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 רציונאל

אחר  בחיפושיושעורך אליעזר עבדו של אברהם מסופר על מבחן החסד ד "י-ב"י, ד"בבראשית כ

ַהְקֵרה ָנא ְלָפַני , ֱא�קי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם' ה: ַוֹּיאַמר": וכך כתוב .ובן אדונ, יצחקכלה נאותה ומתאימה ל

ֹיְצֹאת ִלְׁשֹאב  ִהֵּנה ָאֹנִכי ִנָּצב ַעל ֵעין ַהָּמִים ּוְבנֹות ַאְנֵׁשי ָהִעיר .ִעם ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ֶחֶסד ַהּיֹום ַוֲעֵׂשה

ֹאָתּה  -ַמֶּלי� ַאְׁשֶקה ּגְ  ְוַגם, ְׁשֵתה :ְוָאְמָרה, ָנא ַכֵּד� ְוֶאְׁשֶּתהַהִּטי : ְוָהָיה ַהַּנֲעָר ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליהָ  .ָמִים

 ."ֲאֹדִניּוָבּה ֵאַדע ִּכי ָעִׂשיָת ֶחֶסד ִעם , ְבְּד� ְלִיְצָחקְלעַ  ֹהַכְחָּת 

לפי . וזו המידה שהוא מחפש לבן אברהם, את מידת החסד חי בבית אדונו אברהם ספגש אליעזר

אופן שבו אברהם ה. הוא מבקש או מעבר למקובליש לתת לזולת בשמחה מעבר למה ש מידה זו

הצעתו הפשוטה של . כן מגעת מידת החסדממחישה עד הי לאוהלו םמכניס שלושה ישמעאלי

ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם  יַֻּקח ָנא ְמַעט ַמִים ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם ְוִהָּׁשֲענּו ַּתַחת ָהֵעץ: "לתת מים ופת לחם אברהם

ארוחה מסתיימת ב ,)'ה-'ד, ח"בראשית י( "ִּכי ַעל ֵּכן ֲעַבְרֶּתם ַעל ַעְבְּדֶכם ,ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכם ַאַחר ַּתֲעֹברּו

ְוֶאל  ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהֹאֱהָלה ֶאל ָׂשָרה ַוֹּיאֶמר ַמֲהִרי ְׁשלׁש ְסִאים ֶקַמח ֹסֶלת לּוִׁשי ַוֲעִׂשי ֻעגֹות" :גדולה

ח ֶחְמָאה ְוָחָלב ּוֶבן ַוִּיַּק  ַהָּבָקר ָרץ ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ֶּבן ָּבָקר ַר� ָוטֹוב ַוִּיֵּתן ֶאל ַהַּנַער ַוְיַמֵהר ַלֲעׂשֹות ֹאתוֹ 

 ).'ח-'ו, שם" (ַהָּבָקר ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוִּיֵּתן ִלְפֵניֶהם ְוהּוא ֹעֵמד ֲעֵליֶהם ַּתַחת ָהֵעץ ַוֹּיאֵכלּו

 :מוצא הוא אכןו ,על כן העבד הנאמן מחפש אישה שדמותה ומידותיה הולמות את בית אברהם

 ). 'כ, ד"בראשית כ" (ַוִּתְׁשַאב ְלָכל ְּגַמָּליו; ַוָּתָרץ עֹוד ֶאל ַהְּבֵאר ִלְׁשֹאב, ַוְּתַער ַּכָּדּה ֶאל ַהֹּׁשֶקת, ַוְּתַמֵהר"

זה נלמד על מידת החסד שאין לה שיעור מתוך התבוננות במעשיה של רבקה שהרבתה הבשיעור 

ילמדו לתת מעבר  יום באופן שבו-למידים מצבים של נתינה מחיי היוםכמו כן נתרגל עם הת. בחסד

