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60. מגדל בבל  )פרק יא פסוקים א-ד(
 הקדמה כללית:

 ישנן שתי גישות מרכזיות במפרשים להבנת סיפור מגדל בבל. 
 גישה א': הפרשנים הרואים בסיפור זה עניין של חטא ועונש )רש"י, רמב"ן ועוד(.

                 כלומר, אנשי דור הפלגה חטאו, והקב"ה הענישם בכך שבלבל את שפתם ופיזרם על פני הארצות. 
 גישה ב': הפרשנים הרואים בסיפור דור הפלגה תיאור של הופעת רצון ה' בעולם )אב"ע ועוד(.

              כלומר, רצונם של אנשי דור הפלגה היה להישאר מכונסים במקום אחד ביחד, ואילו רצון ה' היה שבני האדם 
 "יפרו וירבו וימלאו את כל הארץ". על כן, בראות ה' שהם נשארים במקום אחד, בלבל ה' את שפתם ופיזרם. 

 בחרנו לבאר כאן את הפסוקים עפ"י הגישה הראשונה - חטא ועונש. 
ניתן כמובן לבאר לילדים גם בגישה השנייה.

א. הקדמה

אחרי שהתורה סיפרה לנו באופן כללי על פיזורן של שבעים האומות שיצאו מבני נח, חוזרת התורה ללמד כיצד זה 
קרה. כיצד קרה שמשפחה אחת שגרה ביחד במקום אחד, מדברת באותה שפה ונוהגת אותם מנהגים, הפכה לשבעים 

אומות, שגרות במקומות שונים ולהן שפות שונות ומנהגים שונים? 
התורה מלמדת אותנו שהקב"ה הוא זה שהוביל את התהליך.

בהתחלה היו כל בני נח מאוחדים, ואחדותם הייתה יכולה לעזור להם לעבוד ביחד את ה', אך בפועל קרה ההיפך! 
האחדות כל אלה גרמו להם לתחושת עוצמה וכוח. האחדות שלהם והמפעל האדיר של הכנת לבנים והקמת עיר 

ובתוכה מגדל, גרמה להם לתחושת כוח ועליונות אפילו על הקב"ה.
משראה ה' שהאחדות מובילה אותם לחטוא ולמרוד בה', הוא החליט לבלבל את שפתם ולגרום להם להתפזר

על פני כל הארצות1, ובכך הופרה מחשבתם.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים  

ת מדברים בשפה אחת )לשון הקודש - רש"י, אב"ע ועוד( ה ֶאָח֑ ָפ֣ ֶרץ כל אנשי הארץ ׂשָ י ָכל-ָהָא֖ ְיִה֥ א.  ַוֽ
ים לכל דבר היה שם אחד המובן לכולם:  ים ֲאָחִדֽ ּוְדָבִר֖

ֶדם ממזרח2 ֑ ם ִמּקֶ ָנְסָע֣ י ּבְ ְיִה֖ ב. ַוֽ
ם:  ֽ בּו ׁשָ ׁ֥שְ ְנָע֖ר ַוּיֵ ֶרץ ׁשִ ֶא֥ ְמְצ֥אּו ִבְקָע֛ה עמק מישורי בין רכסי הרים ּבְ ּיִ ַוֽ

הּו  יׁש ֶאל-ֵרֵע֗  ג. ַוּיֹאְמ֞רּו ִא֣

ן( ים3 נעשה לבנים )הלבנה עשויה מטיט מיובש בצורת ַמְלּבֵ ָנ֣ה ְלֵבִנ֔ ָבה בואו! )מילת זירוז( ִנְלּבְ ָה֚
ֵרָפ֑ה נשרוף את הלבנים בשריפה גדולה, בכבשן )כדי להקשות אותן ולעשותן חזקות וראויות לבניין( ְרָפ֖ה ִלׂשְ ְוִנׂשְ

ֶבן השתמשו בלבנים כאבנים לבנייה ֵבָנ֙ה ְלָא֔ ם ַהּלְ י ָלֶה֤ ִה֨ ַוּתְ
ֶמר השתמשו בֵחָמר כמלט וכטיט להדביק את הלבנים זו לזו ולטוח אותן:  ר )סוג של זפת( ָהָי֥ה ָלֶה֖ם ַלֹחֽ ֵחָמ֔ ְוַה֣

יר  נּו ִע֗ ֣ ָבה | ִנְבֶנה-ּלָ ד. ַוּיֹאְמ֞רּו ָה֣
ִים מגדל גבוה מאוד מאוד, שנראה כאילו ראשו בשמים4  ַמ֔ ָ ֹו ַבׁשּ ל֙ ְוֹראׁש֣ ּוִמְגּדָ

ֶרץ:  ֵנ֥י ָכל-ָהָאֽ ן-ָנ֖פּוץ כדי שלא נתפזר ַעל-ּפְ ם נגדיל את שמנו ונפרסם את עצמנו5 ּפֶ ֑ ֖נּו ׁשֵ ה-ּלָ ְוַנֲֽעׂשֶ

1  "פיזור לרשעים - הניה )הנאה( להם והניה לעולם..." )מסכת סנהדרין פרק ח' משנה ה'(.
2  ייתכן שנסעו ממקום ליד הרי אררט, מקום עצירת התיבה )עיין אב"ע וכן בדעת מקרא(.

3  בבקעה לא היו אבנים המתאימות לבנייה, והם נאלצו להכין לבנים כדי לבנות )רש"י(.
4  היכולת לייצר לבנים, לבנות בניינים ולהקים ערים ומגדלים "שראשם בשמים" עלולה לתת לאדם תחושה מוגזמת של עוצמה וכוח.

5  חז"ל אומרים שהם רצו להעמיד שם פסל של עבודה זרה )עיינו רמב"ן(.
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 בבניית העיר והמגדל היה מרד בקב"ה. מחשבתם של בוני המגדל הייתה שהם חזקים יותר מה', ולכן:
      1( הם אינם זקוקים לעזרתו של ה' בשום דבר.

     2( ה' לא יוכל להעניש אותם ולא לפגוע בהם או להשפיע עליהם בשום צורה. 
"אנחנו חזקים", "אנחנו שולטים בכול", "אף אחד )כולל ה'( לא יוכל לפזר אותנו או להזיז אותנו ממקומנו!"

ג. מנגינת הכתוב

ה' הוא בעל כל הכוחות בעולם. זאת טעות ושטות לחשוב שיש מישהו או משהו, שהוא יותר חזק מה'.
הרי ה' הוא זה שנותן את הכוח לכולם. 

בכל בוקר אנחנו מברכים "ברוך אתה ה'... הנותן ליעף כוח"!
גם אם יש לנו רעיונות טובים והמצאות חדשות אין להתגאות, שהרי ה' הוא זה שנותן את הדעת והשכל לכולם!

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה
בחוברת:

הבקעה: נוכל להסביר שבקעה היא מקום נמוך ורחב ידיים בין רכסי הרים. הבקעה בארץ שנער לא הייתה  •
משופעת באבנים, אך היה שם סוג של אדמה ששימש אותם להכנת לבנים לבנייה.

