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 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 
ה רעננות הילדים שמח לראות ב"ה אנו עושים כמעט כל יום חזרות הלימוד עם הרב :אם תשמע בישן"

  איך הילדים זוכרים טוב. השבוע בשעה טובה גמרנו לחזור על פרשת לך לך.
 .חזק חזק ונתחזק""בתחילת השבוע למדנו על בני ישמעאל ופטירתו וסימנו פרשת חיי שרה  :תשמע בחדש"

רה למדנו על הרעב בארץ והלידה של  יעקב ועשו ועל מכירת הבכו ןההיריובתחילת פרשת תולדות סיפרנו על 

    (כו )יא -כה )יב(על ברכת ה' של אברהם שעברה ליצחק ועל מה שקרה  שיצחק נשאר בגרר. 

 
 . בני ישמעאליח( -)יב

 התורה מספרת גם על הילדים של ישמעאל מכיוון שזה כבודו של אברהם )רמב"ן(.

 ובים של אברהם )רשב"ם(.התורה מדגישה שאלו לא הבנים החש -אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה
 השמות לפי סדר הלידה. -תםתם לתולד  בשמ  

 בערים לא מוקפות חומה ובערים מוקפות חומה )אונקלוס(.  -בחצריהם ובטירותם
 .21מלכים לאומות שלהם. שמנו לב שבני ישראל קטורה וישמעאל כולם  21הם היו  -שנים עשר נשיאם לאמתם

בני קטורה )ראב"ע(. נזכרנו שכך היתה -( ליד כל המקומות שגרו שם אחיוגר )רש"י-שכן -על פני כל אחיו נפל

 .חזק חזק ונתחזק                      הבטחת ה' להגר )טז, יב(.  
 

 פרשת תולדות

 לידת יעקב ועשו.כו( -)יט
 נו(.יצחק הוא הבן העיקרי והחשוב )רמב"ן, רשב"ם וספור -אברהם הוליד את יצחק אלה הילדים. -אלה תולדות

למרות שגרה במשפחה של רשעים ובמקום של רשעים היתה כזאת  -בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן
 צדיקה )רש"י(.

ממול אשתו )רש"י(, כלומר הוא מתפלל צד אחד והיא בצד  -לנוכח אשתויצחק התפלל )אונקלוס(.  -ויעתר יצחק
 ה' קיבל תפילתו )אונקלוס(.  -'ויעתר לו המכיוון שאין לה ילדים.   -כי עקרה  היא השני. 

 -ותאמר אם כן בתוכה -בקרבה ספרנו מה היה קורה שהיתה עוברת ליד בימ"ד ובית ע"ז. -ויתרוצצו הבנים
)חששה שח"ו התינוק שבבטנה יכול למות  למה אני מתפללת על הריון כזה -למה זה אנכישיש כל כך צער. 

 עם הת"ח הצדיק. ץקשות צריך להתייע על כך שבשאלות דברנו-ותלך לדרוש את ה'. אה"ח(
כבר בבטן נפרדים דרכם, זה צדיק וזה להיפך.  -ממעיך יפרדושני מלכויות.  -ושני לאומיםשני עמים.  -שני גויים

רנו שאם עם ישראל מקימים את התורה הם השולטים באחד תמיד יתגבר אל השני, הס -ולאום מלאום יאמץ

 הגדול יהיה העבד של הקטן. -צעירורב יעבוד  ואם ח"ו לא אז להיפך. 
 בלי א כי אחד רשע.( -תומים)חודשים.  9הושלמו ימי הריונה  -וימלאו ימיה ללדת
כל מי שראה אותו כך קרא לו מכיוון  -ויקראו לו עשוהיה על כולו שערות כמו מעיל מצמר.  -כולו כאדרת שער

 שהיה עשוי, עם שערות ושיניים כמו מבוגר )ת' יונתן(. 

