בס"ד  ,חשון תש"פ ,ברוך ה' חונן הדעת ,לזכר סבא דנש וסבתא לילי

משחק משפחתי לפרשת לך לך
הקדמה למשחק :בפרשה מסופר על מלחמת ארבעת המלכים בחמשת המלכים,
ששיאה לקיחת לוט האחיין של אברם ושרה בשבי.
ַוי ְִהיִ ,בימֵ י אַ ְמ ָרפֶ ל מֶ לֶ ְךִ -שנְ עָ ר ,אַ ְריֹוְך ,מֶ לֶ ְך אֶ לָ סָ ר; כְ ָד ְרלָ עֹמֶ ר מֶ לֶ ְך עֵ ילָ ם ,ו ְִת ְדעָ ל מֶ לֶ ְך
ּגֹויִם
ארבעה מלכים נגד חמישה מלכים:
עָ ׂשּו ִמ ְלחָ מָ ה ,אֶ ת-בֶ ַרע מֶ לֶ ְך ְסדֹם ,וְאֶ תִ -ב ְר ַשע ,מֶ לֶ ְך ֲעמ ָֹרה; ִשנְ אָ ב מֶ לֶ ְך אַ ְדמָ ה,
ְש ְמאֵ בֶ ר מֶ לֶ ְך צְ ֹביִיםּ ,ומֶ לֶ ְך בֶ לַ עִ ,היא-צֹעַ ר.
ו ֶ
אחת העיר המותקפות והמנוצחות היא סדום ,היכן שגר לוט האחיין של אברם,
והוא נלקח בשבי:
וַיִ ְקחּו אֶ ת-לֹוט וְאֶ תְ -רכֻשֹו בֶ ן-אֲ ִחי אַ ְב ָרםַ ,ו ֵילֵ כּו; וְהּוא יֹ ֵשבִ ,ב ְסדֹם
פליט מגיע ומספר לאברם שלוט נלקח בשבי .מי שלח את הפליט ,וכיצד יודע
הפליט על הקשרים בין לוט ואברם? זו שאלה לעיון ולמחשבה.
שכֵן ְבאֵ ֹלנֵי מַ ְמ ֵרא הָ אֱ מ ִֹרי ,אֲ ִחי אֶ ְשכֹל וַאֲ ִחי
ַויָב ֹא ,הַ פָ ִליטַ ,ו ַיּגֵדְ ,לאַ ְב ָרם הָ עִ ְב ִרי; וְהּוא ֹ
עָ נֵר ,וְהֵ ם ,בַ עֲלֵ י ְב ִרית-אַ ְב ָרם.
אברם יוצא עם אנשי ביתו (חניכיו ,מי הם? עוד נקודה מעניינת לדיון ולמחשבה) על
מנת לשחרר את לוט.
ּושֹלש מֵ אֹות,
מנָה עָ ָׂשר ְ
ידי בֵ יתֹוְ ,ש ֹ
נִשבָ ה אָ ִחיו; ַוי ֶָרק אֶ ת-חֲ נִ יכָיו י ְִל ֵ
וַיִ ְשמַ ע אַ ְב ָרם ,כִ י ְ
וַיִ ְרדֹף ,עַ דָ -דן.
פרוייקט שולחן ערוך לפרשה כולל את תמונת שולחן השבת של משפחת כ"ץ המעוצב בהשראת פרשת
השבוע ,ודבר תורה המתאים לשיחה משפחתית ליד שולחן שבת /https://shabbattable.blog -

