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 .13לתת מכל הלב
מתבוננים ובונים
שכבה צעירה
רציונאל
בבראשית כ"ד ,י"ב-י"ד מסופר על מבחן החסד שעורך אליעזר עבדו של אברהם בחיפושיו אחר
כלה נאותה ומתאימה ליצחק ,בן אדונו .וכך כתוב" :וַ יֹּאמַ ר :ה' אֱ �קי אֲ ֹדנִי אַבְ ָרהָ ם ,הַ ְק ֵרה נָא לְ פָ נַי
וּבנוֹת אַ ְנ ֵשׁי הָ עִ יר י ְֹצאֹת לִ ְשׁאֹב
הַ יּוֹם וַ עֲשֵׂ ה חֶ סֶ ד עִ ם אֲ דֹנִ י אַבְ ָרהָ םִ .הנֵּה אָנֹכִ י ִנצָּ ב עַ ל עֵ ין הַ מָּ יִ ם ְ
אָמ ָרהְ :שׁ ֵתה ,וְ גַם גְּ מַ לֶּי� אַ ְשׁ ֶקה  -אֹתָ הּ
מָ יִ ם .וְ הָ יָה הַ ַנּע ֲָר אֲ שֶׁ ר אֹמַ ר אֵ לֶיהָ  :הַ ִטּי נָא כַ ֵדּ� וְ אֶ ְשׁ ֶתּה ,וְ ְ
הכ ְַח ָתּ לְ עַ בְ ְדּ� לְ יִ ְצחָ ק ,וּבָ הּ אֵ ַדע כִּ י עָ ִשׂיתָ חֶ סֶ ד עִ ם אֲ דֹנִ י".
ֹ
אליעזר שחי בבית אדונו אברהם ספג את מידת החסד ,וזו המידה שהוא מחפש לבן אברהם .לפי
מידה זו יש לתת לזולת בשמחה מעבר למה שהוא מבקש או מעבר למקובל .האופן שבו אברהם
מכניס שלושה ישמעאלים לאוהלו ממחישה עד היכן מגעת מידת החסד .הצעתו הפשוטה של
אברהם לתת מים ופת לחם" :י ַֻקּח נָא ְמעַ ט מַ יִ ם וְ ַרחֲ צוּ ַרגְ לֵי ֶכם וְ ִהשָּׁ עֲנוּ ַתּחַ ת הָ עֵ ץ וְ ֶא ְקחָ ה פַ ת לֶחֶ ם
וְ סַ עֲדוּ לִ בְּ ֶכם אַחַ ר ַתּ ֲעבֹרוּ ,כִּ י עַ ל כֵּן עֲבַ ְר ֶתּם עַ ל עַ בְ ְדּכֶ ם" )בראשית י"ח ,ד'-ה'( ,מסתיימת בארוחה
לוּשׁי וַ ע ֲִשׂי עֻגוֹת וְ ֶאל
סלֶת ִ
גדולה" :וַ יְ מַ הֵ ר אַבְ ָרהָ ם הָ אֹהֱ לָה אֶ ל שָׂ ָרה וַ יֹּאמֶ ר מַ הֲ ִרי ְשׁלשׁ ְס ִאים ֶקמַ ח ֹ
הַ בָּ ָקר ָרץ אַבְ ָרהָ ם וַ יִּ ַקּח בֶּ ן בָּ ָקר ַר� וָ טוֹב וַ יִּ ֵתּן אֶ ל הַ נַּעַ ר וַ יְ מַ הֵ ר ַלעֲשׂוֹת אֹת ֹו וַ יִּ ַקּח חֶ ְמאָה וְ חָ לָב וּבֶ ן
הַ בָּ ָקר אֲ שֶׁ ר עָ שָׂ ה וַ יִּ ֵתּן לִ פְ נֵיהֶ ם וְ הוּא עֹמֵ ד ֲעלֵיהֶ ם ַתּחַ ת הָ עֵ ץ וַ יֹּאכֵ לוּ" )שם ,ו'-ח'(.
על כן העבד הנאמן מחפש אישה שדמותה ומידותיה הולמות את בית אברהם ,והוא אכן מוצא:
"וַ ְתּמַ הֵ ר ,וַ ְתּעַ ר ַכּ ָדּהּ אֶ ל הַ שּׁ ֶֹקת ,וַ ָתּ ָרץ עוֹד אֶ ל הַ בְּ אֵ ר לִ ְשׁאֹב; וַ ִתּ ְשׁאַב לְ כָל גְּ מַ לָּיו" )בראשית כ"ד ,כ'(.
בשיעור הזה נלמד על מידת החסד שאין לה שיעור מתוך התבוננות במעשיה של רבקה שהרבתה
בחסד .כמו כן נתרגל עם התלמידים מצבים של נתינה מחיי היום-יום באופן שבו ילמדו לתת מעבר
למה שמצופה מהם או יותר מהמקובל.
מטרות
•
•
•

