ובהלכות הקשורות למקדש ולכוהנים. 

כמו כן מפורטות בחומש הלכות בנוגע לחגים, לשבת, לכשרות, 

כיצד להתנהג לאנשים ועוד. 

ו
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לא קל להודות באשמה
פרשת ויקרא

24
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ש
במשכן הוקרבו סוגים אחדים של קרבנות, חלקם קרבנות חובה שאנשים חייבים נו

להקריבם במקרים מסוימים, וחלקם קרבנות רשות שאדם מתנדב מרצונו 

להביאם; חלק מהקרבנות נשרפים בשלמותם ובאחרים חלק מהקרבן נאכל על ידי 

 הכוהן או המקריב; חלק מהקרבנות הם מן החי וחלק מן הצומח. 

נושא הקרבנות אינו פשוט לרובנו, ובמיוחד לא לילדים צעירים, לכן בחרנו שלא 

לדבר על קרבנות אלא להתמקד ברעיונות ובערכים העומדים מאחורי הקרבנות. 

השבוע בחרנו להתמקד בווידוי, שלב הכרחי לפני הקרבת קרבן חטאת של אדם 

שחטא בשוגג. לפי התורה, האדם צריך להתוודות לפני הכוהן על החטא שעשה, 

גם כאשר החטא נעשה שלא בכוונה תחילה. 

בפרשה נעסוק בקושי שבהודאה באשמה ובחשיבות שלה.  

ה
ש
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מ ספר ויקרא מוקדש ברובו לתורת הקרבנות ולכוהנים המשרתים בקודש. 

z  קרבנות — בפרשה נזכרים קרבנות שאינם קרבנות חובה אלא מובאים לפי רצון

המקריב, או במקרים מסוימים.

z  ,זבח שלמים — קרבנות שבעליהם אוכלים אותם לאחר שנזרק דמם על המזבח

הוקטרו מהם חלקים וניתנו מהם מתנות הכהונה.  

z  ,קרבן חטאת — קרבנות חטאת מכפרים על החוטאים או על הנטמאים בשגגה

כלומר מי שנודע להם אחר כך חטאם או טומאתם.
 

z  קרבן אשם — קרבן שמביאים החוטאים המתחרטים על מעשיהם, או חוטאים

המסופקים אם חטאו או לא. 
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המדור עוסק בקושי להודות באשמה, ומתמקד בדרישה לווידוי. 

הדמויות מנסות להבין למה המעשה המביך של וידוי, עם כל הקושי 

שבו, נדרש בכלל. המדור מסביר שההודאה מסייעת לחוטא להבין 

שטעה, וגם עשויה לשפר את הרגשתו. אפשר לדבר עם הילדים על 

הצד החינוכי שבווידוי: הוא מחייב אותך להתעמת עם מעשיך. אם כל 

מה שאתה רוצה הוא להיכנס למיטה ולמחוק את מה שקרה, הווידוי לא מאפשר 

לך לעשות זאת אלא דורש אחריות. האחריות הזאת משתלמת, למרות הקושי, 

שכן בסופה החוטא זוכה למחילה.

המכתב 

המכתב מעלה נקודה מעניינת: לעתים קל יותר להתוודות לפני מישהו שאתה לא 

מכיר — הכוהן — מאשר לפני מישהו שאתה מכיר.

ש
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יֵחי ּתּות. ע ַמֲעֶׂשה ְּבָאָדם ֶׁשִּטֵּיל ְוָעַבר ְלַיד ִּגָּנה ּוָבּה ֹשִ

ָרָאה ֶאת ַהְּפִרי ַהָּבֵׁשל ְוֶהְחִליט ְלִהָּכֵנס ַלִּגָּנה ְוִלְקֹטף ְלַעְצמֹו ּתּוִתים. 

ְּבעֹודֹו אֹוֵכל ֵמַהּתּוִתים ָרָאה ֵמָרחֹוק ֶאת ַּבַעל ַהִּגָּנה, ִמָּיד ָזַרק ֶאת ַהּתּוִתים ִמָּיָדיו 

ְוִהְתִחיל ִלְבֹרַח. 

ֶדה ְוָאַמר לֹו: "ַמה ֵּיׁש ְלָך ַּבָּיד?"  ָרץ ַאֲחָריו ַּבַעל ַהּׂשָ

ִהְסּתֹוֵבב ָהִאיׁש, ֶהְרָאה לֹו ֶאת ָיָדיו ְוָאַמר: "ֵאין ְּבָיִדי ְּכלּום!" 

ֶדה: "ֵאין ְּבָיֶדיָך ּתּוִתים ִּכי ָזַרְקָּת אֹוָתם, ַאְך יֹוֵדַע ֲאִני ֶשָּקַטְפָּת  ָאַמר לֹו ַּבַעל ַהּׂשָ

ּתּוִתים, ִּכי ָיֶדיָך ְמֻלְכָלכֹות!" 

)על פי בראשית רבה, פרשה כ"ב, פיסקא ט'( 

המדרש מספר על אדם הגונב תותים וחושב שחטאו לא יתגלה, ואולם התותים 

מותירים עקבות והמעשה מתגלה. במקור, המדרש הובא כמשל על שיחה בין קין 

לאלוהים: כשקין נשאל היכן אחיו, הוא ענה לאלוהים שאינו יודע, ובתגובה ענה 

לו אלוהים: "קול דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה". כלומר, אף שאינך מודה 

באשמה, אני יודע מה באמת קרה, כי תוצאות המעשה שלך ניכרות. 

אפשר לשאול את התלמידים: מדוע קשה לנו להודות במעשה רע שעשינו? 

דיון נוסף אפשר לערוך על עצם הווידוי: מה היתרון שבווידוי על מעשה כלשהו 

עוד לפני שמישהו גילה אותו? נחשוב על עצמנו: גילינו שמישהו שבר לנו צעצוע. 

מה נעדיף: לנסות לברר מי עשה זאת, או שאחד האחים יפנה אלינו ביוזמתו ויספר 

שבטעות שבר את הצעצוע? מה נחשוב בכל אחד מהמקרים?
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שגרת בוקר
פרשת צו
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בפרשה זו מתואר הציווי לכוהנים על עבודת המשכן. במשכן נעשו טקסים נו

ייחודיים לפי לוח השנה )בחגים(, וגם באירועים מזדמנים, למשל, כאשר אדם 

רצה להקריב קרבן נדבה. אך מעל לכל הייתה שגרה קבועה. השגרה כללה הדלקת 

האש על המזבח בכל בוקר והעלאת אור במנורה בכל ערב )שהוזכרה בפרשת 

תצווה(. הקביעות הזאת, "בבוקר בבוקר", בכל בוקר, חשובה. היא מסמלת יציבות 

שמאפשרת להתחבר לעשייה. אותה יציבות חשובה גם בחיינו. ילדים אוהבים 

הפתעות, אך מעל לכל נוחה להם השגרה המוכרת והידועה. נוסף על כך, בלי 

שגרה אין משמעות להפתעות ולדברים מיוחדים.

ביחידה זו נעסוק בשגרת הבוקר ובשגרה בכלל: מה עושים באופן קבוע, ומה 

היתרונות והחסרונות שבשגרה? מה אפשר לשנות בשגרת הבוקר שלנו כדי 

שתהיה יעילה יותר? ולסיכום, אילו דברים קבועים מתרחשים סביבנו בטבע, 

בבית, בשכונה ובעולם? ונזכיר גם את מי ששגרת הבוקר שלו היא דווקא בלילה... 
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מ z  הנחיות לכוהנים בעניין קרבנות — פרשה זו כוללת פרטים הנוגעים במיוחד

לכוהנים בנוגע לסוגים אחדים של קרבנות: העולה, המנחה, החטאת, האשם 

וזבח השלמים.

z  פרשת המילואים — הקדשת אהרן ובניו לעבודה במשכן והקדשת המשכן

עצמו על ידי משיחתו בשמן המשחה. בפרשה מתוארים בפרטי פרטים טקס 

 הלבשת אהרן ובניו ומשיחתם, והקרבנות שהובאו בשבעת הימים הקרויים 

"ימי מילואים". 
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לפי התיאור של איטילי, אין ספק שהוא אוהב שגרה! הוא אוהב לעשות כל יום 

בדיוק אותו הדבר. ילדים רבים אוהבים את השגרה, והידיעה מה מצפה להם 

מרגיעה אותם. מאותה סיבה ישנם ילדים וגם מבוגרים רבים שלא אוהבים 

הפתעות )גם לא הפתעות טובות, כמו מסיבת הפתעה(.  

"איך זה קשור אלינו" 

במדור זה הדיון מעט מורכב יותר. אם איטילי דיבר רק על יתרונות 

השגרה, כאן נזכיר שישנם אנשים רבים שאוהבים את ההתרגשות 

 שבשינוי ובהפתעה. 

אפשר לברר עם התלמידים לאיזו קבוצה הם שייכים, ולשאול מה 

מושך אותם בכל אחד מהמצבים.

ש
ר
ד
מ
ה
ל 

ָׁשֲאלּו ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַרִּבי ְּפִריָדא:ע

"ַרִּבי, ָמה ָעִׂשיָת ֶׁשָּזִכיָת ְלַהֲאִריְך ָיִמים, ְּכלֹוַמר, ְלַהִּגיַע ְלִגיל ְמֻבָּגר?"

ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ְּפִריָדא:

"ְּבָכל ֹּבֶקר ִהְקַּפְדִּתי ָלקּום ֻמְקָּדם,

ְלַהִּגיַע ִראׁשֹון ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ְוִלְלֹמד ּתֹוָרה,

ֵמעֹוָלם ֹלא ִהְקִּדים אֹוִתי ָאָדם ְוִהִּגיַע ְלָׁשם ְלָפַני.

ּוִבְזכּות ֶזה ֶהֱאַרְכִּתי ָיִמים".

)על פי התלמוד הבבלי, מסכת מגילה, דף כ"ז, עמוד ב'( 

אפשר לפתוח את הדיון במדרש בשאלה: באיזו שעה הייתם רוצים לקום בכל 

בוקר? סביר להניח שמאוחר למדי. מה הייתם רוצים לעשות בכל יום? לשחק, 

לבלות עם חברים. אבל יש גם דברים שחייבים לעשות: צריך ללכת לבית הספר, 

לאכול, להתקלח, ללכת לישון, איך אפשר להספיק הכול? זאת נראה במדרש של 

רבי פרידא. 

ישנם מדרשים אחדים המפרטים בזכות מה מאריכים ימים. המיוחד במדרש 

שלפנינו הוא שאפשר להבין את תשובתו של רבי פרידה בשתי דרכים: האחת — 

שבזכות מעשיו זכה באריכות ימים, והשנייה — שאריכות הימים, כלומר, אורכם 

של הימים, נוצרו בגלל שגרת חייו. כלומר, מכיוון שהשכים קום והלך לישון 

מאוחר, ימיו היו ארוכים יותר וכללו יותר שעות. מה אפשר ללמוד מכך על שגרת 

היום שלנו? 
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כרטיסיות פעילות לילדים – להקרנה

 קישור לקובץ להקרנה ב"לוח החכם".
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כשרות
פרשת שמיני

26

ע
בו

ש
ה
א 

ש
בפרשה מפורטים כללי כשרות אחדים. לגבי בעלי החיים הגדולים — היונקים נו

היבשתיים — התורה מפרטת כללים בסיסיים המהווים סימנים לכשרותם: כל מעלי 

הגרה, שיש להם פרסה, ופרסתם מחולקת לשניים בשסע )כמו הפרה והכבשה 

שבאיור(. מנגד, התורה מפרטת אילו בעלי חיים אינם כשרים, ומתמקדת באלו 

שיש להם חלק מן הסימנים, כמו השפן והארנבת מעלי הגרה אך חסרי הפרסות, 

 והחזיר שפרסותיו אפילו שוסעות שסע אך הוא אינו מעלה גרה. 

סימני הכשרות בדגים — בעלי סנפיר וקשקשת, ולכן הדג המופיע באיור — כשר.

נושא הכשרות עולה במישרין מפרשה, ובחרנו לעסוק בו כי הוא מרכזי בזהות 

 היהודית, אך חשוב לא לצאת מנקודת הנחה שהכשרות מקובלת על הכול. 

בכיתה יש לנהוג ברגישות בנושא זה, וכך פעלנו גם ביחידה. מאותה סיבה בחרנו 

להרחיב את הנושא ולעסוק במגבלות נוספות הקשורות באוכל )צמחונות, 

אלרגיות( ובבעלי חיים בכלל. 

