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 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 
 

 וכן תחילת השבוע חגגנו את ימי הפורים תודה על כל המשלוחי מנות והפתקים המחממים את הלב
  . מאוד . הילדים חזרו לכיתה עם כוחות מחודשים ובאווירה טובהיוחדת על המשלוח המשותףתודה מ

  תורה:
השבוע סיפרנו על חזרת אליעזר עם רבקה על הפגישה המיוחדת של רבקה ויצחק ונחמת יצחק אחרי 

ת בע"ה בתחיל כה )יא(. -, וכן סיפרנו על בני קטורה ושילוחם ופטירת אבא אברהם. כד )נט(אימו
 .פרשת חיי שרהשבוע הבא נסיים 

 
 יציאת רבקה מחרן.סא(  -)נט

 יונתן(.גם דואגת לטפל ברבקה ולגדלה ) האישה שהניקה את רבקה כשהיא היתה תינוקת היא -מנקתה
 את תהיי לאלפים ורבבות )עשרות אלפים(. כלומר יהיה ממך עם רב.  -אחותנו את היי ללאפי רבבה

ילדים שלך ינצחו את שונאיהם. הסברנו שכיבוש השער משמעותו כיבוש ה -זרעך את שער שונאיו וירש
 כל העיר. ברכו אותה שבילדיה יתקיימו הברכות לאברהם )שאחר פרשת העקדה(.

 לקח אותה לידו למור שלא יקרה לה שום דבר רע )רמב"ן(.  -ויקח העבד את רבקה וילך
 

 .סז( נשואי יצחק ורבקה-)סב
 צ

 בני קטורה.ו( -)כה א
ושמה אברהם קודם דאג לאישה ליצחק ורק אחר כך גם הוא התחתן שנית )חיזקוני(.  -קח אישהוי

כמובן שאברהם בחר אישה צדיקה )רש"י( אך מכיוון שאין זו האישה העיקרית שמבניה יצא  -קטורה
)אחר הפצרת  עם ישראל אינה צריכה להיות דווקא ממשפחת אברהם וצדיקה כמו שרה )רמב"ן(.

 (.לא מסבירים כך ראב"ע רשב"ם וחיזקוניעל פי רש"י אך  שקטורה זו הגר ינוהילדים גיל
 מני דדן היו ראשים של האומות האלו )רש"י(. -מיםם ולא  ם ולטוש  ובני דדן אשור  

 את כל הרכוש שאברהם קיבל ביגיעו בברכת ה' נתן ליצחק )כ"יק(. -ויתן אברהם את כל אשר לו  ליצחק
דברים  -נתן אברהם מתנות. קטורה והגר -של הנשים הלא חשובות )רמב"ן(ולבנים  -ולבני הפילגשים

)חיזקוני, שקיבל כביכול לא מברכת ה' כגון: המתנות שקיבל מפרעו )רש"י(, הנחלה שקיבל מאבותיו 
 לצד מזרח. זה הצד של חרן ירושת אבותיו. -וישלחם קדמה אל ארץ קדם. רשב"ם(

 
 פטירת אברהם אבינו.יא( -)ז

 -בשיבה טובה( :הסברנו שזה הלשון שהתורה משתמשת לפטירה של צדיקים )ב"ב טז -ימותויגוע ו

שראה כל משאלות ליבו  -זקן ושבעבזקנה טובה עם ילדים צדיקים. נזכרנו בהבטחת ה' על כך )טו, טו(. 
 נשמתו נכנסה להיות עם כל הצדיקים )רש"י מט, כט. ספורנו(. -ויאסף אל עמיו)רמב"ן וספורנו(.  

יצחק קודם לישמעאל. לומדים מכך שישמעאל הודה שיצחק החשוב ולכן  – יקברו אותו יצחק וישמעאלו
 הוא ילך ראשון, מזה רואים שישמעאל חזר בתשובה )ב"ב טז:(.

וישב יצחק עם באר לחי כל הברכות שה' ברך את אברהם עכשיו העבירם ליצחק.  -ויברך אלקים את יצחק

 ליד הבאר. -ראי
 
 ילדנוממתיקות 

 -הילדים שמו לב שיש שינוים קלים בין מה שקרה לבין מה שאליעזר סיפר. למשל
 אברהם אמר אשר אנוכי יושב בקירבו ואליעזר אמר בארצו.

 רבקה אמרה בן מלכה אשר ילדה לנחור ואליעזר אמר בן נחור אשר ילדה לו מלכה.
 ש: למה העבד לא נתן מגדנות גם לאביה?

 ת בתואל אכל רעל )ת' יונתן(, בא מלאך והרג אותו )רש"י( לא הרחבנו.הילדים חזרו עם תשובו



 ש: למה כאן כתוב שער שונאיו ובעקדה כתוב שער אויביו? )ת' בהעמ"ד(
 ש: למה אליעזר אומר על יצחק הוא אדוני הרי אברהם האדון שלו?

 ת: כי בירושה הבן נהיה האדון, אברהם עוד מעט יפטר. 
 מנחה בבאר לחי רואי?ש: למה יצחק לא התפלל 
 ש: מתי אברהם התנחם?

 

 עברית:
הכוללת כתיבת משפטים הילדים עמדו במשימה  עשינו הכתבה לסיום קבוצת טיול  -נהנים לכתוב

בצורה יפה יצאנו לטיול וכתבנו מאצטרובלים את האותיות. התחלנו בשמחה למוד קבוצת אריה 
 .בבית ,88חברת את הדקלום מעמ' הילדים התבקשו לסיים להעתיק למ 88הגענו עד עמ' 
 . 76למדנו על הסקת מסקנות ש.ב לסיים עד עמ'  -בין השורות

 
החל מהשבוע הקרוב נתחיל ללמוד שני שעורי חשבון בשבוע שעורים בחשבון יהיו בימים  

כדאי ללמד את הילדים כיצד ראשון ורביעי טבלה חדשה של המערכת תחולק במחברת קשר. 
 להכין מערכת.

 כדאי לא לפספס. 0:99רביעי הקרוב בע"ה יתקיים בת"ת בדיקת ראיה בכיתתנו בשעה ביום  

 -הודאה מועד הלווים 

הורים המלווים מתבקשים להקפיד להגיע בזמן. מעבר לאיחור יש בזה גם משום סכנה             .1
 כשהילדים נשארים הרבה זמן בתחנה )היו דברים מעולם(.

שהורים מדווחים שהוא קו -יש הרבה בעיות עם הרבלאחרונה  -הורים המלוים בצהריים .2
נגמר לאחר בדיקה מתברר שיש עוד כמה כרטיסיות טעונות כנראה שכשיש כרטיסיה 
חלקית שגומרים אותה המכשיר לא מאפשר לעבור לכרטיסיה אחרת. לכן אפשר 

 קב השני ואם אין ברירה אפשר להטעין כרטיסיה ותקבלו החזר.-להשתמש ברב

 ומבורךשבת שלום                            
 שפילמן ושרה יהודה

 
       :פינת ההורים
 ______ -נו על מה שלמדנוחזרנו עם בנ

 ף:________________צים לשתוראנו 

 __________________________ 

 

 

 

 

 


