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 חלק א'  ורה מבראשית'מדריך למורה לחוברת 'ת

 י"ז -על ספר בראשית לפרקים א'
 מאת הרב אברהם שושן

 א' כיתה  החוברת מיועדת לתלמידי
 לאחר שלב הקניית הקריאה

 
 ספר בראשיתבלימודים הכנית ות  

  פרמס פרקיםה נושאה 
 שיעוריםה

 
 הבריאה
ואבות 
 האנושות

(44) 
 
 

 21 'ג, 'ב – 'א ששת ימי הבריאה והשבת

 6 ה"כ-'ד, 'ב יצירת האדם והאשה 

 6 'ג טוב ורע האכילה מעץ הדעת

 7 'ד קין והבל

 1 'ה ספר תולדות אדם

 
 
 נח 

 והמבול
(25) 

 
 
 
 
 

 1 'ו בני דורו של נח

 4 'ו ההכנות למבול

 4 'ז המבול

 4 'ח רבןוהיציאה מן התיבה והק

 5 'ט נח ובניו לאחר המבול, הקשת

 3 'י ותפוצתםצאצאי נח 

 3 א"י עשרה דורות מנח ועד אברם

 
 

אברהם 
 אבינו

(22) 

 4 ב"י מסעות אברם לארץ כנען

 3 ג"י הבטחת הארץ, אברם ולוט

 5 ד"י מלחמת ארבעת המלכים

 3 ו"ט ברית בין הבתרים

 1 ז"ט הגר וישמעאל 

 4 ז"י ברית המילה 
 שיעורים 80: סה"כ  
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ם . 2 ְנת ָּ נ ַּ ִׁ ם"ָבֶניָך ל  "ְוש  ְרת ָּ ב ָּ ב ַּ   ( ז', ')דברים ו ְודִׁ

ת . 1 ם אֶּ ם אֹתָּ ְדת ֶּ מ ַּ ֵניֶכם"ְולִׁ ם ב   ר ב ָּ ב ֵּ    ט("י, א"דברים י) "ְלדַּ

ם . 3 ְעת ָּ ֵני ָבֶניךָ "ְוהֹודַּ ִלב  ָבֶניָך ו  י ל  ְפנֵּ ְדת ָּ לִׁ מַּ ר עָּ ֶּ ב"קֶּ ֱאלֹ  ה'יֹום ֲאש  ֹחרֵּ   ( 'י-'ט, 'דברים ד) יךָּ ב ְ

ם . 4 ו ֻּ צַּ ר ת ְ ֶּ ֵניֶכם"ֲאש  ז ֹאת" ֶאת ב   ה הַּ ֹורָּ ת  י הַּ ְברֵּ ל ד ִׁ ת כ ָּ ֲעׂשֹות אֶּ ֹמר לַּ ְ ש   ז("מ-ו"מ, ב"ל דברים) לִׁ

ם. 5 כ ֶּ ק הו א מִׁ ר רֵּ בָּ י לֹא דָּ י הו א, "כ ִׁ יֶכם כ ִׁ ר , ַחי ֵ בָּ ד ָּ בַּ ה"ו  מָּ ֲאדָּ ל הָּ ים עַּ מִׁ יכו  יָּ ֲארִׁ ה ת ַּ ז ֶּ  ז("מ, ב")דברים ל הַּ

ם. 5 ת ֶּ ים ב ַּ , "ְואַּ קִׁ בֵּ ד ְ םקֱאלֹ  ה'הַּ י ֹום", יכֶּ ם הַּ כֶּ ל ְ ים כ ֻּ י ִׁ   ('ד, 'דברים פרק ד) חַּ

וֹ . 6 ְרכ  י דַּ ִׁ ל פ  ר עַּ עַּ נ ַּ ה, "ֲחֹנְך לַּ נ ָּ ֶּ מ  סו ר מִׁ ין לֹא יָּ ְזקִׁ י יַּ ם כ ִׁ  ('ו, ב"משלי  כ) "ג ַּ

ה . 7 ֹורָּ ה"ת  ֶּ נו  מש  ה לָּ ו ָּ ֲעקֹב", צִׁ ת יַּ ל ַּ ה ְקהִׁ ָּ ש    ('ד, ג"דברים ל) מֹורָּ

 

 ט"בבלי מסכת שבת דף קי : תלמודמקורות מה

 ,אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן .9
 .שהוא הבל שאין בו חטא      

 .ן בית המקדשיאין מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו לבני .2

 
 .מחריבין אותה ,תינוקות של בית רבןשאין בה , כל עיר .4

 .מחרימין אותה: רבינא אמר     
 

 .חז"ל על מעלתם של מלמדי תינוקות והגדירו אותם "ככוכבים לעולם ועד"רבות כתבו 

 . האמת האלוקיתלומדים את כי בו , שיעור תורה מכל שיעור אחרשונה לכן 
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 "תורה מבראשית" חלק א' בחוברתהלימוד 

 

זהו  ;תה א' לאחר שלב הקריאהימיועדת לכ חלק א'ת" תורה מבראשי" החוברת .1
השלב שבו התלמיד מפנים את המעבר מגן הילדים לבית הספר מבחינת מסגרת 

 העבודות שבחוברת מותאמות לגיל ולרמה הנדרשתבשל' ללימוד החומש. 'ו ,ומהות
 . באחת מהדרכים הבאות

 אפשרות א'

 לשמור" את השעות למחצית השנייה."ו ,להתחיל את השנה ללא לימוד חומש

 אפשרות ב'

 בתחילת השנה לימוד חומש בצורה סיפורית ובעזרת דפי עבודה.

 לשמור" חלק מהשעות לשלב של אחרי הקריאה."ו

 במחצית השנייה לימוד וחזרה בעזרת החוברת.ו

תה א' יעבור תלמידי כמתאימים ה העשרה,ייחדנו דפי  (81)מעמוד סוף החוברת ב
 לפני שלב הקריאה.ובבית הספר  הראשוניםלחודשים 

 בצורה לתלמידובהם קירוב הלימוד  ,ים סיוע לשיעור הפרונטליוהדפים מהו
 פה בצביעה ובציור.-ויזואלית ואפשרות יכולת ביטוי של התלמיד בעל

הניתנים לכתיבה להבנה וקירוב חלקים בשימוש ויזואלי בחוברת גם תכן יבשלב זה י
 ומילים( יות)ציורים / תמונות / אות החומר

 

 השימוש בחוברתהמשך / 

 ,לוב תמונותיויזואלית מאוד, כולה בצבע בשהחוברת "תורה מבראשית" על ספר בראשית  .2
שימת תוך  ,תות היסודיכ תלמידי ייחודה בסגנון כתיבתה עבורציורים מפות והדבקות. 

סיוננו הקודם נוהפנמה חינוכית בתחומי השכל והרגש. מותאמת פיתוח חשיבה לימודית ב
"תורה  ,תרם רבות להוצאת חוברת זו( "תורת אמת")ת  בהוצאת חוברות על ספר בראשי

ייהנו  אכן אנו מתפללים לה' שלא תצא תקלה מתחת ידינו והתלמידים. מבראשית"
 . מהלימוד בחוברת
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ביותר אינה יכולה להיות תחליף כי החוברת המוצלחת , אנו מאמינים למרות האמור .3
יש בה  -היכולת של המורה להביע את עצמו במהותו ובקולו מול התלמיד . תהילמורה בכ
, משנה תוקף ולעוצמה ז יש בלימוד תורהו ;שאינה ניתנת להעברה בשום כלי אחרעוצמה 

 . ויש להשתמש בה בידיעה שכך היא

סיכום , ות כלי עזר לצורך חזרהנועדה להי"תורה מבראשית" חוברת העבודה לתלמיד  .4
 החינוכי והערכי, ולקרב אליו את החומר הלימודי, תהיל מה שלמד התלמיד בכשושינון 

 . יה בתחום השכל והרגשיכתיבה ורא, חשיבה ידי -לע

כך להקנות להם את ו, תהיעם התלמידים בכים לפתור את העבודות שבחוברת אנו ממליצ .5
 . ההרגלים ללימוד בחוברת

הקפת התשובה , מתוך מאגר מילים נתון משפטיםהשלמת : דוגמאות למשימות שבחוברת .6
מי , סדרו בסדר הנכון, "לא נכון" " /נכון"כתבו , מתיחת קו מהשאלה לתשובה, הנכונה

 ... ועודשאלות סגורות ופתוחות  ,משמעות הכתוב, על מה נאמר, אמר למי
למידים יתחברו ויתקשרו לחוברת כדי שהתו ,לכבודה של תורה "בצבע מלא"החוברת  .7

על מנת  ,"פתוחים"' רבים בצבע וגם ציורים חוברת ציוריםב. הראשונה בלימוד התורה
בנוסף  יתי לנלמד ויכולת הבעה בצבעים לפי טבעו ומהותווילאפשר לתלמיד חיבור חו

   .לתמונות רבות להמחשה ושימוש בצבע להדגשת מילים

 
 החוברתגישתנו הלימודית וייחודה של 

 . מובנה ואמיתי, הבנת הפשט היא המפתח ללימוד נכון .1
 . להבנת הנושא בכללותו - ומכאן, הרצף הפסוק, הבנה זו מתקיימת בהבנת המילים .2

גם סיפורי התורה הם בגדר לימוד . ורה הוא על מנת שנלמד אותו וממנוכל מה שנכתב בת .3
 . תמעשי הלכתי ודרך חיים מוסרי

, השוואה, חשיבה, רמת הבנה בסיסית: כגון, למגוון נושאים העבודות בחוברת מחולקות .4
 . יוםמהחיבור לחיי היו -ין ולפי העני ,לימוד מסקנה להבנת הפשט

 ;רש"י להבנת הפשט .9 :אלהתכנו במקרים ישבחוברת ירש"י או מאמרי חז"ל לימוד  .5
  .למקד את הלימוד על מנתציינים את ד"ה ברש"י מבמד"ל אנו . רש"י ידוע .2 

  לשון רש"י אלא בצורה מבוארת.את יש להדגיש כי אין להביא לתלמיד  .6
 . ופרקים פרשותהחלוקה בחוברת היא לפי  י לשמור על רצף תפיסתי והבנתיכד .7

על  - עבודה בחוברתשאיו עליו  אף ירוש הפסוקהבאנו פעמים רבות גם את פ במד"ל זה .8
בזאת תרומתנו  .הפרונטלימנת לאפשר למורים גישה לחומרים נוספים להעשרת השיעור 

  ועל המורה לבחור מה להעביר לתלמידים. ,הצנועה מעבר לחוברת העבודה
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 . הכרה עם סופר סת"ם. 9

 . קומו של ספר בראשיתחומשי תורה ומ השיחמ. 2

 . ההבדלים בין ספר תורה לספר החומש. 4

 . /  ספר פרשה /  פרק /  פסוק /  להימ  / אות: הכרה של המושגים. 3

 . הכרת טעמי המקרא ותרגול. 5

ומה עוד )ומשנה לשנה הם מתרבים(  – כיוון שיש בתי ספר שלומדים חומש בניגון ובטעמים

 ראויה התייחסות לנושא זה.  - שהתלמידים רואים את הטעמים בכל חומש שברשותם

לבין מחיש את ההפרדה בין הטעם העל מנת ל "צבענו" את הטעמים בעמודי המבוא שבחוברת !שימו לב

 שינוי זה אינו מופיע בחומש. ,וכך עשינו בתרגול, קודיהנ

 הטעמים.  ידי -ל והבנה ע קול דעת המורה ניתן להרחיב בנושאים:  הטעמה, משקל, קריאהילפי ש

 ןביום הראשו * ניתן להשתמש בעמוד התרגול של טעמי המקרא כעמוד תומך לימוד לימי הבריאה

לזהות בפסוקים את  ,ואת המילה חושך בצבע שחור ,בצבע צהוב כגון: להקיף את המילה אור .והשני

המעבר מיום הראשון בבריאה ליום השני, לזהות את המילה מים בטקסט ולצבוע או להקיף וכן על זה 

 הדרך...   

 

  בגלל חשיבותם של ימי הבריאה וכתיבתם בתחילת התורה

  .וללימוד בחוברת תהיהמתייחסות ללימוד בכ, כתבנו במד"ל הסבר מפורט והצעות

 

את לכן לא נסביר  ,לפני שמתחילים ללמוד צריך לומר לתלמידים שהפרקים הראשונים קשים להבנה

 בעזרת ה' שוב.וכשיגדלו ילמדו  לוהכ
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 שיעוריםפר המס פרקיםה נושאה

 ימי הבריאה והשבת
  'פרק א

 'ג-'פרק ב' פסוקים או
92 

 
 מטרות בלימוד ימי הבריאהה
 . האמונה בידיעה שה' ברא את כל העולם יש מאיןחיזוק  .1

 ניתן לבנות ללא חומרים אלו?אם ה)ניתן לשאול: מה צריך כדי לבנות בניין?     
 לעומת זאת: ה' ברא את העולם יש מאין, הוא ברא את החומרים ואת העולם ביחד.(                     
 
אין מטרתו להורות על  - ספר בראשיתהמופיע בתחילת התורה ב, מעשה הבריאה: יש להדגיש .2

 הבריאה! של  תכליתהמהות והעל  אלא, הבריאהמעשה תחילת 

   שנקראו  ,ועל עם ישראל, "ראשית"שנקראת , המילה "בראשית" באה להורות על התורה     
 )רש"י(. ובגללם ולמענם פתחה התורה במעשה בראשית ";ראשית"     

 
 . האדם בסוף ימי הבריאהנברא לכן  !כל העולם נברא לכבודו של האדם .3

 

 ( 'ג-'פסוקים ב ')פרק ב. אחרי ששת ימי המעשה כתוב בתורה על היום השביעי .4

 . יום השבת והיותו יום מרכזי בחיי היהודי והאומהשל  הקדושהמהות והיש להרחיב על 
 ( "אור החיים"). העולם ממשיך להתקיים בכל שבוע נוסף רק בזכות יום השבת הקודם

 

  .הצעה לחוויה לימודית
ל מה שברא ה' בכל כסיכום  ובו, בנוי בצורה ויזואלית מאודהוא  ".שיר הבריאה"רת את כתבנו בחוב

, להמורה שוא זה כל יום מימי הבריאה בשיר אנו ממליצים לסיים לימוד של. היום מימי הבריא
כדי לתת לתלמיד חוויה לו וכן העמוד המקביל  ,העמוד מושקע מבחינה ויזואלית. יםהתלמידים עונו

 לימודית וחיבור רגשי.  
 

  .הצעה נוספת לחוויה לימודית

-בעלי, עצים, מים, אדמה: לם לפי ימי הבריאההתלמידים דגם של העויבנו שבו , תה מקוםילייחד בכ
 . ניתן לכתוב על כל דבר מתי נברא או לסמן בטבלה כתובה. חיים מפלסטיק או ציורים
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 מעשה בראשיתפרק א' / 
  היום הראשון לבריאת העולם

 ה' -פסוקים א' 
 

 בחוברת 31עמוד 

 .להסביר לתלמידים בפעם הראשונה על מבנה העמוד שבחוברת מומלץ
מיקום וצבע מסגרת , לימוד סימון ההשלמה, הנושא והפסוקים, מיקום הפרשה והפרק בראש העמוד

 .מילים להשלמה
יש לזכור כי מדובר בילדי  ,תלמידים יחד עם המורה לעבודה בחוברתמוד הפרונטלי יעברו ילאחר הל
 בחוברת עבודה.בשנתם הראשונה לומדים הכתה א' 

והתלמידים מציעים מילים להשלמה מתוך מאגר המילים, ניתן  להשלמה המורה קורא/ת את המשפט
   .לפתח פעולה זו להבנת המשפט ושלילת מילים שאינם מתאימות

 או בקבוצות.ביחד ניתן לבקש מהתלמידים לקרא ביחיד  ,פטיםהמשהשלמת בסיום 
  .את המקור 77להראות לתלמידים בעמוד  –אור וחושך 

 
 שימו לב לכינוי שם ה' בימי הבריאה בשם אלוקים: אלוקים אמר, אלוקים חיזק, אלוקים הבדיל...

 ברא אותו? אלוקיםפתיחה: מה היה בעולם לפני ש
 כלום.תשובה: לא היה בעולם 

 המשמעות העמוקה והפשוטה לפסוק הראשון שכתוב בתורה, המדבר על הבריאה.מכאן 

ָרא ֱאל  ')א ית ב ָ ֵראש ִ ֵאת ָהָאֶרץִק ( ב   ַמִים ו  ָ   ים ֵאת ַהש  

  .ראש דומה לראשון. מילה "ראש"הבמילה "בראשית" יש 
 ... הארץ היתה, ץברא את השמים ואת האר אלוקיםכש, בהתחלה כלומר - "בראשית"

בעמוד הראשון  "בראשית"במילה  "ראש"את המילה / להקיף מהתלמידים לצבוע  לבקשיש 
 . שבחוברת

 
 . מיד זה נעשה -אומר שיהיה  אלוקיםכש. ומיד נהיה אור -אמר שיהיה אור  אלוקים  :להדגישיש 

 ( 'גפסוק )
ה המשנה באבות פרק ה', משנה א', בה כתוב: "ניתן להזכיר את  רָּ ֲעׂשָּ םב ַּ עֹולָּ א הָּ ְברָּ רֹות נִׁ ֲאמָּ  ". מַּ

ְראֹות" המשך לימוד המשנה למי שמעונין:  ב ָּ כֹול ְלהִׁ ד יָּ חָּ ר אֶּ ֲאמָּ ֲהלֹא ְבמַּ ר, וַּ ְלמו ד לֹומַּ ה ת ַּ  ?"ו מַּ
רֹות, ֲאמָּ ה מַּ רָּ ֲעׂשָּ א ב ַּ ְברָּ נ ִׁ ֶּ ם ש  עֹולָּ ת הָּ ין אֶּ דִׁ ב ְ אַּ מ ְ ֶּ ים ש  עִׁ ָּ ְרש  ן הָּ ע מִׁ רַּ ָּ פ  א ְלהִׁ ל ָּ  אֶּ

רֹות   ֲאמָּ ה מַּ רָּ ֲעׂשָּ א ב ַּ ְברָּ נ ִׁ ֶּ ם ש  עֹולָּ ת הָּ ין אֶּ מִׁ י ְ קַּ מ ְ ֶּ ים ש  יקִׁ ד ִׁ צ ַּ ר טֹוב לַּ כָּ ן ׂשָּ ת ֵּ  .ְולִׁ
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שנכנס לחדר חשוך והדליק את  ,להסביר כי בריאת האור בעולם ביום הראשון דומה לאדם :המלצה
 . את האור בעולם אלוקים הדליקכך . האור

 ניתן לאפשר לתלמידים לספר על חוויה שלהם אשר מסקנתה: קשה לחיות בחושך. 
 אם יש אפשרות ניתן להחשיך את הכיתה ולהאיר אותה ע"י הדלקת האור.

 
  , באמריקה יש חושך, ישראל יש אור-לכן כשבארץ. ( העולם הוא כמו כדור שמסתובב')ד

 . בישראל יש חושך, וכשבאמריקה יש אור      
 ,הקודם לו בערבמתחיל היום ש ,פי התורה-לעלהסביר יש . "ויהי ערב ויהי בוקר יום ראשון"( ')ה

בחצות הלילה  יוםה מתחיל אצלם, )להבדיל מהגויים. שעות בשקיעת החמה 14אחרי  ומסתיים
 (.בחצות הלילה ומסתיים

 
ע"פ קביעה זו ניתן לשאול באיזה יום יחול יום ההולדת  משימת רשות: ".ויהי ערב ויהי בוקר יום ראשון"

של תלמיד מסוים? במשימה זו יצטרך התלמיד לומר את יום ההולדת העברי שלו ובכתה יחשבו לפי 
 הלוח העברי מהערב הקודם ע"פ הכלל שלמדו בכתה. 

 
 ת: רשולימוד  

 .)לבד( בעולם יחיד אלוקים? ללמדנו שביום הראשון היה ראשון ולא יום - אחדמדוע כתוב יום 
 

כתבנו עבודות סיכום על היום הראשון בבריאת העולם, שאלות והשלמה ממאגר המילים,  בחוברת
 ליצור חוויה לימודית.   ל מנתעזאת  ,ציורים ותמונות ,ביאורי מילים

 .ולהדביק ,87עמוד  ,ניתן לצייר ציור על אור וחושך או לגזור תמונה לבחירה מסוף החוברת בחוברת:
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 תהיבכולפעילות הצעות לדיון 
  האלה: ניתן לשוחח עם התלמידים על הנושאים

 חושך? ומדוע? ?אור :מה הם מעדיפים
 מה ניתן לעשות באור היום? ומה ניתן לעשות בחושך?

 
  :לילההיום ומציאות הבהחוכמה האלוקית לשוחח על 

ת ליום והלילה הוא עת מנוחה מעמל היום לכל העולם וצבירת כוח
 הבא בעז"ה. 

 
או שאלות  ש,מישובחפצים  וגילוימשחק אור וחושך: כיסוי העיניים 

אור יום,  –)הערכת האור  של המכוסה עיניים לגילוי שם החפץ שלידו.
  מאור עיניים( 
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 היום השני לבריאת העולם
 ח'-פסוקים ו'

 בחוברת 53עמוד 

ַמִים)העליונים בין המים  בדיליציווה שהרקיע  אלוקים( ')ו ָ ש    למים שבכדור הארץ. (ב ַ

 . אבל הם היו רופפים, שון את השמיםברא ביום הרא אלוקיםמנם וא: מדרשותוספת      

 . בין המים שלמעלה למים שלמטה יתחזק באמצע ויפרידשהרקיע  אלוקיםציווה לכן      
 

 ניתן להראות בציור את קו הרקיע המבדיל בין הים לשמים, ולשאול את התלמידים אם ראו מצב  
 כזה במציאות שיתארו ויספרו על כך.      
 

 ניתן למלא כוס במים ולהראות את גבולות המים לפי מידת הכוס,
 כך מידת המים בעולם לפי כדור הארץ.

 כח שהמים נשפכים, זאת לעומת כדור הארץ ניתן להסתובב במהירות עם המים שבכוס ולהיוו
 שמסתובב במהירות והמים לא נשפכים ממנו, משום שכך ברא ה' את העולם.     
 
 כתוב: לפני שה' הפריד בין המים העליונים למים שבכדור  '(פסקה א 'בראשית פרשה ה)מדרש רבה . ב2 רשות
     .הכבוד והיו משבחים ומפארים לה'סא יהארץ, היו המים שבארץ עולים ומגיעים עד כ         

 
 ביום השני?  "כי טוב"מפני מה לא נאמר  . 1 

  :ד"ה "מעל לרקיע"', פסוק ז 'רש"י על פרק א פי-לעתשובה        
   ודבר שלא נגמר אינו במלואו , והרי התחיל בה בשני. לפי שלא היה נגמר מלאכת המים עד יום ג'"      
  : םיכפל בו כי טוב ב' פעמי, שנגמרה מלאכת המים והתחיל וגמר מלאכה אחרת, ובשלישי. וטובו      
 . "ואחת לגמר מלאכת היום, אחת לגמר מלאכת השני     
 
 (רש"י).יש מילים ומשמעות "שמים"במילה : לבחירה .קרא לרקיע "שמים" אלוקים. 4

  .מהם שמיםרבן זה בזה ועשה ישע אש ומים. 4 ;מים שם. 2  ;מים שא. 9        
 

 ולהדביק בעמוד.   ( 87)עמוד או לגזור תמונה לבחירה מסוף החוברת  ,ניתן לצייר ציור על מים

 
 
 
 
 

 הצעות לדיון בכיתה

 - ועל הנס הגדול ניתן לשוחח עם התלמידים על כך שכדור הארץ מוקף בשמים
 כתלבחירה ניתן להזכיר את דברי המשנה במס. שהכדור מסתובב סביב צירו ולא נופל

 . "על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים :ל שלושה דברים העולם עומדע"אבות: 
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 היום השלישי לבריאת העולם
 י"ג-פסוקים ט'
 

 בחוברת 31עמוד 

, למקום אחדיאספו י, מקוםנמצאים בכל ה ,המים :אמראלוקים  ,כדור הארץ היה מוצף במים( 'ט)
ה). יבשה בלי מים -ראה האדמה יתו ָּ ש  ה - ְיבֵּ ָּ ש  ב ָּ  . גבול ליםכ שם את החול אלוקים .(יַּ

 . "ים" :ובלשון יחיד, "ימים" לשון רבים
 . "ימים"אספות המים למקום מיוחד קרא יולה, "ארץ"קרא ליבשה  אלוקים( ')י

 . כולל מים, כולל את כל הנמצא בעולם "ארץ"השם      
 ולשייך את המילה לפסוקים שלמדנו. "מקווה"לפי שיקול דעת ניתן לדבר על המושג 

 
 :שלוש דרגות של צמיחה ותכתוב א"בפסוק י: מופיע בחוברת א(")י

 ;והוא מאכל בהמה ,עשב שנהיה בלי זריעה - דשא( 2
 ;ויש בפריו גרעינים לזרוע, אותו זורעים. שהוא מאכל אדם –עשב ( 1
 . רות משובחיםישמגדל פ - עץ פרי( 3
בבריאת העולם, שאלות והשלמה ממאגר המילים,  השלישיכתבנו עבודות סיכום על היום  בחוברת:

 ליצור חוויה לימודית.   ל מנתציורים ותמונות להמחשה ע ,ביאורי מילים
 תשובה לשאלה שבחוברת:מהלך ד ומילללפניכם הצעה 
ה יזֶּ י אֵּ ו  ו  ל צִׁ ֶּ ים  ש  הֱאלֹקִׁ מָּ ֲאדָּ ה הָּ מָּ י ְ  ?קִׁ

 
 
 

 (87)עמוד מסוף החוברת ניתן לצייר עץ פרי או לגזור תמונה לבחירה  :פעילות נוספת
 ולהדביק בעמוד.                         

