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 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 
 

 ראות במחברת(השבוע המשכנו לעסוק בענייני דיומא ולמדנו הלכות חנוכה. )נתן ל
 

 והתחלנו פרשת לך לך. פרשת נח אתסימנו  השבוע ב"ה בשמחה רבה  תורה:
משפחת  בסיום הפרשה למדנו על ם,למדנו על עשר דורות משם עד אבר דור הפלגה, השבוע סימנו את סיפור

 .ומידותיו הטובות )על פי דברי חז"ל(אברם  לספר עלוזכינו קצת  אברם
 
 דור הפלגה. עונשט -ה

אלא התורה באה ללמדנו שלפני  כמובן שה' יודע הכול ולא שייך לומר שהו יורד מהשמים, -רד ה' לראותוי
  .)רש"י(כאילו ממש ראו בעניהם  ם דנים הם צריכים לדעת טוב טוב מה קרהנייישהד

  .)ראב"ע וספורנו( כולם באותם רעיונותוהרי הם עם אחד  -הן עם אחד

  לעשות. להתחיללהם  וזה מה שגרם -לעשות אחילםוזה 

 לעשות. חשבומהם כל מה ש ימנעועכשיו לא  -לעשות יזמומהם כל אשר  יבצרועתה לא 

 נבלבל ונערבב. )חיזקוני( -נבלה

ה' פיזר אותם. כלומר ע"י שה' שינה שפתם פרצו מריבות ולא היו יכולים לגור באותו מקום. )גור  -ה' אותם ויפץ

 ו לבנות את העיר.הפסיק -ויחדלו לבנות העיר. אריה(

 כי שם ה' ערבב. -כי שם בלל ה'בגלל זה.  -על כן
 
 כו  עשרה דורות מנח עד אברהם. -י

דברנו על כך שעשרה דורות זה הרבה מאוד זמן ובכל זאת התורה מקצרת מכיוון שהתורה מספרת רק את 
  .)רש"י לז א( על עם ישראל -הדברים החשובים

יר חדש שיעזור לנו לזכור את הסדרשהמציא בשבילנו ש תודה לרב נחום 
 

 לב  משפחת אברם. -כז
אבא בן, סבא נכד, דוד אחיין, איש אישה וכלה. שרי ולוט אחים, אברם  -עשינו חזרה קצרה על המשפחולוגיה

 הדוד והאיש של שרי, שרי הנכדה והכלה של תרח.
שמכיר כ אברם. .במקום שנולד עשינו הקדמה על אישיותו המיוחדת של אברם שהכיר את בואו למרות שנולד

אסף סביבו )רמב"ם הל' יורוצה להטיב לכולם סיפרנו על התלמידים שהתחילו להבה' הולך בדרכיו הטובות 
 עכו"ם  סוף פ"א(. סיפרנו על אברם וחנות הפסלים )מדרש רבה(. 
 ו ארץ טובהשאר הם יודעים שארץ כנען זיבשלב מסוים תרח ואברם הבינו שבאור כשדים אינם יכולים לה

 .(ולכן חשבו לעבור לשם אך לבסוף נעצרו בחרן וגרו שם )עד ציווי ה' בפרשת לך לך )ספורנו(

 בחיי אביו )רש"י( -תרח אביו על פניוימת הרן 

עם נשים.. הילדים הקשו מדוע כתוב ויקח ולא ויקחו  התחתנואברם ונחור  -אברם ונחור להם נשים.. ויקח
בפסוק "ויקח שם ויפת את השמלה" וענו כמו שענינו שמה שאברם יתאמץ יותר הילדים נזכרו בקושיה דומה 

 ודאג לכך שנחור יתחתן עם מלכה )שהיתה יתומה ועכשיו יש מי שדואג לה( )העמ"ד(.

אחד מתלמידנו האהובים שאל למה התורה כותבת גם עקרה וגם אין לה ולד?  -ותיהי שרי עקרה אין לה ולד
 שאפילו לא היה לה רחם )יבמות סד:(. ענינו שחכמים לומדים מכך

 

 חזק חזק ונתחזק !!!
 
