
 
 שלומית מאירס  -תש"פ 2019קבלת שבת לתחילת שנת הלימודים  -פרשת ראה

 

-ַהְבָרָכה ֲאֶשר ִתְשְמעּו ֶאל-ֶאת כז  .ְבָרָכה ּוְקָלָלה  ְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום כו דברים י"א

ת ְיהָוה  ִמְצֹו-לֹא ִתְשְמעּו ֶאל-ְוַהְקָלָלה ִאם כח.  ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום  ת ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכםְצֹומִ 

-ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאֶשר לֹא  ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום-ֱאֹלֵהיֶכם ְוַסְרֶתם ִמן

ִטים ֲאֶשר ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם  ַהִמְשפָ -ַהֻחִקים ְוֶאת-ּוְשַמְרֶתם ַלֲעׂשֹות ֵאת ָכל לב  .....  ְיַדְעֶתם.

 ..... ַהּיֹום

 

 מה מביא ברכה, ומה עלול להביא קללה?

בפרשה  העם מתבקש  לעשות לפי ציוויי האל ואז תבוא עליו הברכה. העם נדרש לוותר על  

 דברים קודמים שהיו בארץ ולנהוג רק לפי הציווי האלוהי.

 

 ם להם: בשולחנו את ילדינו ללימודים אנו אומרי 

 הביאו איתכם את הערכים והחוקים מהבית, אבל גם תיפתחו ותקבלו חוקים חדשים.

 תשאלו שאלות, תבקשו דרכים חדשות.   -תקשיבו למורות ולמורים 

תפתחו גם את הביקורת שלכם. תשאלו שאלות. קבלו את החוק אבל גם תהיו סקרנים  -אבל

 להבינו.

על אלים אחרים.    -ם שמביאים רעיונות אחריםהפרשה מזהירה מפני הקשבה לנביאים ולאנשי

 ואף מחמירה בצורך לסלקם ואף להרגם. 

עם הורים ומחנכים על דברים חדשים. ומזמינה    ותתייעצ תקשיבו. תבחנו.    -אני אומרת ההיפך 

 אותנו המבוגרים לבחון, לבחור ולהנחות מתוך הביקורתיות ולא מתוך הימנעות ועונשים.

 

 ללוויים.  -הקודשבמלאכת  בפרשה ישראל נידרשים לא לשכוח לדאוג לעושים

 -דינואנחנו מוזמנים לא לשכוח להודות  ולעזור לעושים במלאכת החינוך וההוראה ליל

שבעזרתם הדעת נרכשת ויותר מכך נבנה עולם של לימוד , סקרנות, צמיחה ופיתוח הביטחון  

 לעשייה ולמידה בעולם .  

 

 תלמיד / רחלי ראובןמתוך : 

 המתנה הכי גדולה

 שאדם יכול להניח על חייו 

 ולהעניק לקיומו 

 זו הבחירה להיות תלמיד אמיתי

 הדברים תלמיד אמיתי נפגש עם

 כל פעם כבראשונה,

 הוא מביט על העולם ומעניק שמות חדשים 

 לכל מה שהוא פוגש בתוכו

 לעולם אין הפרח שפגש אתמול

 דומה לפרח ששב לפגוש היום, 

 הים, לעולם אינו מכניס אותו אליו פעמיים, 

 עיניו פעורות מסקרנות 

 וליבו חף מידענות 

 אינו יכול ללמוד -מי שכבר יודע 

 שגופו מנוקד בציניות מי 

 במרירות

 בביקורת

 ..... לא יוכל להיות תלמיד

 

 ..... 

 המתנה הכי גדולה

 שמורה יכול להעניק לעצמו

זה להיכנס לכיתת החיים ולהיות תלמיד  

 אמיתי

 שבת שלום



 
 