    

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

סו ק פָּ ץ(. 2 י"א ב ְ י עֵּ רִׁ ְ רו ש   פ  ֵּ ים: פ  צִׁ ים עֵּ יאִׁ ֹוצִׁ מ  ֶּ רֹות ש  ֵּ ים  ,פ  צִׁ עֵּ םְוהָּ עַּ טַּ ל ב ְ ֶּ רֹות ש  ֵּ  .פ 
סו ק פָּ ץ1 י"ב ב ְ ה (. עֵּ י ֹעׂשֶּ רִׁ ְ יםפירוש:  פ  צִׁ ים עֵּ יאִׁ ֹוצִׁ מ  ֶּ רֹות ש  ֵּ  .פ 

 הצעות לדיון בכיתה
על  ;ושליש יבשה, מיםהם מהעולם  יםששני שלישהעובדה, ניתן לשוחח עם התלמידים על 

על  מאידך, ומים מתוקים ומלוחים, על מי גשמים ומי מעיינות, על חשיבות המים לחי ולצומח
ומדוע?  שימוש במים , היכן חיים בני אדם ;ש ממיםמלשון יב –היבשה ועל היבשות. יבשה 

 לצרכים אישיים ולדברים שבקדושה. 
את  מכיריםרך כלל התלמידים בד. תהיאו חציית הכ בחישוק על הרצפה ,יבשה–משחק ים
 . מהגן  המשחק
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 היום הרביעי לבריאת העולם
 י"ט-פסוקים י"ד

 בחוברת 31עמוד 

  .את השמש את הירח ואת הכוכבים אלוקיםד( ביום הרביעי ברא ")י
 . הסבר המלאהצעה לולימוד לפי הצורך אנו מביאים לפניכם לבחירה 
 : אמר שהשמש והירח ישמשו אלוקים

   ;לסימנים :לאותות .2 ;בין היום ובין הלילה בדילהל .9
סופו תחילת חודש ועד מצורת הלבנה משתנה  .פי הירח-המועדים נקבעים על. למועדים.  3

לדעת ניתן  כך .כמו צורת בננה עתיםלו, כמו כדור גדולהלבנה מאירה עתים ל .במחזוריות די קבועה
 )מועד( .פי קביעת ראש החודש-ים עלחגהזמן המדויק של ה מתי
 . וכשהיא זורחת מתחיל היום, היום מסתייםכשהשמש שוקעת . ולימים  .4

  )יממה( .לילה ויום = יום שלם                
ם כדור הארץ מסיי שה יוםישים וחמיש מאות שובמשך של. השנהמסתיימת לדעת מתי . ושנים .5

 . שנה מסתיימתוסיבוב שלם סביב השמש 
 

  .משול בלילהיואת הירח ש, את השמש שתמשול ביום :עשה את שני המאורות הגדולים אלוקים ט"ז(-ו")ט
 . הנגד מידת הקנאה לרע פנמה חינוכיתהבה ו ,בחוברת מופיעה טבלת סיכום

  :(מסכת חולין דף ס)מקור:  ד"ה "המאורות הגדולים", רש"י לפסוק ט"ז פי-להשלמה בחוברת ע
 .דרך הלימודהצעה ללפניכם המקור ו

 הקטן המאור ואת, היום לממשלת הגדל המאור את: הגדלים המארת שני את אלקים ויעש" : ט"ז בפסוק כתוב
 . "הכוכבים ואת, הלילה לממשלת

 !גדולים ששניהם הרי -" הגדולים המאורות שני את": הכתוב אמר בתחלה :רש"י של שאלה
 !גדול ולא, קטן מהם שאחד משמע –" הקטן המאור ואת": מסים והכתוב
 . גדולים  הלבנה ואת השמש את ברא אלוקים בתחלה :רש"י של תשובה
 . "אחד בכתר משתמשים מלכים שני אין": ואמרה הלבנה קטרגה

 . "מהשמש קטנה תהיי את לכן": ללבנה אלוקים אמר
 . צבאה להרבות הכוכבים את אלוקים לה נתן, מאד תצטער שלא וכדי

 
 
 
 
 
 
 
 

  הצעות לדיון בכיתה
קביעת , על זוהי הזדמנות לשוחח עם התלמידים על מידת הקנאה שהזיקה ללבנה

החמה על זריחת , קידוש החודש ,פי הלבנה, הכרזת ראש חודש-עלהמועדים 
 יצלם. ומי שיכול יתאר ו ;ושקיעתה
 לירח: נבדוק הלילה באיזו צורה הירח?!ביחס משימה 

להפנות או להביא בפני התלמידים מקורות נוספים תורניים ממכון קידוש  ניתן
 החודש או ממקורות כלליים.
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 היום החמישי לבריאת העולם
 כ"ג-פסוקים כ'

 בחוברת 31עמוד 

ו ם')כ  י ( ִסכ  ם ַהֲחִמיש ִ ו  י  ִריָאה ב ַ  ביבשה. –באויר  –בים . ַהב  

ִגים ה  ִקיםוֱאל   :ַהד ָ ת ֶנֶפש  ַחי ָ ֲעלו  ת ב ַ ו  ִרי  ִציאו  ב   ִים יו  ַ ַהמ  ה ש ֶ ִגים -ִצו ָ ה ַהד ָ  . ֵאל ֶ

ת פו  ה ִקיםוֱאל   :ָהעו  ָלם ִצו ָ עו  ב ָ ת ש ֶ פו  ֵגי ָהעו  ל סו  או  כ ָ ִים ֵיצ  ַ מ  ב ַ ָקק ש ֶ ָהר  ֵ מ   : ש ֶ

ִפים ַעל ָהָאֶרץ (9  פ  עו  ָקם מ  ִלים, ֶחל  גו  נ  ר  ן ת ַ גו  תו ב, כ   כ ָ ֵפף ַעל ָהָאֶרץ": כ ַ עו  ף י  עו   . "ו 

ַמִים (2  ָ ִקיַע ַהש   ֵני ר  ִפים ַעל פ   פ  עו  ָקם מ  פ  , ֶחל  ן ַהצ ִ גו  תו ב, ִריםו  כ   כ ָ ָמִים": כ ַ ָ ִקיַע ַהש   ֵני ר   . "ַעל פ  

ָרִצים ה ַ ִמן ָהָאֶרץ :ַהש    בו  ֵאינו  ג ָ ָבר ַחי ש ֶ ל ד ָ ִבים, ֵהם כ ָ בו  מו  ז  ד, כ   עו  ָמִלים ו   . נ 

ָרִצים                      ש    ִגים ב ַ ֵני סו  ִמים ש   ִים. (9: ַקי ָ ַ ֶרץ ַהמ  ף. (2. ש ֶ ֶרץ ָהעו   . ש ֶ

 
רו  " ב("כ) בו "". שדג יוליד דג כלומר, וציאו פירותה – "פ   ותמלאו , שכל אחד יוליד הרבה פירות – "ו ר 

 .היו מסתתרים בקרקעית הים ולא היו יכולים לצוד אותם, שאם היו מעט ;את המים בהרבה דגים
 . ולא בימים כדגים, ים על הארץיהיה מקום ריבו - והעופות 
 

 פסוק כ"ב - לבחירה
  "פרו ורבו" - לשים לב בין לשון הברכה לדגיםיש 

 . בארץ" ִיֶרב"והעוף  - ללשון הברכה לעופות                   
 

 .לשון פרי כלומר עשו פירות -פרו פירוש של רש"י:  
 .הרבהשאחד מוליד  ורבוובא  ,היה אחד מוליד א' ולא יותר ,אם לא אמר אלא פרו -ורבו                 
 

 בחוברת:
  .עבודות סיכום על היום החמישי בבריאת העולם. 9
 .שאלות והשלמה ממאגר המילים. 2
   .ולהדביק בעמוד (87מסוף החוברת )עמוד . ניתן לצייר ציפורים ודגים או לגזור תמונה לבחירה 4
 עופות ושרצים.  ,פעילות להבנת הכתוב: דגים .3
 

חיים -ילשייך לפי יום הבריאה שמות של בעלהחיים וסוגיהם מתבקשים התלמידים -ילשם הכרת בעל
 עופות, דגים, בהמות, חיות וסוגי השרצים.: תחת לכותרותממסוגים שונים 
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 היום השישי לבריאת העולם
 כ"ז-פסוקים כ"ד

 בחוברת 13עמוד 

 : חיים־שה סוגים של בעליותוציא של שהארץאמר  אלוקים  ד(")כ 

 וכדומה(  גמל, חמור, סוס, עז, כבש, )שור. הביתיות ןשה –בהמות . 2
  . את האדמה רומסונראה שגופם , ואין הילוכם ניכר הם נסחבים על הארץעל ש ,זוחלים –רמש . 1
 לטאות( , מקקים, )תולעים              

 (... צבי, שועל, נמר, אריה, )דוב. )לא ביתיות( –חיות . 3
 
   והם יצאו , בהמות ורמשים קטנים וגדולים, חיות מהאדמהצאו ישי אלוקים אמרה( ביום השישי ")כ

 .גדולים ושלמים ,מיד בקומתם        
 

 "נזר הבריאה"
 ביום השישי בריאת האדם

 
 בחוברת 13עמוד 

 . האדםאת  אלוקיםברא , אחרי שהעולם היה מוכן ו(")כ
 .ם את מצוות ה'ילקיו שיוכל לחיות בנחתכדי ברא את העולם לצורך האדם  אלוקים

 אצל האדם נאמר לשון של עשייה.אבל  ,אמר שיהיה אלוקים - באמירה אלוקיםאת כל העולם ברא 
בחוברת: עבודת השלמה, מדרש תמונה, שאלות סיכום היחידה בציון המשפט שבו מופיעה התשובה, 

    והכרת לשון הכתוב בנושא הבריאה.
 

 בפרק ב' להלן.נלמד פירוט בריאת האדם על כי  זכירניתן לה
 
 פסוק כ"ולפירוש הלפניכם                               

 שהרי לה' אין גוף ואין לו דמות הגוף, ,יש להדגיש שאין מדובר כפשוטו
 כפי שכתוב בפרק ב'.  ,אלא הכוונה ל"נשמת חיים" 
 

ִקים : כ"ו ה ָאָדם :ַוי אֶמר ֱאלו  ים  ַנֲעש ֶ ר ֱאלֹוקִׁ מַּ ם :אָּ דָּ ה אָּ ֲעׂשֶּ  נַּ
ֵמנו   ַצל  נו      ב   לָּ ֶּ ְדפו ס ש   )המשך ההסבר בפסוק כ"ו( ב ַּ
ֵתנו   מו  ד  נו      כ ִ ה לָּ ֹומֶּ ה ד  ְהיֶּ י ִׁ ֶּ ל)ש  כֶּ ֵּ ׂש   (ב ַּ

ַגת ַהָים דו  ִבד  ִיר  ְלטו     ו  ְ ש  ד ָּ  ְויִׁ י ָּ ב ַּ ב ַּ ֶּ ים ש   םגִׁ
ַמִים ף ַהש ָ עו  ב  בָּ               ו  ָּ ו  ש   ב ַּ ֶּ םעֹופֹות ש  יִׁ  מַּ
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ָכל ָהָאֶרץ ב  ֵהָמה ו  ַבב   ה            ו  מָּ ֲאדָּ ל הָּ ְבכָּ מֹות ו  הֵּ ב ְ בַּ  )לחרוש ולחפור( ו 

ָכל ָהֶרֶמש   ב  ז      ו  ל הַּ ְבכָּ ים ו   ֹוֲחלִׁ
ז      ָהר ֶמש  ַעל ָהָאֶרץ ֶּ ץש  רֶּ אָּ ל הָּ ים עַּ  . ֹוֲחלִׁ

 
ים)כ"ז(  ם ֱאלֹוקִׁ דָּ אָּ ת הָּ א אֶּ רָּ לוֹ  ב ָּ ֶּ ְדפו ס ש   . ב ַּ
ְלמֹו"          צַּ ד ְ : הכוונה –"ב ְ יםפו ס ב ַּ ֱאלֹקִׁ ֶּ ין ש  כִׁ   .הֵּ
ם ֱאלֹ          לֶּ צֶּ יםוֱאלֹ , ים"קִׁ "ב ְ ה קִׁ בָּ ְנקֵּ ר ו  כָּ ם זָּ א אֹותָּ רָּ  . ב ָּ

 
  :רך את אדם וחוה ואמר להםיב אלוקים)כ"ח( 

 . דהיינו ילדים, ולידו פירותה - "פרו"
 . שכל אחד יוכל להוליד הרבה ילדים - "ורבו"

 . בארץ הרבה אומותכך יהיו ו, בהרבה בני אדם "את הארץ ומלאו"
ָה" ש ֻׁ ִכב   בבהמות ובחיות, ,בעופות שבשמים ,בדגים שביםתשלטו  – "ו 

 )רמב"ן(. תחרשו ותזרעו את האדמהו               
 ,מסכת סנהדרין דף לח. 9הכתובים: מדרשי חז"ל המקורות לשבחוברת:  29בסוף עמוד 

 !ומקור נוסף לפניכם
 

 ממדרשי חז"ללהעשרה / 
 בחוברת 29קשור לעמוד 

דֹוש   א ַהק ָׁ רָׁ ב ָׁ ה ש ֶׁ עָׁ ש ָׁ רו ךְּ ־ ב ְּ ֹון, ־ב ָׁ ִראש  ם הָׁ דָׁ ת אָׁ  הו א אֶׁ

ֵני ַגן ל ִאילָׁ ֱחִזירֹו ַעל כ ָׁ הֶׁ לֹו וְּ טָׁ ַמר לוֹ -נְּ אָׁ ן וְּ  : ֵעדֶׁ

אִתי " רָׁ ב ָׁ ל ַמה ש  ֶׁ כָׁ ִחים ֵהן, וְּ ב ָׁ ש ֻׁ ִאים ו מְּ ה נָׁ מ ָׁ י כ ַ ֵאה ַמֲעש ַ אִתי -רְּ רָׁ ךָׁ ב ָׁ ִבילְּ ש ְּ  .ב ִ

 ְּ ת  עְּ ן ד ַ ֵ ְּ ת  א ת  ֹ ל  ִמי"ךָׁ ש ֶׁ ת עֹולָׁ ַתֲחִריב אֶׁ ֵקל וְּ  .ַקלְּ

 . (חובר שירהמדרש הזה פי -על) ט( ", י')מדרש רבה קהלת ז

 

 בחלקם הפניה לפסוקים. ,עבודות סיכום וחזרה / בחוברת 11עמוד 

 )בחוברת שאלה על יחידה זו(.  
 התיר לו לאכול מפרי  אלוקיםשעד , אבל העולם לא היה שלו, ( אדם הראשון רצה לאכולל'-)כ"ט 

ולאכול  בהמות ועופות, לא הרשה לאדם להרוג חיות אלוקיםאבל  ;האדמה ומפרי העץ

אין  .לאכול גם בשר אלוקים התיר להם לאחר המבולרק ). אלא רק ממה שצומח ,מבשרם
 .(ונכתב כאן לידיעה ולשיקול דעת המורים ,צורך ללמד זאת ולהקדים את המאוחר

א "א( ")ל ר  ה ִק ֱאל  ַוי ַ ר ָעש ָ ל ֲאש ֶ א דים ֶאת כ ָ ב מ  ה טו  ִהנ ֵ ִהי ֶעֶרב, ו  י ַוי  ִ ש   ִ ם ַהש   ִהי ב ֶקר יו   . "ַוי 
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 .סימון משפטים נכונים :בחוברת: עבודות סיכוםעוד 
האחריות  .לקלקלגם יכול ך א - ולבנות והאדם יכול לשלוט ,ברא את העולם טוב ושלם אלוקים

 מוטלת על האדם לשמור ולא לקלקל.
ניתן לבצע   ?איך מונעים זאת –אשפה ברחוב וכו'  ויר,ואפשר לשוחח עם התלמידים על זיהום א

 או עיתונים. םפעילות קבוצתית ולהביא למיחזורית הקרובה בקבוקי שתיה ריקים, בגדים ישני
 
 
 בחוברת 11עמוד 

 .ימינועבודת סיכום על לשון התורה ולשון 
אנו ממליצים לפתור את המשימה בשיעור  .עבודת סיכום על מה שנברא בימי הבריאה

 .ולייחד בשיעור זמן לפתרון של כל תלמיד לבד או עם התלמידים ,פרונטלי
 
 בחוברת 15-12 יםעמוד 

 .התלמידים ירשמו בכל ציור את יום הבריאה. ו'-תמונות בצבע של ימי הבריאה א'
 
 .שיר הבריאה : בחוברתש 15עמוד ב

 בימי הבריאה.  אלוקיםשברא מה כל על סיכום בשיר 
  .אנו ממליצים לסיים לימוד של כל יום מימי הבריאה בשיר הבריאה

 במנגינה הקלאסית והידועה. יםהתלמידים עונו להמורה שוא
 

  הערה חשובה
כך ו ,כפי שמופיע בתורה ,"אלוקים"בלימוד הבריאה יש להקפיד להזכיר את הבורא בשם 

 מהשלבים בבריאה : אמר, עשה, יצר... יש להקפיד על מינוח נכון בכל אחדכן נקטנו בחוברת, 
 כיוון שאין מדובר בפסוקים. ,ה'בשיר הבריאה הזכרנו את הבורא בשם 

 היינו "ברא". ,קראנו את הבריאה בשם כוללן כ
 (.המורים אם לומר זאת לתלמידיםדעת )לשיקול 

 
 
 
 
 
 



 בס"ד

 חלק א' מדריך למורה לחוברת 'תורה מבראשית'
 י"ז -על ספר בראשית פרקים א'

 

 כל הזכויות שמורות ל"ספרי שושן" ©
050-3944114 

 

18 

 ג'-פסוקים א'  - שבת קודש –יום השביעי : פרק ב'

 
 בחוברת 11-11עמודים 
 אלוקיםהשלים , עד כניסת השבת, שישיהביום 

והיה , ל מה שבהםאת בריאת השמים והארץ וכ
, באה מנוחה - באה שבת. חסר מנוחההעולם 

. בראשית גמורים ושלמים יכך מעש ל ידיוע
 )רש"י(

 

, אנו מקדשים את השבת בהדלקת נרות שבת
בתפילות שבת , באוכל מיוחד, בבגדים נאים

 . התורהובלימוד 
ואנו שובתים ביום  -שבת ביום השביעי  אלוקים

 . שביעי מל"ט מלאכות האסורות בוה
 

  (מסכת שבת דף קי"ט) מדברי חז"ל
כל המתפלל בערב שבת ": אמר רב המנונא
מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה , ואומר "ויכלו"

 . "שותף להקב"ה במעשה בראשית

מלאכים שני ": תניא ר' יוסי בר יהודה אומר
 ,מלווים לו לאדם בע"ש מבית הכנסת לביתו

וכשבא לביתו ומצא נר דלוק . אחד טוב ואחד רע
 :מלאך טוב אומר, ושלחן ערוך ומיטתו מוצעת

ומלאך רע   "יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך!"
  .עונה אמן בעל כורחו

  
  לפניכם הצעות ללימוד נושא השבת

ם שלימו בחוברת את הפסוקיהתלמידים י. 2
ם אלו נאמרים בתפילת ערבית פסוקי. מהחומש

 . שבת ובקידוש על היין של
 
זוהי הזדמנות של המורים "לקדש את יום . 1

, השבת" בפני התלמידים בדיבור ובמעשה
ולהשתדל מאוד להביא את התלמידים 

 . חיבור שכלי ורגשי ליום השבתללהשתתפות ו
 
ניתן לבקש מהתלמידים לומר את הפסוקים . 3
הם  ושב ,במנגינה הנאמרת בבית הכנסת 'ג-'א

 לילאו במנגינת הקידוש הנאמרת ב, מתפללים
 . שבת בביתם

   

לעודד את התלמידים שיספרו על יום יש . 4
ועל ההכנות  ;השבת בביתם ובחיק המשפחה
וכיצד נראה , וחלקם בעזרה לכבוד שבת קודש

 . שולחן השבת בביתם
 
לחן לצלם את שוהתלמידים מניתן לבקש . 5

ולהדביק , השבת שבביתם לפני כניסת השבת
. תהיאת התמונה בחוברת או בפינת שבת בכ

ניתן לשוחח גם על המאכלים שהם אוהבים 
המפגש , הלבוש המיוחד, ביום השבת
התפילות , דברי התורה, שירי שבת, המשפחתי

 ... בבית הכנסת ועוד
 
ה תיניתן לערוך שולחן שבת או עונג שבת בכ. 6

, שולחן – משימות הן בעריכה הפיזיתולחלק 
הן בנושא הרוחני , מיני מתיקה, יין, חלות, מפה
רצוי לשקול . דבר תורה, זמירות, קידוש –

 . מעורבות הורים
 

רצוי להביא בפני התלמידים סיפורים אמיתיים 
על כך , על דבקותם של יהודים ששמרו שבת
כמו סמל שהשבת היא הסמל היהודי המובהק )

השבת היא מקור ועל כך ש ,של חנות(או מותג 
 . לכל יהודי הברכה

 
 .בחוברת: עבודות מגוונות בנושא יום השבת

  יום ,מול ימי הבריאה  9-7. השלמת מספרים 9
  .ראשון עד יום השביעי     
 בחיבור למהות יום  "שביעי". השלמת המילה 2
 השבת.    
   המילה –במילים  "שבת". צביעת המילה 4

 בכל מילה. "שבת"בכללותה ומהות המילה      
 תוך ההכנות לשבת ויום השבת  ציורים על. 3

 מעורבות הילדים.הדגשת      
   . תפזורת בנושא השבת.5

------------------------------------------- 
 

--------------------------------------------- 
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--------------------------------------------- 

 בחוברת 11-12עמודים 

 (ז'-ד') יצירת האדם עפר מן האדמה

 . סדר הבריאה בששת הימיםחלק מהתורה חוזרת ומספרת לנו על 
  .שיתפלל לה' שיוריד גשםלא היה מי  ,לעבוד את האדמהם בעולכיוון שלא היה אדם 

 . והיא נהייתה בוצית, הרטיב את האדמההוא האדמה ואד של מים מתהום ה'  העלהלכן 
 . ה' צבר עפר רטוב מכל האדמה שבעולם ועשה ממנו צורת האדם

 . חיה ומדברתוהאדם נהיה לנפש  ,ת חייםה' נפח באדם נשמ

ָמה ש ָ נ  ו ף ו  ָרא ג   . משום שהוא עשוי מאדמה, האדם נקרא כך .ָהָאָדם ִנב 

 
 
 
 
 

 
 בפני החבריםפעילות בכתה: תלמידים יעמדו 

 .וימנו את היתרונות שלהם כאדם על הבהמה
 בחוברת 13עמוד 

 (י"ד-ח')הנהרות  תעדן וארבעבגן 

 .םילפי רצון המור לפניכם טבלת סיכום להרחבה. הוזכר בחוברת בשאלה אחת בלבד

 שיעוריםה פרמס פרקה נושאה

 והאשהיצירת האדם 
 עדן וציווי ה' לאדםשבגן ה

 פרק ב'
 ה"כ-'פסוקים ד

6 

ר הָּ נ ָּ ם הַּ ֵּ ה ש  ב ָּ ס ִׁ ְסלו ל הַּ מ ַּ  הַּ

ן יש ו  ִ  פ 
יָּ  ל ְ ֶּ י ש  נֵּ ְ פ  ה מִׁ לָּ דֵּ הדֹו ג ְ ת ָּ ְ ש  ִׁ  פ 

. ו  נ  ֶּ מ  ה מִׁ ֹונָּ ז  יא נִׁ  ְוהִׁ
ים  אִׁ ְמצָּ ם נִׁ ָּ ה, ש  ילָּ ֲחוִׁ ץ הַּ רֶּ ת אֶּ יף אֶּ ק ִׁ מַּ

ב הָּ ז ָּ ם., הַּ ֹהַּ ש   ן הַּ בֶּ ח ְואֶּ דֹלַּ ב ְ  הַּ

ן יחו   ג ִ
קֹול ם ב ְ ֹורֵּ הו א ז  ֶּ י ש  נֵּ ְ פ   מִׁ

א  ב ָּ ֶּ מֹו ש  ע כ ְ מָּ ְ ש  .ְונִׁ ֹחַּ ְנג   לִׁ
. ו ש  ץ כ  רֶּ ת אֶּ יף אֶּ ק ִׁ  מַּ

ֶקל יו  ִחד ֶ ימָּ מ ֵּ ֶּ י ש  נֵּ ְ פ  ים, מִׁ ד ִׁ ים חַּ יפִׁ ים.ֲחרִׁ ל ִׁ ו ר. ְוקַּ ש   ץ אַּ רֶּ ל אֶּ ֶּ ח ש  ְזרָּ ד מִׁ צַּ ר ב ְ  עֹובֵּ

יו   ָרתפ    ימָּ מ ֵּ ֶּ י ש  נֵּ ְ פ  ים מִׁ ב ִׁ ים ְורַּ רִׁ ָּ קֹורֹו.פ  מ ְ ן מִׁ מַּ ז ְ ל הַּ ים כ ָּ  ְוזֹוְרמִׁ

 עמוד שלם על בריאת האדם.בחוברת ייחדנו 
 . ניתן לשוחח על חשיבות האדם ועל ההבדלים בין האדם לבהמה

 מדוע ברא ה' את האדם? 
 גוף ונשמה. ,אדמה – חיבור ומשמעות בין המילים: אדם
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 בחוברת 13עמוד  -המשך

 (י"ט -ט"ו)טוב ורע  מפרי עץ הדעתלאכול ה על האדם לא ה' מצוו
 

 .ולא עץ הדעת - "עץ הדעת טוב ורע" / ולא גן עדן. - "בעדןגן " שימו לב! 

רשות ואת ההחיים ־נתן בידיו את השליטה על בעליאף  ,דםלמדנו שה' ברא את כל העולם לכבוד הא
 . ימות -כל ממנו אאם יו, טוב ורע לא לאכול מעץ הדעתעליו ציווה  עם זאת ;לעבוד את האדמה

 .שהאדם צריך לעמוד בהםניתן לשוחח על מגבלות וסייגים 
 .האדם מחויבאליו ו ,עולםלמנהיג ובורא תמיד שיש האדם כך יזכור 

 
 בחוברת 13עמוד 

ו  ל   ַבד  ת ָהָאָדם ל  ב ֱהיו    (חי") א טו 
ידי ־במה וכיצד ניתן להיעזר עלו ?ומדוע לא טוב היות לבד: ניתן לשוחח בחוברת משימת השלמה.

