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רון: ממש חכמה גדולה. אז תגידי שאימא שלך כתבה לך את הדרשה. 

רון: היא מתכוונת שאתה צריך להחליט על דרך מעשית לממש את אותו ערך בשנת הבר מצווה שלך.

רשת מפגש
פרופילחבריםדואר נכנסחפש

טל: הי, אני יושב עכשיו וקורא את פרשת השבוע שלי לקראת הבר מצווה. למען 
האמת, אין לי מושג מה אני עושה עם הפרשה הארוכה הזאת. אני לא מבין כמעט 

שום דבר ממה שכתוב בה.

טל: טוב, ונניח שאני מוצא סיפור יפה שהוא גם לא ארוך מדי, מה אני אמור לעשות עם זה? איך זה אמור להתחבר 
לבר מצווה שלי?

טל: אולי תפסיקו להתווכח? אין לי בעיה להיעזר במישהו, אני רק צריך לדעת מה אני אמור לעשות.

טל: תודה חברים על העזרה, אני מקווה שאצליח לעמוד בזה ושזו לא תהיה משימה בלתי אפשרית מבחינתי. 

דקלה: אתה צודק. בכל מקרה, אחרי שאתה מוצא ערך חשוב בעיניך שעולה מתוך הפסוקים שקראת, אתה צריך 
לחשוב איך הוא יבוא לידי ביטוי בחיים שלך.

דקלה: אולי תפסיק לקטוע אותי... אבל אתה צודק, לזה התכוונתי.

רון: תנסה לראות אם יש סיפור נחמד בפרשה שלך או כמה פסוקים שעוסקים 
באותו נושא, ותתמקד בהם. נראה לי שקשה מאוד לעבור על פרשה שלמה.

דקלה: זה כל כך לא נכון! היא רק עזרה לי לחשוב על ערך שעולה מתוך הפרשה שלי. מישהו אמר שצריך לעשות 
הכול לבד?

דקלה: אני יכולה להגיד לך מה אני עשיתי בדרשה שלי. אחרי שקראתי את הקטע ישבתי עם אימא שלי על 
השאלה מה הערך שאפשר ללמוד מתוך אותו קטע.

הוסף תגובה:

אודות

טל שפר
אוהד מכבי חיפה

חוגג השנה בר מצווה!

פרשות השבוע

 גם אתם חוששים מתהליך כתיבת הדרשה? 
 האם יש מישהו שתרצו לקרוא אתו את הפרשה ושיוכל לעזור לכם לתכנן את הדרשה שלכם? 

ביחידות הבאות תקבלו הדגמה כיצד עובדים על פרשה וכיצד מאתרים ערך ומביאים אותו לידי ביטוי בחיי היום יום שלכם. 
אנו מקווים שלאחר שתתאמנו על כמה פרשות יהיו לכם כלים לעבוד על הפרשה שלכם. בהצלחה!
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      על רגל אחת
בתחילת הפרשה אברהם קונה את מערת המכפלה כדי לקבור בה את שרה אשתו. 

בהמשך מסופר שהוא שולח את עבדו הנאמן אל ֲארַם נַהֲרַיִים למצוא כלה ראויה 
ליצחק בנו. עבדו של אברהם פוגש על שפת הבאר את רבקה )שהייתה קרובת 
משפחה של אברהם ושרה( והוא רואה כי היא הכלה המתאימה. הוא נותן לבני 

משפחתה של רבקה תכשיטים ובגדים ורבקה באה עמו לארץ כנען )ארץ ישראל( 
ונישאת באהבה ליצחק. בסיום הפרשה התורה מספרת כי אברהם נפטר ונקבר 

במערת המכפלה, ומסופר גם על פטירת ישמעאל, בנם של אברהם והגר.

       עבודה בחברותא
קראו את הפסוקים.

 השלימו את הקומיקס ברוח הפסוקים.
 איזה סימן מבקש העבד מאלוהים כדי לדעת אם הנערה 

מתאימה להינשא ליצחק בנו של אברהם? 
 מדוע בחר העבד דווקא בסימן זה? מה הוא יכול להעיד 

על הנערה?
 על העבד כתוב: “וירץ לקראתה”;

    ועל רבקה כתוב: “ותמהר ותורד כדה”.
    שערו מדוע מיהר כל אחד מהם.

 אילו ערכים משמעותיים למדתם מפסוקים אלה?

ספר בראשית, פרשת חיי שרה
פרק כ”ג פסוק א’ - פרק כ”ה פסוק י”ח

ַוִּיַּקח ָהֶעֶבד ֲעָׂשָרה ְגַמִּלים ִמְּגַמֵּלי ֲאֹדָניו, ַוֵּיֶלְך, 
ְוָכל טּוב ֲאֹדָניו ְּבָידֹו. ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ֶאל ֲאַרם ַנֲהַרִים 

ֶאל ִעיר ָנחֹור )אחיו של אברהם(. ַוֹּיאַמר: “ה’ 
ֱאלוַהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם, ַהְקֵרה )ַהְפֵגש( ָנא ְלָפַני 

ַהּיֹום, ַוֲעֵׂשה ֶחֶסד ִעם ֲאֹדִני ַאְבָרָהם. ִהֵּנה ָאֹנִכי 
ִנָּצב )עומד( ַעל ֵעין ַהָּמִים )שפת המעיין( ּוְבנֹות 

ַאְנֵׁשי ָהִעיר ֹיְצֹאת ִלְׁשֹאב ָמִים. ְוָהָיה ַהַּנֲעָרה 
ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָה ַהִּטי )תני לי( ָנא ַכֵּדְך ְוֶאְׁשֶּתה, 
ְוָאְמָרה ְׁשֵתה, ְוַגם ְּגַמֶּליָך ַאְׁשֶקה – ֹאָתּה ֹהַכְחָּת 

)שהיא הכלה המתאימה( ְלַעְבְּדָך ְלִיְצָחק”...
ַוְיִהי הּוא )העבד( ֶטֶרם )לפני( ִּכָּלה )ִסֵיים( 
ְלַדֵּבר, ְוִהֵּנה ִרְבָקה ֹיֵצאת... ְוַכָּדּה ַעל ִׁשְכָמּה...

ַוָּיָרץ ָהֶעֶבד ִלְקָראָתּה, ַוֹּיאֶמר: “ַהְגִמיִאיִני 
)השקיני( ָנא ְמַעט ַמִים ִמַּכֵּדְך”.  ַוֹּתאֶמר: 
“ְׁשֵתה ֲאֹדִני”, ַוְּתַמֵהר ַוֹּתֶרד ַּכָּדּה ַעל-ָיָדּה 

ַוַּתְׁשֵקהּו. ַוְּתַכל )סיימה( ְלַהְׁשֹקתֹו, ַוֹּתאֶמר: 
“ַּגם ִלְגַמֶּליָך ֶאְׁשָאב, ַעד ִאם ִּכּלּו )עד שיסיימו( 
ִלְׁשֹּתת”... ַוִּתְׁשַאב ְלָכל ְּגַמָּליו. ְוָהִאיׁש ִמְׁשָּתֵאה 
)מתפלא( ָלּה, ַמֲחִריׁש ָלַדַעת )מחכה לראות(  

ַהִהְצִליַח ה’ ַּדְרּכֹו, ִאם )או( ֹלא.

)בראשית כ”ד י’-כ”א(

אילו תכונות טובות 
הייתם רוצים למצוא 
אצל חבר/ה לחיים?

שתפו את חבריכם: ספרו על 
מקרה שבו התבקשתם לעזור 

ועשיתם זאת בשמחה.

משתפים נקודה למחשבה

הנושא מהפרשה שבו נעסוק:
המפגש של עבד 
אברהם עם רבקה

אחותי, הגמל צמא, 
מה את אומרת?
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גמילות חסדים

“ְוָהָיה ַהַּנֲעָרה ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָה ַהִּטי )תני לי( ָנא ַכֵּדְך ְוֶאְׁשֶּתה, ְוָאְמָרה ְׁשֵתה, ְוַגם ְּגַמֶּליָך ַאְׁשֶקה – ֹאָתּה ֹהַכְחָּת 

)שהיא הכלה המתאימה( ְלַעְבְּדָך ְלִיְצָחק”.  )בראשית כ”ד, ט”ו(

רש”י: “הוכחת: ראויה היא לו )ליצחק(, שהיא גומלת חסדים, וכדאי ליכנס )שתיכנס( בביתו של אברהם. 
ולשון הוכחת – ֵּבַרְרָּת”.

ההוכחה שרבקה היא האישה המתאימה ליצחק בן אברהם היא העובדה שרבקה גומלת חסדים. 
לגמול=לעשות; חסד=נתינה. גמילות חסדים פירושה עשיית מעשים טובים בעבור הזולת. מידתו הידועה של 

אברהם אבינו היא גמילות חסדים. כידוע, אברהם נהג הכנסת אורחים לכל אדם, אפילו לאנשים זרים.

פרשנים ופרשנות

בפסוקים שקראנו בעמוד הקודם ניתן למצוא כמה ערכים חשובים. בדף זה נעסוק באחד מהערכים האלה: 
גמילות חסדים.

       באופן אישי
לפניכם מעשים של גמילות חסדים.

 כתבו ליד כל מעשה מספר מ-1 עד 3: 

1. אני עושה זאת לעתים קרובות.

2. אני עושה זאת לפעמים.

3. אני בכלל לא עושה זאת.

 איזו תכונה מאפיינת את הנערה וגם את משפחת החתן?

 מדוע לדעתכם תכונה זו חשובה? מדוע דווקא בתכונה זו רבקה עומדת למבחן? 

       ממשיכים בחברותא
 עיינו במקורות הבאים והסיקו: האם גמילות חסדים מוגבלת לתחומים מסוימים?