הקיר והמגדל: ניתן להרחיב על אופן הכנת הלבנים וכיצד ניתן לבנות מהן קירות ומגדלים.  •

בצד שמאל  
הפעילות הראשונה ממחישה את אופן הכנת הלבנים. 

הפעילות השנייה נועדה לחזק את הרעיון העולה מ"מנגינת הכתוב":
ה' הוא הנותן כוח לכולם לפעול במציאות, ולא האדם.

מי ברא את החומר ללבנים ולטיט? ה'!
מי ברא את האדם ונתן לו שכל להמציא המצאות? ה'!

ניתן להשמיע לתלמידים את השיר של אברהם פריד - "כח".

הצעות נוספות:
ניתן לעשות סדנה של הכנת לבנים מבוץ )בכיתה או בחצר(.
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ֶבל  ל בָּ ִמְגדַּ
סּוִקים א-ד ֶרק יא פְּ פֶּ
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ת  ה ֶאָח֑ ָפ֣ ֶרץ ׂשָ י ָכל-ָהָא֖ ְיִה֥ א   ַוֽ
ים:  ים ֲאָחִדֽ ּוְדָבִר֖

ֶדם  ֑ ם ִמּקֶ ָנְסָע֣ י ּבְ ְיִה֖ ב   ַוֽ
ְנָע֖ר  ֶרץ ׁשִ ֶא֥ ְמְצ֥אּו ִבְקָע֛ה ּבְ ּיִ ַוֽ

ם:  ֽ בּו ׁשָ ׁ֥שְ ַוּיֵ
הּו  יׁש ֶאל-ֵרֵע֗ ג  ַוּיֹאְמ֞רּו ִא֣

ים  ָנ֣ה ְלֵבִנ֔ ָבה ִנְלּבְ ָה֚
ה  ֵרָפ֑ ְרָפ֖ה ִלׂשְ ְוִנׂשְ

ֶבן  ֵבָנ֙ה ְלָא֔ ם ַהּלְ י ָלֶה֤ ִה֨ ַוּתְ
ֶמר:  ר ָהָי֥ה ָלֶה֖ם ַלֹחֽ ֵחָמ֔ ְוַה֣

ד  ַוּיֹאְמ֞רּו 
יר  נּו ִע֗ ֣ ָבה | ִנְבֶנה-ּלָ ָה֣

ִים  ַמ֔ ָ ֹו ַבׁשּ ל֙ ְוֹראׁש֣ ּוִמְגּדָ
ם  ֑ ֖נּו ׁשֵ ה-ּלָ ְוַנֲֽעׂשֶ

ֶרץ:  ֵנ֥י ָכל-ָהָאֽ ן-ָנ֖פּוץ ַעל-ּפְ ּפֶ
דוֹת זֹאת. ַלמְּ ים ַהמְּ לִּ פוֹת? ִצְבעּו ֶאת ַהמִּ ה שָׂ ַכמָּ ָפה ַאַחת אוֹ בְּ שָׂ רּו בְּ בְּ ָגה דִּ לָּ י ּדוֹר ַהפַּ א. ַהִאם ַאְנשֵׁ

ל ָהָאֶרץ. ָמּה שֶׁ ְקָעה? ִצְבעּו ֶאת שְׁ ֵאיזוֹ ֶאֶרץ ָהְיָתה ַהבִּ ב. בְּ
ֶאֶבן. ָגה כְּ לָּ י ּדוֹר ַהפַּ ׁש ֶאת ַאְנשֵׁ מֵּ ּשִׁ ג. ִצְבעּו ֶאת ַמה שֶּׁ

חֶֹמר )ֶמֶלט(. ָגה כְּ לָּ י ּדוֹר ַהפַּ ׁש ֶאת ַאְנשֵׁ מֵּ ּשִׁ ד. ִצְבעּו ֶאת ַמה שֶּׁ

ְקָעה. ל בִּ מּוָנה שֶׁ יקּו תְּ קוֹת: ַהְדבִּ ְדבֵּ ף ַהמַּ ִמדַּ

ָתֲארוֹת ים ַהמְּ לִּ קוֹת: ְלַיד ַהמִּ ְדבֵּ ף ַהמַּ ִמדַּ
יקּו  יט, ַהְדבִּ ֵבִנים ּוַבטִּ לְּ ָעשּׂו בַּ ּמּוׁש שֶׁ ֶאת ַהשִּׁ

נּוי ְלֵבִנים ְוִטיט. ל ִקיר ַהבָּ מּוָנה שֶׁ תְּ

ל  ל ִמְגדָּ מּוָנה שֶׁ יקּו תְּ קוֹת: ַהְדבִּ ְדבֵּ ף ַהמַּ ִמדַּ
ל.  ה ִמְגדָּ לָּ ּה ַהמִּ ּמוִֹפיָעה בָּ ּוָרה שֶׁ ְלַיד ַהשּׁ
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ֶדר ַהנָּכוֹן.  י ַהסֵּ ֲהָכַנת ִלְבֵני ּבֹץ ַעל פִּ ים בַּ ַלבִּ רּו ֶאת ַהשְּׁ א. ַסדְּ

ֵהם ֲחָזִקים ֵמה'. ָגה ָטעּו ַלְחׁשֹב שֶׁ לָּ ֵני ּדוֹר ַהפַּ ב. בְּ
ֵכן? ַוֲהֵרי: ַהִאם ִיתָּ

ּנּו  מֶּ מִּ ָרא ֶאת ַהחֶֹמר שֶׁ ִמי בָּ
ֵבָנה? ֲעשּׂוָיה ַהלְּ

ּנּו  מֶּ מִּ ָרא ֶאת ַהחֶֹמר שֶׁ ִמי בָּ
יט? ים ֶאת ַהטִּ עוֹשִֹ

ִמי ָנַתן ָלָאָדם ּכוַֹח ִלְבנוֹת? ֶכל ִלְבנוֹת? ִמי ָנַתן ָלָאָדם שֵּׂ

ִלי ל ּבֹץ )חֶֹמר( ְלתוְֹך כְּ ִאּסּוף שֶׁ

ן ָעשּׂוי ֵעץ ַהְכָנַסת ַהחֶֹמר ְלתוְֹך ַמְלבֵּ

ֵבָנה  ֵרַפת ַהלְּ שְׂ

ְבִנית  ֵבָנה ִמן ַהתַּ הוָֹצַאת ַהלְּ
ֶמׁש שֶּׁ ֵבָנה בַּ ִנית ְוִיּבּוׁש ַהלְּ ְלבְּ ַהמַּ
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61. דור הפלגה 
)פרק יא פסוקים ה-ט(

א. הקדמה

בשעה שראה ה' שבני האדם בונים את העיר ואת המגדל מתוך מרד בה' ומתוך מחשבה שבני האדם חזקים יותר, 
אפילו מה', החליט ה' להענישם בפיזור, ובכך לבטל את מחשבתם. הפיצול והפיזור לעמים שונים, בעלי אופי שונה 