תלמיד מהכיתה או שכולם יצאו ויישאר תלמיד אחד, התלמיד הצעה לפעילות בכתה: להוציא   האחר?
 יספר מה הרגיש לבד ומה מרגיש יחד עם חבריו .

 
 (י"ט) ה' יוצר את החיות מהאדמה

 

 (כ'-י"ט) קורא שמות לחיותהאדם 
כך מחברים ? מהו השם שקרא להם אדם הראשון: ניתן להראות תמונות או צורות של חיות ולשאול

 . ולנלמד בתורהאת ההווה לעבר 
 
 )פסוק כ'( ". ולאדם לא מצא עזר כנגדו"

  '.ז פסקה ד"פרשה י ,מדרש רבה בראשיתלפניכם מדרש על הפסוק. מקור:  :לבחירה
 !ולי אין בן זוג ,לכל יש בן זוגהאדם: אמר  .זוגותהחיים -האדם את בעלילפני העביר ה' 

 )התפלא(. האתמה "?!ולאדם לא מצא עזר כנגדו"
 שה(י)את הא? להיה לו תחבראָּ ולמה לא 

 (."האשה אשר נתת עמדי") ,גריעתיד לקרות עליה תהאדם אלא צפה הקב"ה ש
 ..."ים תרדמהקוויפל ה' אל"מיד  ה  ון שתבעָּ וכי .בפיו ה  לו עד שתבעָּ  אה  לפיכך לא ברָּ 

 
 (כ"ד-כ"א) שהייצירת הא

 . שהיא -איש  : חיבור ומשמעות בין המילים
 . לקחו אותה מאיש - שה היא חלק מהאישיהא

 זה את זה.מים ייחד הם משל
     כ"ג.-פי פסוקים כ"א-על בחוברת משימת השלמה
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 שיעורים פרמס פרקה נושאה

 6 'ג והעונש טוב ורעחטא האכילה מעץ הדעת 

 חלוקת הפרק לנושאים

 '(ה-'א) שהיהנחש מפתה את הא
-'ו)טוב ורע   האדם אוכלים מפרי עץ הדעתשה ויהא
 '(ז

 (ג"י-'ח)ה' מוכיח את האדם על החטא 
 (ו"ט-ד"י) העונש לנחש

 (ט"ז) העונש לאשה
 (י"ט-י"ז) העונש לאדם

 (כ') ההשם לאשקריאת 
  (כ"א)תנות עור וכ

 (כ"ד -כ"ב) עדןשבגן המוחוה גירוש האדם 

 
 בחוברת 11 עמוד

 '(ה-'א) הנחש מפתה את האשה

בקומה , הנחש כמו אדםהלך לפני החטא . (= חוכמהמלשון עורמה - )ערום מחוכמתחש היה חיה הנ
הנחש ידע  "אסור לכם לאכול מכל עצי הגן? האם": הוא שאל את האשה. םיוהיו לו ידיים ורגלי ,זקופה
 להיכנס עמה בדברים(. :)לשון רש"י. אך רצה לדבר אתה כדי לפתות אותה, שמותר

 
 .(ונכנס בהם יצר הרע :מדרש)לפי ה ,נפקחו עיני השכל שלהםטוב ורע  אחרי אכילתם מפרי עץ הדעת

 .את גופם והקיפוהתאנה עץ של  יםמעלבגדים לכן תפרו לעצמם ושהם ערומים והתביישו,  הבינוהם 
 .)ראו מקור לקמן( וממנו עשו חגורות, לו ממנו היה עץ תאנהככי העץ שא, יש מחז"ל שאומרים

 לפסוק ו'.  2ראו גם בסגנון שאלה ופרונטלי, זאת בשיעור ההזכיר ראוי ל
 

  42בחלק האחרון של עמוד  9לפניכם הצעה ללימוד התשובה לשאלה מס'  
  :לפי הדרך הבאה ניתן להסביר בפסוקים "כל המוסיף גורע"

 
 ? לאדם ה' דברי על האשה הוסיפה מה. (2
 ?זו הוספה לה אמר מי. (1
 ?  זו מהוספה כתוצאה קרה מה. (3
ימו  . (4 לִׁ ְ ש  "ל: הַּ ְמדו  ֲחזַּ אן לָּ כ ָּ ִסיף": מִׁ ו  ל ַהמ   __________."כ ָ

ר קו  ָרה ַהמ ָ ו  ת  תו ב ב ַ ִמי? כ ָ  ִמי ָאַמר ל 

ק ב' רֶּ ֶּ  פ 
סו ק י"ז ָּ  . פ 

ע  רָּ ת טֹוב וָּ עַּ דַּ ץ הַּ עֵּ ו   ל א ת אַכלו מֵּ נ  ֶּ מ   , מִׁ
מו ת ו  מֹות ת ָּ נ  ֶּ מ  ְלךָּ מִׁ יֹום ֲאכָּ י ב ְ  . כ ִׁ

_______  _______לָּ

 
ק ג' רֶּ ֶּ  פ 
סו ק ג' ָּ  . פ 

ן גָּ תֹוְך הַּ ר ב ְ ֶּ ץ ֲאש  עֵּ י הָּ רִׁ ְ פ   ו מִׁ
ים ר ֱאלֹוקִׁ מַּ לו  : אָּ ו   ל א ת אכ  נ  ֶּ מ   , מִׁ
עו   ל א ִתג  וֹ  ו  תו ן, ב  מֻּ ן ת ְ ֶּ  . פ 

_______  _______לָּ
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 האשה והאדם?בו מהו העץ שחטאו  :'מסכת ברכות דף ממקור:  :להעשרה
שאין לך דבר שמביא יללה על האדם אלא  ,גפן היה" :רבי מאיר אומר ,אילן שאכל ממנו אדם הראשון

 ".שכריוישת מן היין וי :שנאמר ,יין
 ".ויתפרו עלה תאנה :שנאמר ,שבדבר שנתקלקלו בו נתקנו ,תהיתאנה הי" :רבי נחמיה אומר
 ."שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן ,תהיטה הייח" :רבי יהודה אומר

 
לכן אין להיכנס עמו  ,הנחש מסמל את יצר הרע. הנחש בא בעורמה לאשה כדי להכשיל אותה :רשות

  .(מה להאריך כאןהרבה עוד )יש  .להתעלם ממנו מלכתחילהאלא משא ומתן ל
 

 בחוברת 11 עמוד

נושא זה נתון לשיקול דעתם  - היותם ערומיםאת עובדת אין בכוונתנו ללמד  .תמונההכותרת והראו 
 :וזו אחת מהדרכיםמושגים קיימים, תורה לפסוקי המטרת הכותרת והתמונה לחבר בין  .של המורים

 ותמונה. –שם 
ואת דברי  ,על היותו משבעת המיניםהגדולים, ליו ל עעל עץ התאנה ועלים ללמד ויכהמורים  לבחירה:

  ".ויתפרו עלה תאנה :שנאמר ,שבדבר שנתקלקלו בו נתקנו ,יתהיתאנה ה" :אומרהרבי נחמיה 
 

 פעילות קבוצתית: ניתן להביא עלי תאנה להניח על ברסיטול לצייר ולתלות בכיתה את המקור והציור. 
 

 (ג"י-'ח) וה' מוכיח את האדם על חטא

  .יש שכר ויש עונשול, וה' יודע הכ :חשוב להדגיש
 אדם. המחשבות את אפילו  - לונמצא בכל מקום ויודע הככי ה' להתחבא מפני ה',  לא יכולהאדם 
ה": ובכל זאת שאל אותו ,דע היכן האדםוה' י כ ָ  .רק כדי לא להפחיד אותו "?ַאי ֶ

 ".שלא יהא נבהל להשיב אם יענישהו פתאום ,ס עמו בדברים"נכנ לפסוק ט': רש"יכדברי 
 

 לנחש?לא פנה ה' ללימוד בשיעור הפרונטלי: מדוע  :לבחירה
 ,מכאן שאין מהפכים בזכותו של מסית: "כי עשית זאתד"ה " ,ד"פסוק י 'פרק גלרש"י פי -תשובה על

  ט(")סנהדרין כ ?דברי מי שומעין ,דברי הרב ודברי התלמיד :היה לו להשיב ?שאילו שאלו למה עשית זאת
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 בחוברת 12 עמוד

 (י"ט-ד"י)  העונש
 . את שלושתםעניש הה'  ;שהנחש פיתה אותה טענההאשה   ;האשה נתנה לו לאכולשטען האדם 

 
 שבחוברת משימות הבנה וחזרה.  34 -31 -בעמודים

 ?ותומי קיבל אוונש עה
 . את הקשר בין העונש למעשהוכן  ,לפי רמת התלמידים חשוב להסביר את העונשים לבחירה:

צבון תאכלנה". ילחם... בעיש להוסיף: יש דמיון בין האדם לחוה. לאדם נאמר: "בזיעת אפך תאכל 
כשם שאין  ,ההשוואה חשובה כדי להבהיר שאין הלידה עונש. ולחוה נאמר: "בעצב תלדי בנים"

 .הוא העצבות עונש". הולשומרה   "לעובדה   :בעדןששהרי נאמר לאדם בהיכנסו לגן  ,העבודה עונש
 נו למעלה.בכמו שכת לשיקול דעתכם: מדוע לא פנה ה' לנחש? להביא את רש"י

 
פעילות קבוצתית: להביא לכיתה פריטים שמזכירים את העונש לאדם לחוה ולנחש, התלמיד יראה את 

 איזה עונש מזכיר הפריט.הפריט לחבריו והם יקבעו 
 בחוברת 15 עמוד

    (כ') השם לאשהקריאת 
 . שהיא הייתה אם כל חי מפני ,"חוה"אדם קרא לאשתו 

 .של  החיים האמא: להסביר את פשט המילים יש
 

  (כ"א) תנות עורוכ
פורן יקים כצחלָּ לוקים ח"( 2: רש"י כותב שני פירושים. עור והלביש אותם ה' עשה לאדם ולאשתו בגדי

 . "והוא רך ונעים ללבישה, בגדים משובחים מצמר ארנבת"( 1 ". מודבקים על עורם

 
 (כ"ד-כ"ב) עדןשבגן הגירוש האדם מ

ר "ב( ")כהסיבה:  י ֹאמֶּ עקִׁ ֱאלֹ  ה'וַּ רָּ ת טֹוב וָּ עַּ דַּ ו  לָּ נ  ֶּ מ  ד מִׁ חַּ אַּ ה כ ְ יָּ ם הָּ דָּ אָּ ן הָּ ם  ,ים הֵּ ח ג ַּ קַּ דֹו ְולָּ ח יָּ לַּ ְ ש  ן יִׁ ֶּ ה פ  ת ָּ ְועַּ
ים י ִׁ חַּ ץ הַּ עֵּ ם ,מֵּ י ְלֹעלָּ חַּ ל וָּ כַּ הו   ג(")כ. ְואָּ חֵּ ל ְ ַּ ְיש  םים קִׁ ֱאלֹ  ה'וַּ ָּ ש   ח מִׁ ק ַּ ר לֻּ ֶּ ה ֲאש  מָּ ֲאדָּ ת הָּ ֲעֹבד אֶּ ן לַּ דֶּ ן עֵּ ג ַּ  ".מִׁ

 
בצד  הציבו, עדןשבגן הרש את האדם ואשתו מיה' ג .עדןשבגן המראוי להעצים את עונש הגירוש 

 .חרב חדה שמסתובבתובידם  ,לחזור הםשימנעו מכדי את הכרובים  ,מבחוץ, מזרח
 בחוברת עבודת סיכום.
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 בחוברת 11-11 יםעמוד

 '(ז-'א ה"ל)לידת קין והבל והמנחה  

 . "קנאה"מלשון תכן גם יי ;"קניתי"מלשון  "קין": להראות את הקשר הלשונייש 
 . וניםלכן גם אחים במשפחה אחת יכולים להיות שו, אחד יש בחירה חופשית בעבודת ה' לכל

לקנות את ולקחת  ,להדר :ה' מצוותקיום באדם כך צריך לנהוג  .הבל מביא קרבן לה' מהטובים שבצאנו
 במסגרת האפשרויות של האדם(. ,)כמובן ל שייך לה'וכי הכהטוב ביותר לכבוד ה', 
  הבל מבכורות צאנו.מביא לעומתו  מהגרועים שבפירות האדמה שגידל קין מביא מנחה לה'

 . ואינו מקבל את קרבנו של קין, רבנו של הבלה' מקבל את ק
מכאן נלמד . קין כי ניתן להתגבר על יצר הרע ומלמד את, ה' נותן אפשרות לכל אחד לחזור בתשובה

 .שההתגברות על יצר הרע תלויה בנו, גם אנו
 

ולא רק  ,בפסוקים שה' מתייחס גם לאדם המקריבנאמר  הן אצל קין והן אצל הבל :ראוי להתבונן
 הבל על פני קין.ללא שעה". יש יתרון  ואל קין ואל מנחתו . אל הבל ואל מנחתולקורבן. "וישע ה' 

 
 . ציורים ותמונותב מלווהבחוברת עבודה מקיפה  
 
 

 בחוברת 12-11 יםעמוד

  (טז-ח)קין לקין הורג את הבל והעונש 
ולבסוף הרג , התווכח אתו במריבה, קינא בהבל אחיו, קין לא כיבד כראוי את ה'. רהירה גוררת עבֵּ יעבֵּ 

לא לקנא ולא להיכנס למריבות שיכולות להביא ו -מכאן נלמד להכיר תודה ולכבד את ה' . את אחיו
 . לידי דברים רעים

  :'ב פסקה ז"בראשית פרשה כ ,רבהמדרש : מקור .חז"ל מובא שרבו על חלוקת העולמותב לבחירה:

 שיעוריםפר מס פרקה נושאה

 7 'ד קין והבל

 חלוקת הפרק לנושאים

 '(ב-'א)לידת קין והבל 
 '(ז-'ג)המנחה לה' וחרון קין 

 (ז"ט-'ח)קין לעונש ההריגת הבל ו

 (י"ח-י"ז)תולדות קין 
 (כ"ד-י"ט)נשי למך 
 (כ"ו-כ"ה)לידת שת 
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 ."בואו ונחלוק את העולם" :אמרו ?על מה היו מדיינים ". ויהי בהיותם וגו' ,ויאמר קין אל הבל אחיו")ז( 
הארץ שאתה עומד עליה " :לאחר החלוקה אמר האחד .אחד נטל הקרקעות ואחד נטל את המטלטלין

 :שני אמרהו ."ויר מארציופרח בא" :האחד אמר ."הבגד שאתה לובש שלי הוא" :השני אמר ."אישלי ה
עד כאן אחת  ".ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהוויכוח "והמתוך . "שלי הואש ,חלוץ את לבושך"

ומה  ,לעיין במקור ולהחליט אם ללמדיכולים  ,מעונייניםהשבמדרש, מהאפשרויות למחלוקת ביניהם 
 .ללמד

 
 אדם הראשון.  של ה' ליה ילקין לפנשל ה' ה יניתן להשוות בין הפני לבחירה:

 
נחשב רג נפש אחת ושהמשום , בלשון רבים -" ידמֵּ "" ... י אחיך"קול דמֵּ : ה' מעניש את קין ואומר לו

 )רש"י(. שהיו צריכים לצאת מההרוגרבות נפשות גם הרג ש
 

והתלמידים  ,בחוברת כתבנו את הפסוק. וקין מבקש רחמים, י עונשיםנה' מעניש את קין בש
 מתבקשים לשייך בפסוק את העונשים הכתובים בו. 

 
 הימות רק אחרי שבעומבטיח לו ש, כדי שלא יהרגו אותו ,(/ מדרש)אות ה' של קין אות במצח ה' שם
רה העבֵּ מעידה עליו , שלמהאם אינו חוזר בתשובה , רהעבֵּ  עברמי ש :הפך למושג" אות קין". דורות

 . קין מתחיל לנדוד בארץ ומקים משפחה .ובכל מקום לוונראית לעיני כ
 
 

 תה את מעשה קין והבל בהנחיית המורים. יניתן להמחיז בכהצעה: 
 

את ו לקבל את השוני ;ויחסים תקינים בין בני אדם, סובלנות, הבנה זוהי הזדמנות לחנך לשלום
 .לגשר על פערים בדרכי שלום ולא באלימותלנסות  ;העובדה שיש טובים ממני

עבודת האדמה, התרחקות : והעונש הוא קושי בחיים ,הראשון המוזכר בתורה התבצע מקנאההרצח 
 א"."גדול עווני מנשׂ  :קיןוכדברי  ;המלווה את הרוצח בכל ימי חייו ,"אות קין"ו ("נע ונד" )מבני אדם

 ניתן להזכיר ולפתח עוד ועוד...( !)יש עוד מה להאריך מצד הדיבר "לא תרצח"
 
 
 

  קין אחרי שבעה דורות?מי הרג את 
  48תשובה לשאלה בחוברת בעמוד 

 קין!-למך הרג בטעות את קין ואת תובלהתשובה: 
 לקמן הצעה למורים לבניית המהלך והסבר הפסוקים
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 ."לכן כל הורג קין" :, ד"הו"פסוק ט 'פרק דלרש"י פי -עלהקדמה לתשובה 
 זה אחד מן המקראות שקצרו דבריהם ורמזו ולא פירשו. 

 .ולא פירש ,כך וכך עונשו ,כה יעשה לו .לשון גערה "לכן כל הורג קין"
 - לסוף שבעה דורות אני נוקם נקמתי ממנו ;נקם מקין עכשיויאיני רוצה לה - "ם יוקםישבעתי"

 .מבני בניו ויהרגהולמך שיעמוד 
 

  ג"כ פסוק 'פרק דלרש"י פי -התשובה על
יו" הפסוק: ָּ ש  ְך ְלנָּ מֶּ ר לֶּ י ֹאמֶּ ה :וַּ ל ָּ ה ְוצִׁ דָּ י ,עָּ ן קֹולִׁ עַּ מַּ ְ   ,ש 
ךְ              מֶּ י לֶּ ֵּ י ,ְנש  תִׁ ְמרָּ ה אִׁ נ ָּ ֲאזֵּ   ,הַּ
י             ְצעִׁ י ְלפִׁ ְגת ִׁ רַּ יש  הָּ י אִׁ  ,כ ִׁ
י             תִׁ רָּ ב ֻּ ד ְלחַּ לֶּ  ".ְויֶּ

 
 פי רש"י -הסבר הפסוק על

 לכל אותו מוליך קין-תובל ובנו ,וריוע היה למךכך קרה הדבר:  !קין-תובל ואת קין את בטעות הרג למך
 אמר לכן. חיה כמו לו נדמה היה וקין, מרחוק קין את קין-תובל ראה, לצוד כשהלכו ,פעם .מקום
 קין את שהרג ללמך וכשנודע אותו והרג בקין פגע ולמך, חץ ולירות בקשת ךולמש לאביו קין-תובל
 . ידיו כפות בין קין-תובל בנו את גם הרג כונה ובלי ,לכף כף והכה הצטער ,בטעות

 בפירוש זה מיושב גם ההסבר בפסוק:  מיהו האיש? ומיהו הילד?
 

 .כ"ו-כ"הפרק ד' פסוקים  :לידת שת
 ראו גם פרק ה' פסוק ג', בעמוד הבא במד"ל.

 
  לסיכום הלימוד. נות עבודה משולביםנסגבחוברת 
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ד ת ָאָדם :נושאה ל  ו   2 -שיעוריםה פרמס ה' פרק ֵסֶפר ת 

ַעד נ ַח  ת ֵמָאָדם ו  רו  ָרה דו   ֲעש ָ

ם דָׁ   אָׁ
 ה'-'א

ם"( ')א דָּ ים אָּ רֹא ֱאלֹהִׁ יֹום ב ְ ם ב ְ דָּ ֹוְלדֹת אָּ ר ת  פֶּ ה סֵּ ְדמו ת ֱאלֹ  ,זֶּ ה אֹתוֹ קִׁ ב ִׁ ׂשָּ  .ים עָּ

ם (')ב אָּ רָּ ה ב ְ בָּ ְנקֵּ ר ו  כָּ ם ,זָּ ְראָּ ב ָּ יֹום הִׁ ם ב ְ דָּ ם אָּ מָּ ְ ת ש  א אֶּ ְקרָּ י ִׁ ם וַּ ְך ֹאתָּ רֶּ ְיבָּ  .וַּ

ת( ')ג מֹו ש ֵּ ְ ת ש  א אֶּ ְקרָּ י ִׁ ְלמֹו וַּ צַּ ְדמו תֹו כ ְ ד ב ִׁ ֹולֶּ י  ה וַּ נָּ ָּ ת ש  ים ו ְמאַּ ִׁ לש  ְ ם ש  דָּ י אָּ ְיחִׁ  .וַּ

נֹות( ')ד ים ו בָּ נִׁ ד ב ָּ ֹולֶּ י  ה וַּ נָּ ָּ אֹת ש  ה מֵּ ֹמנֶּ ְ ת ש  ֵּ ת ש  ידֹו אֶּ י הֹולִׁ ֲחרֵּ ם אַּ דָּ י אָּ ְהיו  ְימֵּ י ִׁ  .וַּ

י ( ')ה ר חַּ ֶּ ם ֲאש  דָּ י אָּ ל ְימֵּ ְהיו  כ ָּ י ִׁ ֹמתוַּ י ָּ ה וַּ נָּ ָּ ים ש  ִׁ לש  ְ ה ו ש  נָּ ָּ אֹות ש  ע מֵּ ַּ ש   .ת ְ

 שת
 'ח-'ו

ת ֱאנֹוש  ( ')ו ד אֶּ ֹולֶּ י  ה וַּ נָּ ָּ ת ש  ים ו ְמאַּ נִׁ ָּ ש  ש  מֵּ ת חָּ ֵּ י ש  ְיחִׁ  .וַּ

נֹות( ')ז ים ו בָּ נִׁ ד ב ָּ ֹולֶּ י  ה וַּ נָּ ָּ אֹות ש  ה מֵּ ֹמנֶּ ְ ים ו ש  נִׁ ָּ ע ש  בַּ ֶּ ת ֱאנֹוש  ש  ידֹו אֶּ י הֹולִׁ ֲחרֵּ ת אַּ ֵּ י ש  ְיחִׁ  .וַּ

ֹמת( ')ח י ָּ ה וַּ נָּ ָּ אֹות ש  ע מֵּ ַּ ְתש  ה ו  נָּ ָּ ה ש  רֵּ ׂשְ ים עֶּ ת ֵּ ְ ת ש  ֵּ י ש  ל ְימֵּ ְהיו  כ ָּ י ִׁ  .וַּ

 אנוש
 א"י-'ט

ן( ')ט ינָּ ת קֵּ ד אֶּ ֹולֶּ י  ה וַּ נָּ ָּ ים ש  עִׁ ְ ש  י ֱאנֹוש  ת ִׁ ְיחִׁ  .וַּ

אֹות ( ')י ה מֵּ ֹמנֶּ ְ ה ו ש  נָּ ָּ ה ש  רֵּ ׂשְ ש  עֶּ ן ֲחמֵּ ינָּ ת קֵּ ידֹו אֶּ י הֹולִׁ ֲחרֵּ י ֱאנֹוש  אַּ ְיחִׁ נֹותוַּ ים ו בָּ נִׁ ד ב ָּ ֹולֶּ י  ה וַּ נָּ ָּ  .ש 

ֹמתא( ")י י ָּ ה וַּ נָּ ָּ אֹות ש  ע מֵּ ַּ ְתש  ים ו  נִׁ ָּ ש  ש  מֵּ י ֱאנֹוש  חָּ ל ְימֵּ ְהיו  כ ָּ י ִׁ  .וַּ

 קינן
 ד"י-ב"י

לב( ")י ְלאֵּ ֲהלַּ ת מַּ ד אֶּ ֹולֶּ י  ה וַּ נָּ ָּ ים ש  ְבעִׁ ִׁ ן ש  ינָּ י קֵּ ְיחִׁ  .וַּ

לג( ")י ְלאֵּ ֲהלַּ ת מַּ ידֹו אֶּ י הֹולִׁ ֲחרֵּ ן אַּ ינָּ י קֵּ ְיחִׁ נֹות וַּ ים ו בָּ נִׁ ד ב ָּ ֹולֶּ י  ה וַּ נָּ ָּ אֹות ש  ה מֵּ ֹמנֶּ ְ ה ו ש  נָּ ָּ ים ש  עִׁ ְרב ָּ  .אַּ

ֹמתד( ")י י ָּ ה וַּ נָּ ָּ אֹות ש  ע מֵּ ַּ ים ו ְתש  נִׁ ָּ ר ש  ׂשֶּ ן עֶּ ינָּ י קֵּ ל ְימֵּ ְהיו  כ ָּ י ִׁ  .וַּ

 מהללאל
 ז"י-ו"ט

דו( ")ט רֶּ ת יָּ ד אֶּ ֹולֶּ י  ה וַּ נָּ ָּ ים ש  ִׁ ש   ִׁ ים ְוש  נִׁ ָּ ש  ש  מֵּ ל חָּ ְלאֵּ ֲהלַּ י מַּ ְיחִׁ  .וַּ

נֹותז( ")ט ים ו בָּ נִׁ ד ב ָּ ֹולֶּ י  ה וַּ נָּ ָּ אֹות ש  ה מֵּ ֹמנֶּ ְ ה ו ש  נָּ ָּ ים ש  ִׁ לש  ְ ד ש  רֶּ ת יֶּ ידֹו אֶּ י הֹולִׁ ֲחרֵּ ל אַּ ְלאֵּ ֲהלַּ י מַּ ְיחִׁ  .וַּ

ֹמתז( ")י י ָּ ה וַּ נָּ ָּ אֹות ש  ה מֵּ ֹמנֶּ ְ ה ו ש  נָּ ָּ ים ש  עִׁ ְ ש  ש  ְותִׁ מֵּ ל חָּ ְלאֵּ ֲהלַּ י מַּ ל ְימֵּ ְהיו  כ ָּ י ִׁ   .וַּ

 ירד
 'כ-ח"י

י ח( ")י ְיחִׁ ת ֲחנֹוךְ וַּ ד אֶּ ֹולֶּ י  ה וַּ נָּ ָּ ת ש  ה ו ְמאַּ נָּ ָּ ים ש  ִׁ ש   ִׁ ם ְוש  יִׁ ת ַּ ְ ד ש  רֶּ  .יֶּ

