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 וסבתא לילי , לזכר סבא דנש  , ברוך ה' חונן הדעתחשון תש"פבס"ד ,  

 

 

 

 לך לךפרשת  ל  משחק משפחתי
 

ת המלכים,  לחמת ארבעת המלכים בחמשהקדמה למשחק: בפרשה מסופר על מ

 ושרה בשבי.  ם  ששיאה לקיחת לוט האחיין של אבר

ֶלְך ֵעיָלם, ְוִתְדָעל ֶמֶלְך  ִשְנָער, ַאְריֹוְך, ֶמֶלְך ֶאָלָסר; ְכָדְרָלֹעֶמר מֶ - ַוְיִהי, ִביֵמי ַאְמָרֶפל ֶמֶלְך

   ּגֹוִים 

 ארבעה מלכים נגד חמישה מלכים: 

ִבְרַשע, ֶמֶלְך ֲעֹמָרה; ִשְנָאב ֶמֶלְך ַאְדָמה,  -ֶבַרע ֶמֶלְך ְסֹדם, ְוֶאת-ָעׂשּו ִמְלָחָמה, ֶאת

 . ֹצַער -ְוֶשְמֵאֶבר ֶמֶלְך ְצֹבִיים, ּוֶמֶלְך ֶבַלע, ִהיא 

ן של אברם,  נוצחות היא סדום, היכן שגר לוט האחיי אחת העיר המותקפות והמ

 והוא נלקח בשבי: 

 ֵלכּו; ְוהּוא ֹיֵשב, ִבְסֹדםֲאִחי ַאְבָרם, ַויֵ -ְרֻכשֹו ֶבן- לֹוט ְוֶאת-ַוִיְקחּו ֶאת

פליט מגיע ומספר לאברם שלוט נלקח בשבי. מי שלח את הפליט, וכיצד יודע  

 שאלה לעיון ולמחשבה.  ם? זו ט ואבר הפליט על הקשרים בין לו

ַוָיבֹא, ַהָפִליט, ַוַיֵּגד, ְלַאְבָרם ָהִעְבִרי; ְוהּוא ֹשֵכן ְבֵאֹלֵני ַמְמֵרא ָהֱאֹמִרי, ֲאִחי ֶאְשֹכל ַוֲאִחי  

 ַאְבָרם. - ָעֵנר, ְוֵהם, ַבֲעֵלי ְבִרית

בה( על  , מי הם? עוד נקודה מעניינת לדיון ולמחשם יוצא עם אנשי ביתו )חניכיו אבר

 מנת לשחרר את לוט. 

ר ּוְשֹלש ֵמאֹות,  ֲחִניָכיו ְיִליֵדי ֵביתֹו, ְשֹמָנה ָעׂשָ -ַוִיְשַמע ַאְבָרם, ִכי ִנְשָבה ָאִחיו; ַוָיֶרק ֶאת

 ָדן. -ַוִיְרֹדף, ַעד 
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 וזוכה בשלל: את לוט  , מצילאברם נלחם ומנצח 

 ָהָעם. -ַהָנִשים ְוֶאת-לֹוט ָאִחיו ּוְרֻכשֹו ֵהִשיב, ְוַגם ֶאת-ָהְרֻכש; ְוַגם ֶאת-ַוָיֶשב, ֵאת ָכל

)שנצחו כבר חמישה   המנצחים  עת המלכיםבבאר נלחםהמשמעות היא שאברם 

כים עד  א שאברם ניצח תשעה מל. יוצוהוא אכן עושה את זה ומנצח בעצמו  מלכים(

 כה. 

 

 צדק מלך שלם.  -צא לקראת אברם מלכיהמלחמה יור לאח

 ֶצֶדק ֶמֶלְך ָשֵלם, הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין; ְוהּוא ֹכֵהן, ְלֵאל ֶעְליֹון. -ּוַמְלִכי

 :  ָברּוְך ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון, ֹקֵנה ָשַמִים ָוָאֶרץ ַוְיָבְרֵכהּו, ַויֹאַמר 

 מי? איזו עיר? איפה הוא היה במלחמות שהתרחשו עד כה? לצד הוא מי הוא? 