ובמקומות שונים, יקשה על בני האדם לחשוב שהם חזקים יותר מה' ושהם יכולים לעשות כל מה שהם רוצים.
מדהים לראות באיזו קלות ביטל ה' את המחשבות השחצניות של בני האדם - ה' בסך הכול בלבל את שפתם וגרם 

להם לא להבין זה את זה. כל השאר כבר 'קרה מעצמו'.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים  

ל  ֑ ְגּדָ יר ְוֶאת-ַהּמִ ת ֶאת-ָהִע֖ ֶ֣רד1 י-ה-֔ו-ה ִלְרֹא֥ ה. ַוּיֵ
ם:  ֵנ֥י ָהָאָדֽ ֖נּו ּבְ ר ּבָ ֥ ֲאׁשֶ

אֶמר י-ה-֗ו-ה בלבו ו. ַוּיֹ֣
ם והם מדברים באותה שפה ה ַאַח֙ת ְלֻכּלָ֔ ָפ֤ ן הרי ַע֤ם ֶאָח֙ד הם מאוחדים ְוׂשָ ֵה֣

ֹות את מה שהם עושים )לבנות עיר מבוצרת ובה מגדל, כנגד ה'(  ֣ם זה מה שגרם להם להתחיל ַלֲעׂש֑ ְוֶז֖ה ַהִחּלָ
ם שום דבר לא ימנע מהם ר ֵמֶה֔ ֵצ֣ א-ִיּבָ ֙ה ועכשיו לֹֽ ְוַעּתָ

ֹות )אין מי שיפסיק אותם, אין מי שישכנע אותם שהם טועים(:  ֲעׂשֽ ר ָיְז֖מּו תכננו ַלֽ ֥ ל ֲאׁשֶ )לעשות את( ּכֹ֛
ה )דרכו של מלך לדבר בלשון רבים(3 ָבה2 ֵנְֽרָד֔ ז. ָה֚

ם  ָפָת֑ ם ׂשְ ֖ ְוָנְבָל֥ה ונבלבל, נערבב ׁשָ
ת ֵרֵעֽהּו:  ַפ֥ יׁש )כל איש( את ׂשְ ְמ֔עּו שלא יבינו ִא֖ א ִיׁשְ ֙ר לֹ֣ ֲאׁשֶ

ֶרץ5 ֵנ֣י ָכל-ָהָא֑ ם ַעל-ּפְ ֖ ָ ם  ִמׁשּ ֶפץ4 ויפזר י-ה-֥ו-ה ֹאָת֛ ח.  ַוּיָ֨
יר:  ת ָהִעֽ ֖לּו הפסיקו ִלְבֹנ֥ ְחּדְ ּיַ ַוֽ

ל  ֶב֔ ָמּה֙ של העיר שהתחילו לבנות  ּבָ א ׁשְ ן ָקָר֤ ט. ַעל-ּכֵ֞
ֶרץ  ל-ָהָא֑ ת ּכָ ַפ֣ ַל֥ל בלבל י-ה-֖ו-ה ׂשְ ֛ם ּבָ י-ׁשָ ּכִ
ֶרץ:6 ל-ָהָאֽ ֵנ֖י ּכָ ם י-ה-֔ו-ה ַעל-ּפְ ֙ם ֱהִפיָצ֣ ָ ּוִמׁשּ

	

1  זהו לשון בני אדם. ה' הרי איננו צריך "לרדת" כדי לראות מה עושים בני האדם.
2  "הבה" - כנגד "הבה נלבנה" ו"הבה נבנה לנו עיר", אומר ה': "הבה נרדה".

3  על פי אבן עזרא על פרק א' פסוק כ"ו, ד"ה "נעשה אדם".
4  "ויפץ" - כנגד אמירתם "פן נפוץ", ה' הפיצם.

5  בלבול שפתם גרם להם לא להבין זה את זה, וכתוצאה מכך הם התפזרו בכל הארץ עפ"י קבוצות הלשון השונות.
6  "על פני כל הארץ" - על אף שחטאם היה גדול יותר משל בני דור המבול, שהרי מרדו בה', עונשם היה קל יותר, בזכות האחדות ששררה 

ביניהם. לעומתם, בני דור המבול היו גזלנים והייתה מריבה ביניהם. "למדת שׂשנוי המחלוקת וגדול השלום" )רש"י(.
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ג. מנגינת הכתוב

האחדות הנה דבר טוב וחיובי כאשר היא מובילה לטוב, אבל אחדות לרעה היא דבר שלילי.
)לעתיד לבוא יתאחדו שוב כל העמים בצורה טובה וחיובית סביב אמונה בה': "והיה ה' למלך על כל הארץ

ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד"(

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת:
נבקש מן התלמידים לסמן את המילים המציינות את מקור הכוח של אנשי דור הפלגה )האחדות( מצד אחד,

ומצד שני - את העונש שביטל את מקור כוחם - ההפצה.

הפעילות בצד שמאל  
הזדמנות להראות לתלמידים את עושר התרבויות הקיים היום, שנבע מאותה הפצה שהפיץ ה' את הדור.

במשימה זו חשוב התיווך של המורה לתלמידים בכיתה.

הצעות נוספות:
לומר בכיתה שלום בכל מיני שפות.  •
לבקש מן התלמידים לבצע משימות בשפה שאינם מבינים. •
לבקש מעולים חדשים )אם יש( לדבר בשפתם אל חבריהם לכיתה. •
או לשוחח עם התלמידים באנגלית, וכך להמחיש לשאר התלמידים מה קורה כשרק חלק מן התלמידים מבינים אותנו. •

42

ָגה לָּ ּדוֹר ַהפַּ
סּוִקים ה-ט ֶרק יא פְּ פֶּ

יחידה 61

ֶ֣רד י-ה-֔ו-ה  ה   ַוּיֵ
ל  ֑ ְגּדָ יר ְוֶאת-ַהּמִ ת ֶאת-ָהִע֖ ִלְרֹא֥

ם:  ֵנ֥י ָהָאָדֽ ֖נּו ּבְ ר ּבָ ֥ ֲאׁשֶ
אֶמר י-ה-֗ו-ה  ו   ַוּיֹ֣

ם  ה ַאַח֙ת ְלֻכּלָ֔ ָפ֤ ן ַע֤ם ֶאָח֙ד   ְוׂשָ ֵה֣
ֹות  ֣ם ַלֲעׂש֑ ְוֶז֖ה ַהִחּלָ

ם  ר ֵמֶה֔ ֵצ֣ א-ִיּבָ ֙ה לֹֽ ְוַעּתָ
ֹות:  ֲעׂשֽ ר ָיְז֖מּו ַלֽ ֥ ל ֲאׁשֶ ּכֹ֛

ם  ָפָת֑ ם ׂשְ ֖ ה ְוָנְבָל֥ה ׁשָ ָבה ֵנְֽרָד֔ ז   ָה֚
ְמ֔עּו  א ִיׁשְ ֙ר לֹ֣ ֲאׁשֶ