ה
ש

ר
פ
ב
ה 

מ z  .המשך פרשת המילואים — הקרבנות שהקריבו אהרן ובניו ביום השמיני

z  .חטאם של נדב ואביהוא — אשר הקריבו "אש זרה" ועל כן נשרפו ומתו

z  בעלי חיים טמאים וטהורים — הפרשה מפרטת כללים לגבי בעלי החיים

המותרים באכילה והאסורים באכילה, ולגבי ההיטמאות על ידי נבלתם: 

מן הבהמה מותר לאכול כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות ומעלת 

גרה; מחיות המים — כל אשר לו סנפיר וקשקשת; מן העופות נמנים 

עשרים מינים, ומשרץ העוף — "אשר לו כרעיים ממעל לרגליו לנתר בהן 

על הארץ", כגון הארבה, החגב והחרגול. 
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ה
ב
ח
ר
ה
ב המכתב

במדור זה מספרים חבריו של איטילי כיצד הם מתמודדים עם מגבלה לא לאכול 

משהו )במקרה זה, פרח מסוים(. לכל אחד מהם יש שיטה משלו. 

בעולם המודרני לא רק כשרות מייצרת מגבלה בתזונה. אנשים רבים מאמצים 

דיאטות האוסרות על מוצרי חלב, בשר, סוכר, חיטה, פחמימות ועוד. לאנשים 

שונים יש שיטות שונות כדי להשלים עם הוויתור הזה. השיטות יכולות להיות 

שכליות או רגשיות, למשל: לדמיין את אותו מאכל כחפץ מגעיל, לחשוב על 

התוצאה של האכילה או על הרזיה כתוצאה מהימנעות מאכילה מופרזת.

 מי שמקפיד על כשרות, מאכלים שאינם כשרים הם בעיניו 'מחוץ לתחום', וכך 

גם מי שנמנע מבשר מתוך צער בעלי חיים. 

מעניין לשאול את התלמידים אם הם נמנעים ממשהו וכיצד זה גורם להם 

להרגיש. אם יש תלמידים שההימנעות שלהם ידועה, למשל, חולי סוכרת או 

צליאק, חשוב לשוחח עמם לפני השיעור ולוודא ששאלה כזאת לא תביך אותם 

או שמא הם ישמחו על ההזדמנות לשתף בכך את חבריהם.

"אצלנו בבית"

המדור מציג מפגש בין שתי חברות, האחת גל, שהיא דתייה, ואיילה, 

שאינה דתייה. איילה נחשפת לחוקי הכשרות לאחר שהבינה מדוע גל 

לא אכלה אצלה. היא גם מבינה כיצד תוכל להתארגן כך שבפעם הבאה 

גל תוכל לאכול אצלה בחופשיות.

העיסוק סביב האוכל פותח את הדיון לנושא הסובלנות. לא במקרה כותרת 

המדור היא "לכבד חברה", המסר הבסיסי הוא: אני יכול וצריך להתחשב באחר, 

גם אם אינני חושב כמותו.
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לשמור על הגוף שלנו
פרשת תזריע

27

ע
בו

ש
ה
א 

ש
 הצרעת היא אחת המחלות היחידות שהטיפול בהן מפורט בתורה. נו

הצרעת המקראית אינה מזוהה עם המחלה שאנו מכנים כיום צרעת. ככל הנראה 

הכוונה למיני נגעי עור. ישנן דעות לכאן ולכאן בפרשנות בנוגע לאופי הצרעת 

המקראית: ישנם פרשנים הטוענים שזו מחלה רגילה ומידּבקת, והתהליך שנקט 

הכוהן נועד למנוע הדבקה. אחרים רואים בצרעת המקראית, נוכח השימוש 

במילה "נגע", משהו שדבק באדם בגלל כשל מוסרי, ותהליך הטהרה והבידוד לא 

נועד כדי למנוע הדבקה )שכן המקור בהתנהגות האדם( אלא כדי שהאדם יעבור 

תהליך תיקון, ולאחריו יוכל לשוב ולהיות חלק מהמחנה. זו גם הסיבה שפונים 

לכוהן ולא לרופא כדי להירפא.

ביחידה זו התרכזנו בעיקר בתחום ההימנעות, כלומר איך נוכל להיות מודעים 

לגופנו ולשמור על עצמנו בריאים.

ה
ש

ר
פ
ב
ה 

מ z  .טומאת היולדת — אישה שילדה בן זכר נחשבת טמאה במשך שבעה ימים

בימים אלו היא פרושה מבעלה. במשך שלושים ושלושה ימים נוספים אסור 

לה להיכנס למקדש והיא אסורה במגע בדברים הנחשבים קודש, כגון בשר 

קודש ומעשר. אם היא אשת כוהן, אסור לה לאכול מן התרומות. אישה שילדה 

בת טמאה במשך ארבעה עשר ימים וזמן היטהרותה ששים ושישה. בתום 

ימים אלו עליה להביא כבש ויונה או תור כקרבן חטאת.  

z  מחלת הצרעת — מחלת הצרעת היא בתחום טיפולם של הכוהנים. כאשר הכוהן

מזהה צרעת בגוף האדם, על החולה לעטות על עצמו סימני אבלות ולשבת 

מחוץ למחנה.
 

z  צרעת הבגד — גם היא בתחום טיפולם של הכוהנים. יש לכבס את הבגד או

לקרוע ממנו חתיכה לפי הצורך. 
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ה
ב
ח
ר
ה
ב "אצלנו בבית"

בשנים האחרונות יש כמה שיטות תזונה פופולריות: עם בשר, בלי בשר, 

בלי סוכר, בלי חלב, עם פחמימות, בלי פחמימות, ירקות ופירות חיים 

בלבד ועוד ועוד... השיטות מגוונות אך מטרתן אחת: להעניק לגופנו 

תזונה בריאה יותר.

אפשר לציין שכיום גברה מאוד המודעות לאימוץ אורח חיים בריא 

 המתמקד במניעה, כמו ספורט ותזונה נכונה, כדי לא לחלות. 

חשוב וכדאי לשוחח על הנושא בקצרה, ולעודד את התלמידים להימנע מלהכניס 

לגופם מוצרים שאינם בריאים. אפשר לכתוב רשימה של מאכלים טעימים 

ובריאים, ולהסביר את הנזק שבצבעי המאכל ובחומרים המשמרים. אפשר לתת 

דוגמה: אם הוריכם קנו מכונית חדשה, מבריקה ומצוחצחת, האם הם ימלאו בה 

דלק לא איכותי? ודאי שלא! כך גם אנחנו צריכים להכניס לגוף שלנו רק מאכלים 

בריאים, כי הם ה'דלק' של הגוף שלנו.

ש
ר
ד
מ
ה
ל 

ַרב ַנְחָמן ְוַרִּבי ִיְצָחק ָהיּו יֹוְׁשִבים ִּבְסעּוָדה.ע

ָאַמר ַרב ַנְחָמן ְלַרִּבי ִיְצָחק:

"ֱאֹמר ָלנּו ְּדַבר ָחְכָמה!"

ָאַמר לֹו ַרִּבי ִיְצָחק:

"ָּכְך ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן: ֵאין ְמִסיִחים )ְמׂשֹוֲחִחים( ִּבְׁשַעת ַהְּסעּוָדה,

ֶׁשָמּא ַיְקִּדים ָקֶנה ְלֶוֶׁשט ְוָיבֹוא ִליֵדי ַסָּכָנה."

)על פי התלמוד הבבלי, מסכת תענית, דף ה', עמוד ב'( 

במדרש התלמודי שלפנינו מבקש רב נחמן מרב יצחק לומר לו דבר תורה בעת 

 סעודה משותפת. אמירת דברי תורה בסעודה היא דבר מקובל ואף רצוי. 

במסכת אבות נאמר: "שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה 

כאילו אכלו מזבחי מתים" )אבות ג', ג'(. ואולם, ככל הנראה, בקשתו של רב נחמן 

עלתה בעודם ישבים ואוכלים, ולא לאחר האוכל, כמתבקש. רבי יצחק מנצל את 

הבקשה כדי להוכיח את רב נחמן על טעות זו, ומלמד אותו הלכות דיבור בשעת 

הסעודה, במשפט השגור עד היום בפי גננות ומורות: "שמא יקדים קנה לוושט". 

מסתבר שעובדה פיזיולוגית זו ידועה כבר אלפי שנים. זו הזדמנות לדבר על הסכנה 

שבדיבור בדיוק כשבולעים את האוכל, ועל אכילה מנומסת בכלל )לסיים לבלוע 

לפני שמדברים, לאכול בפה סגור וכדומה(. 
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רחצה וניקיון
פרשת מצורע

28

ע
בו

ש
ה
א 

ש
בפרשה הקודמת תוארה ההתמודדות עם נגע צרעת — הרחקת המצורע מהמחנה נו

עד להחלמתו. בפרשה זו מתואר תהליך קבלתו חזרה למחנה לאחר ההחלמה. 

ראשית, הכוהן עורך טקס סמלי ובו מעורב עץ ארז, אזוב, ציפורים ותולעת שני. 

לאחר מכן על האדם המיטהר לגלח את שערו, להתרחץ ולכבס את כל בגדיו 

קודם שיוכל לשוב למחנה. הטקס הזה מסמל בתורה ניתוק מהנגע, טהרה, 

ובעינינו גם מתקשר ישירות להימנעות מהדבקה, שכן כך מּוָסר כל חשש לשיירי 

מחלה במקומות המועדים לכך. הנה כי כן, כבר לפני אלפי שנים נקשר הניקיון 

עם בריאות. היום, כאשר אנחנו יודעים הרבה יותר על גורמי מחלה ועל היגיינה, 

החיבור הזה מוכח גם מדעית.

ביחידה זו נעסוק בחשיבות הניקיון ובאסתטיקה, ובכך שלא כולנו אוהבים 

להתרחץ. 

ה
ש

ר
פ
ב
ה 

מ z  דיני טיהור בסיום מחלת הצרעת — כשהמצורע מבריא, עליו להביא שתי

ציפורים חיות וטהורות ועץ ארז ושני תולעת ואזוב. ציפור אחת שוחטים אל 

כלי חרס בסמוך למקור מים חיים, ואת הציפור החיה ושאר חומרי הטיהור 

טובלים בדם הציפור השחוטה, מתיזים על המיָטהר שבע פעמים ומשלחים 

את הציפור החיה אל השדה. המיטהר מכבס את בגדיו ומתרחץ וביום השמיני 

מקריב קרבן אשם. 

z  .צרעת הבית — התפשטות של פטריות עובש בקירות. גם היא מצריכה טיהור

z  טומאות גוף הקשורות בהפרשות הגוף — המגע המיני מטמא ונאסרה קרבה

למקדש בתקופת הזמן הסמוכה לכך. כך לגבי כל ההפרשות היוצאות — זיבה 

ווסת.
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ה
ב
ח
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ה
ב "איך זה קשור אלינו" 

במדור זה מנסות הדמויות להבין מהי אותה טהרה שעובר המצורע.

החלק המרכזי בתהליך, והוא מוכר גם לילדים כיום, הוא הרחצה, ולכן 

אנו מזכירים אותו. בד בבד נזכור, בלי להיכנס לפרטים, שתהליך הטבילה 

אינו כמו רחצה במקלחת או באמבטיה. המושגים טומאה וטהרה הם 

מושגים הלכתיים שלא ניכנס לפירוטם.

דמות המבוגר מסבירה כי מדובר בטקס המסמל את ההיטהרות. הילדים עוברים 

בחייהם טקסים המסמלים מעבר ממצב למצב )יום הולדת — מעבר בין גילים; 

 חתונה — מעבר מיחידים לזוג נשוי; המעבר מיום הזיכרון ליום העצמאות וכו'(, 

ולכן רוב הילדים יוכלו להתחבר בקלות להגדרה זו ולהסבר שמוצע כאן: מעבר 

ממצב של טומאה לטהרה. המים משמשים פרט מרכזי בתהליך ההיטהרות, לא רק 

משום שבהם מתרחצים אלא משום שהם מסמלים חיים, צמיחה ושינוי — תכונות 

המתאימות לציין מעבר בין מצבים.

כפי שמתאר הילד השלישי במדור, חלק מהתחושות האלה, או דומות להן, מוכרות 

גם לילדים כיום ומופיעות לאחר מקלחת רגילה. אולי בזכות ההקבלה הזאת יכולים 

הילדים להבין במשהו את משמעות טקס ההיטהרות ולהתחבר אליו.  

ש
ר
ד
מ
ה
ל 

ָּכְך ָאַמר ְׁשמּוֵאל:ע

טֹוָבה ְרִחיָצה ִּבְמַעט ַמִים ָקִרים ַּבֹּבֶקר,

ּוְרִחיַצת ָיַדִים ְוַרְגַלִים ְּבַמִים ַחִּמים ָּבֶעֶרב,

ִמָּכל ַהְּתרּופֹות ֶׁשָּבעֹוָלם.