 

 

 
 



 בס"ד

 
 
 
 

 ה ציווי ה' לאברם לעזוב הכל וללכת למקום שיראה לו.-א

 במצוה הזו ללכת לארץ הקדש רק אברם שייך ולכן צריך לעזוב את משפחתו תרח וכו'  -ויאמר ה' אל אברם

 -מבית אביךמהמשפחה המורחבת )רמב"ן(.  -ממולדתךמהארץ שאתה גר עכשיו )חיזקוני(.  -מארצך
מהמשפחה הקרובה יותר. סיפרנו כמה קשה לעזוב את הארץ ויותר את המשפחה המורחבת ויותר את 

 )אוה"ח(.  המשפחה הקרובה

 ה' לא מגלה לאברם כדי לחבבה עליו וכדי להרבות שכרו )רש"י(. -אל הארץ אשר אראך
ממעט ילודה ממון ושם. וכנגד דברים  -ב את המשפחה ולעבור לארץ אחרתהבאנו דוגמאות מה המשמעות לעזו

 אלו ה' מברך את אברם )רש"י(.

תוכל לברך אנשים  -ויהי ברכהחשוב ומפורסם.  -אגדלה שמךבממון.  -אברכךילדים.  -והעשך לגוי גדול
 אחרים.

ונברכו בך כל היה מקולל. מי שיקלל אותך י -אני אברך את מי שיברך אותך. ומקללך האור -ואברכך מברך

 כל האנשים בעולם יברכו את בניהם שיזכו ליהיות כמו אברהם. -משפחות האדמה

 .(העמ"דשה' ציווה אותו )את מה מיד בלי להתעכב  אברם עשה -ציוה אתו אלקיםכאשר  וילך אברם

שהם קנו בחרן. העבדים  -ואת הנפש אשר עשו בחרן. )חיזקוני(ואג ללוט היתום ולוקח אותו איתו אברם ד

. ויצאו חכמים מסבירים לנו עוד שהם ממש עשו שם נפשות חדשות שהחזירו אנשים להאמין בה' ולהיות טובים

הם יצאו מחרן כדי להגיע לארץ כנען אברם ידע שזו ארץ מיוחדת ולכן הלך לכיוון הזה .  -ללכת ארצה כנען

לעומת ארצות אחרות שאברם  ,ת ארץ כנעןהם באמת הגיעו לשם. ספרנו קצת על מעל -ויבואו ארצה כנען
 .ראה בדרך )מדרש רבה(

 

ממתיקות הילדיםממתיקות הילדים  
  האם אברם היה הבכור?ש. 
לא, הוא כתוב ראשון כי הוא הכי צדיק וחשוב כמו שם. אחד מילדנו  -2: כן, כי הוא כתוב ראשון בפסוק. ת1ת

 )אך הרמב"ן חולק(. בים דן בזה בבית עם אבא והם מצאו שהמלבי"ם סובר שהרן הבכוריהחב
 ש. איך יכול להיות ששלושה ילדים נולדו לתרח כשהיה בן שבעים?

 : הראשון נולד כשהיה בן שבעים.2: הם היו שלישיה. ת1ת
 היות שהרן מת לפני אבא שלו?יכול לש. איך 
יש סיכום כל ימי חייהם כמו בדורות שעד נח? )למתעניינים דורות משם עד אברהם לא כתוב את  11למה ב

 תשובה בחיזקוני(.
 

  תודה למשה צבי שהביא סיפור ותמונה על סבו )הגדול( הרב משה צבי נריה זצ"ל שיום
 פטירתו חל השבוע.

 
 :עברית

ושתפו אותנו באורות שלהם.  שכתבו וירת החג בכיתה. תודה לכל ההוריםוהשבוע הרגשנו את א
תחילות באותיות שעל הסביביון הנרות נתלו ומקשטים את הת"ת באור יקרות. כתבנו מילים שמ

 לסובב סביבון ובאות שיוצא לומר מילה(.  )אפשר לשחק גם בחנוכה
 תודה לגננת יעל שבאה אלינו להכין יצירה לחנוכה שמחנו ונהנינו.

 .71ב"נהנים לכתוב" המשכנו לתרגל אותיות י,ו,מ,ן שעורי בית עד עמ' 
 ום ראשון ולחתום במחברת קשר. סיפור השבת "החנוכיה של הרבי" בבקשה לסיים עד י

  
 

 ומבורךשבת שלום                            
 שפילמן ושרה יהודה

       :פינת ההורים
 ______ -חזרנו עם בנינו על מה שלמדנו

 ף:________________רצים לשתאנו 

 __________________________ 

 

 

 

 

 פרשת לך לך

כיתתנו שוב לא עברה את הביקורת 

 בבקשה לבדוק את ראשי הילדים