נֹותט( ")י ים ו בָּ נִׁ ד ב ָּ ֹולֶּ י  ה וַּ נָּ ָּ אֹות ש  ה מֵּ ֹמנֶּ ְ ת ֲחנֹוְך ש  ידֹו אֶּ י הֹולִׁ ֲחרֵּ ד אַּ רֶּ י יֶּ ְיחִׁ  .וַּ

אֹות ( ')כ ע מֵּ ַּ ְתש  ה ו  נָּ ָּ ים ש  ִׁ ש   ִׁ ם ְוש  יִׁ ת ַּ ְ ד ש  רֶּ י יֶּ ל ְימֵּ ְהיו  כ ָּ י ִׁ ֹמתוַּ י ָּ ה וַּ נָּ ָּ  .ש 

 חנוך
 ד"כ-א"כ

חא( ")כ לַּ ָּ ת ְמתו ש  ד אֶּ ֹולֶּ י  ה וַּ נָּ ָּ ים ש  ִׁ ש   ִׁ ש  ְוש  מֵּ י ֲחנֹוְך חָּ ְיחִׁ  .וַּ

ֱאלֹ ב( ")כ ת הָּ ְך ֲחנֹוְך אֶּ ל ֵּ ְתהַּ י ִׁ נֹותקִׁ וַּ ים ו בָּ נִׁ ד ב ָּ ֹולֶּ י  ה וַּ נָּ ָּ אֹות ש  לש  מֵּ ְ ח ש  לַּ ֶּ ת ְמתו ש  ידֹו אֶּ י הֹולִׁ ֲחרֵּ  .ים אַּ

ל ג( ")כ י כ ָּ ְיהִׁ הוַּ נָּ ָּ אֹות ש  לש  מֵּ ְ ה ו ש  נָּ ָּ ים ש  ִׁ ש   ִׁ ש  ְוש  מֵּ י ֲחנֹוְך חָּ  .ְימֵּ

ֱאלֹ ד( ")כ ת הָּ ְך ֲחנֹוְך אֶּ ל ֵּ ְתהַּ י ִׁ ו  קִׁ וַּ נ  ינֶּ ח אֹתֹו ֱאלֹ  ,ים ְואֵּ קַּ י לָּ  .יםקִׁ כ ִׁ

 מתושלח
 ז"כ-ו"כ

ךְ ה( ")כ מֶּ ת לָּ ד אֶּ ֹולֶּ י  ה וַּ נָּ ָּ ת ש  ה ו ְמאַּ נָּ ָּ ים ש  ֹמנִׁ ְ ע ו ש  בַּ ֶּ ח ש  לַּ ֶּ י ְמתו ש  ְיחִׁ  .וַּ

נו( ")כ בָּ ים ו  נִׁ ד ב ָּ ֹולֶּ י  ה וַּ נָּ ָּ אֹות ש  ע מֵּ בַּ ְ ה ו ש  נָּ ָּ ים ש  מֹונִׁ ְ ם ו ש  יִׁ ת ַּ ְ ְך ש  מֶּ ת לֶּ ידֹו אֶּ י הֹולִׁ ֲחרֵּ ח אַּ לַּ ֶּ י ְמתו ש  ְיחִׁ  .ֹותוַּ

ֹמתז( ")כ י ָּ ה וַּ נָּ ָּ אֹות ש  ע מֵּ ַּ ה ו ְתש  נָּ ָּ ים ש  ִׁ ש   ִׁ ע ְוש  ַּ ש  ח ת ֵּ לַּ ֶּ י ְמתו ש  ל ְימֵּ ְהיו  כ ָּ י ִׁ  .וַּ

 למך
 א"ל-ח"כ

ןח( ")כ ד ב ֵּ ֹולֶּ י  ה וַּ נָּ ָּ ת ש  ה ו ְמאַּ נָּ ָּ ים ש  ֹמנִׁ ְ ם ו ש  יִׁ ת ַּ ְ ְך ש  מֶּ י לֶּ ְיחִׁ  .וַּ

אֹמרט( ")כ מֹו ֹנחַּ לֵּ ְ ת ש  א אֶּ ְקרָּ י ִׁ ה  ה' :וַּ ֲררָּ ר אֵּ ֶּ ה ֲאש  מָּ ֲאדָּ ן הָּ ינו  מִׁ דֵּ בֹון יָּ צ ְ עִׁ נו  ו מֵּ ֲעׂשֵּ מ ַּ נו  מִׁ ֲחמֵּ ה ְינַּ  .זֶּ

ת ֹנחַּ ( ')ל ידֹו אֶּ י הֹולִׁ ֲחרֵּ ְך אַּ מֶּ י לֶּ ְיחִׁ נֹות וַּ ים ו בָּ נִׁ ד ב ָּ ֹולֶּ י  ה וַּ נָּ ָּ אֹת ש  ש  מֵּ ֲחמֵּ ה וַּ נָּ ָּ ים ש  עִׁ ְ ש  ש  ְותִׁ מֵּ  .חָּ

ֹמתא( ")ל י ָּ ה וַּ נָּ ָּ אֹות ש  ע מֵּ בַּ ְ ה ו ש  נָּ ָּ ים ש  ְבעִׁ ִׁ ע ְוש  בַּ ֶּ ְך ש  מֶּ י לֶּ ל ְימֵּ י כ ָּ ְיהִׁ  .וַּ

הב( ")ל נח נָּ ָּ אֹות ש  ש  מֵּ ן ֲחמֵּ י ֹנחַּ ב ֶּ ְיהִׁ ת ,וַּ פֶּ ת יָּ ם ְואֶּ ת חָּ ם אֶּ ֵּ ת ש  ד ֹנחַּ אֶּ ֹולֶּ י    ".וַּ
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 על מנת הפרק הרחבנו בביאור במד"ל  .בחוברת כתבנו שאלות כלליות ובקצרה
 .ועד כמה לשיקול דעתם מה ללמדנגישות ולהותיר  לאפשר למורים

 
  ?נח ועד מאדם הדורות תעשר אתפירטה התורה מדוע  שאלה:
  ?והחינוכי מפרק זההמסר הלימודי ומהו          

 
  משנה ב' 'פרק התשובה שכתובה במסכת אבות 

" , ד ֹנחַּ ם ְועַּ דָּ אָּ ה דֹורֹות מֵּ רָּ ָפָניו, ֲעׂשָּ ִים ל  ַ ה ֶאֶרך  ַאפ  ָ מ  ִדיַע כ ַ הו   ל 
ָבִאין ִעיִסין ו  ת ָהיו  ַמכ  רו  ו  ל ַהד  כ ָ ו ל ,ש ֶ ב  ַ ֵהִביא ֲעֵליֶהם ֶאת ֵמי ַהמ   ."ַעד ש ֶ

 
 

 .ב'-ים א'פסוק ,פרק ה'/ ָאָדם      

ה' רך אותם יבלאחר שברא אותם  .שאדם וחוה נבראו בידי ה'התורה פרק ה' מספרת לנו בתחילת 
 . כי נולדו גדולים, התורה רומזת שביום שנבראו כבר הולידו ."אדם"וקרא את שמם 

 
 מקור השם -אדם
: אמר לו" ?מה שמך ,אתה" :)לאדם( הקב"ה מר לוא ':ז פסקה ד"פרשה י ,מדרש רבה בראשיתבמובא 

לך נאה ": ענה אדם "?מה שמי, ואני": חזר ושאלו. "שנבראתי מהאדמה, נראה לי שאקרא לי אדם"
  ."כי אתה אדון העולם, י-נ-ד-אקרא ישת
 

מ ת" :פסוק ה' ָנה ַוי ָ ים ש ָ לש ִ ָנה ו ש   ת ש ָ ע ֵמאו  ש ַ ר ַחי ת   ֵמי ָאָדם ֲאש ֶ ל י  יו  כ ָ ה   ".ַוי ִ
 70אלא שנתן משנותיו , אלף שנה( ווהשנה )יום של הקב"ה ש 2,000צריך לחיות היה הראשון  אדם

  .(/ לא חייבים ללמד)מדרשיםשנה.  030לכן חי רק ושנה לדוד המלך, 
בניו של שת -חנוך היה מבני .)סדר עולם( קבר אותו חנוך הצדיק במערת המכפלה, כשאדם הראשון מת

 . ודור שביעי מאדם הראשון
 

ת  ה' פסוק ג'פרק /  ש ֵ

 ממנו הושתת העולם . - שת/  שת נברא בצלם אלוקים
 הוליד בן כדמותו וכצלמו וקרא את שמו שת. , שנה 230רק כאשר היה אדם בן 

ת" הפסוק: מו  ש ֵ ָרא ֶאת ש   ק  מו  ַוי ִ ַצל  מו תו  כ   ד  ֶלד ב ִ ו  ָנה ַוי  ַאת ש ָ ים ו מ  לש ִ ִחי ָאָדם ש    "ַוי 
 .עד כאן פירש מן האשה )ב"ר(: "שלשים ומאת שנהד"ה " ,לפסוק ג' רש"י
כי כל הנולדים מן החיים יהיו בדמות המולידים  ידוע :"ויולד בדמותו כצלמוד"ה " ,לפסוק ג' רמב"ן

( בדמות אלהים עשה אותו, 'א 'ובצלמם, אבל בעבור שנתעלה האדם בדמותו וצלמו, שאמר בו )לעיל ה
ולא אמר זה בקין והבל, כי לא רצה להאריך  ,הדמות המעולהפירש כאן שאף תולדותיו היו כן באותו 
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או מפני שהאדם נברא בתכלית שלמות היצירה,  ,ממנושהעולם הושתת  ,פירש כן בשתאבל  ;בהם
 )ע"כ( .הגיד בשת כי היה כמוהו בכח וביופי

 
לי אלוקים בן אחר תחת הבל כי הרגו  שת"כי , שתשמו את שחוה קראה  (לילע)למדנו ש פי-על-ףא
, בניו של שת-ואנו כולנו מבני, העולם הושתתכי ממנו : מסיבה אחרתאבל  !שתגם אדם קרא לו  - "קין

שת היה  .יסודמלשון  - ואדם ,נתןמלשון לו חוה קראה : כלומר. ובני קין מתו במבול, כי הבל נהרג
 )ספורנו(. צדיק מהראשונים

 . הוליד עוד בנים בנותו שמונה מאות שנה עודאדם חי , הוליד את שתאחרי ש

 
 

ך    פסוק כ"דפרק ה' / ֲחנו 
 לשיקול דעתם של המורים.לבחירה / 

ך  ֶאת ָהֱאל  הפסוק: " ך  ֲחנו  ַהל ֵ ת  ו  ִק ַוי ִ ֵאיֶננ  י ָלַקח א תו  ֱאל   ,ים ו   ".יםִק כ ִ
לפיכך  ,וקל )ס"א וקבל( בדעתו לשוב להרשיע ,)ב"ר( צדיק היה :"ויתהלך חנוךד"ה " ,הסבר של רש"י

מיהר הקב"ה וסילקו והמיתו קודם זמנו וזהו ששינה הכתוב במיתתו לכתוב ואיננו בעולם למלאות 
 ".ד( הנני לוקח ממך את מחמד עיניך"כמו )יחזקאל כ ,לפני זמנו - "כי לקח אותו. "שנותיו

 
 

ַלח תו ש ֶ  זפרק ה' פסוק כ"/  מ 

 האדם שחי הכי הרב שנים / פסוק כ"ז 
ֹמת" י ָּ ה וַּ נָּ ָּ אֹות ש  ע מֵּ ַּ ה ו ְתש  נָּ ָּ ים ש  ִׁ ש   ִׁ ע ְוש  ַּ ש  ח ת ֵּ לַּ ֶּ י ְמתו ש  ל ְימֵּ ְהיו  כ ָּ י ִׁ  ".וַּ
 
 

נו   ֶלֶמך   ב   ל"ב-חכ"ים פרק ה' פסוק/   נ ַח  ו 

 כמי שהרג בטעות את קין    (ג"כ פסוק)למך הוזכר בפרק שעבר      
 

י עד שבא נח כ ;זה יניח ממנו )יקל מעלינו( את קושי העבודה: לומרכ, חנֹ  וקרא את שמו, ללמך נולד בן
, והאדמה ;והיו חורשים בידיים בעבודה קשה, תה להם מחרשה לחרושילא הי: היו קשיים לבני דורו

אך כשנולד נח . במקום החיטים שנזרעו צמיחה קוצים ודרדריםה, שהייתה מקוללת מאדם הראשון
 .והקללה הסתיימה בימיו, החרישה אתקל שה שתמחר כי הוא יצר, המצבהשתנה 

 )רש"י / ומדרש תנחומא(
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, נח נולד עם חיתוך אצבעותאך , דוקות בלי חילוק אצבעותוההיו ידיהם שלמות  - כל הנולדים לפני נח
 כיר()מדרש אב. כי אין ידו עשויה כמעדר לחפור, ידינוצבון זה ודאי ינחמנו מע: אמרוו, כמונו

 . היה הדור התשיעי מבריאת העולםו שנים 777 למך חי
 

דול היה הג. בנים הוליד שלושה, בן חמש מאות שנה כשהיהו, ר העשירי מבריאת העולםנח היה הדו
ונולד , לפי שהיה צדיקראשון ביחס לאחיו?  שםכתבה התורה את מדוע ו. והקטן שם, אחריו חם, יפת
 )מדרש(. לכן הקדימו לפני כולם, ואברהם אבינו יצא ממנו, מהול

 
  .א"בראשית פרק ילמדרש תנחומא  בשלמות את כותביםלהשלמת המבואות אנו 

 ?וכי נביא היה ?. מנין היה יודע לומר זה ינחמנו ממעשינו וגו'"ויקרא את שמו נח לאמר זה ינחמנו"
 ,ארורה האדמה בעבורך :הקב"ה לאדם מר לולמודין היו שבשעה שא" :בן יהוצדקאמר רבי שמעון 

 . "ולד אדם מהולוייעד ש" מר לו:א "?עד מתי בונו של עולם,יר" :אמר אדם .בעצבון תאכלנה כל ימי חייך
 וגו'.  "ודאי זה ינחמנו": מיד ידע למך ואמר ,ן שנולד נח מהולוכיו

טים יאלא היו זורעין ח , היו קוצרין -לא כשהיו זורעין  ,קודם שנולד נח "?ממעשינו ומעצבון ידינו"ומהו 
זורעין חיטין וקוצרין  ,קצרו מה שזרעו :ישובויחזר העולם ל ,ון שנולד נחוכי .וקוצרים קוצים ודרדרים

לכך כתיב  ,אלא עד שלא נולד נח עושין מלאכה בידיהם ,ולא עוד .שעורים וקוצרין שעורים ,טיםיח
 .רדומות וכל כלי מלאכההתקין להם מחרשות ומגלות וק -. נולד נח "ומעצבון ידינו"
 
 
 

 שיעוריםפר המס פרקיםה נושאה

 2 'ו תחילת דור המבול
 ים באים אל בנות האדםקובני האל

 '(ד-'א)
  ליט למחות את האדם מעל פני האדמהה' מח

 '(ח-'ה)

 סוף פרשת בראשית
 

 בפרשת נח וק כ"במפסוק ט' עד פס / בפרשת בראשית מפסוק א' עד פסוק ח' :פרק ו'

  .בני השרים והשופטים :הסברה .האלוקים""בני 
ראו בני השרים והשופטים את בנות , להתרבות בעולם ונולדו להם הרבה בנות בני האדםהחלו כש

 -שואיה יכל אשה לפני נ (9: שתי רעותכך עשו . לקחו להם נשים מכל אשר בחרוו, יפות ןהאדם שה
לא , ן שכך עשו השופטיםווכיו ;ןרחובעל כ ןגנבו נשים נשואות והתחתנו את (2 ;התחתנו עמה תחילה
 . ל פרוץ ומופקרוונהיה הכ, היה מי שימחה בידם
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אם לסלוח  אני לא אשקול תמיד על החוטאים": אמר, רות שהאנשים עושיםאת העבֵּ  ה' ראהאחרי ש
הוא  ל זאתובכ – כשימות יעלה תולעיםויודע הוא ש, שהרי האדם עשוי מבשר, להם או להענישם

  :ייודאי שלא היו נכנע לפנ, היה עשוי מאש ילוכל שכן א, נו נכנעחוטא ואי
ואם לא , אסלח - אם עד אז יחזרו בתשובה. אלא אני קובע זמן ואני מחכה להם עוד מאה ועשרים שנה

 . "אשחית אותם ואת העולם -
הציף ינוס יאף שראו בעונש של דור אנוש שהאוק. ם בימי אנושהנפילים היו מלאכים שנפלו מהשמי

המלאכים עם בנות ולדו מחתונת שנ – אלא הם ובניהם הענקים, לא חזרו בתשובה, שליש מהעולם
והחטיאו גם את , למרוד בה' ולעבוד עבודה זרה: כו לחטוא ולהחטיא את כל בני דורםהמשי - האדם

 . דורו של נח

, חנוך: והם ,היו השרים החשובים המפורסמים )ששמם מפורסם בתורה( מצאצאי קין שם"ה"אנשי 
כל שו, בעולם מתרבים החטאיםו ה' ראה שהאדם ממשיך לחטוא. מתושאל, מחויאל, עירד
 . אך להרע תיהםומחשב

הוא  "התעצב"ולשון  ;לשון מושאלת, שהרי לה' אין גוף ולא דמות הגוף –התאבל  :פירוש .ה' התעצב
 .רק על מנת שבני אדם יבינו במסגרת האפשריות האנושית עלי אדמות

 . וכשעושה דין מתעצב כביכול, דת ה' היא חסדיכי מ, והתחרט על שברא את האדם ה' התעצב ,כאמור
 

כי אם לא יחזרו  ;שיוכיחו את העם לחזור בתשובה למתושלח ולנח ולשאר חסידי העולם אמר ה'
, חיים־הואפילו את בעלי, ם מעל פני האדמהעתיד ה' להביא מבול ולהשמיד את כל האנשי, בתשובה

 . אין צורך בעולם, ואם אין אדם ,י הכול נברא בשביל האדםכ

י ה'" (ח') ינֵּ עֵּ ן ב ְ א חֵּ צָּ  . "ְוֹנחַּ מָּ
להשאירו בחיים ולא  ולכן החליט ה', הוא מצא חן בעיני ה'. וטוביםמעשיו נעימים ו, נח היה צדיק

 )נח = חן(. עם שאר הרשעים ולברוא ממנו עולם חדש רגוולה
 בנושא.בחוברת עבודת סיכום 

 סוף פרשת בראשית
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 פרשת נח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
נח 

 והמבול
(25) 

 
 

 שיעוריםפר המס פרקיםה נושאה

 2 'ו בני דורו של נח

 (ב"י-'ט)נח איש צדיק בדור של רשעים 
 3 'ו ההכנות למבול

 (ז"י-ג"י)ה' מצווה את נח לבנות תיבה 
 (ב"כ -ח"י)ה' מקים ברית עם נח 

 3 'ז המבול
 '(ד-'א)ה' מצווה את נח לבא אל התיבה עם משפחתו והחיות 

 (ז"ט-'ה)תחילת המבול וכניסת נח והחיות אל התיבה 
 '(כ-ז"י)התגברות המים 
 (ב"כ -א"כ)גוויעת כל בשר 

 (ד"כ-ג"כ)מחיית כל היקום 
 3 'ח היציאה מן התיבה וקרבן נח

 '(ה-'א)ירידת המים 
 (י"ד-'ו)נח שולח את העורב ואת היונה 

 (א"כ-ו"ט)היציאה מהתיבה וקרבן נח 
 הקשת 

 נח ובניו לאחר המבול
 5 'ט

 (ופסוק ז' 'ב-'א)ה' מברך את נח 
 '(ד-'ג)היתר אכילת בשר 

 '(ו-'ה)איסור רציחה 
 (ז"י-'ח)ה' כורת ברית עם נח וזרעו 

 (ט"כ-ח"י)שכרות נח וקללת כנען 
 4 'י צאצאי נח ותפוצתם

 '(ה-'א)בני יפת 
 כ'(-'ו)בני חם 
 (ב"ל-א"כ)בני שם 

 4 א"י עשרה דורות מנח ועד אברם
 '(ט-'א)מגדל בבל ודור הפלגה 

 (ז"כ -'י)שם עד תרח 
  (ב"ל-ח"כ)משפחת תרח 
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 בחוברת 21-23 יםעמוד

 אמוני.-מונחים משמעותיים בעולם הדתי - להסביר את המושגים "צדיק", "תמים" המלצה למורים
 

 . נהגו כך אנשי דורו לאואילו  -רק הוא הלך בדרך ה'  .נח היה צדיק תמים
ורק , המתין לכבודו וה' ,מתושלח נפטר סמוך למבול .הצדיקים שהיו בדור הקודם נפטרו לפני המבול

 )רמב"ן(. אחרי שבעת ימי אבלו הביא את המבול

  ,אלא היה האדם הראשון בעולם שהיו לו רק בנים, שהולידו בנים ובנות ,נח לא היה ככל אבותיו
 . )רמב"ן(. בלי בנות

 

. שם בעבור מעלתו בצדקותאך התורה הזכירה בראשונה את  ;שם, חם, יפת: תם היהוסדר תולד
 . ואחותו של תובל קין ,היא הייתה בתם של למך וצילה .קראו נעמהלאשת נח 

 
ֵחת ")יא(  ָ ש   ֵלא  ָהָאֶרץַות ִ ָ מ  "ָחָמס . ָהָאֶרץַות ִ

ה ָהָאֶרץ ֶאת  )יב(  ִהנ ֵ ָחָתהו  י  ,ִנש   ִחית כ ִ ו  ַעל ִהש   כ  ר  ר ֶאת ד ַ ש ָ ל ב ָ  ."ָהָאֶרץכ ָ

נ ַח  )יג(  ָפַני :ל  א ל  ר ב ָ ש ָ ל ב ָ ָאה  ,ֵקץ כ ָ י ָמל  ֵניֶהםָהָאֶרץ כ ִ ִני  ,ִמפ   ִהנ  ִחיָתם ו  ָחָמס  ".ָהָאֶרץֶאת ַמש  
 

 . רות שעשואנשי הארץ התקלקלו בגלל העב :מלא הארץ חמס"י"ות
 . אלא ליושבי הארץ ,אין הכוונה לאדמה :"הארץ"
 . זה מזהשהיו גוזלים , גזל ופירוש :"חמס"

 
 . גם האדמה התמלאה בגזל  :מלא הארץ חמס"י"ותהסבר נוסף לכתוב 

עם  פקד היה מניח אותו בתוך הקרקעוהנ, אדם היה מפקיד כסף אצל חברו ומורחו בשמן אפרסמון
ולפי ריח האפרסמון היה מגלה את מקום  ,המפקיד לבית הנפקדבלילה היה בא  .האוצרות שלו

 )חז"ל(. מלא הארץ חמס"ילכן כתוב "ות. לוכההאוצרות וגונב את 
 

אלא על  לא נחתם גזר דינם, רות הקשות ביותרעברו על שלוש העבדור המבול אף־על־פי שאנשי 
יב בגנות המידה הרעה יש להרח .רע לשמים ורע לבריותם שהגזל הוא משו :כתב הרמב"ן. הגזל

 מהמידה הרעה הזו? נו יבימכיצד נינצל  :ולשאול "גזל"הנקראת 
 
 
 
 

 שיעוריםפר המס פרקיםה נושאה

 2 'ו בני דורו של נח

 (ב"י-'ט) נח איש צדיק בדור של רשעים
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 .בני דורוובחוברת עבודת סיכום על תולדותיו של נח 
 .זכאי ושלם: מפרש התרגום. צדיק תמים

  :להסביראפשר 
 .ל משמיםוכי יודע שהכ ," ומצדיק את הדין עליוצודק" - "צדק"מלשון  "צדיק"

 .המידה המגונה שהייתה בדורו של נח - הוא ההפך מגזלצדק 
  .וה' מעניש את הרשעים ומשלם שכר טוב לצדיקים ,צדק בעולם קייםלהדגיש ש יש

 ניתן לקיים דיון על אמונתו של נח מול הרשעים. 

 
אפילו הבהמות ושאר הבריות עשו אלא  ,לא רק האנשים קלקלו את דרכם :"כי השחית כל בשר"

 . "למינה"בהמה ורמש וחיתו ארץ ה' לעיל הזהיר ו ;רות והתחתנו מין בשאינו מינועבֵּ 
 

לא אבל  :מכאן למדו ."על הארץר את דרכו "כי השחית כל בש :ככתוב ,את דרכםהדגים לא קלקלו 
 . דגים שבים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ז"י-ג"י) ה' מצווה את נח לבנות תיבה
משפחתו ובעלי הוא, כדי ש ,לבנות תיבהיו עללהביא מבול על הארץ ומצווה  ה' מגלה לנח על רצונו

 . ינצלו מהמבוליה ווככנסו לתיהחיים י
 

 בבניית תיבת נחעשרה פרטים                                           
ר". 2 י ֹגפֶּ ת ֲעצֵּ בַּ ה ְלךָּ ת ֵּ  . ֲעׂשֵּ
ה. 1 בָּ ת ֵּ ת הַּ ה אֶּ ֲעׂשֶּ ים ת ַּ נ ִׁ  . קִׁ
ר. 3 ֹפֶּ כ  חו ץ ב ַּ ת ו מִׁ יִׁ ב ַּ ה  מִׁ ְרת ָּ אֹתָּ פַּ  . ְוכָּ
ה. 4 בָּ ת ֵּ ְך הַּ ה אֹרֶּ מ ָּ אֹות אַּ לֹשׁ מֵּ ְ  . ש 
ה  . 5 ְחב ָּ ה רָּ מ ָּ ים אַּ ִׁ ש    . ֲחמִׁ

ה  . 6 תָּ ה קֹומָּ מ ָּ ים אַּ לֹשִׁׁ ְ  . ו ש 
ה. 7 בָּ ת ֵּ ה לַּ ֲעׂשֶּ ר ת ַּ  . צֹהַּ
ה. 7 ְעלָּ ְלמַּ ה מִׁ נ ָּ לֶּ כַּ ה ת ְ מ ָּ ל אַּ  . ְואֶּ
ים. 0 ׂשִׁ ה  ת ָּ ד ָּ צִׁ ה ב ְ בָּ ת ֵּ ח הַּ תַּ  . ו פֶּ
הָּ . 20 ֲעׂשֶּ ים ת ַּ ִׁ ש  לִׁ ְ ם ו ש  י ִׁ נִׁ ְ ם ש  י ִׁ ְחת ִׁ  . "ת ַּ

 

 שיעוריםפר המס פרקיםה נושאה

 3 'ו ההכנות למבול

 (ז"י-ג"י) ה' מצווה את נח לבנות תיבה
 (ב"כ-ח"י) ה' מקים ברית עם נח
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 הכתוב בתוספת ציורים להמחשה.בחוברת משימות השלמה להבנת 
 הבנת המושגים: אורך, רוחב וגובה, ממה היתה עשויה התבה? במה ציפו אותה?