)על  פי התלמוד הבבלי, מסכת שבת, דף ק"ח עמוד ב'( 

נפתח בשאלה: למה צריך להתרחץ? כמובן, כי אבא ואימא מכריחים אותנו... אבל 

יש עוד סיבות: היגיינה — מניעת העברת מחלות, סיבה חברתית )מי ירצה לשחק 

אתנו כשאנחנו מסריחים?(, וגם ... לשיפור ההרגשה! אם אנחנו מזיעים אחרי משחק 

כדורגל, או עייפים ורוצים להתעורר — מקלחת קצרה משנה את הרגשתנו.

כיום כמעט כל אדם מתקלח פעם ביום או ביומיים, אבל בעבר לא כך היה, בין 

השאר, בגלל חוסר זמינות המים הנקיים. נוסף על כך, באותה תקופה, חשיבותה 

ויעילותה של הרחצה בתחום מניעת מחלות לא היו ידועות בקרב הציבור הרחב.

ננסה לברר עם הילדים כיצד יכולות ה'תרופות' של שמואל להועיל: בבוקר, כאשר 

קמים עייפים, רחצת הפנים והידיים במעט מים קרים מעוררת ומאוששת את הגוף 

מהשינה, וניתן לצאת לעמל היום בכוחות מחודשים. בערב, כששבים מלוכלכים, 

הרחצה יכולה למנוע מחלות על ידי הסרת הלכלוך מגופנו.
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חוקים וכללים
פרשת אחרי מות

29
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 בפרשה יש קובץ ארוך של חוקים הנוגעים לתחום שאפשר לכנותו 'קדושה'. נו

רובם איסורי עריות )יחסי מין ונישואין בין בני משפחה(, וכן חוקים נוספים 

שמטרתם העיקרית להבדיל את בני ישראל ממעשי העמים האחרים. במסורת 

היהודית ישנה חלוקה לחוקים ולמשפטים. משפט הוא כלל שיש לו הסבר 

רציונלי, ולעתים קרובות הוא מקובל על עמים רבים, ואילו חוק הוא דרישה שלאו 

דווקא מובנת, ולרוב היא ייחודית לעם ישראל. 

בחיי היום-יום אנו מוקפים בלא מעט חוקים: חוקי מדינה, חוקים בבית וגם 

החוקים בבית הספר, בתנועת הנוער, בספריה ועוד ועוד. בניגוד לחלוקה שיש 

במסורת היהודית בין חוקים למשפטים, אנו מכנים את כל ההוראות, האיסורים 

והציוויים המקיפים אותנו בשם חוקים, אף שלרובם הסבר רציונלי.

החוקים נקבעו לטובת הקהילה, אך בדרך כלל אנחנו לא אוהבים אותם. לפעמים 

הם מפריעים לנו, מגבילים אותנו, ולא מאפשרים לנו לעשות כל מה שאנחנו 

רוצים. נושא החוקים הוא נושא חשוב לעיסוק ולדיון, כיוון שרוב הילדים פוגשים 

כבר בגיל צעיר חוקים בבית, בגן ובבית הספר. 

המדורים ביחידה זו עוסקים בנושאים הנוגעים לחוקים: חוקים משפחתיים, 

חוקים מוָבנים ושאינם מובנים, המתח שבין מה שאנו רוצים לעשות ובין מה 

שמותר לנו לעשות. הדיון בנושאים אלו חשוב כחלק מחינוך הילדים לאזרחות 

טובה — הבנת חשיבותו של החוק והציות לו למרות הקושי. 
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מ z  יום הכיפורים — תיאור טקס הכפרה שנערך ביום הכיפורים על ידי הכוהן 

 הגדול, ובו כניסת הכוהן הגדול אל קודש הקודשים ושליחת השעיר לעזאזל 

אל המדבר.  

z  ספר הקדושה — בהמשך הפרשה עומדת חטיבה ספרותית מיוחדת לעצמה

המהווה קובץ חוקים נפרד ועצמאי ומכוָנה בפי החוקרים 'ספר הקדושה'. 

אלה דינים הנוגעים לשחיטת בעלי חיים לאכילה ולקרבן, מצוות הדנות ביחסי 

אישות וטהרת המשפחה, רשימת נשים שאסור לבוא עמן במגע מיני, איסור 

העברת בנים למולך, איסור על משכב עם זכר ואיסור על משכב עם בהמה. 
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בכל בית יש חוקים, נוקשים יותר ונוקשים פחות, הנאמנים לנושאים 

מסוימים )ניקיון, איכות הסביבה, שמירה על השקט, שיתוף הילדים 

בעבודות הבית ועוד(. מעניין להזמין את הילדים להביע את דעתם על 

החוקים בבית של עירית, לדון בשאלה שבמדור ואולי גם לספר על 

החוקים בבית שלהם.  
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והדרת פני זקן
פרשת קדושים

30
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הפרשה פותחת בציווי "קדושים תהיו" וממשיכה בפירוט המעשים המייצגים נו

את אותה הקדושה. אוסף המצוות רב ומגוון מאוד, ועוסק הן בחוקים שבין אדם 

לאלוהים הן בחוקים שבין אדם לחברו. יש בכך אמירה חשובה: קדושה מתבטאת, 

בין היתר, ביחסים שלנו עם בני אדם. הנושא שבחרנו לעסוק בו — כיבוד הזקנים — 

שייך לפן החברתי, ומצווה זו נחשבת מצווה אוניברסלית. מצווה זו מופיע בפרשתנו 

בפסוק: "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן" )ויקרא י"ט, ל"ב(. 

משמעותה של המילה 'שיבה' בפסוק היא 'איש זקן' )שער השיבה משמש סימן 

היכר לגילו(. הפרשנות העיקרית למצווה היא שיש לגלות יראת כבוד לכל אדם זקן. 

דוגמה אחת להבעת הכבוד היא קימה מפניו. בימינו כבר לא מקובל לקום לאות 

של כבוד כאשר רואים אדם מבוגר, אך הקימה עודנה סימן של כבוד, למשל, כאשר 

יושב ראש הכנסת, הנשיא וראש הממשלה נכנסים לחדר או לאולם, כל הקהל קם 

בפניהם. הפירוש הנפוץ לפסוק זה הוא קימה כדי לפנות לאדם מבוגר מקום ישיבה. 

כיבוד הדור המבוגר הוא נושא מוכר, ובכל זאת חשוב להזכיר אותו, שכן כיום יותר 

מתמיד ישנה תחושה שהעולם 'שייך לצעירים', בין השאר נוכח הקושי של בני הדור 

המבוגר לשלוט באמצעים הטכנולוגיים המתחדשים שהדור הצעיר מסתגל אליהם 

בקלות.

ביחידה זו אנו עוסקים באופנים אחדים של כיבוד זקנים, הן זרים הן בני משפחה, 

וגם בכבוד לכל אדם, בשימור המסורת ובזכירת חסד נעורים )למשל, על תרומת 

הדור המבוגר למדינה כשאלה היו צעירים(. כדאי לעסוק גם בענווה ובהבנה שאנו 

והדור שלנו איננו עומדים בפני עצמנו. אנו רק חוליה בשרשרת, והדור הקודם הוא 

החוליה שקדמה לנו. 
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מ z  קדושים תהיו — הפרשה פותחת בפניה לבני ישראל להיות קדושים כדי להתקרב

למעלת קדושתו של אלוהים עצמו.

z  ,לקט צווים דתיים ומוסריים — מעין 'אני מאמין' דתי מוסרי של האדם מישראל

בדומה לעשרת הדיברות. בשונה מיתר החוקים בספר ויקרא, העוסקים בתחום 

הפולחני בלבד, בפרשה זו נמצא חוקים גם מן התחום הפולחני וגם מן התחום 

המוסרי: מורא הורים, שמירת שבת, איסור עבודה זרה, זבח שלמים, מתנות 

עניים, יושר ביחסים שבין אדם לחברו, איסורי כלאיים, שפחה חרופה, איסור 

ערלה ומצוות נטע רבעי, איסורי חיקוי למנהגי עבודה זרה, קדושת השבת 

והמקדש, איסור אוב וידעוני והגנה על החלשים בחברה.   
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הדמויות במדור מנסות להסביר מדוע הקימה מבטאת כבוד, ולכל אחת 

מהן יש תאוריה שונה: לפי הדובר הראשון, הקימה הייתה בעבר סמל 

לכבוד, כמו שעושים גם היום לכבוד ראש הממשלה או הנשיא; הדובר 

השני מציג הסבר אחר, ולפיו הקימה מאפשרת ניתוק ממה שאני 

עושה כרגע, והמסר לאדם הנכנס הוא 'אתה יותר חשוב מכל דבר שאני 

עושה עכשיו!' אגב, זו פעולה שאנחנו עושים פעמים רבות באופן טבעי, למשל, 

כשנכנס אורח — גם חבר בגילנו — אנו עוזבים )בדרך כלל...( את מה שעסקנו בו, 

ופונים אליו. )דוגמה מנגד, כולנו יודעים כמה לא נעים לנו כאשר מדברים עם 

אדם והוא עסוק במשהו אחר, למשל, בטלפון שלו(; הדוברת האחרונה מדברת 

על התחשבות בקשיים של האחר, וִמּבחינה זו הקימה ופינוי המושב היא רק 

דוגמה לדברים אחרים שאפשר להציע לאדם מבוגר, למשל: להרים מהרצפה 

משהו שנפל לו, להגביר את הרדיו וכדומה.

אפשר לדון עם התלמידים בשאלה: לאיזה הסבר אתם מתחברים? איזו צורת 

כיבוד מתאימה לכם ביותר?

המכתב

איטילי מספר על מתושלח — הצב הכי מבוגר בשכונה — ומניח שהוא גם הכי 

חכם, מתוך ניסיון החיים שצבר. זו הזדמנות לפתוח לדיון את נושא היחס לבני 

הדור המבוגר. אפשר לשאול את התלמידים, מה הקשר בין ניסיון וחכמה, כלומר, 

למה העובדה שאדם עבר דברים רבים בחייו תורמת לחכמתו? מה לומדים 

מהניסיון? 
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שבת במשפחה שלי
פרשת אמור
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במקרא מקבלת השבת משמעות מרכזית. מקורה של המצווה בסיפור נו

בריאת העולם, והיא נחשבת שקולה כנגד כל המצוות )על פי התלמוד 

הירושלמי, מסכת נדרים פרק ג' הלכה ט'(. השבת היא יום של הימנעות מעבודה, 

והציווי עליה מופיע בכמה מקומות בתורה, ומלווה בטעמים אחדים: 

יש כתובים המסבירים את איסור המלאכה כנובע מחיקוי האל ששבת 

ממלאכתו ביום השביעי, ייחד וקידש את היום הזה; יש כתובים 

המדגישים את הצורך ביום מנוחה לכל אחד ואחד, כולל הבהמה, 

העבד והגר; יש כתובים המקשרים את המנוחה להיפוכה של העבדות, 

ומזכירים בכך את יציאת מצרים.

נוסף על המנוחה, ישנן מצוות המייחדות את השבת, כמו הדלקת נרות, 

קידוש וארוחות חגיגיות. חשוב להדגיש כי כל משפחה בוחרת לציין 

את השבת באופן אחר, כך שתהיה מיוחדת ושונה משאר ימי השבוע. 
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מ z  דיני הכוהנים — בפרשה זו ניתנים דיני קדושה וטהרה הנוגעים לכוהנים וחייבים

בדרגה גבוהה יותר של קדושה; דיני אכילת הקודשים ואיסור הקרבת קרבנות 

בעלי מום.

z  ,הזמנים המקודשים — שבת, פסח וחג המצות, טקס הנפת העומר, יום הכיפורים

חג סוכות.

z .נר התמיד ולחם הפנים

z  פרשת המקלל — במהלך ריב בין שני אנשים נקב אחד מהם את שם אלוהים

וקילל. מאחר שלא ידעו מה דינו, הביאו אותו למשה, ועל פי מצוות אלוהים 

הוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה ורגמו אותו באבנים. 

z .דיני רצח והכאה — מידה כנגד מידה
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ַּבָּתָנ"ְך ָּכתּוב:ע

ָּבת ֹעֶנג... ְוִכַּבְדּתֹו" )ישעיה, פרק נ"ח, פסוק י"ג( "ְוָקָראָת ַלּׁשַ

ָאְמרּו ֲחָכִמים:

ָּבת? "ֹעֶנג" )ֲהָנָאה( — ְּבָמה ְמַעְּנִגים ֶאת יֹום ַהּׁשַ

            ְּבַתְבִׁשיל ְמֻיָחד ֶׁשל ֶסֶלק אֹו ֶּתֶרד

            ְוָדִגים ְּגדֹוִלים

            ְוָראֵׁשי ׁשּוִמים.

