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המסע של הספר הזה החל לפני כמאה שנה

בעיר בריסב שברוסיה,
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מבריסב היא נסעה לארצות הברית, לקולומבוס שבאוהיו,

ובידה ובלבה "צאינה וראינה", ספר שהיה יקר לה מאוד, וחכמת התורה.

בבית הכנסת, בשבתות ובחגים, סבבו אותה נשים וילדים

ולמדו ממנה את סודותיה ואת יופייה של התורה!

הספר הזה רואה אור באדיבות נכדתה של לאה מריאשע קאבאקאף

)Legacy Heritage Fund Limited( 'המקדישה את קרן לגסי הריטג

להנצחת מעשיהם הנפלאים של הוריה,

בלה, בתה של לאה מריאשע קאבאקאף, וצבי־הירש ווקסנר.
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שלום חברים!
גם אתם חלק משרשרת הדורות, גם אתם שותפים לבני העם היהודי הקוראים את 

פרשת השבוע ולומדים ממנה מדי שבוע בשבוע כבר אלפי שנים. 
היום אתם מתחילים ללמוד תכנית חדשה — "אני בשרשרת הדורות". בתכנית זו נלמד 

את פרשת השבוע. בכל פרשה בחרנו נושא מרכזי אחד. הנושא נכתב בכותרת לצד שם 
הפרשה. לחוברת שלפניכם מבנה מיוחד. בהקדמה זו תמצאו הסבר קצר שיעזור לכם 

להתמצא בחוברת בקלות. 
המדור הראשון מה בפרשה סוקר בקצרה את הנושאים המרכזיים בפרשה, והמדורים 

האחרים עוסקים בנושא הנבחר. לעתים הנושא שנבחר אינו נושא מרכזי בפרשה. 
הנושאים שנבחרו נבחרו משום שהם נושאים ערכיים ומשמעותיים לגיל מצוות. 

לכל פרשה מוקדשים ארבעה עמודים, בעמודים אלו מופיעים שמונה מדורים, כל מדור 
עוסק בנושא מהיבט אחר. 

לפניכם שמות המדורים ומיקומם

מה בפרשה 
תקציר הפרשה

מפרשה לדרשה
 פורום של נערים ונערות

בני מצווה המשוחחים 
 על נושא מהפרשה

ועל הדרשה שיישאו

כתוב בפירוש 
פסוקים מהפרשה 

ופרשנות להם
נאה דורש 
מדרש העוסק 
בנושא הנבחר

יש לי מושג 
 דיון במושג 

הקשור בנושא 
הנבחר

באופן אישי
משימות אישיות 
הקשורות בנושא

מצד שני... 
 דיון בדילמה 

הקשורה בנושא 
הנבחר

חומר למחשבה 
קטע קריאה בנושא הנבחר
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נאה דורש

כתוב בפירוש
ַרח - ]...[ וכן דרך המקרא )התנ“ך(  ה ּתֹוְלדֹת ּתֶ פירוש דעת מקרא: ְוֵאּלֶ

לקצר ְּבֶׁשֵאינֹו חשוב ולהאריך ְּבֶׁשָחׁשּוב ]...[ וכן בעשרה דורות ֶׁשִּמּנַֹח ועד 
אברהם קיצר בהם ּוִמֶּׁשִהִּגיַע אצל אברהם האריך בו.

בפרשה שלנו מתוארת שושלת היוחסין 
מנֹח עד אברם. הפסוק שלפנינו הוא הפסוק 

האחרון בשושלת היוחסין הזאת: 

ַרח הוִֹליד ֶאת  ַרח, ּתֶ ה ּתוְֹלדֹת ּתֶ ְוֵאּלֶ
ַאְבָרם ֶאת ָנחוֹר ְוֶאת ָהָרן, ְוָהָרן הוִֹליד 

 ֶאת לוֹט. 
)בראשית, פרק י“א פסוק כ“ז( 

אלוהים אינו מרוצה מהעולם שברא, מפני שבני האדם עשו בו רע, 
ולכן מביא על הארץ מבול. המבול מחריב את העולם וניצלים ממנו 

רק נַֹח ומשפחתו ובעלי החיים שהעלה נֹח לתיבה, זוגות־זוגות. 
כשמסתיים המבול נֹח שולח עורב, ולאחר מכן — יונה, כדי לבדוק את 
מצב המים מחוץ לתיבה. בפעם הראשונה חוזרת היונה ריקם, אולם 
יודע ֶׁשַּקּלּו  נֹח  בפעם השנייה היא חוזרת ובפיה עלה של זית, ואז 
להם  ומבטיח  ומשפחתו  נַֹח  עם  ברית  כורת  אלוהים  המים.  )=ירדו( 

שהמבול לא יחזור. אלוהים נותן אות )סימן( לברית — הקשת בענן.
בסיומה של הפרשה מסופר על ִמגדל ָּבֶבל. לאחר בריאת העולם כל 
ובאמצעות  מלוכדת,  האנושות  השפה.  באותה  מדברים  האדם  בני 
הכוח הְמַלֵּכד הזה האנשים בונים ִמגדל גבוה שראשו בשמים. אלוהים 
מתנגד למעשה זה, ולכן בולל את שפת בני האדם וגם מפיץ את בני 

האדם על פני כל הארץ.
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ַח: על אילנות יוחסין נֹ

 הנה, זה בדיוק מה שאומר הפרשן במשפט הירוק:
וכן בעשרה דורות ֶׁשִּמֹּנַח ועד אברהם קיצר 

בהם, כלומר, עשרת הדורות שבין ֹנח לאברהם 
מתוארים בקיצור, אבל — ִמֶּׁשִהִּגיע אצל אברהם 
האריך בו. כלומר, על אברהם ומשפחתו האריכו 
ופירטו. ואולי זה גם מעיד שלמשפחתו של אדם 

יש השפעה רבה עליו.

לדעתי אורן צודק, ושימו לב לדבר 
נוסף: כשמגיעים לתיאור שושלתו 

של אברהם )בפסוק שכאן למעלה( 
מפורטים שמות ֶאחיו של אברהם, 

ואפילו שם אחיינו — לוט.
זה בטח משום שאברהם היה דמות 
חשובה במסורת ונחשב אבי האומה!

בהחלט. בדיוק ראיתי שבפסוקים 
כ"ב—כ"ג )המובאים כאן למטה( 

מסופר על אדם ושמו ְׂשרּוג שילד 
את נחור. לשרוג נולדו עוד ילדים, 
אך מכל הבנים, רק נחור מוזכר 

כאן בשמו. אני משער שזה משום 
שהוא היה סבא של אברהם.

במשפט הראשון )הסגול(, מסביר 
הפרשן שהתורה מרחיבה על 

האנשים החשובים יותר ומקצרת 
על האנשים החשובים פחות.

זה נשמע הגיוני, אך האם זה בא 
לידי ביטוי בפרשה שלנו?

ָנה, ַוּיוֶֹלד ֶאת ָנחוֹר. ים ׁשָ לֹׁשִ רּוג ׁשְ  ַוְיִחי ׂשְ

ִנים ּוָבנוֹת. ָנה, ַוּיוֶֹלד ּבָ רּוג ַאֲחֵרי הוִֹלידוֹ ֶאת ָנחוֹר ָמאַתִים ׁשָ ַוְיִחי ׂשְ

)בראשית, פרק י"א פסוקים כ"ב–כ"ג(
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 )נעמה( היי לכולם,
ֵני  ה ּתֹוְלדֹת ּבְ אתמול דפדפתי קצת בפרשה שלי, כדי להחליט על נושא לדרשה, ונתקלתי בפסוק הפותח: "ְוֵאּלֶ

ּבּול..."  ִנים ַאַחר ַהּמַ ְלדּו ָלֶהם ּבָ ּוָ ם ָחם ָוָיֶפת ַוּיִ נַֹח ׁשֵ
תגידו, מה זה? אילן יוחסין? גם בתנ"ך עשו "עבודות שורשים" )עבודות שחוקרים בהן את תולדות המשפחה(

 אלו המחשבות שעלו בי כשקראתי את הפסוקים בפרשה שלי, פרשת ֹנח. ואז עלה בי רעיון
מ-ד-ה-י-ם... אשתמש בחלק מעבודת השורשים שכתבתי לדרשה! 

 )רן( את מתכוונת למחזר את עבודת השורשים שלך ולהשתמש בה לדרשת בת המצווה שלך?
לא הגזמת קצת?

 )נעמה( ידעתי שמישהו יגיד את זה!
אז ככה: אני מודה, אני לא התלמידה החרוצה ביותר בעולם, אבל הפעם זה באמת לא ניסיון להתחמק מעבודה. 

נראה לי באמת נחמד לחבר בין מה שלמדתי בבית הספר לדרשה... תסכימו ִאתי שהדברים באמת קשורים, 
ואם "על הדרך" זה חוסך לי קצת עבודה, מה רע בזה?! 

כשהמשכתי לקרוא בפרשה, ראיתי שאחרי סיפור המבול, מוצגים כל הדורות מֹנח עד אברהם. אני לא מגזימה, 
יש שם איזה עשרים פסוקים ובהם רק שמות! ואני תוהה: למה היה חשוב לכתוב את כל השמות האלה? הרי 

יכלו לכתוב פשוט שעברו דורות רבים בין ֹנח לאברהם, בלי כל הפירוט. 
זה מזכיר לי שכשהמורה הסבירה בכיתה על עבודת השורשים, היא אמרה שצריך להכין אילן יוחסין ולציין 

בו שמות של בני משפחה מכמה שיותר דורות, וגם אז עלתה השאלה לשם מה כל הפירוט? אפשר להבין 
למה חשוב לנו לדעת מי הם הסבים שלנו – אותם אנחנו הרי מכירים, אבל מה מוסיף לנו הפירוט על הדורות 

הקודמים, שִאתם, כמובן, אין לנו שום קשר? 
עכשיו, לאחר שסיימתי את עבודת השורשים )ועוד בציון טוב ממש!( אני מבינה שיש לזה חשיבות.

חזרתי חלק מהעבר של משפחתי, הרגשתי כאילו אני נותנת לאנשים  ם ב"אילן", בעצם ׁשִ בכל פעם שהוספתי ׁשֵ
האלה כבוד ומראה להם שהם לא נשכחו! פתאום הבנתי שאני חלק ממשהו גדול הרבה יותר מהמשפחה 

המצומצמת שלי, הרגשתי שאני קשורה גם אל מי שלא הכרתי מעולם – שהם חלק מהעבר שלי ואולי גם ממה 
שאני היום. עכשיו תגידו אתם, זה לא נראה לכם בסיס מצוין לדרשת בת מצווה? 

 )אורית( לדעתי אין בעיה להיעזר בעבודת השורשים. להפך – זה רעיון מעניין ומיוחד!
 )טליה( אולי זה יישמע לכם מצחיק,

 אבל לי אישית זה נותן תחושה טובה לדעת, שגם הנכדים שלנו, כשהם יעשו עבודת שורשים, 
יזכירו ויזכרו אותנו...

שאלות:
במדרש שלפנינו משל ונמשל. נסו להקביל ביניהם:  » 1 

מיהו המלך בנמשל? מהי המרגלית? מהן עֵרמות העפר?
על פי המשל והנמשל, מדוע מפורטת השושלת הארוכה מנֹח עד אברהם?  » 2

פירושי מילים
ַמְלָיא – המלווים והמשרתים ּפָ

ִציּבּוִרים – ערמות עפר
רוֹת – מעין נפות או מסננות  ִמְכּבָ

ַבר – סינן, ניפה ּכָ

אברהם נבחר מתוך הדורות 
רבי ברכיה בשם רבי נחמיה אמר: משל למלך שהיה עובר ממקום למקום ונפלה 
ַמְלָיא שלו שם, ועשה ִציּבּורים והביא  מרגלית מעל ראשו. עמד המלך והעמיד ּפָ

רֹות, וָכַבר את העֵרמה הראשונה ולא מצא, השנייה ולא מצא, ובשלישית מצאה.  ִמְכּבָ
אמרו: מצא המלך מרגלית שלו. 

והנמשל:
ם,  כך אמר הקב"ה לאברהם: מה צורך היה לי לייחס )לפרט את כל הדורות הקודמים –( ׁשֵ

ארפכשד, שלח, עבר, פלג, רעו, שרוג, נחור, תרח? אלא בשבילך )כדי להדגיש שאברהם 
היה נדיר ומיוחד, והקב"ה חיכה "שיופיע" בין הדורות(.

)על פי בראשית רבה, פרשה ל"ט סימן י'(

שאברהם היה יקר בעיני האל. הייתה נדירה ויקרה בעיני המלך, כפי אותה. השקעה זו מעידה שהמרגלית הוא בחר להקדיש זמן ומשרתים לעשות אף שהמלך לא עשה את העבודה בעצמו, תיאור של עבודה מייגעת וממושכת.תיאור סינון עֵרמות העפר במשל הוא 

באופן אישי

שג
מו

לי 
ש 

י
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שאלות לדיון:

נח פרשת 

יוחסין �- לפי האם או לפי האב?
כל אחד ואחת מאתנו הוא צאצא של שתי משפחות �זו של אביו וזו של אמו. 

במסורת היהודית יש דברים הנקבעים על פי מוצאה של האם, ודברים הנקבעים 
על פי מוצא האב. מעניין שכבר במסורת היהודית הקדומה היה ויכוח אם זהותו 
היהודית של אדם תיקבע לפי האם או לפי האב. העמדה השלטת, כידוע, קבעה 

שהשושלת תיקבע לפי האם — כלומר, אם האב יהודי אבל האם איננה יהודייה — 
האדם לא ייחשב יהודי. 

בכמה תפילות וטקסים במסורת היהודית מזכירים את שמות ההורים. בעלייה 
לתורה נהוג לקרוא לעולה בציון שם אביו )"יעמוד דוד בן ישי"(. בקהילות 

השייכות לתנועה המסורתית )קונסרבטיבית( או לתנועה ליהדות מתקדמת 
)רפורמית( מציינים בהזדמנות זו גם את שם האם. לעומת זאת, כשאומרים "מי 

שבירך לחולה" — תפילה הנאמרת להחלמתם של אנשים חולים — מוסיפים לשם 
 החולה רק את שם אמו

)"... הוא יברך את דִוד בן רבקה"(. ההסבר הרווח לכך הוא שהזכרת שם האם 
מעוררת חמלה רבה יותר בשמים )אולי מכיוון שמקובל לחשוב שנשים נוטות 

להחצין את רגשותיהן יותר מגברים(. 

בדיחה
 יוסי עומד לעלות לתורה בשבת

בר המצווה שלו. 
מך?"  הגבאי בבית הכנסת שואל אותו: "ׁשִ

ויוסי עונה לו: "יוסף".
"בן…?" מוסיף הגבאי לשאול, 

 "בן שלוש־עשרה כמובן!" עונה יוסי,
 "מה, אתה לא יודע שהיום

בר המצווה שלי?!"

אילן היוחסין שלי

 שרטטו את אילן היוחסין של 
משפחתכם. היעזרו בדגם שלפניכם.

 ִּכתבו באילן ששרטטתם את שמות 
בני משפחתכם.

 הוסיפו משבצות נוספות ובהן 
שמותיהם של בני משפחה נוספים 

)דודים, בני דודים וכדומה(.

 האם אתם יודעים את שמותיהם של 
סבא וסבתא של סבא וסבתא שלכם? 

אם כן, הוסיפו אותם לאילן.

סבתא רבתא סבתא רבתא סבתא רבא סבתא רבתא

אחותיאחותי

סבא רבא סבא רבא סבא רבא סבא רבא

סבתא סבא סבתא סבא

אימאאבא

אניאחי

 האם יש במשפחתכם שמות החוזרים 
על עצמם? אם כן, סמנו אותם באותו 

הצבע.

חוק השבות, תש"י – 1950
)הזכות לעלייה( סעיף 1.

כל יהודי זכאי לעלות ארצה.

בחוק סעיפים רבים המפרטים ומסבירים 
אותו. בין השאר מוקדש סעיף מיוחד 

להגדרת מיהו ה"יהודי" שהחוק עוסק בו:

)הגדרה( סעיף 4ב.
לעניין חוק זה "יהודי" – מי שנולד 

לאם יהודייה או שנתגייר 
והוא אינו בן דת אחרת. 

)מתוך תיקון מס' 2 לחוק השבות, תש"ל, 
10 במרס 1970(

מיהו יהודי?
כשעסקנו במושגים "זהות" ו"משפחה", שאלה טל, המורה שלנו, "איך יודעים אם 

אדם הוא יהודי?"
אורי, שיודע תמיד את כל התשובות, ענה: "לפי ההלכה, כל מי שנולד לאם 

יהודייה הוא יהודי". 
"וזהו?" שאל מיכה. 

"כן, זהו", השיבה טל, "ִאם נולדת לֵאם יהודייה, אפילו אם אביך אינו יהודי, על פי 
ההלכה היהודית אתה נחשב יהודי". 

"זה קצת מפתיע אותי", אמר מיכה, "לפי ההגדרה הזאת לא צריך בעצם לעשות 
דבר כדי להיות יהודי, רק להיוולד כזה. אני חשבתי שיהודי הוא מי שחי לפי אורח 

חיים יהודי וחוגג את החגים היהודיים".
דבריו של מיכה הקפיצו את שאר התלמידים. ליהי שאלה אותו: "אז מה אתה 
אומר? שכל מי שלא מקיימים אורח חיים יהודי הם לא יהודים?" בכיתה פרצה 

מהומה גדולה. 
"רגע! שקט!" התערבה טל, "ומה אתם אומרים? נניח שאתם הייתם צריכים 

לקבוע מיהו יהודי, כיצד הייתם מנסחים את החוק?" 
זה קצת בלבל את כולנו. מה עושה אותנו ליהודים? האם די בעובדה שנולדנו 
לאם יהודייה, או שעלינו לעשות מעשים שַיראו שאנחנו יהודים? האם מעשים 
אלו הם דווקא מצוות התורה והמנהגים המסורתיים? האם יהדות היא לאום או 

דת, או שניהם? 
ובעצם, מה זה אומר להיות יהודי?

חומר למחשבה

בשיר "ניגונים" מדומים הניגונים   ›
 העוברים במשפחה לחלקי העץ –

 שורשים, גרעינים וענפים. 
 נסו להסביר מדוע בחרה 

המשוררת בדימוי זה.

האם במשפחה שלכם עוברים   ›
ניגונים מדור לדור? אם כן, באילו 

הזדמנויות אתם שרים אותם?

ניגונים הם אחד הדברים שמעבירים   ›
הורים לילדיהם. אילו עוד דברים 

עוברים במשפחה מדור לדור?

י ָהָרחֹוק יר ַעְרׂשִ ה ַאֲאִזין ׁשִ ִהּנֵ
ת, י ֵאם ֵאֵלי ּבַ יַע ּפִ ִהּבִ

חֹוק ֶדַמע ּוׂשְ ְזַהְרָנה ּבְ ה ִלי ּתִ ִהּנֵ
ת. ּבָ ל ׁשַ "ֵאיָכה" ּוְזִמירֹות ׁשֶ

ם, ם ְוָכל ְצִליל ְיַאּלֵ ל ֶהֶגה ִיּתַ ּכָ
י ֵיהֹום, י קֹוְלֶכם ָהָרחֹוק ּכִ ּבִ

ֶכם ֵעיַני ֶאֱעצֹם ַוֲהֵריִני ִאּתְ
הֹום. ַכת ַהּתְ ֵמַעל ְלֶחׁשְ

ניגונים 
מילים: פניה ברגשטיין   לחן: דוד זהבי

י ְוָאִבי, י, ִאּמִ ם ִנּגּוִנים ּבִ ַתְלּתֶ ׁשְ
כּוִחים;  ִנּגּוִנים, ִמְזמֹוִרים ׁשְ

ָאם ְלָבִבי, ְרִעיִנים – ְנׂשָ ְרִעיִנים, ּגַ ּגַ
ה ֵהם עֹוִלים ְוצֹוְמִחים. ַעּתָ

ָדִמי, ה ֵהם ׁשֹוְלִחים ּפֹארֹות ּבְ ַעּתָ
לּוִבים, עֹוְרַקי ׁשְ יֶהם ּבְ ְרׁשֵ ׁשָ

י, יַרִיְך, ִאּמִ ִנּגּוֶניָך, ֲאִבי, ְוׁשִ
ִבים. ָדְפִקי ֵנעֹוִרים ְוׁשָ ּבְ

פירושי מילים
ם – ישתתק | ֵיהֹום – ִיסער ם – יסתיים | ְיַאּלֵ ָדְפִקי – בדופק שלי | ֵאֵלי – אל | ִיּתַ ּפֹארֹות – ֲעָנִפים | ּבְ

בעמודים הראשון והשני:

בעמודים השלישי והרביעי:

 פסוקים מן הפרשה 
המציגים את הנושא 

הנבחר

 נושאים בפרשה 
בקצרה



מה בפרשה
במדור זה נסקרים בקצרה האירועים המרכזיים המתרחשים בפרשה. וכדי שיהיה קל 

לזכור, מובאת גם רשימה של הנושאים בקיצור נמרץ )נושאי הפרשה בקצרה(. 

ואיך זה קשור אליי?

אם זאת במקרה פרשת השבוע שלכם, כלומר פרשת בת המצווה או בר המצווה שלך, 
המדור הזה יכול לעזור לכם לבחור נושא לדרשה. תקציר האירועים בפרשה יאפשר לכם 

לעבור על כל הנושאים בנוחות ובמהירות, ואם אחד הנושאים נראה לכם מעניין, תוכלו 
לפתוח את התנ"ך ולחפש אותו בפרשה, שם הוא כמובן מופיע במלואו. וגם אם זו לא 

"הפרשה שלכם", כדאי לדעת מה כתוב בה ומה היא מספרת.

מפרשה לדרשה
מדור זה מציג פורום של חוג בני מצווה. הנערים והנערות בפורום משתפים זה את זה 

בעניינים העולים מן הפרשה בכלל, וברעיונות שיש להם לדרשת בת המצווה או בר 
המצווה שלהם בפרט. 

ואיך זה קשור אליי?

במדור זה עולים כמה כיווני מחשבה על הנושאים בפרשה — נושא המזכיר משהו מחיי 
היום־יום )כמו בפרשת "ויצא"(, משהו מרגיז )כמו בפרשת "תולדות"( וכדומה.

המדור מאיר נושא אחד מתוך הפרשה באור חדש )את הנושא הנבחר(, וגם אם זאת 
לא "הפרשה שלכם", אפשר ללמוד מהשיחה בין משתתפי הפורום על דרכים מגוונות 

לבחור נושא לדרשה ועל דרכים שונות לפתח אותו. בעקבות זאת תוכלו לקרוא גם את 
"הפרשה שלכם" בדרך מעמיקה ומרתקת יותר.

כתוב בפירוש
במדור מובאים פסוקים מתוך הפרשה ודברי פרשנות המפרשים חלקים מהם. 

הפרשנות היא חלק מהתרבות והיצירה היהודית, הפרשן מסביר משפט לא ברור או מילה 
לא ברורה, ובדרך כלל מוסיף מידע או רעיון שאינו מובן במפורש מפסוקי התורה עצמם.
במדור זה משוחחת חבורת ילדים על דברי הפרשנות ומבהירה אותם. לפעמים הילדים 

מביעים את דעתם האישית על הדברים שאמר הפרשן.

ואיך זה קשור אליי?

אלפי שנים פירשו אנשים שונים את הטקסט המקראי — יש שעסקו במילים קשות 
המופיעות בפסוק, יש שמצאו בפסוקים רעיונות פילוסופיים, יש שמצאו בהם עקרונות 
חינוכיים ועוד. אך לכולם היה חשוב להבין היטב את הכתובים. גם כל אחד מאתנו יכול 

להצטרף למעגל המפרשים, לקרוא את הפרשה ולהסביר אותה, ובכך להפוך לאחד 
מיוצרי התרבות היהודית והישראלית. 

נאה דורש
במדור זה מובא מדרש חז"ל )בדרך כלל, מדרש אגדה( העוסק בנושא הנבחר. 

המדרשים גם הם חלק חשוב בספרות היהודית ובתרבות היהודית. פעמים רבות מוסיף 
המדרש פרטים על דמויות מן התורה ומספרות חז"ל, מה אמרו וכיצד נהגו. לרוב מדובר 
בדמויות ובאירועים מרכזיים מההיסטוריה של העם שלנו. לעתים קרובות המדרשים הם 

סיפורים עם מוסר השכל. 

ואיך זה קשור אליי?

ברבים מהמדרשים טמונים מסרים, מחשבות על העולם או המלצות. לפעמים נגלה 
שהמסרים העולים מהמדרשים הם בעלי משמעות גם לחיי היום־יום שלנו.

ועתה, אחרי ההיכרות הראשונית, 
הנה לפניכם סקירה רחבה יותר 

של המדורים, כדי שתבינו מה 
מייחד כל אחד מהם וכיצד הם 
מתקשרים אליכם באופן אישי. 

אם יש מדור שמעניין אתכם 
במיוחד — קראו עליו תחילה.



יש לי מושג
במדור זה מובא בכל פעם מושג מן התרבות היהודית הקשור לנושא הנבחר — עיקרון 

חשוב, מצווה, חפץ או ביטוי, הקשורים לנושא. 

ואיך זה קשור אליי?

ייתכן שבמדור הזה תכירו מושגים חדשים שלא הכרתם כלל, או אולי מושגים ששמעתם 
עליהם, אך לא ידעתם את פירושם המדויק ואת מקורם. 

באופן אישי
מדור זה קשור לנושא הנבחר בפרשה, ולעתים הוא מתמקד במושג שנדון במדור יש לי 

מושג. במדור זה מובאות שאלות ומשימות המזמינות כל אחד מאתנו לבחון את הקשר 
שלנו לנושא הנבחר, ואולי גם ללמוד משהו על עצמנו.

ואיך זה קשור אליי?

הפעם תתבקשו אתם לחקור, לחפש, למצוא או ולחשוב בעצמכם על רעיונות חדשים. כן, 
גם לכם חלק פעיל בתרבות היהודית.

מצד שני...
במדור זה מוצג בכל פעם מקרה הטומן בחובו דילמה, דילמה שאפשר לומר בה: "מצד 

אחד... אבל מצד שני..." במדור זה נבחן שאלות הקשורות בהיותנו בני העם היהודי 
ואזרחים במדינת ישראל. בכל פרשה מובא במדור גם ציטוט מהחוק הישראלי או מן 

ההלכה היהודית. 

ואיך זה קשור אליי?

בשנת בת המצווה או בר המצווה שלכם אתם מצטרפים לציבור הבוגרים בקהילה שלכם, 
לעם ישראל. ככל שנכיר טוב יותר את הסוגיות המעסיקות את העם היהודי ואת החברה 

הישראלית, נטיב להבין כיצד מתנהלים העם, המדינה והחברה, נוכל להיות שותפים 
פעילים בהם ולהרגיש שאנחנו חלק מהם. 

חומר למחשבה
במדור זה מובא קטע קריאה מעורר מחשבה — סיפור או שיר, או דברי הגות של הוגה 

דעות או של מדינאי. הקטע מלווה בשאלות המסייעות להבין את המסרים שבו ולעתים 
מעמתות אותנו הקוראים עם הדברים שקראנו.

ואיך זה קשור אליי?

במדורים הקודמים הכרנו את ספרות המדרש ופרשנים שונים )כמו רש"י ורמב"ן(. 
במדור זה נפגוש קטעים מהספרות היהודית וההגות היהודית, וגם מעט מספרות העולם. 

באמצעות השיר, הסיפור או הקטע, נלמד מה כתבו יהודים שונים בעת החדשה על 
הנושא הנבחר, וגם נכיר דמויות מרכזיות ואירועים חשובים בתולדות העם ובמורשתו.



כמה "טיפים" ללמידה עצמאית

מעיינים לבד ויחד
אפשר לעיין בחוברת לבד, ללא ליווי או הנחיה, ואפשר גם ללמוד ממנה עם חבר או 

חברה מהכיתה יחד, ב"חברותא".

אני לא מסכים ִאתך!
קראתם את אחד המדורים ולא הסכמתם עם הדברים הכתובים בו? זה בסדר גמור! 

אפשר, ואפילו כדאי, להעלות את דעתכם בכיתה. כדאי גם לשמוע מה דעתם של 
חבריכם לכיתה, אולי הם חושבים אחרת?

מחדדים את המחשבה 
בכמה מהמדורים, למשל בנאה דורש ובחומר למחשבה, מופיעות שאלות לצד הטקסט, 

ואתם מוזמנים, כמובן, להעלות גם שאלות נוספות. גם לאחר קריאת מדורים אחרים, 
אתם מוזמנים לשאול שאלות משלכם.

מצד שני...
לכל אדם יש התלבטויות, לפעמים אפילו דילמות של ממש. המדור מצד שני... מציג 

דילמות העוסקות, כמובן, בנושא הנבחר. בכל דילמה מוצגות לפחות שתי דעות, וגם אם 
 אתם בטוחים בעמדתכם, זו הזדמנות טובה לשמוע את הצד השני — אולי 

הפעם תשנו את דעתכם? 

איך זה קשור אליי?
בכל יחידה תוכלו בוודאי למצוא קטע אחד המעניין אתכם יותר מהאחרים. שאלו את 

 עצמכם: מדעו דווקא הקטע הזה עניין אותי? האם הוא עסק בנושא חדש בשבילי? 
או אולי להפך — בנושא המוכר לי היטב? האם הוא הציג דעה הדומה לשלי, או להפך — 

כיוון מחשבה חדש? 
 האם הקטעים שבחרתם ישפיעו עליכם או על התנהגותכם בעתיד? האם, לדעתכם, 

הם ישפיעו על אחרים? 