 
 . לאשפה. 3 ;. משפחתו של נח1 ;החיים־. בעלי2לצורך: בתיבה שלוש קומות  רשות:

 ניתן לעשות השוואה לתיבת משה רבנו.  :ציפוי התיבה מבית ומחוץ בזפת
 צפים. ששוקעים במים וחומרים שחומרים  :תהיניתן לערוך ניסוי בכ

 
י ֲחַז"ל ש ֵ ר  ד   ִ  .ִממ 

 ?  בהית לבנות זמן הרבה כך כל שיטרח נח את ה' והיוצ מדוע :שאלה
 !טרחה בלי נח את להציל  דרכים הרבה לה' יש והרי          
 :אותו ישאלו שהאנשים כדי, שנה ועשרים מאה במשך בהיהת את לעשות נח את והיוצ ה' :תשובה

 יביא הוא, בתשובה תחזרו לא שאם אמר ה' כי: "להם יענה ונח ?"בהית עושה אתה למה"
 רוצה ה' כי, בתשובה ויחזרו נח דברי את ישמעו ואולי :"ינצלי בהיבת שיהיה מי ורק, מבול

 חזרו לא נח של דורו בני זאת בכל. החוטאים את להעניש יצטרך לא וכך, בתשובה שיחזרו
  .נצלו ומשפחתו הצדיק נח ורק ,מתו לםווכ, מבול עליהם הביא: אותם העניש ה' לכן ,בתשובה

 ניתן להמחיז בכתה את עמידתו של נח מול בני דורו, השאלות ששאלו והתשובות שהשיב. 

  (ב"כ-ח"י) ה' מקים ברית עם נח
 ומהי הברית?

  .האוכל שהוא מכניס לתיבה לא יתקלקלש .2
 הוא נשאר טרי וטוב.  ,שנה שלמהבמשך שהאוכל היה בתיבה פי -על-אף

 . שהרשעים לא יהרגו את נח .1

  .הם יהרגו אותו וישברו את התיבה ,כנס לתיבהיאם נח י :הרשעים אמרו     
 

  :יכנסו לתיבה לפי הסדר הזהיה' אמר לנח ש
 .בניו תשונח ושל -קודם הזכרים 

 .אשתו נעמה ונשי בניו - הנקבות ר כךאח
 )רש"י(ביחד הם היו שמונה בני אדם. ו
 

 חיים טהורים וטמאים נכנסו לתיבה?-כמה בעלי :בחוברת משימה
 כמה בני אדם נכנסו לתיבה?                          

 
 הבטחה זו?  זקוקים לתה: מדוע היו באי התיבה ישאלה לדיון בכ
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 בחוברת 22-22ים עמוד

  אריות,  שניפילים,  : שנילמשל .שנים מכל מין ,מכל החיבה ינח שיכניס לת עלציווה  ט( ה'")י 
 .פסוק ז' ,נקבה. פירוט לציווי זה בפרק הבא תים יהיו אחד זכר ואחיומהשנ         

 כ'פסוק לפירוש לפניכם ה                         
ף עֹופֹות    ֵמָהעו  הָּ  מֵּ
ִמיֵנהו   ס      ל  ל  לַּ ֶּ  וֹ ו ג ש 

ֵהָמה ִמן ַהב   מֹות   ו  הֵּ ב ְ הַּ  ו מֵּ
ִמיָנה   ס      ל  ה  לַּ לָּ ֶּ  ו ג ש 

ה ִמכ  ל ֶרֶמש  ָהֲאָדָמה מָּ ֲאדָּ ל הָּ ים עַּ זֹוֲחלִׁ ל הַּ כ ָּ  מִׁ
ִמיֵנהו   ס     ל  ל  לַּ ֶּ   וֹ ו ג ש 

ַנִים ִמכ  ל ל סו ג   ש   כ ָּ ם מִׁ יִׁ נַּ ְ  ש 
ם   ָיב או  ֵאֶליךָ  ְצמָּ עַּ יךָּ מֵּ לֶּ בֹואו  אֵּ  יָּ
ת ַהֲחיו  י ִׁ    ל  ֶּ י ש  דֵּ ֲארו  כ ְ ָּ יםש  יִׁ חַּ   ב ַּ

 
ִמיָנה  בפסוק כ' כתוב שלוש פעמים אותו עניין:  , ל  ִמיֵנהו  ִמיֵנהו  , ל  מהעופות ומהבהמות  :. פירושל 

  בבני מינם ולא חטאו.שדבקו 
 

ם מכל יכיצד אביא את כל המינים? האם אכנס ליערות ולכל המקומות ואחפש שני" :נח שאל את ה'
 "אדע שהחיות האלו לא עשו עברות וראויות להיכנס לתיבה?כיצד " :גם שאל "מהנמלים? ואפיל ,סוג

מעצמם בדרך נס עד  או  ֵאֶליךָ וָיב  החיים שבעולם ־עליבוכל  ,אתה תעמוד ליד התיבה ,נח"אמר לו ה': 
 וכןמכל סוג שניים  .סימן שהוא לא עשה חטא -ואת מי שהתיבה תסכים לקלוט  ,ליד התיבה

 מהעופות רק את אלו שלא חטאו. 
 

  בחוברת 25 עמודב משימה

 מדוע? :תהידיון בכ. החיים באו מעצמם לתיבה-־בעלי
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 שיעוריםפר המס פרקיםה נושאה

 3 'ז המבול

 '(ד-'א)א לתיבה ונח לב עלה' מצווה 
  '(כ-ז"י)התגברות המים   /   (ז"ט-'ה)תחילת המבול וכניסת נח לתיבה 

 (ד"כ-ג"כ)/  מחיית כל היקום   (ב"כ-א"כ)גוויעת כל בשר  
 
 

באמצע היום, כדי שכולם יראו שהוא צדק בכל השנים הוא עושה זאת  .נח להיכנס לתיבהעל ה' מצווה 
וסומך על ה' שיציל אותו מאנשים א מפחד וגם להראות שהוא ל ;שאמר לכולם לחזור בתשובהכ

 הרשעים שרוצים למנוע את כניסתו לתיבה. מן מהמבול ו
 היו כל כך רשעים, שגם ברגעים אלו לא חזרו בתשובה.()הם 
 

סו ק ח':     פָּ תו ב ב ְ ֵהָמה כ ָּ ָרהִמן ַהב   הו  ר  ַהט   ֵהָמה ֲאש ֶ ִמן ַהב   ָרה. ו  הו  ה ט   ֵאיֶננ ָ
סו ק:  ָּ פ  תו ב ב ַּ ה ְולֹא כ ָּ מָּ הֵּ ב ְ ן הַּ ה מִׁ הֹורָּ ט ְ ה. הַּ אָּ מֵּ ט ְ ה הַּ מָּ הֵּ ב ְ ן הַּ  ו מִׁ
 יה.ימכאן שצריך לדבר בלשון נק .נה את לשונויהפסוק האריך וש

 
  בחוברת 22 עמודב משימה 

 ה. יבלשון נקי זהעם  זהיה ולשוחח יתה דיון על דיבור בלשון נקילערוך בכ
 ידי המורים לפי הבנתם. -התווית המשימה ותיחומה ייעשו על

 
  בחוברת 25 עמודב משימה
ולחזק את האמונה כי כל העולם  החיים הגיעו בעצמם לתיבת נח. ניתן לשוחח על הנס הזה-בעלי

 מונהג בידי ה' יתברך.
 

 בחוברת 21 עמוד

את הטהורים ניתן להקריב קרבן לה' וגם מותר לאכול.  .חיים טמאים־בעלי שוי ,חיים טהורים־יש בעלי
 חיים טמאים. -־חיים טהורים ובעלי-־בנושא בעלי :משימה בחוברת

 
  .כךשלוש סיבות ל מדוע נקרא המבול בשם זה?

 ז "פסוק י 'פרק ולרש"י פי -מקור לתשובה על - בחוברת משימה
  ".ל מן הגבוה לנמוךושהוביל את הכ ,לושבלבל את הכ ,לולה את הכישב: ""מבולד"ה "

 
א ֹנחַּ " ה ב ָּ ז ֶּ ֹום הַּ י  ם הַּ צֶּ עֶּ ה …ב ְ בָּ ת ֵּ ל הַּ סו ק י"ג( "אֶּ ָּ  לם. ולעיני כ -באמצע היום  :)פ 
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 בחוברת 22-21ים עמוד

  .מקורותה משלושהמים באו 
 שלבים בירידת מי המבול.  חמישהפי הכתוב ניתן למנות -־על

  .בשילוב תמונות להמחשה בחוברת משימה
 

 כיצד התמודד נח עם סביבה של אנשים רשעים?  :לאפשר לתלמידים לחשוב ולתאריש 
 כשבנה נח את התיבה? ומה ענה להם?  ,שנה 210מה אמרו האנשים במשך 

 לבניו ולכלותיו? ,להעביר את האמונה בה' לאשתוכיצד הצליח נח 
 מה ההכנות שעשה לקראת ימי המבול?

 מה הרגיש ברגע שהתחיל הגשם ונצטווה להיכנס לתיבה? 
 כיצד עברו עליו ועל בני ביתו הימים והלילות בתיבה?

 החיים ולבני ביתו?־כיצד דאג לבעלי
 מה חשבו יושבי התיבה שיהיה אחרי המבול?

 
 

  :תיבת נחליש המדמים את היהודי בעולם 
  .יחיד בתוך המבול

  ,הכתוב לעיל לפילפתח את הדימוי לתיאור רגשי ושכלי לבחירה: 
 כך לחזק את האמונה בה' יתברך בכל זמן ובכל מצב. בו
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ו ל? ב  ַ מ  ת ָמה ָקָרה ב ַ ָצאו  ו  ַהת  ים ו  ַלב ִ   ַהש   
רם ב ֵ ֶהס  ִקים ו  סו   ַהפ  

 
סו ק י"ז  ָ פ 
ים ַלב ִ  ש  

עַּ  ב'-א'  ה מֵּ בָּ ת ֵּ ת הַּ ם אֶּ יִׁ מ ַּ ימו  הַּ רִׁ ְך הֵּ ר כ ָּ חַּ ק אַּ ק, ְורַּ ְפסֵּ י הֶּ לִׁ ילֹות ב ְ ים לֵּ עִׁ ְרב ָּ ים ְואַּ מִׁ ים יָּ עִׁ ְרב ָּ ד אַּ רַּ ו ל יָּ ב  מַּ ו  הַּ ב  מ ַּ ץ. הַּ רֶּ אָּ ל ל הָּ
ה ְמקֹורֹות לֹשָּׁ ְ ש   א מִׁ ם2 :ב ָּ ֶּ ש  ג ֶּ ם1 ;(. הַּ יִׁ מַּ ָּ ש   ֹת הַּ ב  ה.3 ;(. ֲארֻּ ב ָּ הֹום רַּ ְעְינֹות ת ְ  (. מַּ

 
סו ק י"ח  ָ פ 
ָלב ג'  ש ָ
 

הֹום ת ְ י הַּ מ ֵּ ר מִׁ ר עֹוד יֹותֵּ ב ֵּ ְתג ַּ ם ְלהִׁ יִׁ מ ַּ יכו  הַּ ִׁ ְמש  ים יֹום הִׁ עִׁ ְרב ָּ י אַּ ֲחרֵּ ָּ  - אַּ ש   ֹות הַּ ב  ֲארֻּ ם ְולֹא מֵּ ֶּ ש  ג ֶּ הַּ ה ְולֹא מֵּ בָּ ת ֵּ ם, ְוהַּ יִׁ מַּ
ץ.  רֶּ אָּ הָּ בֹוה ַּ מֵּ ם, ג ָּ יִׁ מ ַּ ל הַּ ה עַּ טָּ ָּ ר ש  בָּ  כ ְ

 

סו ק י"ט ָ  פ 
ָלב ד'  ש ָ

מ ַּ  י הַּ ם. מֵּ יִׁ ל מַּ ֶּ ל ש  י קַּ ו  ס  כִׁ ים ב ְ בֹוהִׁ ג ְ ים הַּ רִׁ הָּ ל הֶּ ת כ ָּ ו  אֶּ ס  כ ִׁ ֶּ ד ש  ר, עַּ ב ֵּ ְתג ַּ יכו  ְלהִׁ ִׁ ְמש  ו ל הִׁ  ב 
ְברו "  ם ג ָּ יִׁ מ ַּ עֹות.  –"ְוהַּ ְגבָּ ים ו  רִׁ ים הָּ ם עֹוְקרִׁ ו ג ַּ ָּ ְכש  ים, ְועַּ צִׁ ים עֵּ ק עֹוְקרִׁ יו  רַּ ו הָּ ָּ ְכש  ד עַּ עַּ ֶּ ם, ש  יִׁ מ ַּ י הַּ ְרמֵּ זִׁ  ב ְ
 

 
סו ק  ָ  כ'פ 

ָלב ה' ו  ב ַּ  ש ָ ס  ם כ ִׁ הֵּ ֶּ ד ש  ר, עַּ ב ֵּ ְתג ַּ יכו  ְלהִׁ ִׁ ְמש  ם הִׁ יִׁ מ ַּ ת הֶּ  25-הַּ ה אֶּ מ ָּ ים. אַּ בֹוהִׁ י ג ְ ים ֲהכִׁ רִׁ  הָּ

סו ק כ"א ָ  פ 
ט:  רֵּ סו ק ְמפָּ ָּ פ  , ְוהַּ תו  ם מֵּ עֹולָּ יו  ב ָּ הָּ ֶּ ים ש  אִׁ רו  ב ְ ל הַּ ו ל? כ ָּ ב  מ ַּ י הַּ ְברו  מֵּ ג ָּ ֶּ ים ש  מִׁ ם יָּ אֹותָּ ה ב ְ רָּ ה קָּ ת ְ 2ו מָּ תו  ( ב ַּ ה מֵּ ל ָּ חִׁ

עֹופֹות מֹות1 ;הָּ הֵּ ב ְ ְך הַּ ר כ ָּ חַּ ים3 ;( ְואַּ רִׁ הָּ ֹור ב ֶּ ְסת  ְצאו  מִׁ מָּ ֶּ י ֹות ש  חַּ ְך הַּ ר כ ָּ חַּ ם 4 ;( ְואַּ תו  ג ַּ ים, מֵּ רִׁ הָּ ו  הֶּ ס  ר כ ֻּ ֶּ ֲאש  ( ְוכַּ
ים ִׁ ש  ְרמָּ י"ם(5 ;הָּ ְלב ִׁ ם. )מַּ דָּ אָּ ל הָּ ֹוף כ ָּ ס  ְלבַּ  ( ו 

סו ק כ"ב ָ  פ 
 

ה ְיתָּ הָּ ֶּ י ש  ל מִׁ ו ל וֹ ב   כ ָּ ב  מ ַּ ת ב ַּ ה מֵּ ָּ ש  ב ָּ י ַּ ב ַּ ֶּ ים ש  רו אִׁ ב ְ ל הַּ כ ָּ ים מִׁ י ִׁ ִגים ל א ֵמתו   ;רו חַּ חַּ  . ֲאָבל ַהד ָ

סו ק כ"ג ָ  פ 
תו ב  כ ָּ ֶּ ר ש  חַּ ה. אַּ בָּ ת ֵּ יו  ֹאתֹו ב ַּ הָּ ֶּ ו  ש  ל  ק ֹנחַּ ְואֵּ ֲארו   רַּ ְ ש  ץ, ְונִׁ רֶּ אֶּ ן הָּ ים מִׁ רו אִׁ ב ְ ל הַּ ת כ ָּ ק אֶּ חַּ ַוע"ה' מָּ ג  ל  - "ַוי ִ תו  כ ָּ מ ֵּ ֶּ ש 

ֹות  י  רִׁ ב ְ ב  -הַּ תַּ ַמח"כ ָּ ו פֹות ְוהָּ "ַוי ִ ג  ְמחו  הַּ נ ִׁ ֶּ ר ש  "ן(, לֹומַּ ְמב ַּ ם. )רַּ יִׁ  יו  ְלמַּ

סו ק כ"ד ָ ר  פ  ב ֵּ ְתג ַּ ם ְלהִׁ יִׁ מ ַּ יכו  הַּ ִׁ ְמש  ו ל הִׁ ב  מ ַּ ד הַּ רַּ י ָּ ֶּ ים יֹום ש  עִׁ ְרב ָּ י אַּ ֲחרֵּ ְצמָּ אַּ עַּ יו  יֹום,  022ם עֹוד מֵּ הֹום הָּ ת ְ הַּ נֹות מֵּ ְעיָּ מ ַּ ן הַּ כ ֵּ ֶּ ש 
ם ב ַּ  עֹולָּ ים ב ָּ בֹוהִׁ י ג ְ ים ֲהכִׁ רִׁ הָּ ת הֶּ ו  אֶּ ס  כ ִׁ ֶּ ד ש  ו  עַּ ב  ְתרַּ ם הִׁ ם הֵּ ָּ ש   ים, ו מִׁ חִׁ תו  ְ ם.  25-פ  יִׁ ל מַּ ֶּ ה ש  מ ָּ  אַּ

ו ל  ב  מ ַּ ה הַּ יָּ ֹל הָּ כ  ְך הַּ סַּ  יֹום.  250ב ְ

 הטבלה להבנת הפסוקים,
לידיעה כללית ושימוש לפי  

 הצורך,
 חמישהבחוברת צמצמנו ל

 .עיקריים שלבים
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 שיעורים פרמס פרק נושא

 3 'ח התיבה וקרבן נחהיציאה מן 

 ('ה-'א)השלבים בהפסקת המבול 
 (י"ד-'ו)נח שולח את העורב ואת היונה 

 (א"כ-ו"ט)היציאה מהתיבה וקרבן נח 

 
 בחוברת 21 עמוד

  '(ה-'א) השלבים בהפסקת המבול
לא השחיתו את ש ,ה' זוכר את נח הצדיק ואת מעשיו ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתיבה

 והמים נחים מהזעף.  ,מעביר רוח על הארץ דרכם. ה'

 . ולזהות בפסוקים את השלבים בהבאת המבול ובהפסקת המלצה:

 בחוברת השלמת מילים במשפטי סיכום.

 

  ?בתבה נח שהה זמן כמהשאלה בחוברת: 

 לפניכם המקורות לתשובה:

ס נָׁ ק ִנכְּ רֶּ ֶּ סו ק י"א ז' פ  ָּ  פ 

ת" נַּ ְ ש  ש   ב ִׁ ֵּ אֹות ש  ה מֵּ נָּ ָּ י ש  י ֵּ   ֹנחַּ  ְלחַּ

ח ֶדש   ִני ב ַ ֵ ָעה ַהש   ב  ש ִ ר ב   ם ָעש ָ  ַלח ֶדש   יו 

י ֹום ה ב ַּ ז ֶּ ְבְקעו   הַּ ל נִׁ ְעְינֹות כ ָּ הֹום מַּ ה ת ְ ב ָּ ֹת רַּ ב  ֲארֻּ ם וַּ יִׁ מַּ ָּ ש   חו   הַּ ְפת ָּ  ".נִׁ

א צָׁ סו ק י"ד יָׁ ָּ ק ח' פ  רֶּ ֶּ ַבח ֶדש   פ  ִני "ו  ֵ ָעה ַהש   ב  ש ִ ִרים ב   ֶעש   ם ו  ה ַלח ֶדש   יו  ש ָ  ָהָאֶרץ". ָיב 
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/  וסדר הבאת המבול והפסקת

 התחיל המבול.  -עשר יום ־בחודש השני בשבעה (2

 היה המבול.  –( ארבעים יום וארבעים לילה 1

 התגברו המים.  -יום עשרה ו ( במשך מאה3

 המים התחילו להחסיר.  -( מקצה חמישים ומאת יום 4

 ררט. אהתיבה נחה על הרי  -עשר יום ־( בחודש השני בשבעה5

 נראו ראשי ההרים.  -( בחודש העשירי באחד לחודש 6

 צע את ילא באך זה פתח נח את חלון התיבה ושלח את העורב,  -( מקץ ארבעים יום 7

סו ק ז')ליחות. הש      ָּ  (פ 

סו ק ח'(לא מצאה מנוח לכף רגלה וחזרה. אך היא שלח את היונה.  -( לאחר שבעה ימים 7 ָּ  )פ 

סו ק י'(שבה ועלה זית טרף בפיה.   היאה, ישלח את היונה בפעם השני -( לאחר שבעה ימים 0 ָּ  )פ 

סו ק י"ב)לא חזרה אל התבה. היא שלח שוב את היונה ו -( לאחר שבעה ימים 20 ָּ  (פ 

 ונח הסיר את מכסה התיבה.  ,חרבו המים -( בחודש הראשון באחד לחודש 22

 יבשה הארץ.  -( בחודש השני בשבעה ועשרים יום 21

 

הבנת הפסוק וחיבור תקופת פי שיקול דעתם של המורים: -לפניכם הצעה עלולא כתבנו בחוברת 
 ישראל. -נו בזיהוי המקום בארץיהמבול לימ

ו ל לו  ֵאי שאלה: ב  ַ ת ֵמַהמ  נו  י  ָיה? ַמע  ֶבר  ַיד ט  ם ל  ו  ֲארו  ַעד ַהי    ִנש  
 :ד"ה "ויסכרו מעינות" ,רש"י לפסוק ב'פי -תשובה על

---------------------------------------------- 
ק ז'  רֶּ ֶּ פ 
סו ק י"א ָּ  פ 

ו ל ב  ַ ֵני ַהמ   ִלפ 
 ֶנֱאַמר

עו  "נִ  ק  ת ב  נו  י  ל ַמע  ה כ ָ ם ַרב ָ הו  חו  ת   ת ָ ַמִים ִנפ  ָ ב  ת ַהש    ."ַוֲארֻׁ
 

ק ח'  רֶּ ֶּ פ 
סו ק ב' ָּ  פ 

ו ל  ַאֲחֵרי ַהַמב 
 ֶנֱאַמר

רו  "וַ  כ  ס ָ נ תי ִ י  ָמִים. ַמע  ָ ב  ת ַהש   ם ַוֲארֻׁ הו   ת  
 

 
  ".כל"וכאן אין כתיב  ";כל מעינות"כתיב  ,כשנפתחו"

  .וכיוצא בהם כגון חמי טבריא ,לפי שנשתיירו מהם אותן שיש בהם צורך לעולם
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 בחוברת 53 עמוד

 (י"ד-'ו)נח שולח את העורב ואת היונה. 
 ט"ו-ו'  פסוקים פי-על כוםיס לפניכם

 שבחוברת 50תשובות לשאלות בעמוד 

ַלח נַֹח?  ָׁ ִליחּות ֶאת ִמי ש  ְּ ּ ַרת ַהש  ִליחּות ַמּטְּ ְּ ּ אֹות ַהש   ּתֹוצְּ

סּוק  ּפָּ
 .השליחות את צעיב לא ?המים הקלו :קולבד העורב את ז'

 פסוק
 ח'

 היונה  את
 הראשונה בפעם

 ?המים הקלו :קולבד
 לכף מנוח מצאה לא

  .בהילת חזרה ולכן רגלה

 פסוק
 י'

 היונה  את
 יהיהשנ בפעם

 ?המים הקלו :קולבד
  בהיהת אל חזרה
 .בפיה זית ועלה

 פסוק
 היונה  את י"ב

 השלישית בפעם
 ?המים יבשו האם :קולבד

 .בהיהת אל חזרה לא

 שהמים נח למד מכך
 .לצאת ואפשר יבשו

 
בו   :בשיעור הפרונטלי ראוי להתייחס להבדל בין י ָחר  נֵּ ְ ה"  פ  מָּ ֲאדָּ  הָּ

ה"-ל                                                          ש ָ ץ". ָיב  רֶּ אָּ  הָּ

  בהדגשה: לשיקול דעתם של המורים אנו מביאים את הפסוקים

י( ג"י) ְיהִׁ ת "וַּ חַּ אַּ ש   ב ְ ֵּ אֹות ְוש  ה מֵּ נָּ ָּ ֹון ש  אש  רִׁ ד ב ָּ חָּ אֶּ ש   ב ְ ֹחדֶּ   לַּ

בו         ם ָחר  יִׁ מ ַּ ל הַּ עַּ ץ מֵּ רֶּ אָּ   הָּ

ר       סַּ י ָּ ת ֹנחַּ  וַּ ה אֶּ ְכסֵּ ה מִׁ בָּ ת ֵּ ְרא הַּ י ַּ   וַּ

ה       ִהנ ֵ בו   ו  ֵני ָחר   ָהֲאָדָמה". פ  

ש  ( ד"י) ֹחדֶּ י "ו בַּ נִׁ ֵּ ש   ה הַּ ְבעָּ ִׁ ש  ים ב ְ רִׁ ׂשְ ש   יֹום ְועֶּ ֹחדֶּ ה לַּ ש ָ ץ". ָיב  רֶּ אָּ  הָּ

 
 ניתן להביא לכיתה עלה זית ולשוחח על צורתו וטעם הפרי, 

     ניתן להשוות לעלה התאנה עליה למדנו עליו בפרשת בראשית.
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  בחוברת 53עמוד 

 "ב(כ-ו"ט)היציאה מהתיבה וקרבן נח 
בונה נח  .נשארו בחיים מכל בני האדםשמשפחתו הצלת מודה לה' על הצלתו ו, ונח יוצא מהתיבה

אין הכוונה לריח  .ה' מריח את ריח הניחוח של הקרבןומזבח ומקריב קרבנות מהבהמות הטהורות 
מבטיח לא לקלל עוד את ה'   .בהקרבת הקרבן רצונוובני האדם עושים את  ,אלא לכך שה' ציווה ,בלבד

 . "ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי"האדמה... 
 . "פרו ורבו ומלאו את הארץ"( 2 :ביתו ה' מברך את נח ואת בני

 . "ת הארץיומוראכם וחתכם יהיה על כל חי"( 1                                       
 

ניתן לשאול את התלמידים אם  .ה'להודות ל צריךעשה לו נס נמי ש :חשוב לשוחח על הכרת הטוב
 לפי הזולת. יש לנהוג בהכרת הטוב גם כשהדגיש , ולהשתתפו במסיבת הודיה
 הסבר פסוק כ"ב

 .ים ומשימהציורהפסוק בחוברת 

ִמיד      דעֹ"   ת ָ
ל  ֶרץ ְיֵמי כ ָּ אָּ ל    הָּ ַמן כ ָ ָה  ז   ָלם ש ֶ  םי ָ ַק עו 
ים     ַרעזֶ   ִעים ֶהֳחָדש ִ ר  ו  ז   ש ֶ
ִציר  ים     ְוקָּ ֶהֳחָדש ִ ִרים ו  צ  ו  ק   ש ֶ
ים     רְוקֹ  ֶהֳחָדש ִ ל ו   רק   ש ֶ
ים     םחֹוָּ   ֶהֳחָדש ִ ל ו   םח   ש ֶ
ים     ְוַקִיץ  ֶהֳחָדש ִ ל ו   ַקִיץ ש ֶ
ים     ףֶר חֹוָּ   ֶהֳחָדש ִ ל ו   ֶרףח   ש ֶ
ה  םו      ְויֹום ְוַלְילָּ ָלהו   יו   ַלי 
ב ֹ  לֹא   קו  יִס פ  יַ  ל א    ".תו  ִיש ְ

 
  פסוק כ"ב
 כל חודשיים יש תקופה אחרת. בתקופות:  6בהם  ,חודשים 21בשנה יש 
לא  :קנפסל וכי במבול הכ ,פסקוילנח שהסדר הזה של השנה וגם הסדר של יום ולילה לא יה' הבטיח 

 המצב חזר להיות כמו בבריאת העולם. .לא קיץ ולא חורף ,ראו יום ולא לילה
החדשה של חודשי השנה. אין צורך להיכנס לפרטים חוץ מאשר לגבי  הפסוק מסביר את החלוקה

השנה. השמות שכתובים בתורה הם: קיץ וחורף. ויש לשייכם שמות החודשים ביחס לארבע עונות 
 לימינו כך מחברים תורת חיים למושגים מוכרים שהמקור שלהם בתורה.

