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 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 
 

וב"ה סימנו את פרשת בשלח )כנראה  למדנו בעיקר על משפחת עשו והמלכים שיצאו ממנוהשבוע  תורה:

. פסוקים אלו לא כ"כ סיפוריים ואין הרבה מילים חזק חזק ונתחזק לו מג( -הסיום יהיה בשבוע הקרוב( )לה כז
קשות עיקר העמל היה בסידור השמות על הלוח ובדפי עבודה וכמובן הילדים השקיעו הרבה מאוד עמל בשינון 
הפסוקים )אפשר לשאול אותם כמה פסוקים שננו השבוע ולחזק את ידם על כך(. למרות זאת הילדים מאוד 

 הרבה שאלות שלא תמיד ידעתי לענות, קצת מהדברים כתבתי בדף קשר.)מלבד פינת המתיקות(. התענינו ושאלו
 .עד פסוק ח' בסוף השבוע זכינו להתחיל פרשת וישב

   .השבטים אצל יצחקכט( –)לה,כז 
יעקב מגיע ליצחק השבטים שמחים בתורתו, הדגשנו את השנים הרבות שהשבטים נמצאים ביחד בעזרה הדדית 

הקדמה להסתבכות בפרשה הבאה(. יצחק נפטר באמת מיתתו באמצע וישב אך התורה מזכירה את וכו' )כ
 הדבר פה לסיים את תקופתו. )הילדים הוסיפו שזה כמו אצל אברהם אבינו(.

  .מישור בשם ממרא )רש"י( –ממרא 
שחי הרבה  –ימים  שבענאספה נשמתו אל מקום נשמות הצדיקים מעמ"י.  –ויאסף אל עמיו יצאה נשמתו.  –ויגוע 

הילדים שאלו למה הדבר שונה מקבורת אברהם  –ויקברו אותו עשיו ויעקב ימים טובים מלאים בתורה ובמצוות. 
החשוב ראשון וישמעאל שני? ענינו  שיעקב כיבד אותו )רשב"ם ורב הראשונים( הילדים ענו יצחק שמוזכר שם 

 טז: . שעשיו עדיין ברשעותו וטוען לבכורה כדברי הגמ' בב"ב
 בארץ ישראל.תולדות עשיו ז( -)לו, א

ראינו את ההבדל בין תולדות יצחק שמוזכרים בשלוש פרשות ותולדות עשיו בפרק אחד רק משום שהוא מזרע 
 אברהם. עשינו דף עבודה לסדר את סדר הצאצאים. 

 וינו בין השמות בפרשת תולדות וכאן: ולכל אשה מנשות עשיו היו שתי שמות, הש
 שמקטירה בשמים לע"ז.  בת אילון החתי זו בשמת -ילון החיתיבת א עדה

ענה בת  בתשעשיו קרא לה כך כדי להראות צדיק.  בת בארי החתי זו יהודית -בת ענה בת צבעון החוי אהליבמה

  .ולא כרש"י( )ראב"ע להבדיל מענה בנו של שעיר המוזכר בפסוק כה הבת של ענה והנכדה של צבעון-צבעון

ראב"ע שהיה שתי שמות גם לאבא. הילדים תרצנו ע"פ  ?שגם השמות של האבות שונים הילדים הקשו
המשיכו להקשות שבפרשת תולדות כתוב שהיא חתית ואצלנו כתוב שהיא חוית ובסוף הפרק רואים שהיא 

 . חורית? לא ידענו איך לישב

 . בת ישמעאלזו מחלת  -בת ישמעאל בשמת
 מצא )רש"י(.הלך לארץ אחרת איזה שי -וילך אל ארץ

להחזיק את שניהם  -לשאת אותםהארץ שהם גרים בה.  -ולא יכלה ארץ מגוריהםמשיוכלו לשבת.  – משבת
 כלומר לא היה מספיק מקום למרעה. 

?חידה של אחד הילדים: היכן למדנו על סיפור דומה שלא היה מספיק מרעה לשנים 
 יד( תולדות עשו בארץ שעיר.-)ח

 . עשיו שהוא אדוםה עשיו? . איזוישב עשיו בהר שעיר
הילדים שאלו שהרי עשיו כבר גר בשעיר קודם שבא לפגישה עם יעקב משעיר? ענינו שקודם גר קצת בשעיר 

  בארץ כנען ועכשיו עבר לגמרי )רמב"ן וחזקוני(. והמשפחה שלו ועיקר הדברים שלו

מה עם קרובי משפחה שלו למה עשו עושה מלח הילדים הקשוכשסיפרנו שעשו כבש את החורי שגרו בשעיר 
שבאמת  פסוק ב( ע"פ הספורנו)שהרי אישתו אהלבמה ותמנע הפלגש של אליפז היו ממשפחת החורי? תרצנו 

 בהתחלה גרו ביחד ורק אחרי כמה דורות בני עשו כבשו את החורי.
שובה האישה הלא חובכל זאת רצתה להיות בהמשך למדנו שתמנע הייתה אחות אלופים  -ותמנע הייתה פילגש

 . רק כדי להדבק במשפחת אברהם אבינו למדנו מזה כמה אברהם היה חשוב בעני הגויים )רש"י( של אליפז
 כ( אלופי  עשו.-)טו

)רש"י סנהרין צט:(.התקשנו מי זה היה אלוף קורח  כמו מלך בלי ארמון וכתר שהיה ראש משפחה – אלוף
ילדים רצה לתרץ שמדובר על אותו קרח )וכן תרץ אחד ה ?עם אלופי אליפז הרי קרח הוא מבני אהלבמה מצאשנ

ני אליפז לכן תרצנו שכנראה היה עוד קורח מבראב"ע( אך ראינו ששוב כתוב קורח בהמשך באלופי אהליבמה ו
  שלא סיפרנו עליו קודם )בדומה לדברי הרמב"ן(.