חבורת הסיפור  "בת וב השאנחנו נדון בהן בשולחן  עמקה.ה לשאלות לעיון והרבה 

 הכל. אן את מצטערת שלא אוכל לפרט כ ארזים...של מניין   " והפרשה

עם לחם   ם ואנשיוצדק יוצא לקראת אבר-הבנת הפרשה מלכילפי אחת הגישות ל

. הגשת הלחם והיין ללוחמים המנצחים  ויין, כי זה מנהג המקומיים כלפי המנצחים

- ושע בןשו הגבעונים ליהבמלחמה )קצת דומה למה שעמבטאת כניעה ללא צורך 

 נון בכיבוש הארץ(. 

 .  עשרה מלכים צח  צא שאברהם נים כך יוא

אברם נותן   שירי בשלל. למהר. מעשר הוא החלק העעשצדק מ-ם נותן למלכיאבר

 שבה לא השתתף? חמה  לו חלק בשלל מל

 לֹו ַמֲעֵׂשר, ִמֹכל -ַוִיֶתן

  צדק ולכבול אותו בנאמנות אליו, כך הוא -את מלכי " לכבוש "רם באולי זו הדרך של א

 ריבונותו ההולכת וגדלה על הארץ. צחונותיו, ל ינעושה אותו שותף שלו, ל

 

ת(  )עשירי מעשר שעשר הוא , כיוון 100-ליד שולחן השבת נשחק את משחק ה

  ממלחמותיו של אברם אפשר ללמוד כיוון שהוא משחק אסטרטגיה )וו, ממאה

שכל המלחמות  ולוואי   –מופשט  מחשבה, וכיוון שהוא משחק (גיהאסטרט 

 והקונפליקטים בחיינו יפתרו באופן הזה. 
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 רשת לך לך: לפ םימשפחתי  יםקמשח

 100- משחק ה

. כל שחקן בתורו אומר איזה מספר  1-10ספרים בין שני שחקנים מתחילים לחבר מ

,  100-שמגיע למנצח הוא . ה100ר ירצה להוסיף, המטרה להגיע בדיוק למספ

 בדיוק.  100-, כדי להגיע ל כלומר הוא את הסכום הדרוש

בעלי יכולות   תר משני אנשים, וכן שחקניםהמונה יו*כיוון שאנחנו בפורום משפחתי 

.  בשיתוף פעולה שונות ולא שוות, נחלק את בני המשפחה לשתי קבוצות ונעבוד 

 ור... רמז להצלחה: תכנון לאח

 : קמשחמהלך דוגמא ל

 7 שחקן א:

 (15)הסכום   8 קן ב:חש

 (18הסכום ) 3 שחקן א:

 (23)הסכום   5 ב:שחקן 

 . 100סכום בתורו מגיע לאחת מהשחקנים /אחד וכך ממשיכים עד ש 

 

 IMNנים 

ומספריים על מנת להחליט מי זוכה שהטבה מסוימת  -נייר-אם אתם משחקים אבן 

יותר מחשבה  ורש הד עתיק י ג אסטרטנה משחק  )ראשון במקלחת, לדוגמא(, אז ה

 , כדי לנצח: ותכנון ממזל

)במקור משחקים עם   גולות / ולות/לגו/אבני לגמות של קפהשולחן ערנציב על 

 (. גפרורים 

רוצה  שהוא  קפלות לקחת כל מספר בכל תור כל שחקן )או נציג של קבוצה( יכול 

  קפלה האחרונהאבל רק מערמה אחת. המנצח במשחק הוא מי שלוקח את ה

   מותר לקחת בבת אחת ערימה שלמה.  .מהערמה האחרונה

    3  ארבע קפלות, ערמה -  2 קפלות, ערמה 5 –  1  ה: ערמהתחילו עם שלוש ערימות

 קפלות. שלוש  –

 

 שפחה לום ושמחה מגילי והמשבת של ש
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