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מה בפרשה? לך לך! נאמר לאברהם אבינו. בפרשת השבוע שלנו אברהם נקרא לעזוב את כל מה שהכיר ולהתחיל במסע אל 
עבר ארץ חדשה בה יבסס את דת הייחוד, הדת הראשונה בעולם שמאמינה רק באל אחד. 

זמן קצר מאוד לאחר הגעתו של אברהם לארץ מתחילה תקופת בצורת קשה שמחייבת את אברהם לרדת למצריים שם הוא משקר 
לפרעה לגבי זהותה של אשתו שרה.

 אברהם אומר שאשתו היא בעצם אחותו. פרעה מנסה לקחת אותה לאישה וסובל מכעסו של האל. לאחר שפרעה מגלה את האמת 
הוא שולח את אברהם חזרה לכנען ברכוש גדול. עוד בפרשה ריב הרועים הגדול בין רועיו של אברהם לרועיו של אחיינו לוט. לוט עובר 
לגור בעיר סדום. אלוהים מבטיח לאברהם את הארץ "צפונה ונגבה וקדמה וימה". לאחר שאברהם מתחיל לדאוג לגבי העובדה שבגיל 
תשעים שרה עוד לא ילדה בן, ה' לוקח אותו להביט בשמי הלילה ומבטיח לו שזרעו יהיה רב ככוכבי השמיים. אברהם לוקח את שפחתה 
של שרה הגר לאישה ונולד בנם ישמעאל. ה' מוסיף לאברהם ושרה את האות ה' לשמם. זוהי גם הפרשה בה מצווה אלוהים לאברהם 

על ברית המילה.   

ָּגדֹול,  ְלגֹוי  ְוֶאֶעְׂשָך,  ב  ַאְרֶאָּך.   ֲאֶׁשר  ֶאל-ָהָאֶרץ,  ָאִביָך,  ּוִמֵּבית  ּוִמּמֹוַלְדְּתָך  ֵמַאְרְצָך  ֶלְך-ְלָך  ֶאל-ַאְבָרם,  ה'  ַוֹּיאֶמר 
ַוֲאָבֶרְכָך, ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך; ֶוְהֵיה, ְּבָרָכה.  ג ַוֲאָבְרָכה, ְמָבְרֶכיָך, ּוְמַקֶּלְלָך, ָאֹאר; ְוִנְבְרכּו ְבָך, ֹּכל ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדָמה.

המשך בעמוד הבא <<<

פרשת ֶלְך-ְלָך
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הצעה ליצירה
קישוטים לנעליים 

• סיכות מתפצלות חומרים  
• מספריים   

• פונפונים צבעוניים   
• עיניים זזות קטנות   

• מנקי מקטרות   
• דבק מגע   

תהליך היצירה

•   מדביקים לפונפון עיניים זזות עם דבק מגע )משימה 
המחייבת עזרת מבוגר(

•   גוזרים מנקי מקטרות לחתיכות קטנות
•   מלפפים חתיכת מנקה מקטרות סביב האצבע ליצירת 

מחושים או כנפיים.
•   מחברים אל הפונפון.

•   מדביקים פונפון צבעוני לראש הסיכה המתפצלת 
בעזרת דבק מגע )משימה המחייבת עזרת מבוגר(

•   מחברים את החברים החדשים לנעל באמצעות הסיכה 
המתפצלת.

יוצאים לדרך ומטיילים! 

בעמוד הבא <<<
סיפור לשבת 

    
   

הצעה לפעילות
שיחות לשבת 

יוצא  הוא  כאשר  אברהם  מרגיש  לדעתכם  איך   •
לדרך ועוזב את ביתו? 

• האם גם אתם הגעתם פעם למקום חדש? לגן? 
לבית הספר? איך הרגשתם? מה עזר לכם? 