 
 מכירת הבכורה.לד( -)כז

יעקב הולך לבתי מדרשות ועשו  21כשהיו קטנים לא היה ניכר ההבדל בניהם רק שהגיעו לגיל  -ויגדלו הנערים
צד חיות בשדה. הסברנו שבשביל להיות צייד צריך להיות מתוחכם וכך גם  -יודע ציד איש שדהלדברים אחרים. 

אמתלא טוב בלרמות -איש תםש"י(. היה מרמה את אביו ומראה עצמו כצדיק )חיזקוני, ר  . , שלם ב  ֵָּ

)תנחומא ישן וישלח ט'( בבתי מדרשות של שם, עבר ואברהם -יושב אוהלים  ׁ. 
אף שלא היה צדיק כמו יעקב אהב גם אותו. אולי בזכות האהבה עשו גם יהיה צדיק  -ויאהב יצחק את עשו

 . )מדרש הגדול( כיעקב

 ו אוכל טעים לפיו של יצחק.עשו היה מכין מהציד של -כי ציד בפיו
 לפעמים כדי לצוד צריך הרבה מאמץ )חיזקוני(. -והוא עיףיעקב בישל תבשיל.  -ויזד יעקב נזיד

לעשו ולעם שיצא ממנו קראו אדום  -על כן קרא שמו אדוםתשפוך לי לתוך הפה עכשיו, כמו גמל.  -הלעיטני נא
 .)העמ"ד( האדום וזה מזכיר לכולם את מכירת הבכורה ברצון תמורת הנזיד

הבכור הוא מקבל את התפקידים החשובים של  -את בכורתךתמכור היום )רמב"ן, חיזקוני(.  -מכרה כיום
 האבא )רמב"ן(, הוא יקבל את ארץ הקודש )חיזקוני( ואת העבודה בבית המקדש )רש"י(.



אני ימות לפני אבא מכיוון שעבודתי מסוכנת ולכן בכל מקרה לא אזכה בשום בכורה  -הנה אנכי הולך למות
 (., רשב"ם לב)רמב"ן

 תשבע לי היום שלא תתחרט ותאמר שלא מכרתה לי את הבכורה )חיזקוני(. -השבעה לי כיום
 .)אה"ח( עשו ביזה אותה גם אח"כ שלא היה עייף ורעב -ויבז עשו את הבכורה

 
 רץ וברכות ה' ליצחקרעב באה( -)כו, א

 במשך הלימוד שמנו לב לכך שיצחק עושה בדיוק כמו מה שאברהם עשה.
הפעם היחידה שהיה כזה רעב היה בזמן אברהם.  -ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם

 ורוצה לרדת למצרים. הולך בדרך אביויצחק  -וילך יצחק ה' מנסה את יצחק כמו שנסה את אברהם. 
למדנו שההלכה אומרת שיש מקרים שבהם מותר לצאת לחו"ל אך ה' אומר ליצחק שהוא  -אל תרד מצרימה

 גור בארץ. -שכון בארץלא יצא מכיוון שהוא קדוש ממיוחד, עולה תמימה )רש"י(. 
אל תדאג למרות הרעב בארץ אתה  -ואברכך אשמור עליך מאנשים רעים כמו אבימלך )העמ"ד( -ואהיה עמך

 האלה.  -הארצות האל. תבואה ובעושר )העמ"ד ספורנו(ב תתברך
 כבניו של יצחק" )רש"י(. לברך את בניהם יברכו "תהיועמי העולם, כשירצו  -והתברכו בזרעך כל גויי הארץ

 אקיים בך את השבועה שנשבעתי לאברהם כלומר ה' נשבע גם ליצחק )עיין רמב"ן(. -והקימותי את השבועה

מצות ששומרות מלעשות עברות  -וישמור: משמרתי עמד בכל הנסיונות -קלישמע אברהם ב בגלל. -עקב
 -חקותימצות מובנות, לדוגמא: אסור לגנוב.  -מצותי : לא לרכוב על חמור שמא יתלוש ענף.החמורות, לדוגמ

