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פרשת נח
39. נח איש צדיק תמים
)פרק ו פסוקים ט-יב(

א. הקדמה

דמותו של נח, שהיה "צדיק תמים", בולטת מאוד, במיוחד מול התנהגותם של שאר בני דורו.  
נח היה צדיק במעשיו ותמים במידותיו ובהתנהגותו. הוא התהלך בדרך ה', ולא נכנע ללחץ החברתי של בני דורו. 

לעומת נח, התנהגו בני דורו ברשעות גדולה וגרמו למצב חברתי שפל, שבו כולם גונבים מכולם וכולם פוגעים בכולם. 
נח ומשפחתו היו נקודה של אור ושל תקווה לעולם מאמין, טוב יותר ומוסרי יותר.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ַח ילדיו וקורות חייו ת ֹנ֔ ה ּתֹוְלֹד֣ ּלֶ ט. ֵא֚

יו3 ֹרָת֑ ֹדֽ ים ָהָי֖ה שלם במידותיו המוסריות2  ּבְ ִמ֥ יק1 במעשיו ּתָ ֛ יׁש ַצּדִ ַח ִא֥ ֹנ֗

ַח:  ְך-ֹנֽ ְתַהּלֶ ים עם הא-להים )בדרכו הטובה של הא-לוהים( ִהֽ ֱא-לִֹה֖ ֶאת-ָהֽ

ה ָבִנ֑ים  ֣ ֹלׁשָ ַח ׁשְ ֹוֶלד ֹנ֖ י. ַוּי֥

ם ְוֶאת-ָיֶֽפת:4  ם ֶאת-ָח֥ ֖ ֶאת-ׁשֵ

ים  ֱא-לִֹה֑ ֶרץ האנושות )אנשי הארץ( ִלְפֵנ֣י ָהֽ ת התקלקלה ָהָא֖ ֵח֥ ָ ׁשּ יא. ַוּתִ

ס גזל, לקיחת רכוש בכח:  ֶרץ ָחָמֽ ֵל֥א ָהָא֖ ּמָ ַוּתִ

ָתה  ָח֑ ֣ה ִנׁשְ ֶרץ ְוִהּנֵ ים ֶאת-ָהָא֖ ְ֧רא ֱא-לִֹה֛ יב. ַוּיַ

֛ר כל בני האדם5   ׂשָ ל-ּבָ ית ּכָ ִח֧ י-ִהׁשְ ֽ ּכִ

ֶרץ:  ֹו התנהגותו ַעל-ָהָאֽ ְרּכ֖ ֶאת-ּדַ

ג. מנגינת הכתוב

בני האדם מעניקים במעשיהם משמעות לעצמם ולבריאה כולה. 
מעשיהם המקולקלים של אנשי דור המבול גרמו לעצמם ולכל המציאות לאבד את ערכה!

ואילו נח ומשפחתו, במעשיהם הטובים הביאו הצלה לעצמם והתחלה חדשה לכל המציאות.

1 צדיק - מלשון צדק. הוא נהג בצדק וביושר, בניגוד לבני דורו שנהגו בחמס.
2 צדיקותו של נח הייתה "צדיקות תמימה"!  כלומר, צדיקות הטובה לה' וטובה גם לבריות.

)ישנם אנשים העושים מעשי צדקות אך הם מלווים בחיסרון, כגון מעשי צדקות שאינם מתחשבים בזולת ושבאים על חשבון הזולת(.
3 אנו בחרנו לתאר את נח כצדיק גדול המבקש לעשות טוב ולהועיל לאנושות ולבריאה כולה, כדברי רבותינו הדורשים את נח לשבח. 

רש"י מביא את דברי חז"ל )סנהדרין קח ע"א(: "יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן שאילו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר, ויש 
שדורשים אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק, ואלו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום". 