שתהיה לכולנו דרך צלחה, 
צוות "אני בשרשרת הדורות"
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כתוב בפירוש

 אני חושב שמהפירוש הזה אנחנו יכולים
 ללמוד גם שלוח השנה העברי הוא לא רק עוד 

דרך לספור ימים וחודשים.
הלוח העברי הוא מרכיב מרכזי במסורת שלנו, 
ומרכיבים אחרים, כמו החגים, תלויים בו. לכן, 

חשוב כל כך להכיר את הלוח העברי, וגם 
להשתמש בו!

אני חושבת שאני מבינה — פעם למדתי 
שהחודשים העבריים נקבעים לפי הירח.
אני גם יודעת שהחגים היהודיים חלים 
בתאריך קבוע בחודש העברי, למשל, 

ראש השנה חל בא' בתשרי, פסח בט"ו 
בניסן וכן הלאה.

 ואם כך, גם החגים נקבעים בעצם 
לפי הירח.

בדיוק את זה מסביר רש"י: והם 
נמנים למולד הלבנה — כלומר, 

החגים נקבעים לפי הירח. 
אבל רגע, למה הכוונה?

אני רואה שרש"י בחר להתמקד 
במילה "ּוְלמֹוֲעִדים" )כלומר, לחגים(. 
האמת, גם אני לא הבנתי מה הקשר 

בין החגים ובין השמש והירח.

רש"י פירש: ּוְלמֹוֲעִדים - ]...[ והם נמנים למולד הלבנה.

בראשית: בריאת המאורות ולוחות השנה
פרשת בראשית היא הפרשה הראשונה בתורה, ומסופר בה 

כיצד נברא העולם. בכל יום ברא אלוהים יסוד אחר בעולם: האור 
והחושך; השמים; היבשה והים; הצמחים והעצים; השמש, הירח 
והכוכבים ובעלי חיים — וביום השישי ברא אלוהים את האדם. 

אלוהים קבע ש"לא טוב היות האדם לבדו", ולכן עשה לו "עזר 
כנגדו" — הלוא היא חָוה, ִאשתו של אדם. 

ביום השביעי ָנח אלוהים ממלאכתו, וכך נבראה השבת — ִלְשביתה 
מעבודה ולמנוחת האדם והאדמה.

גם על הרצח הראשון מסופר בפרשה: ַקִין רצח את ֶהֶבל אחיו ונענש 
על כך בנדודים ובנשיאת "אֹות קין" על מצחו כל חייו. לאחר הסיפור 
הזה מתארת התורה את שרשרת הדורות מאדם ועד נַֹח. ועוד מסופר 

בפרשה על מעשה בני האלוהים שנשאו לנשים את בנות האדם.

בפרשת בראשית מתוארת בריאת העולם. 
בכל יום נברא יסוד אחר, וכך מתוארת בריאת 

המאורות ביום הרביעי:

ְרִקיַע  ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים: ְיִהי ְמאֹרֹת ִבּ
ְיָלה, ין ַהּיֹום ּוֵבין ַהָלּ יל ֵבּ ַמִים ְלַהְבִדּ  ַהָשּׁ

ִנים  ְוָהיּו ְלאֹתֹת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְלָיִמים ְוָשׁ
)בראשית, פרק א' פסוק י"ד( 

 
 

עמוד 13 )9( בהגדרת הנושאים בפרשה שיורדים מלמעלה ללמטה )מצד שמאל של הדף(
נושאים בפרשה:

בריאת העולם והמאורות
 

עמוד 16 )12( – בלון 3 לשנות את השם ל אורן
במלבן הסבר ליד מה בפרשה – בפרשה שלנו לשנות ל: בפרשה זו 

 
עמוד 17 )13(: להוסיף לנושאים בפרשה שיורדים מלמעלה ללמטה )מצד שמאל של הדף(

את הנושא: תיאור שושלת היוחסין מנח עד אברהם
 

עמוד 20 )16( ספורנו לנקד:
ְספֹוְרנֹו

 
עמוד 24 )20(   חיזקוני להוסיף ניקוד

ִחזקּוני
 

לתקן את ספורנו וחיזקוני גם בעמוד האחרון של הפירושים!
 

עמוד 32 )28(  האם להשאיר את ההדגשה בתכלת?
היכן שמופיעה הפסוק חסרות מילות הסבר, 

בפרשה מתואר המעמד שבו מגיע עשו ליצחק לקבל את ברכתו, אז מגלים שניהם כי יעקב הגיע 
הקדים את עשו ולקח את ברכתו.

וכך מתאר יצחק לעשו את אשר אירע:
 

בפרשנות בבלון 2 צ"ל – אני מסכים
 

עמוד 36 )32( 
בלון 1 – לבדוק מה קורה שם, לדעתי צריך לשנות חזרה ל: בתחילת פירושו ...

בלון 3 צ"ל אני חושבת
 

עמוד 37 )33( – במדרש שורה אחת לפני הסוף, יש רווח כפול לפני: מה עשה הקב"ה 
 

עמוד 45 )41(  - הייתי שוברת שורה אחת לפני הסוף במדרש את המילה זורחת להעביר לשורה 
הבאה.

 
עמוד 59 )55( במדור חומר למחשבה, שיר ישראלי, מילים – ולא כפי שמופיע עכשיו מלים
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פרשת בראשית

נאה דורש

חודשי השנה לעונות השנה. וכך נשמרת ההתאמה בין אבל הוא מתחשב גם בשמש, העברי הוא לוח ירחי בעיקרו, למען הדיוק, לוח השנה 

שאלות:
חפשו במדורים האחרים – איזה לוח   » 1
שנה המוכר לכם מבוסס על השמש?

במדרש נאמר שעם ישראל שונה   » 2
מאומות העולם בפעולות החקלאיות 

שלו. ככל הנראה, הכוונה היא למצוות 
המיוחדות הנוגעות לחריש, לזריעה 
ולקציר. נסו למצוא )באינטרנט או 

בספרים( דוגמה למצווה כזאת.

לוח השנה המיוחד של עם ישראל
ים" וכו' )ויקרא כ', כ"ו( –  ל ֶאְתֶכם ִמן ָהַעּמִ רבי לוי פתח: ]...[ "ָוַאְבּדִ

ים )=שונים( מן אומות העולם,  בכל מעשיהם ישראל ְמׁשּוּנִ
בחרישתן ובזריעתן ובקצירתן, 

בִמְנָיָנן ובחשבונן )=בספירתם, בלוח השנה שלהם(,
ה )שלוחות השנה של העמים האחרים מבוססים על השמש(  שאומות העולם מונין ַלַחּמָ

ָבָנה )ואילו לוח השנה של עם ישראל מבוסס על הירח(.  וישראל ַלּלְ
)על פי פסיקתא דרב כהנא, פרק ה'(
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21:12

21:24

24:46

22:03

22:15

 )עידן( שלום לכולם!
אני עידן. אופיר ואורית ביקשו ממני להיות הראשון לכתוב בפורום, כי פרשת בר המצווה שלי היא הפרשה 

הראשונה בתורה – פרשת בראשית. 
לפני הכול אני רוצה לספר לכם איזו פדיחה הייתה לי בפגישה הראשונה עם הרב... כשנפגשתי עם הרב איתן 

כדי לקבוע תאריך לעלייה לתורה שלי בבית הכנסת, הוא שאל אותי מתי חל יום ההולדת שלי, עניתי לו "ב־17 
באוקטובר". איתן הסביר לי שהוא התכוון לתאריך הלידה העברי, משום שאת תאריך בר המצווה קובעים לפי 

התאריך העברי. איזו פדיחה... מובן שידעתי שיש לוח שנה עברי, אבל אני חייב להודות שאף פעם לא השתמשתי בו, 
אפילו לא היה לי מושג מה תאריך הלידה העברי שלי... תגידו את האמת, מישהו כאן יודע את התאריך העברי שלו? 

 )מעיין(  האמת שלא...
 )גיל( ברור שאני יודע! סתם... בדיוק השבוע גם אני בדקתי מהי הפרשה שלי...

 )עידן( לא נעים להודות אבל אני כבר מרגיש טוב יותר...
בקיצור, כשישבתי עם הרב איתן ניסיתי להסביר לו שאני באמת מתחבר יותר ליום ההולדת "הלועזי" שלי, 

ושאולי אפשר בכל זאת לקבוע את בר המצווה לפיו... איתן הקשיב לדבריי בנימוס, אבל אמר לי, שכבר אלפי 
שנים העם היהודי משתמש בלוח העברי, ולכן, גם הפעם נעשה כך... הוא גם הזכיר שכל החגים במסורת היהודית, 

נקבעים לפי הלוח העברי. במהלך השיחה קרא לי איתן פסוק מהפרשה שאומר שאלוהים ברא את השמש ואת 
הירח, כדי שיקבעו את המועדים, והוסיף שאכן לוח השנה העברי נקבע לפי הירח וגם קצת לפי השמש, שלא כמו 

הלוח הלועזי )שנקרא בעצם "הלוח הגרגוריאני"( שנקבע לפי השמש. 
כשהרב איתן דיבר פתאום הרגשתי שחגיגת בר המצווה שלי יכולה להיות הזדמנות מצוינת להכיר את לוח השנה 
העברי וגם להשתמש בו, ואם השמש והירח, שלפיהם קובעים את הלוח, נבראו בפרשה שלי, זה אולי יכול להיות 

הבסיס לדרשה שלי! מה אתם אומרים? נשמע לכם מתאים, אפילו שזה לא הנושא המרכזי בפרשה?
 )אופיר, מנחה( נשמע לי כיוון מצוין!

ולשאלתך – כן, בדרשה אפשר לדון בכל נושא שמופיע בפרשה. ובכלל, הפרשה יכולה להיות רק "קרש 
קפיצה", שממנו אפשר להגיע לכיוונים שונים שאינם מוזכרים בפרשה כלל. 

 )ליהי( אני מתעניינת באסטרונומיה
אפשר להוסיף לדרשה מידע גם מהתחום הזה, זה תחום מרתק! אשמח לעזור לך, אם תרצה. 

במדור זה נכיר קבוצת נערים ונערות מכל רחבי הארץ, המשתתפים בחוג בני מצווה. הם נפגשים כל שבועיים, לומדים ודנים 
בנושאים הנוגעים לגיל המצוות, לטקס ולחגיגה, ובין המפגשים הם שומרים על קשר באמצעות פורום באינטרנט. אחת 

המשימות המוטלות על כל משתתף בחוג היא לכתוב דרשה לפרשת בר המצווה שלו. במפגש הראשון של החוג הסבירו 
המנחים, אורית ואופיר, את תפקיד הפורום: כל משתתף יספר את מחשבותיו וישתף את האחרים ברעיונות שלו לדרשה, 
והמשתתפים האחרים יגיבו ויציעו רעיונות משלהם. הפורום יכול לשמש גם מקום מפגש ודיון בנושאים אחרים הקשורים 

לשנה המיוחדת הזאת, וכמובן "סתם לכיף".
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באופן אישי

לוחות שנה שונים
במדינת ישראל ובמוסדותיה הרשמיים משתמשים במשך 

השנה בשני לוחות שנה: לוח עברי ולוח כללי )"גרגוריאני", 
המכונה גם "לועזי"(.

לוח השנה הכללי )זה שחודשיו הם ינואר, פברואר, מרס וכו'(
נקבע על פי מסלולו של כדור הארץ סביב השמש, ואילו לוח 

השנה העברי )שחודשיו הם תשרי, חשוון, כסלו וכו'( נקבע 
על פי מסלולו של הירח סביב כדור הארץ וסביב השמש גם 

יחד. 
כל אירוע אפשר לציין בשני תאריכים — עברי ולועזי. למשל, 

מדינת ישראל קמה ב־ה' באייר תש"ח, ב־15 במאי 1948.
בשנים אחרות יכול להיות הפרש של עד כמה שבועות 

בין שני התאריכים בשל ההבדלים בין לוחות השנה. שני 
התאריכים "נפגשים" רק פעם ב־19 שנה, לדוגמה ביום 
הולדתו ה־19 של כל אדם, התאריך העברי וזה הלועזי 

"נופלים" שוב באותו היום.
יום בר המצווה ובת המצווה נקבע על פי התאריך העברי. 
על פי ההלכה, נער הוא בר מצווה )"בן מצווה" בעברית( 

משמלאו לו 13 שנים ויום אחד. נערה היא בת מצווה 
משמלאו לה 12 שנים ויום.

פרשת בר או בת המצווה היא פרשת השבוע הנקראת 
בבית הכנסת בשבת שלאחר יום בר המצווה. 

ִּבְדקּו בלוח השנה וִמְצאּו:

תאריך יום הולדתי על פי הלוח הכללי הוא...

תאריך יום הולדתי על פי הלוח העברי הוא...

 )לבנות( פרשת בת המצווה שלי 
)הפרשה שלאחר יום הולדתי ה־12( היא...

 )לבנים( פרשת בר המצווה שלי 
)הפרשה שלאחר יום הולדתי ה־13( היא...

ִּכתבו את יום הולדתכם על פי הלוח 
העברי )אם אינכם יודעים מהו, תוכלו 

לבדוק בתעודת הזהות של אחד ההורים 
שלכם או באינטרנט(.

 ִּבדקו באינטרנט )אפשר באתר 
ויקיפדיה( מה פירוש שמו של החודש 

העברי שנולדתם בו. 

 אילו חגים, מועדים או ימים חשובים 
חלים בחודש עברי זה? 

 ִמצאו אירוע היסטורי חשוב אחד 
שהתרחש בחודש עברי זה. 

 ִמצאו דמות מפורסמת שאתם 
מכירים שנולדה בחודש זה, ואפילו ביום 

ההולדת העברי שלכם ממש... )תוכלו 
להיעזר באתר ויקיפדיה, בערך של יום 

הולדתכם, למשל "י"ח בניסן"(.

 הירח ולוח השנה
מחזור שינוי צורתו של הירח כפי שהוא נראה לצופים מכדור הארץ, 

היה הבסיס ללוחות השנה הראשונים בעולם. לוח השנה העברי 
 מתבסס על הירח עד היום )וכך גם הלוח המוסלמי(.

חודש עברי חדש מתחיל במולד הירח ומסתיים במולד הבא )כל 29.5 
ימים(, ו־12 מחזורים כאלה )חודשים( הם שנה שלמה.
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פרשת בראשית

חומר למחשבה

כל המחנכים והמורים למקצועותיהם 
יקפידו על רישום התאריך העברי 

בהודעות בית־הספר, על לוח הכיתה 
יום־יום וכיו"ב.

יש להקפיד שבכל המכתבים 
והמסמכים של מוסדות החינוך יירשם 

התאריך העברי נוסף לתאריך הכללי. 
המורים גם יורו לתלמידים לציין 

את התאריך העברי במחברותיהם, 
בעבודותיהם וכיו"ב.

)מתוך: משרד החינוך, חוזר מנכ"ל
תש"ג/1 )א(, כ"ד אלול תשס"ב,
1 בספטמבר 2002(

במדור זה נביא בכל שבוע סיפור או מקרה המעלים דילמה הקשורה לחיים שלנו, להיותנו 
אזרחים בכלל ואזרחים ישראלים בפרט. 

בכל שבוע נזמין אתכם להביע את עמדותיכם – בעד ונגד – ולהציע פתרונות משלכם לדילמה.

דילמה ]מיוונית[ בר�רה, בחירה בין שני דברים מתנגדים, מצב מסובך וקשה לפתרון. 
)מילון אבןַײשושן המחודש(

לוח השנה העברי
השבוע קרה לאבא שלי מקרה שעורר בי שאלות רבות.

אבא שלי עובד בחברת מחשבים שמנהלת עסקים עם חברת מחשבים ביפן. 
לפעמים הוא צריך לנסוע לחו"ל בענייני העבודה. לפני כמה שבועות הוא קבע 

פגישה עם עמיתיו ביפן והתחיל לתכנן את הנסיעה. השבוע הוא פתח את היומן 
ושם לב שעל פי הלוח העברי התאריך שנקבע הוא יום הכיפורים, יום שבו הוא 

מקפיד לצום ולהתפלל. 
איך קרה שהוא לא שם לב? פשוט, אבא שלי, כמו רוב האנשים בעולם עובד 

בדרך כלל על פי תאריכים לועזיים בלבד. בלוח השנה במשרד שלו לא מופיעים 
תאריכים עבריים בכלל! 

לנו היהודים יש לוח שנה עברי והחגים שלנו נקבעים על פי לוח זה. בלוח העברי 
מופיעים חגים ומועדים המציינים אירועים שעבר עם ישראל לאורך הדורות למן 

תקופות קדומות ביותר ועד היום. חג הפסח הוא דוגמה לחג קדום יחסית. אנו 
חוגגים אותו לזכר יציאת מצרים שאירעה, כך משערים, לפני כ־3,300 שנה בחודש 
ניסן. לעומתו, יום העצמאות המציין את יום הכרזת המדינה, הוא חג "צעיר" יחסית 

שנקבע לפני פחות ממאה שנה, כשנה לאחר קום המדינה. 
חשבתי על זה שוב לאחרונה, כשהמורה שלנו סיפרה על הוראה שהוציא משרד 

החינוך לכל בתי הספר, לכתוב על לוח הכיתות בכל בוקר גם את התאריך העברי 
וגם את התאריך הלועזי.

ואני שואל אתכם: בשביל מה צריך שני לוחות שנה? למה שלא נחליט שאנו 
חוגגים את החגים בתאריכים הלועזיים בלבד ולא בתאריכים שנקבעו במסורת 

ישראל? כך נתאים את עצמנו ללוח הכללי ונמנע בלבולים מיותרים? 

מה דעתכם?

שאלות לדיון:
מה היה תפקידו המיוחד של לוח   ›

 השנה העברי בשביל העם
היהודי בגלות?

כיצד לדעתכם מסייעים החגים   ›
 והמועדים לעם ישראל לדעת

"מי הוא ומה ייעודו"?

לגבי עם ישראל נודעה ללוח השנה חשיבות מיוחדת. גורלו של עם־ישראל הוא 
גורל של עם גולה שרוב עתותיו עברו עליו מחוץ לארצו. על־ידי ההקפדה על 

אותם סדרי זמנים, יכלו יהודים החיים בקהילות פזורות בכל מרחבי העולם לחיות 
מאורעות משותפים ולשוות להם אותן משמעויות על־ידי אותם סמלים. 

כדי שידע מי הוא ומה ייעודו, על עם־ישראל לשמור בזיכרונו מאורעות 
היסטוריים מסוימים: נדודי האבות, שעבוד מצרים, יציאת מצרים, מעמד הר סיני, 
הנדודים במדבר, כינון המקדש בירושלים, החורבן, הגלות, שיבת־ציון ושוב חורבן 

וגלות. חגיו של עם ישראל "מועדים" הם. מועדים במשמע זה: זמני היוועדות, 
זמני מפגש עם זיכרונות היסטוריים ועם ציפיות היסטוריות לעתיד.

)על פי אליעזר שביד, ספר מחזור הזמנים, תל אביב, תשמ"ד, עמ' 12-11(

אליעזר שביד - נולד בירושלים ב־1929, פרופסור למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, משנת 1965 
ועד צאתו לגמלאות. מחשובי ההוגים והחוקרים של מחשבת ישראל בדורות האחרונים, חיבוריו מקיפים כמעט את 

כל תחומיה של מחשבת ישראל. חתן פרס ישראל למדעי היהדות בשנת תשנ"ד )1994(.
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כתוב בפירוש
ַרח - ]...[ וכן דרך המקרא )התנ“ך(  ה ּתֹוְלדֹת ּתֶ פירוש דעת מקרא: ְוֵאּלֶ

לקצר ְּבֶׁשֵאינֹו חשוב ולהאריך ְּבֶׁשָחׁשּוב ]...[ וכן בעשרה דורות ֶׁשִּמּנַֹח ועד 
אברהם קיצר בהם ּוִמֶּׁשִהִּגיַע אצל אברהם האריך בו.

בפרשה שלנו מתוארת שושלת היוחסין 
מנֹח עד אברם. הפסוק שלפנינו הוא הפסוק 

האחרון בשושלת היוחסין הזאת: 

ַרח הוִֹליד ֶאת  ַרח, ּתֶ ה ּתוְֹלדֹת ּתֶ ְוֵאּלֶ
ַאְבָרם ֶאת ָנחוֹר ְוֶאת ָהָרן, ְוָהָרן הוִֹליד 

 ֶאת לוֹט. 
)בראשית, פרק י“א פסוק כ“ז( 

אלוהים אינו מרוצה מהעולם שברא, מפני שבני האדם עשו בו רע, 
ולכן מביא על הארץ מבול. המבול מחריב את העולם וניצלים ממנו 

רק נַֹח ומשפחתו ובעלי החיים שהעלה נֹח לתיבה, זוגות־זוגות. 
כשמסתיים המבול נֹח שולח עורב, ולאחר מכן — יונה, כדי לבדוק את 
מצב המים מחוץ לתיבה. בפעם הראשונה חוזרת היונה ריקם, אולם 
יודע ֶׁשַּקּלּו  נֹח  בפעם השנייה היא חוזרת ובפיה עלה של זית, ואז 
להם  ומבטיח  ומשפחתו  נַֹח  עם  ברית  כורת  אלוהים  המים.  )=ירדו( 

שהמבול לא יחזור. אלוהים נותן אות )סימן( לברית — הקשת בענן.
בסיומה של הפרשה מסופר על ִמגדל ָּבֶבל. לאחר בריאת העולם כל 
ובאמצעות  מלוכדת,  האנושות  השפה.  באותה  מדברים  האדם  בני 
הכוח הְמַלֵּכד הזה האנשים בונים ִמגדל גבוה שראשו בשמים. אלוהים 
מתנגד למעשה זה, ולכן בולל את שפת בני האדם וגם מפיץ את בני 

האדם על פני כל הארץ.

ַח: על אילנות יוחסין נֹ

 הנה, זה בדיוק מה שאומר הפרשן במשפט הירוק:
וכן בעשרה דורות ֶׁשִּמֹּנַח ועד אברהם קיצר 

בהם, כלומר, עשרת הדורות שבין ֹנח לאברהם 
מתוארים בקיצור, אבל — ִמֶּׁשִהִּגיע אצל אברהם 
האריך בו. כלומר, על אברהם ומשפחתו האריכו 
ופירטו. ואולי זה גם מעיד שלמשפחתו של אדם 

יש השפעה רבה עליו.

לדעתי אורן צודק, ושימו לב לדבר 
נוסף: כשמגיעים לתיאור שושלתו 

של אברהם )בפסוק שכאן למעלה( 
מפורטים שמות ֶאחיו של אברהם, 

ואפילו שם אחיינו — לוט.
זה בטח משום שאברהם היה דמות 
חשובה במסורת ונחשב אבי האומה!

בהחלט. בדיוק ראיתי שבפסוקים 
כ"ב—כ"ג )המובאים כאן למטה( 

מסופר על אדם ושמו ְׂשרּוג שילד 
את נחור. לשרוג נולדו עוד ילדים, 
אך מכל הבנים, רק נחור מוזכר 

כאן בשמו. אני משער שזה משום 
שהוא היה סבא של אברהם.

במשפט הראשון )הסגול(, מסביר 
הפרשן שהתורה מרחיבה על 

האנשים החשובים יותר ומקצרת 
על האנשים החשובים פחות.

זה נשמע הגיוני, אך האם זה בא 
לידי ביטוי בפרשה שלנו?

ָנה, ַוּיוֶֹלד ֶאת ָנחוֹר. ים ׁשָ לֹׁשִ רּוג ׁשְ  ַוְיִחי ׂשְ

ִנים ּוָבנוֹת. ָנה, ַוּיוֶֹלד ּבָ רּוג ַאֲחֵרי הוִֹלידוֹ ֶאת ָנחוֹר ָמאַתִים ׁשָ ַוְיִחי ׂשְ

)בראשית, פרק י"א פסוקים כ"ב–כ"ג(
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 )נעמה( היי לכולם,
ֵני  ה ּתֹוְלדֹת ּבְ אתמול דפדפתי קצת בפרשה שלי, כדי להחליט על נושא לדרשה, ונתקלתי בפסוק הפותח: "ְוֵאּלֶ

ּבּול..."  ִנים ַאַחר ַהּמַ ְלדּו ָלֶהם ּבָ ּוָ ם ָחם ָוָיֶפת ַוּיִ נַֹח ׁשֵ
תגידו, מה זה? אילן יוחסין? גם בתנ"ך עשו "עבודות שורשים" )עבודות שחוקרים בהן את תולדות המשפחה(

 אלו המחשבות שעלו בי כשקראתי את הפסוקים בפרשה שלי, פרשת ֹנח. ואז עלה בי רעיון
מ-ד-ה-י-ם... אשתמש בחלק מעבודת השורשים שכתבתי לדרשה! 

 )רן( את מתכוונת למחזר את עבודת השורשים שלך ולהשתמש בה לדרשת בת המצווה שלך?
לא הגזמת קצת?

 )נעמה( ידעתי שמישהו יגיד את זה!
אז ככה: אני מודה, אני לא התלמידה החרוצה ביותר בעולם, אבל הפעם זה באמת לא ניסיון להתחמק מעבודה. 

נראה לי באמת נחמד לחבר בין מה שלמדתי בבית הספר לדרשה... תסכימו ִאתי שהדברים באמת קשורים, 
ואם "על הדרך" זה חוסך לי קצת עבודה, מה רע בזה?! 

כשהמשכתי לקרוא בפרשה, ראיתי שאחרי סיפור המבול, מוצגים כל הדורות מֹנח עד אברהם. אני לא מגזימה, 
יש שם איזה עשרים פסוקים ובהם רק שמות! ואני תוהה: למה היה חשוב לכתוב את כל השמות האלה? הרי 

יכלו לכתוב פשוט שעברו דורות רבים בין ֹנח לאברהם, בלי כל הפירוט. 
זה מזכיר לי שכשהמורה הסבירה בכיתה על עבודת השורשים, היא אמרה שצריך להכין אילן יוחסין ולציין 

בו שמות של בני משפחה מכמה שיותר דורות, וגם אז עלתה השאלה לשם מה כל הפירוט? אפשר להבין 
למה חשוב לנו לדעת מי הם הסבים שלנו – אותם אנחנו הרי מכירים, אבל מה מוסיף לנו הפירוט על הדורות 

הקודמים, שִאתם, כמובן, אין לנו שום קשר? 
עכשיו, לאחר שסיימתי את עבודת השורשים )ועוד בציון טוב ממש!( אני מבינה שיש לזה חשיבות.

חזרתי חלק מהעבר של משפחתי, הרגשתי כאילו אני נותנת לאנשים  ם ב"אילן", בעצם ׁשִ בכל פעם שהוספתי ׁשֵ
האלה כבוד ומראה להם שהם לא נשכחו! פתאום הבנתי שאני חלק ממשהו גדול הרבה יותר מהמשפחה 

המצומצמת שלי, הרגשתי שאני קשורה גם אל מי שלא הכרתי מעולם – שהם חלק מהעבר שלי ואולי גם ממה 
שאני היום. עכשיו תגידו אתם, זה לא נראה לכם בסיס מצוין לדרשת בת מצווה? 

 )אורית( לדעתי אין בעיה להיעזר בעבודת השורשים. להפך – זה רעיון מעניין ומיוחד!
 )טליה( אולי זה יישמע לכם מצחיק,

 אבל לי אישית זה נותן תחושה טובה לדעת, שגם הנכדים שלנו, כשהם יעשו עבודת שורשים, 
יזכירו ויזכרו אותנו...

שאלות:
במדרש שלפנינו משל ונמשל. נסו להקביל ביניהם:  » 1 

מיהו המלך בנמשל? מהי המרגלית? מהן עֵרמות העפר?
על פי המשל והנמשל, מדוע מפורטת השושלת הארוכה מנֹח עד אברהם?  » 2

פירושי מילים
ַמְלָיא – המלווים והמשרתים ּפָ

ִציּבּוִרים – ערמות עפר
רוֹת – מעין נפות או מסננות  ִמְכּבָ

ַבר – סינן, ניפה ּכָ

אברהם נבחר מתוך הדורות 
רבי ברכיה בשם רבי נחמיה אמר: משל למלך שהיה עובר ממקום למקום ונפלה 
ַמְלָיא שלו שם, ועשה ִציּבּורים והביא  מרגלית מעל ראשו. עמד המלך והעמיד ּפָ

רֹות, וָכַבר את העֵרמה הראשונה ולא מצא, השנייה ולא מצא, ובשלישית מצאה.  ִמְכּבָ
אמרו: מצא המלך מרגלית שלו. 

והנמשל:
ם,  כך אמר הקב"ה לאברהם: מה צורך היה לי לייחס )לפרט את כל הדורות הקודמים –( ׁשֵ

ארפכשד, שלח, עבר, פלג, רעו, שרוג, נחור, תרח? אלא בשבילך )כדי להדגיש שאברהם 
היה נדיר ומיוחד, והקב"ה חיכה "שיופיע" בין הדורות(.

)על פי בראשית רבה, פרשה ל"ט סימן י'(

שאברהם היה יקר בעיני האל. הייתה נדירה ויקרה בעיני המלך, כפי אותה. השקעה זו מעידה שהמרגלית הוא בחר להקדיש זמן ומשרתים לעשות אף שהמלך לא עשה את העבודה בעצמו, תיאור של עבודה מייגעת וממושכת.תיאור סינון עֵרמות העפר במשל הוא 
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יוחסין �- לפי האם או לפי האב?
כל אחד ואחת מאתנו הוא צאצא של שתי משפחות �זו של אביו וזו של אמו. 