ת ֵרֵעֽהּו:  ַפ֥ יׁש ׂשְ ִא֖
ם  ֶפץ י-ה-֥ו-ה ֹאָת֛ ח   ַוּיָ֨

ֶרץ  ֵנ֣י ָכל-ָהָא֑ ם ַעל-ּפְ ֖ ָ ִמׁשּ
יר:  ת ָהִעֽ ֖לּו ִלְבֹנ֥ ְחּדְ ּיַ ַוֽ

֛ם  י-ׁשָ ל ּכִ ֶב֔ ָמּה֙ ּבָ א ׁשְ ן ָקָר֤ ט   ַעל-ּכֵ֞
ֶרץ  ל-ָהָא֑ ת ּכָ ַפ֣ ַל֥ל י-ה-֖ו-ה ׂשְ ּבָ

ם י-ה-֔ו-ה  ֙ם ֱהִפיָצ֣ ָ ּוִמׁשּ
ֶרץ:  ל-ָהָאֽ ֵנ֖י ּכָ ַעל-ּפְ

ה. ים ֵאלֶּ ם לוְֹמִדים זֹאת? ִצְבעּו ִמלִּ סּוק ַאתֶּ פָּ ים בַּ ָגה? ֵמֵאילּו ִמלִּ לָּ י ּדוֹר ַהפַּ רּו ַאְנשֵׁ בְּ פוֹת דִּ ה שָׂ ַכמָּ א. 1( בְּ
אוֹתוֹ ֶצַבע. ה בְּ ים ֵאלֶּ ם לוְֹמִדים זֹאת? ִצְבעּו ִמלִּ סּוק ַאתֶּ פָּ ים בַּ ה ה'? ֵמֵאילּו ִמלִּ      2( ֶמה ָעשָׂ

ה. ים ֵאלֶּ ם לוְֹמִדים זֹאת? ִצְבעּו ִמלִּ סּוק ַאתֶּ פָּ ים בַּ ָגה ָהיּו ְמֻאָחִדים? ֵמֵאילּו ִמלִּ לָּ י ּדוֹר ַהפַּ ב. 1( ַהִאם ַאְנשֵׁ
אוֹתוֹ ֶצַבע. ה בְּ ים ֵאלֶּ ם לוְֹמִדים זֹאת? ִצְבעּו ִמלִּ סּוק ַאתֶּ פָּ ים בַּ ה ה'? ֵמֵאילּו ִמלִּ     2( ֶמה ָעשָׂ

43

ָפתוֹ. ין ָהָעם ּוֵבין שְׂ ַהְתִאימּו בֵּ

ָפה. אוִֹתּיוֹת ַהשָּׂ לוֹם" בְּ ה "שָׁ לָּ תּוָבה ַהמִּ ָפה כְּ ל שָׂ ְלַיד כָּ

ִסיִנית  - 

ַעְרִבית  - 

Peace -  ַאְנְגִלית

мир -  רּוִסית

הֹוִדית  - 

ειρήνη -  ְיָוִנית
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62. עשרה דורות משם עד אברם
 )פרק יא פסוקים י-כו(

א. הקדמה

לאחר שלמדנו על שבעים האומות שיצאו מבני נח וכיצד קרה שהם התפזרו בעולם, ממשיכה התורה ללמדנו את 
השתלשלותם של הדורות עד שנולד אברהם אבינו, שהוא הראשון בשלושת האבות של עם ישראל.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים  

ם ת הילדים של ׁשֵ֔ ה ּתֹוְלֹד֣ ּלֶ י. ֵא֚
ּול:  ּבֽ ר ַהּמַ ִים ַאַח֥ ָנַת֖ ד כאשר הוא הוליד את ארפכשד ׁשְ ֑ ְכׁשָ ֹוֶלד ֶאת-ַאְרּפַ ה ַוּי֖ ָנ֔ ת ׁשָ ן-ְמַא֣ ם היה ּבֶ ׁשֵ֚

ִנ֖ים ּוָבֽנֹות:  ֹוֶלד ּבָ ָנ֑ה ַוּי֥ ׁש ֵמ֖אֹות ׁשָ ד ֲחֵמ֥ ְכׁשָ֔ ֲחֵר֙י הֹוִלי֣דֹו ֶאת-ַאְרּפַ ם ַאֽ יא. ַוְֽיִחי-ׁשֵ֗
ַלח:  ֽ ֹוֶלד ֶאת-ׁשָ ָנ֑ה ַוּי֖ ים ׁשָ ֖ ֹלׁשִ ׁש ּוׁשְ י ָחֵמ֥ ד ַח֔ ֣ ְכׁשַ יב. ְוַאְרּפַ

ִנ֖ים  ֹוֶלד ּבָ ָנ֑ה ַוּי֥ ֥ע ֵמ֖אֹות ׁשָ ים ְוַאְרּבַ ִנ֔ ׁש ׁשָ ֹל֣ ַלח ׁשָ ֲחֵר֙י הֹוִלי֣דֹו ֶאת-ׁשֶ֔ ד ַאֽ ְכׁשַ֗ י ַאְרּפַ ְיִח֣ יג. ַוֽ
ּוָבֽנֹות: 

ֶבר:  ֹוֶלד ֶאת-ֵעֽ ָנ֑ה ַוּי֖ ים ׁשָ ֣ ֹלׁשִ י ׁשְ ַלח ַח֖ ֥ יד. ְוׁשֶ
ִנ֖ים ּוָבֽנֹות:  ֹוֶלד ּבָ ָנ֑ה ַוּי֥ ֥ע ֵמ֖אֹות ׁשָ ים ְוַאְרּבַ ִנ֔ ׁש ׁשָ ֹל֣ ֶבר ׁשָ ַלח ַאֲחֵר֙י הֹוִלי֣דֹו ֶאת-ֵע֔ טו. ַוְֽיִחי-ׁשֶ֗

ֶלג:  ֽ ֹוֶלד ֶאת-ּפָ ָנ֑ה ַוּי֖ ים ׁשָ ֖ ֹלׁשִ ֥ע ּוׁשְ ֶבר ַאְרּבַ טז. ַוְֽיִחי-ֵע֕
ִנ֖ים ּוָבֽנֹות:  ֹוֶלד ּבָ ָנ֑ה ַוּי֥ ֥ע ֵמ֖אֹות ׁשָ ה ְוַאְרּבַ ָנ֔ ים ׁשָ ֣ ֹלׁשִ ֶלג ׁשְ ֶבר ַאֲחֵר֙י הֹוִלי֣דֹו ֶאת-ּפֶ֔ יז. ַוְֽיִחי-ֵע֗

ֹוֶלד ֶאת-ְרֽעּו:  ָנ֑ה ַוּי֖ ים ׁשָ ֣ ֹלׁשִ יח. ַוְֽיִחי-ֶפֶ֖לג ׁשְ
ִנ֖ים ּוָבֽנֹות:  ֹוֶלד ּבָ ָנ֑ה ַוּי֥ ִים ׁשָ ִנ֖ים ּוָמאַת֣ ע ׁשָ ׁשַ ֥ ֶלג ַאֲחֵר֙י הֹוִלי֣דֹו ֶאת-ְר֔עּו ּתֵ יט. ַוְֽיִחי-ֶפ֗