 .    מקובליותר מהצופה מהם או למה שמ

 
 מטרות  

 .ילמדו על מידת החסד של רבקה אמנו התלמידים •

 . ישאפו להרבות במעשי חסדהתלמידים  •
 .תרגלו מעשי חסד בתוך הכיתההתלמידים יְ  •

 

   מבנה השיעור 

 )מליאה(מדרש תמונה  -" וגם לגמלך אשאב": פתיחה •

 )עבודה יחידנית(מבחן החסד : 'שלב א •

 )מליאה(כד של חסד : 'שלב ב •

 )מליאה(שיר , נערה טובה יפת עיניים: סיכום •
 

  ההכנות הנדרשות
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  .)3נספח (ואת הדמויות ) 1נספח " (נערת החסד"יש לצלם בהגדלה את תמונת  •

 .די הכיתהמילכמספר ת )2נספח " (מבחן החסד"דף את יש לצלם  •

 ).4נספח " (כד של חסד"דף ה להכין את יש לצלם או •

כמספר תלמידי  )5 נספח(מאת לוין קיפניס " נערה טובה יפת עיניים"השיר יש לצלם את  •

  .הכיתה
 

 :מהלך השיעור

 )מליאה( מדרש תמונה -" וגם לגמלך אשאב": פתיחה

  .)1נספח " (נערת החסד"תמונת את נציג בפני התלמידים  •

 :נשאל •
o מה רואים בתמונה? 
o בין בהבדל בין בקשת העבד לנמקד את התלמידים ? "נערת החסד" שם התמונה הוא מדוע

מים מהכד ואילו רבקה נתנה לו מים והשקתה את  אליעזר ביקש מעט(תינה של רבקה נה

נתאר את הקושי שבשאיבת מים מהבאר ונציין את כמות המים הגדולה . כל גמליו

  .)ששותה גמל

אחד מן הבאר  פחנדרש למילוי הזמן ה !פחיםעשרה בממוצע שותה נסביר כי גמל  •

צריכה רבקה  עצמה ארבל כדי להגיע .לפחות שלוש דקותקת הוא תו אל השוולשפיכ

י דכשנמצא "). ותרד העינה"(ת כמה מדרגות וכמובן גם לעלות ממנה דלרצריכה יתה יה

 -" כל גמליו" את תולהשקכדי ו ,רבקה לפחות חצי שעה הייתה צריכהת גמל אחד ולהשק

לעת , לעת ערב" נזכיר שהשעה היא. תנדרשו כמה שעו -גמלים עשרה ברק אם מדובר גם 

אבל רבקה מוכנה להקדיש , גם קשה לראותוכבר חושך בחוץ ואולי , "צאת השואבות

 .הזקוק לכךעם האיש  דשעות מרובות לעשיית חס

בכל פעם ). 'כ-ז"י, ד"כ, בראשית(נקרא את הפסוקים הבאים המתארים את מעשיה של רבקה  •

רגליהם על הרצפה ה ונבקש מהתלמידים לרקוע בעמגיע למילה מודגשת נקרא אותה בהטשנ

 . במעין תנועת ריצה

 .ַמִים ִמַּכֵּד� ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט :ַוֹּיאֶמר. ַוָּיָרץ ָהֶעֶבד ִלְקָראָתּה

 . ַוְּתַכל ְלַהְׁשֹקתוֹ  .ַוַּתְׁשֵקהּו ָיָדּה ַּכָּדּה ַעל ַוֹּתֶרד ,ַוְּתַמֵהר .ְׁשֵתה ֲאֹדִני :ַוֹּתאֶמר

 ֶאל ַוָּתָרץ עוֹד, ַהֹּׁשֶקת ַוְּתַער ַּכָּדּה ֶאל, ַוְּתַמֵהר .ִלְׁשֹּתת ִּכּלּו ַעד ִאם, ַּגם ִלְגַמֶּלי� ֶאְׁשָאב :אֶמרַוּתֹ 

 .ְּגַמָּליו ַוִּתְׁשַאב ְלָכל .ִלְׁשֹאב ַהְּבֵאר

 