במסורת היהודית יש דברים הנקבעים על פי מוצאה של האם, ודברים הנקבעים 
על פי מוצא האב. מעניין שכבר במסורת היהודית הקדומה היה ויכוח אם זהותו 
היהודית של אדם תיקבע לפי האם או לפי האב. העמדה השלטת, כידוע, קבעה 

שהשושלת תיקבע לפי האם — כלומר, אם האב יהודי אבל האם איננה יהודייה — 
האדם לא ייחשב יהודי. 

בכמה תפילות וטקסים במסורת היהודית מזכירים את שמות ההורים. בעלייה 
לתורה נהוג לקרוא לעולה בציון שם אביו )"יעמוד דוד בן ישי"(. בקהילות 

השייכות לתנועה המסורתית )קונסרבטיבית( או לתנועה ליהדות מתקדמת 
)רפורמית( מציינים בהזדמנות זו גם את שם האם. לעומת זאת, כשאומרים "מי 

שבירך לחולה" — תפילה הנאמרת להחלמתם של אנשים חולים — מוסיפים לשם 
 החולה רק את שם אמו

)"... הוא יברך את דִוד בן רבקה"(. ההסבר הרווח לכך הוא שהזכרת שם האם 
מעוררת חמלה רבה יותר בשמים )אולי מכיוון שמקובל לחשוב שנשים נוטות 

להחצין את רגשותיהן יותר מגברים(. 

בדיחה
 יוסי עומד לעלות לתורה בשבת

בר המצווה שלו. 
מך?"  הגבאי בבית הכנסת שואל אותו: "ׁשִ

ויוסי עונה לו: "יוסף".
"בן…?" מוסיף הגבאי לשאול, 

 "בן שלוש־עשרה כמובן!" עונה יוסי,
 "מה, אתה לא יודע שהיום

בר המצווה שלי?!"

אילן היוחסין שלי

 שרטטו את אילן היוחסין של 
משפחתכם. היעזרו בדגם שלפניכם.

 ִּכתבו באילן ששרטטתם את שמות 
בני משפחתכם.

 הוסיפו משבצות נוספות ובהן 
שמותיהם של בני משפחה נוספים 

)דודים, בני דודים וכדומה(.

 האם אתם יודעים את שמותיהם של 
סבא וסבתא של סבא וסבתא שלכם? 

אם כן, הוסיפו אותם לאילן.

סבתא רבתא סבתא רבתא סבתא רבא סבתא רבתא

אחותיאחותי

סבא רבא סבא רבא סבא רבא סבא רבא

סבתא סבא סבתא סבא

אימאאבא

אניאחי

 האם יש במשפחתכם שמות החוזרים 
על עצמם? אם כן, סמנו אותם באותו 

הצבע.
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שאלות לדיון:

נח פרשת 

חוק השבות, תש"י – 1950
)הזכות לעלייה( סעיף 1.

כל יהודי זכאי לעלות ארצה.

בחוק סעיפים רבים המפרטים ומסבירים 
אותו. בין השאר מוקדש סעיף מיוחד 

להגדרת מיהו ה"יהודי" שהחוק עוסק בו:

)הגדרה( סעיף 4ב.
לעניין חוק זה "יהודי" – מי שנולד 

לאם יהודייה או שנתגייר 
והוא אינו בן דת אחרת. 

)מתוך תיקון מס' 2 לחוק השבות, תש"ל, 
10 במרס 1970(

מיהו יהודי?
כשעסקנו במושגים "זהות" ו"משפחה", שאלה טל, המורה שלנו, "איך יודעים אם 

אדם הוא יהודי?"
אורי, שיודע תמיד את כל התשובות, ענה: "לפי ההלכה, כל מי שנולד לאם 

יהודייה הוא יהודי". 
"וזהו?" שאל מיכה. 

"כן, זהו", השיבה טל, "ִאם נולדת לֵאם יהודייה, אפילו אם אביך אינו יהודי, על פי 
ההלכה היהודית אתה נחשב יהודי". 

"זה קצת מפתיע אותי", אמר מיכה, "לפי ההגדרה הזאת לא צריך בעצם לעשות 
דבר כדי להיות יהודי, רק להיוולד כזה. אני חשבתי שיהודי הוא מי שחי לפי אורח 

חיים יהודי וחוגג את החגים היהודיים".
דבריו של מיכה הקפיצו את שאר התלמידים. ליהי שאלה אותו: "אז מה אתה 
אומר? שכל מי שלא מקיימים אורח חיים יהודי הם לא יהודים?" בכיתה פרצה 

מהומה גדולה. 
"רגע! שקט!" התערבה טל, "ומה אתם אומרים? נניח שאתם הייתם צריכים 

לקבוע מיהו יהודי, כיצד הייתם מנסחים את החוק?" 
זה קצת בלבל את כולנו. מה עושה אותנו ליהודים? האם די בעובדה שנולדנו 
לאם יהודייה, או שעלינו לעשות מעשים שַיראו שאנחנו יהודים? האם מעשים 
אלו הם דווקא מצוות התורה והמנהגים המסורתיים? האם יהדות היא לאום או 

דת, או שניהם? 
ובעצם, מה זה אומר להיות יהודי?

חומר למחשבה

בשיר "ניגונים" מדומים הניגונים   ›
 העוברים במשפחה לחלקי העץ –

 שורשים, גרעינים וענפים. 
 נסו להסביר מדוע בחרה 

המשוררת בדימוי זה.

האם במשפחה שלכם עוברים   ›
ניגונים מדור לדור? אם כן, באילו 

הזדמנויות אתם שרים אותם?

ניגונים הם אחד הדברים שמעבירים   ›
הורים לילדיהם. אילו עוד דברים 

עוברים במשפחה מדור לדור?

י ָהָרחֹוק יר ַעְרׂשִ ה ַאֲאִזין ׁשִ ִהּנֵ
ת, י ֵאם ֵאֵלי ּבַ יַע ּפִ ִהּבִ

חֹוק ֶדַמע ּוׂשְ ְזַהְרָנה ּבְ ה ִלי ּתִ ִהּנֵ
ת. ּבָ ל ׁשַ "ֵאיָכה" ּוְזִמירֹות ׁשֶ

ם, ם ְוָכל ְצִליל ְיַאּלֵ ל ֶהֶגה ִיּתַ ּכָ
י ֵיהֹום, י קֹוְלֶכם ָהָרחֹוק ּכִ ּבִ

ֶכם ֵעיַני ֶאֱעצֹם ַוֲהֵריִני ִאּתְ
הֹום. ַכת ַהּתְ ֵמַעל ְלֶחׁשְ

ניגונים 
מילים: פניה ברגשטיין   לחן: דוד זהבי

י ְוָאִבי, י, ִאּמִ ם ִנּגּוִנים ּבִ ַתְלּתֶ ׁשְ
כּוִחים;  ִנּגּוִנים, ִמְזמֹוִרים ׁשְ

ָאם ְלָבִבי, ְרִעיִנים – ְנׂשָ ְרִעיִנים, ּגַ ּגַ
ה ֵהם עֹוִלים ְוצֹוְמִחים. ַעּתָ

ָדִמי, ה ֵהם ׁשֹוְלִחים ּפֹארֹות ּבְ ַעּתָ
לּוִבים, עֹוְרַקי ׁשְ יֶהם ּבְ ְרׁשֵ ׁשָ

י, יַרִיְך, ִאּמִ ִנּגּוֶניָך, ֲאִבי, ְוׁשִ
ִבים. ָדְפִקי ֵנעֹוִרים ְוׁשָ ּבְ

פירושי מילים
ם – ישתתק | ֵיהֹום – ִיסער ם – יסתיים | ְיַאּלֵ ָדְפִקי – בדופק שלי | ֵאֵלי – אל | ִיּתַ ּפֹארֹות – ֲעָנִפים | ּבְ
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כתוב בפירוש
ְך - אני הנני עושה ַעָּתה מה שאמרתי להקים הברית. ה ְבִריִתי ִאּתָ ְספֹוְרנֹו פירש: ֲאִני ִהּנֵ

בפרשת לך לך מתוארת כריתת ברית בין 
אלוהים לאברהם:

ע  ָנה ְוֵתׁשַ ִעים ׁשָ ׁשְ ן ּתִ ַוְיִהי ַאְבָרם ּבֶ
ָרא ה' ֶאל ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו: ִנים, ַוּיֵ  ׁשָ

ְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים.  י ִהְתַהּלֵ ּדַ ֲאִני ֵאל ׁשַ
ה אֹוְתָך  יִני ּוֵביֶנָך, ְוַאְרּבֶ ָנה ְבִריִתי ּבֵ ְוֶאּתְ

ְמאֹד ְמאֹד.   ּבִ
ר ִאּתֹו ֱאלִֹהים  ָניו, ַוְיַדּבֵ ּפֹל ַאְבָרם ַעל ּפָ ַוּיִ

ְך, ְוָהִייָת ְלַאב  ה ְבִריִתי ִאּתָ ֵלאמֹר: ֲאִני ִהּנֵ
 ֲהמֹון ּגֹוִים. 

)בראשית, פרק י"ז פסוקים א'–ד'(

3לך לך: ברית כמחויבות
“ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך“. כך 
פונה אלוהים לַאְבָרם, ואברם עוזב הכול והולך. לאן? לכנען, לארץ לא 
נודעת. אולם זמן לא רב אחרי שמגיעים אברם, ָׂשַרי אשתו וכל אשר 
ִאתו, לארץ כנען, הם נאלצים לרדת למצרים בשל הרעב ששרר בכנען. 
ָׂשַרי נחטפת ומובאת לבית פרעה  כשָׂשַרי ואברם מגיעים למצרים, 
ורק לאחר שאלוהים  )לאחר שאברם הציגּה כאחותו, לא כאשתו(, 
מעניש אותו בְנָגעים ובמחלות, פרעה מחזיר את שרי לאברם. בדרכם 
חזרה ממצרים לארץ כנען אברם ולוט, אחיינו, נפרדים זה מזה. אולם 
יוצא  הירדן,  ִּכַּכר  למלכי  ַנֲהַרִים  ֲאַרם  מלֵכי  בין  מלחמה  כשפורצת 
כורת  אלוהים  מכן  לאחר  בשבי.  שנפל  לוט,  אחיינו  להצלת  אברם 
ברית עם אברם, את ְּבִרית בין ַהְּבָתִרים. בברית הזאת אלוהים מבטיח 

לאברם את הארץ, מנהר מצרים עד נהר ְּפָרת.
ָהָגר  ִמִּׁשְפָחָתּה  ומבקשת  ָׂשַרי אינה מצליחה ללדת  למרבה הצער, 
ללדת בן לאברם. הגר הרה לאברם, ושרי מקנאה בה ומענה אותה. 

הגר בורחת מפני שרי ויולדת את בנה ישמעאל.
בסוף הפרשה אלוהים נגלה לאברם, ואומר לו ששמו ישתנה מאברם 

לאברהם: “ִּכי ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתִּתיָך“, ושמה של ָׂשַרי ישתנה לָׂשָרה.

נראה לי שה' רצה להראות שהוא 
היה מעוניין מאוד לקיים את ברית 
הזאת, ולכן הוא לא דחה את קיום 

הצד שלו בהסכם אפילו ברגע, אלא 
התחיל בו מיד, עכשיו! 

מעניין מה היה דחוף כל כך?

הבנתי. לאחר שבפסוקים הקודמים 
דיבר ה' על ברית שתיכרת בינו 
ובין אברהם, במשפט זה הוא 

מודיע שכבר עכשיו הוא מתחיל 
לקיים את הצד שלו בברית!

הפירוש של ספורנו נראה לי די פשוט. 
בואו נסביר אותו בשלבים:

 אני )ה'( הנני עושה ַעָּתה )עכשיו(, 
מה שאמרתי להקים הברית — את מה 
שהבטחתי, והוא — לקיים את הברית!



מפרשה 
לדרשה
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נאה דורש

פירושי מילים
תמים – שלם 

ֲאָחַזּתּו רעדה – נבהל
ה – חוסר, פגם דבר ְמֻגּנֶ

נתקררה דעתו – נרגע

שאלות:
מדוע נבהל אברהם מאמירתו של הקב"ה: "ֶוְהֵיה ָתִמים"? איך הוא הבין את האמירה   » 1

הזאת? )ִּכתבו במילים שלכם(
ִחשבו, כיצד הפכה ברית המילה את אברהם לשלם יותר?  » 2

ברית המילה הפכה את אברהם לשלם
אמר רב יהודה אמר רב: 

בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו "ֶוְהֵיה ָתִמים" )בראשית י"ז, א'(, 
ֲאָחַזּתּו רעדה. 

ה? אמר ]אברהם[ : שמא יש בי דבר ְמֻגּנֶ
יִני ּוֵביֶנָך" )בראשית י"ז, ב'( — נתקררה דעתו. ָנה ְבִריִתי ּבֵ כיוון שאמר לו: "ְוֶאּתְ

)על פי תלמוד בבלי, מסכת נדרים, דף ל"ב ע"א(
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שעדיין לא עשה ברית מילה. פגם בהתנהגותו, אלא מפני אינו שלם, אבל לא בגלל משום שהבין שהוא עדיין מדוע נרגע אברהם? 

21:15
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22:10

22:40
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23:00

 )ָמלי( היי לכולם
שתדעו לכם, כמעט שלא כתבתי היום, אף על פי שתורי. למה? זהו, בדיוק על זה רציתי לספר לכם...

אז ככה: אני מרגישה מאוד לחוצה בזמן האחרון בכל מה שקשור לבת המצווה שלי. 
כשההורים שלי העלו את הרעיון להשתתף בחוג בני מצווה די התלהבתי. הבנתי שזה כולל התנדבות ולימוד 

לקראת האירוע המיוחד, ובסוף חגיגה שיהיו בה סעודה, ריקודים, ברכות ודרשה. בהחלט מצא חן בעיניי 
לציין את האירוע הזה בדרך מיוחדת כזאת. הבעיה היא שבדיוק עכשיו נפלה עלינו תקופה עמוסה מאוד בבית 
ספר, ופתאום הכול יחד – זה קצת יותר מדי בשבילי... השבוע תפסתי את ההורים שלי לשיחה, והסברתי להם 

 )בעדינות( שאני שוקלת לוותר על החוג ועל החגיגה המתוכננת, ופשוט לעשות מסיבה לחברים. 
)אל תיקחו את זה אישית! כיף לי בחוג עם כולכם, זה לא העניין!( 

 )גילי, בשם כולם!( שלא תעזי לפרוש מהחוג!
כולנו ניקח את זה אישית לגמרי ולא נסלח לך! סתתתתם... אבל באמת חשוב לנו שתישארי! אוהבים אותך! 

 )ָמלי( תודה על ההשתתפות והאהבה, אבל חכו, זה עוד לא הכול...
אימא שלי מיד התחילה לנאום לי, שידענו מראש שכל התהליך הזה ידרוש לא מעט מאמץ, "וחוץ מזה", היא סיכמה, 

"התחייבת לתהליך מרצונך. אני חושבת שלא נכון לסגת ממנו עכשיו, רק מפני שקצת קשה לך", ואבא שלי הוסיף: 
"את יודעת שבפרשה שלך מתוארת הברית בין אלוהים לאברם. ברית היא מעין הסכם שבו לכל צד יש מחויבות כלפי 
הצד השני. נראה לי שדווקא לקראת בת המצווה חשוב להשתדל לעמוד בהתחייבויות. זה חלק מתהליך ההתבגרות". 

אמירות די מעצבנות, נכון? 
 )נועם( מלי, אולי ההורים שלנו מכירים? ההורים שלך נשמעים בדיוק כמו שלי!

אבל אני חייב לשאול אותך – אולי הדברים שהם אמרו מעצבנים אותך משום שאת יודעת שיש בהם 
משהו מן האמת?

 )ָמלי(  ... האמת? יש בזה משהו.
אני משערת שאם אתאמץ ואמשיך בתכנית המקורית, בסופו של דבר ארגיש סיפוק שעמדתי 
במשימה. אני יודעת שלפעמים ההתחייבות לעשות משהו דווקא עוזרת לי, היא דוחפת אותי 

להתאמץ יותר, וכך אני משיגה דברים חשובים. אבל אני עדיין מרגישה לחוצה... ועוד אין לי בכלל 
רעיון לדרשה, הצילו!!!

 )אופיר, מנחה החוג( מלי, נראה לי שיש לך כיוון מצוין לדרשה – נושא המחויבות!
אולי יהיה מעניין אם תדוני בשאלות כמו – באילו נסיבות ההתחייבות עוזרת לנו ומתי 

היא מקשה ומלחיצה? ו... את נשארת בחוג, נכון?
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 נסו לדמיין שהחברה הטובה ביותר 
שלכם )או החבר( עומדת לעבור 

לעיר אחרת ואתם רוצים "לכרות עמה 
ברית", ברית שבה תתחייבו להישאר 

חברים לנצח. כיצד הייתם עושים זאת? 

 ִּכתבו מה יהיה כלול בברית שלכם 
— מה מטרת הברית ומה מבטיח כל 

אחד מהצדדים לזולתו. 

 תארו את טקס כריתת הברית 
 )חפצים נלווים, מחוות גופניות, 

לוח זמנים וכדומה(.

ברית
המילה "ברית" מופיעה בצירופים רבים, כמו "ברית עולם", 

"לוחות הברית", "ברית מלח", "ברית מילה" ועוד. 
"ברית" היא הסכם, חוזה בין שני צדדים לפחות. לפי 
המסורת היהודית נכרתה ברית בין אלוהים ובין עם 

ישראל. בברית זו נקבעה מחויבותו של עם ישראל לקיים 
את רצון האל, ואם כך יעשה, יקיים אלוהים את הבטחתו 

וְיַזֶּכה את עם ישראל בשכר המוזכר בתורה — פרנסה, 
חיים שלווים בארץ ישראל, שלום ועוד. 

הברית הראשונה בין אלוהים ובין עם ישראל נחתמה עם 
אברהם אבינו — שייצג את העם לדורותיו. בתחילת דרכה 
 נכרתה הברית וחודשה מדי פעם בהתגלות האל לאבות 

 האומה — לאברהם, ליצחק וליעקב — כמו בהתגלות 
לאברהם ב"ברית בין הבתרים". 

גם במעמד מתן התורה בהר סיני נכרתה ברית בין העם 
לאלוהיו. במעמד זה נעשו התורה והמצוות למרכיב מרכזי 

 בברית זו, ומאז הן המחויבויות העיקריות של עם ישראל 
כלפי אלוהיו.

"ברית המילה", כמו זו שנצטווה עליה אברהם, היא ציון 
הדרך הראשון בחייו של אדם, ובו הוא מצטרף לאותה 

הברית. בשלב זה ההצטרפות נעשית על פי החלטת 
הוריו של התינוק. יום בר המצווה או בת המצווה הוא 
ציון דרך נוסף בחיים, ובו הנער או הנערה מצטרפים 

לברית, הפעם בהיותם אנשים בוגרים, בידיעתם ומרצונם. 
ביום בר המצווה או בת המצווה "חותמים" בני מצווה 

כביכול על חוזה, וזוכים להיות חלק מקהל הבוגרים, על 
זכויותיו וחובותיו. בכך הופכים בני המצווה לחוליה נוספת 

בשרשרת הדורות של העם היהודי. 

האם חתמתם בעבר על חוזה או על הסכם כלשהו?
 האם ביום בר המצווה או בת המצווה שלכם תרגישו

כ"אחד הצדדים" בברית?

איך כורתים ברית
כאשר כורתים ברית או מסכימים על הסכם, פעמים רבות מעניקים ַלמעשה ִמשנה תוקף 

באמצעות מעשה סמלי או טקס כלשהו.
לדוגמה, כשאנשים פרטיים, ארגונים או חברות מסכמים ביניהם הסכמים מסחריים, הם 
חותמים על מסמך המפרט את התחייבותם של הצדדים זה לזה, ומסיימים את המעמד 
בלחיצת יד. ועוד דוגמה: כשמדינות אויבות מחליטות להפסיק את מצב הלחימה ביניהן, 

הן מקיימות לרוב טקס רשמי רב־משתתפים ובמהלכו חותמים מנהיגי המדינות על 
מסמך התחייבויות של המדינות זו כלפי זו. 

טקס חתימת הסכם השלום בין ישראל 
למצרים, וושינגטון 1979

בתצלום: מנחם בגין — ראש ממשלת 
ישראל, אנואר סאדאת — נשיא מצרים 

וג'ימי קרטר — נשיא ארצות הברית )שהיה 
המתווך בין שני הצדדים בתהליך שהביא 

להסכם השלום ההיסטורי(.
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שאלות לדיון:

בפסקה זו מתוארות כמה   ›
מהמחויבויות של המדינה כלפי 

תושביה ואזרחיה, וכן כלפי יהודי 
העולם. מהן המחויבויות האלה? 

מה היה קורה אילו המדינה לא   ›
הייתה מחויבת לדאוג לאזרחיה, 

וכל אחד היה אחראי אך ורק 
לעצמו? מהם יתרונותיו של מצב 

זה ומהם חסרונותיו?

האם לדעתכם גם לאזרחים צריכות   ›
 להיות מחויבויות כלפי המדינה? 

אם כן, אילו?

מתוך מגילת העצמאות
מגילת העצמאות היא כינוי למסמך ה"הכרזה על הקמת מדינת ישראל". בחלקה 
הראשון של המגילה מסופרות תולדותיו של העם היהודי בארץ ישראל ובגלות, 

ומתואר המאבק להקמת המדינה; אחר כך באה ההכרזה על הקמת מדינת 
ישראל ועל הקמת מוסדותיה, ולאחריה ההצהרה על עקרונותיה של המדינה 

העתידה לקום. 
ביום שישי, ה' באייר תש"ח )14 במאי 1948(, יום לפני שפג תוקף השלטון הבריטי 

בארץ, התקיים בתל אביב טקס ההכרזה על הקמת המדינה החדשה. בטקס 
קרא דוד בן־גוריון את מגילת העצמאות, ובמהלכו חתמו על המגילה חברי 

"מועצת העם", מנהיגי היישוב היהודי בארץ ישראל דאז. דוד בן–גוריון היה ראש 
הממשלה הראשון של מדינת ישראל וכיהן בתפקיד זה בשנים 1948—1963. 

מן המגילה:
מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח 

הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור 
חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי 

הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על 
המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות 

המאוחדות.

מחויבות הדדית
אחי הגדול, אמיר, יתגייס לצה"ל בעוד כמה חודשים. שאלתי אותו אם הוא רוצה 

להתגייס, והוא ענה שיש רגעים שמאוד מתחשק לו ויש רגעים שהוא חושב שהיה 
מעדיף לנסוע לטייל במזרח הרחוק, אבל זו בכלל לא שאלה, כי הוא חייב! לפי 
החוק, השירות הצבאי הוא חובה שלו כלפי המדינה וכלפי האזרחים החיים בה. 
שאלתי אותו: "ואם לא היית חייב, היית מתגייס?" אמיר הסביר לי שהוא רוצה 
להתגייס לא רק בגלל שהחוק מחייב אותו, אלא גם מפני שהוא מרגיש חובה 

להגן על המדינה שדואגת לו ולשאר התושבים. "זו פשוט תחושה של מחויבות, 
וגם רצון להחזיר במשהו על מה שקיבלתי", הסביר. 

"מה למשל קיבלת מהמדינה?" שאלתי. אחי חשב לרגע ואז ענה: "המדינה דואגת 
לחינוך בבתי הספר, דואגת שיהיו לנו שירותי בריאות, כמו בתי חולים ומרפאות, 
 סוללת כבישים ומקימה תשתיות של חשמל ומים. היא גם אחראית לביטחוננו. 

לכן גם אני רוצה להשתתף במאמץ הזה ולהגן על ביטחונם של אחרים".
חשבתי לעצמי, שאולי זה כמו בבית הספר. אתמול, למשל, המורה אמרה 

שהחודש הכיתה שלנו אחראית לקישוט בית הספר. אני ממש שונא לקשט, 
ובהחלט התחשק לי להתחמק, אבל ביני לבין עצמי הסכמתי שזה לא הוגן כלפי 
החברים שלי. אם כולם יתחמקו, העבודה לא תיעשה! אז אולי זה נקרא שהייתה 

לי תחושת "מחויבות" כלפי חבריי לכיתה וכלפי בית הספר?
 

מה אתם חושבים?

לך לך פרשת 

מתוך חוק שירות הביטחון:
פוקד רשאי בצו, לקרוא –

ליוצא צבא* )גבר/אישה( להתייצב 
לשירות סדיר** במקום ובזמן שקבע 
בצו הפוקד, או מי שהוא הסמיך לכך, 

ואותו יוצא צבא חייב להתייצב כאמור.

* הגדרת המושג "יוצא צבא" באותו חוק – 
יוצא צבא – אזרח ישראל או תושב 

קבוע שהוא אחד מאלה:
1( גבר מגיל שמונה־עשרה עד גיל 

חמישים וארבע,
2( אישה מגיל שמונה־עשרה עד גיל 

שלושים וחמש.

**הגדרת המושג "שירות סדיר" בחוק זה –
"שירות סדיר" – שירות בכוחות 

הסדירים של צה"ל. 

 )חוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[ 
התשמ"ו 1986(

חומר למחשבה
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כתוב בפירוש

ה ֶאת ַאְבָרָהם - לשון ניסיון. ולא ניסהּו בשבילו כי  ִחזקּוני פירש: ִנּסָ
הּכֹול גלוי וידוע לפניו ]...[ 

בפרשת וירא אנו קוראים על הניסיון שניסה 
האל את אברהם כאשר ציווה עליו להקריב 

את בנו יצחק. 
פנייתו של האל אל אברהם פותחת במילים 

האלה: 

ה ְוָהֱאלִֹהים  ָבִרים ָהֵאּלֶ ַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ
ה ֶאת ַאְבָרָהם, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו: ַאְבָרָהם,  ִנּסָ

ִני.  ַוּיֹאֶמר: ִהּנֵ
)בראשית, פרק כ"ב פסוק א'(

ומבשרים  אנשים  שלושה  אברהם  של  באוהלו  מופיעים  אחד  יום 
לו שייוולד לו בן. שרה שומעת וצוחקת, היא לא מאמינה שבגילה 

המבוגר תוכל ללדת.
חטאי  בגלל  ועמורה  סדום  הערים  השמדת  על  מסופר  בהמשך 
ומשפחתו מספיקים להימלט מהעיר, אך  לוט  האנשים הגרים שם. 
אשת לוט אינה מצייתת להוראות המלאכים, היא מסתכלת לאחור 
אברהם  של  מסעם  מתואר  הפרשה  בהמשך  ֶמַלח.  ִלְנִציב  ונהפכת 
ושרה הפוגשים בדרך את אבימלך מלך גרר. אבימלך חושק בשרה 
אך  כאשתו(,  לא  כאחותו,  מציגה  שאברם  )לאחר  אברהם  אשת 
לאחר שאבימלך חולם חלום ומגלה את האמת, הוא מחזיר את שרה 

לאברהם, ומשפחתו )של אבימלך( שסבלה ממחלות — נרפאת. 
כפי שהובטח לאברהם, לו ולשרה נולד בנם — יצחק. אברהם מגרש 

את ָהָגר וישמעאל, לפי בקשתה של שרה.
הוא  אברהם:  את  מנסה  אלוהים  יצחק.  עֵקדת  על  מסופר  בפרשה 
מצווה עליו להעלות את בנו יצחק לעולה )לקורבן( בהר ַהּמֹוִרָיּה, אבל 
ידו אל הנער, מלאך ה' עוצר  ברגע האחרון, לפני שאברהם שולח 
ִיל המסתתר בסבך, ועל פי מצַוות האל  אותו. אברהם רואה את הא ַ

ִיל במקום את יצחק. הוא עוקד את ָהאַ 

4וירא: אברהם והניסיון

האם הפרשן התכוון לאנשים שחיו בתקופתו של 
אברהם? הם אולי קינאו באברהם על שאלוהים קירב 
אותו דווקא, ולכן היה חשוב לאלוהים להוכיח להם 

שאברהם צדיק במיוחד.
ואולי הכוונה דווקא לדורות הבאים, גם אלינו, שנקרא 

את הדברים ונלמד עוד משהו טוב על אברהם.

גם המשפט השני נראה לי די ברור: 
ולא ניסהו בשבילו — כלומר הניסיון 

לא היה מיועד לאלוהים, כי הּכֹול גלוי 
וידוע לפניו — כי הרי אלוהים יודע את 
העתיד, ואם כך, הוא ידע מראש אם 

אברהם יעמוד בניסיון או לא.
רגע, אז בשביל מי היה הניסיון?

הצצתי בחומש וראיתי שבהמשך 
הפירוש הפרשן ִחזקוני מסביר 

שאולי הניסיון היה מיועד לאנשים 
האחרים, להראות להם שאברהם 

היה מוכן בכל ִלּבו לציית לצו הנורא 
שציווה אותו אלוהים.