ֽרּוג:  ֹוֶלד ֶאת-ׂשְ ָנ֑ה ַוּי֖ ים ׁשָ ֖ ֹלׁשִ ִים ּוׁשְ ֥ ּתַ י ְר֔עּו ׁשְ כ. ַוְיִח֣
ִנ֖ים ּוָבֽנֹות:  ֹוֶלד ּבָ ָנ֑ה ַוּי֥ ִים ׁשָ ִנ֖ים ּוָמאַת֣ ַבע ׁשָ ֥ ֔רּוג ׁשֶ י ְר֗עּו ַאֲחֵר֙י הֹוִלי֣דֹו ֶאת-ׂשְ כא. ַוְיִח֣

ֹוֶלד ֶאת-ָנֽחֹור:  ָנ֑ה ַוּי֖ ים ׁשָ ֣ ֹלׁשִ ֖רּוג ׁשְ י ׂשְ כב. ַוְיִח֥
ִנ֖ים ּוָבֽנֹות:  ֹוֶלד ּבָ ָנ֑ה ַוּי֥ ִים ׁשָ י הֹוִלי֥דֹו ֶאת-ָנ֖חֹור ָמאַת֣ ֗רּוג ַאֲחֵר֛ י ׂשְ כג. ַוְיִח֣

ַרח:  ֽ ֹוֶלד ֶאת-ּתָ ָנ֑ה ַוּי֖ ים ׁשָ ִר֖ ע ְוֶעׂשְ ׁשַ ֥ י ָנ֔חֹור ּתֵ כד. ַוְיִח֣
ִנ֖ים ּוָבֽנֹות:  ֹוֶלד ּבָ ָנ֑ה ַוּי֥ ת ׁשָ ָנ֖ה ּוְמַא֣ ה ׁשָ ֵר֥ ע-ֶעׂשְ ֽ ׁשַ ַרח ּתְ י ָנ֗חֹור ַאֲחֵר֙י הֹוִלי֣דֹו ֶאת-ּתֶ֔ כה. ַוְיִח֣

ן: ם ֶאת-ָנ֖חֹור ְוֶאת-ָהָרֽ ֹוֶל֙ד ֶאת-ַאְבָר֔ ָנ֑ה ַוּי֙ ים ׁשָ ְבִע֣ ַרח ׁשִ כו. ַוְֽיִחי-ֶת֖

ג. מנגינת הכתוב

שם היה הצדיק מבין בניו של נח, והוא זכה שיצא אברהם אבינו מזרעו. אברהם אבינו התחיל לפעול כדי לאחד את 
העולם לאמונה בה' )לעומת נמרוד, שניסה לאחד את האנשים כדי למרוד בה'(.
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת:      
לצבוע את שמות עשרת הדורות משם עד אברם.

אפשר לנסות ללמוד את שמות עשרת הדורות בעל-פה.

הפעילות בצד שמאל  
להשלים את שמות עשרת הדורות.

 החידות נועדו לעשות חזרה בצורה מעניינת, וזוהי גם הזדמנות ללמוד עם הילדים את מושגי המשפחה: 
בן, נכד, נין.    אבא, סבא, סבא-רבא.

 הצעות נוספות:
כדאי להדגיש באופן מיוחד את שם ועבר ואת אברם כמובן. •
 אפשר לתת לתלמידים פעילות אישית בעניין העץ המשפחתי שלהם:  •

מיהו סבא שלך? מיהו סבא-רבא שלך? וכדומה.

44

ם ַעד ַאְבָרם ָרה ּדוֹרוֹת ִמשֵּׁ ֲעשָׂ
סּוִקים י-כו ֶרק יא פְּ פֶּ

יחידה 62

ד ֑ ְכׁשָ ֹוֶלד ֶאת-ַאְרּפַ ה ַוּי֖ ָנ֔ ת ׁשָ ן-ְמַא֣ ם ּבֶ ם ׁשֵ֚ ת ׁשֵ֔ ה ּתֹוְלֹד֣ ּלֶ י     ֵא֚
ּול:  ּבֽ ר ַהּמַ ִים ַאַח֥ ָנַת֖       ׁשְ

ִנ֖ים ּוָבֽנֹות:  ֹוֶלד ּבָ ָנ֑ה ַוּי֥ ׁש ֵמ֖אֹות ׁשָ ד ֲחֵמ֥ ְכׁשָ֔ ֲחֵר֙י הֹוִלי֣דֹו ֶאת-ַאְרּפַ ם ַאֽ יא  ַוְֽיִחי-ׁשֵ֗
ַלח:  ֽ ֹוֶלד ֶאת-ׁשָ ָנ֑ה ַוּי֖ ים ׁשָ ֖ ֹלׁשִ ׁש ּוׁשְ י ָחֵמ֥ ד ַח֔ ֣ ְכׁשַ יב   ְוַאְרּפַ

ָנ֑ה     ֥ע ֵמ֖אֹות ׁשָ ים ְוַאְרּבַ ִנ֔ ׁש ׁשָ ֹל֣ ַלח ׁשָ ֲחֵר֙י הֹוִלי֣דֹו ֶאת ׁשֶ֔ ד ַאֽ ְכׁשַ֗ י ַאְרּפַ ְיִח֣ יג    ַוֽ
ִנ֖ים ּוָבֽנֹות:  ֹוֶלד ּבָ        ַוּי֥

ֶבר:  ֹוֶלד ֶאת-ֵעֽ ָנ֑ה ַוּי֖ ים ׁשָ ֣ ֹלׁשִ י ׁשְ ַלח ַח֖ ֥ יד   ְוׁשֶ
ָנ֑ה ֥ע ֵמ֖אֹות ׁשָ ים ְוַאְרּבַ ִנ֔ ׁש ׁשָ ֹל֣ ֶבר ׁשָ ַלח ַאֲחֵר֙י הֹוִלי֣דֹו ֶאת ֵע֔ טו   ַוְֽיִחי ׁשֶ֗

ִנ֖ים ּוָבֽנֹות:  ֹוֶלד ּבָ        ַוּי֥
ֶלג:  ֽ ֹוֶלד ֶאת-ּפָ ָנ֑ה ַוּי֖ ים ׁשָ ֖ ֹלׁשִ ֥ע ּוׁשְ ֶבר ַאְרּבַ טז   ַוְֽיִחי-ֵע֕

ָנ֑ה ֥ע ֵמ֖אֹות ׁשָ ה ְוַאְרּבַ ָנ֔ ים ׁשָ ֣ ֹלׁשִ ֶלג ׁשְ ֶבר ַאֲחֵר֙י הֹוִלי֣דֹו ֶאת ּפֶ֔ יז     ַוְֽיִחי ֵע֗
ִנ֖ים ּוָבֽנֹות:  ֹוֶלד ּבָ         ַוּי֥

ֹוֶלד ֶאת-ְרֽעּו:  ָנ֑ה ַוּי֖ ים ׁשָ ֣ ֹלׁשִ יח   ַוְֽיִחי-ֶפֶ֖לג ׁשְ
ָנ֑ה ִים ׁשָ ִנ֖ים ּוָמאַת֣ ע ׁשָ ׁשַ ֥ ֶלג ַאֲחֵר֙י הֹוִלי֣דֹו ֶאת-ְר֔עּו ּתֵ יט   ַוְֽיִחי-ֶפ֗