: ת(? מילה חוזרת על עצמה איזו? מתארת את מעשה החסד של רבקהכיצד התורה : נשאל •

 ).ותרץ ,ותמהר

 ). רבקה עשתה מעשי חסד מתוך זריזות ושמחה: ת(? מה זה בא ללמד: נשאל •

 . העבד ונתנה מכל הלב בזריזות ובשמחה יותר ממה שביקש ממנהרבקה נתנה : נסכם ונאמר •

 .נספר כי העבד נשבע לאברהם למצוא ליצחק אישה והוא חיפש אישה שתתאים לבית אברהם •
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אר את הכנסת האורחים המיוחדת של אברהם שהייתה נת? מה מיוחד בבית אברהם: נשאל •

 .מכל הלב

בכל פעם ). 'ז-'ו, ח"בראשית י(נקריא את הפסוקים המתארים את מעשי החסד של אברהם  •

שנגיע למילה מודגשת נקרא אותה בהדגשה ונבקש מהתלמידים לרקוע ברגליהם על הרצפה 

 . מעין תנועת ריצהב
 ְוֶאל .לּוִׁשי ַוֲעִׂשי ֻעגֹות, ְׁש�ׁש ְסִאים ֶקַמח ֹסֶלת ַמֲהִרי :ַוֹּיאֶמר .ָׂשָרה ֶאל ַאְבָרָהם ָהֹאֱהָלה ְיַמֵהרוַ 

 .ַלֲעׂשֹות ֹאתוֹ  ַוְיַמֵהר ,ַהַּנַער ַוִּיֵּתן ֶאל, ָּבָקר ַר� ָוטֹוב ַוִּיַּקח ֶּבן ,ַאְבָרָהם ָרץ ַהָּבָקר

ם עושה הרבה מעבר  גם אברה: ת(? במה דומה מעשה החסד של רבקה לזה של אברהם: נשאל •

 ).למה שהתבקש מתוך זריזות ושמחה

גם היא נותנת מכל הלב ומכניסה . העבד מצא שרבקה דומה לתכונות של אברהם: נאמר •

גם היא ממהרת ורצה לקיים ולהרבות במצווה אפילו שזה לא מקובל או שבכלל לא , אורחים

 .ובשמחהגם אברהם וגם רבקה מקיימים את המצווה בזריזות . קשו ממנהיב
 

 )עבודה יחידנית( מבחן החסד: 'שלב א

 : נקריא את הקטע הבא ונבקש להשלים •
אלך לבאר ואבדוק את הנערות , אני אעשה מבחן למי מהנערות יש את מידת החסד: העבד חשב

 .המגיעות לשאוב מים
לא : ת( __________ :היא, הנערה שאבקש ממנה מעט מים והיא תיתן לי בדיוק מה שאבקש

  ).ה ליצחקמתאימ

 שלי ותשקה אותי וגם את הגמלים, בקשתן לי יותר ממה שאיתבזריזות ובשמחה שאך הנערה 

 ).מתאימה ליצחק: ת( __________ :היא

לתת מכל ו מידת החסד זה לתת יותר ממה שצריך: ת(? מה אנו למדים על מידת החסד: נשאל •

וקיומה , אישיותו של האדםמידת החסד היא בסיס חשוב ב .בזריזות ובשמחה, הלב בנדיבות

 .)הוא תנאי להצטרפות למשפחת אברהם

 .נסביר שכעת ניבחן במידת החסד שלנו •

 .ונבקש למלאו) 2נספח " (מבחן החסד"דף  את נחלק לכל תלמיד •

 : נציג את תוצאות המבחן •
להתקדם ולעבוד על  עליו -ענה כך לא ש מי. כל הכבוד, הוא ילד חסד - 3, 2, 1: לפי הסדר מי שענה