אני אתחיל במשפט הראשון, הירוק, 
)הוא באמת קל(:

לשון ניסיון — אלוהים עשה לאברהם 
ניסיון, כלומר רצה לבדוק אותו.
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פירושי מילים
ַרְקַמְטָיא – מסחר ּפְ

ָלִטין – ארמון ּפָ
ב – דחה, נמנע  עיֵכּ

 מידת הדין – התפיסה שלפיה יש לנהוג
על פי החוק ללא יוצא מן הכלל

נאה דורש
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 )שחר( שלום לכולם!
אם לומר את האמת, כאשר בדקתי את הפרשה שלי, "פרשת וירא", וראיתי שבפרשה הזאת נמצא הסיפור על 

עקדת יצחק, די נלחצתי. אני זוכר שבפעם הראשונה ששמעתי את הסיפור, היה לי קשה מאוד – מה פתאום 
הסכים אברהם להקריב את בנו? איך הרגיש יצחק כשהבין מה מתוכנן לו? תודו, זה סיפור די מזעזע! וגם עכשיו, 

כאשר אני מבוגר יותר, הסיפור לא נהיה מובן יותר, אלא אפילו קשה יותר! היום עולות בי שאלות נוספות, למשל, 
מדוע בכלל ציווה אלוהים את אברהם לעקוד את בנו? הבנתי שאלוהים ניסה את אברהם, ושעניין הניסיון מרכזי 

מאוד בסיפור, אבל למה הוא היה צריך לנסות אותו? האם הוא לא הכיר אותו טוב מספיק? ואם כבר ניסיון, למה 
כזה ניסיון אכזרי? 

 )אוראל( גם לי היה תמיד קושי עם הסיפור הזה.
אולי כדאי לך לחפש רעיון אחר לדרשה, הרי בפרשה יש עוד נושאים מעניינים, אולי קצת פחות מורכבים...

 
 )שחר( זה באמת היה הדחף הראשון שלי, והתחלתי לחשוב על כיוונים אחרים.

לדוגמה, לדבר על ביקור המלאכים אצל אברהם או על הולדת יצחק, אבל בפינה האחורית בראש שלי המשיך 
לשבת סיפור העקדה, והוא לא ישב בשקט... הוא המשיך להציק לי ולא הרפה ממני. מדי פעם הייתה עולה לי עוד 

שאלה או מחשבה בנוגע לסיפור. ואז, ברגע אחד, "נפל לי האסימון" – אולי זה הניסיון הפרטי שלי. אני כמובן 
לא מתיימר להשוות בין הניסיון שלי לניסיון של אברהם, אבל פתאום חשבתי שגם הצורך להתמקד בדרשת 

בר המצווה שלי בנושא מורכב ומאתגר – הוא ניסיון! אולי ניסיון קטן, אבל ניסיון שמתאים לי. ואולי זאת 
ההזדמנות שלי להתמודד עם שאלות אמתיות ועמוקות, ולהוכיח לכולם )וגם לעצמי!( שאני עומד בניסיון, ושיש 

לי משהו מעניין להגיד. 
ועכשיו... עכשיו רק צריך לחשוב מה יהיה ה"משהו" המעניין הזה...

 )אורית, מנחת החוג( צל"ש על הנכונות להיענות לאתגר ול"ניסיון"!
 )תמרה( השאלות שהעלית מעניינות מאוד...

יש לי כמה תשובות בראש, אבל כפי שאמרת זה הניסיון שלך... 

האוהב שעמד בניסיון
משל למלך שהיה לו ידיד עני. 

ַרְקַמְטָיא.  אמר לו המלך: "ברצוני להעשירך", ונתן לו ממון כדי לעשות בו ּפְ
ָלִטין.  לימים נכנס הידיד לּפָ

אמרו בני הפלטין: מפני מה הוא נכנס? 
אמר להם המלך: מפני שהוא ידידי הנאמן. 

אמרו לו: אם כן, אם הוא אוהב אותך כל כך, נסה אותו ואמור לו שיחזיר ממונך! 
מיד אמר לו המלך לידידו: החזר לי מה שנתתי לך. 

ב הידיד, והחזיר את כל הממון.  ולא עיֵכּ
ונתביישו בני הפלטין שחשדו בו, ונשבע המלך להוסיף לו עושר. 

]והנמשל:[ 

אמרה מידת הדין לפני הקב"ה: כל הניסיונות שניסית את אברהם – היו בממונו. 
נסנו בגופו! אמור לו: יקריב לפניך בנו! 

ְנָך", וציווה עליו לעקוד את בנו. מיד אמר לו הקב"ה לאברהם: "ַקח ָנא ֶאת ּבִ
)על פי ילקוט שמעוני, פרשת וירא, פרק כ"ב רמז צ"ה(

לקרוא ובסופו של דבר גם לשמוע את המסר...קצר יותר. אולי הם נכתבו כך כדי למשוך אותנו המשל כתוב כסיפור מפורט ומעניין, ואילו הנמשל 

שאלות:
במדרש מוצגים משל ונמשל. הידיד   » 1

)במשל( הוא אברהם )בנמשל(. 
השלימו את שאר המקבילות: מיהו 

 המלך? מיהם בני הָּפָלִטין? מהו 
הנמשל לבקשה להחזיר את הכסף?

לשתי השורות האחרונות במשל   » 2
)מהמילים "ולא עיכב" ועד המילים 

"להוסיף לו עושר"( אין מקבילות 
בנמשל. השלימו אותן.
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ניסיון
האם חשבתם אי־פעם לכמה מצבים קשים נקלע אברהם? 
בתחילה התבקש לעזוב את ארצו ואת ביתו ולנסוע ימים 

 ארוכים לארץ רחוקה ולא ידועה. כאשר הגיע סוף־סוף 
לארץ כנען, שרר רעב בארץ, והוא נאלץ להמשיך במסעו 

ולרדת למצרים! אברהם נקלע לעוד כמה וכמה מצבים 
 מורכבים. הקשה בהם היה בוודאי הצו להעלות את בנו 

האהוב יצחק לקורבן!
חכמים מספרים שאברהם נדרש להתמודד עם מצבים 

קשים עשר פעמים, ואמרו: "עשרה ניסיונות נתנסה 
אברהם ועמד בכולם" )משנה, אבות, ה' ג'(.
מדוע נקראים מצבים אלו "ניסיונות"?

נראה שאברהם, כמו כל אדם הנמצא בצרה, היה יכול 
להגיב לכל אחד מהמצבים הקשים בכמה דרכים: לכעוס 
על אלוהים ולמרוד, לנסות לשנות את המצב או להשלים 

ִאתו. הוא היה יכול להיכנס למצב רוח מדוכדך ופסימי, או 
להפך — לשמור על אופטימיות. לפי המסורת, המצבים 

הקשים שאברהם עמד בהם היו מעין מבחנים, "ניסיונות", 
שבאמצעותם רצה אלוהים לבחון כיצד אברהם מגיב.
האם קרה לכם שכאשר ניצבתם מול בעיה או אתגר, 
הגבתם אחרת ממה שציפיתם מעצמכם? האם קרה 

שגיליתם אז שהמצב מורכב יותר ממה שחשבתם, או 
שיש בכם כוחות שלא הייתם מודעים להם? 

רק כאשר מתנסים בהתמודדות עם אתגר, אפשר לראות 
מה הן היכולות האמתיות שלנו! 

ניסיונות הם בדרך כלל מצבים לא נעימים המלווים בקושי 
ובחשש מפני כישלון. לכן אנו מעדיפים להימנע מניסיונות 
ומתפללים )בתפילת שחרית( "ואל תביאנו... לידי ניסיון", 

גם אם הם הופכים אותנו לבעלי ניסיון!

ניסיונות ואתגרים 
לעמוד בניסיון משמעותו להצליח באתגר המצריך התמודדות מיוחדת. לעתים הניסיון 

כרוך במאמץ גופני, ולפעמים נדרש האדם להתאפק או לעמוד בפני פיתוי כלשהו, 
להשקיע זמן רב וכדומה.

שלב א'

בחרו משהו בחייכם שהייתם רוצים 
לשנות, אתגר כלשהו שהייתם רוצים 

לעמוד בו )לדוגמה: לא להתעצבן 
מהצקות של אח קטן או גדול, 

לאכול לאט יותר או מהר יותר, לקום 
בזמן בבוקר ולהתארגן במהירות 

לבית הספר, להתגבר על פחד מפני 
רכבת הרים וכדומה(. ִרשמו את 

האתגר לעצמכם.

ִחשבו על דרכים שיוכלו להקל עליכם 
להצליח להשיג את השינוי, שיוכלו 

לעזור לכם "לעמוד בניסיון".

שלב ב'

בהזדמנות הראשונה, נסו ליישם את 
הדרכים שבעזרתן תכננתם להתמודד 

עם האתגר שהצבתם לעצמכם. 

ִּכתבו את הרגשותיכם ואת מחשבותיכם 
במהלך הניסיון וההתמודדות עם 

האתגר, או לאחריהם. 

לפניכם משימה בשני שלבים:
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חומר למחשבה

שאלות לדיון:

לאיזה ניסיון מתכוונת התפילה?   ›

מדוע, לדעתכם, אנו מבקשים   ›
מאלוהים שלא יעמיד אותנו בניסיון?

קראו שוב את חלקה השני של   ›
 התפילה )מהמשפט "ואל ישלוט 

 בנו יצר הרע"( – אילו דברים 
יכולים לסייע לאדם להתרחק 

מניסיונות מיותרים? 

ָפֶניָך  ִויִהי ָרצֹון ִמּלְ
ה' ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו

תֹוָרֶתָך יֵלנּו ּבְ ְרּגִ ּתַ ׁשֶ
ִמְצֹוֶתיָך ֵקנּו ּבְ ְוַדּבְ

ִביֵאנּו לֹא ִליֵדי ֵחְטא  ְוַאל ּתְ
ְולֹא ִליֵדי ֲעֵבָרה ְוָעֹון

יֹון  ְולֹא ִליֵדי ִנּסָ
יֹון ְולֹא ִליֵדי ִבּזָ

נּו ֵיֶצר ָהָרע לֹט ּבָ ְוַאל ִיׁשְ
ְוַהְרִחיֵקנּו ֵמָאָדם ָרע ּוֵמָחֵבר ָרע 

ֶצר ַהּטֹוב ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים ּיֵ ֵקנּו ּבַ ְוַדּבְ
ד ָלְך ְעּבֶ ּתַ ְוכֹף ֶאת ִיְצֵרנּו ְלִהׁשְ

ּוְתֵננּו ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום ְלֵחן ּוְלֶחֶסד 
ּוְלַרֲחִמים 

ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאינּו ְוִתְגְמֵלנּו  ּבְ
ֲחָסִדים טֹוִבים. 

ה ה', ַהּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ָרֵאל.  ְ ְלַעּמֹו ִיּשׁ

)מתוך ברכות השחר, תפילת שחרית. עמ' 30 
בסידור שירת הלב(

רא י ו פרשת 

מי צריך ניסיונות?!
הבוקר, לפני שחילקה המורה את טופסי המבחן, היא הודיעה שבזמן המבחן היא 

מתכוונת לצאת מהכיתה, ושהפעם זה יהיה "מבחן כבוד", בלי השגחה. כולם 
רעשו, כמה מהתלמידים פחדו שיתפתו להעתיק, ואחרים פחדו שלא ידעו כיצד 

להגיב אם יפנו אליהם ויבקשו להעתיק מהם.
"המורה! את יודעת שאנחנו ממש חייבים ציונים טובים במבחן הזה, לקראת 

חטיבת הביניים. זה ניסיון שאולי לא נוכל לעמוד בו! למה את עושה לנו את זה?" 
שאלה גיתית, וכולנו הסכמנו.

המורה ניסתה להרגיע: "אני בטוחה שאתם יכולים לעמוד בניסיון הזה, ואני סומכת 
עליכם. בשבילכם זוהי הזדמנות לראות בעצמכם שאתם מסוגלים. ייתכן שיהיו 
העתקות, ושאני לא אגלה אותן, אבל מה שחשוב בעיניי יותר הוא ההתמודדות 

שלכם עם עצמכם!"
עמיחי התפרץ לדבריה: "אבל בשביל מה? את הרי כאן ואת יכולה לשמור עלינו! 
למה ליצור מצב כזה מלכתחילה? אם לא הייתה בֵררה, היינו נאלצים להתמודד 

עם האתגר, אבל לא צריך להעמיד אותנו בניסיונות סתם, לשם הניסיון!" 
המורה טענה שהיא חושבת שלפעמים חשוב להתנסות בדברים כדי ללמוד 

מהם וכדי לראות איפה כל אחד מאתנו עומד. "אתה יודע איזו הרגשה טובה זו 
שמצליחים לעמוד בניסיון?!" אמרה לעמיחי. 

היא גם הוסיפה שהחיים מזמנים לנו ניסיונות ואתגרים כל הזמן, ושאפשר לראות 
בכך סוג של אימון שמחשל אותנו ומקדם אותנו הלאה. "אני כמובן מאחלת 

לכולנו שלא נתנסה בניסיונות קשים ומסוכנים, אך מבחן כבוד אינו כזה לדעתי".

 ומה אתם אומרים?
האם לניסיון יש חשיבות, גם אם הוא אינו הכרח המציאות?
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כתוב בפירוש
רשב"ם פירש: נקרא לנערה - אם תרצה להתעכב ימים או עשור כדברינו 

או מיד ֵליֵלְך כדבריך.

בפרשה מסופר סיפורו של עבד אברהם 
המחפש אישה ליצחק. לאחר שהעבד מוצא 
את רבקה — האישה הראויה ומבקש לקחתּה 

אתו ולצאת חזרה לכנען, ִאמה ואחיה של 
רבקה מבקשים שהיא תישאר מעט, ואז 

מציעה המשפחה לשאול את רבקה: 

יָה. ֲאָלה ֶאת ּפִ ֲעָר ְוִנׁשְ  ַוּיֹאְמרּו: ִנְקָרא ַלּנַ
)בראשית, פרק כ"ד פסוק נ"ז(

בגיל 127 שנים שרה מתה, ואברהם קובר אותה במערת המכפלה. 
פי  על  אף  הִחִתי,  ֵמֶעְפרֹון  מלא  בכסף  אברהם  קונה  המערה  את 

שֶעְפרון מציע לו אותה בחינם.
לעת ִזְקנה אברהם רוצה לַחֵּתן את בנו יצחק, אך חשוב לו שיצחק 
יישא אישה ממשפחתו. לשם כך הוא שולח את ַעְבדֹו לֲאַרם ַנֲהַרִים, 
יד הְּבֵאר הוא  ועל  נהריים,  עיר מולדתו. עבד אברהם מגיע לארם 
נחור, אחיו של אברהם(.  בנו של  )ִּבתו של בתואל,  פוגש ברבקה 
מחליט  והֶעֶבד  ולגמליו,  לו  מים  מציעה  הלב  וטובת  היפה  רבקה 
לכנען,  רבקה  את  מביא  העבד  ליצחק.  המתאימה  האישה  שהיא 
ויצחק נושא אותה לאישה. רבקה נכנסת לגור עם יצחק באוהלה 

של שרה, ויצחק מוצא נחמה מסוימת על מותה של אמו.

5חיי שרה: עצמאות ובגרות

גם אני הופתעתי, אבל אתה יכול להירגע, פרשנים 
אחרים פירשו את הפסוק אחרת. מתברר שרש"י, 
למשל, חשב כנראה כמוך. גם הוא טען שהשאלה 
הייתה אם רבקה רוצה בכלל להתחתן עם יצחק!

אתם יודעים? אני תמיד חשבתי 
שהשאלה שהופנתה אל רבקה הייתה 
אם היא מסכימה להתחתן עם יצחק. 
לכן הפירוש הזה של רשב"ם מפתיע 

ואפילו קצת מקומם — נובע ממנו שלא 
שאלו את רבקה כלל אם היא רוצה 
להתחתן עם יצחק, או לא, אלא רק 

מתי היא רוצה לצאת לדרך!

נכון. האפשרות ראשונה היא אם 
תרצה להתעכב ימים או עשור 

כדברינו — כפי שהצענו אנחנו )בני 
משפחתה של רבקה(. 

והאפשרות השנייה: או מיד ֵליֵלְך — 
או לצאת לדרך מיד, כדבריך — כפי 

שרצה עבד אברהם.

בפירוש הזה רשב"ם מסביר מה 
הייתה לדעתו השאלה שהופנתה אל 
רבקה, והיא: מתי תרצי לצאת לדרך?
על פי רשב"ם, לרבקה הוצעו שתי 

אפשרויות...
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פירושי מילים

נאה דורש
מדרש זה הוא משל על זוג תאומים מוכר — 
עשו ויעקב — תאומים שהיו שונים מאוד זה 

מזה, נפגוש אותם בפרשה הבאה. 

הבוגרים בוחרים את דרכם
 משל להדס ועצבונית )שני סוגים של צמחים(, שהיו גדלים זה לצד זה, 

 . וכיוון שהגדילו ופרחו, זה נותן ריחו וזה חוֹחוֹ
כך ]יעקב ועשו[ 

במשך שלוש־עשרה שנה שניהם הולכים לבית הספר ושניהם באים מבית הספר. 
 לאחר שלוש־עשרה שנה, זה היה הולך לבתי מדרשות, 

וזה היה הולך לבתי עבודת כוכבים. 
)בראשית רבה, פרשה ס"ג סימן י'(
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עצבונית – שיח קוצני
כיוון ש... – כאשר

חוֹחוֹ – קוצו )חֹוח הוא קוץ(
בתי מדרשות – מקומות ללימוד תורה

בתי עבודת כוכבים – מקומות לעבודת אלילים

שאלות:
ִּכתבו במילים שלכם את ההקבלה בין   » 1

ההדס והעצבונית לאחים בקטנותם 
ובבגרותם.

אילו הסברים אפשר להציע לתופעה   » 2
המתוארת במדרש – שני אחים הגדלים 
באותם תנאים, פונים לדרכים שונות כל 

כך בבגרותם?

21:00

21:32

22:10

22:21

22:25

22:42

23:01

 )מאיה( שלום חברים!
לא תאמינו מה הולך בבית שלי בזמן האחרון: "החצאית הזאת קצרה מדי, היא לא מתאימה לבת מצווה", "גם 

החולצה לא מתאימה לנערה בגילך", "אי אפשר להשמיע את המוזיקה הזאת במסיבה!" ואלו רק כמה מהאמירות...
אני שואלת אתכם, נכון שבת מצווה אמורה לציין התבגרות ועצמאות? אז למה אסור לי להחליט מה יהיה בחגיגת 

בת המצווה שלי?!
 )סופיה( אני מבינה אותך כל כך! לפעמים אני מרגישה שהדעה שלנו בכלל לא נחשבת.

אז מה? אנחנו עדיין אותם ילדים קטנים שהיינו?

 )מאיה( כך בדיוק גם אני מרגישה!
נקודת האור היחידה בעניין היא שבחיפושיי הנואשים אחר נושא לדרשה, גיליתי שפרשת הבת מצווה שלי 

עוסקת גם בנושא הבגרות והעצמאות! בפרשת חיי שרה עבד אברהם בוחר ברבקה להיות אישה ליצחק, אבל לפני 
יָה" )בראשית כ"ד, נ"ז(. הבנתם?  ֲאָלה ֶאת ּפִ ֲעָר]ה[ ְוִנׁשְ שבני משפחתה מוסרים לו אותה, הם אומרים: "ִנְקָרא ַלּנַ

כבר בעולם העתיק ידעו שנערה צריכה להחליט על גורלה בעצמה! אז נכון, אורך החצאית שלי הוא אולי לא עניין 
גורלי כמו נישואים, אבל בעיניי זה מייצג רעיון כללי: אם אני בת מצווה, מגיעה לי הזכות לקבל החלטות בעצמי! 

ובזה אני מתכוונת להתמקד בדרשה שלי. נראה לכם מתאים? 
 )קרן( רעיון גדול! הרי בדיוק זה הרעיון של גיל המצוות – לחגוג התבגרות מסוימת, לא?
 )אני לא כותב את שמי... אני מפחד מהתגובות שלכם!( אני מצטער להרוס את חגיגת התמיכה,

 אבל לדעתי בכל זאת צריך לזכור שברוב הנושאים, להורים שלנו יש ניסיון וידע שלנו עדיין אין, 
ואולי לא יזיק לנו לשמוע את דעתם...

 )מאיה( טוב! התגובה האחרונה היא בטח של אופיר או של אורית, אוף! אתם נשמעים בדיוק כמו ההורים שלי!
בכל מקרה, באחת השיחות האחרונות שלי עם אימא שלי, כשאמרתי שוב שאני רוצה להיות אחראית על 

"ה-כו-ל", אימא שלי הציעה שאולי אתחיל בקבלת אחריות על רשימת האורחים ואחליט גם את מי לא להזמין 
)פשוט כי אין מקום(, ואולי גם אטפל בעניין התקציב... טוב, הבנתי! ברור שיש עוד כמה דברים שאני באמת לא 
רוצה, או לא יכולה, לטפל בהם, התכוונתי רק באופן כללי.... תגידו, איך זה שהדברים תמיד יותר מורכבים ממה 

שחושבים בהתחלה?
 )אופיר ואורית( אנחנו נשבעים שלא אנחנו כתבנו את התגובה האחרונה,

 אבל אנחנו בהחלט מבינים את שני הצדדים. זה חלק מהמורכבות של גיל המצוות – להיות גדולים, 
 אבל עדיין לא עצמאיים לגמרי... וזה באמת נושא מעניין מאוד לדרשה, מאיה. אנחנו מחכים לשמוע 

איך ְתַפתחי אותו.
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בוגר וצעיר
האם אתם בוגרים או צעירים? גדולים או קטנים? יחסית 

לילדי כיתה א' שאתם רואים בהפסקות בבית הספר, 
בוודאי שאתם גדולים, אבל יחסית לחיילים למשל, אתם 

בעצם עדיין די קטנים...
מי נחשב "קטן" ומי כבר "גדול", על פי ההלכה היהודית?

כפי שאתם בוודאי כבר יודעים, המסורת היהודית 
רואה בבנים בני פחות מ־13 שנה ובבנות בנות פחות 

מ־12 "קטנים". רק כשמגיעים לגילים אלה, לאחר טקס 
בר מצווה או בת המצווה, הופכים להיות חלק מקהל 

ה"בוגרים" — על הזכויות והחובות המשתמעות מכך. אגב, 
גם ללא הטקס והחגיגה אתם הופכים בגילים אלה להיות 

בני מצווה!
מה זה אומר להיות "בני מצווה"? 

מהן אותן "זכויות וחובות"?

המסורת היהודית קובעת שקטנים אינם חייבים במצוות. 
כלומר, חובותיו של האדם היהודי הבוגר אינן חלות על 

ילדים. עם זאת, חכמי ישראל לאורך כל הדורות המליצו 
שילדים בכל הגילים יקיימו מצוות "משום חינוך", כלומר, 
כדי שיתרגלו לקיים מצוות. ובכל זאת, כדי להדגיש את 

המעבר מילדות לבגרות, יש מצוות שאין מאפשרים 
לילדים לקיים לפני היותם בני מצווה, כמו למשל, להניח 

תפילין, או לצום כל היום ביום הכיפורים. 
ילדים לפני גיל בר מצווה גם אינם זכאים לעלות לתורה, 

אינם נספרים למניין ואינם יכולים לעבור לפני התיבה 
)להיות חזנים( בתפילה של מבוגרים. 

אז נכון של"בני מצווה" יש הרבה חובות חדשות, אבל 
יש להם גם זכויות חדשות. ולכן במאזן הסופי זה נראה  

דווקא כדאי!

 לפניכם כמה חוקים, המלצות או 
הוראות, בתחומים שונים, המקובלים 

במדינת ישראל, שיש בהם ציון של גיל: 

החוק: _______________

נגד: בעד:  
____________  .1  ____________ .1
____________  .2  ____________ .2
____________  .3  ____________ .3

עצמאות ובגרות
ִעבדו בזוגות.

 בחרו שניים מהחוקים, ועל כל אחד 
מהם הביאו כמה טענות בעדו וכמה 

 טענות נגדו.
שרטטו טבלה לכל אחד מהחוקים, על 

פי הדגם הזה:

כל אזרח ישראלי בן שמונה־
עשרה שנה ומעלה זכאי לבחור 

לכנסת ]...[ על פי חוק.
מתוך חוק יסוד הכנסת

החוק קובע כי מכירת אלכוהול לקטין 
)מי שטרם מלאו לו 18 שנים( אסורה 

בישראל.
 מתוך חוק העונשין 193א 
והענישה על מכירת אלכוהול לקטין

 ילדים עד גיל 9 חייבים בליווי מבוגר 
בעת חציית כביש.

 מתוך המלצות ארגון “בטרם“ 
לבטיחות ילדים להליכה בטוחה

רשאי לפתוח חשבון עובר 
 ושב רק מי שמלאו לו

14 שנה.
מתוך הוראות המפקח על 
הבנקים, 29.8.1993

לא משאירים ילד הצעיר מגיל 12 
שנים לבד ללא השגחת מבוגר.

 מתוך המלצות 
ארגון “בטרם“ לציבור
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י שרה חי פרשת 

שאלות לדיון:

מה הייתה תשובתה של רבקה   ›
לשואלים אותה? 

על פי הכותבת, מה מלמדת   ›
תשובתה של רבקה על אופייה של 

נערה זו?

האם זכור לכם מקרה שבו   ›
לתשובתכם או להחלטתכם הייתה 

השפעה משמעותית על חייכם?

1. זכותו של כל ילד לקבל הזדמנות 
ואפשרות לגדול ולהתפתח גופנית, 

מוסרית, רוחנית, נפשית, רגשית, 
שכלית וחברתית בצורה בריאה ותקינה 

ובתנאים של חירות וכבוד.

2. זכותו של כל ילד לקבל חינוך חינם 
בהיקף ובאיכות מרביים מגיל הגן 

ועד לסיום לימודיו התיכוניים, בדרך 
שתתאים ליכולתו, לכישוריו ולמיצוי 

מלא של הפוטנציאל הטמון בו.

)מתוך "הצהרת זכויות הילד בישראל", 
 בעריכת ד"ר יצחק קדמן,
המועצה לשלום הילד, 1988(

דעה משלי 
בסוף השנה אסיים את כיתה ו' בבית הספר היסודי ואצטרך לעבור לבית ספר 

חדש. בהתחלה היה לי ברור שאעבור לבית הספר הקרוב למושב, עם כל החברות 
הטובות שלי. 

אבל אז התחילו ההתלבטויות. אבא ואימא חושבים שכדאי לי ללמוד בתיכון של 
האקדמיה למוזיקה: "השקעת כל כך הרבה שנים בנגינה בפסנתר. לא היית רוצה 

להמשיך לפתח את הכישרון הזה גם בעתיד? באקדמיה תוכלי להקדיש שעות 
רבות לנגינה ולהתקדם!" פתאום כבר לא הייתי בטוחה. אולי הם צודקים? אני 

לומדת פסנתר כבר מכיתה ג', וגם המורה לפסנתר חושבת שכדאי לי להמשיך 
לנגן ברצינות, אבל לעזוב את החברות שלי? אני לא יכולה אפילו לחשוב על זה!... 
לפעמים אני לא יודעת אם להקשיב לעצמי או להקשיב לאחרים ומה נכון בשבילי. 

אני חושבת שכבר יש לי דעה עצמאית ושאני יודעת מה טוב לי, בדרך כלל... 
אבל להורים שלי יש יותר ניסיון ואולי הם צודקים לטווח ארוך? זה מבלבל כל כך. 
כשהייתי קטנה, רציתי להיות גדולה, אבל להיות גדולה זה אומר להחליט החלטות 

בכל מיני תחומים שעד היום ההורים החליטו בשבילי. אז עכשיו אני שוקלת — 
אולי עדיף להישאר קטנה?

חומר למחשבה

רבקה היא נערה ששואלים את פיה, שלא מחליטים בשבילה. כאשר היא 
נשאלת: 'התלכי עם האיש הזה?' היא עונה לעניין בתשובה קצרה ולאקונית 

)פשוטה( אשר מכילה בתוכה את הדהודו של הציווי האלוהי הראשון 
לאברהם. 'אלך', היא אומרת, וחוזרת מתוך הכרעה פנימית על המהלך של 

אבי האומה: אלך... מארצי, ממולדתי ומבית אבי. רבקה מתחילה את דרכה 
החדשה עם תכונות בסיסיות של חוכמה ותבונה, של חן וחסד, של אומץ 

ונחישות, כיאות למי שעתידה להתחבר לביתו של אברהם.

)נורית פריד, "נערה הייתי וגם זקנתי", קוראות מבראשית, תל אביב 1999, עמ' 189(
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כתוב בפירוש
ִמְרָמה - על אחיך ְּבָחְכָמא )= בא אחיך בחוכמה(. א ָאִחיָך ּבְ אונקלוס תרגם: ּבָ

ויצחק  לרבקה  נולדו  ֲעָקָרה  רבקה  הייתה  שבהן  רבות  שנים  לאחר 
התאומים ֵעָׂשו ויעקב. אמנם עשו היה הבן הבכור אבל כשגדלו השניים, 

חשק יעקב בזכויותיו של הבכור. 
יום אחד הכין יעקב ְנִזיד ֲעָדִׁשים. באותו זמן ממש שב עשו מהשדה, 
ועייף,  רעב  הזה", הסכים עשו, שהיה  דום  הא ָ דום  "הא ָ הנזיד  ותמורת 

למכור את הבכורה לאחיו הצעיר. 
עברו  ומשפחתו  ויצחק  הארץ,  את  רעב  פקד  שוב  תקופה  באותה 
להתגורר בגרר, ושם, כמו שקרה לאברהם ושרה, התעניינו אנשי המקום 
ברבקה היפה. כמו אברהם, שיקר יצחק לאנשי גרר ואמר שאשתו היא 

אחותו. בסופו של דבר, התגלתה האמת אך השניים ניצלו. 
יצחק הזדקן ורצה לברך את בניו לפני מותו. יעקב התחפש לעשו כדי 
לגנוב את ברכתו של האב. ְמאֹור עיניו של יצחק נחלש מאוד, הוא לא 
גילה את התרמית ובירך את יעקב בברכה שהועיד לעשו, בנו הבכור. 
כשגילה עשו את מעשה הרמאות הוא החליט להרוג את יעקב. יעקב 

חשש לחייו ובעצת ִאמו ברח לָחָרן, מקום מגוריו של ָלָבן, אִחי ִאמו.