התלמידים ילמדו על מידת החסד של רבקה אמנו.
התלמידים ישאפו להרבות במעשי חסד.
התלמידים יְ תרגלו מעשי חסד בתוך הכיתה.

מבנה השיעור
•

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

•

שלב א' :מבחן החסד )עבודה יחידנית(

•

שלב ב' :כד של חסד )מליאה(

•

סיכום :נערה טובה יפת עיניים ,שיר )מליאה(

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

•

יש לצלם את דף "מבחן החסד" )נספח  (2כמספר תלמידי הכיתה.

•

יש לצלם או להכין את הדף "כד של חסד" )נספח .(4

•

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

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

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

•

נשאל:
 oמה רואים בתמונה?
 oמדוע שם התמונה הוא "נערת החסד"? נמקד את התלמידים בהבדל בין בקשת העבד לבין
הנתינה של רבקה )אליעזר ביקש מעט מים מהכד ואילו רבקה נתנה לו מים והשקתה את
כל גמליו .נתאר את הקושי שבשאיבת מים מהבאר ונציין את כמות המים הגדולה
ששותה גמל(.

•

נסביר כי גמל שותה בממוצע עשרה פחים! הזמן הנדרש למילוי פח אחד מן הבאר
ולשפיכתו אל השוקת הוא שלוש דקות לפחות .כדי להגיע לבאר עצמה רבקה צריכה
הייתה צריכה לרדת כמה מדרגות וכמובן גם לעלות ממנה )"ותרד העינה"( .נמצא שכדי
להשקות גמל אחד הייתה צריכה רבקה לפחות חצי שעה ,וכדי להשקות את "כל גמליו" -
גם אם מדובר רק בעשרה גמלים  -נדרשו כמה שעות .נזכיר שהשעה היא "לעת ערב ,לעת
צאת השואבות" ,וכבר חושך בחוץ ואולי גם קשה לראות ,אבל רבקה מוכנה להקדיש
שעות מרובות לעשיית חסד עם האיש הזקוק לכך.

• נקרא את הפסוקים הבאים המתארים את מעשיה של רבקה )בראשית ,כ"ד ,י"ז-כ'( .בכל פעם
שנגיע למילה מודגשת נקרא אותה בהטעמה ונבקש מהתלמידים לרקוע ברגליהם על הרצפה
במעין תנועת ריצה.
יאינִ י נָא ְמעַ ט מַ יִ ם ִמ ַכּ ֵדּ�.
וַ יּ ָָרץ הָ עֶ בֶ ד לִ ְק ָראתָ הּ .וַ יֹּאמֶ ר :הַ גְ ִמ ִ
וַ תֹּאמֶ רְ :שׁתֵ ה אֲ ֹדנִי .ו ְַתּמַ הֵ ר ,וַ תּ ֶֹרד כּ ַָדּהּ עַ ל י ָָדהּ וַ ַתּ ְשׁ ֵקהוּ .וַ ְתּכַל לְ הַ ְשׁקֹת ֹו.
וַ ֹתּאמֶ ר :גַּם לִ גְ מַ לֶּי� אֶ ְשׁאָב ,עַ ד ִאם כִּ לּוּ לִ ְשׁתֹּת .ו ְַתּמַ הֵ ר ,וַ ְתּעַ ר כַּ ָדּהּ ֶאל הַ שּׁ ֶֹקת ,ו ַָתּ ָרץ עוֹד אֶ ל
הַ בְּ אֵ ר לִ ְשׁאֹב .וַ ִתּ ְשׁאַב לְ כָל גְּ מַ לָּיו.
•