 מיינו את מעשי גמילות החסדים הללו לשלוש קבוצות:

א. גמילות חסד בממונו )עזרה כספית(

ב. גמילות חסד בגופו )עזרה שאני עצמי מגיש פיזית( 

ג. גמילות חסד בדיבורו )עזרה באמצעות אמירה תומכת(

לעזור לתלמידים 
אחרים בכיתה

להתנדב
לכבד אורחים 

במאכל 
ומשקה

להתרים בעבור עמותה 
העוזרת לאנשים

 שאיני מכיר

לשאול את בני המשפחה 
אם הם צריכים עזרה 

לשמח ממני 
אחרים

לתת צדקה לבקר 
חולים

לעזור בבית 
כשמבקשים 

ממני
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אילו מעשים של גמילות חסדים הייתם רוצים להרבות בכיתתכם ובסביבתכם הקרובה?

בחרו במעשה אחד מתוך הצעות גמילות החסדים, שאותו תוכלו לקיים בחיי היום-יום שלכם. תעדו את המעשה בכתב או 

בתמונה.

כתבו באיזה אופן ביטאה רבקה טוב לב, והיכן בחיים שלכם גם אתם נתקלים בטוב לב או מבטאים זאת בעצמכם. 

      דיון במליאה
גמילות חסדים באה לידי ביטוי בתחומים רבים בחיי היום-יום. 

ספרו על מקרי גמילות חסדים שנתקלתם בהם. 

לוקחים אחריות

משימת כתיבה

בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים 
יותר מן הצדקה: צדקה נעשית בממונו, 

גמילות חסדים בין בממונו בין בגופו; 
צדקה היא לעניים, גמילות חסדים בין 

לעניים בין לעשירים; צדקה היא לאנשים 
חיים, גמילות חסדים היא בין לחיים בין 

למתים )כגון: השתתפות בהלוויה(.

 )ע”פ בבלי, מסכת סוכה, מ”ט ע”ב(

ברשת

תלמוד

“כוחו של טוב לבו של האדם אינו נמדד על פי 

מאמציו אלא על פי חיי היום-יום שלו”.

 )בלייז פסקל, 1662-1623, 

מתמטיקאי ופילוסוף צרפתי(

“לצחוק כשכסיל אומר בדיחה - אף זו בבחינת 

גמילות חסדים”. 

)רבי מנחם מנדל מקוצק, 1859-1787, 

מייסד חסידות קוצק(

 מנו את שלוש המעלות של גמילות חסדים 

לפי המקור בתלמוד, ותנו דוגמה מעשית לכל 

אחת מן המעלות הללו.

 איזה סוג של גמילות חסדים מהמקורות 

שקראתם קרוב יותר ללבכם? הסבירו מדוע.

פתגמים

בישראל ישנם כ-15 אלף ארגוני חסד, 
כ-16 אחוז מהם עוסקים ברווחה 

ובבריאות 

)מתוך: ויקיפדיה, ערך “ארגוני חסד”(

ברשת
גמילות חסדים ברשת: האתר “אגורה” 

הוא אתר התנדבותי שאפשר לתרום 
בו כל פריט שאינכם צריכים, מצעצוע 

לתינוק ועד רהיטים. כל מי שצריך יכול 
לקבל שם חפצים בחינם.
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      על רגל אחת
פרשת שמות מספרת על ירידת בני ישראל למצרים בעקבות הרעב שהיה בארץ כנען, 

על שעבוד בני ישראל בידי פרעה ועל גזרתו להשליך ליאור את הבנים הנולדים. 
בהמשך, הפרשה מספרת את קורות חייו של משה: לידתו, הצפנתו )הְַחּבָָאתֹו( והנחתו 
בתיבה על היאור; אחר כך הפרשה מספרת על מציאתו על ידי בת פרעה, גידולו בבית 
פרעה, יציאתו מבית פרעה, התערבותו בריבים שונים ובריחתו למדיין מחשש שפרעה 

יהרוג אותו על מעשיו. במדיין הוא מתערב בריב נוסף, בין רועי הצאן ובנות יתרו, 
כוהן מדיין, מה שמוביל אותו להתחתן עם ציפורה ולרעות את צאן אביה יתרו. 

הפרשה מסתיימת בהתגלות האל בסנה ובחירת משה כשליח להוציא את                
בני ישראל ממצרים ולגאול את עמו. 

       עבודה בחברותא
קראו את הפסוקים

 השלימו את הקומיקס על פי הפסוקים.
 האם לדעתכם צריך היה משה להתערב בריב 

שבין רועי הצאן ובנות יתרו?
 מה אנו יכולים ללמוד על אופיו ממעשה זה? 

 מה הייתה תגובתו של יתרו לסיפור של בנותיו? 
 מה הערך שאנו יכולים ללמוד מתגובתו של יתרו? 

 מהו הערך המרכזי שניתן ללמוד מקטע זה 
לדעתכם?

ספר שמות, פרשת שמות
פרק א’ פסוק א’ - פרק ו’ פסוק א’

ַוְיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם, ַוִּיְגַּדל ֹמֶׁשה ַוֵּיֵצא ֶאל ֶאָחיו... ַוִּיְבַרח 

ֹמֶׁשה ִמְּפֵני ַפְרֹעה ַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ ִמְדָין ַוֵּיֶׁשב ַעל ַהְּבֵאר. 

ּוְלֹכֵהן ִמְדָין ֶׁשַבע ָּבנֹות, ַוָּתֹבאָנה ַוִּתְדֶלָנה )שאבו בדליים( 

ַוְּתַמֶּלאָנה ֶאת ָהְרָהִטים )תעלות המובילות את המים אל 

השוקת, שממנה שותה הצאן( ְלַהְׁשקֹות ֹצאן ֲאִביֶהן. 

ַוָּיֹבאּו ָהֹרִעים ַוְיָגְרׁשּום, ַוָּיָקם ֹמֶׁשה ַוּיֹוִׁשָען )הושיע אותן( 

ַוַּיְׁשְק )השקה( ֶאת ֹצאָנם. ַוָּתֹבאָנה ֶאל ְרעּוֵאל )שם נוסף 

של יתרו( ֲאִביֶהן ַוֹּיאֶמר: “ַמּדּוַע ִמַהְרֶּתן ֹּבא )לבוא( 

ַהּיֹום?” 

ַוֹּתאַמְרָן )הן אמרו(: “ִאיׁש ִמְצִרי ִהִּציָלנּו ִמַּיד ָהֹרִעים ְוַגם 

ָּדֹלה ָדָלה )שאב מים בדליים( ָלנּו ַוַּיְׁשְק ֶאת ַהֹּצאן”. 

ַוֹּיאֶמר ֶאל ְּבֹנָתיו: “ְוַאּיֹו? )והיכן הוא?( ָלָּמה ֶּזה ֲעַזְבֶּתן 

ֶאת ָהִאיׁש? ִקְרֶאן )קראו( לֹו ְוֹיאַכל ָלֶחם”.

ַוּיֹוֶאל )הסכים( ֹמֶׁשה, ָלֶׁשֶבת ֶאת ָהִאיׁש ַוִּיֵּתן ֶאת ִצֹּפָרה 

ִבּתֹו ְלֹמֶׁשה. ַוֵּתֶלד ֵּבן, ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵּגְרֹׁשם, ִּכי ָאַמר: 

“ֵּגר ָהִייִתי ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה”.

)שמות ב’, ט”ו-כ”א(

האם בכל מקרה אדם צריך לקחת 
אחריות ולהתערב? האם יש מקרים 

שבהם נכון דווקא לא להתערב? 
הסבירו. 

ספרו על מריבה שהייתם 
שותפים לה או שהייתם 

עדים לה. תארו מה עשיתם 
במקרה זה. 

משתפים נקודה למחשבה

הנושא מהפרשה שבו נעסוק:

משה ובנות יתרו

אבא, אתה לא תאמין מה קרה
 לנו היום! הרועים שוב באו להציק 

לנו, אבל אז הגיע איש אחד
 וגירש אותם... 
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אחריות ומחויבות

“ַוָּיֹבאּו ָהֹרִעים ַוְיָגְרׁשּום, ַוָּיָקם ֹמֶׁשה ַוּיֹוִׁשָען, ַוַּיְׁשְק ֶאת ֹצאָנם”. )שמות ב’, י”ז(

פירוש הרש”ר )הרב שמשון רפאל( הירש: “הוא השקה את צאנן מתוך חמלה לבני אדם שנרדפו עד לעייפה”.  
הרש”ר הירש מסביר שמכיוון שראה משה שבנות יתרו סבלו מרדיפת הרועים, הוא לא הסתפק בגירוש 

הרועים אלא המשיך ועזר להן גם לשאוב מים. 

פרשנים ופרשנות

בפסוקים שקראנו בעמוד הקודם ניתן למצוא כמה ערכים חשובים. בדף זה נעסוק באחד מהערכים האלה:

ערך האחריות והמחויבות.

       באופן אישי
לפניכם שלושה מקרים. חשבו מה הייתם עושים בכל אחד מהם: האם הייתם חשים מחויבות כלפי האחר, והאם הייתם לוקחים 

אחריות כדי לעזור לו? 

 חשבו, מה מדגיש הרש”ר בפירושו על הפסוק? 

 מה אנו יכולים ללמוד מכך שמשה לא הסתפק בכך שגירש את הרועים אלא אף השקה את הצאן של בנות יתרו?

       ממשיכים בחברותא
בפסוקי התורה נאמר שמשה הושיע את בנות יתרו, אך לא נאמר במפורש כיצד עשה זאת. 

 ציירו על דף או שערו בדמיונכם כיצד נראו אותם רגעים שבהם משה הושיע את בנות יתרו מידי הרועים. 

 קראו את הפרשנות והסתכלו בציורים. מה האירוע המתואר בכל אחד מהמקרים? 

 מה ההבדל בדרך ההתערבות של משה בין שלוש הגישות )שני הציורים ופירושו של הנצי”ב מוולוז’ין(? 