6תולדות: אמת ושקר

בפרשה מתואר המעמד שבו מגיע 
עשו ליצחק לקבל את ברכתו, אז 

מגלים שניהם כי יעקב הקדים את 
עשו ולקח את ברכתו.

וכך מתאר יצחק לעשו את אשר אירע:

ִמְרָמה א ָאִחיָך ּבְ  ַוּיֹאֶמר ּבָ

ְרָכֶתָך. ח ּבִ ּקַ  ַוּיִ

)בראשית, פרק כ"ז פסוק ל"ה(

אני חושב שזה רק אומר 
שחוכמה, כמו כל תכונה, 

יכולה לשמש לטוב ולרע — 
הכול תלוי באדם...

הפירוש הזה קצת מרגיז. 
אנחנו רגילים לחשוב שחוכמה 
היא דבר חיובי, ופתאום כאן 
היא משמשת למרמה, לשקר.

אני מסכים ִאתך. אונקלוס בחר 
לתרגם את המילה ְּבִמְרָמה במילה 

ְּבָחְכָמא, ואף על פי שהמילה ְּבָחְכָמא 
היא מילה ארמית, קל לנו להבין 

שהכוונה היא למילה העברית חוכמה. 
כלומר אונקלוס טוען שיעקב זכה 
בברכה שיועדה לעשו באמצעות 

חוכמתו, וליתר דיוק, בזכות עורמתו.

תרגום אונקלוס הוא תרגום התורה 
לארמית. 

אבל במקרה הזה אפשר לראות שלא 
מדובר רק בתרגום — בתוך התרגום

מסתתר פירוש של ממש.



מפרשה 
לדרשה
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21:06

21:42

22:10

22:16

22:31

22:38

 )איתי( שלום לכולם!
אף על פי שעוד לא הגבתי ְלמה שאחרים כתבו, תדעו שאני דווקא די עוקב וקורא הכול. בינתיים נראה לי שכולם 

מצאו משהו בפרשה שלהם, משהו שהם התחברו אליו, והצליחו ליצור ממנו דרשה מעניינת שקשורה באמת לחיים 
שלהם. אבל לי זה לא הולך כל כך... הסיפור בפרשה שלי, פרשת תולדות, דווקא מעניין מאוד – זה הסיפור על 

יעקב שגנב את ברכתו של עשו אחיו, אתם זוכרים? יעקב, האח צעיר, רצה לזכות בברכת הבן הבכור. הוא התחזה 
לעשו בפני יצחק אביהם, שהיה כמעט עיוור, וכך זכה בברכה. אז כמו שאמרתי, הסיפור אולי מעניין, רק שאני 

אישית, לא מתחבר אליו... 
 )ענבר( דווקא נשמעת אחלה פרשה!

 )איתי( הבעיה היא שאני ממש מתנגד למעשה של יעקב! הוא רימה את אביו ואת אחיו ושיקר להם בפנים!
מלמדים אותנו תמיד שצריך לומר אמת ולא לשקר, והנה פתאום אני קורא שיעקב, אחד מאבותיו של עם ישראל, 
משקר, מרמה וגונב! אני יודע שיש מי שמצדיקים את מעשיו, הם טוענים שיעקב היה ראוי יותר לקבל את הברכה, 

ושכך אלוהים תכנן מהתחלה, ולכן כל האמצעים שנקט )בעידודה של רבקה!( היו מוצדקים, אבל אני לא מקבל את 
זה! לדעתי, יעקב היה צריך למצוא דרך אחרת להשיג את מטרתו, בלי לרמות. 

האמת היא שבתנ"ך יש לא מעט דמויות שעשו מעשים בעייתיים מבחינה מוסרית. למשל דוד המלך, שכדי 
להתחתן עם אישה שאהב – שלח את בעלה ִלקרב שידע שייהרג בו... זאת לא התנהגות בעייתית??? התנ"ך הוא 

ספר הספרים של העם היהודי, אז איך ייתכן שגיבוריו עושים מעשים כאלה? המחשבות האלה מטרידות אותי 
ומובילות אותי לשאלה כללית: האם בכלל מותר לנו למתוח ביקורת על דמויות מרכזיות ונערצות כל כך במסורת? 

האם זאת לא חוצפה? 
 )מאור(  לפי דעתי זה בסדר גמור לבקר את ההתנהגות של גיבור תנ"כי.

 זה מראה שאתה מתייחס ברצינות למה שכתוב ושגיבשת דעה עצמאית משלך. 
לדעתי זה אפילו יכול להיות הציר המרכזי בדרשה שלך...

 )אביעד(  אני מסכים. גם בשיעורי תנ"ך הזכרנו פרשנים שמתחו ביקורת על דמויות מקראיות.
גיבורי התנ"ך אינם מושלמים, הם אנושיים, ואם אפשר ללמוד מהמעשים הטובים שלהם, אפשר 

לדעתי ללמוד גם מהטעויות... 
 )שיראל( אני מסכימה עם האחרים, אבל לדעתי חשוב לזכור איך לבקר,

איך להגיד את הדברים, ולא לשכוח שבכל זאת מדובר באבות האומה ולא בחברים שלנו.

פירושי מילים

האל"ף-בי"ת הן האמצעי האותיות ומיקומן בסדר במדרש זה צורת 
להמחשת המסר.

ֶזן – קל לעשותו כיוון שנעשה  עומד אחרי אֹ
ללא מחשבה.

בין שקר לאמת
אותיות של אמת עומדות על שתי רגלים, 

ושל שקר עומדות על רגל אחת. 
ם,  כל שעושה אמת – ְמֻקּיָ

ם.  ושקר – אינו ְמֻקּיָ

אותיות של אמת מרוחקין זה מזה )בסדר האל"ף-בי"ת(
ושל שקר מקורבין. 
אמת קשה לעשות, 

ושקר עומד אחרי אֶֹזן.

)על פי ילקוט שמעוני, פרשת בראשית, פרק א' רמז ג'(

שאלות:
במדרש מוזכרים שני הבדלים בין אותיות המילה "אמת" לאותיות המילה "שקר". מהם   » 1

שני ההבדלים? 
איך מעידים שני ההבדלים האלה על ההבדלים המהותיים בין אמת לשקר?  » 2
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באופן אישי

אמת מול ערכים אחרים
 מגיל צעיר לימדו אותנו שחשוב מאוד לדבר רק אמת. 

 גם ביהדות האמת היא ערך מרכזי ויסוד חשוב. 
 רבן גמליאל אמר: "על שלושה דברים העולם עומד: 

על הדין, על האמת ועל השלום" )משנה, אבות, א' י"ז(. מצוות 
רבות בתורה מדגישות את חשיבות אמירת האמת, למשל: 

 "מדבר שקר תרחק" )שמות כ"ז, ז'(.
חכמינו אמרו שפסוק זה בא ללמדנו שלא מספיק להימנע 

מאמירת דבר שקר, צריך גם להתרחק מאדם הדובר 
שקרים ומכל דבר אחר שיש בו שקר. 

ובכל זאת, בפרשת השבוע שלנו אנו קוראים שיעקב 
אבינו ניצל את עיוורונו של יצחק והזדהה לפניו כעשו. 

מדוע שיקר יעקב אבינו שקר גס כל כך?
כמה מהמפרשים מודים שיעקב עשה דבר שלא ייעשה, 

ואילו אחרים מציעים הסברים למעשה.

בתלמוד מצאנו את העיקרון שיש "לשנות מפני השלום" 
)על פי תלמוד בבלי, מסכת יבמות, ס"ה ע"ב(. כלומר, לפעמים, כדי 

למנוע סכסוכים, מותר, ואפילו צריך, "לשנות את האמת". 
שקר כזה מכונה "שקר לבן". יש המגדירים ששקר לבן 
הוא שקר בלתי מזיק הנאמר למען מטרה ראויה. מכאן 
עולה כמובן השאלה — מהי "מטרה ראויה" בהקשר זה? 
הרעיון שלפעמים אפשר שלא לומר אמת מופיע בכמה 
מקורות יהודיים — לדוגמה, כאשר אמירת האמת עלולה 

לפגוע בערכים אחרים, כמו כבוד האדם או שלום בית 
)למשל, אם אמירת האמת עלולה להעליב אדם אחר, או 
לפגוע בקשרים הטובים בין בני זוג(. המסקנה ממקורות 

אלו היא שאמירת האמת היא ערך חשוב אך בנסיבות 
מסוימות ערכים אחרים חשובים ממנה.

 היזכרו במקרה שבו עמדתם בפני 
 דילמה אם לומר אמת או לא. 

תארו את ההתלבטות.

 ציירו תרשים דומה לתרשים 
שלפניכם וִכתבו מה היו שתי אפשרויות 

התגובה שלכם ומה היו יכולות להיות 
תוצאותיה של כל תגובה.

 כיצד נהגתם במקרה שתיארתם? 
האם היום הייתם נוהגים אחרת?

אמת ושקר
כולנו נקלעים מדי פעם למצבים שבהם 

אנו מתלבטים אם לומר את האמת או לא.
לעתים קשה להגיד את האמת, לעתים 
היא לא נעימה, לעתים לאמירת האמת 

עלולה להיות תוצאה לא נעימה )למשל 
קבלת עונש( וכדומה. לכאורה, קל יותר 

לשקר. אולם גם לאמירת שקר השלכות 
קשות — היא עלולה לגרום לרגשות 

אשמה, והעיקר, השקר עלול להתגלות... 
לעתים רחוקות אין בררה ועדיף לשקר, או 
שלא לומר את כל האמת, כדי לא לפגוע 

באדם אחר.

אם הייתי אומר/אומרת את האמת

התוצאה הייתה:
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

אם לא הייתי אומר/אומרת אמת

התוצאה הייתה:
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

 הרגשות שלי היו
)שימו לב, לעתים 

הרגשות מעורבים, מצד 
אחד... ומצד אחר...(

_______________
_______________
_______________

 הרגשות שלי היו
)שימו לב, לעתים 

הרגשות מעורבים, מצד 
אחד... ומצד אחר...(

_______________
_______________
_______________
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לדות תו פרשת 

אמת מעל לכול?
היום כשהגעתי לבית הספר, פגשתי במסדרון את שירה חברתי. להפתעתי היא 
נראתה כל כך... אחרת — היא הסתפרה קצוץ! האמת היא שהייתי קצת המומה. 

עד אתמול היה לשירה שיער ארוך וגולש, ויפה כל כך. כולנו קינאנו בשיער שלה. 
מה פתאום היא גזרה אותו? בינינו, חשבתי שהתספורת הקודמת החמיאה לה 

הרבה יותר, אבל כמובן לא אמרתי כלום. בלבי התפללתי שהיא לא תשאל אותי 
מה דעתי. ואז כמובן, היא שאלה: "נו, תגידי מה דעתך! את אוהבת את המראה 
החדש שלי? את לא יודעת כמה אומץ הייתי צריכה בשביל התספורת הזאת!" 

התחלתי לגמגם — האם לשקר לה? הרי היא מצפה מחברה טובה להגיד את 
האמת, אבל אם אגיד לה שזה פחות יפה לה, אולי היא תיעלב? וחוץ מזה, בשביל 
מה לגרום לה להרגיש רע? הרי היא כבר הסתפרה ולא תוכל לשנות את המראה 

 בקרוב. מה אתם חושבים שאמרתי? שיקרתי! לא הייתי מסוגלת לפגוע בה. 
"זה חמוד. כל הכבוד על האומץ!" אמרתי.

אני לא יודעת אם היא הרגישה שאמרתי את המילים בטון מהסס אבל אני 
 הרגשתי די גרוע. הלכנו יחד לכיתה ובדרך חשבתי אם צדקתי במה שעשיתי 

ואם יש מצבים שבהם מותר לשקר בשביל לא לפגוע בחברה. מה אתם חושבים? 
מה אתם הייתם עושים?

עדות שקר 
א. המעיד בהליך שיפוטי, ביודעין, 

עדות כוזבת בדבר מהותי לגבי 
שאלה הנדונה באותו הליך, הרי זו 

עדות שקר, ודינו – מאסר שבע 
שנים; עשה כן בעד טובת הנאה, 

דינו – מאסר תשע שנים. 

)מתוך: חוקי עונשין, תשל"ג(

חומר למחשבה

שאלות לדיון:
נסו לתאר כיצד הרגיש הילד   ›

כשהקריאו את חיבורו בפני קהל גדול. 
 נסו להסביר מדוע ברח מהאולם.

נושא החיבור שהעתיק הילד היה "לך   ›
אל הנמלה, עצל, ראה דרכיה וחכם". 
האם במעשה המתואר בסיפור יישם 

הילד את הלקח הזה?

מה דעתכם על מעשהו של הילד?   ›
האם לדעתכם יש מקרים שבהם מותר 

להעתיק?

גֵנבה ספרותית 
מימי הלימודים ב"אור תורה" זכור לי מקרה, שגרם לי כבוד גדול כלפי חוץ 

ונקיפות מצפון בתוכי. ומעשה שהיה כך היה: בכל תנועות הנוער היו נהוגים 
"ספרי־החיים" – קבוצה קבוצה ו"ספר־החיים שלה". בספר זה כותבים ילדי 
הקבוצה שירים, חיבורים, זיכרונות ודברי־הגות. והדפים מקושטים בציורים 

ואיורים. אחיותיי הגדולות היו חברות ב"השומר הצעיר", וככה נתגלגל לביתנו 
"ספר־החיים" של הקבוצה. קראתי בו בעיון רב והתפעלות. בעיקר מצא חן בעיניי 

חיבור על הנושא "לך אל הנמלה, עצל, ראה דרכיה וחכם", והעתקתי אותו. 
לאחר זמן הייתה בבית־ספרי תחרות על החיבור הטוב. הגשתי את החיבור הנ"ל 
כחיבור שלי... והנה למרבה מבוכתי, זכיתי בהצלחה. החיבורים הטובים הוקראו 

בפומבי במופע של בית־הספר וזכו לאהדת הקהל. אני זוכר את השבחים שזכיתי 
להם מפיו של אביו של חברי משה. התביישתי נורא והתחמקתי מן האולם. 

חששתי, שמא יקום מישהו ובקול רם יכריז על הגֵנבה הספרותית. 

)משה אריון, בתוך: חנה אריון ]עורכת[, כחותם על לבו, עקד, תשס"א, עמ' 22(

משה אריון )1921—1992( נולד בעיירה מזריץ' שבפולין, שרד את השואה, עלה לארץ כמעפיל, 
גורש לקפריסין והגיע שוב לישראל רק לאחר הקמת המדינה. היה מורה ומחנך ושקד על הנצחת 

בני קהילתו ובני משפחתו שנספו בשואה. 
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כתוב בפירוש
ִחזקּוני פירש: ֵלאמֹר - ]...[ להורות לדורות שיהיו נודרים בעת 

צרתם כמו שהוא ָנַדר בשעת ַהְּדָחק )בעת צרה(.

ר ַיֲעקֹב ֶנֶדר ֵלאמֹר: ּדַ  ַוּיִ
ִדי  ִאם ִיְהֶיה ֱאלִֹהים ִעּמָ

ר ָאנִֹכי הֹוֵלְך  ה ֲאׁשֶ ֶרְך ַהּזֶ ּדֶ ָמַרִני ּבַ ּוׁשְ
 ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹׁש.

ית ָאִבי,  לֹום ֶאל ּבֵ י ְבׁשָ ְבּתִ  ְוׁשַ
 ְוָהָיה ה' ִלי ֵלאלִֹהים. 

ָבה  י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ  ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאׁשֶ
ן ִלי  ּתֶ ר ּתִ ית ֱאלִֹהים, ְוכֹל ֲאׁשֶ ִיְהֶיה ּבֵ

ֶרּנּו ָלְך.  ר ֲאַעּשְׂ  ַעּשֵׂ

)בראשית, פרק כ"ח פסוקים כ'–כ"ב(

בדרכו לָחָרן יֵׁשן יעקב ַּבשדה וחולם חלום. בחלומו הוא רואה סולם. 
מלאכים עולים ויורדים בסולם ובראשו ניצב אלוהים. אלוהים מברך 
לו  ומבטיח  ולזרעו  לו  תינתן  עליה  שוכב  יעקב שהארץ שהוא  את 

לשמור עליו תמיד.
יעקב מתעורר נרגש מן החלום ונודר נדר שאם אלוהים יהיה ִעמו, 
ישמור עליו, ידאג לכל צרכיו וישיב אותו בשלום לביתו, הוא יבנה לו 

בית ויקדיש לו עשירית מרכושו.
רבקה(,  ִאמו  של  )אחיה  לבן  אצל  שם  מתגורר  לחרן,  מגיע  יעקב 
ומתאהב ברחל, בתו הצעירה. יעקב מציע ללבן לעבוד בשבילו שבע 
שנים בעבור רחל. לבן מסכים להצעה, אך כשמסתיימות שבע השנים, 
ן אותו עם לאה, בתו הבכורה. רק אחרי  לבן מערים על יעקב ומחֵתּ
שבע שנות עבודה נוספות, יעקב זוכה לשאת גם את רחל. לאה, רחל 

וִשְפחֹוֵתיֶהן יולדות ליעקב שנים־עשר בנים ובת אחת. 
עם  ולביתו  לארצו  לחזור  מחליט  יעקב  יוסף,  של  לידתו  לאחר 
משפחתו הגדולה, אך קודם עליו לקבל משכורת על עבודתו אצל 

לבן, והוא חושש שלבן ימעיט בשכרו. 
יעקב מצליח להרבות את צאנו באמצעות תחבולה ובורח מבית לבן 
ברכוש גדול. לבן רודף אחריו, ורק אחרי חילופי דברים הם משלימים 

זה עם זה וכורתים ברית ידידּות.

7ויצא: נדרים והתחייבויות

לדעתי, חזקוני אומר את ההפך בדיוק! הוא טוען 
שיעקב רצה להדגיש לדורות שאחריו שראוי ִלנדֹור נדר 

רק "בשעת הדחק", רק כשאין מוצא אחר. 
אולי בגלל שאחר כך קשה לקיים מה שמבטיחים, ואולי 

משום שעדיף להסתדר בלי ִנסים והצלות מיוחדות...

בתחילת הפירוש חזקוני אומר 
שהמילה "ֵלאֹמר" רומזת שיש כאן 
דבר שיעקב רצה להורות לדורות — 
כלומר, יעקב רצה ללמד משהו את 

הדורות הבאים. 
ומה הוא רצה ללמד?

שיהיו נודרים בעת צרתם כמו שהוא 
ָנַדר בשעת ַהְּדָחק )=בעת צרה(, 

כלומר, שאם ייקלעו לצרה, יידרו גם 
הם ֶנֶדר, ויינצלו.

אני חושבת שחזקוני אומר שיעקב 
רצה ללמד את הדורות הבאים את 
הרעיון הגאוני הזה שנקרא ֶנֶדר. 
אם חלילה נקלעים לצרה, אפשר 
להתחייב לעשות משהו, למשל 

להשתפר בתחום מסוים, ובתמורה 
לבקש להינצל מהצרה, ולעתים 
הבקשה מתמלאת! זה כלי נהדר 

שיכול לעזור במצבים קשים! 



מפרשה 
לדרשה
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פירושי מילים
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21:38

21:46

21:51
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 )ערן( שלום חברים!
ִאיַתי, כל כך התחברתי למה שכתבת בפעם הקודמת! אני חושב שמותר לבקר את הדמויות בתורה, כמובן מתוך 

יחס של כבוד. גם לי יש כמה סימני שאלה על התנהגותו של יעקב, נראה שהוא היה צריך לעבור כמה תהליכים 
עד שהיה לאחד מאבות האומה! בפרשה שלי, פרשת ויצא, יעקב חולם את החלום הידוע על הסולם שראשו הגיע 
לשמים. לאחר שהוא מתעורר הוא נודר נדר, ובו הוא אומר שאם אלוהים ישמור עליו וידאג לכל צרכיו, הוא יקבל 

אותו כאלוהיו, יבנה לו בית וייתן לאלוהים עשירית מרכושו. לי זה נראה ממש מוזר – מה, יעקב מנסה "לעשות 
עסקים" עם אלוהים ולהציב בפניו תנאים? 

 )מאיה( הוא בטח עשה את זה מתוך פחד.
תאר לעצמך את מצבו של יעקב – הוא עזב את ביתו, אחיו רודף אחריו, הוא במדבר לגמרי לבדו...

 )ערן( אני מבין, אבל בכל זאת... זה מזכיר לי שבכיתה ד' רציתי להתקבל לנבחרת הג'ודו.
זה היה חשוב לי מאוד והתאמנתי למבחן תקופה ארוכה. בלילה שלפני המבחן, הייתי לחוץ מאוד, שכבתי במיטה 

ולחשתי: "הלוואי שאתקבל! אם אתקבל אעזור כל יום בבית, וגם אעשה את כל שיעורי הבית!" אני אפילו 
לא יודע למי בעצם פניתי. האם דיברתי אל אלוהים? אולי בעצם לעצמי? למען האמת, אחר כך הרגשתי קצת 

טיפשי, בעיקר בעניין העזרה בבית... חשבתי שאם ברור לי שאני צריך לעזור, אני צריך לעשות זאת בלי שום 
קשר לתוצאות המבחן. אבל אולי הרגשתי שאם משאלתי תתגשם – יהיה לי קל יותר לעשות את מה שאני חייב 

לעשות ממילא... ואולי מצבו של יעקב היה דומה – הוא כבר האמין באלוהים, אבל הרגיש שאם ה' יעזור לו, יהיה 
לו קל יותר להמשיך להאמין בו... 

השאלה היא האם זה בסדר לנדור נדר כזה? האם זה בסדר "ללחוץ" על אלוהים לעשות את רצוננו? אלו כמה 
מחשבות שעלו בראשי כאשר קראתי את הפרשה, אבל אני עוד לא יודע מה לעשות עם זה, כלומר, עוד אין לי 

דרשה! אשמח לקבל עצות... 
 )אופיר, מנחה החוג( ערן, לא כל דרשה צריכה להסתיים במסקנה או במוסר השכל.

לדעתי, ההרהורים שהעלית מאירים את הפרשה באור חדש, ובהחלט מעניין לשתף בהן את האורחים. 
אהבתי! 

 )מלי(  אני חושבת שעצם הנדר מגביר את תחושת המחויבות.
ואולי גם – מי שבקשתו התמלאה מרגיש שהוא רוצה להודות על כך, ולכן קל לו יותר לעשות 

דברים שבדרך כלל קשה לו יותר לעשות. 
 )דור( לא סיפרת לנו את הדבר הכי חשוב... האם התקבלת לנבחרת?

שאלות:
ִקראו שוב את הפסוקים. אילו דברים ביקש יעקב מה' ומה נדר לה' בתמורה?   » 1

לפי המדרש, האם ִקיים יעקב את נדרו?   » 2
איזה מסר אפשר לדעתכם ללמוד ממדרש זה על התחייבויות בכלל?  » 3

ר – הפנקס שרשומים בו,  ּקֵ פנקסו ִמְתּבַ
כביכול, מעשיו של אדם, "עובר ביקורת" 

ובדיקה של האל
שילם את נדרו – קיים את נדרו

דורון – מתנה

האל זוכר את הנודרים שאינם מקיימים את נדריהם
אמר רבי ינאי: 

ר לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר:  ּקֵ הנודר ואינו משלם, פנקסו ִמְתּבַ
היכן פלוני בן פלוני שָנַדר ֶנֶדר ביום פלוני? 

בוא וראה, כשהלך יעקב לארם נהריים – מה כתוב שם? 
ר ַיֲעקֹב ֶנֶדר ֵלאמֹר" וגו' )בראשית כ"ח, כ'(. השיבו הקב"ה על כל דבר ודבר שביקש  ּדַ "ַוּיִ

)ה' נתן ליעקב כל מה שביקש(.

הלך יעקב ונתעשר ובא וישב לו ולא שילם את נדרו. מה עשה הקב"ה?
ו וביקש להרגו, נטל ממנו עשו כל אותו דורון, עזים מאתים.  הביא עליו את עׂשָ

)על פי מדרש תנחומא, פרשת וישלח, פרק ל"ה סימן ח'(

ויקדיש לו עשירית מרכושו.לביתו, הוא יקים בית לאלוהים כל צרכיו וישיב אותו בשלום שאם ה' ישמור עליו, ימלא את מה נדר יעקב? יעקב נדר 
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התחייבויות ונדרים
נדר הוא הבטחה שאדם מבטיח, או התחייבות שהוא 

מתחייב, לעשות מעשה מסוים או להימנע מעשיית דברים 
מסוימים. למשל, אדם יכול לנדור שלא יאכל בתקופה 

מסוימת מאכל כלשהו, או להתחייב לאכול מאכל כלשהו 
בקביעות. לרוב, כמו בסיפורו של יעקב, הנדר כולל גם 

תנאי — "אני נודר לעשות כך וכך, אם יקרה כך וכך". 
הנדר הוא שבועה חמורה ביותר. אדם הנודר דבר־מה 

מחויב לקיים את נדרו עד סוף תקופת הנדר. בשל חומרתו 
של הנדר, והחשש שהאדם לא יצליח לקיים את נדרו 

וישכח לבטלו, הדגישו חכמי ישראל שרצוי שלא לנדור 
נדרים. הם טענו שעדיף שאנשים לא יידרו נדרים אלא 

יקבלו על עצמם לעשות מעשים טובים מבלי לנדור 
ממש. חכמים גם תיקנו מעמד של "התרת נדרים" — טקס 

המאפשר לאדם לבטל את נדרו בפני שלושה דיינים. 

בכמה מֵעדות ישראל נוהגים לעשות "התרת נדרים" בכל 
 ערב ראש השנה. "התרת נדרים" זו היא מעין "ביטוח" — 

אם במהלך השנה החולפת נדר האדם נדר, אפילו 
בטעות, ִנדרו מותר )בֵטל(. גם התפילה המרכזית בליל 
יום הכיפורים — תפילת "כל נדרי" — נועדה לשחרר את 

המתפללים מכל סוגי הנדרים וההבטחות שקיבלו על 
עצמם בשנה שעברה. 

כדי להימנע מלנדור נדרים בטעות, נוהגים אנשים רבים 
לצרף את הביטוי "בלי נדר" לכל הבטחה שהם מבטיחים.

בשפה העברית יש דרכים רבות להביע 
התחייבות. המילה "נדר" מציינת את אחת 

ההתחייבות החזקות והחמורות יותר. 

 עיינו במחסן המילים. בחרו שני 
ביטויים המבטאים, לדעתכם, התחייבות 

 חזקה וברורה ושני ביטויים שאינם 
חד־משמעיים.

 משימה בזוגות — ִחשבו יחד על המקרה הזה: אתם קובעים משהו זה עם זה, או 
 מבטיחים משהו זה לזה. הציגו את המצב בשתי דרכים:

— בפעם הראשונה השתמשו בביטויים ברורים וחד־משמעיים, ביטויים שיהיה מובן 
 מהם שמדובר בהתחייבות או בהבטחה.

— בפעם השנייה השתמשו במילים ובניסוחים שיהיה קשה להבין מהם עד כמה מה 
 שנאמר הוא אכן התחייבות )תוכלו להיעזר במחסן המילים(.

 דוגמה: היי רועי, רוצה לבוא ִאתי לסרט היום?
 אפשרות 1: אני צריך לחשוב על זה... נראה לי שכן...

אפשרות 2: כן! ברור! כבר הרבה זמן אני רוצה ללכת לסרט. איפה נפגשים?

אי־הבנות מתרחשות לא פעם על רקע ניסוחים לא־ברורים, כאלה שאפשר לפרש 
בכמה דרכים. לכן, אם רוצים להימנע מאי־הבנות, כדאי להימנע מניסוחים כאלה. 

שימו לב: גם טון הדיבור משפיע על הבנת הדברים. אותם דברים יכולים להישמע 
כמו אמירה "סתם", או כמו הבטחה — תלוי בטון הדיבור. בחרו ביטוי אחד ונסו לומר 

אותו בטונים שונים, כך שבכל פעם תישמעו אחרת.

אני מבטיחהאני מתחייב

אולי
"על בטוח"

נראה לי
בטח

אני חושב

"יש מצב"

אני רוצה
אני מתכוונת 

בוודאות
בלי ספק

ברור ש...
אני מאמינה

הייתי רוצה

יכול להיות

נראה ש...

סביר ש...

ים
יל

 מ
סן

מח
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יצא ו פרשת 

משמעותה של הבטחה
פעם קבעתי עם דִוד שנלך אחר הצהריים להתאמן במגרש הכדורסל. כשהגעתי 

הוא לא היה שם. חיכיתי וחיכיתי, ואחרי שעה התייאשתי וחזרתי הביתה. הייתי 
מאוד מרוגז, אבל בעיקר דאגתי לו. התקשרתי לברר מה קרה. דוד אמר שבסוף 

היו לו תכניות אחרות. התגובה הזאת ממש הרגיזה אותי. 
"מה זאת אומרת 'תכניות אחרות'? קבענו שנפגשים, לא?!" אמרתי בכעס.