 
ניתן להביא פרטי לבוש )מעיל, חולצה קצרה( או פרטי שימוש )מטריה, כובע שמש( ולקבוע את  הצעה:

 שימושם בעונות השנה ולשייך את הפריט לחלק הכתוב בפסוק.  
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 שיעוריםפר המס פרקה נושאה

 5 'ט הקשת, נח ובניו לאחר המבול

 (ופסוק ז' 'ב-'א)ה' מברך את נח 
 '(ד-'ג) היתר אכילת בשר

 '(ו-'ה)איסור רציחה 
 (ז"י-'ח)ה' כורת ברית עם נח וזרעו 

 (ט"כ-ח"י)שכרות נח וקללת כנען 
 

  בחוברת 51עמוד 

  (ופסוק ז' 'ב-'א) ה' מברך את נח
ימשול והאדם  ,יפחדו מהאדם החיותשכל  כלומר ,את נח ובניו שיפרו וירבו וימלאו את הארץרך יה' ב
 ןבהייחשב השימוש לא , לתועלת האדםייעשה הדבר אם ורכב על סוסים וחמורים. י ,למשל - הןב

לכן יש גם חובה להאכיל את בעלי  אך צער בעלי חיים אסור מדאוריתא., חיים־צער בעלי משום
   תלמידים שיש ברשותם בעלי חיים יספרו על כך.הצעה: החיים שברשות האדם לפני שהאדם אוכל, 

 
 

 '(ד-'ג)היתר אכילת בשר 
חיים ־אבל לנח ובניו הרשה ה' לאכול גם בעלי - לאדם הראשון הרשה ה' לאכול רק פירות וירקות

 ב( דם מן החי.   ;בר מן החייא( א :אסור להם לאכול עם זאתההלכה.  לפיאחרי שחיטה 

 
 
 
 
 

  '(ו-'ה)איסור רציחה 

 
 
 
 
 
 

 ההסבר    ----פסוק ה' 
ֶכם" מְּ ַאךְּ ֶאת ּדִ ֶכם- וְּ ל ָ ֶ ם ש   ֲאָבל ֶאת ַהד ָ

ֵֹתיֶכם ש  ַנפְּ לוֹ - לְּ ֶ ֶפש  ש  יֹוִציא ֶאת ַהנ ֶ ֶ  ִמי ש 
רֹש      'ֲאִני ַאֲעִניש  אֹותוֹ  -  ֶאדְּ

ה ל ַחּיָׁ ד ּכָׁ ֲהרֹג ָאָדם - ִמּיַ ת ַ ֶ ה ש  ל ַחי ָ  ְוַגם ִמכ ָ
נוּ  ֶ ש  רְּ  ,ֲאִני ַאֲעִניש  אֹוָתה   -  ֶאדְּ

ם דָׁ אָׁ ד הָׁ ָנה - ּוִמּיַ ַכו ָ ָהַרג ָאָדם ב ְ ֶ  ,ְוָאָדם ש 
ד  ִחיוִמּיַ ִלי כ ַ  - ִאיש  אָׁ ו  ִאם ַיֲהרֹג ב ְ ָנהֲאִפל   ,ו ָ

רש    ֲאִני ַאֲעִניש  אֹותוֹ  -  ֶאדְּ
ם דָׁ אָׁ ְ ִמ  - ".ֶאת ֶנֶפש  הָׁ ָהַרג ָאָדם ינ  פ  ֶ  .ש 

  

 ההסבר    ---- 'ופסוק 
ם" דָׁ אָׁ ם הָׁ ֵֹפךְּ ּדַ ג ָאָדם- ש  הֹור  ֶ  ִמי ש 

ם דָׁ אָׁ י ָאָדם  -  ,ּבָׁ נ  ָראו  אֹותֹו ב ְ ֶ ש   כ ְ
 ,)בעדים והתראה(                                 

ֵפךְּ  ָׁ מֹו ִיש  ין ַיֲהרֹג אֹותוֹ - ,ּדָׁ ית ד ִ  ,ב  
ֶצֶלם ֱאלֹוִקים י ּבְּ ל ה'- ּכִ ֶ ָרה ש  ו  צ  י ב ַ   כ ִ

 )נשמת חיים, שהרי לה' 
 אין גוף ולא דמות הגוף(

ם דָׁ אָׁ ה ֶאת הָׁ ש ָׁ ה ֶאת ָהָאָדם ".עָׁ  ה' ָעש ָ
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  .עצמו את אסור לאדם להרוגא(  סיכום
 .אסור לחיה להרוג אדםב( 
 )מיתה בידי שמים(.ו ה' ידרוש את נפש  - ולא ראו אותו עדים - בכוונה )במזיד(אדם אדם שהרג ג( 

  .אדם שהרג בלי כוונה )בשוגג( חייב גלות( ד
 בית דין הורגים אותו.  -בו ויש עדים שראו והתרו  ,אדם שהרג בכוונה( ה

 
  .לוקח אותם 'ורק ה ,רק ה' נותן חיים :חשוב להסביר

ידי המורים -ייעשה עלבחוברת כתבנו את הפסוק והדגשנו בצבע מילים מסוימות. הלימוד 
 בתשובה לשאלת הסיכום! המורים ינחו את התלמידים למסרים שלימדו.

 
  בחוברת 51עמוד 

  (ז"י-'ח)ה' כורת ברית עם נח וזרעו 
 נח עם עולם ברית כרת ה' לכן. העולם על מבול שוב יביא שה' נח חשש המבול אחרי

 ,בשמים תופיע כשהקשת. העולם על מבול עוד ירדי שלא ,הבאים ולדורות לנח והבטיח
  נח עם ה' שכרת הברית לולא כי ,בתשובה לחזר צריכים שאנו לכך סימן וגם אות יהיה זה

 .לעולם מבול שוב יורד היה
 

 צדדי שכל צד מתחייב על חלקו. -היא התחייבות , חוזה דו בריתמהי ברית?  
 .הקשת בעננים :סימן לברית נתןה'                 

 
 מסביר: מדוע מופיעה הברית בצורת קשת?הרמב"ן 

  .הקשת נראית בצורה הפוכה ממצב שיורים בה, וזה סימן לברית שלום
 .כך דרך הנלחמים להפוך את הקשת לסימן שלום

 

 כשרואים את הקשת מברכים: 

ה ה' ך  ַאת ָ רו  ָלם ,ב ָ ֵקינו  ֶמֶלך  ָהעו   ,ֱאלו 
  . ַמֲאָמרו  ם ב   ַקי ָ ִריתו  ו  ב  ֶנֱאָמן ב ִ ִרית ו  ֵכר ַהב    זו 

 אלא רואה ומסלק עיניו ומברך.( ,)אסור להסתכל בקשת יותר מדי

 פירוש הברכה
ִרית  ֵכר ַהב    ה'  זוכר את הברית שעשה עם הברואים.   -זו 

ִריתו   ב  ֶנֱאָמן ב ִ  אפילו אם יהיו הרבה רשעים.  -לא יעבור על הברית : הוא ה' נאמן –ו 
ַמֲאָמרו   ם ב   ַקי ָ  מספיק גם ללא הברית.  - שלא יביא מבול -מאמר ה'   -ו 
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 רוט שבע מצוות בני נחילפניכם פ

 . ל א ֶלֱאכ ל ֵאיָבר ִמן ַהַחי. 9

ל ֶאת ה'2 ַקל ֵ  .. ל א ל 

ז ל4  .. ל א ִלג 

ין(3 י ד ִ ת ֵ ָהִקים ב ָ יִנים. )ל   . ד ִ

ָדה 5 ֵא . ֲעבו   ל ֶאָחד(-ָזָרה. )ֱאמו ָנה ב  

ָחה(6 ָ פ  יֵני ִמש   ת. )ד ִ י ֲעָריו  ו  ל   . ג ִ

צ ַח(7 ִמים. )ל א ִלר  ִפיכו ת ד ָ  . ש  

 

 

 סיכום על הבריתות בפרשת נחלפניכם 

ם ֹנחַּ ?  .2 ת ה' עִׁ רַּ יתֹות כ ָּ רִׁ ה ב ְ מ ָּ םכ ַּ יִׁ ת ַּ ְ  .ש 

ה?. 1 ֹונָּ אש  רִׁ ית הָּ רִׁ ב ְ ה ב ַּ יָּ ה הָּ רֹות 2  מָּ ֵּ פ  הַּ ֶּ .. ש  יבו  ְרקִׁ קֹות לֹא יַּ רָּ י ְ  ְוהַּ

ְרגו  אֹותוֹ 1                                         הַּ ים לֹא יַּ עִׁ ָּ ְרש  הָּ ֶּ  . . ש 

ה? . 3 י ָּ נִׁ ְ ש   ית הַּ רִׁ ב ְ ה הַּ ְיתָּ ה הָּ ץמַּ רֶּ אָּ ת הָּ חֵּ ַּ ו ל ְלש  ב  ד מַּ רֵּ ֹא יֵּ ל  ֶּ  .ש 

ן ה' אֹות? . 4 תַּ ית נָּ רִׁ יזֹו ב ְ אֵּ הב ְ י ָּ נִׁ ְ ש    .הַּ

ה. 5 ית?  מָּ רִׁ ב ְ ןהו א אֹות הַּ נָּ עָּ ב ְ ֶּ ת ש  ֶּ ש  ק ֶּ  .הַּ
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  בחוברת 52-55 יםעמוד

 (ט"כ-ח"י)שכרות נח וקללת כנען 
 כאשר יצא נח מן התיבה, היה צריך לנטוע עצים בעולם, כי כזכור היה העולם שומם. 

צריך היה להתחיל  -צדיקותו  - נח בחר לנטוע תחילה גפן, כדי שיהיה לו יין לשתות. לפי דרגתו
 אחר כך לנטוע גפן. רק ו ,שאינן מביאות לשתיית תאווה ושכרות כמו היין ,בנטיעות אחרות

 בכךאלא בחולין )אף שאין  ,הוא לא התנהג בקדושה -ד שנטע כרם שלם וחיובי - בגפן ובהתחיל
 עברה(. מעשה חולין זה גרם לו בושה גדולה וקללה לבנו חם. 

 
לנח שתילי גפן? הוא הכניסם והכינם בתיבה לפני שנכנס עם שתילי תאנים, כי שני מינים  ומנין הי

 אלו מתקלקלים במים יותר ממינים אחרים. 
תוך כדי שכרות נרדם בתוך  .כידוע, שיכור אינו מרגיש מהסובב אותוושתה והשתכר,  ,נח הכין יין

 וגופו התגלה בצורה לא צנועה.  ,אוהלו
 

במקום למהר  זהראה את נח סבו, סיפר לאביו חם, ו הוא .בנו של חם ,והל כנעןבתחילה נכנס לא
 סיפר זאת לשם וליפת.  ,לכסות את אביו בצנעה

 תבזה בעיני כולם. הונח  תפרסםהזני אחרים בשוק, הדבר ובאגם סיפר חם עשה 
 

 .שם ויפת שמעו זאת והלכו לכסות את אביהם בלי שיראו את גופו
הם היו מוכרחים קצת להסתובב כדי  .פם והלכו אחורנית עד שהגיעו אליוהם לקחו בגד על כת

 לכסותו, וגם אז סבבו פניהם ממנו כדי שלא יראו בבזיונו. 
 רז את אחיו יפת, ובא יפת ושמע לו. ישם התחיל במצווה תחילה וז :היה הבדל בין שם ובין יפת

כי הרי אם יש  ,שתשרה כאן השכינה כיסה את אביו במחשבה הוא :שם התאמץ במצווה זו יותר מיפת
 לכן זכה שהשכינה תשרה בחלקו.  .השכינה לא שורה ,"ערוות דבר"

  .כי לא מנומס שישכב כך ,יפת כיסה במחשבה של נימוסאילו ו
 

לל כל אחד ירך או קיבאז  .וידע מה קרה לו ,שרתה עליו רוח הקודש ,התעורר נח משכרותוכאשר 
וכן שאלה מי מבני של נח כיבד  עבודה מפורטת על הקללות והברכות.מבניו לפי מעשיהם. בחוברת 

 אותו ומי לא כיבד אותו?
 

 .ניתן לשוחח עם התלמידים על עיקר וטפל
 ועל כיבוד הורים גם במצבים לא נעימים. 

 
 ניתן להביא לכתה עלים של גפן ולצרפם לעלים עליהם למדנו בספר בראשית: תאנה וזית.
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 שיעוריםה פרמס פרקה נושאה

 4 'י צאצאי נח ותפוצתם

 '(ה-'א)בני יפת 
 '(כ-'ו)בני חם 
 (ב"ל-א"כ)בני שם 

 
  :משפחה אחת בני כולם ,שמונה אנשים - לאחר המבול יצאו מהתיבה ארבעה זוגות

 ומבניו נולדו הרבה נכדים ונינים ועוד דורות לרוב.  ;ושלושת בניו ונשותיהםואשתו נח 
 מקום אחר בעולם לחיות.  ומצא ל םמה דכל אחומהם נוצרו עמים שונים, 

כתוב  אחר כךהתורה מונה לנו עמים אלו: ראשונים מפרט הכתוב את האומות שיצאו מיפת ומחם. 
 יצחק ויעקב וכל עם ישראל.  ,בניו יצאו אברהם -שמבני  ,באריכות על הבנים של שם

 פירוט שבעים האומות שיצאו מנח:  
  .אומות 93 -יצאו  מיפת
  .אומות 40 -יצאו  מחם
 .אומות 26  -יצאו  משם

 אומות.  70  - לוסך הכוב
 

 בחוברת השלמה על נמרוד הרשע  55בעמוד 
 / יחידת הרחבה לבחירה., לפניכם הלימוד. 'י-'פרק י' פסוקים ח

 
הוא היה האיש  .נמרוד מושובניו היה לו בן  חמשתבנוסף ל ,מבניו של חםכוש היה : 'ט-'פסוקים ח
הגיבור להיות  ,עברות נגד ה' כלומר לבצע ,בור ולמרוד בה'יגשאחרי המבול התחיל להיות  ,הראשון

)דגש בלימוד, גבורה שלילית, ולא גבורה חיובית; כמו הגיבור של החלשים או הגיבור של היצר הרע. 
 של הרשעים, וביחס לאמת נחשב חלש ולא גיבור.(

היה עמם בתיבה  ,שעשה הקב"ה לאדם ולאשתו ,הכתונת"ומר רבי יהודה: בפרקי דר"א )פרק כ"ד( א
ובשעה  ;גנב חם בן נח את הבגד והנחילה לנמרוד ,כשיצאו מן התיבה .עברה מדור לדור עד לנח[ו]

לפיכך  ,ח גבורתווחיה ועוף באים ונופלים לפניו, כסבורין שהוא מכ ,כל בהמה והי ,שהיה לובש אותה
והפסוק הבא  ,אלא הטעה את העולם שהוא גיבור ,המליכוהו עליהם למלך. ובאמת לא היה גיבור כלל

שהיה צד  ,בור צידיאלא ג ,בור ממשיבא לפרש את הנאמר כאן שהיה גיבור בארץ, שאין הכוונה ג
ומתכוון הוא היה מכיר את בוראו  -רמה את דעתן של הבריות ומטעה אותם למרוד בה'. לפני ה' ובע

אומרים שהוא דומה  ,ורוצה לעשות עברות ,חוצפן –שהוא עז פנים  ,למרוד בו. לכן על כל אדם
 ."שגם הוא היה גיבור של היצר הרע ופיתה אנשים לעשות עברות ,לנמרוד
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 -גבול מ"צידון" אשר בצפוןהפירטה התורה את  ,ון שארץ זו עתידה להינתן לישראלוכי .פסוק י"ט 
והיא  ,עד עזה כתכלומר עד הדרך לגרר שנמש ,לדרום "ֹבאכה גררה", וממשיך "עד עזה"מערב, ומשם 

  .ישראל-של ארץ מערב-בדרום
ועד מקום ששמו לשע  ,"אדמה וצבוים ,מורהעעתה סובב הגבול מזרחה וממשיך "באכה סדומה ו

  .ישראל-של ארץ מזרח-שבדרום
 -צד דרום את מצפון לדרום, ו -את צד מערב  :נמצא שהכתוב תוחם את גבול ארצם בצורת דל"ת

 ממערב למזרח. 

 כרמים וזיתים.  ,שכנען העבד יכין לאדוניו ישראל בתים ובורות ,ומוסיף הרד"ק כי חפץ ה'
 .משפחת.... לכל אחד מבניו של  נח הכאן גר :רטט טבלהסניתן ל

 

 פירוט שבעים האומות מבניו של נח

 (7) .גומר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס בני יפת:
 (3) .אשכנז וריפת ותוגרמה ובני גומר:
 (4) .כתים ודודנים ,אלישע ותרשיש ובני יון:

 עשר בני יפת־האלה ארבע
 

 
 (4) .פוט וכנעןוכוש ומצרים  בני חם:
 (5) .וגם נמרוד –סבתה ורעמה וסבתכא  ,סבא וחוילה ובני כוש:
 (1) .שבא ודדן ובני רעמה:
 (7) .פלשתים, כפתורים ,כסלוחים ,פתרוסים ,נפתוחים ,להבים ,לודים, ענמים בני מצרים:
  .צמרי, חמתי ,ארודי ,ערקי, סיני ,צידון, חת, יבוסי, אמורי, גרגשי, חוי בני כנען:

 אלה שלושים בני חם
 

 (5) .עילם, אשור, ארפכשד, לוד וארם בני שם:
 (4) .מש ,גתר ,חול ,עוץ בני ארם:

 (2) .שלח בן ארפכשד:
 ( 2) .עבר בן שלח:
 (1) .פלג, יקטן בני עבר:
עיבל, אבימאל, שבא, אופיר, חוילה,  ,אלמודד, שלף, חצרמות, ירח, הדורם, אוזל, דקלה בני יקטן:

 (23) .יובב
 בני שם השיאלה עשרים וש

 שבעים בני נח יחד
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 שיעוריםפר המס פרקה נושאה

 4 א"י עשרה דורות מנח ועד אברם

 '(ט-'א)מגדל בבל ודור הפלגה 
 (ז"כ-'י)שם עד תרח 

 (ב"ל-ח"כ)משפחת תרח. 
 בחוברת 51-51עמודים 

  '(ט-'א)מגדל בבל ודור הפלגה 
 בחוברת עבודות סיכום וציור לצביעה ולמדרש תמונה.  

 הפיץ ה'. דשוהק בלשון - אחת בשפה מדברים הארץ אנשי כל היו המבול אחרי שנה 340
 בדור כמו רעים דברים יעשו ולא הארץ שוביבי עסוקים שיהיו כדי בעולם הארץ אנשי את

 . המבול
וכדי שה'  ;בה יגורו שכלם עיר לבנות מקום וחפשו אחד במקום לגור החליטו האנשים אך

 לחםישת זרה עבודה  למעלה לשים ורצו, דומא גבוה מגדל בנו הם לא יפזר אותם בעולם,
פי הגמרא במסכת סנהדרין -)החלק האחרון הוא מדרש ולא הפשט על( לצלן רחמנא). ה' עם

 דף ק"ט עמוד א'((
 המגדל ואת העיר את לראות ירד הוא זאת בכל, מהשמים לוהכ את ראה שה' פי-על-אף

 . הדין את שפוסקים לפני לבדק שצריך, השופטים את ללמד ה' רצה כך. בנו שהם
 בשפה מדברים שכלם מפני, גבוה מגדל לבנות מצליחים הארץ שאנשי למלאכים אמר ה'

 . באחדות ומתנהגים אחת
 חברו הבין לא, פטיש קשיב כשאחד: זה את זה הבינו לא והם, שפתם את ה' בלבל לכן
 וה', העיר את לבנות הפסיקו הם לכן. ורבו התרגזו ושניהם לבנה לו והביא רוצה הוא מה
 . העולם בכל בבל אנשי את זריפ

שגים גדולים בכל תחומי יניתן להגיע לה ,לדברים טובים משמשתהאחדות כשניתן לשוחח: 
 כהבנה בין חברים. גם יכולה להתפרש  -שפה אחת   ,החיים

הצעה למשימה כיתתית: המורים יבקשו מהתלמידים לחשוב על נושא משותף וכל כל תלמיד ירשום 
כתבו בקול וביחד, התוצאה: לעצמו משפט. המורים יבקשו שכול תלמידי הכיתה יגידו את המשפט ש

 אף אחד לא שמע את השני.
המורים יבקשו מתלמיד לומר את המשפט שכתב והשאר יקשיבו, המורים יכווינו את התלמידים 

 למשפט מוסכם ותלמידי הכיתה יכריזו אותו יחדיו.
המסקנות: שפה אחת היא גם ההקשבה האחד לשני, משפט מוסכם ומאוחד נשמע טוב יותר 

 בודדים. לאחדות ולהסכמה יש כוח והשפעה ויש להפנות אותם לאפיקים חיוביים.ממשפטים 
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 בחוברת 51-52עמודים  

  (ז"כ-'י)שם עד תרח 
 ,את משפחתו עד אברהם אבינוו םהתורה פירטה את מעלתו של ש :חשוב להדגיש

 ממנו התחילו בני ישראל.ש

 
 מדוע כתבה התורה שיש עשרה דורות מנח ועד אברהם?

  :במסכת אבות פרק ה' משנה ב' ,תשובה שכתובה במשנהלפניכם 

ה ֶאֶרך  " ָ מ  ִדיַע כ ַ הו  ָבִאין, -ל  ִעיִסין ו  ת ָהיו  ַמכ  רו  ו  ל ַהד  כ ָ ָפָניו, ש ֶ ִים ל  ַ  ַאפ 

ם   ל ָ ַכר כ ֻׁ ל ָעָליו ש   ִקב ֵ ָרָהם ו  א ַאב  ב ָ  . "ַעד ש ֶ
 

 (ב"ל-כ"ח)משפחת תרח 
 הרן מת בחיי אביו תרח באור כשדים. 

אתה הבן של  !שקרן" :אברם צעק עליו ואמר לו .אנשים שהוא ה' ושהוא ברא את העולםלנמרוד שיקר 
לכן ציווה נמרוד שיזרקו את אברם  .ידוע(מעשה וכן שבר את הפסלים )ה "!ולא בראת את העולם ,כוש

 והוא לא נשרף.  ,ה' הציל אותו אכןו ;יציל אותוה'  –ואם הוא מאמין בה'  ;לכבשן אש
ואם  ;ישרף, אני לא אאמין בה'יאם אברם  :חשב הרן בלבו .וד שאל את הרן אם גם הוא מאמין בה'נמר

אמר לנמרוד שהוא  ,גם אני אאמין בה'. כשראה הרן שאברם ניצל ,שרף וה' יציל אותויאברם לא י
נשרף  , אלאלא ניצל ,ון שהוא לא האמין בלב שלםווכי ;ק גם אותו לאשוזרל הורה נמרוד מאמין בה',

 ומת בחיי תרח אביו. 

אברם ונחור התחתנו עם הבנות של  .ושמותיהן מלכה ויסכה ,ושמו לוט, ושתי בנות ,להרן היה בן אחד
כלומר  ,סוכהמכיוון שהיא יסכה,  נקראהש) .נחור התחתן עם מלכה, ואברם התחתן עם שרי ;הרן

  (רואה ברוח הקודש.
 

