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 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 
 
 
 

 תורה:
עים טוב את בשעה טובה עשינו מסיבת סיום עם הרב איתי אפלבוים היה ממש משמח לראות איך הילדים יוד

  מה שלמדו בבקיאות ובהבנה.
 המשכנו בשמחה גדולה פרשת וישלח הגענו לפרק לג פסוק ז.

 
 .הכנות למלחמה ותפילה -יג( הכנות ראשונות לקאת הפגישה עם עשו-)ד

יעקב חוזר לארץ ישראל ובדרכו הוא צריך לעבור ליד שדה אדום, היכן שעשו נמצא עכשיו, ולכן הוא שולח 
האם עשו הפסיק לכעוס והחליט להתנהג כמו אח )רמב"ן,ראב"ע(. יעקב יודע שהברכות מגיעות  שליחים לברר

לו והוא הבכור ובכול זאת מתייחס לעשו כאח בכור ואדון על מנת לרכך את לבבו ולהראות לו כאילו הברכה 
הבטיח  ימה. )רש"י, רמב"ן,אוה"ח(. כשיעקב שומע את בשורת השליחים הוא מפחד למרות שה'ילא התק

להם כלום וחוששים שאולי עשו איזה מעשה רע  דרכם של צדיקים שחושבים שלא מגיעשישמור עליו, כך 
 )באותה דרך נהג יוסקא אחר שאמא אמרה שתקנה לו מתנה(. יעקב מתכונן למלחמה ומתפלל לה' שיעזרהו.

 -ארצה שעיר שדה אדוםרש"י(.  -שליחים )אונקלוס( )האמת שגילינו שחכמים אמרים מלאכים ממש -מלאכים
 הילדים התקשו שזה אותו מקום. הסברנו ששדה אדום זה מקום בתוך ארץ שעיר שבו עשו גר.

שאלו ביטויים שיעקב מראה שהברכות לא  שמנו לב -שור וחמוראדוני עשו.. עבדך יעקב..גרתי... ציוה. -ויצו

 הכוונה שוורים וחמורים.. -שור וחמור... התקיימו
 אתה חושב שהוא כאח אך הוא ממשיך להתנהג כעשו הרשע. -עשו באנו אל אחיך אל
 אתה הולך לכיוונו וגם הוא הולך לכיוון שלך ולכן תפגשו מהר )רמב"ן(. -וגם הולך לקרתך

הילדים התפלאו  חילק. ) -ויחץהיה חסר אונים, לא רצה להרוג את עשו.  -ויצר לוויפחד, שמא יהרג.  -וירא
 (.ים איך אפשר לחצות ילד לשתי

 )רש"י(. )תודה לטוביה שמצא עם אבא גם את המילה שמש(.שמנו לב האם מחנה זה זכר או נקבה  -מחנה אחת

 טוב. שה איתךאע -איטיבה עמך
יונתן,  ת'מכל ההבטחות שקימת לי ) -ומכל האמת קבלתי יותר חסדים ממה שמגיע לי. -קטניתי מכל החסדים

 עם העבד שלך. -את עבדך רמב"ן ועוד(.

 את האמהות עם הבנים. -ם על בניםא
 

 כב( שליחת הדורון. ניסיון למנוע מלחמה יעקב לא רוצה להיפגע וגם לא לפגוע באחיו.-)יד

 מתנה. -מנחהמה שנמצא אצלו בדרך )רש"י ורמב"ן(.  -הבא בידוכנראה במחנים.  -וילן שם

 ות, עירים. עזים, תישים, רחלים, אילים, גמלים מניקות, בניהם, פרות, פרים, אתונ

  *איזה חיה אנחנו? כמה יעקב שלח מכל אחד מאיתנו? למה יעקב שלח יותר נקבות מזכרים?
 *כמה כל המתנות ביחד וכמה הגמטריא של שעיר )אוה"ח(?.

כך זה יראה לעשו כמתנה ענקית שלא נגמרת )רש"י(. )איך אמא הצליחה לשמח את  -רוח תשימו בין עדר לעדר
 יוסקא?(.

 -.ולמי אלה לפניך3לאן אתה הולך?  -.ואנה תלך2ך? מי שלח אותך?. ילמי אתה שי -.למי אתה1 שאלות עשיו:
 אלה שלפניך )הבהמות( בשביל מי הם? 

 גם יעקב בא אחרינו. -והנה גם הוא אחרינוהם של יעקב.  -לעבדך ליעקב

ה והשלישית )כלומר העבדים שמבאים את הדורון אחרי הקבוצות של השני -גם את כל ההולכים אחרי העדרים
 )הילדים הקשו ש"כל ההולכים" נשמע יותר משתי קבוצות( השלוחים של הדורון הרביעי והחמישי( )ראב"ע(.