"בסדר", ענה דוד, "אבל לא הבטחתי לך". 
"אז מה אם לא הבטחת, אמרת! מה זה משנה בכלל? עכשיו לא אוכל לסמוך 

עליך יותר". 
אני מספר לכם את זה אף על פי שדוד ואני השלמנו כבר מזמן, ומאז הוא לא 

"הבריז" לי אפילו פעם אחת. אני מספר את זה משום שלפעמים אני בעצמי 
לא בטוח — האם זה משנה אם מישהו אומר שהוא "מבטיח"? לפחות על עצמי 

אני יכול להעיד, שכשאני מבטיח לאימא שלי משהו, ממש לא נעים לי לא 
לקיים אותו, אבל אם לא אגיד שאני "מבטיח", ארגיש שזה מחייב אותי פחות. 

האם להבטחות יש משמעות רבה יותר מלאמירות "סתם"? ואם אנחנו לא 
"מבטיחים", אז מה משמעותם של הדברים שאנחנו אומרים? מה, אנחנו סתם 

מדברים וזורקים מילים? 
"תבטיחו" לי שתחשבו על זה...

הבטחה: 
 התחייבות בעל־פה

על דבר־מה.

)על פי מילון אבן־שושן(

חומר למחשבה

שאלות לדיון:

לפי אמרה זו, מדוע יש הבדל בין   ›
ההבטחה ובין ביצועה )קיומה(?

ִחשבו על דוגמאות מחייכם   ›
המתאימות לאמרה זו.

אנו מבטיחים
בהתאם לתקוותינו, 

ומבצעים 
בהתאם לחששותינו.

)פרנסיס לה רושפוקו, מתוך: אדיר כהן ]עורך[, 
ספר הציטטות הגדול, כנרת, תל אביב 1996(

פרנסיס לה רושפוקו חי בצרפת בשנים 1613–1680. סופר קלאסי שנודע במיוחד בפתגמיו, שבהם 
הצליח לבטא את הסתירות ואת חוסר ההיגיון שבחיי האדם. אמרותיו השפיעו על הוגים וסופרים רבים. 
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רד"ק פירש: לֹא ַיֲעקֹב ֵיָאֵמר - לא יאמר יעקב לבדו ]...[ 
שהרי ראינו שנקרא יעקב כמה פעמים הוא וזרעו ]...[

באחד הלילות במהלך מסעו של יעקב 
לקראת אחיו עשו, יעקב פוגש מלאך ונאבק 

ִעמו. לקראת סוף המאבק, כשיעקב דורש 
מהמלאך לברכו, פונה המלאך ליעקב:

ֶמָך? ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב. ְ  ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַמה ּשׁ

ְמָך,   ַוּיֹאֶמר לֹא ַיֲעקֹב ֵיָאֵמר עֹוד ׁשִ

ִריָת ִעם ֱאלִֹהים  י ׂשָ ָרֵאל, ּכִ י ִאם ִיׂשְ ּכִ
ים ַוּתּוָכל.  ְוִעם ֲאָנׁשִ

)בראשית, פרק ל"ב פסוקים כ"ח–כ"ט(

יעקב רוצה להתפייס עם עשו אחיו אך הוא מפחד שעשו לא יסלח 
לעשו  שליחים  שולח  יעקב  לכן  הברכה?(  גֵנַבת  את  )זוכרים  לו 
ומתכונן היטב לפגישה. לשמחתו, כשעָׂשו מגיע הוא רץ לקראתו, והם 

מתחבקים ומשלימים. 
בן  אחד שכם  יום  לאזור שכם.  ֲאָרם  ִמַּפַדן  חוזרים  ומשפחתו  יעקב 
חמור )בנו של נשיא המקום( רואה את דינה בת יעקב וחוטף אותה. 
נוקמים באנשי שכם על המעשה הזה  דינה,  ולוי, אֶחיה של  שמעון 
 והורגים רבים מהם. בפרשה זו ְמַשֶנּה ה' את שמו של יעקב לישראל — 

על שמו נקרא העם שלנו עד היום "עם ישראל". 
בדרך ֶאְפָרָתה ילדה רחל את בנה השני, בנימין, אך היא מתה בֵלָדָתּה 
ונקברה בדרך. גם יצחק, אביו של יעקב, מת במהלך פרשה זו זֵקן 

ּוְׂשַבע ימים, בן מאה ושמונים.

8וישלח: לכל איש יש שם

אני חושבת שאתה צודק, וכדי להוכיח את דבריו 
רד"ק מוסיף ומסביר: שהרי ראינו שנקרא יעקב 

כמה פעמים הוא וזרעו ]...[ כלומר גם אחרי 
המאבק עם המלאך, השם יעקב ממשיך להופיע 

בתורה, וגם הבנים מכונים "בני יעקב". זאת 
ההוכחה שהייתה כאן תוספת של שם ולא החלפה.

נכון, אבל בפירוש הזה רד"ק 
מסביר שלדעתו השם לא הוחלף 

לגמרי: לא יאמר יעקב לבדו. 
כלומר, מעכשיו לא יקראו לו רק 

יעקב, אלא גם ישראל; כלומר ניתן 
לו שם חדש, אבל השם הקודם 

המשיך לשמש אותו.

אני מכיר את הסיפור הזה, 
המלאך מודיע ליעקב על 

החלפת שמו מיעקב לישראל.
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ישלח ו פרשת 

21:01

21:09

21:14

21:22

21:33

21:47

21:56

 )מיכל( היי לכולם,
זאת אני, מיקי, כלומר, מיכל. וואו, כמה שזה נשמע מוזר לקרוא לעצמי מיכל. מאז שאני קטנה כולם קוראים לי 

מיקי, אבל חשבתי שלכבוד בת המצווה שלי, אולי אבקש מכולם לקרוא לי מעכשיו מיכל. אני יודעת שדיברתי על 
זה גם במפגש האחרון, אני מצטערת שאני קצת חופרת בעניין... 

 )חמוטל(  את באמת די חופרת... אבל אני אוהבת אותך בכל זאת!
 )טלי(  מה זאת אומרת "בכל זאת", "בגלל זאת"!

 )מיכל( הבנתי את הרמז, אבל זה קשור לעניין!
מאז שהתחלתי לעבוד על הדרשה, נושא השמות מעסיק אותי יותר ויותר. בפרשה שלי, פרשת וישלח, יעקב נפגש 

עם עשו לאחר די הרבה שנים. המפגש היה טעון מאוד, כי בפעם האחרונה שהם התראו יעקב התחזה לעשו וגנב 
ממנו את ברכת אביו. ערב לפני המפגש התגלה מלאך ה' ליעקב, והשניים נאבקו. קראתי פירוש מעניין שרואה 

במאבק הזה מאבק פנימי שמתחולל בנפשו של יעקב לקראת המפגש עם אחיו. 
ָרה )נאבק( עם האל והצליח להתגבר עליו. לפי  לאחר המאבק עם המלאך קיבל יעקב שם חדש – ישראל, כי הוא ׂשָ
דעתי, זאת נקודת המפנה בחייו של יעקב. בפרשות קודמות איתי וערן דיברו על הצדדים הראויים פחות בדמותו 
של יעקב, אבל לדעתי עם הזמן יעקב התבגר והשתנה. אולי המאבק עם המלאך מסמל את התהליך שיעקב עבר, 

ושינוי השם הוא ביטוי רשמי לשינוי. 
בעקבות הסיפור הזה, התחלתי לחשוב על השם שלי. ההורים שלי קראו לי מיכל על שם סבתא שלי, זיכרונה 

לברכה. לא זכיתי להכיר אותה, היא מתה לפני שנולדתי, אבל שמעתי עליה סיפורים רבים. היא הייתה כנראה אישה 
ֵיֶצר ההרפתקנות שלה. אני מרגישה ִקרבה מיוחדת אליה מפני שאני נושאת את  מיוחדת, והייתה ידועה במיוחד ּבְ

שמה, ולפעמים, כאשר אני חוששת ממשהו )למשל מהאֹוֵמָגה במחנה של הצופים(, אני חושבת עליה ומנסה להיות 
אמיצה. עכשיו, כאשר אני חוגגת בת מצווה, חשבתי שאולי מתאים לי יותר להיקרא מיכל ולא מיקי. זה נשמע לי 

בוגר יותר, ואולי, כמו יעקב, אני רוצה לציין את השינוי שחל בי "בעזרת השם". אבל זה לא פשוט... 
 )איתי(  לדעתי את לא צריכה לשנות את השם כדי להראות שהתבגרת...

אבל אם את מעדיפה את השם מיכל, לכי על זה! 
 )טלי( נראה לי שלא התכוונת לזה, אבל הנושא הזה יכול להיות בסיס מצוין לדרשה...

ַאת אפילו יכולה לשלב את שני הדברים: שינוי השם של יעקב ושינוי השם שלך! 
 )מיכל(  וואלה!

הוא לעצמו" – הכוונה שם שהאדם "קונה 
ם שיוצא לאדם  בעולם בעקבות מעשיו ַלׁשֵ

והתנהגותו.

שאלות:
ִּכתבו במילים שלכם: מהו השם "שקוראים בני האדם"?   » 1 

מהו השם שאדם "קונה הוא לעצמו"?
למה מתכוון המדרש באומרו שהשם שאדם קונה לעצמו הוא הטוב ביותר?  » 2

ִקראו את שירּה של זלדה המופיע במדור "חומר למחשבה". שיר זה נכתב, ככל הנראה,   » 3
בהשראת המדרש שהבאנו כאן. ִּבדקו — אילו שורות בשיר מקבילות למדרש? 

שמות שונים לאדם
שלושה שמות נקראו לו לאדם: 

אחד מה שקוראים לו אביו וִאמו, 
ואחד מה שקוראים לו בני האדם, 

ואחד מה שקונה הוא לעצמו. 
טוב מכולם מה שקונה הוא לעצמו.

)על פי מדרש תנחומא, פרשת ויקהל, פרק ל"ה סימן א'(
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באופן אישי

"בעזרת השם"
במסורת היהודית יש לאלוהים שמות רבים, כגון: אדוני, 

אלוהים, הקדוש ברוך הוא, השם ואפילו כינויים כמו 
יה. המקום, שלום ְו�

מהי הסיבה לריבוי השמות הזה, דווקא למי שאמור להיות 
אחד ויחיד?

אחד ההסברים הוא שכל אחד משמותיו של האל מייצג, 
כביכול, צד מסוים באופיו.

השם אלוהים, מסבירים חז"ל, מייצג את הדין והמשפט — 
 "כשאני דן את הבריות אני נקרא אלהים" )שמות רבה ג' ו'(. 

לעומת זאת, שם האל המופיע במקרא המורכב מהאותיות 
י', ה', ו', ה' — ומבטאים אותו ֲאדֹוָני, מייצג לדעת חז"ל את 
הצד הרחום של האל, את העובדה שהוא טוב ומטיב עם 
בריותיו — "וכשאני מרחם על עולמי אני נקרא ה' " )שם(. 

למשל, תפילת שלוש־עשרה המידות, שהיא בעיקרה 
תחינה ובקשת רחמים, נפתחת במילים "ה' ה' ". 

במסורת היהודית הלכות ומנהגים שונים הקשורים 
לשמותיו של אלוהים. כבר בתורה מופיע הציווי: "ֹלא ִתָּׂשא 
ֶאת ֵׁשם ה' ֱאֹלֶהיָך ַלָּׁשְוא" )שמות, פרק כ' פסוק ו'( על פי עיקרון 
זה, יש המקפידים שלא לבטא או לכתוב את השם אדוני 
שלא במסגרת התפילה. יש הנוהגים לומר במקומו השם 
ולכתוב ה', ויש שבמקום השם אלוהים אומרים וכותבים 

אלוקים. באותה רוח יש המקפידים שלא לכתוב את 
שמות האל כמילים שלמות אלא כך:

א-ל, א-לוהים ואפילו י-ה. 

ואיזה שם הייתם אתם נותנים לאלוהים?

 ִּכתבו בכותרת את שמכם.

 מה פירושו של שמכם הפרטי? 
)אם אינכם יודעים, תוכלו לחפש את 
 משמעות השם במילון או באינטרנט, 

או לשאול את ההורים(.

 מדוע קראו לכם הוריכם בשם זה? 
)אם אינכם יודעים — שאלו אותם(.

 האם יש לכם שמות נוספים? כיצד 
מכנים אתכם אנשים שונים — חברים או 

בני משפחה? כיצד נוצרו כינויים אלו? 

 האם אתם אוהבים את שמכם? 
הסבירו מדוע כן, או מדוע לא.

אפשרות למשימה כיתתית:

 ִּבדקו לכמה מילדים בכיתה יש שם שני?

 האם יש מכנה משותף כלשהו לשמות האלה )הנוספים(?

 האם יש בכיתתכם שני ילדים )או יותר( הנושאים אותו שם פרטי?

 האם יש בכיתתכם בן ובת הנושאים שם פרטי זהה?



חומר למחשבה
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שאלות לדיון:
שיר זה נכתב, ככל הנראה,   ›

בהשראת המדרש. ִקראו את 
המדרש, ואחר כך ִמצאו בשיר ארבע 

שורות לפחות היכולות להקביל 
לביטוי "] ֵֹשם[ שקונה הוא לעצמו".

בשיר מובע הרעיון שמלבד השם   ›
שמקבל אדם מהוריו עם לידתו, הוא 
רוכש לעצמו שמות נוספים במהלך 
חייו. האם יש שם מיוחד שרכשתם 

לעצמכם? כיצד? 

"לכל איש יש שם שנתנו לו קומתו   ›
ואופן חיוכו ונתן לו האריג". ִחְׁשבּו, 

איזה "שם" נותנים לכם הבגדים 
שאתם בוחרים ללבוש?

לכל איש יש שם / זלדה
ם ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ׁשֵ
ַתן לֹו ֱאֹלִהים ּנָ ׁשֶ

ְוָנְתנּו לֹו ָאִביו ְוִאּמֹו
ם ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ׁשֵ

ְתנּו לוֹ קֹוָמתוֹ ְוֹאֶפן ִחּיּוכֹו ּנָ ׁשֶ
ְוָנַתן לֹו ָהָאִריג

ם ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ׁשֵ
ְתנּו לֹו ֶהָהִרים ּנָ ׁשֶ

ָתָליו ְוָנְתנּו לֹו ּכְ
ם  ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ׁשֵ
לֹות ּזָ ְתנּו לֹו ַהּמַ ּנָ ׁשֶ

ֵכָניו ְוָנְתנּו לֹו ׁשְ
ם ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ׁשֵ
ְתנּו לֹו ֲחָטָאיו ּנָ ׁשֶ

ִמיָהתֹו ְוָנְתָנה לֹו ּכְ
ם ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ׁשֵ
ְתנּו לֹו ׂשֹוְנָאיו ּנָ ׁשֶ
ְוָנְתָנה לֹו ַאֲהָבתֹו

ם  ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ׁשֵ
יו  ְתנּו לוֹ ַחּגָ ּנָ ׁשֶ

ְוָנְתָנה לֹו ְמַלאְכתֹו
ם ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ׁשֵ

ָנה ָ קּופֹות ַהּשׁ ְתנּו לֹו ּתְ ּנָ ׁשֶ
ְוָנַתן לֹו ִעְורֹונֹו

ם ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ׁשֵ
ם ַתן לוֹ ַהּיָ ּנָ ׁשֶ

ְוָנַתן לֹו 
מֹותֹו.

זלדה שניאורסון־מישקובסקי )1984-1914( משוררת ישראלית. נולדה ברוסיה, בגיל 11 עלתה לארץ 
ישראל. למדה בסמינר למורות ועסקה בהוראה. ברבים משיריה ניכרת השפעת רעיונות שמקורם 

בתנועת החסידות.

ישלח ו פרשת 

שם וזהות
שלום! שמי אלכס. עליתי לארץ מרוסיה לפני שלוש שנים. בטח כבר ניחשתם 
לבד, לפי השם שלי. לפעמים אני חושב שהייתי רוצה להחליף את השם שלי 
לשם ישראלי יותר. למה? אולי, כי אני רוצה להיות כמו "כולם", להרגיש שייך 
יותר לכאן, לישראל. אבל החבר שלי יורי כועס עליי בכל פעם מחדש ואומר: 

"מה פתאום? השם שלך הוא אלכס! זה השם שההורים שלך נתנו לך, וכנראה 
הוא משמעותי בשבילם ויפה בעיניהם, ככה נולדת וככה אתה צריך להישאר! 

מה, אתה מתבייש שאתה עולה חדש? אתה מתבייש בעבר שלך?" אני לא 
חושב שאני מתבייש בעבר שלי ובארץ שבאתי ממנה, אבל לא תמיד בא לי 
שהדבר הראשון שידעו עליי הוא המוצא שלי. וחוץ מזה, היום אני גר בארץ, 

ואני ישראלי כמעט לכל דבר. אז למה שלא יהיה לי שם עברי?

אולי אתייעץ ִאתכם — מה אתם חושבים על גישתו של יורי?
מי משנינו צודק?

שמו של אדם הוא חלק מאישיותו... 
הוא המפתח שבאמצעותו הוא צועד 

בשבילי החברה. אין הוא קוד זיהוי 
בלבד. הוא ביטוי לאישיות, לרגש, 

לחובה, למסורת ולייעוד... 
חברה דמוקרטית… מכירה ומוקירה 

את חירותו להיקרא בשם כרצונו ואת 
החופש שלו לשנות את שמו... ההכרה 

בכוחו של אדם לשנות את שמו היא 
ההכרה באוטונומיה )בעצמאות( של 

הרצון הפרטי, המהווה זכות אדם בכל 
חברה דמוקרטית.   

 )אהרֹן ברק, פרשנות במשפט, ג,
ירושלים תשנ"ד, עמ' 700(

אהרן ברק נולד בשנת 1936 בקובנה שבליטא, עלה 
 לארץ ולמד משפטים באוניברסיטה העברית. 

 אהרן ברק היה היועץ המשפטי לממשלה, שופט 
בבית משפט העליון ונשיא בית המשפט העליון.
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כתוב בפירוש
ית ַהּסַֹהר - לא היה בן מוות כי אין עדים בדבר רק להניחו במשמר. ֵנהּו ֶאל ּבֵ ּתְ ִחזקוני פירש: ַוּיִ

בפרשת וישב מסופר שיוסף היה עבד בבית 
פוטיפר. אשת פוטיפר ניסתה לפתותו אך 

הוא לא נענה לחיזוריה, והיא בעלבונה 
ובכעסה סיפרה לבעלה שיוסף תקף אותה. 

וכיצד הגיב פוטיפר? 

ּתֹו  ְבֵרי ִאׁשְ מַֹע ֲאדָֹניו ֶאת ּדִ ַוְיִהי ִכׁשְ
ָבִרים  ּדְ ָרה ֵאָליו ֵלאמֹר: ּכַ ּבְ ר ּדִ ֲאׁשֶ

ַחר ַאּפֹו. ָך, ַוּיִ ה ִלי ַעְבּדֶ ה ָעׂשָ  ָהֵאּלֶ

ית  ֵנהּו ֶאל ּבֵ ּתְ ח ֲאדֵֹני יֹוֵסף אֹתֹו ַוּיִ ּקַ ַוּיִ
ר אסורי )ֲאִסיֵרי(  ַהּסַֹהר ְמקֹום ֲאׁשֶ

ֵבית ַהּסַֹהר.  ם ּבְ ֶלְך ֲאסּוִרים, ַוְיִהי ׁשָ  ַהּמֶ

)בראשית, פרק ל"ט פסוקים י"ט–כ'(

מי לא שמע על ְּכתֹוֶנת הפסים שקיבל יוסף, בן הזקונים, מאביו 
יעקב, ועל ֶאחיו שקינאו בו ושנאו אותו על התנשאותו?

יוסף מגיע לבקר את ֶאָחיו הגדולים בעמק דֹוָתן, והם מתנכלים לו, 
משליכים אותו לבור, ולבסוף מוכרים אותו לעבד. 

יוסף מגיע למצרים, לבית ּפֹוִטיָפר )שר הטבחים של פרעה( ומנהל 
התואר  יפה  ביוסף  חושקת  פוטיפר  של  אשתו  ביתו.  משק  את 
בפיתוי  אותו  מאשימה  והיא  ממנה,  בורח  יוסף  לַפּתֹותֹו.  ומנסה 
ובתקיפה. בעקבות ההאשמה הזאת הוא נלקח לבית הסוהר. שם 
פוגש יוסף את ַׂשר הַמְׁשִקים ואת שר האופים, והם מספרים לו את 
חלומותיהם. יוסף פותר את החלומות, ואכן, המאורעות מתרחשים 

כפי שניבא יוסף.
גם על יהודה ותמר מסופר בפרשה, וכן על התאומים שנולדו להם, 

פרץ וזרח.

9וישב: משפט צדק

אתם יודעים, תמיד חשבתי שבסיפור הזה יוסף 
הושלך לכלא ללא כל משפט או בדיקה, רק 

משום שאישה חשובה התלוננה עליו. ופתאום, 
הפירוש הזה טוען שבכל זאת הופעלה מערכת 
שיקולים מסוימת, ושהיה יכול להיות גרוע יותר! 

מובן שלא היה כאן משפט צדק, אבל אולי מעודד 
לדעת שאפילו אז לא הרגו עבד סתם כך... 

מהפירוש הזה אפשר להסיק 
שבמצרים באותה תקופה, אם אדם 

היה מואשם בעברה כזאת, והיו 
למעשה עדים, הוא היה עלול להיות 

מוצא להורג.

והסיבה לכך היא: כי אין עדים 
בדבר — כלומר, האשמה של יוסף 
הייתה מבוססת רק על עדותה של 
אשת פוטיפר, ולא היו עדים אחרים 

למעשה, ולכן לא יכלו להוציאו 
להורג אלא רק להניחו במשמר, 

כלומר בכלא. 

לדעתי, פירושו של חזקוני מסביר 
מדוע יוסף "רק" הושלך לבית 

הסוהר ולא היה בן מוות. כלומר 
מדוע לא נגזר עליו גזר דין מוות.
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 )נינה( היי לכולם!
איזה מזל שזאת הפרשה שלי! מאז שאני ילדה קטנה, אומרים שאני צריכה להיות עורכת דין. למה? כי אחת 

האמירות האופייניות לי היא: "זה לא פייר!" אני יודעת, הרבה ילדים אומרים את זה, אבל כנראה יש לי חוש צדק 
מפותח במיוחד, ובכל פעם שאני רואה חוסר צדק – במשפחה או בשכונה – אני מתקוממת ויוצאת למאבק. פעם 

נלחמתי בילד בריון שתפס את הנדנדות בגינה הציבורית, והיום אני נאבקת נגד עונש חמור מדי שניתן לתלמיד 
בבית הספר. בקיצור נושא הצדק חשוב לי מאוד! 

 )גיא(  ,הבנו, נינה, את נשמעת כמו איזה גיבורת־על הנאבקת למען הצדק
ועכשיו ברצינות: אני דווקא מעריך את זה, לדעתי לא לכולם יש אומץ וכוח לעשות את זה, אבל מה זה 

קשור לפרשה?! 

 )נינה( אז ככה: בפרשת וישב יוסף נאסר בבית סוהר "על לא עוול בכפו"!
כנראה יוסף היה בחור "שווה" ממש. אשת פוטיפר התחילה ִאתו וניסתה לפתות אותו, אבל יוסף לא נענה 

לחיזוריה. היא כעסה, ואולי אפילו נעלבה, ולכן טענה לפני בעלה שיוסף ניסה לפגוע בה. בעלה דאג שיוסף ייכלא 
בבית הסוהר, בלי כל משפט או הזדמנות אחרת להוכיח שאינו אשם. 

יש אנשים שיקראו את הסיפור הזה וימשיכו הלאה, אבל כשאני קראתי את הסיפור הזה רתחתי מזעם – איך 
ייתכן שאוסרים אדם בלי לערוך לו משפט הוגן? זה "מטריף" אותי! אני מקווה שבמדינת ישראל של ימינו דבר כזה 

לא יכול לקרות, ושאין אנשים חפים מפשע שיושבים בכלא, אבל אני לא בטוחה שזה נכון... יש עדים שמשקרים, 
ושופטים הם בסך הכול בני אדם והם יכולים לטעות. טוב, לפחות לסיפור של יוסף היה "סוף הוליוודי" )כלומר סוף 

טוב( – אמנם לא נעשה צדק, אבל יוסף שוחרר מהכלא, ובסופו של דבר, אפילו נתמנה למשנה למלך... 
לצערנו, לא כל המקרים האלה מסתיימים כך. אני באמת מרגישה שזה הייעוד שלי, להיאבק למען הצדק, ולכן 

החלטתי שזה יהיה גם נושא הדרשה שלי: הרדיפה אחר הצדק. מה אתם אומרים?
 )גיא(  בהחלט מתאים ולפי מה שאת מתארת, באמת נחמד שזאת הפרשה שלך.

את רואה, לפחות מבחינה זו – יש צדק בעולם... 
 )גליה( לדעתי רדיפת הצדק היא נושא מצוין לדרשה.

 יש כל כך הרבה מקרים של חוסר צדק בעולם, ואם נתחיל לדבר על זה, אולי גם נעשה משהו בנדון. 
אני ִאתך! 

נאה דורש

שאלה:
אילו עקרונות הנחו את מלך קציא   » �
כאשר ישב לשפוט? אילו עקרונות 

הנחו את השופטים בארצו של 
אלכסנדר מוקדון?

בזכות הבהמה ולא בזכותם.מתנות הטבע מגיעות לארצם ארצו של אלכסנדר מוקדון – מדגישה את שפלותם של בני ההשוואה לבהמה הדקה 

בהמה דקה – כבשים ועזים
 תיפח רוחך – תצא נשמתך. 

ביטוי המשמש קללה.

איך שופטים?
אלכסנדר מוקדון הלך למלכות קציא שמעבר להרי החושך, וביקש ללמוד כיצד הם דנים. 

ישב אצל מלך קציא לצפות כיצד הוא שופט. בא אדם אחד והתלונן על חברו. 
אמר: איש זה מכר לי חורבה אחת ומצאתי בה מטמון. חורבה קניתי, מטמון לא קניתי. 

ענה לו המוכר: החורבה וכל מה שבה מכרתי.
אמר מלך קציא לאחד מהם: יש לך בן זכר? אמר לו: כן. אמר מלך קציא לאחר: יש לך בת? 

אמר לו: כן. אמר המלך: לכו השיאום זה לזו ויהא הממון לשניהם. 
ראה מלך קציא את אלכסנדר מוקדון כשהוא יושב ומתפלא. 

אמר לו מלך קציא: מה, לא דנתי היטב? השיב לו אלכסנדר: כן, היטב דנת. שאל אותו המלך: 
אילו היה מקרה כזה קורה אצלכם, איך הייתם דנים? ענה לו אלכסנדר: היינו הורגים את זה 

ואת זה, והמלכות נוטלת ממון שניהם. 

 בהמשך המדרש מלך קציא מבהיר לאלכסנדר מוקדון שצורת השיפוט בארצו 
)של אלכסנדר( מעוותת:

שאל אותו המלך: האם יורד אצלכם גשם? ענה לו אלכסנדר מוקדון: כן. 
שאל אותו המלך: האם זורחת אצלכם השמש? אמר לו: כן. 
שאל אותו המלך: האם יש אצלכם בהמה דקה? אמר לו: כן. 

 אמר מלך קציא: תיפח רוחך! לא בזכותכם גשמים יורדים עליכם, ולא בזכותכם 
השמש זורחת עליכם, אלא בזכות הבהמה הדקה.
)על פי בראשית רבה, פרשה ל"ג סימן א', תרגום מארמית(

פירושי מילים
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הסנהדרין
הסנהדרין הייתה בית הדין העליון בארץ ישראל בתקופה 
ששלטו בה הרומים, לפני כאלפיים שנה. הסנהדרין הייתה 
מוסד דתי, משפטי ופוליטי — היא מינתה שופטים, הכריזה 
על מועדי החגים, וכמובן שפטה בכל במקרה שהובא בפניה. 
"סינהדריון",  היוונית  במילה  מקורה  "סנהדרין"  המילה 

ופירושה "לשבת יחד". 
אין בידינו מקורות רבים המספרים על הסנהדרין ולכן איננו 
עיר  בכל  פי ההלכה,  על  דרכי פעולתה.  על  רבות  יודעים 
שיש בה יותר מ־120 תושבים, יש למנות סנהדרין "קטנה" 
בת 23 חברים. "הסנהדרין הגדולה", בת 71 חברים, ישבה 

בירושלים, ב"לשכת הגזית" שבבית המקדש.

בית  הוא  ישראל  במדינת  ביותר  הגבוה  המשפטי  המוסד 
המשפט העליון שבירושלים, ובו יושבים השופטים הבכירים 
שופטים,  שלושה  משפט  בכל  יושבים  כלל,  בדרך  ביותר. 
ולכל  שבעה,  או  חמישה  יושבים  חשובים  בעניינים  אבל 

היותר אחד־עשר שופטים.
מעניין לדעת שלאחר קום המדינה נשקלה הדעה למנות 71 
חברים לכנסת ישראל, כמניין חברי הסנהדרין, מתוך התפיסה 
שהכנסת תהיה מוסד עליון ומשפיע בדומה לסנהדרין. הצעה 

זו לא התקבלה, והכנסת מונה, כידוע, 120 חברים.

 ִחשבו על שלוש מסגרות אחרות 
שיש בהן שופט או שופטים.

 במה דומה תפקיד השופטים האלה 
לתפקיד השופטים בבתי המשפט?