 האם אחת הדרכים דומה לזו שאתם דמיינתם?

אל הכיתה הגיע ילד חדש ולא 
משתפים אותו במשחקים בהפסקות:

א. אנסה בכל כוחי לשלב אותו 
במשחקים, גם אם זה אומר לערב 

את המורה. 
ב. אני רוצה לעזור לו, אבל אני לא 
חושב שאני יכול לעמוד מול כל 

התלמידים. 
ג. אני אחראי עליו? שייקח אחריות 

על עצמו ויכניס את עצמו לעניינים. 

תלמידות בכיתה מארגנות חרם על 
אחת החברות בכיתה:

א. אני יודעת שיש לי השפעה על 
התלמידות, אז אשתדל לעזור.

ב. אני לא אוהבת שמחרימים ילדים, 
אבל אני לא אעמוד נגד כולם.
ג. יש מורה בכיתה, ובאחריותה 

לפתור בעיות חברתיות שכאלו.

ראיתם כמה ילדים מהכיתות הגבוהות 
מציקים לילד קטן מכיתה א’:

א. אני יודע שכתלמיד כיתה ו’ יש לי 
אחריות לדאוג לתלמידים הצעירים 

בבית הספר. 
ב. זה ממש לא נחמד מצדם, אבל אני 

לא רוצה להיחשב ל”חנון”.
ג. אני לא מתערב במה שלא ענייני.

 חשבו על מקרים נוספים שבהם נחשפתם לפגיעה בילדים או במבוגרים חלשים או שונים. האם התערבתם? מדוע?
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ראינו כמה דרכים לפרש את דרך התערבותו של משה, אך החשוב מכול הוא שמשה לא נשאר אדיש למעשה של חוסר 
צדק; הוא ידע שבאחריותו לסייע לאחר במצוקתו. 

א. צאו בהפסקה עם מחברת אל חצר בית הספר. אם מצאתם דברים שליליים המתרחשים בזמן ההפסקה תארו אותם 
במחברת והגיבו כפי שנכון בעיניכם להגיב באותו מקרה.   

ב. חזרו לכיתה עם הדברים שכתבתם ועם הפתרונות שהצעתם במקרים השונים, ודונו כיצד נכון להגיב בכל אחד מהמקרים.     
ג. בחרו בדרך פעולה משותפת שבה תוכלו לעזור בהפסקות ליתר תלמידי בית הספר.  

ד. תארו כיצד לקיחת האחריות והעזרה לאחרים השפיעה עליכם. 

תארו מנקודת מבטכם את לקיחת האחריות של משה בריב שבין רועי הצאן ובנות יתרו, וכתבו כיצד ערך זה יכול לבוא 
לידי ביטוי בחיים הבוגרים שלכם כבני ובנות מצווה. 

      דיון במליאה
 הציגו את הדרך הטובה ביותר בעיניכם לפתרון מריבות מסוג זו שהייתה בין הרועים לבין בנות יתרו. 

 האם הפתרון שלכם מתאים לאחת הגישות בציורים או בפרשנות שקראתם? 

 הסבירו כיצד בכל אחת מהפרשנויות - גם בציורים וגם בפירוש של הנצי”ב מוולוז’ין - הביא משה לידי ביטוי את ערך 

האחריות והמחויבות.

משה ובנות יתרו. 
הגדת הזהב, ספרד, ברצלונה, 1320 בקירוב. 

סבסטיאנו ריצ’י, 1720

וישק את צאנם: גם כן כתוב בלשון זכר )מדוע לא בלשון נקבה - צאנן, הרי מדובר על 
בנות יתרו?( שהשקה גם את צאן הרועים... שאף צאן הרועים השקה ובזה הושיע את 

הבנות )כלומר, משה ערך פשרה בין הרועים ובנות יתרו בכך ששאב מים לכולם(. 

)פירוש הנצי”ב מוולוז’ין על התורה, שמות ב’, י”ז(

לוקחים אחריות

משימת כתיבה
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      על רגל אחת
הפרשה פותחת במפגש שבין משה לחותנו יתרו. יתרו נוכח לדעת כי על משה מוטל 

עומס כבד: הוא היחיד שמטפל בכל הבעיות שיש לעם. יתרו מציע למשה למַנֹות שופטים 

שיעבדו תחתיו, וכך יפעל באופן יעיל יותר ולא יקרוס תחת העומס. 

בהמשך עוסקת הפרשה במעמד הר סיני. לאחר שלושה ימי הכנה והתקדשות, אלוהים 

מתגלה אל ישראל ונותן להם את עשרת הדִיּבְרות, ובהם: הכרה באֵל אחד ואיסור 

לעבוד פסילים, האיסור לֵָׂשֹאת את שם האלוהים לשווא, הציווי על הַשּבָת, כיבוד הורים, 

האיסורים על רצח, ניאוף, גניבה, מתן עדות שקר, והאיסור לחמוד את אשר לזוּּּּּ ּלָת.

       עבודה בחברותא
קראו את הפסוקים.

 השלימו את האיור על פי מה שאתם חושבים. 

 עם איזה דיבר אתם מזדהים במיוחד? מדוע? 

 מדוע לדעתכם דווקא הציוויים האלה ניתנו 

במעמד מיוחד בהר סיני?

 מדוע קביעת החוקים והכללים הללו היא אירוע 

חשוב ומרכזי כל כך בחיי עמנו?

ספר שמות, פרשת יתרו
פרק י”ח פסוק א’ - פרק כ’ פסוק כ”ב

ָאֹנִכי )אני( ה’ ֱאֹלוֶהיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית 
ֲעָבִדים. ֹלא ִיְהֶיה ְלָך ֱאלֹוִהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָני. ֹלא ַתֲעֶׂשה 

ְלָך ֶפֶסל ְוָכל ְּתמּוָנה ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ 
ִמָּתַחת ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים ִמַּתַחת ָלָאֶרץ. ֹלא ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם ְוֹלא 

ָתָעְבֵדם )תעבוד אותם(... 

ֹלא ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ה’ ֱאֹלוֶהיָך ַלָּׁשְוא )לא תישבע לשקר(. 
ִּכי ֹלא ְיַנֶּקה )יפטור מעונש( ה’ ֵאת ֲאֶׁשר ִיָּׂשא ֶאת ְׁשמֹו 

ַלָּׁשְוא.

ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו. ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֹבד ְוָעִׂשיָת 
ָּכל ְמַלאְכֶּתָך. ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַלה’ ֱאֹלוֶהיָך, ֹלא-ַתֲעֶׂשה 

ָכל ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך, ַעְבְּדָך ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמֶּתָך 
ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך. ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ה’ ֶאת ַהָּׁשַמִים 
ְוֶאת ָהָאֶרץ, ֶאת ַהָּים ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם )בהם( ַוָּיַנח ַּבּיֹום 

ַהְּׁשִביִעי. ַעל-ֵּכן ֵּבַרְך ה’ ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ַוְיַקְּדֵׁשהּו.

 ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה
 ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלוֶהיָך ֹנֵתן ָלְך.

 ֹלא ִתְרָצח, ֹלא ִתְנָאף, ֹלא ִתְגֹנב, ֹלא ַתֲעֶנה )תעיד( ְבֵרֲעָך
 ֵעד ָׁשֶקר.

ֹלא ַתְחֹמד ֵּבית ֵרֶעָך, ֹלא ַתְחֹמד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו 
ְוׁשֹורֹו ַוֲחֹמרֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלֵרֶעָך.

)שמות כ', ב'-י"ג(

עשרת הדיברות הם חלק מהציוויים 
שאלוהים מצווה את עם ישראל.

חשבו על כללים שאתם מתנהלים 
על פיהם בחיי היום יום שלכם. איך 

נקבעו הכללים האלה? 

האם ישנם ערכים וצורות 
התנהגות בעשרת הדיברות 
שהייתם רוצים ליישם בחיים 
שלכם? מהם? הסבירו ופרטו. 

משתפים
נקודה למחשבה

הנושא מהפרשה שבו נעסוק:
עשרת הדיברות

על אילו מן הדיברות 
היית יכול לחשוב 

לבד?
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כיבוד הורים

"ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלוֶהיָך ֹנֵתן ָלְך."  )שמות כ', י"א(

שולחן ערוך: “איזהו כבוד? מאכילו ומשקהו, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא )עוזר לו ללכת ממקום למקום(. 
ויתננו לו בסבר פנים יפות...”  )יורה דעה ר”מ, ב’-ד’(

בפסוק אנחנו קוראים על החובה לכבד את ההורים. אולם, מה נכלל בתוך החובה הזו? מה המשמעות של 
המונח כיבוד וכיצד צריכים הדברים לבוא לידי ביטוי בפועל?

שולחן ערוך הוא ספר שעוסק באופן שבו צריך לקיים את המצוות הלכה למעשה. בספר מבואר מהי הכוונה 
במונח כיבוד ומה הוא כולל – טיפול ודאגה לצורכיהם של ההורים בנועם הליכות ובסבר פנים יפות.

פרשנים ופרשנות

בפסוקים שקראנו בעמוד הקודם ניתן למצוא כמה ערכים חשובים. בדף זה נעסוק באחד מהערכים האלה: 
כיבוד הורים.

       באופן אישי
 ספרו על מקרה שבו הייתה אי הסכמה או ויכוח ביניכם לבין ההורים. 

    מהם הרגשות שחוויתם בעקבות מקרה זה ומה לדעתכם הרגישו ההורים?

    האם ערך כיבוד ההורים השפיע על אופן התנהגותכם?

    בהתבוננות לאחור, האם הייתם מתנהגים באותו אופן?

       ממשיכים בחברותא
 קראו את המקורות.

 במקור א’ ו-ב’, מהן ההתנהגויות המצופות או המתוארות מהבן כלפי הוריו? מה המסר שהתנהגויות אלו 

באות ללמד והאם הן באות לידי ביטוי ביחסים שלכם אל מול הוריכם? 