"ְוִכְּבַדּתֹו" — ֶׁשֹּלא ְיֵהא ְלבּוְׁשָך ֶׁשל ַׁשָּבת ִּכְלבּוְׁשָך ֶׁשל יֹום ֹחל.

)על פי התלמוד הבבלי מסכת שבת, דף קי"ח עמוד ב'( 

חכמים שמו לב שהתנ"ך מתאר את השבת בשתי מילים: 'עונג' ו'כיבדתו', והם 

נעזרים במילים אלו כדי לפרט מה צריך להיות הביטוי המעשי של מצוות כיבוד 

שבת. זו הזדמנות ללמד את התלמידים שהחכמים האמינו שכל מילה בתנ"ך 

חיונית, ולכן אם מובאות שתי מילים דומות, יש לחדד את המשמעות של כל אחת 

מהן, ולנסות לברר מה כל אחת מהן מוסיפה.

אז לפי המדרש, ביטוי אחד מתייחס לתבשילים מיוחדים, וכאן אנו יכולים ללמוד 

על מאכלי ה'גורמה' שהיו מקובלים בתקופת זו: תבשיל ירקות, דגים וראשי 

שומים, והביטוי השני מתייחס ללבוש מיוחד, נבדל מהלבוש של יום חול.

נוסף על השאלות המופיעות בחוברת, מעניין לשאול את הילדים למי תורם 

הלבוש המהודר — ללובש? לאנשים שבסביבתו? ואולי לשניהם?

ה
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מנהג ההתכנסות לסעודה משפחתית נהוג בבתים רבים. רוב האנשים 

בימינו עסוקים במשך השבוע בעבודה, ואינם פנויים למפגש כזה. 

איסור העבודה בשבת הוא שמאפשר את הזמן הפנוי ואת נחת הרוח 

הנדרשים למפגש המשפחתי. 

במשפחה המתוארת בקטע דמויות בעלות כמה השקפות עולם ואורחות חיים, 

אך כולם מאוחדים סביב חווית הסעודה המשפחתית. זו הזדמנות לערוך דיון 

בערך הסובלנות, קבלת דעות שונות משלנו וכיבודן. 
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כרטיסיות פעילות לילדים – להקרנה

 קישור לקובץ להקרנה ב"לוח החכם".

 זמי )זלמן( שטיינוביץ, צייר, נולד בפולין בשנת 1951 ועלה ארצה בשנת 1957. 

 יצירתו עוסקת במוטיבים יהודיים. משנת 1970 החל להציג בתערוכות באירופה ובארה''ב. 

 זכה בפרסים בין-לאומיים בבריסל, לונדון, מילאנו, באזל, ג'נבה וניו יורק. 

נפטר בספטמבר 2000. 
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קרובים רחוקים
פרשת בהר

32
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נושא היחידה הפעם הוא קרובים רחוקים. הנושא נובע מתוך הפסוקים המופיעים נו

בתחילת היחידה. בפסוקים אלו מציינת התורה כי לקרוביו של אדם — גם אם אינם 

מקרבה ראשונה — יש מחויבות לעזור לקרוב משפחתם להשתחרר מעבדות. ישנו 

פתגם, 'דם סמיך ממים', ומשמעותו שהקשר בין בני משפחה חזק ומשמעותי 

יותר מקשר עם אנשים אחרים. כמו בנושאים רבים, גם כאן תוכלו לפגוש 

דעות לכאן ולכאן. רבים יאמרו שאכן כך הם חשים, ושעצם הידיעה על הקרבה 

המשפחתית מחזקת אצלם את תחושת השייכות והמחויבות זה לזה, מחויבות 

שיש לה גם ביטוי מעשי. בעבור אחרים, לידיעה על הקרבה אין כל משמעות.

לרובנו יש גם משפחה גרעינית וגם משפחה רחבה יותר: דודים, בני דודים, וגם בני 

דודים שניים ויותר. המשפחה המורחבת היא מעגל חשוב בחיי אנשים, בין השאר 

כיוון שלעתים קרובות אלה אנשים המלווים אותנו שנים רבות, ואנחנו פוגשים 

בהם מדי פעם בפעם במפגשים משפחתיים.

כדאי לעודד את הילדים לספר על המשפחה המורחבת המקיפה אותם, ועל הקשר 

עם סבא וסבתא והדודים. עצם הדיון בנושא ידגיש את חשיבותו. באותה שעה 

יש לגלות רגישות לילדים שאין להם משפחה מורחבת שמקיפה אותם )למשל, 

משפחות של עולים חדשים(. לפעמים בני משפחות אלו מתחברים יותר לחברים, 

מעין חלופה למשפחה.  
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מ z  שמיטת קרקעות — לאחר שש שנים של עיבוד הקרקע, בשנה השביעית אין

לעבוד את האדמה והיבולים הגדלים מאליהם נתונים לכלל תושבי הארץ, 

לבהמות ולחיית השדה.  

z  שנת היובל — היא שנת החמישים. שנה זו מקודשת לה', ובה: ה"דרור" — שחרור

כללי של עבדים; קיום שנת שמיטה; השבת אחוזות הקרקע לבעליהן הראשונים.

z .דיני גאולת הארץ — פדיון האחוזה שנשמטה מידי בעליה עוד לפני שנת היובל

z .איסור נשך — איסור על הלוואה בריבית

z  דיני עבדים — עבד עברי נתפס לא כרכושו של האדון אלא כמי שמכר את כוח

 עבודתו לזמן קצוב ולאחריו הוא משתחרר. מועד שחרורו הוא בשנת היובל. 

עבד כנעני אינו משתחרר.
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ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו: ָמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ֱאלֹוִהים ְלֶבן ָאָדם?ע

ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ְקרֹוב ִמְׁשָּפָחה,

ִאם ַהָּקרֹוב ָעִׁשיר — הּוא ִמְתַיֵחס ֵאָליו ְּכֶאל ָקרֹוב ֶׁשּלֹו,

ְוִאם ַהָּקרֹוב ָעִני, הּוא ִמְתַיֵחס ֵאָליו ְּכִאּלּו ֵאינֹו ְקרֹוב ִמְׁשָּפָחה ֶׁשּלֹו.

ְוִאּלּו ֱאלֹוִהים,

ֲאִפּלּו ְּכֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ִנְמָצא ְּבַמָּצב ָקֶׁשה, ְּבֹעִני אֹו ִּבְמצּוָקה,

הּוא קֹוֵרא ָלֶהם' ַאַחי ְוֵרַעי', ְּכלֹוַמר, ִמְתַיֵחס ֲאֵליֶהם ִּכְקרֹוִבים ְוַכֲחֵבִרים.

)על פי התלמוד הירושלמי, מסכת ברכות פרק ט' הלכה א' דף ס"ג עמוד ב'( 

מדרש זה הוא מעין משל ועניינו העיקרי הוא שבח האל על יחסו השוויוני והאוהב 

 לכל בני האדם. כדי להדגיש את הייחוד שבהתנהגות זו, מציג המשל 

 את התנהגותם של בני האדם כמפָלה אפילו את קרובי משפחתם: 

 אם הם עשירים — מתנהגים אליהם יפה ובכבוד, 

ואילו מהעניים מתעלמים )ויש להניח שהם מתייחסים באופן דומה גם אל מי 

שאינו בן משפחתם(.

אפשר לפתוח דיון בשאלה איך אנו מתנהגים כלפי האנשים הסובבים אותנו: 

האם גם אנו נוטים להתייחס יפה יותר אל מלכת הכיתה, אל הילדה הכי יפה או 

אל הילד שרץ הכי מהר? טבעי להימשך אל הדמויות המרכזיות ולהתחבר אליהן. 

גם המבוגרים נוהגים כך לעתים. ועדיין, ראוי לעודד את הילדים )וגם את עצמנו( 

לכבד כל אדם ולהתמקד בפנימיות ולא בחיצוניות.
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אם... אז...
פרשת בחוקותי

33
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בפרשתנו אלוהים מבטיח שאם נשמור את חוקיו — אז נזכה בגשמים נו

בעתם, ביבול מצוין, בשלום ושקט ועוד, ואם לא נשמור את החוקים — 

ניענש בהתאם. 

הקשר בין המעשה לתוצאה מנחה אותנו בדרך כלל במעשינו. אנו 

מכוונים אל המטרה, ומוכנים להתאמץ )להשקיע אנרגיה(, או לחילופין 

לוותר )למשל לוותר על אוכל, במקרה של דיאטה( כדי להשיג מטרה. 

לעיתים קרובות אנו מונחים לאו דווקא על ידי תגמול שיגיע, אלא 

מתוך תחושה שכך ראוי לנהוג. לא מעט פעמים לא רק שאיננו 

זוכים לגמול, להפך – אנחנו זוכים לזלזול או לבוז, ולמחשבה שאנחנו 

'פראיירים'.

ביחידה זו אנו בודקים באיזו מידה מתן גמול מעודד אותנו להתנהגויות 

מסוימות, ואם ראוי בכלל שנפעל בצורה מסוימת רק מפני שמובטח 

על כך גמול.  
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מ z  הברכות והקללות — בסוף קובץ החוקים מופיעה ברכה לעם אם ישמרו את

 מצוות אלוהים, וקללה אם ימאסו בתורתו. הברכות והקללות אינן מכּוונות 

 אל היחיד אלא נוגעות לכל העם: אם ילך בדרך ה' מובטח לו ריבוי תבואה, 

חיי שלום, ניצחון על אויבים והשגחה אלוהית לטובה. ואילו אם ימאס בה, 

ייענש במחלות, בצורת, תבוסה מפני האויבים, יגיעה לשווא, מכת חיות רעות, 

 רעב כבד עד כדי אכילת בשר הבנים והבנות, חורבן הארץ ומקדשיה, גירוש 

 מן הארץ ופחד תמידי בארצות הגלות. הדברים מסתיימים בדברי נחמה — 

אם ישובו אל אלוהים בכל ליבם, הוא יסלח על עוונותיהם.  

z   .הקדשה, פדיון וגאולה — דיני ערכים, חרם ומעשר
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כותרת היחידה היא "אם... אז..." ובמילים אחרות: הקשר בין המעשה 

לתוצאה. בפסוקים מוצג דגם פשוט וחד-משמעי של מעשים 

ותוצאותיהם. גם בחיי היום-יום אנו נתקלים לא מעט בדגם של 

מעשה ותוצאה ישירה ומתאימה: אנו מסדרים את החדר — החדר 

מסודר, אנו מקשיבים להורים — ההורים מרוצים. אולם יש גם מקרים 

של חוסר התאמה, למשל: למדתי המון למבחן ובכל זאת נכשלתי, השקעתי 

בעוגה — והיא יצאה לא טעימה, וגם: לא השקעתי בלימוד למבחן וקיבלתי ציון 

מעולה...

בחיים, לא תמיד התוצאה מתאימה למעשה. גם הילדים רואים לעתים רמאים 

שמצליחים ופושעים שמתחמקים מעונשם, ומולם אנשים וילדים שנפגעים 

ללא הצדקה. כל אלה מעלים את שאלת המושג התלמודי 'צדיק ורע לו, רשע 

וטוב לו'. כדאי לדבר עם הילדים על תרשימים משני הסוגים — תוצאה התואמת 

את מה שראוי, ותוצאה שאינה תואמת. אפשר להזמין אותם לספר על מקרים 

שנתקלו בהם ולשאול אם אנו יכולים לנבא את התוצאות.

חשוב להסביר שלעתים התוצאה אינה תלויה במעשה שלי בלבד, וכי ישנם 

עוד משתנים רבים. ועדיין חשוב להדגיש שבאופן כללי, יש לנהוג בדרך הטובה 

והראויה גם אם השכר אינו מובטח לנו.
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ְׁשמּוֵאל ְוַאְבֵלט ָהיּו יֹוְשִבים ּבֶּדֶרְך. ָראּו ְּבֵני ָאָדם הֹוְלִכים ָלֲאַגם ַלֲעֹבד.ע

ַאְבֵלט, ֶׁשָיַּדע ַלְחזֹות ֲעִתידֹות, ִהְצִּביַע ַעל ַאַחד ָהֲאָנִׁשים ְוָאַמר:

ֶכּנּו ָנָחׁש ְוָימּות“. “ָאָדם ֶזה ֵיֵלְך ְוֹלא ַיְחֹזר, ֵּכיָון ֶׁשִּיּׁשְ

ָיְׁשבּו ָׁשם ְזַמן ַרב ְוָראּו ֶאת אֹוָתם ֲאָנִׁשים חֹוְזִרים ֵמֲעבֹוָדָתם,

ְואֹותֹו ָאָדם ֶׁשָאַמר ָעָליו ַאְבֵלט ֶׁשָימּות — ָחַזר ִאָּתם ָּבִריא ְוָׁשֵלם.