 איזה משחק עדיף, לדעתכם, 
משחק ללא שופט )כפי שאתם נוהגים 

 לשחק עם חבריכם בדרך כלל(, 
או משחק "מקצועי" שיש בו שופט 
שתפקידו לשמור על כללי המשחק 

ולקבוע מי ניצח?

כל מיני שופטים
לא רק בבתי המשפט יש שופטים.

 אילו תכונות וכישורים צריך שופט 
כדי להיות שופט טוב? 

 ִחשבו, כשאתם משחקים עם 
חבריכם משחק כלשהו, או עורכים 

תחרות — האם אתם ממנים שופט? 
אם לא, כיצד מתנהל המשחק ללא 

שופט? 



ם י ר ב ד ר    ב ד מ ב א    ר ק י ו ת    ו מ ש ת    י ש א ר ב

מצד שני...

47

ישב ו פרשת 

בהתאם לנסיבות
דמיינו לעצמכם שאתם שופטים בבית הדין שלפניו הובא הבעל הפורץ. האם 
הייתם מענישים אותו לפי חומרת הדין מכיוון ש"גנ�בה היא גנבה", או שלאור 

הנסיבות המיוחדות, הייתם חושבים פעמיים ואומרים: "כאן, צריך לפסוק לפנים 
משורת הדין", כלומר, להקל בעונשו מפני שבמקרה הזה הגֵנבה נעשתה מחוסר 

מוצא אחר ולמען משהו חשוב?
מצד אחד, הבעל הרי לא גנב בשל תאוות בצע, מתוך רצון להתעשר על חשבון 
אחרים, אלא מתוך רצון אמתי לעזור למי שחייו תלויים בתרופה! מצד אחר, אם 

נקל בעונשו, אולי ילמדו מכך אחרים ויחשבו שבמצבים מסוימים מותר לגנוב 
ושבמילא העונש אינו כבד? אולי ילמדו מכך אנשים שהחוק גמיש ושאפשר 

להטות את דעת השופטים בקלות?
כיצד הייתם פוסקים — לפי חומרת הדין או לפנים משורת הדין?

האם אתם מכירים דוגמה להחלטה שהתקבלה "לפנים משורת הדין"?

אישה עומדת למות מסרטן והנה 
המציא הרוקח המקומי תרופה חדשה, 
העשויה להציל את חייה. הרוקח, שלא 

השקיע הרבה מכספו בתרופה, מוכר 
אותה תמורת 2,000 דולר – פי עשרה 
לערך ממה שעלתה לו הכנתה. בעלה 
של החולה מנסה ללוות כסף מחבריו 
כדי לקנות את התרופה, אבל מצליח 

לגייס רק 1,000 דולר. הוא פונה אל 
הרוקח ומבקש ממנו למכור לו את 

התרופה בחצי המחיר, או לאפשר לו 
להחזיר את היתרה בתאריך מאוחר 

יותר. הרוקח מסרב להיענות לו. 
בייאושו פורץ הבעל אל החנות וגונב 

את התרופה. האם התנהג כשורה? 

 )רולף א' מוס, תיאוריות על גיל ההתבגרות,
תל אביב 1988, עמ' 215-214(

הפעם קראו קודם כול את הקטע שבמסגרת:

חומר למחשבה

הכול צודקים
איש אחד היה לו ריב עם שכנו ופנה אל השופט. הופיע לפניו וטען את טענותיו שלא 

בפני איש ריבו. שמע השופט הטענות וההסברות ואמר אל הטוען: "ברור כשמש! 
הצדק אתך!"

למחרת היום התייצב הנתבע לדין לפני אותו שופט וטען את טענותיו הוא. אף הוא 
 ידע לכלכל את דבריו בטוב טעם. ומשסיים, אמר השופט גם לו: "העניין ברור! 

אתה הצודק!"
משיצא בעל הדין מבית המשפט נשארו השופט והַׁשָּמׁש לבדם. השמש שהיה זקן 
ושימש גם לפני השופט הקודם והעז להעיר הערות אף לממונה עליו, פתח ואמר: 
"כבוד השופט יסלח לי, אבל משפטים כאלה בל ייעשו! לא ייתכן, כי שני הצדדים 

יזכו בדין או שניהם גם יחד יהיו חייבים בדין. רק אחרי ששמעת טענותיהם של שני 
בעלי הדין אתה יכול לחרוץ משפט ולהצדיק את הצדיק ולהרשיע את הרשע".

ענהו השופט: "דבריך נראים לי מדברי שניהם! צודק אתה צדק גמור!"
)עמנואל בן־גריון, מתוך: גרגר החרדל — מעשיות ומעשים(

שאלות לדיון:

מדוע חשב השופט שכל צד צודק?   ›
מה הייתה הבעיה בדרך שבה ניהל 

את המשפט?

כיצד יוכל השופט להכריע מי צודק   ›
במשפט? אילו אמצעים יכולים 
לעזור לו לשפוט משפט צדק?
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ֶאֶרץ ִמְצָרִים - כי לא פתח יוסף אשר בהם  ֱחַזק ָהָרָעב ּבְ ּבֹר ְלִמְצַרִים ַוּיֶ ׁשְ רמב"ן פירש: ַוּיִ
)במחסנים( עד שחזק הרעב בארץ, לא כאשר צעקו אל פרעה מיד, כי העם צועקים 

כשיש להם ִמְחָיה )מזון( מעט והוא רצה שלא יישאר להם כלום.

לאחר שיוסף פתר לפרעה מלך מצרים את 
חלומותיו, מינה אותו פרעה לאחראי על 

כלכלת מצרים. בשבע שנות השפע אספו 
יוסף ופקידיו מזון במחסנים, ואז הגיעו 

שנות הרעב: 

ר  ֲאׁשֶ ֵני ָהָרָעב ָלבוֹא ּכַ ַבע ׁשְ יָנה ׁשֶ ִחּלֶ ַוּתְ
ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים  ְרַעב ּכָ ָאַמר יוֵֹסף ]...[ ַוּתִ

ֶחם ]...[ ְרעֹה ַלּלָ ְצַעק ָהָעם ֶאל ּפַ  ַוּיִ
ח  ְפּתַ ֵני ָהָאֶרץ, ַוּיִ ל ּפְ ְוָהָרָעב ָהָיה ַעל ּכָ

ּבֹר  ׁשְ ֶהם ַוּיִ ר ּבָ ל ֲאׁשֶ יוֵֹסף ֶאת ּכָ
ֶאֶרץ ִמְצָרִים.  ֱחַזק ָהָרָעב ּבְ  ְלִמְצַרִים ַוּיֶ

)בראשית, פרק מ"א פסוקים נ"ד–נ"ה(

פרעה מלך מצרים חולם חלומות מטרידים, ואין מי שיפתור לו אותם. 
ַׂשר הַּמְׁשִקים נזכר ביוסף שפתר את חלומו שלו, ופרעה שולח להביא 

את יוסף מן הכלא. 
יוסף מצליח לפתור את חלומו של פרעה — הוא מבין שמתקרבות 
ולכן מייעץ  ָרָעב,  ַבע שנות  ֶשׁ יבואו  ֶׁשַבע שנות ׂשֹוַבע, ושלאחריהן 
לפרעה לאגור מזון לקראת השנים הרעות. פרעה מתפעל מחוכמתו 

של יוסף וְמַמֶּנה אותו לנגיד על ארץ מצרים. 
בעקבות הרעב בני יעקב יורדים למצרים. הם פוגשים ביוסף אך אינם 
מזהים אותו. יוסף מכיר אותם אך אינו מזדהה בפניהם, תחת זאת, 
הוא מאשים אותם בריגול וגם דורש מהם להביא אליו גם את בנימין. 
אחרי שהם עושים כן, הוא מחביא בחפציו של בנימין גביע זהב וטוען 
שבנימין גנב אותו, ולכן עליו להישאר אצלו במצרים ולהיות לו לעבד... 

האחים הבטיחו לאביהם יעקב לשמור על בנימין, מה יעשו כעת?

10מקץ: התמודדות במצבי משבר

רמב"ן בפירושו מוסיף ואומר שיוסף 
לא הושפע בהחלטתו מתגובת העם: 
לא כאשר צעקו אל פרעה מיד, כי 

העם צועקים כשיש להם ִמְחָיה )מזון( 
מעט והוא רצה שלא יישאר להם כלום. 
כלומר, יוסף לא פתח את המחסנים מיד 
כשהמצִרים צעקו, משום שהעריך שעדיין 

יש ברשותם מעט מזון. הוא פתח את 
המחסנים רק כאשר אזל המזון לחלוטין.

לפי פירוש הרמב"ן צריך להוסיף מילה 
אחת לפסוק: ַוִּיְׁשֹּבר ְלִמְצַרִים כאשר 
ַוֶּיֱחַזק ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים. כלומר, 
החמרת הרעב היא תיאור זמן — 

כי לא פתח יוסף אשר בהם 
)במחסנים( עד שחזק הרעב בארץ. 
כלומר, יוסף לא פתח את המחסנים 
אלא כשהרעב במצרים היה "חזק".

הפסוק שרמב"ן מפרש אותו באמת 
קצת מבלבל. קודם כתוב: ַוִּיְׁשֹּבר 
ְלִמְצַרִים — כלומר יוסף מכר אוכל 
למצִרים הרעבים, ואחר כך כתוב: 
ַוֶּיֱחַזק ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים. נראה 

כאילו דווקא אחרי שיוסף מכר את 
האוכל נהָיה ָרָעב. מוזר, לא?

אני חושב שרמב"ן מציג לנו כאן, באמצעות יוסף, 
שני עקרונות חשובים להתנהגות בזמן מצוקה: 
ראשית, לא נוקטים צעדים השמורים לשעת 
חירום, כל עוד לא הגענו למצב חירום ממש...

ושנית, לא נבהלים מצעקות של ההמון, 
וממשיכים להפעיל שיקול דעת זהיר.

זה שיעור טוב לחיים!
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21:00

21:32

21:40

21:46

21:56

22:02

22:10

22:14

 )זיו( היי לכולם,
אחת המחשבות הראשונות שחשבתי לאחר שקראתי את הפרשה שלי, פרשת מקץ, הייתה שחבל שאין לנו 

במדינת ישראל מנהיג כמו יוסף, מנהיג שיודע לחזות את ההתפתחויות ולתכנן תכניות בהתאם )טוב, ליוסף 
הייתה עזרה מאלוהים, ובכל זאת...( כאשר יוסף הבין מחלום פרעה שלאחר שבע שנים פוריות יגיעו שבע שנות 

רעב, הוא הציע לאגור מזון בשנות השובע ולאחסן אותו במחסנים, כדי שיישאר אוכל לזמנים הקשים שעוד יגיעו. 
זה מנהיג שאפשר לסמוך עליו! 

 )שיראל(  מה, אתה חושש שגם אנחנו כאן נסבול משנים קשות מבחינת מזג האוויר והחקלאות,
ושעלינו לאגור מזון? 

 )זיו( לא חשבתי על מזון, אלא, למשל, על המחסור במים.
כבר שנים מזהירים אותנו שאין בארץ די מים ומדברים על הצורך למצוא פתרונות למחסור – הבאת מים 

מארצות אחרות או התפלת מים מלוחים. אבל בינתיים, לפי מה שאני מבין, לא עושים מספיק... אמנם נעשו 
ונעשים הרבה מאמצים כדי להשפיע על אנשים פרטיים לחסוך במים, ואני חושב שזה די מצליח, לפחות אני עצמי 

מודע הרבה יותר לבזבוזי מים ומקפיד לחסוך, אבל ברמה הארצית, אני חושב שלא התכוננו כמו שצריך. כפי 
שאמרתי, אנחנו זקוקים למנהיג כמו יוסף! 

 )שחר( לדעתי אתה צודק מאוד בעניין חשיבות התכנון לטווח ארוך.
אבל לדעתי בכמה תחומים דווקא יש תכנון במדינה שלנו, לדוגמה בנושא המקלטים והמיגון – אני גרה 

בשדרות, ובמבצע "עופרת יצוקה" בילינו שעות רבות במקלטים הציבוריים. אני חייבת לומר שבמקרה 
הזה הרגשתי שהתכוננו היטב – המקלט שלנו היה מסודר והמדפים היו עמוסים במשחקים. הגיעו אלינו 

מתנדבים שהסבירו מה קורה וניסו להרגיע אותנו, וזה בהחלט עזר. 
 )ירדן( באמת? בטח שמעתם בחדשות שאצלנו באשקלון, הרבה מקלטים לא היו מוכנים בכלל...

 )זיו(  אני חושב שאביא בדרשה שלי גם את הדוגמאות שלכם,
גם השלילית יותר וגם החיובית...אני לא רוצה רק לקטר! 

 )ירדן(  מזל שיש גם דוגמאות חיוביות, אתה יודע, לא תמיד יש כאלה...
 )שחר( אל תהיה שלילי, תמיד יש שני הצדדים, תלוי בנקודת המבט

)ובמי שמביט(... 

נאה דורש
המדרש שלפנינו מתרחש בתקופת בצורת. גשמים לא ירדו והאנשים רעבו ללחם. רבי 
יהודה הנשיא, המכונה "רבי", )המאה השנייה-השלישית לספירה(, היה דמות מרכזית 

ביישוב היהודי בארץ. רבי היה אדם עשיר מאוד, והיו ברשותו מחסני המזון.

אוצרות – מחסני תבואה ומזון
בעֵלי – מי שיודעים, שבקיאים ב... 

 עמי הארץ – אנשים שלא למדו תורה,
חסרי השכלה

ְרְנֵסִני – תן לי אוכל ּפַ
ָקִריָת – קראת, למדת תורה )תורה שבכתב(

ִניָת – למדת ושיננת הלכות  ׁשָ
)תורה שבעל־פה(

חלוקת מזון בימי בצורת — למי?
 רבי פתח אוצרות בשנות בצורת, אמר: יכנסו בעֵלי מקרא בעלי משנה, בעלי גמרא, 

לּו לעצמם מזון, אבל עמי הארץ אל יכנסו.  בעלי הלכה, בעלי הגדה, ְוִיּטְ
ְרְנֵסִני. אמר לו רבי: בני, ָקִריָת?  נדחק יונתן בן עמרם ונכנס. אמר לו יונתן לרבי: רבי, ּפַ

ִניָת? אמר לו: לא. אמר לו רבי: אם כן בזכות מה אפרנסך?   אמר לו: לא.  אמר לו רבי: ׁשָ
ְרֵנסֹו.  אמר לו: פרנסני כמו שהקב"ה מפרנס כלב ועורב. ּפִ

אחר שיצא יונתן בן עמרם, ישב רבי והיה מצטער ואמר: אוי לי שנתתי מַלֲחִמי לעם הארץ! 
אמר לו ר' שמעון בר רבי: שמא יונתן בן עמרם )האיש שביקש ממך שתפרנס אותו( 

תלמידך הוא, שאינו רוצה ליהנות מכבוד תורה מימיו )ולכן לא אמר שהוא תלמיד חכם(?
דקו ומצאו שכך הוא )שיונתן בן עמרם היה אכן תלמידו של רבי(. אמר רבי: יכנסו הכול. ָבּ

)על פי תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף ח' ע"א( 

שאלות:
למי נתן רבי לקחת מזון מהמחסנים ולמי   » 1

לא?
מה גרם לרבי לשנות את שיטת החלוקה   » 2

שלו? )שימו לב, במדרש מתוארים 
שני שלבים(

פירושי מילים
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גלות וגאולה
משחר ימי ההיסטוריה היהודית, נע העם היהודי על הציר 

שבין גלות לגאולה. המונח "גלות" מציין "גירוש" או "שבי". 
במשך הזמן נעשתה המילה "גלות" מילה נרדפת למונח 

היווני "דיאספורה" )שמשמעותו "הפצה" או "פיזור"( שבו 
מכנים כל ארץ מחוץ לארץ ישראל שחיים בה יהודים. 
פעמים רבות היו תקופות הגלות תקופות של משבר, 

השפלה ועוני.
נדודי אבותינו ואמותינו — שהחלו באברהם ובשרה, 

והמשיכו ביעקב ובמשפחתו — הובילו למצב של גלות, 
לשעבודם של בני ישראל במצרים. לאחר מכן, יצאו בני 

ישראל מעבדות לחירות, יציאה שנתפסה כ"גאולה" 
שאותה אנו חוגגים בכל שנה בחג הפסח, גאולה 

שבעקבותיה הפכו בני ישראל ממשפחה מורחבת לעם. 
הגלות בכלל, וגלות בבל בפרט )שהחלה לאחר חורבן בית 

המקדש הראשון ב־586 לפנה"ס(, נתפסה במסורת היהודית 
 לדורותיה כעונש על חטאי עם ישראל. 

הציפייה לגאולה אלוהית־משיחית, הפכה לאחד המרכיבים 
המרכזיים של החיים היהודיים במשך הדורות. לעומת זאת, 
במחקר ההיסטורי המודרני טוענים שהסיבות להגליית עם 

ישראל מארצו היו סיבות היסטוריות־אזוריות, כמו כיבוש 
ארץ ישראל בידי ממלכות אשור, בבל ורומי ושורה של 

מרידות של עם ישראל בשלטון ה"מעצמות" החזקות הללו. 
בגלויות רבות סבלו יהודים מרדיפות, מגזרות ומתנאי 

מחייה קשים מאוד, אולם בכמה מהגלויות היו להם חיים 
רוחניים וקהילתיים פוריים ועשירים. בגלות בבל, למשל, 

חיברו חכמים יהודים את התלמוד הבבלי וערכו אותו במאה 
החמישית לספירה.

כאשר קמה מדינת ישראל בשנת תש"ח )1948(, ראו בה 
יהודים רבים "ראשית צמיחת גאולתנו"; כלומר, שלב ראשון 

ומרכזי בדרך לגאולה שלמה. לעומת זאת, היו, וישנם גם 
היום, יהודים הרואים בשיבה לארץ ישראל ובהקמת המדינה 

צעדים אסורים מבחינה דתית. על פי השקפתם, יציאת עם 
ישראל מהגלות תתרחש רק כשיבוא המשיח וִעמו הגאולה 

ולא על ידי פעולות אנושיות־ארציות.

תגובות בשעת משבר
משבר הוא מצב של התערערות היציבות, 

מצב קשה או מסוכן. בעת משבר אנו חשים 
פחד, חרדה, לחץ, חוסר אונים וכדומה.

כל אדם מתמודד אחרת עם מצבי משבר, 
כיצד אתם מתנהגים בשעת משבר?

  היזכרו במצב מפחיד, מסוכן או 
מלחיץ שחוויתם )למשל, התקפה של 

דבורים בפיקניק, עמידה על במה בפני 
קהל רב וכדומה(. 

נסו להיזכר כיצד התמודדתם במצב זה, 
מה חשבתם ומה הרגשתם. האם הייתה 

זאת דרך ההתמודדות הרגילה שלכם 
 במצבי משבר, או אולי יש לכם כמה 

דרכי התמודדות?

התמודדות בעלי חיים בשעת מצוקה:
לבעלי החיים שלוש דרכי התמודדות 

עיקריות במצבי מצוקה. תגובות אלו הן 
תגובות יצריות בסיסיות )"אוטומטיות"( 

של הגוף. שלוש דרכים אלו נקראות 
שלוש ה־F )באנגלית שלושתן מתחילות 
)flight( בריחה ,)freeze( קיפאון :)F באות 

.)fight( ולחימה

 נהוג לייחס גם לבני האדם התנהגויות 
דומות. האם ההתנהגות שתיארתם 

בשאלה הקודמת דומה לאחת מהתגובות 
האופייניות לבעלי החיים, ואולי היא שילוב 

של כמה מהן? 

שימו לב: כאשר מדובר על "לחימה" של בני 
אדם, אין הכוונה בהכרח למלחמה של ממש, 
אלא לפעולה יזומה שעושים ברגע המשבר 

כדי להתמודד עמו )לדוגמה, אם ילד קטן נפל 
לבֵרכה — לקפוץ ולהוציאו(. 

)freeze( קיפאון

)flight( בריחה

)fight( לחימה
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התמודדות במצבי משבר
לפני כמה ימים עברנו לדירה חדשה. מיום שהגענו אלון, אחי, אינו מפסיק לבכות — 

"לא נראה לי המקום הזה. אני רק אסבול פה. בטח כולם כאן לא נחמדים!"
"למה הוא חושב תמיד מחשבות כאלה?" הרהרתי לעצמי, ובקול אמרתי לו: "אתה 

צריך לחשוב על הדברים החיוביים ולא רק על השליליים. תחשוב על כך שסוף־סוף 
יש לנו בית גדול וגינה! אתה תכיר חברים חדשים ואני בטוחה שיקרו לך כאן המון 

דברים טובים!"
אחי המשיך לבכות ואני הרהרתי בכך שבעצם גם לי היה קשה לעזוב את השכונה, 
את החברות ואפילו את החדר שלי ולהגיע לסביבה זרה ולא מוכרת. ובכל זאת אני 

מנסה לומר לעצמי: "מי יודע אילו הפתעות טובות יכול להביא השינוי הזה?"
החלטתי שאני חייבת להמשיך לעודד את אלון, ואמרתי: "לכולנו יש משברים בחיים. 

אל תחשוב שלי תמיד קל. הנה, בשנה שעברה השתתפתי בתחרות הריצה והפסדתי. 
בהתחלה, הרגשתי ממש כישלון, חשבתי שאני לא שווה כלום ושמלכתחילה לא 

הייתי צריכה להתחרות. אבל לאחר שעבר זמן נוכחתי לדעת שזה היה בעצם 'שיעור' 
בשבילי. למדתי ממנו לא להתגאות ולא לחשוב שאני הכי טובה בעולם. אחרי 

הכישלון ניסיתי להיזכר בכל הדברים האחרים שאני טובה בהם, כמו ריקוד וחשבון — 
וכל המחשבות האלו הזכירו לי שאני לא כזאת 'לא יוצלחית'. בסופו של דבר, למדתי 

שתמיד יהיו עוד הזדמנויות ושצריך להמשיך להתאמן ולא להתייאש".
"אתה יודע", אמרתי לאלון בעודי מהרהרת, "אני חושבת שעם כל הקושי 

שבמשברים, בסופו של דבר אפשר להתחזק מהם. זה תלוי רק בנו! מה אתה אומר?" 
אלון ניגב את הדמעות, וזו כבר הייתה התחלה טובה... 

ומה אתם אומרים?

הילד במשפחה
ברוב המשפחות במדינת ישראל 

חיים הילדים בתחושה של שייכות 
וביטחון, אולם לעתים מתפתחים 
מצבים הגורמים למתח ולמצוקה. 

אם אתם חווים קושי או מצוקה 
במשפחתכם – אל תישארו לבד 

עם הכאב. 
שתפו מישהו במשפחה שקרוב 

אליכם ואתם סומכים עליו או עליה. 
דברו עם חבר או חברה, מורה או 

 יועצת ובמקרים קיצוניים –
פנו למשטרה.

)על פי אתר הקו הפתוח לתלמידים: פניות 
 וזכויות, משרד החינוך התרבות והספורט, 
http://cms.education.gov.il/
)EducationCMS/UNITS/KavPatuach 

 לקבלת ייעוץ וסיוע אפשר לפנות גם 
לגופים האלה: 

 אל"י - אגודה להגנת הילד:
 1800-22-3966

מרכז סיוע לנפגעי תקיפה מינית: 1202 

 הקו הפתוח לפניות תלמידים - 
קו חירום לאלימות: 1204

חומר למחשבה

שאלות לדיון:

כיצד סייעה העז לפתרון הבעיה?  ›

מה דעתכם על הפתרון   › 
המוצע בסיפור?

מה אפשר ללמוד מן הסיפור על   ›
ההתמודדות במצבים קשים?

ספרו על מצב קשה או בעייתי   ›
שחוויתם: איך הרגשתם? מה הביא 

לשינוי או לפתרון? ולבסוף, איך 
הרגשתם כשהמצב הוטב?

יום אחד בא אל הרב איש פשוט להתייעץ עמו בבעיה: "אשתי ואני מרגישים 
שצפוף בבית וקשה כך לחיות, אך אנחנו עניים ואין לנו כסף לעבור לבית 

גדול יותר ואיני יודע מה לעשות". ענה לו הרב: "הכנס לביתך עז". התפלא 
האיש מאוד אך הלך ועשה כעצת הרב. לאחר יומיים חזר האיש אל הרב עייף 

ומיואש ואמר לו: "מאז שהכנסתי את העז רק נעשה לנו צפוף יותר!" ענה 
לו הרב: "עכשיו, לך והוצא את העז". הוציא האיש את העז. מיד חשו הוא 

ואשתו תחושת רווחה. רק אז הבין האיש כמה חכמה הייתה עצתו של הרב!
)על פי סיפור עם(
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ְספֹוְרנֹו פירש: ַמֲהרּו - שלא יצטער יותר.

ם ֵאָליו:   ַמֲהרּו ַוֲעלּו ֶאל ָאִבי ַוֲאַמְרּתֶ
ַמִני ֱאלִֹהים ְלָאדֹון  ְנָך יֹוֵסף: ׂשָ ּכֹה ָאַמר ּבִ

ֲעמֹד.   ְלָכל ִמְצָרִים, ְרָדה ֵאַלי ַאל ּתַ
ה  ן ְוָהִייָת ָקרֹוב ֵאַלי ַאּתָ ְבּתָ ְבֶאֶרץ ּגֹׁשֶ ְוָיׁשַ
ר  ּוָבֶניָך ּוְבֵני ָבֶניָך, ְוצֹאְנָך ּוְבָקְרָך ְוָכל ֲאׁשֶ

 ָלְך. 

ִנים  י עֹוד ָחֵמׁש ׁשָ ם ּכִ י אְֹתָך ׁשָ ְלּתִ ְוִכְלּכַ
ר ָלְך.  ה ּוֵביְתָך ְוָכל ֲאׁשֶ ֵרׁש ַאּתָ ּוָ ן ּתִ  ָרָעב, ּפֶ

)בראשית, פרק מ"ה פסוקים ט'–י"א(

הפרשה הקודמת הסתיימה ברגע של מתח: האם יילקח בנימין מעל 
ניגש להציל את בנימין —  יהודה  יוסף במצרים?  ויישאר אצל  ֶאָחיו 
הוא מתחנן בפני יוסף שישחרר את בנימין, ואומר לו שאם לא יוחזר 
הילד בשלום לביתו, חיי אביהם בסכנה. יוסף מתרגש מדבריו, פורץ 
יוסף. הוא מבקש מהם לשוב לארץ  ואז מגלה לאחיו שהוא  בבכי, 

כנען ולהביא עמם למצרים גם את יעקב. 
כשיעקב שומע את הבשורה שיוסף חי הוא יורד למצרים. המשפחה 
מתאחדת, ובני יעקב מתיישבים בארץ גושן. בו בזמן, הרעב בארץ 

מצרים גובר, ויוסף מֹוֵכר לעם המצרי מהמזון שנאגר.

11ויגש: כיבוד הורים

אולי זה לא משנה כל כך מדוע יעקב הצטער, 
ולכן ספורנו אינו מציין את הסיבה.

לספורנו היה חשוב יותר להדגיש שיוסף רצה 
לקצר את צערו של אביו ככל האפשר.

ואני שואל את עצמי — האם גם אנחנו חושבים 
לפעמים מה עלול לגרום להורים שלנו להצטער?

לדעתי, יכולות להיות לפחות עוד 
שתי סיבות לצער של יעקב: יכול 

להיות שהוא הצטער משום שהתאבל 
על יוסף )הרי הוא חשב שיוסף מת(; 

ויכול להיות שהוא הצטער בגלל 
הרעב, רעב שהציק במיוחד בעת 
ההמתנה לאספקת מזון חדשה 
ממצרים. אז לאיזה צער הכוונה?

אותי מעניין על איזה צער חשב 
הפרשן ספורנו? יכול להיות 
שיעקב הצטער משום שדאג 
 לָּבניו שהתעכבו בשליחותם 

)הרי יוסף עיכב אותם במצרים!(

טוב, הפעם הפירוש ברור. הפרשן 
ספורנו מסביר מדוע זירז יוסף 

את ֶאחיו לחזור אל אביהם יעקב 
ולהביאו אליו למצרים. ספורנו טוען 
שהסיבה הייתה שלא יצטער יותר 

ממה שהצטער עד כה.
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 )יעל( שלום לכולם!
השבוע קראתי בפעם הראשונה את פרשת בת המצווה שלי. 

