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 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 
 

 פרחים(. 71)דווחו על  ב"ה המלונים הקדימו והתחילו להוציא פרחים -מהנעשה בחצרנו

 . עים את ההפסקותלה על חלק גדול מהחצר זה בהחלט מנגדוהותקנה ציליה 

 
למדנו: על הריגת שמעון ולוי את כל אנשי שכם ועל תגובת יעקב  (.כחלה,) -לד,)כה( -לימוד חדש תורה:

למעשה, על היציאה משכם העליה לבית אל ובנית המזבח, על פטירת דברה מינקת רבקה, על הברכות שברך ה' 
 דת בנימין ופטירת רחל אמנו הצדקת ועל חטא ראובן.על ליהנסכים והשמן על המצבה, ל הקרבת את יעקב וע

 
  .כט( הריגת שמעון ולוי את אנשי שכם-)כה

 .)רמב"ם(  ולא דנו אותו )רד"ק( לעשות את המעשה שראו את מה ששכם עשה ולא מנעו אנשי שכם חטאו בכך
בבטחה, היו בטוחים שינצחו משני  -בטחליה )רש"י(. נקראו אחיה בגלל שמסרו עצמן ע -שמעון ולוי אחי דינה

. בזכותו של יעקב. )רש"י( )מה אמר הרב קניבסקי לעשות 2.כל הזכרים כואבים אחרי המילה. 1סיבות: 
 במלחמת המפרץ?(.

כל בני יעקב )ת' יונתן, ראב"ע ואוה"ח( הורידו מההרוגים את התכשיטים והבגדים  -בני יעקב באו על החללים
 היפים.
 שובים בני אדם ובוזזים ממון. -שבו ויבוזוילדיהם.  -טפםמממונם.  -חילם

 
 )כדרכם של צדיקים יעקב לא בוטח על זכותו( .ותשובת שמעון ולוי תגובת יעקבלא( -)ל

יושבי הארץ ישנאו אותי כמו  -להבאישני דאגה ופחד מתגובת יושב הארץ.בלבלתם את דעתי ב -עכרתם אותי
אנשים ספורים, מועטים  -מתי מספר)ראב"ע( מכיוון שעשינו הסכם ושיקרנו )ספורנו(.  ריח מסריחששונאים 

 .)ראב"ע, רש"י(
 )רש"י(.  ?כמו אישה שהיא הפקרשכם יעשה את דינה האם  -הכזונה יעשה את אחותנו

 שכל יושבי הארץ מבינים את רשעותם של אנשי שכם ולא יעשו להם דבר )אוה"ח, ספורנו(. - תשובתםהסבר 
 

 ז( עזיבת אלהי הנכר והעליה לבית אל.-)א
ה' רומז ליעקב שהוא לא היה צריך להתעכב בשכם אלא מיד לעלות לקיים את נדרו בבית  -קום עלה בית אל

 אל )רש"י(.

כם מהשלל של שכם. הסברנו עבודה זרה שיש ביד -הים של הגוייםתורידו את האל -הסירו את אלהי הנכר
 "ז ממש אלא דברים שקשורים או שהיו פעם ע"ז )ראב"ע, רמב"ן, רבנו בחיי(.שבודאי לא היה לבני יעקב ע

וגם שהם נטהרו  רחצו לקראת העליה לבית אל ע"פ ראב"ע.תתטהרו מע"ז )רש"י(. )הסברנו גם שי -והטהרו

שמה זה בגד שהיה של ע"ז )רש"י( וגם צריך בגדים נקיים  -החליפו שמלותיכםת' יונתן(. מהטומאה ע"פ 
 ים שמגיעים למקום קדוש )ראב"ע(.ומיוחד

הסברנו שנזם זה עגיל או באוזן או באף עגילים שהיה מצוייר עליהם ע"ז )ת' יונתן( )-ואת הנזמים אשר באזניהם

)הסברנו שזה מקום שכנראה אף אחד לא יחפור שם כדי לעבד את  שם של עץ סרק -אלה(. כמו אצל רבקה
 שכם.ליד  -עם שכם. "ז(א את העולא ימצהאדמה 

 פחד אלקים. -חיתת אלקים

 ה' מתגלה בבית אל )רש"י(. -אל-ויקרא למקום אל בית
 

אם דבורה היא זאת שגידלה את רבקה ואם לתורה חשוב לספר על פטירתה )ח( פטירת דבורה מינקת רבקה. 
ני פרנו שרבקה שלחה את דבורה לקרוא ליעקב שישוב כמו שהיא אמרה לו לפיס ודאי היא היתה אישה צדקת.

 .שיצא "ושלחתי ולקחתיך משם" )רש"י(
 הר והיא נקברה בתחתית ההר )רש"י(. האלון זה שם המישור שנמצא  ב -לוןותקבר תחת בית אל תחת הא

רבקה נפטרה. )רש"י, ת'  -למדנו את דברי חז"ל שהתורה רומזת שהייתה כאן בכייה אחרת על אמא -אלון בכות
 יונתן(.