הצעה לפעילות
טיול לשבת 

נוכל  הנגב-  אל  דרומה  אברהם  נוסע  זו  בפרשה 
ללכת בעקבותיו ולגלות את יופיו של הדרום.
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סיפור לשבת         
חכמינו שאלו מדוע ביקש אלוהים מאברהם לעזוב את ארצו ומולדתו ולעבור לארץ חדשה ובלתי מוכרת? באגדת חז"ל שעליה מבוסס סיפורנו 

נמצא תשובה לשאלתנו.   
היה היה מלך שגר בארמון גדול. לארמון היו צריחים ומגדלים, חומה מרשימה, שער זהב ואפילו תעלה עם תנינים!  אך בכל ההדר והפאר של הארמון, 

לא היה ולו חלון אחד! אפילו לא צוהר או חריץ דרכו יכלה השמש להציץ. 
בתוך הארמון היו תמונות יפות ורהיטים עתיקים ועוד קישוטים יקרים, אך איש לא ראה אף אחד מהם מעולם. 

הארמון היה חשוך לחלוטין. בשום מקום בכל רחבי הטירה לא נראתה טיפה של אור. הסיבה לחושך הגדול ששרר בארמון היא שהמלך שגר שם 
פחד רק מדבר אחד, מהאור! 

כשהיה קטן, ישב המלך פעם בשמש בלי קרם הגנה ונהיה אדום כמו עגבנייה. מאז אותו היום בטוח המלך שהשמש והאור מזיקים מאוד ויש להתחבא 
מהם ולהישמר מאוד. הוא אטם את כל חלונות הארמון והסתתר בו ואף ציווה לכבות את כל הנרות עד שהיה חושך מוחלט.

הנתינים בממלכתו של המלך אהבו אותו מאוד והתגעגעו לראות את פניו לאור היום.
בגלל שהמלך לא ראה את הממלכה מאז שהיה קטן הוא היה עושה טעיות רבות בהחלטות היום- יום. פעם למשל ציווה לבנות בתים בתוך הים 

ולעשות חוף באמצע העיר. 
הנתינים לא יכלו לסבול עוד את פחדו של המלך שמירר את חייהם. 

התכנסו כל הנתינים כדי לדון בפתרון לבעייתו של המלך- "מי יוכל להציל אותנו?" שאלו אחד את השני. "מי ימצא תרופה לפחדיו של המלך?" 
 החליטו אנשי הממלכה לקרוא לאיש החכם ביותר בעיר הבירה שגם אהב מאוד את המלך ולשאול לדעתו. האיש החכם שמע את כאבם של הנתינים 

על מצבו של המלך והבטיח לעזור להם. 
הסתגר האיש החכם בביתו וחשב על הבעיה ימים רבים לבסוף יצא לעיר הבירה והלך בהחלטיות לארמונו של המלך ובידו נרות קטנים.

בלי ידיעת המלך נכנס החכם לארמון והסתובב בו עם נר קטן דלוק. עד שמצא את מה שחיפש. 
החכם מצא את הדברים היפים ביותר בארמון: תמונה שצייר צייר מפורסם, פסל שיש גדול ומראת זהב יפיפייה. כעת הגיע הזמן לבצע את תוכניתו. 
האיש החל לעקוב אחרי המלך לכל מקום שהלך בארמון. כאשר עבר המלך ליד אחד מהדברים היפים בארמון הדליק החכם את הנר ומייד כיבה אותו. 

המלך הספיק לראות רק ניצוץ מהיופי וכבר נעלם המראה והחושך חזר. תחילה דרש המלך לדעת: "מהיכן מגיע האור הנורא?! הפסיקו זאת מיד!" 
אך השומרים, ששיתפו פעולה עם החכם, היתממו ואמרו שלא מצאו דבר. 

כך עברו ימים רבים כשהחכם הולך אחרי המלך ומבזיק באור דווקא כשהמלך עובר ליד חפץ יפה. לאט לאט הפסיק המלך לדאוג מניצוץ האור והחל 
להסתקרן מהדברים שראה לרגע ונעלמו. 