4 שאף הם צדיקים היו כאביהם, שהרגילם ללכת בדרך הצדק, שאם לא כן, לא היו ניצלים מן המבול )רד"ק(.
5 ביארנו על פי הרמב"ן והרד"ק, שבני האדם, הם שהשחיתו את דרכם  )ובעלי החיים נידונו עמם, "לפי שכולם נבראו בשביל האדם, ואם אין 

אדם מה צורך להם"! רד"ק ו, ז(. חז"ל בסנהדרין קח ע"א מפרשים שגם בעלי החיים השחיתו דרכם.
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת:

)הפסוקים מחולקים לשתיים כדי לאפשר עיסוק בדמותו הנעלה של נח מחד גיסא לעומת מצבם הירוד של בני דורו 
מאידך גיסא(.

הפעילויות בצד ימין מכוונות לשמו של נח ומעשיו הטובים לעומת חטאי בני דורו, שגרמו השחתה וקלקול למציאות.

בצד שמאל: 

פעילות שנועדה לחפש, למצוא ולהכיר צדיקים נוספים. 
אפשר להביא לכיתה תמונות של צדיקים או לבקש מהתלמידים לגזור בבית תמונות מתוך עיתונים וחוברות.

הצעות נוספות:

• לספר בכיתה "סיפורי צדיקים".	

• לקיים דיון בשאלות: 	
מדוע מכל העבירות, הוזכר דווקא ה'חמס' - הגזל? )עיינו רש"י ו', י"ג(

ומדוע דווקא הגזל נחשב לדבר המשחית ומקלקל את המציאות?

• לתת דוגמאות ולבקש מהתלמידים דוגמאות ללחץ חברתי,	

ומתוך כך לעסוק בשאלה: כיצד מצליחים לעמוד בלחץ חברתי?
• לשחק משחקי לחץ חברתי, כגון ילד אחד מציג עשיית מעשה טוב, שלושה חברים עומדים סביבו ומנסים 	

לשכנע אותו שלא יעשה את המצווה, והוא צריך לעמוד בלחץ. או הפוך: שלושה חברים מנסים לשכנע אותו 
לעשות מעשה שלילי והוא צריך לעמוד בלחץ.

2

נח איש צדיק תמים
סּוִקים  ט- יב פְּ

ַח  ת ֹנ֔ ה ּתֹוְלֹד֣ ּלֶ ט  ֵא֚
יו  ֹרָת֑ ֹדֽ ים ָהָי֖ה ּבְ ִמ֥ יק ּתָ ֛ יׁש ַצּדִ ַח ִא֥ ֹנ֗

ַח:  ְך-ֹנֽ ְתַהּלֶ ים ִהֽ ֱא-לִֹה֖ ֶאת-ָהֽ
ה ָבִנ֑ים  ֣ ֹלׁשָ ַח ׁשְ ֹוֶלד ֹנ֖ י    ַוּי֥

ם ְוֶאת-ָיֶֽפת:  ם ֶאת-ָח֥ ֖ ֶאת-ׁשֵ

ים  ֱא-לִֹה֑ ֶרץ ִלְפֵנ֣י ָהֽ ת ָהָא֖ ֵח֥ ָ ׁשּ יא  ַוּתִ
ס:  ֶרץ ָחָמֽ ֵל֥א ָהָא֖ ּמָ ַוּתִ

ָתה  ָח֑ ֣ה ִנׁשְ ֶרץ ְוִהּנֵ ים ֶאת-ָהָא֖ ְ֧רא ֱא-לִֹה֛ יב  ַוּיַ
֛ר  ׂשָ ל-ּבָ ית ּכָ ִח֧ י-ִהׁשְ ֽ ּכִ
ֶרץ:  ֹו ַעל-ָהָאֽ ְרּכ֖ ֶאת-ּדַ

סמנו בצבע את כל המקומות שמוזכר שמו של  נח.
השלימו את שמות בני נח.

