
 

 

המבול, מגדל בבל וצאצאי בני נח. על חטא דור  עיקר פרשת נח עוסק בשלושה עניינים מרכזיים:
 :המבול נאמר

 
ֵחת" שָּׁ ס ַותִּ מָּׁ ָאֶרץ, חָּׁ ֵלא הָּׁ מָּׁ ָאֶרץ... ַותִּ ֵנה -ַוַיְרא ֱאֹלקים ֶאת. הָּׁ ָאֶרץ, ְוהִּ ההָּׁ תָּׁ ְשחָּׁ י  :נִּ ית-כִּ ְשחִּ  ... הִּ

ל ַח, ֵקץ כָּׁ י -ַויֹּאֶמר ֱאֹלקים ְלנֹּ ְננִּ ַני... ְוהִּ א ְלפָּׁ ר בָּׁ שָּׁ םבָּׁ יתָּׁ ָאֶרץ-, ֶאתַמְשחִּ  י"ג( –י"א , ו', )בראשית "הָּׁ
 

ם משפחת המילים: יתָּׁ ית, ַמְשחִּ ְשחִּ ה, הִּ תָּׁ ְשחָּׁ ֵחת, נִּ שָּׁ  ַותִּ
 

 המשמעות המשותפת למילים: 
ם ,למשפחת המילים יתָּׁ ית, ַמְשחִּ ְשחִּ ה, הִּ תָּׁ ְשחָּׁ ֵחת, נִּ שָּׁ  - , שורש משותף ,שח"ת ומשמעות משותפתַותִּ

הקלקול מוסרי או הרס. המילים  תָּׁ ְשחָּׁ ית, נִּ ְשחִּ ֵחת, הִּ שָּׁ לציין כי נהרסו גדרי המוסר  ותבא ַותִּ
ק עד יהקלקול הלך והעמו ,שמירת זכות הזולת ,החשובים ביותר כמו: המשפחה, טוהר הנפש

םהמילה  .שמלאה הארץ חמס, שוד וגזל וכו' יתָּׁ דה כנגד מידה: ימבהירה כי העונש ניתן מ ַמְשחִּ
 . )דעת סופרים על התורה(ים משחית את הארץ שנשחתהקאלו

 
 מה הקשר? 

גדול זה חטא  .להילחם בו ובקב"ה וניס שבו כפרו בפרשה נזכר גם חטא דור ההפלגה )מגדל בבל(,
היה גדול  של  בכל זאת עונשםו ,אשר השחיתו את הארץ אך לא כפרו בקב"היותר מחטא דור המבול, 

"דור המבול היו גזלנים  נשטפו במבול, ואנשי דור ההפלגה לא אבדו מן העולם. מסביר רש"י: -יותר
 - מריבה ביניהם לכן נאבדו, ואנשי דור ההפלגה היו נוהגים אהבה ורעות ביניהם שנאמר והייתה

הרב יעקובסון( מוסיפה פרופ'  -דים', ולכן הקל בעונשם" )מתוך בינה במקרא'שפה אחת ודברים אח
נחמה ליבוביץ: בתקופה זאת עדיין מהדהדים באוזנינו דברי תפילתנו בנעילה בהדגישנו פעמיים כי 

 "ואתה ברחמיך הרבים רחם עלינו "למען נחדל מעושק ידינו.. תכלית כל היום הקדוש הזה:

עברית                                                            רכזות ומורות  –בנושא הרב ניסים ז"ל מפגש וירטואלי 
השנתית של  מקומות להצטרפות למפגש וירטואלי המציג יחידת הוראה בנושא הדמותכמה נותרו 

ביום ראשון,   ,בע"ה ,כנית עופרים, בהלימה ליעדי החינוך הלשוני. המפגש יתקייםוהחמ"ד, ברוח ת
 . בטופס המקווןבנובמבר. הרשמה  3 ה' במר חשון,

 שלכן,
 סיגלית שאקי

Sigalitsh2@education.gov.il 
מפקחת על החינוך הלשוני מ"מ 

 ד“בחמ

 תלמידים –הרב ניסים ז"ל  מפגש וירטואלי בנושא
 ,'ה -לתלמידי כתות ד' במסגרת בית הספר הווירטואלי של החמ"ד, נקיים אי"ה שיעור וירטואלי

מגוונות  הוראה  , בדרכי , תוך טיפוח מיומנויות השפהאודות הרב יצחק ניסים זצ"ל בדרך "עופרים"

 .חוויית למידה מהנה ומשמעותית לתלמידיםו

מידע והרשמה 
docx.דים  לשיעור הוירטואלי לתלמי

  פרטים והרשמה במצ"ב.
 

 מהפרשהשפחות מילים גשר למ

 נח - 6 - גשר לקשר 

 ענייני דיומא

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

                                                      יוצא לדרך –תש"פ  –רוץ הצבי" מ"
ות תחרות כתיבת הסיפורים של ילדי רצ"ב מידע ופרטים אוד

  "מרוץ הצבי". בהצלחה לכולנו! –החמ"ד 

מרוץ 
doc.-הצבי-תשפ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezP2vh7LdpMqgoo-o1eXt_cErWI3n2DB66mdRs71z7A58COQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