 בשירי הילדים במקורות ג’ ו-ד’ מתוארים יחסים בין ילדים להורים. השוו בין מערכות היחסים המתוארות 

בכל אחד מהשירים. 

 מקור א’ מתאר ציפייה של התנהגות הילד כלפי הוריו ומקור ג’ מתאר ציפייה של התנהגות ההורים 

כלפי הילד. תארו מקרה או כתבו סיפור או שיר שיש בו שילוב נכון, על פי דעתכם, בין הציפיות של הילד 

מהוריו ובין ציפיות ההורים מהילד. 

 הסבירו ופרשו את המושג “כיבוד הורים”. למי מיועד מושג זה ומה הוא כולל?
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“ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו תִּיָראּו” )ויקרא י”ט, ג’(

איזהו מורא? לא יעמוד במקומו המיוחד 

לו... או מקום המיוחד לו להתפלל 

)המקום השמור לאב בבית הכנסת(. ולא 

ישב במקום המיוחד לו להסב בביתו 

)לא ישב במקום הקבוע לאב בשולחן(. 

ולא סותר את דבריו, ולא מכריע את 

דבריו בפניו. )לא מבטל את דברי אביו 

ואומר את ההפך(. 

)שולחן ערוך, יורה דעה, ר”מ( 
]הדברים אמורים בלשון זכר אבל כפי שמופיע בפסוק
 הם מתייחסים גם לאם.[ 

אמו של רבי טרפון ירדה לטייל לתוך 

חֵצרּה בשבת ונפסק קורדייקין שלה 

)נקרע לה הסנדל( והלך רבי טרפון 

והניח שתי ידיו תחת פרסותיה )כפות 

רגליה( והייתה מהלכת עליהן עד 

 שהגיעה למיטתה.

)ירושלמי, מסכת קידושין, כ’ ע”א(

 אל תסבירו לי אם לא שאלתי,
 אל תקראו לי באמצע משחק,

 בייחוד אם רק התחלתי.
 דברים שאני לא אוהב -
 אל תכריחו אותי לאכול.

 וכשאני רוצה לעזור,
אל תגידו: “זה אתה לא יכול!”

אל תצעקו עליי לפני כולם
ואל תיקחו אותי לאנשים 

שאין לי מה לעשות אצלם. 

)יהודה אטלס, מתוך: הילד הזה הוא אני( 

אֵם סינית כבת שבעים תבעה את בנה 
בבית משפט מקומי. העילה לתביעה: הבן 
מזניח את אמו המזדקנת. הוא אינו שואל 

לשלומה, ממעט לבקרה, ובכך למעשה 
גורם לאמו לתחושת בדידות, כטענתה. 

לאחר ששמע השופט את טענותיה 
של האם נשלח צוות מיוחד מטעם בית 

המשפט לביתו של הבן כדי לבחון מקרוב 
את פרטי המקרה. 

)iasia מתוך האתר(

ג.א.

ד.

ה.

ב.

ִאּמָא יְקָרָה לִי, יְקָרָה...
ֲאחַיֵּךְ אֵלַיִךְ, ֲאחַיֵּךְ
ֲאחַיֵּךְ אֵלַיִךְ, ֲאחַיֵּךְ.

ִׁשיר קָטָן ָאִׁשירָה לָךְ
ּכִי ֲאנִי אוהֵב אֹוָתךְ,

אֹוהֵב אֹוָתךְ
אֹוהֵב אֹוָתךְ.

)אימא יקרה, משה דפנא(
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כתבו לעצמכם הלכות כיבוד הורים משלכם. חשבו על חמישה כללים שיכולים להתאים לבית שלכם ושישפרו את היחס 

ביניכם לבין ההורים. השקיעו מחשבה גם באופן היישום של הכללים: כלפי מי הם מכוונים, האם יהיה בכוחכם לקיימם 

וכיצד תעשו זאת. 

לדוגמה: כאשר אני מתעכב להגיע הביתה אדאג ליידע את הוריי כדי שלא ידאגו.

כתבו וספרו אילו ערכים אתם מרגישים שספגתם מן ההורים שלכם ועל מה הייתם רוצים להודות להם. אם תעשו זאת 

ברצינות ובתשומת לב ראויה תוכלו לשלב את הדברים בדרשה שלכם.

לוקחים אחריות

משימת כתיבה

      דיון במליאה
 קראו את מקור ה’ המתאר מקרה אמתי שהתרחש בסין.

 בחרו סנגור המייצג את הבן וקטגור )תובע( המייצג את האם. כל אחד בתורו יטען את טענותיו.

 לאחר שמיעת הסנגור והקטגור, חברים המעוניינים בכך יכולים לחזק בטענותיהם את אחד הצדדים.

 לבסוף, הצביעו מי מבין הצדדים שכנע אתכם יותר.



נושאים וערכים בפרשת השבועספר ויקרא פרשת קדושים 14

       עבודה בחברותא
קראו את הפסוקים.

 נסו להשיב על הדילמה שעלתה בקומיקס.
 בחרו את אחד הציוויים מהקטע שלפניכם והסבירו אותו במילים שלכם.

 הפסוקים שלפניכם מתחילים בציוויֵי “לא תעשה”. 
א. מתי משתמשים בצורת הפועל ציווי בדרך כלל?

ב. תנו דוגמה למקרה שבו עשיתם שימוש בצורת הפועל ציווי והסבירו אותה. 
 למי לדעתכם מכֻוונים דברים אלו בפרשה?

 מדוע חֶברָה צריכה כל כך הרבה חוקים? האם חברה לא יכולה להתקיים 
בלי חוקים? הסבירו. 

 איזה ערך הייתם בוחרים כערך המשמעותי לכם ביותר מתוך הפסוקים? 
הסבירו ופרטו.

      על רגל אחת
הפרשה פותחת בציווי לבני ישראל “קדושים תהיו כי קדוש אני”. הפרשה מפרטת רשימה 

ארוכה של ציוויים, העוסקים בנושאים חברתיים שבין אדם לחברו ובנושאים שבין אדם 
לאלוהיו. בין הנושאים המוזכרים ניתן למצוא למשל את הציוויים: כיבוד הורים, שמירת 

השבת, איסור עבודה זרה, צדקה - מתנות עניים, איסור גנבה, איסור לשקר, איסור 
לעשוק שכיר, איסור להכשיל עיוור, החובה לשפוט בצדק, איסור לרכל, איסור לשנוא, 

איסור נקמה, כבוד לזקן, חיוב לשכר הוגן, וקדושת המשפחה. 

ספר ויקרא, פרשת קדושים
פרק י”ט פסוק א’ - פרק כ’ פסוק כ”ז 

ֹלא ִּתְגֹנבּו ְוֹלא ְתַכֲחׁשּו )לא תימנעו 

מלומר אמת( ְוֹלא ְתַׁשְּקרּו ִאיׁש 

ַּבֲעִמיתֹו. ְוֹלא ִתָּׁשְבעּו ִבְׁשִמי ַלָּׁשֶקר 

ְוִחַּלְלָּת ֶאת ֵׁשם ֱאֹלוֶהיָך ֲאִני ה’. ֹלא 

ַתֲעֹׁשק ֶאת ֵרֲעָך ְוֹלא ִתְגֹזל ֹלא ָתִלין 

)תעכב( ְּפֻעַּלת ָׂשִכיר )תשלום 

לאדם העובד( ִאְּתָך ַעד ֹּבֶקר. ֹלא 

ְתַקֵּלל ֵחֵרׁש ְוִלְפֵני ִעֵּור ֹלא ִתֵּתן 

ִמְכֹׁשל ְוָיֵראָת ֵּמֱאֹלוֶהיָך ֲאִני ה’. 

ֹלא ַתֲעׂשּו ָעֶול )אי צדק( ַּבִּמְׁשָּפט 

ֹלא ִתָּׂשא ְפֵני ָדל ְוֹלא ֶתְהַּדר ְּפֵני 

ָגדֹול )לא תעדיף את העני על פני 

העשיר, ולהפך( ְּבֶצֶדק ִּתְׁשֹּפט 

ֲעִמיֶתָך. ]...[ ֹמאְזֵני ֶצֶדק ַאְבֵני ֶצֶדק 

ֵאיַפת )כלי למדידת משקל( ֶצֶדק 

ְוִהין )כלי למדידת נוזל( ֶצֶדק ִיְהֶיה 

ָלֶכם, ֲאִני ה’ ֱאֹלוֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי 

ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים.

)ויקרא י”ט, י”א-ל”ו( 

האם לדעתכם במדינת ישראל היום 
מתקיימים הציוויים והערכים העולים 

מתוך הפרשה?
הסבירו את דעתכם ותנו דוגמאות.

חשבו על ערך חברתי, ערך העוסק 
ביחסים שבין אדם לחברו, שאינו נמצא 
בציטוט שלפניכם, הסבירו את חשיבותו 

וכיצד הוא תורם לחברה.

משתפים נקודה למחשבה

הנושא מהפרשה שבו נעסוק:

מידות האדם

אני מבין למה לא לשים מכשול 
בפני עיוור, אבל מדוע התורה 

מקפידה על מה שאומרים לחירש 
אם הוא ממילא אינו שומע?

ציווי חשוב - לא 
לקלל חירש ולא לשים 
מכשול בפני עיוור! 
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צדק

“ֹלא ְתַקֵּלל ֵחֵרׁש ְוִלְפֵני ִעֵּור ֹלא ִתֵּתן ִמְכֹׁשל ְוָיֵראָת ֵּמֱאֹלוֶהיָך ֲאִני ה’.” )ויקרא י”ט, י”ד(

פירוש רש”י: “ולפני עור לא תתן מכשול: לפני הסומא )עיוור( בדבר לא תתן עצה שאינה הוגנת לו. אל תאמר: 

מכור ָׂשְדָך וקח לך חמור, ואתה עוקף עליו )מאחורי גבו( ונוטלה )קונה את השדה שרצית( הימנו )ממנו(”.