 
 



 
 טו( ברכות ה' בבית אל והודאת יעקב.-)ט

לא יקראו לך רק יעקב  -לא יקרא שמך עוד יעקבהשם שלך ישאר יעקב )רמב"ן, אוה"ח(.  -שמך יעקב
 ררה )רש"י(.וישראל זה מראה על חשיבות לשון ש)חיזקוני(. יעקב מזכיר את המרמה 

 ממך. -מחלצך שני שבטים )מנשה ואפרים(. -וקהל גויםעם, שבט )בנימין(.  -גוי

את הנבואה מיעקב כלומר הפסיק לדבר איתו. אחד מהילדים \ה' העלה את שכינתו -ויעל מעליו אלקים
 המתוקים מיד פתח בסוף פרשת לך לך והראה לנו שיש שם את אותו ביטוי עם אברהם.

דיוק הילדים הקשו מדוע הוא צריר שוב להעמיד מצבה הרי בדרך לחרן יעקב העמיד ב -ויצב יעקב מצבה
במקום הזה מצבה חשבנו להסביר שהמצבה הקודמת התקלקלה )ראב"ע אך ראינו ברמב"ן שהתורה אומרת 

הקרבת מים ויין נקראת  -ויסך עליה נסך שפעם יעקב העמיד מצבה ואין הכוונה שעכשיו הוא עושה את זה שוב(.

 וישפוך זה לשון ששייך דווקה בהקרבת שמן. -ויצוק. ניסוך

 פעם שלישית שיעקב קורא למקום כדי להדגיש שה' כל הזמן משרה שכינתו שם. -ת אלויקרה יעקב...בי

 
 כ( לידת בנימין ופטירת רחל אמנו.-)טז

 היה לה קשה בלידה. -בהקשותה \ותקשגודל של מרחק לא כל כך גדול.  -כברת הארץ
כי  נפשה ויהי בצאת .גם יוסף וגם הבן הזה -גם זה לך בן  המילדת נסתה לעודד אותה. -ותאמר לה המילדת

 .כשהיתה קרובה למות )רד"ק( -מתה
אפרת  -היא בית לחם .בן ימין שנולד בארץ ישראל שנחשבת בצד ימין )דרום( לחרן -בנימין  בן צערי. -בן אוני

 .נקראת בית לחם
 

ראובן לאחר מיתת רחל בלבל את יצועי יעקב והעביר את מיטתו הקבועה לאהל  – כו(-חטא ראובן )לה,כא
אמו ללא רשות. יעקב כעס על כך וראובן כמובן מיד חזר בתשובה על כך והתורה מדגישה לנו שכל בני יעקב 

 . )הסבר החטא ע"פ פירוש חז"ל ורש"י בהדרכת רה"י הרב עמיאל(.וראובן עדיין נשאר בכור יעקב בכלל עמ"י

 רא מגדל עדר.קפרס אוהלו אחרי מקום שנ -ויט אהלה מהלאה
 

 דים ממתיקות היל 
  למה יעקב קבר את הע"ז ולא שרף אם היה שורף בטוח אף אחד לא יכשל בהם?

 (.)הרמב"ן והספורנו מסבירים שלא היה ע"ז ממש .זמן להתעכב לשרוף את הדביר ממתכתלא היה ת' התלמיד 
 איך יעקב הרים את האבן הגדולה שמצאת בקבר רחל?

 נולד בארץ ישראל?הרי בנימין  -אלה בני יעקב אשר נולדו בפדן ארם
 הכוונה שהרוב נולדו בחרן. )כן בראב"ע וחיזקוני. וע"ע בחיזקוני(. -ת' התלמיד

 
 :עברית

בספר בין השורות למדנו על מילים קצרות וארוכות שמחות ועצובות דברנו על משמעותן 
 של מילים טובות ונעימות ועל איחולים וברכות שאנו מאחלים.

ואמר שבת שלום לכל יהודי שפגש.  -ש שעלה לארץ ישראלש הזקן ועל האיסיפרנו על האי
 לגזור את האיחולים ולהדביק ליד המילה המתאימה. 731-737עמ'  -ש.ב

משמח לאות איך הילדים כותבים במחברת ומישמים את כללי הכתיבה.  -נהנים לכתוב
 ניכר מאמץ רב בעניין.

בית לכתוב סיפור לפי רצף תמונות ומשימה ל -מדרש תמונה–השבוע חילקנו תמונות 
 התמונות. ובע"ה בשבוע הבא את מה שהסופרים הצעירים כתבו.

אנו ממשיכים בתרגולים של מילות שייכות בקיצור. חדנו חידות על פסוקים בהם מופיעות 
מילים כאלה. ש.בכל אחד מכין חידה על פסוק שבו מופיעה מילת שייכות  בקיצור לדוגמא 

 שלך.."כסאך" שמשמעותה הכסא 
  הילדים מגיעים לכיתה מוכנים. שכלאשמח מאוד על שיתוף הפעולה זה מוסיף לאוירה 

                 

 ומבורךשבת שלום 
 שפילמן ושרה יהודה