ָקם ַאְבֵלט ּוִבֵּקׁש ֵמָהִאיׁש ְרׁשּות ְלָהִציץ ְּבַתְרִמילֹו.

ָמָצא ּבֹו ָנָחׁש ָחתּוְך ִלְׁשַנִים.

ָאַמר לֹו ְׁשמּוֵאל: “ָמה ָעִׂשיָת ַהּיֹום, ֶׁשִּבְזכּות ָּכְך ִנַּצְלָּת ִמְּנִׁשיַכת ַהָּנָחׁש?"

ְלָחן, ְוֻכָּלם אֹוְכִלים ָאַמר לֹו: "ָּכל יֹום נֹוֲהִגים ָאנּו ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵמִניַח ֶאת ְמזֹונֹו ְּבֶמְרַּכז ַהּׁשֻ

ַהֹּכל ַיַחד. ַהּיֹום ָרִאיִתי ֶׁשֶאָחד ֵמַהֲחבּוָרה ֹלא ֵהִביא ִעּמֹו ֹאֶכל, ְוָחַׁשְשּתי ׁשִּיְתַּבֵּיש. 

ַקְמִּתי ְוָאַמְרִּתי ֶׁשַהַּפַעם ֲאִני ֶאֱעֹבר ְוֶאֱאֹסף ִמֻּכָּלם ֶאת ַהָּמזֹון, ּוְכֶׁשִהַּגְעִּתי ֵאָליו 

ָעִׂשיִתי ֶאת ַעְצִמי ְּכִאּלּו ֲאִני לֹוֵקַח ִמֶמּּנּו, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתַּבֵּיׁש“.

ָאַמר לֹו: "ִמְצָוה ָעִׂשיָת, ּוִבְזכּות ֶזה ִנַּצְלָּת“.

)על פי התלמוד הבבלי, מסכת שבת, דף קנ"ו עמוד ב'(

"חזק, חזק ונתחזק!" 

 פרשה זו מסיימת את חומש ויקרא. 

 נאמר את המילים עם התלמידים יחד בָעצמה. 

הסבר על המשפט מופיע בסוף המדריך למורה 

של חומש בראשית.

המדרש מספר על שמואל — אמורא בבלי ידוע — שישב עם אבלט — אסטרולוג שידע לחזות 

את גורלם של אנשים. השניים ראו קבוצת אנשים, אבלט האסטרולוג חזה שאחד מהם ימות 

מאוחר יותר, אך תחזיתו לא התקיימה. האסטרולוג מתפלא ומגלה שבתיקו של אותו אדם 

 יש נחש מת, כלומר — ניכר שהאיש אכן היה בסכנת חיים אך ניצל. שמואל בתגובה שואל 

את אותו אדם איזה מעשה טוב עשה היום. השאלה של שמואל מצביעה על תפיסת עולם: 

הוא משער שאותו אדם השפיע על גורלו בזכות מעשיו. כלומר, יש גורל, אך האדם יכול 

להשפיע עליו ולשנותו בזכות מעשיו.

העיקרון העולה מן המדרש דומה לזה המוצג בפרשה: ביכולתנו להשפיע על גורלנו בזכות 

מעשינו. ההבדלים שבין המדרש לפרשה: השכר בפרשה הוא קולקטיבי בעקבות מעשה 

קולקטיבי, ואילו השכר המוצג במדרש הוא אישי, בעקבות מעשה חד-פעמי. 
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על חומש במדבר 

 בחודשים הקרובים נלמד את חומש במדבר. 

 כדאי לשתף את התלמידים במבוא הקצר, 

כך יוכלו לקבל תמונה כללית של חומש זה.
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 חומש במדבר הוא הרביעי בתורה. מ

חציו הראשון מתאר מצבים הקשורים בהליכה של בני ישראל 

במדבר: החנייה, ההתארגנות, ספירת האנשים, קיפול המשכן 

 ונשיאתו ועוד. 

בחלקו השני מוזכרים אירועים שקרו במדבר, למשל, כעסו 

של חלק מהעם על משה ואהרון והמרד בהם, שליחת נציגים 

 מהשבטים לרגל בארץ ישראל ועוד. 

לקראת סיום החומש מופיעות ההכנות לקראת הכניסה לארץ. 

ב
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בכור במשפחה
פרשת במדבר

34
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במכה האחרונה ממכות מצרים, מכת בכורות, מתו כל הבכורים נו

במצרים. בכורי בני ישראל ניצלו בזכות סימון משקופי הבתים בדם. 

בעקבות זה, הוקדשו בכורי ישראל לתפקיד משמשי האלוהים. 

בפרשה מסופר שהלוויים מחליפים את הבכורים בתפקיד משרתי 

האל במשכן. הסיבה להחלפת הבכורים בלוויים מוסברת אצל חז"ל 

בחטא העגל, משום שבני לוי היו היחידים שלא היו שותפים לו. 

מעמד הבכורה בתרבות העתיקה היה מיוחד. לרוב, בכור הבנים ירש 

את האב בתפקיד, בייחוס ובכסף. ביהדות, כמו בתרבויות אחרות 

במזרח הקדום, הבכור ירש פי שניים יותר מכל אחד מאחיו הבנים. 

הוא גם היה אחראי לדאוג לאחיו מבחינה כלכלית. גם כיום, כאשר 

אין מעמד מיוחד לבנים בכורים מבחינה רשמית, יש נטייה להתייחס 

אחרת לבן או לבת הבכורים — ליחס להם תכונות כמו אחריות ורצינות, 

לצפות מהם להתנהגות בוגרת וכדומה. 

ביחידה זו אנו עוסקים בתפקידי הבכור או הבכורה, ביחסים שביניהם 

לבין האחים הצעירים יותר במשפחה, וביתרונות ובחסרונות של 

'מעמד' משפחתי זה.

ה
ש
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מ z  מפקד השבטים — בשנה השנייה לצאת בני ישראל ממצרים נערך מפקד שבו

 מנו את כל הגברים מגיל עשרים ומעלה, חוץ מבני שבט לוי. מבצעי המפקד 

 הם משה, אהרן ונשיאי השבטים. מפורט מספר הפקודים בכל שבט.

z  סדר החנייה — תיאור הסדר שבו מאורגנים השבטים סביב אוהל מועד 

במשך החניות.

z  .מפקד הלוויים — חלוקת התפקידים ביניהם בפירוק המשכן ובהקמתו 

 מינוי הלוויים לתפקיד משמשי האל במקום הבכורים )שמונו לתפקיד זה 

עם יציאת מצרים(.
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הדיון עוסק בזכויות ובחובות שיש במעמד הבכורה. למשל, הבכורים ממלאים 

את תפקיד משרתי אלוהים, והייתה להם הזכות להימנות עם מעמד מיוחד שזוכה 

לכבוד בחברה. מצד שני, זו מעמסה שהם לא בחרו בה ואינם יכולים להחליט 

לוותר עליה. 

 אפשר לנהל בכיתה דיון המקביל זאת למצבו של הבכור במשפחה בימינו: 

האם יש כלפיו יחס מיוחד? האם יש לו זכויות מיוחדות בתוקף מקומו בין האחים? 

האם יש לו חובות מיוחדות? האם הילדים מעדיפים להיות הבכורים או לא? 

שיר

השיר מציג קנאה הנובעת מתחושת תחרותיות: האח הגדול תמיד משיג, תמיד 

ראשון. יש לו זכויות שלאח הקטן אין. את הזכויות שהילד מפרט גם הוא ישיג 

כשיגדל, אך כרגע זה לא מעניין אותו – הוא משווה את עצמו לאחיו הנמצא מולו. 

הציעו לתלמידים לדמיין את השיר מנקודת מבטו של האח הגדול, תחת הכותרת: 

'מדוע אני לא אחי הקטן?'. מה היה האח הגדול מציין כמקור לקנאה באחיו? 

אצלנו בבית

המדור עוסק בתכונות של בכורים. חוקרים ברחבי העולם מצאו שאצל 

בכורים רבים בולטות תכונות כמו הישגיות ואחריות. יש לסייג ולומר 

שישנם מחקרים המציגים גם מצב שונה. מובן שאין אלו תכונות 

 מולדות, כיוון שמבחינה גנטית אין שוני מובהק בין הבכור לאחיו. 

אלה תכונות שנרכשו בתוקף מעמדו כבכור, ובשל היחס השונה שקיבל מהוריו 

בשל כך. 
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חלוקת תפקידים
פרשת נשוא

35

ע
בו

ש
ה
א 

ש
בפרשה מתוארת חלוקת העבודה סביב המשכן בין משפחות נו

שלושת בניו של לוי: גרשון, קהת ומררי. משפחתו של קהת הייתה 

החשובה ביותר, בהיותו הבכור, ועליה נמנים גם משה ואהרן עצמם. 

בני המשפחה היו אחראים על נשיאת כלי המשכן. בתוך המשפחה 

הייתה גם חלוקה פנימית — רק לבני אהרן היה מותר לגעת בכלי 

המשכן, ותפקידם היה לכסות אותם לפני הנשיאה. בני גרשון 

היו אחראים על נשיאת יריעות המשכן, ובני מררי — על הקרשים. 

באמצעות חלוקת העבודה הברורה הזאת ידע כל אחד את תפקידו, 

ותהליך הפירוק וההרכבה של המשכן יכול היה להתנהל בצורה 

מאורגנת )יש לשער שגם בתוך כל משפחה נוצרו חלוקות נוספות(. 

כולנו יודעים כמה חלוקה ברורה ומאורגנת חיונית לשמירה על 

הסדר. לעתים אנשים וילדים יודעים לארגן בעצמם חלוקת עבודה, 

אך לרוב אין ברירה אלא לנהל את חלוקת עבודה מגבוה, כמו במשכן. 

ביחידה זו אנו עוסקים, בין השאר, בחלוקת התפקידים במשפחה.

ה
ש
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פ
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ה 

מ z  תפקידי משפחות בני לוי — תפקידם של בני קהת, גרשון ומררי בפעילות

המשכן, בפירוקו, בנשיאתו ובהרכבתו במהלך המסע במדבר.

z .שילוח טמאים מן המחנה — צרוע, זב וטמא לנפש

z  פרשת סוטה — אישה החשודה בניאוף יש להביאה אל הכוהן, שיבחן אותה

בשתיית "מים מאררים". 

z  פרשת הנזיר — מי שנודר נדר נזירות עליו להימנע משתיית יין ושיכר, ונאסר

עליו להעביר תער על ראשו. בימי נזרו הוא הופך קדוש לאלוהים.  

z  ברכת כוהנים — הברכה שיגידו אהרן ובניו לעם: "יברכך ה' וישמרך יאר ה' פניו

אליך ויחונך ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום".

z  .מתנות הנשיאים — רשימת כלי הקודש והקרבנות שהביא כל נשיא
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המדור מציג יתרונות וחסרונות של חלוקת תפקידים. במדבר היה הכרחי 

לחלק את תפקידי פירוק המשכן והרכבתו, כדי שלא ייעלמו חלקים או שמא 

לא יורכבו כמו שצריך. גם בבית, חלוקת תפקידים תורמת ליעילות: כל אחד 

מתמחה בתפקיד שלו ורגיל אליו, וכך הוא נעשה על הצד הטוב ביותר. מצד 

 שני, לעתים נמאס מהתפקיד הקבוע, ויכול להיות נחמד להחליף תפקידים 

מדי פעם. שוחחו עם התלמידים על חלוקת התפקידים בבית ובכיתה — האם 

נוח להם עם התפקידים שלהם? האם היו רוצים לגוון? האם חלוקות התפקידים 

הוגנות לרוב? וכן הלאה. 

"אצלנו בבית"

המדור מתאר שינוי זמני בחלוקת התפקידים. נזכר כאן גם שינוי 

בתפקיד של האב במשפחה הספציפית המתוארת, אך ברקע 

נרמז השינוי החברתי )והחוקתי( שחל בתפקידים בתוך המשפחה, 

שבעקבותיו גם אב יכול לשהות בבית עם תינוק ולצאת לחופשת 

 לידה. זו הזדמנות להסביר שתפקיד משפחתי אינו חייב להיות סטראוטיפי, 

וכל משפחה בוחרת את חלוקת התפקידים שלה. 

לדיון: האם במשפחות של התלמידים יש חלוקת תפקידים שונה מהמקובל?
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ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ַּבר ֲחַנְנָיה ְוַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ֻּגְדָּגָדא ָהיּו ְׁשֵניֶהם ְלִוִיּים.ע

ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם ָהָיה ַתְּפִקיד ׁשֹוֶנה ְּבֵבית הִּמְקָּדׁש:

 ַתְּפִקידֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ָהָיה ָלִׁשיר, ְוִאּלו ַרִּבי יֹוָחָנן ָהָיה ׁשֹוֵער — ָהַאְחַראי 

ַעל ְסִגיַרת הְּדָלתֹות.

