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 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 
 תורה:

 הרבה התחדשויות. ב"ה הגענו לשביעי של פרשת נח כמובן שבחזרות יש: חזרות
ב"ה השבוע למדנו בשמחה וברעננות מפרק כא פסוק ה עד סוף הפרק התחלנו גם פרשת העקדה  לימוד חדש:

 אך עיקר הלימוד יהיה בשבוע הבא בע"ה.
 
 ח השמחה בלידת יצחק והמשתה הגדול ביום הגמלו.-ו

ל הנס הגדול שיצחק נולד בגיל כל מי שישמע ע - כל השומעה' עשה לי שמחה גדולה .  -צחוק עשה לי אלקים
. הילדים זכרו שפעם שעברה ששרה צחקה זה כלומר ישמח בשמחתי רש"י(ישמח עלי ) -ישמח לי .כל כך מבוגר

לא היה טוב ולכן זכינו להבין שבתורה יש מס' משמעויות למילה צחוק או לצחוק על משהו שזה לא טוב או 
 עוד משמעויות(. לשמוח שזה דבר טוב )ובהמשך אצל ישמעאל ראינו

ובאמת  -כי ילדתי בן לזקוניו. )ת"א( ששרה תניק ילדים -הניקה בנים שרהמי אמר לאברהם.  -מי מלל לאברהם
הדבר קרה שילדתי שאברהם זקן. הסברנו שיש שאלות שלא צריך לומר את התשובה ברור שרק ה' יכול לעשות 

 ן נולד יצחק?כיצד במלה מלל רמוז הגיל של אברהם בזמ      כזה דבר. 
פרנו בהרחבה כיצד אברהם הזמין את כל ס .ויעש אברהם משתה גדול. בגיל שנתיים )רש"י( סיים לינוק -ויגמל

מלכים( ועם כל מלך הגיע גם המשנה למלך למשתה ואיזה קידוש ה'  13רץ )קראנו מספר יהושע שהיו מלכי הא
 )ב"ר נג יד(. גדול היה בכך

 
 ישמעאל(כא גרוש האמה ובנה )הגר ו-ט

ישמעאל צוחק על המשתה ואומר שיצחק נולד מאבימלך )ספורנו( והוא יהיה היורש  -בן הגר המצרית מצחק
של אברהם )רש"י(. עוד הסברנו שמצחק משמעותו הרבה דברים רעים: ע"ז ג"ע ושפיכות דמים )רש"י( ואפילו 

שאת המעשים האלה הוא למד מהגר  ללמד אותנו -פעם ניסה להרוג את יצחק )ב"ר(. התורה קוראת לו בן הגר
 .)ספורנו(

ישמעאל לא כמו בן חשוב של אברהם אלא בן של שפחה )יבמות  -ואת בנההשפחה הזו )הגר(.  -גרש האמה הזו
 כב העמ"ד(.

ער מאוד את אברהם לשמוע יעל העניין של בנו )ישמעאל(, צ -ני אברהם על אודות בנויבעהיה רע.  -וירע
ישאר בבית וכך יוכל להשיבו יצער אותו לגרש את ישמעאל )רש"י( ואולי עדיף ש שישמעאל כך מתנהג וגם

 למוטב )אוה"ח(.
 רק יצחק נקרא הבן שלך ולכן תגרש את ישמעאל. -כי ביצחק יקרא לך זרע

כי הוא הילד שלך. הילדים שאלו:  -כי זרעך הואגם את ישמעאל העשה לעם.  -וגם את בן האמה לגוי אשימנו
 ודם כתוב שרק יצחק נחשב הבן? הסברנו: שרק לעומת יצחק ישמעאל לא נחשב בן )העמ"ד(.הרי בפסוק הק

 למרות שזה קשה לאברהם לגרש את בנו הוא עושה בזריזות השכם בבוקר את ציווי ה'. -וישכם אברהם בבוקר

פיק אוכל שח"ו הם ימותו וציד אותם במס אברהם לא רצה כד של מים שעשוי מעור )רש"י ע"ז לב.( -ת מיםחמ
ואת והעמ"ד(.  על הכתף שלה כמו ששמים על עבדים )ת' יונתן -שם על שכמה. ושתיה לדרך )ראב"ע וספורנו(

שילח אותה )הספורנו מסביר שהכונה  -וישלחהגם אותו הוא שם על שכמה מכיון שהיה חולה )רש"י(.  -הילד

 לא ידעה את הדרך )ראב"ע(. -ותתעשליוה אותה כמו ביח טז'(. 
ובגלל שישמעאל חלה  נגמרו המים בגלל שהתבלבלו בדרך והדרך התארכה )ראב"ע( -ו המים מן החמתויכל
 במקום מוצל )העמ"ד(. -ותשלך את הילד תחת אחד השיחיםצריך כל הזמן לשתות )ספורנו(.  והוא

 .ב"ר( בערך קילומטר, ,אמה 022שתי מרחקים של ירית קשת ) -כמטחוי קשתמרחוק )רש"י(.  -ותשב לה מנגד
מה ההבדל בין איך שהמלאך     -ויקרא מלאך ה'בזכותו של אברהם )ת' יונתן(.  -ל הנערווישמע אלקים אל ק

במקום שנמצא שם,  )הסברנו גם  -באשר הוא שםשהיא ברחה לבין הפעם הזו? כפעם קודמת  להגרהתגלה 
 מעאל קצת חזר בתשובה ע"פ רש"י(.ששי

 העשה אותו. -אשימנו)העמ"ד(.  וא יוכל ללכת לבד כלומר מחלתו נגמרהתתני לו יד וה -והחזיקי את ידך בו
משמע שהבאר היתה שם קודם ופשוט היא לא ראתה אותה. על זה אמר ר' בנימין  -ויפקח אלקים את עניה..