רש”י מרחיב את המשמעות המילולית של הפסוק ומסביר שהעיוור איננו רק אדם שלא יכול לראות בעיניו, 

אלא הוא גם אדם שאינו יודע עובדות מסוימות או שאינו מבין את המציאות כראוי; והמכשול איננו רק דבר 

העומד בדרך ומקשה על המעבר אלא גם עצה מכשילה שאדם נותן לאותו “עיוור”.

ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרֹּדף )דברים ט”ז, כ’(

פרשנים ופרשנות

בפסוקים שקראנו בעמוד הקודם ניתן למצוא כמה ערכים חשובים. בדף זה נעסוק באחד מהערכים האלה: 
צדק.

       באופן אישי
מה דעתכם: צודק או לא צודק?

1. המוכר החזיר לי יותר מדי עודף. בעיה שלו.

2. יש ילד בכיתה שלא טוב בכדורגל, אני מציע לו להיות שופט.

ּּוַעַד הבית אוסף כסף כדי להתקין מעלית. אחד השכנים מסרב לשלם. 3. בבניין גר דייר נכה, ו

 הסבירו מדוע בחרתם צודק או לא צודק במקרים שקראתם. 

 הסבירו מהי עשיית צדק מבחינתכם. בחרו מקרה שבו נעשה אי צדק כלפיכם, תארו אותו וספרו כיצד הרגשתם.

 חשבו: על מי נועד להגן ציווי זה על פי פשט המקרא וע”פ רש”י?

 מה אנו יכולים ללמוד מן העובדה שהתורה ופרשניה ְמגִנִים על סוג זה של אנשים?

       ממשיכים בחברותא

 קראו את המקורות שלפניכם ובדקו כלפי מי יש לעשות 

צדק בכל אחד מהמקורות. מה משותף לכולם?

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 הוא החוק הבולט והכללי ביותר במדינת ישראל 
העוסק בזכויותיהם של אנשים בעלי מוגבלות. מטרת החוק מוצגת בסעיף 2 לחוק: “חוק זה מטרתו 

להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות )דהיינו, לקות קבועה או מגבלה זמנית(, ולעגן את זכותו 
להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן 

שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו”.
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 כולנו שווים.
כולנו רוצים להצליח, לאהוב, לחלום ולהגשים.

כולנו יושבים על כיסא ורוצים להתקדם, כולנו שווים.
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לאחר שלמדנו על החשיבות שבעשיית צדק גם כלפי האנשים החלשים בחברה, ובכללם אנשים בעלי מוגבלויות, נקבל 

על עצמנו אחריות ונפעל למען הנגשת בית הספר לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים. 

אופן הפעולה:

 נתחלק לקבוצות.

 נערוך סיור בבית הספר ונאתר מקומות שבהם התנועה לאנשים בעלי מוגבלויות אינה אפשרית.

 לאחר הצגת הדברים בפני מחנכת הכיתה, נערוך מכתב ובו פירוט הליקויים ונשלח אותו לראש העיר עם העתק 

למנהלת. במכתב נבקש לערוך פגישה לצורך קידום הדברים.

   )לפניכם קישור לאתר העוסק בהנגשת מבני ציבור לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. ניתן להיעזר בו: 

)www.aisrael.org    

 צטטו מקור אחד המדבר על צדק מתוך המקורות שלפניכם. 

 תארו את התהליך שבו סיירתם במרחב בית הספר על מנת לאפשר נגישות לאנשים בעלי צרכים מיוחדים ובכך ליישם 

את הערך הצדק.

      דיון במליאה
 מה נקודות הדמיון ומה ההבדלים בין הקטעים שקראתם לבין הפסוק מהפרשה: “וְלִפְנֵי עִוֵּר לֹא ִתּתֵן ִמכְׁשֹל”. 

 מדוע לדעתכם הערך “צדק” והציווי “וְלִפְנֵי עִוֵּר לֹא ִתּתֵן ִמכְׁשֹל” הם כללים יסודיים בתורה ובמגילת העצמאות של מדינת 

ישראל? הסבירו את הקשר שבין הדברים.

 אם נתקלתם במקרה של חוסר צדק בחברה, או להפך - במקרה שנעשה בו צדק - שתפו את חבריכם.

 כיצד לדעתכם ניתן ליישם את הפסוק “וְלִפְנֵי עִוֵּר לֹא ִתּתֵן ִמכְׁשֹל”? על ידי סיוע בעזרה ובמעורבות בקהילה שלכם למען 

אנשים בעלי צרכים מיוחדים, או על ידי סיוע לאנשים החלשים בחברה שמתאר הנביא ירמיהו?

לוקחים אחריות

משימת כתיבה

“ֲעׂשּו ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְוַהִּצילּו ָגזּול 
)אדם שנלקח ממנו דבר בכוח( 

ִמַּיד ָעׁשֹוק )האדם הגונב( ְוֵגר ָיתֹום 
ְוַאְלָמָנה ַאל ֹּתנּו )לא תרמו( ַאל 

ַּתְחֹמסּו )לא תבזזו(...” 

)ירמיהו כ”ב, ג’(

 בחרו מקור אחד וכתבו שני דברים שהחברה צריכה 

לעשות כדי לדאוג לַצדק המתואר במקור.

 הציעו פירוש לפסוק “לֹא ִתּתֵן ִמכְׁשֹל”. חשבו: מהם 

המכשולים שעמם מתמודדים האנשים במקורות 

שקראתם וכיצד מוטלת עלינו כחברה האחריות 

לעזור להם? 

מדינת ישראל... תהא מושתתה על יסודות החירות, 

הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. 

)מתוך מגילת העצמאות(
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       עבודה בחברותא
קראו את הפסוקים.

 השלימו את האיור על פי הפסוקים.

 ספרו את הסיפור במילים שלכם.

 מדוע לדעתכם ה’ מתייחס בחומרה 

למעשיהם של מרים ואהרן? מה היה חטאם?

 הפסוקים מציינים את מידת הענווה של 

משה. מהי לדעתכם ענווה, ומה הקשר בין 

תכונה זו של משה לסיפור?

 מה מבקש אהרן ממשה? כיצד הוא מנמק 

את דבריו?

  כיצד מגיב משה לדבריו של אהרן?

מה דעתכם על תגובה זו?

 אילו ערכים אתם יכולים ללמוד מהסיפור?

      על רגל אחת
הפרשה פותחת בציווי על הדלקת המנורה במשכן על ידי אהרן.

בהמשך מופיע הציווי על “פסח שני” - יום נוסף )י”ד באייר( שבו אנשים שלא יכלו לחגוג 
את הפסח במועדו יכולים לחגוג אותו.

ה’ ְמצַווה את משה לעשות שתי חצוצרות כסף שישמשו לכַנֵס את העם ולהודיע על 
נסיעת המחנות.  

בני ישראל מתלוננים בפני משה על המן ועל כך שאין להם בשר כפי שהיה במצרים. 
משה מתקשה להתמודד עם טענות העם והוא פונה לה’. ה’ ְמצַווה אותו לבחור שבעים 

זקנים )חכמים( שיעזרו לו. בתגובה לתלונת בני ישראל ה’ מוריד  ׂשְֹלָו )=סוג של עוף( 
מהשמים. כאשר בני ישראל אוכלים מן הׂשְֹלָו ה’ מכה בהם ורבים נהרגים. לכן נקרא 

המקום קברות התאווה.
בסיום הפרשה, מריָם ואהרן מדברים רעות במשה אחיהם, וכעונש מרים לוקה בצרעת.

ספר במדבר, פרשת בהעלותך 
פרק  ח’ פסוק א’ - פרק י”ב פסוק ט”ז

ַוְּתַדֵּבר ִמְרָים ְוַאֲהֹרן ְּבמֶׁשה ַעל ֹאדֹות ָהִאָּׁשה ַהֻּכִׁשית )אשה כהת עור( 
ֲאֶׁשר ָלָקח, ִּכי ִאָּׁשה ֻכִׁשית ָלָקח. ַוֹּיאְמרּו: “ֲהַרק ַאְך ְּבמֶׁשה ִּדֶּבר ה’ )האם 

רק עם משה דיבר ה’?( ֲהֹלא ַּגם ָּבנּו )מרים ואהרן( ִדֵּבר”. ַוִּיְׁשַמע ה’. 

ְוָהִאיׁש מֶׁשה ָעָניו )צנוע( ְמֹאד ִמֹּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה. 

ַוֹּיאֶמר ה’ ִּפְתֹאם ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ִמְרָים: “ְצאּו ְׁשָלְׁשְּתֶכם ֶאל ֹאֶהל 
מֹוֵעד”. ַוֵּיְצאּו ְׁשָלְׁשָּתם. 

ַוֵּיֶרד ה’ ְּבַעּמּוד ָעָנן ַוַּיֲעֹמד ֶּפַתח ָהֹאֶהל ַוִּיְקָרא: “ַאֲהֹרן ּוִמְרָים”, ַוֵּיְצאּו 
ְׁשֵניֶהם. ַוֹּיאֶמר: “ִׁשְמעּו ָנא ְדָבָרי, ִאם ִיְהֶיה ְנִביֲאֶכם ה’ )כאשר נביא 
מתנבא מאת ה’( ַּבַּמְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוָּדע  )אתגלה( ַּבֲחלֹום ֲאַדֶּבר ּבֹו 

)אדבר אתו בחלום(.  ֹלא ֵכן ַעְבִּדי מֶׁשה, ְּבָכל ֵּביִתי ֶנֱאָמן הּוא. ֶּפה ֶאל 
ֶּפה )פנים אל פנים( ֲאַדֶּבר ּבֹו ּוַמְרֶאה ְוֹלא ְבִחיֹדת ּוְתֻמַנת ה’ ַיִּביט. ּוַמּדּוַע 

ֹלא ְיֵראֶתם )פחדתם( ְלַדֵּבר ְּבַעְבִּדי ְבמֶׁשה?” ַוִּיַחר ַאף ה’ ָּבם )ה’ כעס 
עליהם( ַוֵּיַלְך.