יֹום ֶאָחד ָהַלְך ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ַלֲעֹזר ְלַרִּבי יֹוָחָנן ִּבְסִגיַרת הְּדָלתֹות.

ְּכֶׁשָרָאה אֹותֹו ַרִּבי יֹוָחָנן ָאַמר:

"ְיהֹוֻׁשַע ַהַיָּּקר, ָאסּור ְלָך ַלֲעֹזר ִלי,

ִרים ְוֹלא ֵמַהּׁשֹוֲעִרים".  ֵּכיָון ֶׁשאָּתה ֵמַהּׁשָ

)על פי התלמוד הבבלי, מסכת ערכין, דף י"א עמוד ב'(

בפרשה מפורטים מספר מסוים של תפקידים שהיו ללוויים במדבר, ובראשם 

נשיאת חלקי המשכן, הרכבתו ופירוקו. לאחר בניית בית המקדש בארץ ישראל, 

קיבלו הלוויים תפקידים אחרים, המתאימים לאופי המקום. כמו במדבר, 

התפקידים חולקו לפי משפחות. שני התפקידים המרכזיים היו שמירה על שערי 

המקדש — פתיחתם וסגירתם במועדים המתאימים, וכן שירה ונגינה המלווים 

את טקסי המקדש. כפי שעולה מהמדרש, כל אחד היה צריך לדבוק בתפקיד 

שלו. אפשר לראות את ההיגיון בהנחיה זו: אם תהיה לעובדים ציפייה שמישהו 

אחר יעזור להם בתפקידם, הם עלולים להתרשל בו. כך כל אחד מתרכז בתפקידו 

ועושה אותו בצורה הטובה ביותר.
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החגים שלי
פרשת בהעֹלתך

36

ע
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ש
ה
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ש
בפרשה מסופר על חצוצרות מיוחדות שבני ישראל הצטוו להכין. לתקיעה נו

בחצוצרה הייתה משמעות טקסית, אך גם משמעות תכליתית: מטרתה לדאוג 

שכל העם ידע שעכשיו הוא הזמן לפעילות מסוימת — בין אם זה התארגנות 

למסע או לחנייה, ובין אם כניסת חג או מועד מסוים שיש להתכונן אליו. 

החצוצרות היו הכרחיות, שכן לא היו לוחות שנה או שעונים, ובוודאי לא אמצעי 

תקשורת משוכללים. זה היה אמצעי תקשורת נוח ומי שידע את חשבון הימים 

— הכוהנים — יכול היה להודיע על כך לכולם. מעניין שגם כיום, עם כל האמצעים 

הקיימים, קיימת מקבילה לתקיעה בחצוצרה: בערבי שבתות וחגים בשכונות 

וביישובים חרדיים ניתן לשמוע צפירה המודיעה על כניסת השבת. 

התורה מפרטת כמה סוגים של מועדים שבהם יש לתקוע בחצוצרה, ובהם: 

"יום שמחתכם". לביטוי זה פרשנויות מגוונות: אולי הכוונה לימי זיכרון שנקבעו 

לניצחון במלחמה וכדומה, ועל פי חז"ל הכוונה לשבתות; ו"מועדים" — הם שלושת 

הרגלים. 

בפרשה נעסוק בחגים באופן כללי, בהכנה אליהם ובמיוחד שבהם.

ה
ש

ר
פ
ב
ה 

מ z  פסח שני — בעבור הטמאים שלא הקריבו את קרבן הפסח במועדו, נדחה החג

לי"ד באייר.  

z  החצוצרות — משה הצטווה לעשות חצוצרות שיתקעו בהן הכוהנים כאות

לאסיפת עם ולנסיעת המחנות, וכן לפני מועדים וימים מיוחדים.

z  .שיר הארון" — תפילה שמשה היה מתפלל בנסוע הארון ובנוחו"

z  .תבערה — בגלל תלונות בני ישראל, בערה אש אלוהים במחנה

z  .קברות התאווה — בני ישראל התאוו למה שאכלו במצרים, ובמיוחד לבשר

משה הביע לפני אלוהים את התמרמרותו על העול הכבד שהוטל עליו, ואלוהים 

ציווהו לבחור שבעים זקנים שיעזרו לו. לאחר מכן יורדים משמים ׂשלווים רבים, 

ובעם מכה מגיפה – עונש על תאוותם.

z  צרעת מרים — מרים ואהרן דיברו רעות במשה, ואלוהים העניש את מרים

בצרעת. משה התפלל לרפואתה.  
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במדור מוסבר תפקידה התכליתי של תקיעת השופר לפני החגים, ומוצעות 

מקבילות מימינו לתקיעה זו. אפשר לעסוק בכיתה בהכנות לחג ובהשפעתן 

עלינו — כיצד הן גורמות לנו התרגשות וציפייה. זו גם יכולה להיות נקודת מוצא 

לדיון על ההכנות לחגים בבתי התלמידים.

שיר

השיר 'חג לי' אינו עוסק בחג מסוים אלא בהרגשה הנלווית לחגים ולימים 

מיוחדים באופן כללי. השיר נכתב בעבור התכנית 'חג לי' שעסקה בחגי ישראל, 

והיוצרת השתדלה לשלב בו מוטיבים מחגים רבים. אפשר לשאול את הילדים 

לאיזה חג, לדעתם, השיר הכי מתחבר, ואילו הם היו מוסיפים בית לשיר, על מה 

היו כותבים — מה משמח אותם בחג המתקרב?

"אצלנו בבית"

המדור מציג חג דרוזי. זו הזדמנות לברר אילו חגים של דתות או 

של תרבויות אחרות התלמידים מכירים. אם יש מישהו שמשפחתו 

מציינת חג כזה, הוא מוזמן לספר עליו. אפשר להוסיף מעט מידע 

על החג, למשל — הנביא שועייב נחשב לגלגול של יתרו חותן משה, 

המוזכר בפרשת יתרו בחומש שמות. החג מתקיים בימים 28-24 באפריל.  
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דברים שמזכירים לי
פרשת שלח לך

37

ע
בו

ש
ה
א 

ש
מצוות הציצית מפורטת בפסוק המקדים את הפסוקים המובאים בספר לתלמיד: נו

"ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַכְּנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלֹדֹרָתם, ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהָכָּנף ְפִּתיל ְתֵּכֶלת" 

 )במדבר ט"ו, ל"ח(. 

בעבר היו הבגדים עשויים מחתיכת בד אחת, ולכן היו להם ארבע פינות )"כנפות"(. 

המצווה המתוארת בפסוקים היא לחבר לפינות אלה "ציצית" — חוטים משתלשלים, 

ובהם פתיל )חוט שזור( בצבע תכלת, האמור להזכיר את המצוות. 

המדרש מסביר את הסיבה לצבע התכלת שבציצית: 

 "רבי מאיר אומר, מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין )צבעים(? 

 מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכיסא הכבוד." 

)התלמוד הבבלי, מסכת סוטה, דף י"ז עמוד א'(. 

כלומר, הזיכרון הוא בדרך של אסוציאציה. צבע התכלת מזכיר בסיכומו של דבר 

את אלוהים ולכן גם את מצוותיו. 

בגלל מגבלות הזיכרון האנושי, אנו משתמשים בדרכים מגוונות לסייע לזכור 

 דברים — החל בקשירת חוט על האצבע וכלה בהפעלת תזכורת ביומן האלקטרוני. 

ביחידה זו אנו עוסקים בדברים שאנו זוכרים, בדרכים לזכור ובזיכרון בכלל.

ה
ש

ר
פ
ב
ה 

מ z  .סיפור המרגלים — משה שלח שנים עשר אנשים מראשי העם לתור את הארץ

לאחר ארבעים יום שבו המרגלים והודיעו שהארץ פורייה, אבל עשרה מהם 

התריעו שבני ישראל לא יצליחו לכבוש אותה. בני ישראל האמינו לדברים 

והביעו את רצונם לשוב מצרימה. לא הועילו דברי שני המרגלים, כלב בן 

יפונה ויהושע בן נון, שניסו לשכנע שביכולתם לעמוד במשימה. אלוהים רצה 

להשמיד את העם אך בזכות תפילת משה החליט רק להענישם. העונש – 

עיכובם במדבר ארבעים שנה, עד מותו של 'דור המדבר' — יוצאי מצרים.

z  מצוות — דיני מנחות ונסכים המלווים את קרבנות הבהמה, מצוות הפרשת חלה

מהעיסה, וקרבנות במקרה של שגגת העדה. 

z .סיפור המקושש — איש נתפס מקושש עצים בשבת ודינו נגזר לרגימה באבנים

z .מצוות ציצית — המצווה לשים על כנף הבגד חוטים המזכירים את מצוות התורה
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המדור עוסק בצורך שלנו באמצעי עזר לזיכרון ובכך שלא מספיק 

לזכור, צריך גם לבצע. כדאי לציין שהזיכרון הוא אמצעי בדרך לעשייה. 

מדוע בני ישראל צריכים אמצעים לזכירת המצוות? האם איננו זוכרים 

את החוקים והכללים שאנחנו מחויבים בהם? התשובה היא שלפעמים 

צריך משהו שיעלה למודעות דברים שנמצאים בשולי התודעה.

 אפשר לדון במגוון אמצעי הזיכרון שבהם אנו נעזרים, ולתת עצות זה לזה. 

אפשר להזכיר את המדרש המובא לעיל )ראו "נושא השבוע"( ולשאול כיצד 

אמצעים אסוציאטיביים )כלומר, דברים בעלי דמיון כלשהו למשהו אחר( 

מסייעים לזיכרון. 

שיר

השיר עוסק בדברים שאנחנו זוכרים ובדברים שאנחנו שוכחים. מדענים החוקרים את המוח 

ואת הזיכרון עודם מגלים דברים חדשים על תפקודם של סוגי הזיכרון השונים — זיכרון לטווח 

קצר, זיכרון לטווח ארוך, זיכרון גלוי וזיכרון סמוי. 

בלי לפרט על כל סוג וסוג, אפשר לערוך עם התלמידים אבחנות לגבי הזיכרון: אילו דברים 

אנחנו זוכרים שקרו לנו פעם, כשהיינו קטנים? אילו דברים קרו היום אבל לא בטוח שנזכור 

אותם בעוד שנה? 

לסיכום, הסבירו שהמוח שלנו בוחר מה לזכור לזמן ממושך ומה לא, כי אי אפשר להשאיר 

את כל המידע במוח. לכן, אם יש דברים שחשוב לנו לזכור, עלינו לנקוט אמצעים לשם כך 

)למשל, הציצית בפרשה, או שמירת מזכרת מטיול(.

מדרש תמונה

בתמונה מוצגת מזכרת מטיול באילת. כהכנה לשיעור אפשר לבקש מהתלמידים להביא  �

 מזכרות ממקומות שטיילו בהם או שהיו בהם. 

אפשר גם להביא מזכרת משלכם, ולבקש מהתלמידים לנחש היכן הייתם. אם יש טיול 

בקרוב, אפשר להציע לתלמידים לחשוב על מזכרת שיוכלו להביא מהטיול הביתה, ולכתוב 

מה הם רוצים לזכור בעזרתה מהטיול.

 פרשה זו נלמדת לאחר חודש רצוף בחגים שנועדו להזכיר לנו דברים.  �

אפשר להראות לתלמידים שחלק גדול מלוח השנה שלנו הוא ימים שנועדו להזכיר לנו 

אירועים, כמו יום העצמאות ויום הזיכרון, וגם חג הפסח ושבועות. בהקשר הזה אפשר 

לקרוא את הקטע המובא בעמוד הבא. 

 אפשר לבצע פעילות משחקית עם התלמידים:  �

כתבו על פתקים כמה שיותר חגים ומועדים, ובפתקים נפרדים — מה הם באים להזכיר לנו 

 )חנוכה — ניצחון המכבים על היוונים, פסח — יציאת מצרים, וכן הלאה(. 

חלקו את הפתקים לתלמידים, כעת על כל תלמיד למצוא את התלמיד האוחז בפתק 

המשלים שלו.