 .מידת החסד

 
 )מליאה( כד של חסד :'שלב ב

נסביר כי אם נדייק בפסוקים נמצא כי במעשה החסד שעשתה רבקה עם אליעזר היא הרבתה  •

והצעת חסד  ,הצעת החסד בכמות מרובה, הצעת החסד לאנשים נוספים: בשלושה אופנים

 .נוסף

o והיא השקתה  ,ת אליעזרהתבקשה להשקות א רבקה: הצעת החסד לאנשים נוספים

 .גם את אליעזר וגם את גמליו
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o ללין"נשאלה אם יש מקום לשינה ליום אחד  רבקה: הצעת החסד בכמות מרובה", 

 .)י"על פי פירוש רש( "ללון"הציעה מקום שינה למספר ימים היא ו

o מקום לשינה גם הציעה היא ו, אם יש מקום לשינההנשאלה  רבקה: הצעת חסד נוסף

 .וגם מספוא

 ).3נספח (של העבד ושל רבקה  הדמויותנתלה על הלוח את  •

נכתוב את בקשתו של אליעזר ואת תשובתה של . תנוציא בועת קומיקס לכל אחת מהדמויו •

 .  ונדון על מידת ריבוי החסד של רבקה ,רבה בבועות

 .ריבוי החסד צריך להתאמן כדי להגיע למידתכמו בכל מידה סביר שנ •

נדון במליאה כיצד . )4נספח " (כד של חסד"לו את אחד מכרטיסי ניתן ו נזמין תלמיד אחד •

 .4עם שאר כרטיסי נספח גם כך נעשה . אפשר להרבות בחסד במקרה המוזכר
 

 )מליאה( שיר, נערה טובה יפת עיניים

 ).5נספח (ין קיפניס מאת לו" םנערה טובה יפת עיניי"נחלק את השיר  •

 . ם המנגינהנשמיע את השיר ונלמד את התלמידים לשיר ע •

 : נדון עם התלמידים •
o ת העבד והגמלים והכנסת אורחיםיהשקי: ת(? אילו חסדים מתאר השיר(. 
o  רבקה ראתה בעין יפה את הזולת וגמלה : ת(? "יפת עיניים"מה הכוונה בביטוי

 .)חסדים בעין טובה בנדיבות
o נזם פז וצמידי זהב: ת(? יבלה רבקהמה ק(. 
o  ְחת מהאמהות להיכנס לבית אברהם ולהיות א :ת(? מה זכתה בזכות מעשי החסדל

 ).לתאר את רבקה באוהל שרה .הקדושות של עם ישראל

, אברהם :כשאנו מקיימים חסדים אנו עושים כמעשי האבות והאמהות הקדושים: נאמר •

ובכך אנו ממשיכים את דרכם ועם ישראל חי וקיים  ,רחל ולאה, רבקה, שרה, יצחק ויעקב

 . לעד

 
 )מליאה(כד של חסד : יכוםס

 :הצעה להעשרה

 ."כד של חסד"נספר לתלמידים כי בימים הקרובים נמשיך במבצע  •

 .אבני זכוכית לקישוט השולחן בשני גדלים שקוף על שולחן המורה ולידו גולות אונציב כד  •

כאשר הכד  ,אבן זכוכית או בכיתה מעשה חסד נכניס לכד גולה קייםנסביר כי בכל פעם שית •

 . בפרס כלשהותזכה הכיתה לא יתמ
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 נערת החסד: 1נספח 

הגמיאיני נא מעט : את עבד אברהם רץ לקראת רבקה ומתוכו בועת דיבור נא לצייר

 :מגישה לעבד כד מים ובועת דיבור .1 :מצבים 2-נא לצייר את רבקה ב :מים מכדך

ות להראות את זריז(הגמלים  10לה מים מהבאר ומשקה את רבקה דו .2ני ושתה אד

 ).  הפעילות אדם עם הרבה ידיים שעושה כמה פעולות

 

 מבחן החסד: 2נספח 

 להוסיף  איור מתאים, כל הכרטיסים על עמוד אחד, אביעד

 

