
 

 ואראעש"ק פרשת  תשע"ד בתטכ"ו "ד בס

 ,יקרים לילדינו האהובים  הורים

 רוב שלום וברכה!

 

התרגשותנו מה"סיום" הקרב ובא. מבצע הפסוקים הולך ומתקדם ואנו עומדים כבר על השבוע אנו הולכים ומתקדמים ב

אני מבקש מאוד מכל הרבה ילדים אומרים לי כל פעם שלמדו פסוקים ושכחו להביא פתק, ] פסוקים!  0666למעלה מ

זה מאוד משמח ומרגש את הילדים שמקריאים את הפתק שלהם  שיזכרו להביא פתקים ואפילו על פסוק אחד!ההורים 

המזכרות גם הן מוסיפות לשמחה, כל יום עומדים בעלי המזכרות על הכסא שלי ומראים ברוב חשיבות  [בפני כל הגן.

רת קשורה בפרשה. לאחר מכן אני מחלק לכולם את המזכרת שלי, את מזכרותיהם וכל ילדי הגן מגלים למה המזכ

גפרור  –זמם מצאנו של אברהם, וירא  –חיות מתיבת נח, לך לך  –דיסק עם הפסוקים, נח  –השבוע חילקנו: בראשית 

בשבוע הבא  תמונות מערת המכפלה. –המזכיר את הגופרית מהפיכת סדום ואת האש שלקח אברהם לעקידה, חיי שרה 

  תחת החופה. ה דרגה בהתרגשות ונתחיל לרקוד ולהתאמן לסיום בריקודיםנעל

 .  נקודות שהדגשנו :עד לסיומה השבוע סיימנו בס"ד את פרשת שמות והתחלנו את פרשת וארא

משה ממהר לחזור למצרים ומרב הזדרזותו להושעת עם ישראל הוא יוצא מיד לאחר  – משה חוזר למצרים

ציפורה והתינוק, עוד קודם למילתו, בכדי שלא יתעכבו במדיין עד שיתרפא  –הלידה של בנו ביחד עם היולדת 

כוב בדרך כשהגיעו למלון משה תכנן למולו אלא שקודם דאג לסדר מקום למנוחת אשתו היולדת, העי מהמילה.

לא היה בסדר בדרגתו של משה ולכן ה' עשה למשה מיד 'סימן' שיוכל לתקן, ציפורה פתאום ראתה שמשה 

 רבנו נראה ממש חולה שהולך למות ח"ו, היא הבינה שזה בגלל עיכוב הברית ומיד מלה אותו ומשה התרפא.

שמחת אחים אחד בשני  הם ממשיכים למצריים ופוגשים כדבר ה' את אהרון ששמח לקראתם. )הרחבנו בעניין

 וגם כשהקטן עולה בכוחו על הגדול, הסברנו והדגמנו את הסייעתא דשמייא שבפגישתם זה מול זה(.

מראים להם  ועמם את כל העם ,את הזקנים לכבדם משה ואהרן אוספים – הבשורה לעם והפגישה עם פרעה

את האותות ומבשרים להם שהגיע זמן הגאולה. עמ"י שמח ורוקד ומשתחווה בהודאה לה'. משה ואהרון 

הולכים לפרעה ואומרים לו שה' ציוה להוציא את עמ"י ממצרים פרעה איננו מאמין ואומר שזה סימן שיש 

 נת קש.לעמ"י זמן מיותר לחשוב על רעיונות כאלו וגוזר על הכבדת העבודה באי נתי

העבודה קשה מנשא, שוטרי בני ישראל אינם מוכנים להכות את אחיהם  – קושי השעבוד ואריכות הגאולה

להתלונן בפני פרעה שאיננו מקבל את תלונתם. בצאתם הם ובסוף הם הולכים  ולכן הם מוכים בידי המצרים

ה קשה, וה' יעניש אותם פוגשים את משה ואהרון ואומרים להם שזה בכלל לא גאולה שהרי רק הולך ונהי

