
 

 חיויפרשת 
 

 ('יג, נבראשית)  "וישאו אותו בניו ארצה כנען ויקברו אותו במערת שדה המכפלה"
 

 .( : יג)ל במסכת סוטה "דרשו חז

והרי מכרת : אמרו לו   .שלי הוא: אמר להם . הגיע עשו והחל מעכב, כיוון שהגיעו למערת המכפלה"
שהרי כתוב , כן: אמרו לו ? תיאך האם את חלקי מכר, את בכורתי מכרתי: אמר להם ? את חלקך 

ומי . האיגרת במצרים היא: אמרו לו . הביאו לי את האיגרת: אמר להם ". בקברי אשר כריתי לי"
? מאי האי   :אמר להם , שכבדו אזניו משמוע,היה שם חושים בן דן. ילך נפתלי שקל הוא כאיילה ?ילך

נפתלי ממצרים יהא   ועד שיבוא: ר להם אמ. אנו מתעכבים עד שישוב נפתלי מארץ מצרים: אמרו לו 
 ". מיד נטל מקל וכרת את ראשו של עשו! ?אבי אבא מוטל בבזיון 

המכניס אותנו אל מצב של , למדים אנו על כוחו של ההרגל  ,'חיים שמואלביץ' מסביר ר, מדרש זהמ
מיד נזדעזע וקם , סבא מונח בבזיוןכאשר ראה את . היה היחיד שלא קהו חושיו, חושים בן דן. אדישות
 . עשה מעשהומיד , לא היה מוכן הוא להשלים עם מצבהוא . על רגליו

אל לנו להתרגל  .עלולה להשחק במהירות, רגישותו של אדם . נו במדרשל ללמד"מוסר זה רצו חז
מביאה אותנו להתרגל למצב , דחיקה אל שולי התודעה. ולו לרגע, ולהשלים עם שום מציאות קשה

 . לחוסר יכולת לתקן את המעוות -לפתח אדישות כלפיו וממילא   ,הקיים

 הרב רונן נויברט/רעיונות לפרשת ויחי: מעובד מתוך

ה יש צוותי בתי ספר שאינם משלימים עם המצב "ב. וראההמסר זה רלוונטי לנו מאוד בתחום ה
בנו תוכניות מתאימות והשקיעו , "עשו מעשה"כלכלי של תלמידיהם ו-הקשה הנובע מהרקע החברתי

 . ב"להישגים יפים במיצהתלמידים  תביאו אהבהוראה איכותית ו

 :ולענייני דיומא

הכנס  .שפה במחוז צפון-ך"ון נערך כנס תנום שלישי האחריב.-שפה במחוז צפון-ך"כנס תנ .1
המנחה , ישר כוח לאפרת עמיצור. הלשוניים של התורה ומשמעותם להוראה םעסק במאפייני

 . ולצוות הפיקוחך "צוות מדריכי התנל, המחוזית לשפה

ה בפתח תקווה בנושא אורח חיים "ידיעון של חדר העיון בפסג פורסם  -אורח חיים בריא .2
 . כאןלקישור יש ללחוץ . בריא ופעיל

 בשפה העברית המתאימה תהעוסקלזמן מוגבל פוצות הוקמה תערוכה בבית הת -דע-גע-ב-א .3
  .כאןכניסה לאתר האינטרנט יש ללחוץ ל. ס היסודי"לגיל ביה

 , שבת שלום

 ,שלכן 
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