ְוֶהָעָנן ָסר ֵמַעל ָהֹאֶהל ְוִהֵּנה ִמְרָים ְמֹצַרַעת ַּכָּׁשֶלג )לקתה בפריחה לבנה 
על העור( ַוִּיֶפן ַאֲהֹרן ֶאל ִמְרָים ְוִהֵּנה ְמֹצָרַעת. 

ַוֹּיאֶמר ַאֲהֹרן ֶאל מֶׁשה: “ִּבי ֲאֹדִני )בבקשה אדוני(, ַאל ָנא ָתֵׁשת )תשים(  
ָעֵלינּו ַחָּטאת )חטא( ֲאֶׁשר נֹוַאְלנּו )עשינו בטיפשות( ַוֲאֶׁשר ָחָטאנּו”... 

ַוִּיְצַעק מֶׁשה ֶאל ה’ ֵלאֹמר: “ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה”. 

ַוֹּיאֶמר ה’ ֶאל-מֶׁשה: “ְוָאִביָה ָיֹרק ָיַרק ְּבָפֶניָה )אם אביה היה יורק בפניה(  
ֲהֹלא ִתָּכֵלם )האם לא הייתה מתביישת( ִׁשְבַעת ָיִמים? ִּתָּסֵגר )מרים( 

ִׁשְבַעת ָיִמים ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוַאַחר ֵּתָאֵסף )אחר כך תחזור אל המחנה(”. 

)במדבר י”ב, א’-י”ד(

בפרשה מרים ואהרן מדברים בגנותו של 
משה. מדוע לדעתכם הם עושים זאת?
מה מניע אנשים לדבר עם חבריהם 

בגנותם של אנשים אחרים? 

האם קרה פעם שמישהו 
אמר לכם או עליכם דברים 

שלא היה לכם נעים לשמוע? 
כיצד הרגשתם?

משתפים נקודה למחשבה

הנושא מהפרשה שבו נעסוק:

שלושת האחים 
משה, אהרן ומרים

אחותי, לפני רגע 
היית בלי פצעים.

כן, זה בגלל ש...
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בקשת סליחה והיכולת לסלוח

“ְוָהִאיׁש מֶׁשה ָעָניו ְמֹאד ִמֹּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה”. )במדבר י”ב, ג’(

רמב”ן: “וטעם והאיש משה עניו מאד - להגיד כי השם )אלוהים( ִקנא לו בעבור ַעְנְוָתנּותֹו )ה’ הוא שהגן על 
שמו הטוב של משה( כי הוא )משה( לא יענה על ריב לעולם אף אם ידע )שדיברו עליו(”. 

הרמב”ן מפרש מדוע התורה מציינת את ַעְנָוותֹו של משה. לדבריו, אנו למדים מכך שמשה לא היה זה שיזם 
את הנזיפה של ה’ בֶאָחיו, וגם אילו ידע שאחיו דיברו עליו רעה היה מוותר וסולח להם. 

א. אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפייס, אלא יהא נוח לרצות )לסלוח( וקשה 
לכעוס. ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול, מוחל בלב שלם ובנפש חפצה, 

ואפילו ֵהֵצר )הקשה, הציק( לו וחטא לו הרבה, לא ִיּקׂום ולא ִיּטׂור.

)רמב”ם, הלכות תשובה ב’, י’(

פרשנים ופרשנות

בפסוקים שקראנו בעמוד הקודם ניתן למצוא כמה ערכים חשובים. בדף זה נעסוק באחד מהערכים האלה: 

בקשת סליחה והיכולת לסלוח.

       באופן אישי
 תארו אירוע שבו רבתם עם אדם קרוב לכם. מה הוביל למריבה? כיצד היא פרצה? איך הרגשתם באותו הזמן

    וכיצד לדעתכם הרגיש האדם שרבתם אתו?

 האם התפייסתם וסלחתם לאותו אדם? אם כן, מה הוביל אתכם לעשות זאת?

 האם אתם מתפייסים בקלות או שקשה לפייס אתכם?

 האם לדעתכם נהג משה נכון בכך שלא הגיב לדברים?

 על פי פירוש הרמב”ן סלח משה לאחיו מראש. אם כן, מדוע הגיב ה’?

       ממשיכים בחברותא
 קראו את מקור א’. מהי הדרכתו של הרמב”ם? מדוע לדעתכם היכולת להתפייס חשובה לו כל כך?

 קראו את מקור ב’, המתאר אדם פגוע המסרב לסלוח. האם יש מצבים שבהם לא תהיו מוכנים לקבל 

בקשת סליחה? מה המחיר של הליכה בדרך הזאת?

 כתבו דו שיח דמיוני בין הרמב”ם לבין הדמות שבשיר. מה לדעתכם היה מייעץ הרמב”ם לדובר שבשיר, 

וכיצד היה הדובר שבשיר מגיב? האם יש לכם רעיון כיצד אפשר לשכנע את הדמות שבשיר לסלוח?

 קראו את מקורות ג’ ו-ד’, המתארים שני אופנים של בקשת סליחה. באיזה אופן היה קל לכם יותר 

לבקש סליחה ואיזה אופן היה משכנע אתכם יותר לסלוח?
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משימה אישית

האם יש מישהו שאתם צריכים להתפייס אתו או להתנצל בפניו )חבר, בן משפחה, מורה או אדם אחר(? כתבו לו מכתב 

ובו תספרו על הרגשתכם. 

משימה כיתתית 

הקימו בכיתה ועד של שוחרי שלום שמטרתו תהיה יישוב סכסוכים ומריבות וקירוב לבבות בין חברי הכיתה. 

      דיון במליאה
משחק תפקידים

 בחרו שלושה נציגים או נציגות. א’, מ’ ו-ת’.

 א’ נכנס/ת לכיתה ומגלה שמ’ ו-ת’ דיברו עליו/ה מאחורי הגב ואמרו כל מיני אמירות מזלזלות ופוגעות. הציגו את הדו שיח 

בין א’ ל-מ’ ו-ת’ מהרגע שהדברים התגלו והם נפגשים.

 נתחו יחד בכיתה את התגובות של השחקנים ואת האמירות שלהם. כיצד אתם הייתם נוהגים במקומם? אילו עצות הייתם 

משיאים להם? 

לוקחים אחריות

ב.  ואת זה אנ’לא שוכח, 

     ועל זה אנ’לא סולח, 

     ועל זה אנ’לא אסלח לך לעולם... 

)נגיעה אחת רכה, מילים: עלי מוהר(

בפרשה קראנו על תכונת הענווה של משה שסייעה לו שלא לכעוס על אחיו ואחותו - ולסלוח להם. כתבו אילו תכונות 

הייתם רוצים לרכוש לעצמכם לקראת בר/בת המצווה. נמקו את בחירתכם וכתבו כיצד לדעתכם אפשר לרכוש תכונות 

אלו. אם תרצו, תוכלו לשלב את הקטע גם בדרשה שלכם.

משימת כתיבה

ג. לפעמים אנחנו מבינים שטעינו, רוצים 

   להתנצל ולבקש סליחה, אך לא יודעים איך. 

המסרון )sms( יכול להוות פתרון טוב 

   להתחלת התהליך.

 )מתוך אתר שמציע משלוח ברכות במסרונים(

ד. רבי אבא כעס על רבי ירמיה בעקבות 
 עניין מסוים. 

הלך וישב רבי ירמיה על מפתן ביתו של 
רבי אבא ולא רצה לקום משם עד שרבי 
אבא יסלח לו. אך רבי אבא לא יצא אליו.

   באותו הזמן ניקתה המשרתת את ביתו 
של ר’ אבא ושפכה את המים המלוכלכים 
מן החלון. המים נשפכו על ראשו של ר’ 

ירמיה.
    אמר ר’ ירמיה: “עשו אותי כאשפה”. קרא 

על עצמו את הפסוק: “ֵמַאְׁשּפֹות ָיִרים 
ֶאְביֹון”. )תהלים קי”ג, ז’(

שמע ר' אבא וראה עד כמה מוכן ר’ 
ירמיה לסבול על מנת לפייס אותו, יצא 

אליו ואמר: “קודם אתה היית צריך לבקש 
ממני סליחה, עכשיו אני צריך להתנצל 
בפניך”. וכך התפייסו ר’ אבא ור’ ירמיה. 

)ע”פ בבלי, מסכת יומא, פ”ז ע”א(
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      על רגל אחת
הנושא המרכזי בפרשה הוא חטא המרגלים. משה שולח שנים עשר מרגלים שיבדקו את 

הארץ לפני הכניסה אליה. בחזרתם, עשרה מן המרגלים טוענים כי אי אפשר להיכנס 

לארץ, ורק שניים מהם - ּכָלֵב ויהושע - סוברים שהארץ טובה. בני ישראל מאמינים לדברי 

עשרת המרגלים ואינם מעוניינים להיכנס לארץ ישראל. אלוהים כועס על תגובתם, ובני 

ישראל נענשים: עליהם להישאר במדבר עוד ארבעים שנה. בסיום הפרשה מוזכרות מצוות 

הקשורות לארץ ישראל, מצוות ציצית וסיפורו של אדם שקושש עצים בשבת. 

        עבודה בחברותא
קראו את הפסוקים. 

 השלימו את הקומיקס על פי הפסוקים.
 עשרת המרגלים אומרים שהארץ “אוכלת יושביה”. 

לְמה הם מתכוונים?
 ליהושע ולכָלֵב שתי נקודות מבט: הסתכלות חיובית 

ּּּּת להתמודד עם קשיים. מצאו בפסוקים משפט  ונכֹונו
המתאים לכל נקודת מבט.