נשאל :כיצד התורה מתארת את מעשה החסד של רבקה? איזו מילה חוזרת על עצמה? )ת:
ותמהר ,ותרץ(.

•

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

•

נסכם ונאמר :רבקה נתנה יותר ממה שביקש ממנה העבד ונתנה מכל הלב בזריזות ובשמחה.

•

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

•

נקריא את הפסוקים המתארים את מעשי החסד של אברהם )בראשית י"ח ,ו'-ז'( .בכל פעם
שנגיע למילה מודגשת נקרא אותה בהדגשה ונבקש מהתלמידים לרקוע ברגליהם על הרצפה
במעין תנועת ריצה.
לוּשׁי וַ ע ֲִשׂי עֻגוֹת .וְ ֶאל
סלֶתִ ,
ַויְ מַ הֵ ר אַבְ ָרהָ ם הָ אֹהֱ לָה אֶ ל שָׂ ָרה .וַ יֹּאמֶ ר :מַ הֲ ִרי ְשׁ�שׁ ְס ִאים ֶקמַ ח ֹ
הַ בָּ ָקר ָרץ אַבְ ָרהָ ם ,וַ יִּ ַקּח בֶּ ן בָּ ָקר ַר� וָ טוֹב ,וַ יִּ ֵתּן אֶ ל הַ נַּעַ ר ,וַיְ מַ הֵ ר ַלעֲשׂוֹת אֹת ֹו.

•

נשאל :במה דומה מעשה החסד של רבקה לזה של אברהם? )ת :גם אברהם עושה הרבה מעבר
למה שהתבקש מתוך זריזות ושמחה(.

•

נאמר :העבד מצא שרבקה דומה לתכונות של אברהם .גם היא נותנת מכל הלב ומכניסה
אורחים ,גם היא ממהרת ורצה לקיים ולהרבות במצווה אפילו שזה לא מקובל או שבכלל לא
ביקשו ממנה .גם אברהם וגם רבקה מקיימים את המצווה בזריזות ובשמחה.

שלב א' :מבחן החסד )עבודה יחידנית(
• נקריא את הקטע הבא ונבקש להשלים:
העבד חשב :אני אעשה מבחן למי מהנערות יש את מידת החסד ,אלך לבאר ואבדוק את הנערות
המגיעות לשאוב מים.
הנערה שאבקש ממנה מעט מים והיא תיתן לי בדיוק מה שאבקש ,היא) __________ :ת :לא
מתאימה ליצחק(.
אך הנערה שבזריזות ובשמחה תיתן לי יותר ממה שאבקש ,ותשקה אותי וגם את הגמלים שלי
היא) __________ :ת :מתאימה ליצחק(.
•

נשאל :מה אנו למדים על מידת החסד? )ת :מידת החסד זה לתת יותר ממה שצריך ולתת מכל
הלב בנדיבות ,בזריזות ובשמחה .מידת החסד היא בסיס חשוב באישיותו של האדם ,וקיומה
הוא תנאי להצטרפות למשפחת אברהם(.

•

נסביר שכעת ניבחן במידת החסד שלנו.