 .הּפָ צְ ִר הָ ִאָּמא ִּבְּקָׁשה ִמְּמ� ֶלֱאֹסף ֶאת ַהֵּלגֹו מֵ 

 . לאזֶ ּפָ ה ּויבָ תִ י ּכְ לֵ ּכְ , םיִ ּבַ ְר ּגַ  ים ְּכגֹוןצִ פָ ד חֲ ים עוֹ ִר ּזָ ְמפֻ  יּוה הָ ּפָ צְ ִר ל הָ עַ 

 ?הׂשֶ עֲ ה ּתַ מַ 

 .םמָ קוֹ מְ ים לִ צִ פָ חֲ ל הַ ת ּכָ ים אֶ ִר ָא .1

 .ּהלָ קוֹ ּבְ  עַ מֹ ְׁש לִ  י�ִר צָ וְ  גוֹ ק לֵ ף רַ סֹ אֱ ה לֶ ׁשָ ּקְ א ּבִ ּמָ אִ  .2

 . ינִ א אֲ �ר וְ ּזֵ ן ּפִ טָ ּקָ י הַ חִ ָאׁשֶ  ּהיד לָ ּגִ י אַ נִ אֲ  .3

 

 

 .ןוֹ ּבׁשחֶ יל ּבְ ּגִ ְר ר ּתַ ּתֹ פְ ם לִ לוֹ ׁשָ ר לְ זֹ עֲ לַ  �ּמְ ה מִ ׁשָ ּקְ ה ּבִ רָ וֹ ּמהַ 

 .ףסָ יל נוֹ ּגִ ְר תַ ה ּבְ ּׁשֶ קַ תְ ם מִ לוֹ ּׁשָ ב ׁשֶ לֵ  ּתָ מְ ה ׂשַ רָ זְ י עֶ דֵ ּכְ  �וֹ ּת

 ? הׂשֶ עֲ ה ּתַ מַ 

 .הּוזֶ ד וְ חָ יל אֶ ּגִ ְר ק ּתַ ה רַ ׁשָ ּקְ ה ּבִ רָ וֹ ּמהַ  .1

 .יםילִ ּגִ ְר ּתַ ל הַ ת ּכָ ם אֶ יִ רַ הֳ ּצָ ר הַ חַ ַא תוֹ ד אוֹ ּמֵ לַ אֲ  .2

 .ר לוֹ זֹ עֲ ק לַ ׁשֶ י חֶ ין לִ אֵ ם וְ לוֹ ל ׁשָ ר ׁשֶ בֵ א חָ �י נִ אֲ  .3
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דמות : 3נספח 

 אליעזר ודמות רבקה

נא לעצב : גרפיקה

דמויות אלו בקווים 

 כלליים

 

 כד של חסד : 4נספח 

לכתוב : גרפיקה

את המקרים בתוך 

כד וסביבו סמני 

 גזירה

 :ִראׁשֹון ִמְקֶרה

 . ַהּטֹוב ַחֵבְר� יֹוִסי ִעם ַּבַהְפָסָקה ֵחקְלׂשַ  ְוִתְכַנְנָּת , ְּבַמָּתָנה ֶׁשִּקַּבְלָּת  ֶהָחָדׁש ַהַּכּדּוֶרֶגל ֶאת ַלִּכָּתה ֵהֵבאתָ 

 ? ְּבֶחֶסד ְלַהְרּבֹות ּתּוַכל ֵאי�

 _________________________________________________: ְּתׁשּוָבה

 

 :ֵׁשִני ִמְקֶרה

 . ְלִעָּפרֹון ָזקּוק ְוהּוא ַהַּקְלָמר ֶאת ָׁשַכח ִּכי ְוִסֵּפר ֵאֶלי� ִנַּגׁש ַחֵבְר�

 ?ְּבֶחֶסד ְלַהְרּבֹות ּתּוַכל ַצדֵּכי

 _________________________________________________: ְּתׁשּוָבה

 

 