 ציירו טבלה ובה תייצגו שתי דעות: בעד הכניסה לארץ 
ונגד הכניסה לארץ. כתבו מיהם המצדדים )המסכימים( 

בכל עמדה: אלוהים, משה, עשרת המרגלים, יהושע, 
כלב, עם ישראל. 

עם מי מהצדדים אתם מזדהים? הסבירו ונמקו.
 מדוע היה חשוב לכלב וליהושע לומר את דעתם אף 

שהיו בדעת מיעוט?
 ציינו ערך חשוב שתוכלו ללמוד מסיפור המרגלים.

ספר במדבר, פרשת שלח
פרק י”ג פסוק א’ - פרק ט”ו פסוק מ”א 

ַוֵיְּלכּו ַוָיֹּבאּו ֶאל ֹמֶשׁה ְוֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ָּכל ֲעַדת 

ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל... ַוַיְּראּום )הראו להם( ֶאת ְּפִרי 

ָהָאֶרץ  ַוְיַסְּפרּו לֹו ַויֹּאְמרּו: “ָּבאנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁר 

ְשַׁלְחָּתנּו, ְוַגם ָזַבת )מלאה עד שהיא נוטפת( ָחָלב 

י )אבל(  ַעז )חזק(  ּוְדַבׁש ִהיא, ְוֶזה פְִּרָיּה. ֶאֶפס ּכִָ

ָהָעם ַהיֵֹּשׁב ָּבָאֶרץ, ְוֶהָעִרים ְּבֻצרֹות )מבוצרות(, 

ְגֹּדֹלת ְמֹאד, ְוַגם ְיִלֵדי ָהֲעָנק ָרִאינּו ָשׁם”...

ַוַיַּהס )אז השתיק( ָּכֵלב ֶאת ָהָעם ֶאל ֹמֶשׁה  

ַויֹּאֶמר: “ָעֹלה ַנֲעֶלה ְוָיַרְשׁנּו ֹאָתּה, ִּכי ָיכֹול נּוַכל 

ָלּה”. 

ְוָהֲאָנִשׁים ֲאֶשׁר ָעלּו ִעּמֹו ָאְמרּו: “ֹלא נּוַכל ַלֲעלֹות 

ֶאל ָהָעם, ִּכי ָחָזק הּוא ִמֶּמּנּו... ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוְשֶׁביָה 

ִהיא”

... ִויהֹוֻׁשַע ִּבן-נּון ְוָכֵלב ֶּבן-ְיֻפֶּנה ִמן ַהָּתִרים 

)המרגלים( ֶאת ָהָאֶרץ ָקְרעּו ִּבְגֵדיֶהם. 

 ַוֹּיאְמרּו ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר:  “ָהָאֶרץ 

ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור ֹאָתּה - טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמֹאד 

ְמֹאד”. 

 )במדבר י”ג, כ”ו - י”ד, ז’(

בפסוקים ראיתם שתי עמדות: אלו שהוציאו 
את דיבת הארץ, ואלו שדיברו בשבחה.

מה גורם לשני אנשים המסתכלים על אותו 
עניין להתייחס אליו אחרת?

חשבו על דבר שאתם 
אוהבים בארץ או על דבר 

שאינכם אוהבים, ושתפו את 
חבריכם.

משתפים נקודה למחשבה

הנושא מהפרשה שבו נעסוק:

המרגלים

הארץ שאלוהים הבטיח היא

על מה הוא 
מדבר?
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הסתכלות חיובית

“ָעֹלה ַנֲעֶלה ְוָיַרְשׁנּו ֹאָתּה )את ארץ ישראל(, ִּכי ָיכֹול נּוַכל ָלּה”. )במדבר י”ג, ל’(

רמב”ן: “כי יכול נוכל לה: לומר: אמת הוא שהעם חזק, אבל אנחנו ֶנֱחַזק מהם ומעריהם הבצורות”. 
ע”פ הרמב”ן, עשרת המרגלים אמרו אמת כשטענו שהעם היושב בארץ חזק. 

פרשנים ופרשנות

בפסוקים שקראנו בעמוד הקודם ניתן למצוא כמה ערכים חשובים. בדף זה נעסוק באחד מהערכים האלה: 

הסתכלות חיובית על ארץ ישראל.

       באופן אישי
לעתים לאותו העניין יש שני צדדים - צד שלילי וצד חיובי. בואו נתאמן בהסתכלות חיובית.

השלימו בכל כוס את חצי הכוס המלאה.

       ממשיכים בחברותא
לארץ ישראל יש מעלות וחסרונות; ישנם דברים נפלאים וגם כאלה שדורשים תיקון. עשרת המרגלים הביעו 

עמדה של ייאוש וחוסר אמונה, ואילו יהושע וכלב הביעו עמדה הפוכה. הם ראו את הדברים הטובים שבארץ, 

וגם סברו שאפשר להתמודד עם הקשיים.

 קראו את שלוש הכתבות. ליד כל כתבה סמנו את יחסכם כלפי המצב המתואר בה, לאחר שתדונו בו 

ותגיעו להסכמה. בחרו מבין האפשרויות האלה:

3 = כולנו יכולים לפעול ולשנות. 2 = עם הרבה מאוד מאמץ משהו יזוז.  1 = אין מה לעשות. 

ההורים שלכם מזמנים אתכם 
לשיחה ומודיעים לכם שאתם 

צריכים לתכנן בעצמכם את 
תכנית מסיבת בת/בר המצווה.

מלאו את חצי הכוס המלאה
 בהסתכלות חיובית.

אתם מנסים לארגן טיול שנתי 
של כל הכיתה לצפון, אך יש 
המון מריבות וחוסר הסכמות.

מלאו את חצי הכוס המלאה
 בהסתכלות חיובית. 

 איזו חצי כוס גוברת לדעתכם בכל מקרה?

כאשר ניצבת לפנינו מטלה מורכבת או שמתעורר קושי בחיינו, יש לנו אפשרות ליפול לייאוש, ויש גם אפשרות לראות את הטוב 
שבדבר, לפעול, לעשות ולהתקדם.

אז לא יהיה 
טיול! למי יש 

כוח לזה?

 עיינו בפסוקים וחשבו: אם אמנם אמרו אמת, מה היה חטאם?

איזו משימה 
קשה! למה 
דווקא אני?!
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      דיון במליאה
 הציגו את דרכי ההתמודדות שהצעתם לכל אחת מהבעיות. 

    האם הפתרונות מחייבים גם אתכם?

 כלב ויהושע אמרו: “טובה הארץ מאוד מאוד”. האם אתם מסכימים אתם?

 הסבירו במה טובה הארץ בעיניכם ותנו דוגמאות במידת האפשר. 

 האם ראיית הקשיים שיש בארץ סותרת את ההסתכלות החיובית עליה או משלימה אותה? הסבירו. 

בשנת 2012 ירד מספר 
ההרוגים בתאונות 

דרכים, אך המצב רחוק 
מלהיות משביע רצון. 

מספר ההרוגים בשנת 
2012 עדיין גבוה ועומד על 

263 בני אדם.

מבחן טימס שעורך ארגון 
IEA אחת לארבע שנים בוחן 

את הישגי תלמידי כיתה 
ח’ במדינות שונות בעולם 

במתמטיקה ובמדעים. בשנת 
2007 ישראל מוקמה במקום 
ה-24 מתוך 49 במתמטיקה, 

ובמקום ה-25 מתוך 49 
במדעים.

מי שיטייל לאזור הכינרת 
יוכל לראות שעל אף 

הגשמים הברוכים שירדו 
השנה, מפלס הכינרת עדיין 

נמוך והוא רחוק כמעט 
שלושה מטרים מהקו 

האדום העליון - המסמל 
שהכנרת מלאה עד סופה.

 אמצו את נקודת המבט של יהושוע וכלב, קחו אחריות, והציעו לצד כל כתבה אפשרויות שונות כיצד 
ניתן להתמודד עם הבעיה המתוארת בה. למשל: נקפיד לחגור חגורות בטיחות וכך ייהרגו פחות אנשים 

בתאונות דרכים.

לוקחים אחריות

משימת כתיבה

אתרו מעשה טוב או מצב חיובי הקיים בארץ שלנו. תכננו כיצד להבליט את הדבר, לפרסם אותו ולהביאו לידיעת 

הרבים. לאחר שפרסמתם את העניין, ערכו משוב בקרב האנשים ששיתפתם ובדקו עד כמה הם שמחו לשמוע על כך.

כתבו כיצד הגיבו כלב ויהושע לקושי שעמד בפניהם טרם הכניסה לארץ, ומה אתם יכולים ללמוד מכך כאשר אתם 

נתקלים בקשיים בחייכם. 
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       עבודה בחברותא
קראו את הפסוקים. 

 השלימו את הקומיקס מתוך הפסוקים.
 מדוע לדעתכם ביקשו שניים וחצי השבטים 

להישאר בעבר הירדן?
 משה מסכים לבקשה בתנאי שהם יהיו חלוצים 

ויעמדו בראש המלחמה יחד עם העם, ורק 
אחר כך ישובו לבתיהם בעבר הירדן.

מה דעתכם על ההצעה של משה רבנו?
   א. מצוינת, כי...

   ב. לא משהו, כי...
   ג. יש בה יתרונות וחסרונות:...

 מה אנו יכולים ללמוד על אישיותו של משה 
מתגובתו לשניים וחצי השבטים? 

 איזה ערך אתם יכולים ללמוד מקטע זה? 
כתבו על פתק ואחר כך הראו לחברותא 

שלכם. האם חשבתם על ערך דומה או שונה?