•

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

•

נציג את תוצאות המבחן:

מי שענה לפי הסדר - 3 ,2 ,1 :הוא ילד חסד ,כל הכבוד .מי שלא ענה כך  -עליו להתקדם ולעבוד על
מידת החסד.
שלב ב' :כד של חסד )מליאה(
•

נסביר כי אם נדייק בפסוקים נמצא כי במעשה החסד שעשתה רבקה עם אליעזר היא הרבתה
בשלושה אופנים :הצעת החסד לאנשים נוספים ,הצעת החסד בכמות מרובה ,והצעת חסד
נוסף.
 oהצעת החסד לאנשים נוספים :רבקה התבקשה להשקות את אליעזר ,והיא השקתה
גם את אליעזר וגם את גמליו.
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 oהצעת החסד בכמות מרובה :רבקה נשאלה אם יש מקום לשינה ליום אחד "ללין",
והיא הציעה מקום שינה למספר ימים "ללון" )על פי פירוש רש"י(.
 oהצעת חסד נוסף :רבקה נשאלה האם יש מקום לשינה ,והיא הציעה גם מקום לשינה
וגם מספוא.
•

נתלה על הלוח את הדמויות של העבד ושל רבקה )נספח .(3

•

נוציא בועת קומיקס לכל אחת מהדמויות .נכתוב את בקשתו של אליעזר ואת תשובתה של
רבה בבועות ,ונדון על מידת ריבוי החסד של רבקה.

•

נסביר שכמו בכל מידה כדי להגיע למידת ריבוי החסד צריך להתאמן.

•

נזמין תלמיד אחד וניתן לו את אחד מכרטיסי "כד של חסד" )נספח  .(4נדון במליאה כיצד
אפשר להרבות בחסד במקרה המוזכר .כך נעשה גם עם שאר כרטיסי נספח .4

נערה טובה יפת עיניים ,שיר )מליאה(
•

נחלק את השיר "נערה טובה יפת עיניים" מאת לוין קיפניס )נספח .(5

•

נשמיע את השיר ונלמד את התלמידים לשיר עם המנגינה.

•

נדון עם התלמידים:
 oאילו חסדים מתאר השיר? )ת :השקיית העבד והגמלים והכנסת אורחים(.
 oמה הכוונה בביטוי "יפת עיניים"? )ת :רבקה ראתה בעין יפה את הזולת וגמלה
חסדים בעין טובה בנדיבות(.
 oמה קיבלה רבקה? )ת :נזם פז וצמידי זהב(.
 oלְ מה זכתה בזכות מעשי החסד? )ת :להיכנס לבית אברהם ולהיות אחת מהאמהות
הקדושות של עם ישראל .לתאר את רבקה באוהל שרה(.

•

נאמר :כשאנו מקיימים חסדים אנו עושים כמעשי האבות והאמהות הקדושים :אברהם,
יצחק ויעקב ,שרה ,רבקה ,רחל ולאה ,ובכך אנו ממשיכים את דרכם ועם ישראל חי וקיים
לעד.

סיכום :כד של חסד )מליאה(
הצעה להעשרה:
•

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

•

נציב כד שקוף על שולחן המורה ולידו גולות או אבני זכוכית לקישוט השולחן בשני גדלים.

•

נסביר כי בכל פעם שיתקיים בכיתה מעשה חסד נכניס לכד גולה או אבן זכוכית ,כאשר הכד
יתמלא תזכה הכיתה בפרס כלשהו.
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נספח  :1נערת החסד
נא לצייר את עבד אברהם רץ לקראת רבקה ומתוכו בועת דיבור :הגמיאיני נא מעט
מים מכדך :נא לצייר את רבקה ב 2-מצבים .1 :מגישה לעבד כד מים ובועת דיבור:
שתה אדוני  .2רבקה דולה מים מהבאר ומשקה את  10הגמלים )זריזות להראות את
הפעילות אדם עם הרבה ידיים שעושה כמה פעולות(.