ה רָּ י ֲעקָּ רַּ י ׂשָּ הִׁ ת ְ ד".  ,"וַּ לָּ ה  וָּ ין לָּ  ?כפל לשוןבפסוק  יש מדועאֵּ
תה יאך שרי בטבעה לא הי ;מהעקרות ותובסוף מתרפא ,שיש נשים עקרות כמה שנים ,בחיי בנוכתב ר

 יכולה להתרפא כלל. 
הגיעו עד חצי כאשר  .תרח ואברם לקחו אתם את לוט ושרי ויצאו מאור כשדים ללכת לארץ כנען

 שאר שם. יהחליט תרח לה ,למקום ששמו חרן ,הדרך
 

 :משימות הבנה וחזרהבחוברת 
 .דורות מנח עד אברהם העשר

 .שרי: משפחתו של אברם
 פי רש"י, המבאר את פשט הפסוק.-באור כשדים עלהיציאה מאור כשדים ומה שקרה 
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 פרשת לך לך
 
 
 
 
 
 

אברהם 
 אבינו

(22) 

 מספר השיעורים הפרקים הנושא

 3 ב"י מסעות אברם לארץ כנען

 '(ד-'א)ה' מצווה על אברם ללכת מארצו ומברכו 
 '(ט-'ה) וה' מבטיח לו את הארץ ,אברם בא לארץ כנען

 (ג"י-'י)אברם יורד למצרים מפני הרעב 
 '(כ-ד"י)שרי נלקחת לבית פרעה 

 4 ג"י אברם ולוט, הבטחת הארץ

 '(ד-'א)אברם חוזר לארץ כבד מאוד ברכוש 
 '(ז-'ה)ריב בין רועי לוט ורועי אברם 
 (י"ג-'ח)אברם מציע ללוט להיפרד 

 (ח"י-ד"י)ה' מתגלה לאברם ומבטיח לו שוב את הארץ 
 5 ד"י מלחמת ארבעת המלכים

 '(ג-'א)כר עובדות לארבע מלכים יערי הכ
 '(י-'ד)מרד ערי הככר המלחמה וביזת סדום 

 (ב"י-א"י)לוט נשבה 
 (ז"ט-ג"י)אברם רודף אחרי המלכים ומנצחם 

 '(כ-ז"י)צדק מברך את אברם ־מלכי
 (ד"כ-א"כ)אברם מחזיר את הרכוש. 

 4 ו"ט ברית בין הבתרים
 '(ו-'א)מבטיח לאברם זרע ככוכבי השמים לרוב  ה'

 '(ח-'ז)ה' מבטיח לאברם את הארץ 
 (א"י-'ט)הכנת הבתרים 

 (א"כ-ב"י)ה' כורת ברית עם אברם 
 2 ז"ט הגר וישמעאל
 '(ג-'א)שרי נותנת את שפחתה לאברם 

 '(ו-'ד)הגר הרה ומזלזלת בשרי 
 (ד"י-'ז)מלאך ה' מתגלה אל הגר בבאר לחי רואי 

 (ז"ט-ו"ט)לידת ישמעאל 
 3 ז"י ברית המילה

 '(ט-'א)ה' כורת ברית עם אברם ומשנה את שמו לאברהם  
 (ד"י-'י)אות הברית: מילת בשר עורלתו 

 (ב"כ-ו"ט)שינוי שם שרי לשרה והבטחת לידת יצחק 
 (ז"כ-ג"כ)את ישמעאל בנו ואת כל בני ביתו  ,אברהם מל את עצמו
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ָמה ד ָ  ַהק 
לֹום במסכת אבות פרק ה' משנה ג':   ,כתוב במשנה ָּ ש   יו הַּ לָּ ינו  עָּ בִׁ ם אָּ הָּ ְברָּ ה אַּ ס ָּ ְתנַּ ְסיֹונֹות נִׁ ה נִׁ רָּ "ֲעׂשָּ
ם ל ָּ כֻּ ד ב ְ מַּ לֹוםְועָּ ָּ ש   יו הַּ לָּ ינו  עָּ בִׁ ם אָּ הָּ ְברָּ ל אַּ ֶּ תֹו ש  ב ָּ ה חִׁ מ ָּ יעַּ כ ַּ   "., ְלהֹודִׁ

 
כך מקבל הסיפור המקראי מימד של  .20-2בחוברת בחרנו למקד את הלימוד ולמספר את הנסיונות 

 ? וסיון? והאם אברהם אבינו עמד בימה היה הנ :סיון נשאלת השאלהיבכל נוסיפור חיים עמוק, 
 

 ? אבינו אברהם של הנסיונות כל את התורה כתבה מדוע שאלה:
ה הו א באבות המשנה על המאירי שכתב תשובה מ ָּ ם, ְוכַּ דָּ אָּ י הָּ או  ה רָּ מ ָּ ֹורֹות כ ַּ ד  נו  הַּ מ ֶּ ְלְמדו  מִׁ י ִׁ ֶּ י ש  דֵּ  : כ ְ

ְטרֹ                                                           ֹל אֹו לִׁ ְסב  ֲעׂשֹות אֹו לִׁ ב לַּ י ָּ ְכבֹוד יֹוְצרֹו. ְמחֻּ  חַּ לִׁ
 

שהוא שורש האומה היהודית, היה צריך לעבור תהליך כדי להוכיח את  ,אברהם ההפנמה החינוכית:
בכך קשר את עצמו לבורא עולם, והבורא החזיר לו בכפל כפליים ועוד יותר ללא  .אהבתו לה' יתברך

צריך שו ,לכך שיש נסיונות הואברהם אבינו הוא דוגמ ,נו אנו עוברים נסיונותימידה וגבולות. גם בימ
 רצון ה'.  עשייתביטול הרצון האישי  ו ,האמונה בה' ל־ידיעאותם להתגבר ולעבור 

 
 ניתן לבקש מתלמידים לספר על נסיונות שלהם כגון: הרצון לאכול שוקולד חלבי לאחר מאכל הצעה: 
 בשרי, וכיצד התגברו על הנסיון.            

 
 כמו שלמדנו בסוף פרשת נח.  - סיון הראשון של אברם באור כשדיםיהמונים את הניש 

  :והרי סיכום הנסיונות ,פי שיטת הרמב"ם-בחוברת זו נקטנו על
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ָרָהם ָאִבינו   ה ַאב  ַנס ָ ִהת  ת ש ֶ נו  יו  ָרה ִנס   לך(-בפרשת לך 6-9)ֲעש ָ

9 
ָרם: ֶלך  " ָך -ַוי  אֶמר ה' ֶאל ַאב  צ  ָך  ֵמַאר  ל 

ָך... ת   ַלד  ו   6  "ו ִממ 
ה ַטו ָ ָנה ִנצ  ק  יֵמי ַהז ִ ָרם ַעל ב ִ  ַאב 

יָלה.  ִ ִרית ַהמ   ב  

2 
ַנַען ֶאֶרץ כ   יַע ל  ָרם ִהג ִ  ,ַאב 

ָבָאֶרץ ָהָיה ָרָעב.   7 ו 
ַר  ָרר ָלַקח ֶאת ש ָ  יֶמֶלך  ג  

ָרם.  ָכַעס ַעל ַאב   ו 

4 
ַר  ע ה ָלַקח ֶאת ש ָ ר  ַ  יפ 

ָרם.  ת ַאב   8 ֵאש ֶ
ה ַטו ָ ָרָהם  ִנצ  ֶאת  ַאב  ָגֵרש  ֶאת ָהָגר ו  ל 

 . נו  ֶ ַלד ָלה  ִממ  ו  נ  , ש ֶ ָנה   ב  

ָלִכים.  3 ַעת ַהמ   ב ַ ַאר  ַחם ב   ָרם ִנל  .  1 ַאב  נו  ָמֵעאל ב   ִחיק ֶאת ִיש   ָרָהם ִהר   ַאב 

5 
ָר  ִנים יש ָ ָדה ב ָ ָרם ָלַקח  ,ל א ָיל  ָלֵכן ַאב  ו 

ה.  ָ ִאש   .  90 ֶאת ָהָגר ל  נו  ָחק ב   ָרָהם ָעַקד ֶאת ִיצ   ַאב 
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 שיעוריםפר המס פרקה נושאה    

 3 ב"י מסעות אברם לארץ כנען

 '(ד-'א)ה' מצווה על אברם ללכת מארצו ומברכו 
 '(ט-'ה)וה' מבטיח לו את הארץ  ,אברם בא לארץ כנען

 (ג"י-'י)אברם יורד למצרים מפני הרעב 
 '(כ-ד"י)שרי נלקחת לבית פרעה 

 
 בחוברת 13 עמוד

 '(ד-'א")לך-־לך"ה' מצווה על אברם   /סיון הראשוןיהנ
 לך... "ך־לכן ציווה לו "ל .ה' מנסה את אברם, אם ישמע בקולו

ולדמות אותו לסביבת המגורים של  ,סיון של אברהם אבינויניתן לשוחח עם התלמידים על הקושי בנ
סיון של אברהם יובכך להגדיל את ההתפעלות מעמידתו בנ ,סיוןיהתלמידים. ניתן להראות את צדדי הנ

 לשייך את הנסיונות לימינו ולכל אחד ואחד.  -וכמו שכתבנו בהקדמה  ;בו אבינו
 

ורש הן מקבילות להבנת הפסוק. שימו לב למילים הצבועות במשפט התשובה בשבחוברת השלמה 
 למילים שמתבקשים התלמידים לבאר.

 
  .ובה תיאור המסעות שנסע אברהם אבינו ,ערכנו מפה 69בעמוד . 9
   (.לאישרכנען )ניתן לראות בה בבירור את ארץ . 2
  .לזהות את המסלול במפה ולסמן אותובקש מהתלמידים נ ,בכל פעם שנלמד על מסע של אברם. 4
   .למצרים נחשבת ירידהעזיבה להסביר מדוע ה מפה ניתן גםעזרת הב. 3
 

 בחוברת 11 עמוד

 ('ד-'בפסוקים ה' מברך את אברם אבינו בשבע ברכות )
 (רש"י לפסוק ב' ־פי-על -ביאור הפשט )

 ( יהיו לאברם ילדים רבים, ומהם יהיה עם. 2
 ( אברם יהיה עשיר גדול. 1

 וכולם יכבדו אותו.  ,( ה' יפרסם את שמו של אברם בעולם3

 ( אברם יהיה אדון על הברכות ויברך את מי שירצה. 4

 ( מי שמברך את אברם יהיה מבורך. 5

 ( מי שיקלל את אברם יהיה מקולל. 6

  !לנו בן כמו אברם ה( האנשים בעולם יברכו את בניהם: הלוואי שיהי7
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  בחוברת 11 עמוד

 ד"ה "אשר עשו בחרן" ,רש"י לפסוק ה' ל־פילפניכם הצעה להשלמה ע

 
 

 '(ט-'ה)את הארץ המשך זרעו ואברם בא לארץ כנען וה' מבטיח לו 
התגלות ה' לאברם והבטחות ה' אליו, יש לקרוא את הפסוק עם התלמידים ולכוון אותם  –פסוק ז' 

 לזיהוי ההבטחות בפסוק ואחר כך להשלים.
 
ן" עַּ נַּ ה כ ְ ְרצָּ ת אַּ כֶּ לֶּ ְצאו  לָּ י ֵּ ן ,וַּ עַּ נָּ ה כ ְ ְרצָּ ֹבאו  אַּ י ָּ ם .וַּ כֶּ ְ ד ְמקֹום ש  ץ עַּ רֶּ אָּ ם ב ָּ ְברָּ ֲעֹבר אַּ י ַּ ה ,וַּ לֹון מֹורֶּ ד אֵּ י  ,עַּ ֲענִׁ נַּ כ ְ ְוהַּ

ץ )ה' רֶּ אָּ ז ב ָּ  .ו'(-אָּ
בקש מהתלמידים לזהות במפה את מסלולו נכל מסעותיו של אברהם אבינו.  ובה סיכום ,בחוברת מפה

 ישראל.-זכותנו הטבעית על ארץולהדגיש את  ,נויאז ובימ ומותזיהוי המק, הליכתו
   

  בחוברת 12 עמוד

 (ג"י-'י)"רעב בארץ"  :סיון השנייהנ
אברם אינו מהרהר אחרי  .בה רעב אך שורר –סיון: אברם מגיע לארץ המובטחת ילהסביר את הניש 

  בחוברת עבודת השלמה.ובמקום להתלונן יורד למצרים.  ,רצונו של ה'
כמאמר רש"י על  ,של אשתו באקראי ה  פיָּ ואברם שגילה את יו יראוי לשוחח על צניעותם של שר

ועכשיו הכיר בה  ,עד עכשיו לא הכיר בה מתוך צניעות שבשניהם :"הנה נא ידעתי" :ד"ה ,פסוק י"א
 ."ראה את בבואתה בשלולית מים :מעשה ל־ידיע
 
 
 
 

ָפסו ק ה' תו ב ב   ת " כ ָ ֶפש  ְואֶּ ר  ַהנ ֶ ֶּ ו  ֲאש  ןָעש  רָּ חָּ  . "ב ְ

ֵאָלה  ים! ש   ֵתן ַחי ִ ת? ֲהֵרי ַרק ה' נו  ָפש ו  ת נ  ר ַלֲעש ו  ש ָ  ֵאיך  ֶאפ 

 
ַתב  כ ָ ָבה ש ֶ ש ו  ת  

"י  ַרש ִ

 א'
ן  יסָּ ְכנִׁ ֹות]הִׁ ש  פָּ נ ְ ת הַּ ה.  [אֶּ ינָּ כִׁ ְ ש   י הַּ ְנפֵּ ת כ ַּ חַּ  ת ַּ

ים,  ִׁ ש  נ ָּ ת הַּ רֶּ י ֶּ ה ְמגַּ רָּ ים, ְוׂשָּ ִׁ ש  ֲאנָּ ת הָּ ר אֶּ י ֵּ ם ְמגַּ הָּ ְברָּ  אַּ
ו   ל  אִׁ תו ב כ ְ כ ָּ ם הַּ יהֶּ ה ֲעלֵּ ֲעלֶּ או ם.ו מַּ ר ֲעש ָ ֶּ תו ב "ֲאש  ן כ ָּ כֵּ ". לָּ   ָעש ו 

א:  ב' ְקרָּ ל מִׁ ֶּ ו טֹו ש  חֹות ו ְפש  פָּ ְ ים ו ש  דִׁ נו  ֲעבָּ ק ָ ם. ש ֶ הֶּ  לָּ
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  בחוברת 15-12ים עמוד

 '(כ-י"ד)פרעה לקח את שרה אשת אברהם  :סיון השלישייהנ
 .והשלמה בחוברת הצעה ללימוד פסוק י"ד

ה". ,רש"י פי־לע ְימָּ ְצרָּ ם מִׁ ְברָּ בֹוא אַּ י כ ְ ְיהִׁ  ד"ה "וַּ
  ,בתיבה [את שרה]אלא למד שהטמין אותה " :מי לא מוזכר בפסוק? מדוע? תשובה של רש"י

 . "שתבעו את המכס פתחו וראו אותה ל־ידיוע
 

" )פסוק י ת ְ י אָּ א ֲאֹחתִׁ י נָּ ְמרִׁ משום ששרי הייתה הבת של כך. ־לכוזה לא שקר  ,ג("אברם ביקש משרי "אִׁ
 . וא אחותהינקרא ש לכן ,של אברם ]כי הרן מת[ יואב ,הרן וגדלה כל הזמן אצל תרח

נותן  ,פרעה לוקח את שרי, ה' מביא נגעים על פרעה ועל ביתו, פרעה מחזיר את שרה לאברם, מתנצל
 בחוברת עבודת השלמה.לאברם מתנות ושולח אותו. 

 
 

 שיעוריםה פרמס פרקה נושאה 

 4 ג"י אברם ולוט, הבטחת הארץ

 '(ד-'א)כבד מאוד ברכוש  ,אברם חוזר לארץ
 '(ז-'ה) ריב בין רועי לוט ורועי אברם
 (י"ג-'ח)אברם מציע ללוט להיפרד 

 (ח"י-ד"י) ה' מתגלה לאברם שוב ומבטיח את הארץ

 
  בחוברת 11-11ים עמוד

 '(ד-'א) עם רכוש רב אברם חוזר לארץ
ב". אברם  :ה' את אברם מתקיימת רךיהברכה שב הָּ ז ָּ ף ו בַּ סֶּ כ ֶּ ה ב ַּ ְקנֶּ מ ִׁ ד ְמאֹד ב ַּ בֵּ אברם חוזר לארץ כנען "כ ָּ

 זיהוי במפה שבחוברת.  - חוזר בדרך שבה ירד
 

 '(ז-'ה)הריב בין רועי אברם לרועי לוט 
 הרבה צאן ובקר  והיגם ללוט ו ,טוב לשכנו[ -]טוב לצדיק גם את לוט ה' רך יב ,שלוט הלך עם אברםמכיוון 

 . לכן רבו הרועיםו ,הלים לצאן ולרועים. הארץ לא הספיקה לצורך מרעה עבור שניהםווא
י לפסוק "רש פי-לע בחוברת ייחסנו את הריב בגלל טענת רועי אברהם על רועי לוט שהם גזלנים

 . הלימוד שלפניכם ־פילעשאלה בחוברת  ד"ה "ויהי ריב". ,ז'
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 תרשים להבנת הטענות
 .פי רש"י-על ותלבחירה המשך ההסבר וצדדי הטענ

 
  בחוברת 11-11ים עמוד

 (י"ג-'ח)אברם מציע ללוט להיפרד 
 ,פרד ממנויקש מלוט שיילכן ב .גם לא רצה שהרועים יריבו ביניהם ,אברם לא רצה לריב עם לוט

זיהוי הצדדים ימין ושמאל ומשימות בחוברת לימין או לשמאל.  ,והציע לו לבחור איזה צד שהוא רוצה
  סיכום להבנה וחזרה.

 (.נקרא סדום וים המלח הוא היום)כר הירדן ילוט הרים את עיניו וראה את המקום שנקרא כ
היה באותו זמן מלא נהרות מים  ,יהיואין בו מים טובים לשת ,שהיום הוא כמעט ריק וחרב ,המקום ז
  .שיש בהם נהרות להשקות צמחים ,עדן וכמו ארץ מצריםשבגן הכמו  - עצים ותבואה וירקות, טובים

  .אין סכנת בצורת מחוסר מי גשמים ,שבהם נהרות ,במקומות כאלו
 

סדום ועמורה עד  אזורכך היה כל  .ח לעבודת הקרקעוגם ישר ונשהיה  -מעלה נוספת למקום זה 
ולוט ישב בכיכר  ,אברם ישב בארץ כנען זה מזה.לכן בחר לוט במקום הזה. אברם ולוט נפרדו וער, וצ

 ומקום מושבו נמשך עד סדום.  ,הירדן
 

  .ולהכעיס אותו בכוונה והם הכירו את ה' ועשו עברות כדי למרוד ב .אנשי סדום היו רשעים
ועוד חוקים משונים  זה לזהקקו חוק שאסור לעזור ועד שח ,גם בנושאים שבין אדם לחברו חטאו

 .ואכזריים
 .הענישו את מי שנתןאלה , זה לזהשלא נתנו צדקה ולא הלוו כסף  -גם בממונם חטאו 
 פרשת וירא. כמו שנלמד ב ,עד שה' הענישם בעונש חמור מאוד ,גדולה הרשעותם הייתה כ

 לוט עזב מרצונו את אברם ובחר לגור בחברת אנשים אלו. 
 

 הגדרת מקומו של לוט. לאן הלכו אברהם ולוט. ימין ושמאל.  :בחוברת משימות חזרה
 הצעה: ניתן להמחיז בכיתה את ריב רועי אברם ולוט.

ק ז' ָפסו  "י ל  רו ש  ַרש ִ ֵ ִעים? / פ  ַע ָרבו  ָהרו  ו  ֵאָלה: ַמד   ש  
 ַטֲעַנת

ָרָהם ֵעי ַאב   רו 
י  ים, ְורֹועֵּ רִׁ דֹות ֲאחֵּ ׂשָּ ם ב ְ ְמת ָּ הֶּ ים ב ְ ְרעִׁ ים ו מַּ עִׁ ָּ ל לֹוט ְרש  ֶּ יו ש  יו  רֹועָּ הָּ ֶּ י ש  ְלפִׁ

ל.  זֶּ ג ֶּ ל הַּ ם עַּ ים אֹותָּ יחִׁ ם מֹוכִׁ ְברָּ  אַּ

ש ו ַבת  ת  
ט ֵעי לו   רו 

ֵהם  ט]ו  ֵעי לו  ֵרש ! [רו  לו  ֵאין יו  ָרם, ו  ַאב  ָנה ָהָאֶרץ ל  ִרים: ִנת   מ   או 
ט  לו  ֵאין ֶזה ג ֶ ו  , ו  ו  ש  ר    ֶזל.יו 

ה ִחי ָ ש ו ַבת ַהד    ִלת 
ט  ֵעי לו   רו 

ץ".  רֶּ אָּ ב ב ָּ ֵּ ז יֹוש  י אָּ יזִׁ רִׁ ְ פ  י ְוהַּ ֲענִׁ נַּ כ ְ ר: "ְוהַּ תו ב אֹומֵּ כ ָּ  ְוהַּ
ן.  יִׁ ם ֲעדַּ ְברָּ ה  אַּ ה ב ָּ כָּ  ְולֹא זָּ
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  בחוברת 11-12ים עמוד

 (ח"י-ד"יובנים ) -ה' מתגלה לאברם ומבטיח לו שוב את הארץ 

 את הארץ. וה' מתגלה לאברם רק אחרי שלוט נפרד ממנו ומבטיח ל
ותראה את כל  ,ט בבקשה מהמקום שאתה עומד לכל ארבע רוחות העולם"הבה' אמר לאברם: 

 . "אותם אתן לך ולזרעך עד עולם .המקומות שאתה יכול לראות
  .זו הפעם השניה שה' מבטיח לאברהם ולזרעו את הארץשיש לציין, 

 .""עד עולם: בפעם זו נאמר בהבטחה אך
 

 לשם הנפוץ.ארבע הרוחות בלשון המקרא את לשייך  :משימה בחוברת
חשוב להדגיש את ההבדל בין  .חלוקת הארץ לשבטים בימי יהושעמציינת את  68המפה בעמוד 

 ם.וחשיבותהארץ עבר הירדן המזרחי למערבי מבחינת קדושת 

התלמידים עדיין לא למדו על כך, אך מן הראוי לחבר עבורם את ההבטחה לצד המעשי של חלוקת 
הארץ, היינו ההבטחה שהתקיימה.  זיהוי מקום המגורים במפה, מגמתו לחבר את התלמיד להבטחה 

 בציווי: "קום התהלך בארץ".    60ישראל. כך גם בעמוד -ולשם חביבותה של ארץ

 ותהיהיקנה אותה  כך .חבהורלרכה וואלאמר לאברם שיקום וילך בארץ כנען  ה' הסבר: )פסוק י"ז( 
 ,כך אברם ילך -יו סביב גבולות ליכתובה וימוכיח את בעלותו עלושקונה שדה מחברו  ,כמו אדם .שלו
היקנה  כ ֶּ יזַּ  את הארץ לבניו שיכבשוה בקלות.  וִׁ

 ן. ערוחב של ארץ כנהאורך וה -מפה הסבר ב :הצעה

 

 "קום התהלך בארץ" מצווה או רשות? עיינו ברמב"ן.  הצעה לשאלה: 

 אדםבא לגור בשטח מישורי של  , הוא)פסוק י"ח( אחרי שאברם סבב סביב כל הארץ, כמו שה' ציווה
 כדי להקריב קרבן ולהודות לה'.  אברם בנה שם מזבח .בעיר חברון ,שנקרא ממרא

בין בית  ,השני במקום הקודם שגר ;הראשון היה בשכםשבנה אברם לכבוד ה':  השלישי)זהו המזבח 
 בחברון(.  ,והשלישי כאן ;אל ובין העי

 

 

 

 

  לימינו. השיוךהארץ וח נושא הבטחת ותי. פ1: נקודות לדיון 

 מקום מגורים, מקום המקדש ועוד...     