ספר במדבר, פרשת מטות
פרק ל’ פסוק ב’ - פרק ל”ב פסוק מ”ב 

ַוָּיֹבאּו ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ַוֹּיאְמרּו ֶאל ֹמֶׁשה ְוֶאל ֶאְלָעָזר 

ַהֹּכֵהן ְוֶאל ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ֵלאֹמר: “...ִאם ָמָצאנּו ֵחן ְּבֵעיֶניָך, 

ֻיַּתן )תן לנו( ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת )שמעבר לירדן( ַלֲעָבֶדיָך 

ַלֲאֻחָּזה )לגור בה(, ַאל ַּתֲעִבֵרנּו )אל תכריח אותנו 

לעבור( ֶאת ַהַּיְרֵּדן”.

ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ִלְבֵני ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן:  “ַהַאֵחיֶכם ָיֹבאּו 

ַלִּמְלָחָמה )כשייכנסו לארץ(, ְוַאֶּתם ֵּתְׁשבּו ֹפה )בלי 

לעזור(?” ]...[ 

ַוִּיְּגׁשּו ֵאָליו ַוֹּיאְמרּו: “...ֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ )נצא חלוצים, 

ראשונים( ֻחִׁשים )בזריזות(, ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַעד ֲאֶׁשר 

ִאם ֲהִביֹאֻנם )נביא אותם( ֶאל-ְמקֹוָמם... ֹלא ָנׁשּוב ֶאל 

ָּבֵּתינּו ַעד ִהְתַנֵחל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ַנֲחָלתֹו”. ]...[

ַוֹּיאֶמר ֲאֵליֶהם ֹמֶׁשה: “ִאם ַּתֲעׂשּון ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה, ִאם 

ֵּתָחְלצּו ִלְפֵני ה’ ַלִּמְלָחָמה, ְוָעַבר ָלֶכם ָּכל ָחלּוץ ֶאת ַהַּיְרֵּדן 

ִלְפֵני ה’, ַעד הֹוִריׁשֹו )עד שיגרש( ֶאת ֹאְיָביו ִמָּפָניו... 

ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ָלֶכם ַלֲאֻחָּזה ִלְפֵני ה’”. ]...[

ַוַּיֲענּו ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן, ֵלאֹמר:  “ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה’ ֶאל 

ֲעָבֶדיָך, ֵּכן ַנֲעֶׂשה”.

)במדבר ל”ב, ב’-ל”א( 

      על רגל אחת
הפרשה מתחילה בשיחה של משה עם ראשי המטות )השבטים( על נדרים ושבועות.

לאחר מכן ממשיכה הפרשה ומספרת על מלחמתם של בני ישראל עם מדיין, בעקבות 
פגיעות שונות של מדיין בבני ישראל. מלחמה זו מסתיימת בניצחון גדול לבני ישראל. 

בסיום הפרשה מסופר על שניים וחצי השבטים, ראובן, גד וחצי  שבט המנשה, אשר באו 
לבקש ממשה שייתן להם את עבר הירדן המזרחי )אזור ירדן של ימינו( לנחלה, במקום 

להיכנס לארץ ישראל ולשבת בה כמו יתר השבטים. 

הנושא מהפרשה שבו נעסוק:
בקשתם של שניים 

וחצי השבטים

מה?! “רק בתנאי...

”!                       

לו הייתם נמנים עם יתר שבטי ישראל, 
האם הייתם מרוצים מכך ששניים וחצי 
השבטים יילחמו יחד אתכם בכיבוש 

הארץ על אף שלא יגורו בה?
הסבירו את דעתכם.

חשבו על מקרה שבו רציתם
 או ביקשתם דבר מה, 

וכדי לקבל אותו נדרשתם 
להפגין אחריות ומחויבות.

שמע רבנו, אנחנו מעדיפים 
להישאר בחו”ל.

משתפים נקודה למחשבה
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חלוצים וחלוציות

“ַוִּיְּגׁשּו ֵאָליו ַוֹּיאְמרּו: “...ֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ )נצא חלוצים, ראשונים( ֻחִׁשים )בזריזות(, ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל...” 
)במדבר ל”ב, ט”ז-י”ז(

רש”י: “לפני בני ישראל: בראשי הגייסות )הֵחילֹות(, מתוך שגיבורים היו”.
רש”י מוסיף על דברי התורה, שלא רק ששניים וחצי השבטים הסכימו לצאת חלוצים לפני בני ישראל 

ולעזור להם לרשת את נחלתם, אלא שהם היו מוכנים לעמוד בראש הֵחילֹות  כיוון שהם היו גיבורים.

פרשנים ופרשנות

בפסוקים שקראנו בעמוד הקודם ניתן למצוא כמה ערכים חשובים. בדף זה נעסוק באחד מהערכים האלה: 

החלוציות.

       באופן אישי
דמיינו את עצמכם בעוד כמה שנים, מצליחים מאוד במקצוע שבחרתם לעצמכם, ויום אחד אתם מחליטים לעזוב את הכול 

ולהתחיל משהו חדש שאתם מאמינים בו בכל מאודכם...

 האם שינוי כזה הוא משהו שתרצו לעשות? האם זה נשמע קל או קשה?

חלוציות היא מעשה ראשוני, שלא עשו קודם, שיש בו עמידה ּבָראש ומימד של הקרבה אישית. 

 מדוע חשוב לרש”י להוסיף שהם היו גיבורים? 
 האם רק גיבורים יכולים להיות חלוצים? 

       ממשיכים בחברותא
לפניכם תמונות וכיתובים המתארים חלוצים מסוגים שונים.

קראו את הכיתובים, התבוננו בתמונות והסיקו: 
א. באיזו תקופה קיימים חלוצים? 

ב. מי יכול להיות חלוץ? 
ג. אילו תכונות נדרשות כדי לעשות מעשים חלוציים?

פרופ’ שאול סופר הוא רופא שקידם את 
תחום הטיפול במחלות זיהומיות בארץ 

ובעולם.  
חברו למקצוע מספר: פרופ’ סופר הוא 

חלוץ אמתי. הוא עזב את תל אביב והגיע 
לנגב לטפל בילדים מהאוכלוסייה היהודית 

והבדואית במצבים הכי קשים שלהם.

כשעמדו בני ישראל לפני ים סוף, והמצרים רודפים 
אחריהם, חששו כולם מלרדת ולהיכנס למים.

זה אומר: “אין אני יורד תחילה”.
וזה אומר: “אין אני יורד תחילה”.

בעוד שעמדו והתווכחו, קפץ נחשון בן עמינדב וירד 
לים ראשון. 

מיד נבקע הים, ועם ישראל עבר בו.
)מעובד על פי: בבלי, מסכת סוטה, ל”ו ע”ב- ל”ז ע”א( 

עדי אלטשולר הקימה בגיל 16 תנועת נוער לילדים 
חלוצה נושאת נשק בשנים בעלי צרכים מיוחדים הנקראת “כנפיים של קרמבו”.

שטרם קום המדינה. 
קלוגר זולדן, לע”מ

חלוצים בעבודת האדמה, 
1946, קיבוץ גלאון. 
קלוגר זולדן, לע”מ
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אחרי שעסקתם בחלוציות, בחרו נושא שבו תוכלו אתם להיות חלוצים בבית הספר או בסביבת מגוריכם, ולתרום בכך 

לסובבים אתכם: 

א. כתבו מה המעשה שבחרתם.

ב. פרטו מהי מטרתו.

ג. כיצד והיכן תבצעו אותו? 

ד. הסבירו מדוע הוא מעשה חלוצי.

במהלך העשייה החלוצית שלכם נהלו יומן קצר ותארו בו את האתגרים, התחושות והחששות שעמם התמודדתם. 

בחרו דמות חלוצית אחת וכתבו מה הייתה התרומה שלה לעם או לארץ, ומה תוכלו ללמוד ממנה. 

      דיון במליאה
 האם החלוציות קשורה בהכרח לתקופה מסוימת? הסבירו.  

 האם כיום, כשיש לנו מדינה, יש עדיין אנשים חלוצים? נמקו. 

 האם יש הבדל בין חלוצים בימי ראשית הציונות לבין חלוצים בימינו? 

 האם אתם חושבים שגם ילדים בגילכם, בני ובנות מצווה, יכולים להיות חלוצים? כיצד? 

לוקחים אחריות

משימת כתיבה
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ביחידות שקראתם נחשפתם לדרך הלימוד של פרשת השבוע, 
לקישור שלה לעולם הערכים שלנו ולדרך היישום של ערכיה 

בחיינו. כעת, צאו לדרך וכתבו את הדרשה שלכם על פי 
ההוראות האלה: 

 פתיחה: התייחסו ליום הגדול שלכם - חגיגת בת/בר המצווה שלכם - 

ולאחריות המשמעותית שאתם מקבלים על עצמכם ביום זה.

 הפרשה שלי: צטטו פסוק או פסוקים אחדים שבהם בחרתם לעסוק 

מתוך כלל הפרשה. 

 הערך שבחרתי ומשמעותו לגביי: הרחיבו על המשמעות של הערך 

בעיניכם. הביאו דוגמאות מחוויות שחוויתם בחייכם האישיים. תוכלו גם 

לצטט מקור נוסף, שלא מתוך פרשת השבוע, כדי להסביר ולהבהיר את 

משמעות הערך שבחרתם. 

 הערך בחיי: החליטו על מקום או על דרך שבה תוכלו להגשים את 

הערך שעליו דיברתם בדרשה, ותארו כיצד אתם מתכננים לעשות זאת, 

או כיצד עשיתם זאת.

 הוקרת תודה: הוסיפו דברי סיום ותודה להורים, למשפחה ולכל 

הקרובים אליכם.

לוקחים
       אחריות

12 13&
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ניהול חינוכי: הדר סופר

ריכוז: רננה אברון

כתיבה: אליסף תל-אור, יסכה אליצור, רועי זמיר, רננה אברון

קראו והעירו: שושי כורם, ליאורה אילון, אמנון מגיד.

לדבורה איזנבך ומנחם הלברשטט - איורים תודתינו נתונה:  

דוד הרבנד - עריכה לשונית    