נספח  :2מבחן החסד
אביעד ,כל הכרטיסים על עמוד אחד ,להוסיף איור מתאים

ִאמָּ א בִּ ְקּ ָשׁה ִמ ְמּ� לֶאֱ סֹף אֶ ת הַ לֵּג ֹו מֵ הָ ִר ְצפָּ ה.
עַ ל הָ ִר ְצפָּ ה הָ יוּ ְמ ֻפ ָזּ ִרים ע ֹוד חֲ פָ ִצים כְּ גוֹן ַגּ ְרבַּ ִים ,כְּ ֵלי כְּ ִתיבָ ה וּפָּ א ֶזל.
מַ ה ַתּעֲ ֶשׂה?
 .1אָ ִרים אֶ ת ָכּל הַ חֲ פָ ִצים לִ ְמק ֹומָ ם.
ִ .2אמָּ א בִּ ְקּ ָשׁה ֶלאֱ ֹסף ַרק ֵלג ֹו וְ צָ ִרי� לִ ְשׁמֹ עַ בְּ ק ֹו ָלהּ.
 .3אֲ נִ י אַ גִּ יד ָלהּ ֶשׁאָ ִחי הַ ָקּטָ ן פִּ ֵזּר וְ �א אֲ נִ י.

תּר ַתּ ְרגִּ יל בְּ חֶ שׁבּ ֹון.
הַ מּ ֹו ָרה בִּ ְקּ ָשׁה ִמ ְמּ� ַלעֲ ֹזר לְ ָשׁל ֹום לִ פְ ֹ
תּ ֹו� כְּ דֵ י עֶ זְ ָרה ַשׂ ְמ ָתּ ֵלב ֶשׁ ָשּׁל ֹום ִמ ְת ַק ֶשּׁה בְּ ַת ְרגִּ יל נ ֹוסָ ף.
מַ ה ַתּעֲ ֶשׂה?
 .1הַ מּ ֹו ָרה בִּ ְקּ ָשׁה ַרק ַתּ ְרגִּ יל אֶ חָ ד וְ ֶזהוּ.
 .2אֲ ַלמֵּ ד א ֹות ֹו אַחַ ר הַ צָּ הֳ ַר ִים אֶ ת ָכּל הַ ַתּ ְרגִּ ילִ ים.
 .3אֲ נִ י �א חָ בֵ ר ֶשׁל ָשׁל ֹום וְ אֵ ין לִ י חֶ ֶשׁק ַלעֲ ֹזר ל ֹו.
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ית בְּ בִ קּוּר אֵ צֶ ל סָ בְ ָתא וְ סַ בָּ א הֵ ם בִּ ְקּשׁוּ ִמ ְמּ� ְקצָ ת ֶשׁ ֶקט כִּ י הֵ ם
כְּ ֶשׁהָ ִי ָ
ְצ ִריכִ ים ָלנוּחַ  .אֲ ח ֹו ְת� הַ ְקּטַ ָנּה ָנפְ ָלה וּבָ כְ ָתה בְּ ק ֹול ָרם.

נספח  :3דמות
אליעזר ודמות רבקה
גרפיקה :נא לעצב
דמויות אלו בקווים
כלליים

אֵ יך ָתּגִ יב?
 .1אֲ נִ י אֶ ָשּׁאֵ ר בְּ ֶשׁ ֶקט אֲ בָ ל אֲ נִ י �א אַ ְח ַראי עַ ל אֲ חו ִֹתי הַ ְקּ ַט ָנּה.

נספח  :4כד של חסד

 .2אֲ נִ י אֶ ְשׂמַ ח ֶשׁאֲ ח ֹו ִתי בּ ֹו ָכה כְּ דֵ י ֶשׁסָ בְ ָתא וְ סַ בָּ א ָיקוּמוּ וַ אֲ נִ י אוּ ַכל
לְ הַ ְמ ִשׁיךּ לְ הַ ְר ִעישׁ.