 

 אני מביא לטיול:

____________ 
 לא לשכוח להביא אישורים



 
 .בני שעיר החוריל(  -)כא

ו ומדוע נזכרו? ללמדנו שהם היו בשעיר וכשבא עשיו כבש את ארצם אפילו שהיו בני שעיר אינם קשורים לעש
ואנחנו לומדים מכך שכל חלוקת הארצות היא ע"פ ה' וכך גם  .רבים משום שה' רצה שזה יהיה מקומו בהר שעיר

 .)רד"ק( ביחס לא"י. הילדים עשו דף עבודה על סדר משפחת שעיר
 .ופים ולא בניהםשמנו לב שרק בניו של חורי נחשבו אל

קראו לו גם שעיר על שם הארץ )רמב"ן(. )אחד  ,אבי המשפחה נקרא חורי וכך שם העם של ילדיו -שעיר החורי
 -הילדים הקשה הרי שעיר זה על שם עשיו שהיה שעיר ואם כך בזמן חורי בכלל לא קראו לארץ הזו שעיר

 הרמב"ן מתייחס לזה(. 
התורה מסבירה שזה ענה בן צבעון )נכד של  – הוא ענה... )רש"י( איה וענה התורה ייתרה ו' והכוונה – ואיה וענה

יא את הפרדות ע"י הרבעת חמור הוא המצ -)כד( יימים(. רמב"ן -המוזכר בפסוק הבא של שעיר שעיר ולא בנו
 וסוסה קוראים להם יימים מכיון שהם מאימים ומסוכנים )רש"י(. 

  לפי האוזניים -מור וסוסה או של סוס ואתון?חידה איך יודעים האם הפרד הוא בן של ח

ן ָׁ  -התורה שינתה שלא נתבלבל עם דישון בן ענה שמוזכר בפסוק לפניו, )הכוונה לדישון – )כו( ואלה בני דיש 
 . רמב"ן, לא הסברנו(

  .המלכים שמלכו באדום לט( -)לא
יברנו על כך שזה קיום נבואתו התורה מזכירה את המלכים שמלכו באדום לפני שהתחילה מלכות בעם ישראל. ד

בזמן שישראל זכו למלך  ם שמנצחי במלחמות אךולכן לעשו יש מלכים גיבורי –יצחק "ועל חרבך תחיה" של 
 .לעשו אין מלך כהמשך הברכה "ואת אחיך תעבוד" )רמב"ן(

 מראה לנו את גבורתו שהלך לעזור למואבים בקרב של המדיינים נגדם.  –המכה את מדין בשדה מואב
 )רמב"ן(. מלך אחריו שמנו לב שאצל אדום זה לא מלך בן מלך כמו אצל עם ישראל -וימלך תחתיו
עד שזהב  שאביה היה עשיר עם מלא זהב לסבא שלה קראו מי זהב )ראב"ע( הוספנו את דברי רש"י – בת מי זהב

לא כתוב, בחלק ם וחלק ל הלוח שמנו לב שחלק כתוב שם אביהכשרשמנו את המלכים ע .היה נחשב כמו מים
 כתוב שם עירו כלומר העיר שבה מלך וחלק כתוב מהיכן הגיע לדוגמא מבצרה )ע"פ ת' יונתן(.

שאול מרחובות  -מלך שלפניומקומו מכיון שהיה מאותו מקום של הלא כתוב את שם  -בעל חנן בן עכבור
  .הנהר

  .אלופי עשיומג( -)מ
האלופים האלו לא כמו האלופים אחרי המלכים ששלטו  התורה מספרת לנו כאן על אלופים אחרים מבני עשו

הראשוני, הראשונים שלטו באותו זמן ורק במקום אחד והאלופים כאן כל אחד בזמן אחר מלך על כל משפחות 
 אדום )רמב"ן(.

 (.  )רש"י נקראו על שם העיר שמלכו בה  -למקומותם בשמותםעל כל משפחות אדום )רמב"ן(  -למשפחותם

 

 הילדיםממתיקות 
 למה ענה הלך לרעות את החמורים במדבר הרי במדבר אין כמעט מרעה?

 מהיכן הגיעה הסוסה למדבר?
 מאוד העסיק את הילדים למה לעשו היו אלופים ולא רב אלוף כמעט לכל ילד היה תרוץ שונה. 

 נראה לי שהתירוץ הכי טוב הוא שמכיוון שהם לא למדו תורה הם לא היו רב.      

 
שמחנו מאוד מאוד לשמוע את הסיפורים והחידות שהילדים הכינו בבית היתה חוויה לראות  :עברית

את השליטה של הילדים בפסוקים שלמדו לפני כ"כ הרבה זמן ואת השמחה והאחוה להזכר יחד.. 
 בע"ה השבוע נמשיך לקרא את מה שלא הספקנו.

 אנו לקראת סיום הספר. בין השורות:

לסיים.  241ה שהילדים שולטים יפה מאוד בחומר הנלמד. ש.ב עד עמ' התקדמנו ב"ה נרא :חשבון

השבוע בע"ה נחלק משימות כתיבה לקראת סיום שנת הלימודים. כל ילד יכתוב סיפור ובע"ה נוציא 

 אנא עקבו. -סיפרון "ממעשה ידינו"

 . למדנו על מילות תיאור תארנו חפצים. משימה לבית לתאר חפץ :נהנים לכתוב

תאר חפצים אחד הילדים שאך ברצינות איך נטהר אותם? במקוה? )הסברנו את ההבדל כשבקשתי ל

  בין לתאר ללטהר(

 ומבורךשבת שלום                            
 שפילמן ושרה יהודה