"מה מצויר בתמונה הזו?, איזה פסל מרשים! ואיך נראות פני במראה? אני רוצה לראות את הדברים לזמן רב יותר!", צעק לשומריו ומשרתיו, "עשו 
שהאור יישאר מעט יותר"!

לבסוף החליט המלך שיגלה בעצמו מהיכן מגיעים הבזקי האור. הוא עבר ליד הפסל היפה בארמון ובמקום להמשיך ישר במסדרון פנה פנייה חדה 
לאחור ותפס בשמלתו של החכם לפני שזה הספיק לברוח. 

"הא הא!" אמר המלך. "זה אתה שמאיר לי כל הזמן"! 
החכם נבהל מאוד והיה בטוח שזה יהיה סופו!

"אני מצטער אדוני המלך...אל תכעס עלי רק רציתי להראות לך את הדברים היפים שמסביבך"
המלך חיבק ונישק את החכם המופתע ואמר לו "לכעוס? מה פתאום! אני רוצה שתבוא לגור איתי ותמיד תאיר את דרכי ותעזור לי לראות את הדברים 

היפים!" 
החכם נשם לרווחה ואמר למלך "אשמח לבוא לגור איתך אך אם תרצה לראות את הדברים שסביבך פתח חלון, הדלק לפידים וגרש את החשכה 

שגזרת על עצמך".
מאותו יום ציווה המלך להאיר את הארמון עד כמה שרק ניתן. החכם עבר לגור בארמון והפך ליועצו וחברו הטוב ביותר של המלך. 

 ממש כמו בסיפור שלנו, בעזרת משל על מלך ומשרתו, מספרים חכמנו על אברהם שהיה כמו מאיר לאלוהים דרך חלון רחוק אי שם בארם נהריים. 
אלוהים רצה שיבוא ויאיר לו במקום שקרוב יותר אליו- בארץ ישראל.

המדרש עליו מבוססת האגדה: בראשית רבה פרשה ל ד"ה 
ולמה אברהם דומה לאוהבו של מלך, שראה את המלך מהלך במבואות האפלים, הציץ אוהבו והתחיל מאיר עליו דרך החלון, הציץ 
המלך וראה אותו, אמר לו עד שאתה מאיר לי דרך חלון, בא והאיר לפני,כך אמר הקב"ה לאברהם עד שתהא מאיר לי מאספוטמיא 

ומחברותיה בא והאיר לפני בארץ ישראל. 
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הבלוג של מיה נולד במטרה להמשיך את המסורת היהודית של קריאה בפרשת השבוע, אשר 
הופכת את התורה לחלק מחיי היום יום שלנו ואת הטקסטים היהודיים העתיקים לרלבנטיים. בבלוג של מיה 
יסייעו לכם להפוך את סיפורי התורה גם  תוכלו למצוא פעילויות מגוונות העוסקות בפרשות השבוע, אשר 
ורכזת החינוך לגיל הרך בקהילת בית  ילדים. מיה, בעלת תואר ראשון בחינוך ובמקרא  לחלק מעולמם של 
דניאל בתל אביב וגם המקימה והמנהלת את זולזו, מרכז הורות ומשחקייה בבית דניאל. צילומים: עומר גרייסמן     

תורה
ביצירהביצירה
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הצעה לפעילות
שיחות לשבת 

• כיצד לדעתכם ייתכן שכל אחד מאיתנו היה נוכח במעמד הר סיני אשר התרחש כל כך מזמן? 
• האם אתם יכולים לדמיין כיצד נראה המעמד? מה הרגשתם? מה ראיתם? מה שמעתם ומה הרחתם? 

• מדוע עם ישראל זקוק לעשרת הדברות? מדוע אנחנו זקוקים לחוקים במשפחה?
• כיצד נדאג לקיים את עשר הדברות למשפחה שיצרנו? מה יעשה כל אחד כדי שהחוקים ישמרו?
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