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 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 
 

  "ה השבוע הגענו לשלישי של פרשת לך לך.חודש אדר עשינו קצת פחות חזרות ב עקב אירועי חזרות:
עזרת ה' הגדולה השבוע למדנו על תגובת העבד אחר פגישתו עם רבקה. אליעזר מספר למה בא ועל  תורה:

שהייתה לו עד כדי שאפילו לבן ובתואל אומרים מה' יצא הדבר. ספרנו שאחר כך לבן ובתואל ניסו לעכב את 
 נז.-כד כברבקה בביתם. 

 .העבד לבית רבקה לג( הגעת-)כב
המשקל של הנזם היה חצי  -בקע משקלו. בתקופתם זה היה נחשב דבר יפה כמו עגיל ששמים על האף -נזם זהב

שקל. הוא נתן לה את הנזם והצמידים לפני ששאל אותה מה משפחתה מכיוון שהיה בטוח שה' הצליח דרכו 
 ך שהשקתה את הגמלים.כהילדים הוסיפו שגם אם היא לא ממשפחתו מגיע לה על  )רש"י(.

. האיש רק שאל אם יש מקום לישון והיא בצדקותה הרבה איתנו אוכל של בהמות -גם תבן ומספו רב עמנו
 מציעה גם אוכל לגמלים. 

 זה ההסבר מדוע לבן רץ הוא איננו צדיק גדול אלא רצה לקבל מתנות )רש"י(. -ויהי כראות את הנזם..
 ומרן )רש"י(, ליד המעיין.ליד הגמלים, לש -על הגמלים על העין

סידרתי בשבילכם בבית מקום לישון. חכמים מסבירים לנו שהוא גם פינה את הבית מעבודה -אנוכי פניתי הבית
 זרה )רש"י(.

הסברנו שכנראה לבן הוא זה שנתן את האוכל והגיש את המים לרחיצת  -ויבוא האיש הביתה.. ויתן תבן ומספו
מב"ן(. דברנו על כך שאליעזר לא אוכל לפני שדואג קודם שהבהמות יוכלו, להם הרגלים )גר' בת' יונתן ועיין ר

 אין מי שידאג )מלבי"ם(.
אליעזר לא חושב על עצמו, אפילו שבבדאי היה רעב, רק על תפקידו החשוב  -לא אכל עד אם דיברתי דברי

 שלמענו נשלח.
 . יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בניםמט( -)לד

 התורה חוזרת ומספרת את כל מה שקרה מהתחלה בסיפורו של עבד אברהם.
 .נהיה חשוב ומפורסם )העמ"ד( -ה' ברך את אדוני ויגדל

  אם יש לך רצון )ת'אונקלוס(.  -אם ישך נא

 ( לעשות חסד אמיתי. כנ"לועכשיו אם יש ברצונכם ) -ועתה אם ישכם עושים חסד ואמת
 אקח אישה ממקום אחר בארץ כנען. -או על שמאלאם לא אגידו לי ואפנה על ימין 

 .ודברי רבקה נז( תשובת לבן ונחור אחר דברי העבד-)נ

 -מה' יצא הדברלבן ובתואל ענו. לבן לא כיבד את אביו ודיבר לפניו, חמור קופץ בראש.  -ויען לבן ובתואל

לא  -רע או טובל לסרב לך. לא נוכ -לא נוכל דבר אליךשרואים דברים כאלו אפילו רשעים מבינם שזה מה'. 
 בתירוצים רעים ולא בטובים.

 שה' עשה בדיוק את הסימן שאליעזר ביקש זה כאילו שה' ממש אמר שזו האישה ליצחק. -כאשר דיבר ה'
 דבר ראשון אליעזר מודה לה' על הבשורה הטובה. -וישתחו ארצה לה'
 רות שהביא מארץ ישראל )רש"י(.פי -ומגדנות תכשיטים מכסף ומזהב )רשב"ם(. -כלי כסף וכלי זהב

 לעזוב ביום אחד )ספורנו(. , קשה תישאר לגור איתנו שנה או עשרה חודשים -תשב הנערה איתנו ימים או עשור
 גם אם אתם לא רוצים שאלך )רש"י(. -ותאמר אלך

 

  :עברית
 נמשיך גם שסימנו לתרגל  אין זה אומר 08ט עמ' -נהנים לכתוב: סימנו את קבוצת טיול אותיות ש ו

 ההרגל שנקנה עכשיו משמעותי מאוד.  .חשוב מאוד שגם בבית יתרגלו בליווי ההוריםבמחברת. 
 ים במחברת אמון על כיוון הכתיבה.פשחשבון: שעורי בית דף מספרים מחו

                                     עונים..ועניני דיומא: הכנו קופסה למשלוח מנות ונהנינו מתחנות לפורים סיפורים ושעש

 ומבורךשבת שלום                    
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