 : ְׁשִליִׁשי ִמְקֶרה

 .ֶאְצְל� ִליֹׁשן ָלבֹוא רֹוֶצה ְוהּוא ָהֶעֶרב ָנְסעּו הֹוָריו ִּכי ְמַסֵּפר ַחֵבְר�

 ? ְּבֶחֶסד ַּתְרֶּבה ֵּכיַצד
 _________________________________________________: ְּתׁשּוָבה

 

 

 

 נערה טובה יפת עיניים: 5נספח 

 .להוסיף איור מתאים, לעצב שני עותקים של השיר על עמוד אחד עם סימני גזירה ביניהם

Usp?id=301&artist=113http://www.zemereshet.co.il/song.aU  

Uhttp://www.zemereshet.co.il/FlashPlayer/player.asp?version_id=397U 

 לוין קיפניס :מילים

 דידיה אדמוןי  :ןלח

 1928: שנת הלחנה

 

ם י הֵ ט ּכִ קֶ ת ׁשֶ צָ קְ  �ּמְ מִ  ּוׁשּקְ ם ּבִ א הֵ ּבָ סַ א וְ תָ בְ ל סָ צֶ ר אֵ ּוּקבִ ּבְ  יתָ יִ הָ ׁשֶ ּכְ 

 .םל רָ קוֹ ה ּבְ תָ כְ בָ ה ּולָ פְ ה נָ ּנָ טַ ּקְ הַ  �תְ חוֹ אֲ . חַ נּוים לָ יכִ ִר צְ 

 
 ? יבגִ יך ּתָ אֵ 

 .הּנָ טַ ּקְ הַ  ֲאחֹוִתי ַעלאי רַ חְ א ַאי �נִ ל אֲ בָ ט אֲ קֶ ׁשֶ ר ּבְ אֵ ּׁשָ י אֶ נִ אֲ  .1

ל כַ י אּונִ אֲ וַ  מּוקּוא יָ ּבָ סַ א וְ תָ בְ סָ י ׁשֶ דֵ ה ּכְ כָ וֹ י ּבתִ חוֹ אֲ ח ׁשֶ מַ ְׂש י אֶ נִ אֲ  .2

 .יׁשעִ ְר הַ לְ  יּךִׁש מְ הַ לְ 

 .אתָ בְ סָ א וְ ּבָ סַ לְ  יעַ ִר פְ א ּתַ �י ׁשֶ דֵ ּכְ  ּהל ּבָ ּפֵ טַ אֲ י וַ תִ חוֹ ת אֲ ם אֶ חֵ נַ אֲ  .3
 

http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=301&artist=113�
http://www.zemereshet.co.il/FlashPlayer/player.asp?version_id=397�
http://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=25�
http://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=25�
http://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=89�
http://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=89�
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                         ,ַנֲעָרה טוָֹבה ְיַפת ֵעיַנִים

 .ַהְׁשִקיִני ַמִים ,ַהִּטי ַּכֵּד�

 ,ַּכִּדי ְלָפֶני�, ֲאדוִֹני, ְׁשֵתה

 .ַּגם ִלְגַמֶּלי� ַאַחר ֶאְׁשַאב

 ,ַּבת ַחִיל, ַהִּגיִדי ָנא? ִמי ַאְּת 

 ?ָללּון ַּבַּלִיל ֲהֵיׁש ָמקוֹם

 ,ֵיׁש ַּבִית ָלנּו, ֲאִני ִרְבָקה

 ִמְסּפוֹא ִעָּמנּו ַּגם, ַּגם ֶּתֶבן

 ,ַנֲעָרה ְיַפת ֵעיַנִים, ֵחן ֵחן

 .אוָֹתנּו ַמִים ַעל ִּכי ִהְׁשֵקית

 ָּפז ִהֵּנה ְלָאְזַנִי�-ֶנֶזם

 .ַעל ָיַדִיך י ָזָהבּוְׁשֵני ְצִמידֵ 
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