ִנ֖ים ּוָבֽנֹות:  ֹוֶלד ּבָ        ַוּי֥
ֽרּוג:  ֹוֶלד ֶאת-ׂשְ ָנ֑ה ַוּי֖ ים ׁשָ ֖ ֹלׁשִ ִים ּוׁשְ ֥ ּתַ י ְר֔עּו ׁשְ כ     ַוְיִח֣

ָנ֑ה ִים ׁשָ ִנ֖ים ּוָמאַת֣ ַבע ׁשָ ֥ ֔רּוג ׁשֶ י ְר֗עּו ַאֲחֵר֙י הֹוִלי֣דֹו ֶאת-ׂשְ כא   ַוְיִח֣
ִנ֖ים ּוָבֽנֹות:  ֹוֶלד ּבָ         ַוּי֥

ֹוֶלד ֶאת-ָנֽחֹור:  ָנ֑ה ַוּי֖ ים ׁשָ ֣ ֹלׁשִ ֖רּוג ׁשְ י ׂשְ כב   ַוְיִח֥
ִנ֖ים ּוָבֽנֹות:  ֹוֶלד ּבָ ָנ֑ה ַוּי֥ ִים ׁשָ י הֹוִלי֥דֹו ֶאת-ָנ֖חֹור ָמאַת֣ ֗רּוג ַאֲחֵר֛ י ׂשְ כג    ַוְיִח֣

ַרח:  ֽ ֹוֶלד ֶאת-ּתָ ָנ֑ה ַוּי֖ ים ׁשָ ִר֖ ע ְוֶעׂשְ ׁשַ ֥ י ָנ֔חֹור ּתֵ כד   ַוְיִח֣
ָנ֑ה ת ׁשָ ָנ֖ה ּוְמַא֣ ה ׁשָ ֵר֥ ע ֶעׂשְ ֽ ׁשַ ַרח ּתְ י ָנ֗חֹור ַאֲחֵר֙י הֹוִלי֣דֹו ֶאת ּתֶ֔ כה   ַוְיִח֣

ִנ֖ים ּוָבֽנֹות:  ֹוֶלד ּבָ         ַוּי֥
ן: ם ֶאת-ָנ֖חֹור ְוֶאת-ָהָרֽ ֹוֶל֙ד ֶאת-ַאְבָר֔ ָנ֑ה ַוּי֙ ים ׁשָ ְבִע֣ ַרח ׁשִ כו    ַוְֽיִחי-ֶת֖

ם ַעד ַאְבָרם. ֶרת ַהּדוֹרוֹת ִמשֵּׁ מוֹת ֲעשֶׂ ׁש ֶאת שְׁ ַמְדגֵּ נּו בְּ א. ַסמְּ
ַהְצָלָחה! ה? בְּ ַעל-פֶּ ב. ַהִאם ּתּוְכלּו ִלְלמֹד אוָֹתם בְּ

45

ִחידוֹת:

ם? ל שֵׁ ן שֶׁ 1. ִמי ָהָיה ַהבֵּ
ד. ְכשַׁ ׁשּוָבה:  ַאְרפַּ    תְּ

ם? ל שֵׁ 2. ִמי ָהָיה ַהנֶֶּכד שֶׁ
.__  __  __    

ם? ל שֵׁ ין שֶׁ 3. ִמי ָהָיה ַהנִּ
.__  __  __    

ל ַאְבָרם?  א שֶׁ 4. ִמי ָהָיה ָהַאבָּ
.__  __  __    

ל ַאְבָרם?  א שֶׁ בָּ 5. ִמי ָהָיה ַהסַּ
.__  __  __  __   

ל ַאְבָרם? א שֶׁ א-ַרבָּ בָּ 6. ִמי ָהָיה ַהסַּ
.__  __  __  __   

ל ְרעּו. 7. ֵעֶבר ָהָיה ַה_________ שֶׁ

ֶלג. ל פֶּ רּוג ָהָיה ַה________  שֶׁ 8. שְׂ

נַֹח

ֶיֶפת __  __ .1

__ __ __ .3

2. ַא  __ פַּ ְכ __  __

__ __ __ .4

__ __ __ .5

__ __ __ .6

__ __ __ __ .7

__ __ __ __ .8

__ __ __ .9

__ __ __ __ .10

ָחם

מוֹת ַהֲחֵסִרים: ִלימּו ֶאת ַהשֵּׁ ַהשְׁ
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63. תולדות תרח
 )פרק יא פסוקים כז-ל(

א. הקדמה

התורה מספרת לנו בהרחבה על משפחתו של תרח. משלושת בניו של תרח נולדו האבות והאמהות של עם ישראל.
אברם - אבינו הראשון )וממנו נולדו יצחק ואחר כך יעקב(.

נחור - סבא של רבקה וסבא-רבא של רחל ולאה.
הרן - אביה של שרה אמנו.

 תרח ומשפחתו נולדו באור כשדים.1
ה ויסכה - היא שרי(. הרן מת באור כשדים בגיל צעיר והשאיר אחריו בן )לוט( ושתי בנות )ִמְלּכָ

אברם ונחור התחתנו עם בנות הרן - אברם התחתן עם יסכה )היא שרי(, ונחור התחתן עם ִמלכה.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים  

ַרח  ת ּתֶ֔ ֙ה ּתֹוְלֹד֣ ּלֶ כז. ְוֵא֙
ן  ם ֶאת-ָנ֖חֹור ְוֶאת-ָהָר֑ יד ֶאת-ַאְבָר֔ ַרח הֹוִל֣ ּתֶ֚

יד ֶאת-ֽלֹוט:  ן הֹוִל֥ ְוָהָר֖
יו בעוד תרח אביו חי ַרח ָאִב֑ ֣ ֵנ֖י2 ּתֶ ן ַעל-ּפְ ָ֣מת ָהָר֔ כח. ַוּיָ

ים:3 ֽ ּדִ ׂשְ ֥אּור ּכַ ֹו ּבְ ֶרץ מֹוַלְדּת֖ ֶא֥ ּבְ
ים )לקחת אשה = להתחתן( ֑ ם ְוָנ֛חֹור ָלֶה֖ם ָנׁשִ ח ַאְבָר֧ ּקַ֨ כט.  ַוּיִ

י  ָר֔ ת-ַאְבָר֙ם ׂשָ ׁשֶ ם ֵאֽ ֤ ׁשֵ
ֽה4 )יסכה זו שרי(:  י ִיְסּכָ ֖ה ַוֲֽאִב֥ י ִמְלּכָ ן )שהיה( ֲאִבֽ ת-ָהָר֥ ה ּבַ ת-ָנחֹו֙ר ִמְלּכָ֔ ׁשֶ ם ֵאֽ ֤ ְוׁשֵ

ה לא יכולה ללדת ילדים י ֲעָקָר֑ ַר֖ י ׂשָ ִה֥ ל. ַוּתְ
ין ָלּ֖ה ָוָלֽד:  ֵא֥

ג. מנגינת הכתוב

אברם ושרי גדלו במשפחות של עובדי עבודה זרה וְבָמקום של עובדי עבודה זרה, ואף על פי כן הם האמינו בה'5  
 והתאמצו לעשות את הישר והטוב.