אני חייבת לומר שבאמת חימם לי את הלב לקרוא איך התייחס יוסף ליעקב אביו – הוא ביקש מֶאחיו להזדרז 
ולהביא את אביהם למצרים, כדי שיהיה קרוב אליו. הוא גם הצהיר שידאג לכל צורכי אביו ומשפחתו. לאחר שנים 

רבות של צער, שנים שבהם חשב יעקב שבנו יוסף מת, הוא זוכה לקצת נחת. מגיע לו! 
הסיפור הזה הזכיר לי קצת את היחס של ההורים שלי כלפי ההורים שלהם, כלומר לסבים שלי. אימא שלי 

מתקשרת להורים שלה כמה פעמים בשבוע כדי לדבר, לבדוק שהכול בסדר וכדי לברר אם הם זקוקים למשהו. 
ההורים של אבא שלי גרים ממש לידינו, ואנחנו רואים אותם הרבה. לעתים קרובות אבא שלי מלווה את סבא 

לסידורים ולקניות. כאשר אמרתי להורים שלי כמה נחמד שהם דואגים לסבא וסבתא, הם הופתעו – "ברור 
שנעשה כך, הם גידלו אותנו ודאגו לנו כשהיינו ילדים, ועכשיו אנחנו עוזרים להם". האמת? אחרי שהם אמרו את 

זה הרגשתי קצת רגשות אשמה. בתקופה האחרונה אני וההורים שלי רבים המון – על הכנת שיעורי בית )ליתר 
דיוק, על אי־הכנתם...(, על השעות שאני מבלה בפייסבוק )רבות מדי לטעמם( ועוד ועוד. ובמריבות האלה אני 

לא מצליחה לשמור על הפה שלי, ואפילו צועקת ומתחצפת. אני יודעת שזה לא בסדר, אבל ברגעי כעס, קשה לי 
לשלוט בזה... וכשאני נזכרת איך שהם מתנהגים כלפי ההורים שלהם, אני באמת מרגישה נורא. זה צורם במיוחד 

עכשיו, כאשר הם משקיעים הרבה כל כך לקראת חגיגת בת המצווה שלי! 
 )אופיר, מנחה( אני מבין אותך. כשחיים יחד לא קל להקפיד על התנהגות "ראויה" כל הזמן.

לדעתי לפעמים קל יותר לכבד במעשים )כמו שעשה יוסף וכמו שההורים שלך עושים להוריהם( מלשמור 
על דיבור מכבד בחיי היום־יום. אגב, איך ההורים שלך מגיבים כאשר את מתחצפת? 

 )יעל( הם מאוד כועסים וגם נעלבים.
אני תמיד אומרת להם אחר כך שאני מצטערת שדיברתי לא יפה, ושהם לא צריכים להיעלב. אני 

מנסה להסביר להם שזה לא אומר שאני לא אוהבת אותם. אני מתה עליהם, הם מקסימים! זה 
לא קשור... 

 )רן( את צודקת, אהבה וכיבוד זה לא אותו דבר,
אבל אפשר להבין את ההורים שלך. אם אנחנו אוהבים אותם, אנחנו צריכים להשתדל 

לכבד אותם. מצטער שאני נשמע מטיף, לצערי אני מתמודד עם אותם דברים... 

 )יעל( עכשיו עלה לי רעיון!
נכון שבחוג כל אחד צריך לבחור פרויקט אישי? אז אולי זה יכול להיות הפרויקט שלי – כיבוד אב ואם! וזו אפילו 

מצווה! רק נראה לי שעומדת להיות לי המון עבודה... 
 )תמרה(  כל הכבוד, לדעתי בחרת לך פרויקט לחיים...

עדויות גם במקורות נוספים.של אמו של רבי ישמעאל, ויש לו הנראה מנהג מקובל בזמנה מרחיצת רגֵלי חכמים, היה ככל המנהג לשתות את המים 
שאלות:

כשאמרה אמו של ישמעאל לרבותינו   » 1
שבנה אינו מכבד אותה, על אילו 

מעשים הם חשבו לדעתכם?
מה הייתה פסיקתם של חכמים )רבותינו(?   » 2

 האם לדעתכם היא נכונה בכל מצב?
האם לדעתכם כל מה שהורים רוצים 

 לעשות אכן מכבד אותם? 
הסבירו את תשובתכם. 

ָקְבָלה – התלוננה
מּו פניהם – פניהם קדרו, הרצינו  ְרּכְ ִנְתּכַ

)סימן לאי־שביעות רצון(

המדרש שלפנינו מזכיר את המנהג לרחוץ את 
רגליהם של תלמידי חכמים ושל אנשים חשובים, 

ואפילו לשתות ממים אלו. 

ִאמֹו של רבי ישמעאל באה וָקְבָלה עליו לרבותינו. 
 אמרה להם: גערו בישמעאל בני, שאינו נוהג בי כבוד.

מּו פניהם של רבותינו.  ְרּכְ באותה שעה ִנְתּכַ
אמרו: אפשר אין רבי ישמעאל נוהג כבוד באבותיו?! 

אמרו לה: מה עושה לך? 
אמרה: כשהוא יוצא מבית המדרש אני מבקשת לרחוץ רגליו 

ולשתות מן המים הללו, ואינו מניח לי. 
אמרו לו ]לרבי ישמעאל[: הואיל והוא רצונה, הוא כבודה. 

)על פי תלמוד ירושלמי, מסכת פאה, פרק א' הלכה א', דף ג' ע"ב(

פירושי מילים
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מצוות כיבוד הורים 
מגיל צעיר חונכנו כולנו שאת אבא ואת אימא צריך 

לכבד. מצוות כיבוד אב ואם היא אחת מעשרת הדיברות, 
והיא יסוד חשוב במסורת היהודית. במקורות היהודיים 

מופיעים סיפורים רבים על אישים מכל התקופות 
שהקפידו על מצוות כיבוד אב ואם בצורה יוצאת דופן. 

מסופר על רבי טרפון, למשל, שפעם אחת הניח את כפות 
ידיו תחת רגליה של אמו לאורך כל הדרך, עד שהגיעה 

למיטתה, כדי שלא תצטרך לדרוך ברגל יחפה על הקרקע 
)תלמוד ירושלמי, מסכת פאה, פרק א' הלכה א', דף ג' ע"ב(. 

חשיבותה של מצוות כיבוד אב ואם מודגשת גם בהלכה 
)בחוקי הדת(. בהלכות כיבוד אב ואם יש דין האומר שאם 

אב מבקש מבנו או מבתו להשקות אותו מים, ובאותו הזמן 
ממש יכולים הבן או הבת לקיים מצווה אחרת )כמו תפילה 

או לימוד תורה(, עליהם לעסוק קודם כול בכיבוד הורים 
ולהשקות את אביהם, ורק לאחר מכן הם רשאים לקיים 

את המצווה האחרת.
כיבוד אב ואם הוא גם אחת המצוות היחידות שבהן 

התורה מבהירה במפורש, מהו השכר שהאדם יקבל על 
קיומה. וכך כתוב בעשרת הדיברות: "ַּכֵּבד ֶאת אִביָך ְוֶאת 

ִאֶּמָך ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה..." )שמות, פרק כ' פסוק י"א(. 
על פי פסוק זה, השכר על קיום מצוות כיבוד אב ואם הוא 

אריכות ימים.

 היום, כשתחזרו הביתה מבית הספר, נסו לשים לב איך אתם מתייחסים להוריכם: 
באיזה טון דיבור אתם פונים אליהם? כיצד אתם מגיבים כשהם מבקשים מכם בקשה 

כלשהי? האם אתם מגישים להם עזרה? אם כן, איזו? 

 לעתים איננו שמים לב כיצד אנו מתייחסים דווקא אל הקרובים לנו ביותר. ִחשבו 
האם יש בהתנהגות שלכם כלפי הוריכם דברים שהייתם רוצים לשנות? 

 חשבו על מעשה, או על פעולה יום־יומית פשוטה, שאתם יכולים לעשות כדי לבטא 
את אהבתכם להוריכם וכדי לכבדם.

 ִּכתבו מכתב לאבא או לאימא וספרו להם על הפעולה שהחלטתם לעשות.

לדוגמה:

אותי לחוג ג'ודו, לחכות לי שעה שלמה ולהחזיר בזמן האחרון שמתי לב כמה זמן לוקח לך להסיע אבא שלום,
יוניאכין לך קפה וסנדוויץ'. עשינו עסק?לכן החלטתי שמעכשיו בכל פעם שנחזור מהחוג אותי הביתה.

אימא החמודה,

שמתי לב שתמיד את עושה הרבה כל כך רק 

בשביל שיהיה לי טוב וכיף, והחלטתי שגם לך מגיע!

החלטתי שכל יום בשבוע הקרוב אהיה אחראית על 

רחיצת הכלים לאחר ארוחת הערב, כדי שתוכלי 

לראות את תכנית הטלוויזיה האהובה עלייך.

אוהבת, 

 מיכל
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יגש ו פרשת 

כיבוד הורים — עד היכן?
בית המשפט! הקהל מתבקש לעמוד!

בא כוחו של התובע: 
כבוד השופט, אני מייצג את מר שלמה לוי, היושב כאן לפניך. אדם זה היה אב מסור 

לילדיו. מאז נולדו הוא דאג לגידולם ולחינוכם ועשה הכול להצלחתם. ואכן, ילדיו 
גדלו, רכשו מקצועות מכובדים והקימו משפחות. היום השתנו הזמנים ואביהם זקוק 

להם. כפי שאתה רואה, כבוד השופט, האיש זקן וחולה, ואין בכוחו לעבוד ולפרנס 
את עצמו. הוא זקוק לעזרה בביתו ולכסף כדי לטפל בבריאותו, אבל בניו שכחו 
אותו! הבנים אינם מוכנים לעזור לו כספית, וגם כמעט שאינם באים לבקרו. איך 

ייתכן כדבר הזה? אני מבקש מכבוד השופט לפסוק כי הבן חייב לפרנס את אביו 
לעת זקנה ולתמוך בו ככל האפשר.

בא כוחו של הנתבע:
כבוד השופט, אני מייצג את מר חיים לוי, בנו של מר שלמה לוי. חיים חולק מכול 

וכול על הדברים שנאמרו כאן. חיים יודע שאביו דאג לו כל חייו והוא מודה לו 
על כך. אך מה לעשות? לחיים עצמו יש היום ארבעה ילדים לגדל ולפרנס. מצבו 
הכלכלי של חיים ושל משפחתו הידרדר בזמן האחרון והוא זקוק לכל שקל. חיים 

מתקשה לבוא לבקר את אביו משום שהוא חייב להתמסר לעבודתו, כדי שפרנסתו 
לא תיפגע. האם מעוניין מר שלמה לוי, האב, שמשפחתו של בנו תיפגע בגללו? 

האין זה מתפקידם של מוסדות הבריאות והרווחה בארץ לדאוג לקשישים הנזקקים? 

ומה דעתכם? עם מי אתם מסכימים?

> בתחילת הפיסקה מדובר על בנים )ברבים(
   ובסוף מתחלף לבן )יחיד(

ָך  ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ  ּכַ
 ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך 

 ַעל ָהֲאָדָמה 
ר ה' ֱאלֶֹהיָך   ֲאׁשֶ

נֵֹתן ָלְך. 

)שמות, פרק כ' פסוק י"א(

חומר למחשבה

שאלות לדיון:

מידה כנגד מידה
מעשה באיש אחד שהיה לו אב זקן וחולה. לא ריחם האיש על אביו ולא הביאו 

אל ביתו לטפל בו, אלא עזבֹו בין העניים בעיר; והיה האב יושב ופושט יד, ובגדיו 
קרועים ובלויים. יום אחד בימי החורף, ישב האב הזקן בפינת הרחוב, פשט ידו 

לנדבה, וכולו רועד מקור.
עבר שם נכדו, בן בנו של הזקן. ראה את סבו וריחם עליו. התחנן אליו הסב: 

"נכדי, קר לי מאוד; הבא לי בבקשה מעיל או בגד להתכסות בו".
חזר הילד הביתה ושטח את בקשת הסב, ענה לו האב: "עלה אל עליית הגג. שם 

תמצא מעיל תלוי על מסמר. קח אותו ותן לסבך".
עלה הנכד אל העלייה בשמחה, וראה שם מעיל קרוע ובלוי וכולו חורים. כעס 
מאוד! לקח מספריים וגזר את המעיל לשניים. אחר כך ירד מן העלייה, ובידו 

חצי המעיל. ראה האב והתפלא. שאל: "מדוע גזרת את המעיל לשניים? ומדוע 
לקחת חצי?" ענה הבן: "את החלק האחד אקח לסבי היושב ברחוב בין העניים, 

ואת החלק השני אשמור בשבילך. כאשר תזקין ותהיה בגילו של סבא, אוציא 
אותך מן הבית ותשב בין העניים. אז אשלח לך את חצי המעיל להתכסות בו". 

שמע האב את דברי בנו, ופניו חוורו. הוא הבין מה נורא המעשה אשר עשה, 
הלך אל אביו הזקן, ביקש ממנו מחילה והביאו לביתו.  
)על פי ספר נפלאים מעשיך, מאת הרב יוסף חיים בן אליהו מבגדאד(

כיצד לימד הנכד את אביו לקח?  ›

האם לדעתכם כיבד הנכד את אביו?  ›



ה?
ש

פר
 ב

ה
מ

56

כתוב בפירוש
ִבְרָכתֹו - העתיד לבוא לו כמו שאמור למעלה  ר ּכְ רשב"ם פירש: ֲאׁשֶ

"אשר יקרא אתכם באחרית הימים" )פרק מ"ט פסוק א'(.

ר,  ֵנים ָעׂשָ ָרֵאל ׁשְ ְבֵטי ִיׂשְ ה ׁשִ ל ֵאּלֶ ּכָ
ר ָלֶהם ֲאִביֶהם ּבֶ ר ּדִ  ְוֹזאת ֲאׁשֶ

ִבְרָכתֹו  ר ּכְ  ַוְיָבֶרְך אֹוָתם ִאיׁש ֲאׁשֶ

ַרְך אָֹתם.   ּבֵ

)בראשית, פרק מ"ט פסוק כ"ח(

ימיו  על  בה  ומסופר  בראשית,  בספר  האחרונה  הפרשה  היא  ויחי 
האחרונים של יעקב. יוסף מביא בפני יעקב את בניו, אפרים ומנשה, 
כדי שיברכם, ויעקב מברך אותם כאילו היו בניו. אחר כך יעקב מברך 
את כל בניו שלו, מראובן ועד בנימין, כל אחד בברכה המיוחדת לו. 

מבני יעקב נוצרו ְלָיִמים שבטי ישראל. 
אֵחי יוסף חוששים שיחסו הטוב של יוסף אליהם נבע מרצונו שלא 
לפגוע ביעקב אביהם, ושעם מותו של יעקב הוא יבקש לפגוע בהם. 
אולם יוסף מרגיע אותם ומבטיח להם שימשיך לדאוג להם גם לאחר 

מות יעקב.

12ויחי: שנים־עשר שבטי ישראל –  איחוד וייחוד

עכשיו הכול מתחבר לי. כשקראתי את הברכות 
שבירך יעקב את בניו באמת לא כולן נשמעו לי 
כמו ברכות ואיחולים, בכמה מהן הייתה אפילו 

ביקורת! אולי זה גם מה שהפריע לרשב"ם, ולכן 
הוא פירש את המילה "ברכה" פירוש אחר מהרגיל. 

נכון, רשב"ם גם מציין שהכוונה 
היא לפסוק הראשון בפרק, לפסוק 
שכתוב בו שכאשר קיבץ יעקב את 
בניו, הודיע להם שהוא עומד לומר 

להם את "אשר יקרא אתכם באחרית 
הימים" )פרק מ"ט פסוק א'( — את מה 

שיקרה להם בעתיד, וזו אכן נבואה 
ולא ברכה "רגילה"!

בחלק השני של הפירוש )בכתום( 
רשב"ם מסביר שהוא מבסס את 
 פירושו על מה שכתוב קודם לכן: 

 כמו שאמור למעלה )כלומר 
קודם, בהתחלה(.

מעניין. הפרשן רשב"ם פירש כאן 
את המילה "ברכה" לא במובן 
הרגיל — איחול של דבר טוב — 

אלא במובן אחר: העתיד לבוא לו 
— כלומר, הייתה כאן מעין אמירת 
עתידות, מה צפוי לכל שבט בעתיד.
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21:45

 )נועה( שלום לכולם!
הפרשה שלי די קצרה, וגם קצת עצובה. יעקב הזקן קורא לכל בניו כדי לברכם לפני מותו, זה בטח היה מעמד 

מאוד מרגש. בכל שנה בערב יום הכיפורים אבא שלי מברך אותי ואת האחים שלי, זה מרגש מאוד כי הוא לוקח 
את זה נורא ברצינות, וכולנו יודעים שזה חשוב לו ולאימא שלי מאוד. גם בחגיגת בת המצווה שלי אימא ואבא 

יברכו אותי בפני כולם. קצת מביך, אבל מה לעשות, אצלנו זה חלק מהעניין!
שמתי לב שאף על פי שיעקב אוסף את כל הבנים יחד, הוא מברך כל אחד מהם ברכה מיוחדת ואומר לכל אחד 

דברים אחרים. הוא היה יכול לברך את כולם בברכה אחת כללית, ברכה שתכלול את האיחולים הרגילים: בריאות, 
אושר ועושר, אתם יודעים... אבל הוא ביקש לברך כל בן בברכה אחרת, ברכה שתתאים לו ולאישיות שלו. לדעתי 

זה הרבה יותר משמעותי, כך הוא העביר את המסר שבעיניו כל אחד מהם הוא אדם מיוחד ושונה מֶאחיו. 
 )איתי( אתם יודעים על מה אני חושב כשאני קורא את הפרשה הזאת?

 שאם יעקב רצה לברך כל בן ברכה אחרת, אולי הוא היה צריך להזמין כל אחד מהם בנפרד ולא את 
כולם יחד. 

 )נועה( המממ, נקודה מעניינת!
אולי יעקב הזמין בכוונה את כולם יחד כדי להעביר להם מסר – אמנם כל אח צריך לפעול בפני עצמו, אבל הם 

גם צריכים לפעול כקבוצה, הרי הם משפחה אחת. בני יעקב הם אבות השבטים המרכיבים את עם ישראל, ואולי 
המסר הזה תקף גם בימינו. היום איננו מחולקים לשבטים, אבל יש בעם היהודי קבוצות שונות: יהודים שבאו 

מארצות רבות, יהודים בעלי תפיסות דתיות אחרות, יהודים בעלי דעות פוליטיות למיניהן ועוד ועוד. אולי המסר 
הוא שאנחנו צריכים להמשיך לשמור על הייחוד של כל קבוצה, אבל גם לשמור על ה"יחד", על הקבוצה הכוללת 

את כולנו – את כל עם ישראל. 
 )אופיר, מנחה( יפה! נראה לי שהדרשה שלך כמעט מוכנה!

 )נועה( תודה! באמת זה יצא לי די מסודר אפילו בלי שתכננתי, ותודה מיוחדת לאיתי שכיוון אותי!

 )רעות( לא הזכרת את דינה, הבת של יעקב. 
למה יעקב לא בירך גם אותה? זה די מקומם, לא?

 )נועה( את צודקת, איך לא חשבתי על זה?!
 גם היום יש מסגרות שנשים לא מקבלות בהן יחס שווה לגברים. תודה על ההערה. 

אנסה להוסיף את זה לדרשה. 

שאלות:
על פי המדרש, מה היה עלול לקרות   » 1

בעקבות הברכה המיוחדת לכל שבט?
כיצד נפתרה הבעיה הזאת? איזה יתרון   » 2

יש בפתרון המוצג במדרש?

שנועדו לייצג תכונות מסוימות.והחפצים האלה הם דימויים או לחפצים. בעלי החיים יעקב כמה מהם לבעלי חיים בברכות יעקב לבניו המשיל 

כתיב – כתוב בתורה
כללן – כלל אותם 

עשאן – עשה אותם

ברכה לכל אחד ולכולם
המדרש שלפנינו עוסק בפסוק הזה:

 "... ְוזֹאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶהם ֲאִביֶהם, ַוְיָבֶרְך אֹוָתם 
ִאיׁש ֲאֶׁשר ְּכִבְרָכתֹו ֵּבַרְך אָֹתם" )בראשית, מ"ט כ"ח(. 

 המדרש מנסה להסביר מדוע הפסוק מתחיל בלשון יחיד "ִאיׁש ֲאֶׁשר ְּכִבְרָכתֹו", 
ומסתיים בלשון רבים "ֵּבַרְך אָֹתם".

ַרְך אָֹתם". "בירך אותו" אין כתיב כאן, אלא "ּבֵ
 למה? לפי שנתן ליהודה גבורתו של ארי, וליוסף גבורתו של שור, 

ולנפתלי קלותו של איל, ולדן נשיכתו של נחש,
שמא תאמר ששבט אחד גדול מהשני?

ַרְך אָֹתם", ִבְרָכתֹו ּבֵ ר ּכְ משום כך כללן כולם באחרונה: "ִאיׁש ֲאׁשֶ
ועשאן כולם אריות ועשאן כולם נחשים.

)על פי מדרש תנחומא, פרשת ויחי, פרק מ"ט סימן ט"ז; בראשית רבה, פרשה צ"ט סימן ד( 

פירושי מילים
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שנים־עשר שבטי ישראל
ראובן, שמעון, לוי, יהודה, גד, אשר, נפתלי, זבולון, יששכר, 

דן, יוסף ובנימין. אלה הם שנים־עשר הבנים שנולדו 
ליעקב אבינו. צאצאיהם של כל אחד מן הבנים האלה הם 
בני "שבט" נפרד בעם ישראל, מלבד צאצאי יוסף שיצרו 
שני שבטים: אפרים ומנשה. במסע בני ישראל ממצרים 

לארץ ישראל, מסע שארך ארבעים שנה, הלכו בני ישראל 
לפי שבטים. כל שבט ידע את סדר נסיעתו וחנייתו 

במדבר, לכל שבט היה דגל מיוחד ונשיא שעמד בראשו. 
לשיוך השבטי הייתה חשיבות גדולה גם כאשר נכנסו בני 

ישראל לארץ. לאחר שכבשו את הארץ מידי עמי כנען, 
נחלקה ארץ ישראל לשנים־עשר חלקים, וכל שבט קיבל 

נחלה מיוחדת לו )מלבד שבט לוי שלא קיבל נחלה(.

לאחר ימיו של שלמה המלך התפלגה הממלכה, ובשטחה 
של ארץ ישראל נוצרו שתי ממלכות נפרדות — ממלכת 

יהודה וממלכת ישראל. בממלכת יהודה חיו שבטי יהודה 
ובנימין )וכן הכוהנים והלוויים ששירתו במקדש(, ובממלכת 

ישראל חיו עשרת השבטים האחרים. עם כיבוש ארץ 
ישראל בידי האשורים בשנת 722 לפני הספירה, נחרבה 
ממלכת ישראל ועשרת השבטים הוגלו מן הארץ ונפוצו 
לכל עבר. בעקבות זאת אבדו עקבותיהם ולא נודעו עד 

היום. היהודים החיים בעולם כיום נחשבים ברובם צאצאי 
שבט יהודה, שבט בנימין או שבט לוי.

 בתחום נחלתו של איזה שבט נמצא 
מקום מגוריכם?

  ציינו לפחות שני שבטים 
שנחלותיהן אינן נמצאות בשטחי 

מדינת ישראל היום? 

 אף שהיום אין כל משמעות לחלוקה 
הקדומה לנחלות, עדיין אפשר למצוא 
עדויות לחלוקה זו. חשבו על מקומות 

בארץ שאתם מכירים הנקראים על שם 
אחד השבטים )אזורים, יישובים, נחלים, 

מועצות אזורית וכדומה(.

לפניכם מפת ארץ ישראל שמסומנות בה 
נחלות השבטים, על פי הכתוב בתורה. 

חידה גאוגרפית:
מיהו השבט שנדד מהמרכז 

צפונה ועל שמו נקראים:
א. אזור במישור החוף 

שהיום נמצאות בו כמה 
מהערים הגדולות בישראל.
ב. נחל בצפון הארץ שהוא 
אחד ממקורותיו של נהר 

הירדן.
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חי י ו פרשת 

חומר למחשבה

ייחוד מול איחוד 
ועדת כיתה הודיעה היום לכל התלמידים שהוחלט לערוך ביום רביעי "ערב עדות", ושכל 

אחד מתבקש להביא מאכל המאפיין את העדה שלו. 
בהפסקה שאלתי את אורי, מאיזו עדה הוא ומה הוא מתכוון להביא. 

"אני ישראלי!" ענה לי אורי בכעס. 
"איזו מן תשובה זו?" אמרתי לו, "זה ברור, גם אני ישראלי, אבל סבא וסבתא שלי באו 

מאלג'יר. מה, לך אין עדה?" 
הוא הסתכל עליי וענה: "סבא וסבתא שלי מצד אבא באו מפולין, ומשפחתה של אימא היא 

מאפגניסטן. אז מה אני? חצי־חצי? אני ישראלי וזהו! מה זה משנה מאין הגיע כל אחד? 
כולנו ישראלים, ולפי דעתי צריך להביא לערב כזה אוכל ישראלי. למה צריך להדגיש את 

השוני ולא את הדמיון?"
הקפצתי את הכדור על הברך וחשבתי: אולי כולנו ישראלים, אבל כל אחד הגיע ממקום 

אחר, וזה אחד הדברים היפים במדינה שלנו. לכל עדה מאכלים ומנהגים מיוחדים משלה. 
אני מאוד גאה בעדה שלנו, ואני יודע שגם להורי ולסבי וסבתי חשוב לשמור על המסורת.

"אורי", אמרתי אחרי רגע, "אותי דווקא מעניין מה אתם אוכלים בבית, ואיך זה לגדול 
במשפחה שמוצאה בשתי ארצות. בטח זה לא דומה למה שאני מכיר".

אורי הסתכל עליי בפליאה: "באמת? אני לא יודע, אף פעם לא ייחסתי לזה חשיבות. 
אני דווקא חושב שה'יחד' והאחדות שייצרנו כאן בישראל חשובים ויפים יותר מהשוני 

ומההבדלים, לא?"
המשכתי להקפיץ את הכדור והרהרתי בדברים שנאמרו. אורי הצטרף אליי ל"אחד על אחד" 

בכדורסל. מעניין איך שני חברים טובים יכולים לחשוב מחשבות שונות כל כך...

"... אנו מעלים לארץ עם יחיד במינו, 
מפוזר בכל קצווי תבל, המדבר 

בלשונות רבות, חניך תרבויות זרות, 
נפרד לעדות ושבטים שונים בישראל. 

את כל הציבור הרב והמנומר הזה 
מוטל עלינו להתיך מחדש, לצקת אותו 

בדפוס של אומה מחודשת. עלינו 
לעקור את המחיצות הגאוגרפיות, 
התרבותיות והלשוניות המפרידות 
בין החלקים השונים, ולהנחיל להם 

לשון אחת, תרבות אחת, אזרחות 
אחת, נאמנות אחת, חוקים חדשים 

ומשפטים חדשים".

 )דוד בן־גוריון, "מהפכת הרוח",
 י"ד בטבת תש"ט ]15.1.1949[,
בתוך: חזון ודרך, כרך א', עמ' 30(

שאלות לדיון:

מאילו נופים שונים מגיע כל אחד   ›
מהעולים ובאיזה נוף נפגשים כולם? 

ה"קולות" המגוונים בשיר מייצגים   ›
כמה תרבויות. אילו מרכיבי תרבות 
מוזכרים בשיר? האם אתם מכירים 

מרכיבים נוספים?

האם, לדעתכם, רצוי לשלב ולערבב   ›
את כל הקולות יחד ל"שיר ישראלי" 

אחד, או שעדיף שכל קבוצה 
תשמור על ייחודה ותשיר רק את 
 "השיר שלה" — של העדה שלה, 

או של המקום שממנו באה?

ְך ָלּ ֶלג ֶשׁ ֶ  ַהּשׁ

י ּלִ ָטר ׁשֶ  ְוַהּמָ
ְך ָלּ אִדי ֶשׁ ַהּוָ
י ּלִ ָהר ׁשֶ  ְוַהּנָ

ים סֹוף־סֹוף ׁשִ  ִנְפּגָ
ְרֵאִלי חֹוף ִיׂשְ  ּבְ

ְעּגּוִעים ל ַהֲחלֹומֹות ְוַהּגַ  ִעם ּכָ
ְכרֹונֹות ל ַהּזִ  ִעם ּכָ
 ַהּטֹוִבים ְוָהָרִעים
ן יר ָחָדׁש ָיׁשָ ׁשִ  ּבְ

ָרִעים ַאֶחה ֶאת ַהּקְ ּמְ  ׁשֶ
ה ָמה טֹוב  ִהּנֵ
ה ָמה טֹוב  ִהּנֵ

 ּוָמה ָנִעים.

ִמְקָצב ְיָוִני   ּבְ
 ִעם ִמְבָטא ּפֹוָלִני...

יָמִני  ִסְלסּול ּתֵ  ּבְ
ּנֹור רֹוָמִני...  ִעם ּכִ
 ִמי ֲאִני? ִמי ֲאִני?

ן ֲאִני! ֵאִלי ֵאִלי!  ּכֵ
ְרֵאִלי. יר ִיׂשְ  ׁשִ

 ]...[ 
י ּלִ ֶ ֶמד" ּשׁ  ַה"ּלָ

ְך ָלּ ְוַה"ֵחית" ֶשׁ
י ּלִ  ָה"ַעִין" ׁשֶ

ְך ָלּ  ְוָה"ֵריׁש" ֶשׁ

ים סֹוף־סֹוף ׁשִ  ִנְפּגָ
ְרֵאִלי ִעם ּתֹף ִיׂשְ

ְעּגּוִעים ל ַהֲחלֹומֹות ְוַהּגַ  ִעם ּכָ
ְכרֹונֹות ל ַהּזִ  ִעם ּכָ
 ַהּטֹוִבים ְוָהָרִעים
ן יר ָחָדׁש ָיׁשָ ׁשִ  ּבְ

ָרִעים ַאֶחה ֶאת ַהּקְ ּמְ  ׁשֶ
ה ָמה טֹוב  ִהּנֵ
ה ָמה טֹוב  ִהּנֵ

 ּוָמה ָנִעים.

ִמְקָצב ְיָוִני... ּבְ

שיר ישראלי 
מילים: אהוד מנור  לחן: שלמה גרוניך  ביצוע: שלמה גרוניך ולהקת שבא