 )ראב"ע ורשב"ם(. מכיון שהוא חשב לבטל בזה את כעסו של עשו יעקב שלח את הדורון  -כי אמר אכפרה פניו

 ושהולכים לפי הסדר )ספורנו(.  יעקב בדק שהמתנה מאורגנת ומסודרת -ותעבור המנחה לפניו
 מוכן למלחמה )רמב"ן(. -לא בתוך האוהל שלו אלא במחנה -לן בלילה ההוא במחנהוהוא 

 
 

 7מזל טוב לאחיה ליום הולדת 

 ולסיום פרשת בשלח.
מזל טוב לידידיה 

 תאנה לסיום לך לך



 .ת מעבר יבוק והמאבק עם שרו של עשוילג( חצי-)כג
מקום שבו אפשר לעבור את נחל יבוק )יש  -מעבר יבוקהוא )יעקב( קם בלילה )חיזקוני(.   -ויקם בלילה הוא

 בתחילה יעקב עבר ואח"כ העביר את כל אשר לו. -ויעבור... ןיקחם ויעבירםאומרים שזה הירדן, חיזקוני(. 
יעקב נשאר לבד. מכיוון שחזר להביא כדים קטנים ששכח. לצדיקים חשוב לשמור אפילו על  -ויותר יעקב לבדו

המלאך של עשו  -ויאבק איש עמו. (ה' איתו ,העירו שיעקב אף פעם לא לבדהילדים  ) כאלה דברים )רש"י(
 שהיה נראה כמו איש.

העצם  -ותקע כף ירך יעקבהמלאך ראה שהוא לא יכול להתגבר על יעקב ולהפיל אותו.  -וירא כי לא יכול לא
 שבירך של יעקב יצאה ממקומה )יעקב נהיה צולע(.

ם התור של המלאך הזה לומר שירה לה' בעלות השחר )רש"י מחולין צא:. בדיוק באותו יו -שלחני כי עלה השחר
רק אם תברך אותי שתודה שהברכות מגיעות לי אני יתן לך ללכת לומר -לא אשלחך כי אם ברכתנייונתן(. 

 שירה )רש"י(.

שר ליעקב נזכרנו בדברי עשו הכי קרא שמו יעקב ויעקבני..)כז, לו(. כלומר המלאך מב -לא יעקב יאמר עוד שמך
כי שרית עם אלקים ואם אנשים אלא ישראל.  -כי אם ישראלשלא יאמרו שהברכות הגיעו אליו במרמה. 

 מכיוון שיכולת לנצח מלאכים ואנשים אתה שר חשוב כמו מלאכים ואנשים חשובים )חזקוני(. -ותוכל

 .למלאך אין שם קבוע השם הוא כל פעם לפי השליחות שלו )רש"י( -למה זה תשאל לשמי
 כי ראיתי מלאכים של ה'.  -כי ראיתי אלקים

 אחר נצחון יעקב את המלאך ואחר שהמלאך ברך אותו כמובן שיעקב פחות מודאג מעשו.

 השמש זרחה בשבילו כדי שיתרפא מהר )היום התארך(.  -ויזרח לו השמש
 *מתי השמש הקדימה לשקוע בשביל יעקב?

הקופץ  -הנשהרחבנו על המצוה של אסור אכילת גיד הנשה. קצת ה -על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשה
 כלומר גיד שקפץ ממקומו )רש"י(.

 
 ז( הפגישה המרגשת של יעקב ועשו. אמר רשב"י: באותה שעה נשקו בכל ליבו.-)לג, א

חילק את  -..ויחץ את הילדים על לאהעשו עדיין כועס ולא עזב את חייליו )ספורנו(.  -ועמו ארבע מאות איש
וישתחו ארצה מאחור.  -אחרוניםים כל ילד ליד אמא שלו. כל אמא הכי תשמור ותתפלל על בניה )רד"ק(. הילד

 משתחוה לעשו וליבו לשמים )ת' יונתן(.  -שבע פעמים
 כמה תאורי אהבה יש בפסוק. -*וירץ עשו לקראתו

 נתן במתנת חינם.אשר  -אשר חנןהאם הם בנים או עבדים )רש"י, ספורנו(.  -מי הם בשבלך -מי אלה לך
 יוסף לא רצה שעשו הרשע יסתכל על אמו שהיתה יפת תואר. -יוסף ורחל

 

ממתיקות הילדים 
 למה יעקב שולח מלאכים ומגלה לעשו שהוא חי הרי עשב חושב שאליפז הרג את יעקב?

 י((? )עיינו ברש"כך למדנו בלא' מבהרי יצחק עדיין חי )איך יעקב אומר בתפילתו אלקי אבי יצחק 
 )יג( ושמתי את זרעך כחול הים הרי זה ברכה שה' ברך את אברהם ולא את יעקב?

 .אשריכם שכוונתם לפרוש רש"י( -רכות של אברהםבת התלמידים: ליעקב עברו ה

 
 :עברית

 טע נקרא בית. למדנו על שיר בחרוזים, היכן ממוקמים החרוזים, כל ק -בין השורות
 .123ש.ב לסיים עד עמ' 

בע"ה.  ומטרתנו להתקדם לכתיבת סיפורים שלמים ,התחלנו בכתיבת משפטים לרצף תמונות -נהנים לכתוב
(. עשינו הכתבה והילדים ממש מעל הירח רוח-למדנו על מילים עם פתח גנובה )התפוח עף ברוח עם הרבה מצב

 ידעו יפה.
 .ל פעם מה הסימןהתאמנו על תרגילי חיבור וחיסור שמורכבים מאותם מספרים שמנו לב לראות כ -חשבון

  .111ש.ב לסיים עד עמ' 

 

 ומבורךשבת שלום                            
       :פינת ההורים שפילמן ושרה יהודה

 ______ -נו על מה שלמדנוחזרנו עם בנ

 ___________ף:_____צים לשתוראנו 

 __________________________ 

 

 

 