גרפיקה:

לכתוב

את המקרים בתוך

 .3אֲ ַנחֵ ם אֶ ת אֲ ח ֹו ִתי וַ אֲ טַ פֵּ ל בָּ הּ כְּ דֵ י ֶשׁ�א ַתּפְ ִריעַ לְ סַ בָּ א וְ ָס ְב ָתא.

כד

וסביבו

סמני

גזירה

ִמ ְק ֶרה ִראשׁוֹן:
דּוּרגֶל הֶ חָ ָדשׁ ֶשׁ ִקּבַּ לְ ָתּ בְּ מַ ָתּנָה ,וְ ִתכְ נַנְ ָתּ לְ ַשׂחֵ ק בַּ הַ פְ סָ ָקה עִ ם יו ִֹסי חַ בֵ ְר� הַ טּוֹב.
הֵ בֵ אתָ לַכִּ ָתּה אֶ ת הַ ַכּ ֶ
אֵ י� תּוּכַ ל לְ הַ ְרבּוֹת בְּ חֶ סֶ ד?
ְתּשׁוּבָ ה_________________________________________________ :
ִמ ְק ֶרה שֵׁ נִי:
חַ בֵ ְר� ִנגַּשׁ אֵ לֶי� וְ ִספֵּ ר כִּ י שָׁ כַ ח אֶ ת הַ ַקּלְ מָ ר וְ הוּא זָ קוּק לְ עִ פָּ רוֹן.
כֵּיצַ ד תּוּכַל לְ הַ ְרבּוֹת בְּ חֶ סֶ ד?
ְתּשׁוּבָ ה_________________________________________________ :

ישׁי:
ִמ ְק ֶרה ְשׁלִ ִ
חַ בֵ ְר� ְמסַ פֵּ ר כִּ י הו ָֹריו נ ְָסעוּ הָ עֶ ֶרב וְ הוּא רוֹצֶ ה לָבוֹא לִ ישֹׁן אֶ ְצלְ �.
כֵּיצַ ד ַתּ ְרבֶּ ה בְּ חֶ סֶ ד?
ְתּשׁוּבָ ה_________________________________________________ :

נספח  :5נערה טובה יפת עיניים
לעצב שני עותקים של השיר על עמוד אחד עם סימני גזירה ביניהם ,להוסיף איור מתאים.
U

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

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

U

מילים :לוין קיפניס
לחן :ידידיה אדמון
שנת הלחנה1928 :
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ַנע ֲָרה טוֹבָ ה יְ פַ ת עֵ ינַיִ ם,
הַ ִטּי כַּדֵּ � ,הַ ְשׁ ִקינִ י מַ יִ ם.
ְשׁתֵ ה ,אֲ דוֹנִ י ,כּ ִַדּי לְ פָ נֶי�,
אַחַ ר אֶ ְשׁאַב גַּם לִ גְ מַ לֶּי�.
ידי נָא ,בַּ ת חַ יִ ל,
ִמי אַ ְתּ? הַ גִּ ִ
הֲ יֵשׁ מָ קוֹם לָלוּן בַּ לַּיִ ל?
אֲ נִ י ִרבְ ָקה ,יֵשׁ בַּ יִ ת לָנוּ,

גַּם ֶתּבֶ ן ,גַּם ִמ ְספּוֹא עִ מָּ נוּ
חֵ ן חֵ ןַ ,נע ֲָרה יְ פַ ת עֵ ינַיִ ם,
עַ ל כִּ י ִה ְשׁ ֵקית אוֹתָ נוּ מַ יִ ם.

ֶנזֶם-פָּ ז ִהנֵּה לְ אָזְ נַיִ �
וּשׁנֵי צְ ִמידֵ י זָהָ ב עַ ל יָדַ יִ ך.
ְ
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