1  על פי רש"י. )יש דעות שונות במפרשים לגבי מקום הולדתו של אברהם. אנו הבאנו כאן את שיטת רש"י.
עם זאת, מורה הבוחר ללמד על פי שיטת הרמב"ן בפירושו כאן ובתחילת פרשת "לך לך" - ודאי רשאי לעשות זאת(.

2  על פני - במשמעות של "מול פניו" - בעודו חי ורואהו במותו.
3  רש"י מביא את מדרש חז"ל לגבי מותו של הרן:  "ומדרש אגדה "יש אומרים שעל ידי אביו מת, שָקַבל תרח על אברם בנו לפני נמרוד

ת את צלמיו והשליכו לכבשן האש, והרן יושב ואומר בלבו אם אברם נוצח, אני ִמֶשלֹו, ואם נמרוד נוצח, אני משלו. וכשניצל אברם  ּתֵ ּכִ על ׁשֶ
אמרו לו להרן משל מי אתה? אמר להם הרן ִמֶשל אברם אני. השליכוהו לכבשן האש ונשרף, וזהו אור כשדים". 

4  שרי - לשון שררה, יסכה - לשון נסיכות.
5  על אברם נאמר: "ואמר רבי אמי בר אבא בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו..."  )נדרים ל"ב, ע"א(.

     על שרי נאמר: "יסכה זו שרה. ולמה נקרא שמה יסכה? שסכתה ברוח הקדש" )מגילה י"ד, ע"א, וכן ברש"י כאן(. 
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת:      
הפעילות נועדה ללמד את התלמידים לזהות את בני תרח )יש לסמן אותם בצבע אחד(,

ואחר כך לזהות את בני הדור הבא - ילדי הרן )יש לסמן אותם בצבע אחר(.
תוך כדי כך, יש לציין בפני התלמידים שלשרי היו שני שמות: שרי ויסכה.

נישואי אברם ושרי מסומנים באדום, כדי להדגיש את העניין.

הפעילות בצד שמאל  
השלמת העץ המשפחתי.

השאלה בתחתית העמוד )האם היו לאברם ושרי ילדים?( מבקשת להדגיש את ההבדל בין אברם לשאר בני תרח. 
שרי הייתה עקרה, ולכן לאברם ושרי לא היו ילדים. להרן היו שלושה ילדים, ועל תולדותיו של נחור תספר התורה 

בסוף פרשת "וירא" )פרק כ"ב פסוקים כ'-כ"ד(. 

 הצעות נוספות:
 אפשר לציין שלוט, מלכה ויסכה היו יתומים.  •

אברם ונחור לקחו את הבנות לנשים, ומאוחר יותר )בפרשת לך לך( נראה שאברם לקח גם את לוט תחת חסותו.

46

ַרח ּתוְֹלדוֹת תֶּ
סּוִקים כז-ל ֶרק יא פְּ פֶּ

יחידה 63

אוֹתוֹ ֶצַבע(. ׁש )בְּ ַמְדגֵּ נּו אוָֹתם בְּ ַרח? ַסמְּ ֵני תֶּ ת בְּ לֹשֶׁ א. ִמי ָהיּו שְׁ
ֶצַבע ַאֵחר. ׁש בְּ ַמְדגֵּ נּו אוָֹתם בְּ ל ָהָרן? ַסמְּ ב. ִמי ָהיּו ְיָלָדיו שֶׁ

ה זוֹ ___  ___  ___ ִיְסכָּ
ה?( ל ִיְסכָּ ִני שֶׁ ָמּה ַהשֵׁ )ָמה ָהָיה שְׁ

ַרח  ת ּתֶ֔ ֙ה ּתֹוְלֹד֣ ּלֶ כז   ְוֵא֙
ן  ם ֶאת-ָנ֖חֹור ְוֶאת-ָהָר֑ יד ֶאת-ַאְבָר֔ ַרח הֹוִל֣ ּתֶ֚

יד ֶאת-ֽלֹוט:  ן הֹוִל֥ ְוָהָר֖
יו  ַרח ָאִב֑ ֣ ֵנ֖י ּתֶ ן ַעל-ּפְ ָ֣מת ָהָר֔ כח  ַוּיָ

ים:  ֽ ּדִ ׂשְ ֥אּור ּכַ ֹו ּבְ ֶרץ מֹוַלְדּת֖ ֶא֥ ּבְ
ים ֑ ם ְוָנ֛חֹור ָלֶה֖ם ָנׁשִ ח ַאְבָר֧ ּקַ֨ כט   ַוּיִ

י  ָר֔ ת-ַאְבָר֙ם ׂשָ ׁשֶ ם ֵאֽ ֤ ׁשֵ
ה ת-ָנחֹו֙ר ִמְלּכָ֔ ׁשֶ ם ֵאֽ ֤ ְוׁשֵ

ן  ת-ָהָר֥  ּבַ
ֽה:       י ִיְסּכָ ֖ה ַוֲֽאִב֥ י-ִמְלּכָ ֲאִבֽ

ה  י ֲעָקָר֑ ַר֖ י ׂשָ ִה֥ ל  ַוּתְ
ין ָלּ֖ה ָוָלֽד:  ֵא֥

47

מוֹת ַהֲחֵסִרים. א. ַהְשִלימּו ֶאת ַהשֵּׁ
ֶצַבע ֶאָחד. ּתוֹ בְּ מוֹת ַאְבָרם ְוִאשְׁ ב. ִצְבעּו ֶאת שְׁ

ֶצַבע ַאֵחר. ּתוֹ בְּ מוֹת ָנחוֹר ְוִאשְׁ ג. ִצְבעּו ֶאת שְׁ

ֵאלוֹת: שְׁ
ַרי ְיָלִדים? 1( ַהִאם ָהיּו ְלַאְבָרם ּוְלשָׂ

ר ִלְלמֹד זֹאת? סּוק ֶאְפשָׁ 2( ֵמֵאיֶזה פָּ

ַרח ַחת תֶּ פַּ ִמשְׁ

ָה  __ ____ __ __ __ַאְבָרם

ל __ __ ַרי ה = שָׂ __ __ __ __ִיְסכָּ

ַרח תֶּ
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64. יציאתו של תרח מאור כשדים
 )פרק י"א פסוקים לא-לב(

א. הקדמה

תרח החליט לעזוב את אור כשדים עם משפחתו.1 מגמת פניהם הייתה ארץ כנען, אולם הם התעכבו בחרן
והחליטו להישאר שם )הדרך הראשית מאור כשדים לארץ כנען עברה דרך חרן(.2 
 מה הביא את תרח ואת אברם לעזוב את אור כשדים? דבר זה לא מפורש בתורה. 