  הזדמנות לדבר בשבח הארץ. - ם התהלך בארץ"ו. הפסוק "ק2
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 שיעוריםפר המס פרקה נושאה  

 5 ד"י מלחמת ארבעת המלכים

 '(ג-'א)מלכים  הכר עובדות לארבעיערי הכ
 '(י-'ד)המלחמה וביזת סדום  ,כרימרד ערי הכ
 (ב"י-א"י)לוט נשבה 

 (ז"ט-ג"י)אברם רודף אחרי המלכים ומנצחם 
 '(כ-ז"י)צדק מברך את אברם -מלכי־

 (ד"כ-א"כ)מחזיר את הרכוש אברם אבינו 
 

  בחוברת 11-13ים עמוד

 (ב"י-'א)מלחמת ארבעת המלכים הניסיון הרביעי: 
עבודה  - 'ווכמי מי היה נגד  ,חלוקת המלכים בכל קבוצה ,פי הפסוקים-על הבחוברת השלמ
 .מעניינתמאתגרת בדרך 

  :רשעותם את כולם היו רשעים והתפארו ופרסמו .ולכל עיר מלך ,בכיכר הירדן היו חמש ערים
  ;מלך צבויים –( שמאבר 4 ;מלך אדמה –( שנאב 3 ;מלך עמורה –( ברשע 1 ;מלך סדום –ברע ( 2
 א צוער )לא כתוב שם המלך(. יה ,( מלך בלע5
 

למו לו מסים. ילכדרלעומר מלך עילם וש ותעשרה שנה היו חמש ערים אלו משועבד-במשך שתים
 עשרה שנה היו משוחררים ממנו. -שוובמשך של ,רשוהויאחר כך מרדו בו וג

שנקרא גם ). נמרוד מלך שנער 2מר עם שלושה מלכים חזקים: ועשרה בא כדרלע-הארבע הבשנ
  .גויים . תדעל מלך3 ;. אריוך מלך אלסר1 ;(על שאמר לאברם אבינו ליפול לכבשן האש ,אמרפל

 המלכים שמרדו בכדרלעומר.  תבאו להילחם עם חמש ואל
 

התורה מספרת זאת, כדי שנדע שלמרות  .ארבעת המלכים היו גיבורים וכבר לחמו שבע מלחמות
םובעזרת ה'  ,לחם בהם ,כשבא להציל את לוט ,ם אבינוהגבורתם לא פחד מהם אבר חָּ צ ְ  . נִׁ

 
ים היו בארות של טיטבמָּ  (פסוק י') דִׁ ִׁ ׂש  ק הַּ מֶּ  - ים מהםישנ ,המלכיםת כשברחו חמש .קום ששמו עֵּ

 נפלו לבארות הטיט, ושאר המלכים ברחו להר.  - מלכי סדום ועמורה
שלל את כל הרכוש של סדום ועמורה ואת כל האוכל שלהם  המנצחים צחו המלחמה, לקחויאחרי שנ
 ואת כל רכושו בשבי.  ותובסדום, הם לקחו גם א אז ון שלוט גרווהלכו. כי
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 (ז"ט-ג"י)מציל את לוט ומנצחם  ,אברם רודף אחרי המלכים
כי ידעו שהוא ,וגם את לוט ורכושו  ,כריהמלכים לקחו בעיקר רכוש ואוכל ומעט מאנשי הכארבעת 

 וחשבו שאברם יפדה אותו בממון רב. , קרוב של אברם
 

  :ד"ה "ויבא הפליט" ,ג"י לפסוק י"פי רש-־הפליט? תשובה על היה מי
ישב  :משום שנולד לפני המבול וניצל ממנו ,פליטעוג הענק נשאר לפלטה מכל דור המבול, לכן נקרא 

דאי וצא להצילו ובויעוג בא וסיפר לאברם אבינו שלוט נשבה מתוך כוונה שאברם אבינו י .על תיבת נח
 )לשיקול דעתם של המורים ללימוד מדרשים(יתחתן עם שרי אמנו.  ,עוג –יהרג ואז הוא י
 

רון. )גם היום ניתן לזהות את המקום( באותו זמן גר אברם במישור של ממרא האמורי, בעיר חב
פירושו  - הם היו בעלי ברית של אברם ]"בעל ברית"ואשכול וענר,  ,לממרא היו שני אחים

  .לעזור איש לרעהו[ שמתחייבים
 ילידי ביתו, זהו הפשט.אברם לקח אתו את  .ו להציל את לוטעמשלושתם יצאו  אכן,ו
נכם למצוות, את עבדיו שנולדו בביתו ואת אליעזר יוח מדם תורהיתלמידיו שללקח את פי המדרש: -על

 )פשט ורש"י(רדפו להשיג ולהציל את לוט. והם אנשים  327ביחד הם היו  .ששקול כנגד כולם ,עבדו
כדי שלא יבחינו בחושך שהם  ,מקומות כמהנחלקו אברם ואנשיו ובאו על המלכים מ ,כשהגיע הלילה

 ,ם עד דןתבמנוס אברם ואנשיו רדפו אחריהם .כך היה ,כןרבים. וא םבהלו ויחשבו שהימועטים, וי
 צחו אותם. יהכו ונ ,שהיא משמאל לדמשק

אברם  :אברם החזיר את לוט ורכושו ואת רכוש סדום ועמורה ואנשיהם שנשבו. כל זה היה נס גדול
 עמים. 22צחו לפני כן בשבע מלחמות יצחו ארבעה מלכים גיבורים, שניועבדיו המעטים נ

כפי שמצוין במפה  ,הדגיש ולהראות את המרחק הרב בין מקום המלחמה המקורי עד דן)ניתן ל
 ק"מ.(  500-. זוהי עובדה נסית: ניתן לעבור בלילה אחד מרחק של כשבחוברת

העבודות שבחוברת מהוות סיכום למעשה אברם, יש להדגיש את הצדדים הערכים במעשיו ולשאול: 
להילחם למען לוט? לשוחח על סיכון נפשו ועל סירובו לקחת מה ניתן ללמוד מכך שאברם יצא 

 מהשלל.
 

  (כ-ז"י)צדק מברך את אברם  - מלכי־
 הקפת התשובות הנכונות.  ,בטבלה, סיכום  על־פי הפסוקים הבחוברת השלמ

ייכשחזר אברם לאחר שהכה את ארבעת המלכים, יצא מלך סדום לקראתו וק ְלכ ִׁ ־בל את פניו גם מַּ
ן לכבוד אברם, כדרך שמוציאים לאנשים עייפים שחזרו זה עתה מן  יִׁ יָּ ם וָּ חֶּ יא לֶּ ם הֹוצִׁ לֵּ ָּ ְך ש  לֶּ ק מֶּ דֶּ צֶּ

 (.שהיה משמש לפני ה' והיה כהן ,םש   ואהמלך השהמלחמה. )כתב רש"י 
י ְלכ ִׁ ק בירך את אברם־מַּ דֶּ  ,בירך את ה'ו ;שברא את השמים ואת הארץ ,שיהיה מבורך תמיד לפני ה' :צֶּ
 לאברם ומסר בידיו את אויביו.  שעזר

 מעשר מכל מה שבידו, כמו שנותנים מעשר לכהנים.  לשםלאחר כל זאת נתן אברם אבינו 
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 (ד"כ-א"כ)מחזיר את הרכוש אברם 
קש ילכן בו ,ך לו, אפילו האנשים. מלך סדום ידע זאתיל שיוהכ - מבואר בגמרא שהמציל מן השביה

 שהיה בו עושר גדול.  ,לעצמו את כל הרכושמאברם שיחזיר רק את האנשים, וישאיר 
נשבע בשם ה' הוא  .רב לקבל אפילו חוט קטן או שרוך נעל שכמעט אינו שווהיאבל אברם בצדקותו ס

תן לו פתחון פה יואם יקח ממלך סדום, י ;משום שה' הבטיח לו שיעשיר אותו ,קח שום דברישלא י
  .חלילה ,ולא ה' -לטעון שהוא העשיר את אברם אבינו 

אחור מונשארו  ישעזרו ל -אשכול וממרא  ,אני לא אקח מהרכוש, אבל לענר"אברם אמר למלך סדום: 
 ,על חלקם איני יכול לוותר - במלחמה מילשמור על החפצים והכלים ובישלו אוכל לאנשים שהלכו ע

 י".ועבדי ימה שאכלו תלמידי לא עלו

 
  נקודות לדיון

  .לכן נפרד מלוטו ,בריב או מריבהן ינו מעוניישא -מעלתו של אברם 

 .לימין או לשמאל :ללוט להחליט ראשון לאיזה צד יפנה מניחאברם 

 הסכים להיפרד מאברם. הוא  :חסרונו של לוט

 ט בן משפחתו והצלתו. ומסירותו של אברם לל

 אומץ לבו של אברם משום בטחונו בה'. 

 לקבל מתנות.  סרבואברם מקדש שם שמים ב

 ולא בני האדם.  -אברם מצפה שה' יעשיר אותו 

 צדק. -אברם נותן מעשר למלכי

 למי שהלך אתו למלחמה. מכיר טובה אברם 

 

 שאלות ותשובות ובהבחוברת טבלה 

שאלות חשיבה וחיזוק  , ובהכום בצורה פשוטה של הפשטיהטבלה לס
או  -ם ניצח בזכות כוחו רוהאם אב ;כמו: אומץ לבו של אברם ,האמונה

 בזכות עזרת ה'?

 

 

 



 בס"ד

 חלק א' מדריך למורה לחוברת 'תורה מבראשית'
 י"ז -על ספר בראשית פרקים א'

 

 כל הזכויות שמורות ל"ספרי שושן" ©
050-3944114 

 

62 

 
 
 
 
 

  בחוברת 11 עמוד

 '(ו-'אלאברהם ולזרעו ) הבריתהתגלות ה' לאברהם במחזה, 

ר ")א(  ה ְדבַּ יָּ ה הָּ ל ֶּ אֵּ ים הָּ רִׁ בָּ ד ְ ר הַּ חַּ אֹמר ה'אַּ ה לֵּ ֲחזֶּ מ ַּ ם ב ַּ ְברָּ ל אַּ  :אֶּ

א       ירָּ ל ת ִׁ ם ,אַּ ְברָּ ךְ  ,אַּ ן לָּ גֵּ י מָּ ֹנכִׁ ה ְמאֹד ,אָּ ְרב ֵּ ְרךָּ הַּ כָּ  ".ׂשְ

 :רש"י לפסוק א' רושיפפי -תשובה עללבחירה:  ?אבינו אברהם דאג מדוע
 ,שהרג את המלכים ,אבינו לאברהםאחרי שנעשה נס 

 ?"ייבלתי שכר על כל צדקותישמא ק" :אברהם היה דואג ואומר

 !"אנכי מגן לך ,אברם ,אל תירא" :לכך אמר לו ה'

 )במלחמה( .ענש על כל אותן נפשות שהרגתינש שלא תומן הע(. א'

 ! דושכרך הרבה מא, בול שכרךיומה שאתה דואג על ק(. ב'

 

 ה' מתגלה לאברם אבינו ומבטיח לו שתי הבטחות: 
 '(ו-'א). םשלא ניתן לספור אות ,שיהיו רבים כמו עפר - הבטחת הבנים
 '(ח-'ז)? "רשנהיבמה אדע כי א" :על הבטחה זו שאל אברם – הבטחת הארץ

 
כמו שאינך יכול  .בט בבקשה לשמים וספור כמה כוכבים יש"הה' הוציא אותו מחוץ לבית ואמר לו: 

שאכן יתן לו סימן ממנו  ולא ביקשאברם האמין בה' . כך יהיו בניך רבים - כי הם רבים ,לספור אותם
 לכן ה' החשיב לו את האמונה הזו למצווה.  .ילדים

סימן לקבלת ארץ ישראל, כי אולי הבנים שלו לא יהיו כל כך  שייתן לוקש אברם מה' ילעומת זאת ב
דע בוודאות שבניו ישיהתחייבות  –ן תקטרג עליהם ח"ו. לכן ביקש אברם ברית צדיקים, ומידת הדי

 ישראל.-יקבלו את ארץ
 :מסביר רבינו בחיי את שאלת אברםכך  ."?"במה אדע כי אירשנה :פסוק ח'

 שיעוריםה פרמס פרקה נושאה  

 4 ו"ט ברית בין הבתרים

 '(ו-'א)מבטיח לאברם זרע ככוכבי השמים לרוב  'ה
 '(ח-'ז)ה' מבטיח לאברם את הארץ 

 (א"י-'ט)הכנת הבתרים 
  (א"כ-ב"י)ה' כורת ברית עם אברם 
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 ."ישראל?-את ארץ ייקבלו בני זכות ובאיז" :אברם שאל
 . "בזכות הקרבנותישראל -בניך יקבלו את ארץ"אמר לו ה': 

קריבו ילקרבנות שבעתיד ביחס  ןאת סוג הבהמות ומספרהמקשרים  ,כך משמע גם מרש"י והרמב"ן
 ישראל. -ובזכות הקרבנות יקבלו את ארץ ,במשכן ובמקדש

נראה להסביר: בהקרבת הקרבן יש התקרבות של המקריב לה', הצד השווה בקרבנות הבאים ברצון 
אם מרצונו ובלב שלם, זוהי כוונת המדרש האדם לקרבנות שבאים לכפר על האדם, שהאדם מבי

בפירוש הפסוק: שבזכות מהות הקרבת הקרבנות המבטאים את ביטול הרצון של האדם לרצון ה' 
 ישראל.-יקבלו את ארץבזכות זאת 

 
 נושאים.שלושה חלוקה ברורה לב בחוברת משפטי סיכום

 

 דקות? 90-לנסות ולספור את הכוכבים, או כמה כוכבים ספרתם ב הצעה למשימה:
 

  בחוברת 11-12ים עמוד

 (א"כ-'ט)ברית בין הבתרים 
 .וצדדית, חוזה, כל צד מתחייב לקיים את חלק-התחייבות דו – בריתהגדרה: 

 (א"כ-ב"י)/ ה' כורת ברית עם אברם  (א"י-'ט)הכנת הבתרים 
 

  ועבודת סיכום.שאברם ביתר וסימון  החיים־בחוברת תמונות של בעלי
 ני. יוסיכום פשוט ועני נושאים הסיכום דברי ה' לאברם בברית בין הבתרים לשלוש

 
 בל את בקשתו של אברם אבינו ובא לכרות אתו ברית שלא יחזור בו מהבטחתו.יה' ק
ולעבור  ברית לחתוך חיה או בהמה או  בעלי כנף לשני חלקים ודרך בני האדם שכרת הייתה בעבר
כך הראו בעלי כי אף שמדובר בשני חצאים, הם שייכים האחד זה לזה ונחשבים כשלמים.  ,ניהםבי

 וביחד.  - כמו שהיו שני החלקים האלו אחד - אחדשהם כמו הברית 
 בני אדם. אותם אמר ה' לאברם אבינו לעשות כדרך לכן 
 

  :בשני טורים החצאים אברם חתך רק את הבהמות וסידר את
 .ים בטור השנייאחד של החצאים בטור אחד, וחלק החצאים השנחלק 

 .כדי שיוכל לעבור בין החלקים - טור כנגד טור
 ואת הגוזל בצד השני.  ,את התור והגוזל לא חתך, אלא שם את התור בצד אחד

 ? חתךואת העופות לא  -ומדוע חתך את הבהמות 
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נמשלו ליונה  בני ישראלאבל  ;אותם לחצילכן חתך וים, יהבהמות נמשלו לגופי רש"י: -תשובה על
  .רמז שבני ישראל קיימים לעולם -לכן לא חתך אותם [, והתור מין יונה הוא]

נפלה על אברם שינה חזקה, והוא ראה בנבואה שפחד גדול  ,לפנות ערב ,כשהשמש התחילה לשקוע
 ח כמהוהבטי – הגדולאת הפחד והחושך  - זיון שראהיעליו. ה' הסביר לאברם את הח יםוחושך נופל
. ושה' יעניש את הגויים שיעבידו את בני ישראל. 3 ;. לאברם עצמו1 ;לזרעו של אברם .2 :הבטחות
 )המצרים(

אברם שתנור מעלה עשן  ראה, שקעה כולה והיה חושךולאחר ש ,התחילה השמש לשקועזה מחזה הב
  .הברית לקיוםזה היה הסימן  .ולפיד של אש )שלוחים של השכינה( עברו בין החלקים החתוכים האלה

ישראל -של אברם את ארץזרעו הברית, נתן ה' במתנה לעת מעמד כשתנור העשן ולפיד האש עברו ב
 כנען. זרעו את ארץ להבטיח ה' לאברם וכך מנהר מצרים בדרום עד נהר פרת בצפון. 

 

בחוברת משימות סיכום וחזרה על הפשט. לימוד הפסוקים ביחידה זו, יש בו יסודות באמונתנו, 
חובותינו וזכויותינו, הרחבנו במד"ל בהסבר הפשט ובמדרשים להסבר, ומכאן נתונה הרשות בידי 

 המורים על מידת עומק הלימוד.    
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 שיעוריםפר המס פרקה נושאה  

 2 ז"ט וישמעאלהגר 

 '(ג-'א)שרי נותנת את שפחתה לאברם 
 '(ו-'ד)הגר הרה ומזלזלת בשרי 

 (ד"י-'ז)מלאך ה' מתגלה אל הגר בבאר לחי רואי 
   (ז"ט-ו"ט)לידת ישמעאל 

 
  בחוברת 12-11ים עמוד

ן  יו  ס ָ יַהנ ִ ִנים :ַהֲחִמיש ִ ָדה ב ָ ָרה ל א ָיל  ה.  ,ש ָ ָ ִאש   ָרָהם ָלַקח ֶאת ָהָגר ל  ָלֵכן ַאב   ו 
 '(ג-'א)שרי נותנת את שפחתה לאברם 

 גבירה ושפחה -והגר  ישר
  סדר האירועים, גבירה ושפחה, פירוש מילים, שאלות הבנה וחזרה. :בחוברת משימות

 
 ;תהיבת פרעה הי" :ד"ה "שפחה מצרית" ',רש"י לפסוק א פי-לע התשובמי הייתה הגר?  להעשרה:

  ."ולא גבירה בבית אחר - מוטב שתהא בתי שפחה בבית זה"אמר:  ,כשראה נסים שנעשה לשרה
 

הגר  ,הציעה שרי לאברם להתחתן עם שפחתה ,ילדים לאברם ושרי שבהן לא נולדו ,אחרי עשר שנים
  ה'.לפי עצת  עשה כךואברם אבינו  ,המצרית

ומדוע הציעה שרי אמנו  !כשרה וצדיקה מדוע עשה זאת? הרי שרי הייתה אשה :נשאלת השאלה
 ?לאברם שיתחתן עם השפחה שלה

 
אורחים  תבעלת רוח הקודש, מכניסוהייתה , קתשהייתה צד אף; ויתה "עקרה"ישרי ה תשובה:

 כדי לזכות אותה בילדים.  ולא הספיק אלהכל  - ומגיירת את הנשים
 הציעה לאברם ילדים. היא  ה' לה תןיי ואולי בזכותשלכן רצתה לעשות מעשה חסד גדול במיוחד, 

הייתה כה עד שאלא שפחתה,  ,כבר לא תהיה בעלת הבית היחידה. כך שיתחתן עם אשה נוספת
- צרתה לביתהאת בזכות כך שהכניסה וביקשה מה' ש .תהיה בעלת הבית כמוה ,נכנעת ושומעת לה
 . ילדיםיתן לה יירחם ה' עליה ו

אך לאחר שהתחתן אתה אברם  ;הביאה אותה לאברםשרי אמנו עצמה אמרה זאת להגר ואומנם 
 ולא בעלת הבית כמותה.  -שפחת אשתו את ין ראה בה יעד ,אבינו
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 '(ו-'ד)הגר הרה ומזלזלת בשרי 
 - התכוננה ללדת, חשבה הגר: מדוע לשרי אין ילדים היאואחרי שאברם התחתן עם הגר  '(פסוק ד)

ולכן ה' לא  ,, כמו שהיא מראה את עצמהתכל כך צדקיתכן ששרי לא יואילו אני כבר צריכה ללדת? 
ה' לא נתן לשרי ילדים, כי רצה אך האמת היא ש ,התחילה הגר להתנהג בחוצפה לשרי .נתן לה בנים

 .ה' אוהב את התפילות של הצדיקיםשותבקש משום שהיא תתפלל 
 
 ?הולך עריריכי וואנ ,תן לייתמה אמרת: כשהתפללת להקב"ה "שרי אמרה לאברם:  מדרש: (פסוק ה')

 .והייתי אני נפקדת עמך - היה לך להתפלל על שנינו .אלא עליךעלי, לא התפללת 
אני לא יכולה להעניש אותה, כי היא כבר את הבזיונות שהגר מבזה אותי ושותק שאתה שומע  ועוד

ותך לכן ישפוט א )חמסי( אתה אשם בגזל הכבוד שלי, ? כךאתה לא מעניש אותה, ומדוע האשה שלך
 . "שאתה לא גוער בהכך ה' על 

 
 .אברם לשרי: אני מרשה לך להתנהג עמה כרצונך כדי שהיא לא תזלזל בכבודךענה  (פסוק ו')

 ברחה ממנה. כדי שתבקש סליחה ותתנהג יפה, אך הגר  שרי העבידה אותה קשה
 

  בחוברת 11 עמוד

 (ד"י-'ז)מלאך ה' מתגלה אל הגר בבאר לחי רואי 
 הגברת שלה.  ,וענתה שבורחת משרי "ולאן את הולכת? ?מאין באת"המלאך שאל אותה: 

 הבטיח לה שיהיו לה הרבה ילדים, שלא יוכלו להיספר מרוב. ו ,אמר לה שתחזור לשרי ותיכנע בפניה

והוא יהיה פרא  ;שה' שמע אל תפילתה מפני, "ישמעאל"בן ותקרא את שמו  היא תלדבישר לה שאף 
 ל בו. ול ויד כואדם, ידו בכ

 ראי  ,שליח=  באר שהמלאך נראה )לחי כלומר ,אי"ורע חשוב זה קראו לבאר "באר לחי רולאחר מא
 נמצאת בין העיר קדש ובין העיר ברד.  זו נראה(. באר= 

א אך ל ,ניתן להזכיר זאת .עה מלאכיםבמע שלהגר התגלו ארתמלימוד בפסוקים וכן ברש"י מש
  .כנס לחלוקה בפסוקיםילה
 

   (ז"ט-ו"ט)לידת ישמעאל 
שאברם לא שמע מה שהמלאך  ף־על־פיא ."ישמעאל"אברם קרא לו . הגר חזרה לשרי ונולד לה בן

 . כךהוא ידע ברוח הקודש שה' רוצה שיקראו לו  - שתקרא לבנה ישמעאל - אמר להגר
 אברם היה בן שמונים ושש שנה כשהגר ילדה לו את ישמעאל. 

 
הסבר הפסוק על עתידו של ישמעאל, סיבת השם , שאלות השלמה ,בחוברת הבנת הפסוקים בסיכום

 .ישמעאל, מי קרא לו בשם זה, ומדוע קראו לבאר בשם זה
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 שיעוריםפר המס פרקה נושאה  

 3 ז"י ברית המילה

 '(ט-'א) כורת ברית עם אברם ומשנה את שמו לארבהםה' 
 (ד"י-'י)אות הברית: מילת בשר עורלתו 

 (ב"כ-ו"ט)שינוי שם שרי לשרה והבטחת לידת יצחק 
 (ז"כ-ג"כ)כל בני ביתו את ישמעאל בנו ואת אברהם מל את עצמו ו

 
  בחוברת 23-23ים עמוד

ן  יַהִנָסיו  ִ ש   ִ ָנה ַהש   ק  יֵמי ַהז ִ ה. : ב ִ יל ָ ִ ִרית ַהמ  ָרָהם ַעל ב   ה ַאב  ַטו ָ  ִנצ 
 

 '(ט-'א) לאברהם ה' כורת ברית עם אברם ומשנה את שמו
 .שינוי שמם של אברם ושרי והסיבה לכךעל בחוברת השלמה 

  ,חזרה בסיכום על ההבטחות של ה' לאברהם
 שימו לב למילים המודגשות ביחס להשלמת המילה במשפט.

 
כדי שיזכה לבן עשה לו  ן משרה.ין לא נולד לו ביועד - 00אברם בן  .ישמעאלשנים מהולדת  23עברו 
 -ואת שמה של שרי  ,לאברהם -. החליף את שמו מאברם 1 ;הו על ברית מילהו. ציו2שני דברים:  ה'

 לשרה. 
אברהם  - שאפשר לקיים רק פעם אחת -אבל ברית מילה  ,אברהם קיים את כל המצוותבחז"ל כתוב: 
ה  ,ווי ה'יים אותה מתוך ציעשה, כדי שיקאבינו לא  וֶּ ה ועושה טוב יותר ממי שאינו מצו  וֶּ כי מי שמצו 
 . ועושה

 לקראת קבלת בנו. יתקדש יותר כךווהו ה' למול את עצמו, ויצ 00בהיותו בן 
עוד שתי  - חמש הבטחות, ולאברהם ולבניולו  הבטיחום הלאבר ה' התגלה מילה הווי בריתילצורך צ
  :הבטחות

 . מדינותם ראש להרבה ה( ה' יעשה את אבר2
  ,יםי( שמו של אברם יהיה מעתה אברהם, המורה על אב המון גו1
 קרא מעתה שרה. יושרי ת    

 ם הרבה ילדים. ה( ה' יתן לאבר3

 ישראל ואדום.  :( לאברהם יהיו עוד שני עמים חוץ מישמעאל4

 צאו מלכים. י( מאברהם י5

 הבטחות לאברם ולבניו:    
 )השגחה מיוחדת( .בניולו לאברהם חדובמי רויעז, והוא העולם כל של האלקים הוא ה'( 6
 תן לאברהם ולבניו את ארץ כנען מתנה לתמיד. י( ה' י7
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  בחוברת 22-21ים עמוד

 (ד"י-'י)אות הברית: מילת בשר עורלתו 
ש ו, אבל שלןואין אנו יודעים את חשיבותה של כל אחת ואחת מה ,מצוות רבות ונו ה'יובתורתו צ

כלומר סימן  ,"אות"הן נקראות  .ברית מילה -תפילין  -תן: שבת ואת רוב חשיב ה' מצוות הודיע לנו
 שאנו שייכים לה'. 
ות ברית מילה היא סימן לברית אשר ובינינו ובין ה', כלומר מצ "ברית"נקראות גם שבת וברית מילה 

 גמורה משני הצדדים(התחייבות  - בינינו. )ברית
יתן ימאוד, ו-ירבה אותנו במאוד ,שיגן וישמור עלינו ופירושולהיות לנו לאלוקים,  - בבריתשל ה' חלקו 

 ישראל לאחוזת עולם. -לנו את ארץ
ומהי  .לכל הדורות על הברית ומצווה ה' את אברהם אבינו שגם הוא מצדו וכל זרעו ישמרכעת 
שאנו שייכים לה' המאשר המילה הזו היא סימן הקבוע בבשר שלנו,  .עצמם את שימולו – ?הברית

 וכרתנו עמו ברית. 
 

 בחוברת. 71הסבר למושגים בעמוד 

הו  . 2 ל" מַּ רֵּ ל   תשובה: "?עָּ אֵּ רָּ ׂשְ ֹא יִׁ ל  ֶּ ה ש  ׂשָּ ית עָּ רִׁ ה ב ְ ילָּ  .מִׁ
הו  . 1 ת" מַּ רֵּ  :הןלפניכם שתי תשובות והמקור ל"? כ ָּ

 מקור לתשובותה תשובות 

ֵלך  ֲעִריִרי  2 ל א)הו  ָלִדים ל  ו   או  / ו( י  ַמנ  י -ַעל .ֵמת ק ֶדם ז  ִ "י פ  ית ילִ  ַרש ִ ֵראש ִ סו ק י ז"ב  ָ  ד"פ 

ַרת 1 ֵני ִנכ  פ  ָכל ה' ִמל ִ ם ב   ם, ָמקו  ַלם ג ַ עו  ת ב   מו  ש ָ י -ַעל .ַהנ   ִ "י פ  תלִ  ַרש ִ מו  סו ק ב"י ש   ָ  ו"ט פ 

 

 ,אברהם מל את עצמו
 (ז"כ-ג"כ)את ישמעאל בנו ואת כל בני ביתו 

  .שאלות פתוחות ותשובות בלשון הכתוב :בחוברת משימה
 

 שלושה עמודים ובהם שאלות לחזרה. –החוברת בסיום 
.תה א'יבסוף החוברת דפי הכנה לתחילת כ

 ראוי לערוך מסיבת סיום הפרשות ולימוד החומש בכתה א'

 

 