   99

כרטיסיות פעילות לילדים – להקרנה
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כעסים
פרשת ֹקרח

38

ע
בו

ש
ה
א 

ש
 קרח, ורבים אחרים עמו, התמלאו זעם על המינוי של משה ואהרן למנהיגים. נו

היו אלה כמה קבוצות של נכבדי העם, שהתאחדו ברצונן להתמרד כנגד השלטון, 

אם כי סביר להניח שלכל קבוצה מטרה אחרת )קרח היה מבני לוי ורצה אולי 

בחלוקת המנהיגות בין הלוויים, ובני ראובן רצו שהמנהיגות תיפול בחלקם כבני בכור 

יעקב(. לא ברור מה הייתה החלופה שהם הציעו, ולכן משתמע שאולי כל אחד מהם 

רצה את המנהיגות לעצמו, בהיותו גם מהחשובים שבעדה. אם כך הדבר, כעסם לא 

נבע מסיבות טהורות — הם לא מצאו פסול בהתנהגות משה ואהרן כמנהיגים, וגם 

לא הציעו דרך לבחירה במנהיג, אלא רדפו אחר כבוד אישי. בסיכום המאורעות, 

הוכח להם שבחירת משה ואהרן היא אלוהית ולא התנשאות אישית, כפי שטענו. 

פעמים רבות זעמנו מתלקח נוכח אי-צדק. ואולם כדאי לעצור ולשאול את עצמנו: 

האם באמת יש פה אי-צדק, או שמא התגובה שלנו קשורה לשיקולים זרים 

 ולרגשות אישיים?

יחידה זו עוסקת בכעסים, במניעים להם ובהשלכות השליליות שלהם, וכן בדרך 

להתמודד עם כעס. 

ה
ש

ר
פ
ב
ה 

מ z  קרח ועדתו — מתנהל מרד נגד משה ואהרן ובראשו עמדו קרח משבט לוי ודתן

ואבירם משבט ראובן. הלוויים וקרח בראשם קינאו באהרן ובניו על הכהונה, 

ובני שבט ראובן קינאו בלוויים על מעמדם המיוחד. המורדים נענשו בידי 

אלוהים — האדמה פערה פיה ובלעה את קרח ואת אשר לו, והמורדים האחרים 

 נשרפו באש משמים. 

z  מטה אהרן — בני ישראל מתלוננים שבאשמת אהרן ומשה מתו המורדים. מגפה

מכלה עוד רבים מהמתלוננים. אלוהים מצווה להוכיח קבל עם ועדה מי נבחר 

לשרת במשכן — מטות הנשיאים מונחים באוהל מועד ורק מטה אהרן פורח — 

סימן שהבחירה מידי אלוהים.

z  חובות וזכויות של כוהנים ולוויים — בני ישראל חזו במות המורדים, נתקפו

בהלה ופחד מפני המשכן ולא העזו להתקרב אליו. כדי להרגיעם ניתנה הבטחה 

שמכאן ואילך הכוהנים והלוויים יישאו באחריות במקרה של פגיעה בקדושת 

המשכן, ומפורטות חובות הכוהנים וזכויותיהם, המכונות 'מתנות הכהונה'. 
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המדור עורך הקבלה בין הכעס של קרח ועדתו על משה ואהרן לבין 

כעסים בין בני משפחה. ואכן, לפעמים נדמה שככל שאנו מרגישים 

קרובים יותר, אנו נוטים לכעוס יותר ולחוש יותר באי-צדק ובעוול. 

בדקו: אילו נושאים גורמים לכעס במשפחה שלנו, בקרב החברים, 

בכיתה? חשוב לשדר לתלמידים שכעסים הם חלק מהחיים ולא צריך להיבהל 

מהם, אך חשוב לנסות להתמודד איתם כדי שלא ישתלטו עלינו ויגרמו לרגשות 

קשים, ולמעשים ולמילים שעליהם אנו עלולים להתחרט.

שיר 

השיר עוסק בהתנהגות בעקבות הכעס הצף בנו. הכעס גורם לנו להביע דברים 

 בצורה לא שקולה, ולעתים קרובות אנו מתחרטים על כך אחר כך. 

אפשר להביא לכיתה הצגת מקרה — מאורע מייצג ומכעיס מחיי התלמידים 

)אחד הילדים פגע באמון חברו, למשל(. מה הילד הנפגע מרגיש? מה הוא רוצה 

לעשות? מדוע ייתכן שיתחרט על המעשה? מה תייעצו לו לעשות כדי להביע 

את הכעס אבל לא בצורה שיתחרט עליה אחר כך? הציעו לתלמידים לנסות 

ליישם בשעת כעס את הרעיונות שעלו.

מדרש תמונה

 התמונה מציגה מצב שבו הורה כועס על הילד. זהו מצב שגור ומוכר. 

איך אנחנו מתמודדים עם כעס של הורה? האם לעתים אנו חושבים שהוא צודק? 

 מה אנו אומרים אם אנחנו חשים אי-צדק? 

אפשר להמחיז בכיתה את המקרים שהתלמידים הזכירו.
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תלונות

פרשת ֻחקת

39

ע
בו

ש
ה
א 

ש
במהלך המסע במדבר נשמעות תלונות רבות מפי בני ישראל. בפרשה זו מוזכרות נו

שתי פעמים שבהן התלוננו, ולפחות אחת מהן מוצדקת: מקורות המים יבשו, 

ובני ישראל משוועים להרוות את צימאונם. משה ואהרן מודעים לחומרת המצב, 

ובפעם הזאת אינם מוכיחים את העם אלא מתפללים לאלוהים והוא שולח פתרון. 

בפעם השנייה מתלוננים בני ישראל שאין לחם ואין מים, "ונפשנו קצה בלחם 

הקלוקל" )במדבר כ"א, ה'(. נראה כי תלונתם חסרת בסיס — מים כבר קיבלו, ועד כה 

אכלו את ה'מן' בשמחה. זו התנהגות אופיינית לבני אדם: מה שמציק לנו כרגע, 

 נראה קשה יותר ממאורעות בעבר הרחוק. 

הדבר ניכר בבירור בתלונתם בפרשה אחרת, פרשת בהעלותך: "זכרנו את הדגה 

אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת האבטיחים..." )במדבר י"א, ה'( — הם 

כבר שכחו את הרג התינוקות, את עבודת הפרך ואת השוטים שבהם ייסרו אותם 

השוטרים המצריים. 

ביחידה זו אנו עוסקים בתלונות מוצדקות ושאינן מוצדקות, ובהשפעה הטובה 

שיש לחשיבה חיובית.

ה
ש

ר
פ
ב
ה 

מ z  טקס שריפת הפרה האדומה — אפרה ישמש להכנת מי נידה, כלומר, מים שבהם

יטהרו ְטֵמֵאי מת. נזכרים דינים על טומאת מת ודרך טיהורם של טמאי המת 

במי הנידה. 

z  מי מריבה — מרים מתה. מקורות המים יבשו, והעם מתלונן על חוסר מים

במדבר. אלוהים מצווה על משה לדבר לסלע ולהוציא מים, ובמקום זה משה 

מכה בסלע, והמים זורמים ממנו. משה ואהרן מואשמים באי ציות לדברי 

אלוהים ועונשם — לא להיכנס לארץ.

z  המפגש בין ישראל לאדום — בני ישראל מבקשים ממלך אדום לעבור בארצו

והוא מסרב. אהרן מת ומתאבלים עליו שלושים יום.

z  נחש הנחושת — העם מתלונן על מחסור בלחם ובמים, ואלוהים שולח נחשים

שרפים להכישם. לאחר שהעם חוזר בתשובה, מקים משה נחש מנחושת אשר 

כל מוכש המסתכל בו — חי.

z  .שירת הבאר — שירת הנודדים העוברים במדבריות ומחפשים מים

z  .מלחמה בסיחון — אשר לא נתנו לישראל לעבור בארצם, ואף יצאו להילחם בהם
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במדור מוצגת תלונתם של בני ישראל כמוצדקת, ושעיקר הבעיה הוא אופן 

הצגתה. אפשר לנסות ולשאול בכיתה: כיצד יכלו בני ישראל להביע את תלונתם 

בצורה ראויה? כיצד יכלו לסייע לפתרון הבעיה? מומלץ להקביל בין המתואר 

בפסוקים לבין תלונות מוצדקות שלנו כלפי אחרים.

"אצלנו בבית"

המדור עוסק בחשיבה חיובית. מחקרים גילו ומצאו כי תלונות 

משפיעות לרעה על הבריאות: הבעת מחשבות שליליות משחררת 

לדם אדרנלין ומעלה את לחץ הדם ואת רמות הסוכר בגוף. לכן אנשי 

רפואה רבים ממליצים על חשיבה חיובית למניעת מחלות ולריפוי. 

המדור מתמקד בחשיבה החיובית כמשפיעה ישירות על התחושה שלי. 

בכותרתו הביטוי השגור 'תחשוב טוב, יהיה טוב', ולפיו אנחנו יוצרים את 

המציאות שלנו. אם נביט על מה שקורה לנו באור חיובי — נהנה ממנו יותר. 

ש
ר
ד
מ
ה
ל 

ְּכֶׁשָהיּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ֵמָתה ִמְרָים, ֲאחֹוָתם ֶׁשל ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן. ע

ְּבאֹותֹו ְזַמן ָיְבָׁשה ַּגם ַהְּבֵאר ֶׁשל ִמְרָים, ֶׁשִּלְוָּתה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר 

ּוִמֶּמָּנה ָׁשתּו ַעד ַעְכָׁשו ַמִים.

ְמקֹור ַהַּמִים ָיַבׁש, ִיְׂשָרֵאל ְמַבְּקִׁשים ַמִים ְוֵאין מֹוְצִאים! 

 ִהְתַאְּספּו ֲאָנִׁשים ַרִּבים, ָּבאּו ְּבַכַעס ֶאל ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ְוֵהֵחּלּו ְלִהְתלֹוֵנן. 
 ֵּכיָון ֶׁשָראּו ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ֶאת ְּפֵניֶהם ַהְּכעּוסֹות ְוָׁשְמעּו ֶאת ְּתלּונֹוֵתיֶהם, ִנְבֲהלּו 

 ּוָבְרחּו ְלתֹוְך ַהִּמְׁשָּכן, ְלָׁשם ָאסּור ַלֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים ְלִהָּכֵנס.

)על פי ילקוט שמעוני, במדבר, רמז תשס"ג(

 המדרש מתבסס על סיפור תלונות בני ישראל, אך עוסק למעשה במנהיגות, 

ואינו מוכיח את בני ישראל על תלונתם, כמו במדרשים אחרים. במדרש הזה 

 אלוהים מוכיח את משה ואהרן על בריחתם )שאין לה מקור בפסוקים עצמם(. 

אם כן, לפי המדרש, חובת המנהיגים להקשיב לתלונות העם, גם אם הן נאמרות 

בצורה לא ראויה, ולתת להן פתרון אם הן צודקות, כמו במקרה זה.   
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דאגה לחיות הבית
פרשת בלק

40

ע
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ש
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ש
בסיפור בלעם שלוש תמונות, ובכל אחת מהן מלאך אלוהים ניצב בדרכו נו

של בלעם. האתון ראתה את המלאך וסטתה מן הדרך, ואילו בלעם, 

שלא ראה אותו, הכה אותה כדי להשיבה לדרך. בכל פעם הפכה הדרך 

לצרה יותר, ובשלישית נאלצה האתון לרבוץ תחתיה. בלעם הכה אותה 

במקל ואז פתח אלוהים את פיה והיא אמרה: "מה עשיתי לך כי הכיתנו 

זה שלוש רגלים?" לאחר שיחה קצרה ביניהם נחשף המלאך בפני בלעם. 

אפשר לראות בפתיחת האתון את פיה אירוניה על בלעם, הנביא שעיניו 

טחו מראות את אשר עומד מולו, סימן לכך שכל שליחותו אין לה תכלית.  

האתון היא בהמה בשירות האדם, ואולי אי אפשר להימנע ממידה 

מסוימת של תקיפות כשמשתמשים בה ככוח עבודה. אך בסיפור זה בא 

לידי ביטוי הרעיון שיש גבול למידת הכוח שמותר לנו להפעיל על בעלי 

חיים. הרי גם להם יש רגשות, וגם להם כואב, ואילו יכולים היו לדבר, כמו 

האתון בסיפור, ודאי היו מסבירים את עצמם.

ביחידה זו אנו עוסקים ביחס הראוי כלפי בעלי החיים שתחת חסותנו.

ה
ש

ר
פ
ב
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מ z  פרשת בלעם — המואבים חששו מבני ישראל הקרבים לארצם. מלכם, בלק

בן צפור, הזמין נביא בעל כוחות מיוחדים, בלעם בן בעור שמו, לקלל את בני 

ישראל. בלעם ביקש את רשות אלוהים, ולבסוף אלוהים אפשר לו ללכת. 