אברם נלחם ומנצח ,מציל את לוט וזוכה בשלל:
ָשב ,אֵ ת כָל-הָ ְרכֻש; ְוגַם אֶ ת-לֹוט אָ ִחיו ְּורכֻשֹו הֵ ִשיבְ ,וגַם אֶ ת-הַ נ ִָשים וְאֶ ת-הָ עָ ם.
ַוי ֶ
המשמעות היא שאברם נלחם בארבעת המלכים המנצחים (שנצחו כבר חמישה
מלכים) והוא אכן עושה את זה ומנצח בעצמו .יוצא שאברם ניצח תשעה מלכים עד
כה.
לאחר המלחמה יוצא לקראת אברם מלכי-צדק מלך שלם.
ּומַ ְלכִ י-צֶ ֶדק מֶ לֶ ְך ָשלֵ ם ,הֹוצִ יא לֶ חֶ ם ָו ָייִן; וְהּוא כֹהֵ ןְ ,לאֵ ל עֶ ְליֹון.
ַויְבָ ְרכֵהּו ,וַי ֹאמַ ר :בָ רּוְך אַ ְב ָרם ְלאֵ ל עֶ ְליֹון ,קֹ נֵה ָשמַ יִם וָאָ ֶרץ
מי? איזו עיר? איפה הוא היה במלחמות שהתרחשו עד כה? לצד הוא מי הוא?
הרבה שאלות לעיון ולהעמקה .אנחנו נדון בהן בשולחן השבת וב"חבורת הסיפור
והפרשה" של מניין ארזים...מצטערת שלא אוכל לפרט כאן את הכל.
לפי אחת הגישות להבנת הפרשה מלכי-צדק יוצא לקראת אברם ואנשיו עם לחם
ויין ,כי זה מנהג המקומיים כלפי המנצחים .הגשת הלחם והיין ללוחמים המנצחים
מבטאת כניעה ללא צורך במלחמה (קצת דומה למה שעשו הגבעונים ליהושע בן-
נון בכיבוש הארץ).
אם כך יוצא שאברהם ניצח עשרה מלכים.
אברם נותן למלכי-צדק מעשר .מעשר הוא החלק העשירי בשלל .למה אברם נותן
לו חלק בשלל מלחמה שבה לא השתתף?
ֲׂשרִ ,מכֹל
וַיִ ֶתן-לֹו מַ ע ֵ
אולי זו הדרך של אברם "לכבוש" את מלכי-צדק ולכבול אותו בנאמנות אליו ,כך הוא
עושה אותו שותף שלו ,לניצחונותיו ,לריבונותו ההולכת וגדלה על הארץ.
ליד שולחן השבת נשחק את משחק ה ,100-כיוון שעשר הוא מעשר (עשירית)
ממאה ,וכיוון שהוא משחק אסטרטגיה (וממלחמותיו של אברם אפשר ללמוד
אסטרטגיה) ,וכיוון שהוא משחק מחשבה מופשט – ולוואי שכל המלחמות
והקונפליקטים בחיינו יפתרו באופן הזה.
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משחקים משפחתיים לפרשת לך לך:
משחק ה100-
שני שחקנים מתחילים לחבר מספרים בין  .1-10כל שחקן בתורו אומר איזה מספר
ירצה להוסיף ,המטרה להגיע בדיוק למספר  .100המנצח הוא שמגיע ל,100-
כלומר הוא את הסכום הדרוש ,כדי להגיע ל 100-בדיוק.
*כיוון שאנחנו בפורום משפחתי המונה יותר משני אנשים ,וכן שחקנים בעלי יכולות
שונות ולא שוות ,נחלק את בני המשפחה לשתי קבוצות ונעבוד בשיתוף פעולה.
רמז להצלחה :תכנון לאחור...
דוגמא למהלך משחק:
שחקן א7 :
שחקן ב( 8 :הסכום )15
שחקן א( 3 :הסכום )18
שחקן ב( 5 :הסכום )23
וכך ממשיכים עד שאחד/אחת מהשחקנים בתורו מגיע לסכום .100

נים NIM
אם אתם משחקים אבן-נייר-ומספריים על מנת להחליט מי זוכה שהטבה מסוימת
(ראשון במקלחת ,לדוגמא) ,אז הנה משחק אסטרטגי עתיק הדורש יותר מחשבה
ותכנון ממזל ,כדי לנצח:
נציב על השולחן ערמות של קפלות/לגו/אבני לגו/גולות (במקור משחקים עם
גפרורים).
בכל תור כל שחקן (או נציג של קבוצה) יכול לקחת כל מספר קפלות שהוא רוצה
אבל רק מערמה אחת .המנצח במשחק הוא מי שלוקח את הקפלה האחרונה
מהערמה האחרונה .מותר לקחת בבת אחת ערימה שלמה.
התחילו עם שלוש ערימות :ערמה  5 – 1קפלות ,ערמה  - 2ארבע קפלות ,ערמה 3
– שלוש קפלות.

שבת של שלום ושמחה מגילי והמשפחה
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