יש אומרים3 שהם רצו להתרחק מנמרוד, במיוחד אחרי שנמרוד ציווה להשליך את אברם לכבשן האש ולאחר מותו 
של הרן.4

יש אומרים5 שהם ידעו שארץ כנען היא ארץ מיוחדת ורצו להצטרף לֵשם ולעבר שכבר גרו שם.
וניתן לומר את שני ההסברים גם יחד.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים  

֗נֹו  ם ּבְ ַרח ֶאת-ַאְבָר֣ ח ּתֶ֜ ּקַ֨ לא. ַוּיִ
֔נֹו  ן-ּבְ ן-ָהָר֙ן ּבֶ ְוֶאת-֤לֹוט ּבֶ

֑נֹו )אשת הבן קרויה כלה( ם ּבְ ת ַאְבָר֣ ׁשֶ ֔תֹו ֵא֖ ּלָ י ּכַ ַר֣ ְוֵא֙ת ׂשָ
ים  ֗ ּדִ ׂשְ ם ֵמ֣אּור ּכַ ְצ֨אּו ִאּתָ֜ ַוּיֵ
ַען לארץ כנען ַנ֔ ְרָצה ּכְ ָלֶלֶ֙כ֙ת ַא֣

ם )החליטו להישאר ולהתיישב שם(:  ֽ בּו ׁשָ ׁ֥שְ ן ַוּיֵ אּו ַעד-ָחָר֖ ֹב֥ ַוּיָ
ַרח  ְה֣יּו ְיֵמי-ֶת֔ לב. ַוּיִ

ָנ֑ה  ִים ׁשָ ִנ֖ים ּוָמאַת֣ ׁש ׁשָ ָחֵמ֥
ן:   ָחָרֽ ַרח ּבְ ֖ ָ֥מת ּתֶ ַוּיָ

ג. מנגינת הכתוב

ם הלך לגור בארץ כנען, ֵעבר הלך לגור בארץ כנען, ם. ׁשֵ ארץ כנען הייתה שייכת מאז ומעולם לבניו של ׁשֵ
 וגם תרח - היה בדעתו להגיע לארץ כנען. 

ומדוע נקרא שמה ארץ כנען? מפני שבני כנען כבשו אותה באותו זמן מבני שם והתיישבו בה.6

1  בפסוקים כאן כתוב שתרח לקח איתו את אברם ואת שרי, וכן את לוט. נחור לא מוזכר. עם זאת אנחנו יודעים שנחור יצא אף הוא לחרן. 
ייתכן שהוא הלך עם תרח, על אף שזה לא כתוב במפורש, וייתכן שהוא הלך מאוחר יותר. )לפי שיטת הרמב"ן הדברים מתבארים באופן 

אחר.(
2  זאת משום שבעולם העתיק לא ניתן היה להגיע מאור כשדים לארץ כנען דרך המדבר, כי לא היו מקורות מים בדרך. לכן היו הולכים 

לאורך נהר פרת עד חרן, ומשם יורדים דרומה לארץ כנען.
3  רמב"ן.

4  עיינו הערה 5 בעמוד 132.
5  עיינו דעת מקרא.

6  עיינו רש"י פרק י"ב פסוק ו', ד"ה "והכנעני אז בארץ".
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת:      
בני המשפחה שהלכו עם תרח מסומנים באדום.

הפעילות עוסקת בשמות המקומות הקשורים למסעו של תרח.

הפעילות בצד שמאל  
זיהוי המקומות במפה וסימון מסלול ההליכה של תרח. 

 הצעות נוספות:
 זיהוי מקומות הקשורים לארץ כנען )ארץ ישראל(,  •

כגון הים התיכון, ים המלח, הכנרת, אילת, ים סוף.
ניתן לשרטט עם התלמידים את גבולות ארץ ישראל על המפה. •

 לכבוד סיום פרשת נח, כדאי לעשות מסיבת סיום פרשה. •
מומלץ לערוך חידון על הפרשה.

בהצלחה!

48

ים דִּ שְׂ ַרח ֵמאּור כַּ ל תֶּ ְיִציָאתוֹ שֶׁ
סּוִקים לא-לב ֶרק יא פְּ פֶּ

יחידה 64

֗נֹו  ם ּבְ ַרח ֶאת-ַאְבָר֣ ח ּתֶ֜ ּקַ֨ לא  ַוּיִ
֔נֹו  ן-ּבְ ן-ָהָר֙ן ּבֶ ְוֶאת-֤לֹוט ּבֶ

֔תֹו  ּלָ י ּכַ ַר֣ ְוֵא֙ת ׂשָ
֑נֹו  ם ּבְ ת ַאְבָר֣ ׁשֶ ֵא֖

ים  ֗ ּדִ ׂשְ ם ֵמ֣אּור ּכַ ְצ֨אּו ִאּתָ֜ ַוּיֵ
ַען  ַנ֔ ְרָצה ּכְ ָלֶלֶ֙כ֙ת ַא֣

ם:  ֽ בּו ׁשָ ׁ֥שְ ן ַוּיֵ אּו ַעד-ָחָר֖ ֹב֥ ַוּיָ
ַרח  ְה֣יּו ְיֵמי-ֶת֔ לב  ַוּיִ

ָנ֑ה  ִים ׁשָ ִנ֖ים ּוָמאַת֣ ׁש ׁשָ ָחֵמ֥
ן:  ָחָרֽ ַרח ּבְ ֖ ָ֥מת ּתֶ ַוּיָ

ֶצַבע.  קוֹם בְּ ם ַהמָּ נּו ֶאת שֵׁ ְחּתוֹ? ַסמְּ פַּ ַרח ּוִמשְׁ א. ֵמֵאיֶזה ָמקוֹם ָיְצאּו תֶּ
ה. פָּ מַּ אוֹתוֹ ֶצַבע גַּם בַּ קוֹם בְּ נּו ֶאת ַהמָּ     ַסמְּ

ֶצַבע ַאֵחר. קוֹם בְּ ם ַהמָּ נּו ֶאת שֵׁ יַע? ַסמְּ ַרח ְלַהגִּ ב. ְלֵאיֶזה ָמקוֹם ָרָצה תֶּ
ה. פָּ מַּ אוֹתוֹ ֶצַבע גַּם בַּ קוֹם בְּ נּו ֶאת ַהמָּ     ַסמְּ

יַע?   ְכֵנן ְלַהגִּ ֵאָליו תִּ קוֹם שֶׁ יַע ַלמָּ ַרח ִהגִּ ג.  ַהִאם תֶּ
ה. פָּ סּוִקים ּוַבמַּ פְּ י בַּ ִלישִׁ ֶצַבע שְׁ קוֹם בְּ נּו ֶאת ַהמָּ ֵאר ָלגּור? ַסמְּ     ֵהיָכן הּוא ֶהְחִליט ְלִהשָּׁ
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ַרח. ַחת תֶּ פַּ ֵני ִמשְׁ ּה בְּ ָהְלכּו בָּ ֶרְך שֶׁ נּו ֶאת ַהדֶּ  ַסמְּ

ְחּתוֹ פַּ ַרח ּוִמשְׁ ל תֶּ ָעם שֶׁ ַמסָּ

ַנַען כְּ

ָחָרן

ים                                                                          ּדִ שְׂ אּור כַּ

ֶבל ַמְמֶלֶכת בָּ