בדרך בא לקראתו מלאך אלוהים, בלעם לא ראה אותו ואילו האתון שרכב 

עליה ראתה את המלאך ורבצה תחתיה. בלעם הכה אותה והיא פתחה את פיה 

והתלוננה. לבסוף פתח אלוהים את עיניו והוא ראה את המלאך. כשהגיע בלעם 

אל בלק, ניסה לקלל את בני ישראל אך מפיו יצאו רק דברי ברכה. 

z  בעל פעור — בני ישראל זנו אל בנות מואב ומדין והשתתפו בפולחן לכבוד

הבעל. לפי פקודת משה נידונו החוטאים למיתה, ופינחס בן אלעזר הרג 

בקנאותו איש ישראלי ואישה מדיינית אשר חטאו בפרהסיה.
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במדור מוצגים שני הצדדים של המטבע: מצד אחד, אפשר להבין 

את בלעם ואת כעסו על התנהגותה חסרת הפשר של אתונו הנאמנה, 

ומצד שני — חובתו לחיית המשק שלו לנסות לראות מה מציק לה 

ולא להתעלל בה. אפשר לשאול: בעלי החיים שלנו אינם יכולים 

לדבר, שלא כמו האתון של בלעם. באילו דרכים הם מראים לנו את מצוקתם?

מדרש תמונה

בתמונה מוצג הכלב כבן לוויה, כחבר. אפשר להציע שהאישה המבוגרת בודדה, 

גרה לבד, והכלב הוא דמות הממלאת אותה ואת ביתה שמחה. רבים זקוקים 

למישהו לדאוג לו כדי להרגיש בעלי ערך, ואחרים זקוקים לדמות המראה להם 

אהבה ונאמנות. כדאי למקד את הדיון בבעלי חיים שנראה שגם הם מרוויחים 

מהקשר עם בני האדם, כמו כלבים וחתולים, ולא בבעלי חיים שלא ניכר אצלם 

הרווח, כמו דגים או ציפורים. 

ש
ר
ד
מ
ה
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 ַּתְרְנֹגֶלת ֲאהּוָבה ָהְיָתה לֹו ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ֲחַלְפָּתא ַּבֲחֵצרֹו. ע
יֹום ֶאָחד ִנְפְצָעה ַהַּתְרְנֹגֶלת ְוַרְגָלּה ֶנְחְּתָכה, ְוִהיא ִנְׁשֲאָרה ִעם ֶרֶגל ַאַחת ִּבְלַבד.

ָיְׁשָבה ַהַּתְרְנֹגֶלת ָּכל ַהּיֹום ְּבתֹוְך ַהַּקׁש ְוֹלא ָיְכָלה ָלקּום.

ָרָאה ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְּבַצֲעָרּה, ֵקֵרב ֵאֶליָה ֶאת ַהַּמִים ְוֶאת ַהֵזְרעֹוִנים ַאְך ִהיא ֹלא ָזָזה 

ִמְּמקֹוָמּה ְוֹלא ָאְכָלה ָּדָבר.

ֵּדר ַהַּתְרְנֹגֶלת? ִאם ִהיא ֹלא ּתּוַכל ָלקּום ּוְלִהְסּתֹוֵבב,   ָּדַאג ַרִּבי ִׁשְמעֹון: "ֵאיְך ִּתְסּתֵַ
ִהיא ֲעלּוָלה ָלמּות ִמַּצַער ּוֵמָרָעב".

ָחַׁשב ְוָחַׁשב ּוְלַבּסֹוף ָמָצא ֵעָצה: ֵהִכין ֵמֵעין ֶרֶגל ּתֹוֶתֶבת ֵמָעָנף ָּגִמיׁש ְוָחָזק, ְוִחֵּבר 

ְלגּוָפּה. ָקָמה ַהַּתְרְנֹגֶלת ִּבְזִהירּות, ָּבְדָקה ֶאת ַרְגָלּה ַהֲחָדָׁשה, ָקְפָצה ְוִדְּדָתה, ָׁשְתָתה 

ֵמַהַּמִים ְוִנְּקָרה ֵזְרעֹוִנים. ְלַבּסֹוף ָיְצָאה ְלִסיבּוב ֶׁשל ִׂשְמָחה ֶּבָחֵצר, ִּכְמַעט ְּכמֹו ֶּבָעָבר: 

 ַעל ֶרֶגל ַאַחת ֲאִמִּתית ְוַעל ֶרֶגל ַאַחת ֲעׂשּוָיה ֵמָעָנף. 

)על פי התלמוד הבבלי, מסכת חולין, דף נ"ז עמוד ב'(

האגדה מתארת מקרה יוצא דופן בתקופת חכמים, ובו אדם יצר מעין רגל תותבת 

לתרנגולת שלו. הסיפור מופיע לצד סיפורים דומים, אך ברור שגם הם נדירים 

ויוצאי דופן. מובן שרבי שמעון לא גידל את התרנגולת כבת לוויה אלא כמקור 

למאכל )ביצים או בשר עוף(, אך עדיין, היחס שלו אליה היה ראוי ומתחשב.  
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להסביר את עצמנו
פרשת פינחס

41

ע
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ש
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ש
בנותיו של אדם בשם צלפחד מבינות שעל פי דיני הירושה, נחלת אביהן תעבור נו

לבני משפחה אחרים ולא אליהן, צאצאותיו. הן נוטלות אומץ — אומץ יוצא דופן 

אצל בני אדם מן השורה, קל וחומר אצל נשים בתקופתן — ועורכות את דבריהן 

לפני משה, אלעזר הכהן והנשיאים. 

אפשר לראות שגם במקרא הן נתפסות בעלות חשיבות: המקרא מביא את סיפורן 

ואף שמותיהן מפורטים פעמיים בפרשה, דבר נדיר כשמדובר בנשים. חשוב 

לראות את ההבדל בדרך שבה התורה מספרת על תביעתן לעומת תביעות אחרות 

שנזכרו בפרשות קודמות. למשל, בעוד קרח ואנשיו "נקהלים", הן "עומדות". 

כלומר, הן אינן מתנפלות אלא דורשות בצורה ראויה ומכובדת את אשר מגיע להן, 

לתפיסתן. ואכן הן מיד מקבלות תגובה ראויה לדרכן הראויה — משה שוטח את 

בקשתן לפני אלוהים, והיא מתקבלת. 

אפשר ללמוד מכך על חשיבות אופן ההבעה: אם אתה רוצה שיקשיבו לך, עליך 

לבטוח בעצמך בדרישתך, אך גם לדעת כיצד לנסח אותה ולבקש אותה כך 

שתתקבל ולא תיפול על אוזניים ערלות. 

ביחידה זו אנו עוסקים באפשרויות שלנו להביע את עצמנו, ובצורך שיש לעתים 

להתאמץ ולהקשיב גם למי שקשה לו להביע את עצמו.  

ה
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מ z  מפקד השבטים בערבות מואב — אלוהים מצווה את משה ואלעזר הכהן לערוך

מפקד נוסף, לאחר מות רבים מבני ישראל במגפות ולקראת הכניסה לארץ 

וחלוקת הנחלות השבטים.

z  דין ירושת הבנות — בדרך של תקדים משפטי מוצגת בעיה מיוחדת של בעלות

על נחלה משפחתית: רצף השושלת המשפחתית של צלפחד משבט מנשה 

עלול להיפסק משום שלאבי המשפחה אין צאצאים זכרים. חמש בנותיו של 

צלפחד )מְחלה, נועה, חגלה, ִמלכה וִתרצה( טענו שזכותן לרשת את נחלת 

אביהן, וניצחו. ֶעקרון קדושת המשפחה והנחלה גבר על עקרון ירושת הבנים. 

z  מינוי יהושע — לאחר שהזכיר אלוהים למשה כי לא ייכנס לארץ וציווהו לעלות

על הר לראותה מרחוק, ביקש משה מאלוהים שימנה מנהיג במקומו. אלוהים 

ציווהו למנות את יהושע בן נון, וכך עשה משה.

z .סדר הקרבנות — פירוט קרבנות ציבור שיש להקריב
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המדור מתייחס לחשיבות האופן שבו הציגו בנות צלפחד את דרישתן, 

ובמקבילות לכך בחיינו: גם אם דבר מה מעורר אצלנו תחושות 

שליליות, לעתים עלינו להיות מעשיים ולהבין שיש צד שני שאותו 

אנחנו צריכים לשכנע. בעקבות המכתב אפשר לעסוק בדרכים 

שאנו יכולים לשכנע את המאזינים להיענות לדרישתנו — הצגת טיעונים, דיבור 

בביטחון, הימנעות מהטחת האשמות ועוד.

מדרש תמונה

בימינו, חלק לא קטן מהתקשורת הבין-אישית כתוב, והשימוש בסמלילים 

כאמצעי להבעת רגשות בטקסט מקובל ביותר. בשיחה פנים אל פנים או 

בשיחת טלפון קל להבחין ברגשותיו של האחר לפי הבעת פניו וטון דיבורו, ואילו 

 בשיחה הכתובה האימוג'י משלימים את החסר הזה. 

אפשר לשאול את התלמידים מה ההבדל בין הבעה באימוג'י להבעה ישירה 

)למשל, ישנם סמלים שאפשר לפרש לא נכון בקלות(. 

ש
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ְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים, ָהְיָתה ִמְצַות ַהְקָרַבת ָהֹעֶמר, ּוְכֵדי ְלַקֵּים אֹוָתּה ָהָיה ֹצֶרְך ע ְּכֶׁשֵּבית ַהּמִִ

ִּבְׂשעֹוִרים ֶׁשָּגְדלּו ִּבירּוָׁשַלִים אֹו ִּבְסִביָבָתּה.

ַּפַעם ַאַחת ֹלא ִהְצִליחּו ַהֲחָכִמים ִלְמֹצא ְׂשֵדה ְׂשעֹוִרים ָּבֵאזֹור, ּוִבְקּׁשּו ֶעְזָרה ִמּתֹוָׁשֵבי 

ה ְלַדֵּבר, ְוַגם ְקֹרא ּוְכֹתב   ַהְּסִביָבה. ְלֶפַתע הֹוִפיַע ָאָדם ֵחֵרׁש. ִּבְגַלל ֵחְרׁשּותֹו ִהְתַקּׁשָ
ִנָּיה ַעל ְצִריף.   ֹלא ָיַדע. ֵהִניַח ָהִאיׁש ֶאת ָידֹו ָהַאַחת ַעל ַהַּגג ְוֶאת ַהָּיד ַהּׁשְ

ָקם ָמְרְּדַכי, ֶאָחד ֵמַהֲחָכִמים, ְוָקָרא:

ם ֶׁשּלֹו?" "ֵהַבְנִּתי! ַּגג ּוְצִריף, ַּגּגֹות ְצִריִפין — ַהִאם ֵיׁש ִיּׁשּוב ֶׁשֶּזה ַהּׁשֵ

 ִחְּפׂשּו ּוָמְצאּו ִיּׁשּוב ְּבֵׁשם 'ַּגּגֹות ְצִריִפין', ְוָאֵכן, ְּבָקֵצהּו ָהָיה ְׂשֵדה ְׂשעֹוִרים! 
ָנתֹו ַּגם ְּבִלי ִמִּלים.   ָׂשְמחּו ַעל ָחְכָמתֹו ֶׁשל ָהִאיׁש, ֶׁשִהְצִליַח ְלַהְבִהיר ָלֶהם ֶאת ַּכָוּ

)על פי התלמוד הבבלי, מסכת מנחות, דף ס"ד עמוד ב'(

הסיפור מתאר תקופה קשה בישראל שבה שררה מלחמת אחים וכל שדות החיטה 

והשעורה סביב ירושלים נשרפו. כאשר נזקקו לתבואה מהאזור לצורך קיום מצווה, 

היחיד שידע לעזור היה אדם חירש-אילם. הסיפור מציג לא רק את תושייתו של 

אותו איש, אלא גם את התושייה של מרדכי, הדיין שהביט היטב באיש ובתנועותיו, 

שנראו לכולם מוזרות, והבין כי מאחורי זה ניצב ידע אמיתי. אם כן, חשוב גם לדעת 

להביע את עצמנו, וגם להקשיב לאחרים המתקשים בכך. 
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כרטיסיות פעילות לילדים – להקרנה

 קישור לקובץ להקרנה ב"לוח החכם".
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על חומש דברים 

 הגענו לסוף שנת הלימודים, 

 ולכן לא נלמד את החומש האחרון, חומש דברים, בבית הספר, 

אבל בבית הכנסת הקריאה בתורה נמשכת. 

רב
י

ם

א
בו

עיקרו של ספר דברים הוא נאומו של משה ובו הוא סוקר את ההיסטוריה מ

של עם ישראל ואת החוקים שקיבל. לכן החומש כולל בתוכו סיפורים 

ומסרים שהופיעו כבר בחומשים הקודמים: סיפורים על הליכתם של בני 

ישראל במצרים, פירוט מצוות שונות וגם דברים חשובים שמשה מבקש 

ללמד את עם ישראל. 

בסיום החומש מסופר על מותו של משה רבנו, ועל האדם שינהיג את בני 

ישראל בכניסה לארץ ישראל, יהושע בן נון.

ד