שגרמו לריבוי השעבוד. גם משה רבנו איננו מבין והוא הולך ומתפלל לה' שיבאר לו את פשר הדברים. ה' עונה 

ולפעמים יש בגאולה , והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי שזה ודאי גאולה אלא שהיא באה לאט לאט

 ם יוסף(.  אפילו קשיים ונסיגות. )הסברנו ע"פ התהליך שקרה ע

ה' מצוה את משה ואהרון שיחזרו אל פרעה ויעשו לו מופת באם יבקש. הם מגיעים,  – המפגש השני עם פרעה

ובולע את כולם  מטהנחש של אהרון חוזר להיות המטה נהפך לנחש. כל החרטומים עושים גם הם ואע"פ שה

 להראות שהמופת הזה אמת והשאר שקר, פרעה מכביד את ליבו.

מה, י, פטנכדי הנכדים של ג'לגוליה ואבו מפרשת מקץ: מצמוציהנפגשנו עם  .הארכנו בתיאורם -  המכות

החרטומים גם עושים אך זה לא ממש דם אלא צבע אדום בשונה מהמכה של  במכת דם, איברהים וסוהא

 המצרים בלית ברירה משלמים כסף ליהודים כדי שיוכלו לשתות. משה שיש דם ממש שממית את הדגים.

כינים ודם הדגשנו את הכרת הטוב של משה רבנו שלא היכה ביאור ובחול אע"פ שזה בכלל לא כואב  רדעצפב

אך פרעה ממשיך להקשות את ליבו.  גם החרטומים מודים שרק ה' יכול לעשות דבר כזה כינים להם. במכת

 להודיע לי ע"מ  מתבקשים ההורים ,שהדיסק שלו לא עובד ילד
 שנחליף דיסק. )נא לבדוק קודם שהבעיה בדיסק ולא במכשיר(.

 !מבצע הפסוקים ממשיך! נא המשיכו להביא פתקים 

 נהלים כרגיל! ,פרשת וארא יום ראשון סיום 

  :והוצאתי והצלתי וגאלתי שיר מפרשת ואראשירים ששרנו :
 ולקחתי והבאתי אתכם אל הארץ )במנגינת ושמחת בחגך( . 

שמות }שיר הפרשות לחומש שמות )במנגינת 'מקימי מעפר דל'(: "
 -כי תשא }. X2{תרומה תצוה -יתרו משפטים  \ בא בשלח \ וארא

 אלו הפרשות של חומש שמות!"- X3{ויקהל פקודי

 

 



גבול ארץ גושן.  הדגשנו את ההשגחה הגדולה שכולם ראו שאפילו החיות שדוהרות ורצות לא עברו את בערוב

אע"פ שדרכם של מגפות בבעלי חיים להתפשט במהירות )הסברנו בהרחבה (, פה זה ש בֶדברהדגשנו גם  ךוכ

 קנה של המצרים. פרעה איננו מאמין ושולח לבדוק ואכן לא מת ממקנה ישראל אף אחד.  לא קרה אלא רק במ  

]סיפרנו על גודל הברד שיכול להיות: יהודי  – הברד, החרטומים לא יכולים לעמוד מרֹב בושה. שחיןמכת 

והוא ניצל ע"י שהסתתר מתחת בטן חמורו  ביצים מאתיופיה שבאמצע עבודת השדה התחיל ברד בגודל של

)שמת במהלך הברד( ורק רגליו שלא היו מוסתרות ניזוקו ונשארו עליהם שטפי דם.[ ברד שכמותו לא היה 

של חיבור שני ההפכים. הברד שובר את הכל מלבד הגידולים הרכים,  הרחבנו על גודל הנס –מעולם, אש בתוכו 

החיטה והכוסמת, שמרוב קטנותם גבעוליהם לא נשברו אלא רק התכופפו. משה מתפלל להפסקת הברד מחוץ 

 לעיר מכיון שאיננו רוצה להתפלל במקום שיש פסלים. 

 נחום         !שבת שלום