 תורה שבכתב ותורה שבעלפה )רש"י(.   -תורותי : פרה אדומה.המצות לא מובנות, לדוגמ

 
  ררשהות יצחק בגיא( -)ו

בגלל רבקה. גם  -על רבקהשמא יהרגו אותי.  -פן יהרגוניעל אשתו כלומר בררו עליה מי היא.  -וישאלו.. לאשתו
 . שיצחק הולך בדרכו של אברהם כאן שמנו לב

 מהחלון.  -בעד החלוןעבר הרבה זמן והפלשתים לא לקחו את רבקה.  -ארכו לו שם הימים
 אישה.צוחק עם רבקה כמו איש ו -מצחק את רבקה

 בגללך היה לנו חטא גדול.  -והבאת עלינו אשםהאחד המיוחד, המלך )רש"י(.  -ד העםח  א  
 
 

 ממתיקות הילדים  
  )ב"ב טז:(.מדוע בישמעאל כתוב ויגוע וימות כמו הצדיקים? ת': בגלל שהוא חזר בתשובה  ש:

 ש: למה התורה מספרת קודם על תולדות ישמעאל הרי יצחק יותר חשוב?
 : כדי ששם הפרשה יהיה עתודות יצחק ולא תולדות ישמעאל.1: כדי לגמור קודם עם ישמעאל. ת2ת

 ש: איך יכול להיות שצדיקה כמו רבקה יולדת בן רשע, למה ה' עושה את זה?
 : כי ה' אמר לאברהם שיצאו ממנו עודד שתי עמים שאחד מהם זה עשו.2ת
 : ה' נותן בחירה.1: עם ישראל הצדיק יכול להיות רק מילד אחד. ת1ת
 למה רבקה לא שאלה את יצחק מה יש לה בבטן? ש:
 היו הרבנים שלו.כי שם ועבר  :2ת
 : אולי יצחק היה באמצע להתפלל או ללמוד.1ת

 ש: למה עשו אמר פעמיים אדום?
 ש: "ויאכל וישת" מה עשו שתה?

 ת: את הנזיד.
 

 :עברית
בבקשה שימו לב  .לה ובה כתוב מה להביא בכל יוםהשבוע התחלנו במערכת שעות חדשה הדבקנו במחברת טב

 כמו כן לעקב אחר מדבקות שעורי הבית במחברת קשר. שבכל יום יש את הספרים הנדרשים.
 ש.ב מי שלא גמר בכיתה להשלים בבית. 99נהנים לכתוב: התקדמנו עד עמ' 

 לסיים בבית. 12בין השורות: למדנו רצף מילים במשפט התקדמנו עד עמ' 
 .   מחברת: עשינו עטיפה למחברת . ילדים שלא הביאו מחברת בבקשה להביא.11עבדנו בספר עד עמ'  חשבון:

ביום א' כא אדר חל יום פטירתו של ר' אלימלך מליזנסעק ז"ל סיפרנו עליו סיפור ושרנו את השיר אדרבא. 
 הילדים גיו חריצות רבה והעתיקו בכתב עגול את כל השיר למחברת!!!

 שפילמן ושרה יהודה              ומבורךשבת שלום                                            



 עברית 

ביום  ראשון כא' אדר חל יום פטירתו של ר' אלימלך מליזנסעק ז"ל סיפרנו עליו סיפורים ופתרנו בגמטריא את מילות 

 התפילה "אדרבא תן בליבנו" הילדים נהנו לשיר את השיר בליווי הדיסק.

 רימון: התקדמנו בהעברת מספרים לאותיות ואותיות למספרים.  ספר

 אנו מסיימים את חוברת רימון "זה אלף בית". בע"ה ביום ראשון נקבל את החוברת החדשה. -ש.ב    

 הכתבה:                  

 