 ."הכל בחזקת סומין עד שיבוא הקב"ה ויאיר את עניהם"

רבה  )רשב"ם(. כרנו בדברי המלאך: "והוא יהיה פרא אדם"זנ -וישב במדברעם הנער.  -ויהי אלקים את הנער

 לרות בקשת )רש"י(.מומחה  -קשת
 

מזל טוב לנעם חיים ולמשפחתו 

על הבן שנוסף למשפחתכם. 

שתזכו לגדלו לתורה לחופה 

 טובים. למעשים 



 
תים רוצה לעשות ברית עם שקידוש ה' גדול זה כשהמלך של הפל איזה סיפרנו. לב הברית עם אבימלך-כב

 אברהם בגלל שה' עוזר לו.
ל אברהם וירש אחריו את הארץ אחר שה' עשה נס לאברהם שנולד יצחק שימשיך דרכו ש -ויהי בעת ההיא

הצלה מסדום המלכים, 4ה' עוזר לך בכל דבר. נצחון  -אלקים עמך בכל אשר אתה עושה)רשב"ם ספורנו(. 
 )אפילו לוט קרובו(, ולידת יצחק לזקנותו )רש"י(.

 בנינו )רמב"ן(.  והידידות שלא תשקר בחברות -אם תשקר לי הכי אמיתית. השבוע -השבעה לי באלקים

כמו  -כחסד אשר עשיתי עמך לבין לשון התורה. םין שמות המשפחולגיה היודל בשלי. למדנו על ההב בן-ניני
ועם הארץ אשר גרת  תעשה איתי. -תעשה עמדיהטובה שעשיתי איתך שנתתי לך לגור כאן בארץ בלי מפריע. 

 וגם עם תושבי הארץ הפלשתים )חיזקוני(. -בה

גנבו את הבאר  לא עשה איתו כל כך חסד שהרי עבדיואבימלך אברהם טען ש -והוכיח אברהם את אבימלך
 על עניין. -על אודות)ספורנו(. 

 לעדות )ראב"ע(. -תהיה לי לעדה אברהם העמיד. -ויצב אברהם

. בגלל שבע הכבשות ובזה זוכרים 3בגלל זה קראו למקום .. בגלל שתי סיבות  -על כן קרא למקום באר שבע
 בוע וזה מזכיר את הברית עם אבימלך )העמ"ד(.. בגלל הש0שהבאר של אברהם. 

 
סיפרנו כיצד אברהם מכניס אורחים הם לומדים ממנו מה היא דרך טובה  .אברהם קורא בשם ה' לד(-לב)

 וישרה והוא מלמדם שצריך להודות לה' שאכלנו משלו. )רש"י ע"פ סוטה י.(
פירות לאורחים )רש"י(. למדנו שראשי  להביא ממנו נוטע פרדסו ובונה פונדקאברהם  -ויטע אשל בבאר שבע

אחר הארוחה אברהם מלמדם שהכל  - ל עולם-. ויקרא שם בשם ה' אוויהלתייה שכילה אתיבות של אשל זה: 
 מה' הוא מלך העולם וצריך להודות לו.

 

 ממתיקות הילדים  
 למה בפסוק י' כתוב אמתך הרי היא השפחה של שרה ולא של אברהם?ש. 

 (ובהעמ"ד ה"חמים ישמעאל נקרא נער ולפעמים ילד? )יש התייחסות באוש. למה לפע
 ש. למה אחר שישמעאל בריא צריך באר?

 ת. כי נגמר להם המים וגם בריאים צריכים לשתות.
ש. למה כתוב קודם לא ידעתי מי עשה שזה אומר שהוא ידע שגזלו אך לא ידע מי ואח"כ הוא אומר לא ידעתי ש. 

 (.ובהעמ"ד ה"חשבכלל לא ידע שגזלו? )יש התייחסות באו בלתי היום שזה אומר
 ש. למה אברהם בחר כבשות ולא כבשים?

 ת.כדי שיקראו לבאר שבע ולא שבעה

 

 :עברית
סימנו אותן  .פס, צם, זך, כדאנו לומדים אותיות קבוצת כד שבצורתם יש כד האותיות הם  :נהנים לכתוב

 והרכבנו מילים מכל האותיות שלמדנו.  בלוח האותיות האישי של כל תלמיד על השולחן
 שמחנו לראות שיש הרבה ילדים שניתן לכתוב את כל אותיות שמם בכתב עגול באותיות שלמדנו. 

 .11 -13לתרגל את האותיות בעמודים  ש.בעשינו הכתבה )הילדים עודדו אותי כל הזמן שאתן עוד ועוד מילים(. 
הם כותבים אנו רוצים לצור יחס ראוי של עבודה נכונה ומדויקת ות כיצד אראיתי שכדאי לשבת עם הילדים ולר

 האיכות מהכמות. אמרנו שעדיפה )כמובן באווירה טובה(

 .44עד עמ'  ש.ב :בין השורות
 לסיים בבית. 15סימנו בשעה טובה את החלק הראשון של הספר.  עד עמ'  :חשבון

 . עונים חותמים ומחזירים ובהצלחה.רהילדים יקבלו הפעם שאלות על הסיפו. "הצמר" :סיפור שבועי
 

 .בע"ה השבןע אנו רוצים לעשות בדיקת קלמרים אנא ודעו שיש לבנכם את כל הציוד בקלמר 

 

 ומבורךשבת שלום                            
 שפילמן ושרה יהודה