יחידה 39

ִמים יק תָּ נַֹח ִאיׁש ַצדִּ
סּוִקים ט-יב ֶרק ו פְּ פֶּ

ל נַֹח. מוֹ שֶׁ ֶהם שְׁ ר בָּ ְזכָּ מֻּ קוֹמוֹת שֶׁ ל ַהמְּ ֶצַבע ֶאת כָּ נּו בְּ א. ַסמְּ
ֵני נַֹח. מוֹת בְּ ִלימּו ֶאת שְׁ ב. ַהשְׁ

יחידה 39

ֶֹרׁש ש.ח.ת. ֶהן אוִֹתּיוֹת ַהשּׁ ּמוִֹפיעוֹת בָּ ים שֶׁ לִּ ִצְבעּו ֶאת ַהמִּ

נחנח

3

יִקים ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים נוָֹסִפים. ל ַצדִּ מּונוֹת שֶׁ ַדף ֶזה תְּ יקּו בְּ א. ַהְדבִּ
יִרים. ם ַמכִּ ַאתֶּ יִקים ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים שֶׁ ל ַצדִּ מוֹת שֶׁ ְתבּו שֵׁ ב. כִּ
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 40. הציווי לבנות תיבה
)פרק ו פסוקים יג-יד(

א. הקדמה

התנהגותם המושחתת והמקולקלת של בני האדם הרסה את החברה האנושית, עד כדי כך שה' החליט שאין עוד טעם 
להמשיך ולקיים את העולם בצורתו זו. ה' החליט להביא מבול לעולם ולהשאיר רק את נח ואת בני משפחתו, הצדיקים.

על מנת להציל את נח ועל מנת לאפשר את המשך קיום העולם, נצטווה נח לבנות תיבה גדולה שיהיה בה מספיק 
מקום לו, למשפחתו ולבעלי החיים שייכנסו איתו. 

בניית התיבה דרשה מנח מאמץ גדול, ובנייתה ארכה זמן רב )120 שנה(. עצם בניית התיבה נתנה הזדמנות נוספת 
לאנשי הדור לחזור בתשובה. כיצד? בשעה שיראוהו אנשי הדור טורח ומתאמץ וישאלוהו לפשר העניין, יגלה להם נח 

את העתיד לקרות ואת הצפוי להם. אולי הסבריו ואזהרותיו יגרמו להם לחזור בתשובה.1 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ַח  ים ְלֹנ֗ אֶמר ֱא-לִֹה֜  יג. ַוּיֹ֨

י  א ְלָפַנ֔ ֣ ֙ר כל מי שחי ּבָ ׂשָ ל-ּבָ ץ סֹוף של ּכָ ֵק֤

ם )וכולם חוששים מפני כולם( ֵניֶה֑ ס גזל ִמּפְ ֶרץ ָחָמ֖ ה ָהָא֛ י בגלל ש ָמְלָא֥ ֽ ּכִ

ֶרץ מן הארץ:  ם ֶאת-ָהָאֽ ִחיָת֖ י ַמׁשְ ְוִהְנִנ֥

ֶפר סוג של עץ ַב֣ת ֲעֵצי-ֹג֔ ה ְלָך֙ ּתֵ ֤ יד. ֲעׂשֵ

ָב֑ה  ה ֶאת-ַהּתֵ ֣ ֲעׂשֶ ֽ ְפָרִדים ּתַ ִאים, ֲחָדִרים ּנִ ֖ים2 ּתָ ִקּנִ

ֶפר בֶזֶפת:  ּכֹֽ ִית ּוִמ֖חּוץ מבפנים ומבחוץ ּבַ ֥ ּה ִמּבַ 3֥ תכסה, תצפה ֹאָת֛ ַפְרּתָ ְוָכֽ

ג. מנגינת הכתוב

ה' רוצה שיהיה עולם טוב ולא עולם מקולקל, ולכן ה' מצווה על נח לבנות תיבה גדולה.
בניית תיבה זו עשוייה לגרום לבני הדור להתעורר, לחזור בתשובה ולהיות טובים )וה' הוא ארך אפיים ורוצה בתשובה(. 

מנגד, אם בני הדור לא יחזרו בתשובה, אזי התיבה תשמש כהצלה לנח ולמשפחתו ותביא להתחלה חדשה של עולם 
טוב יותר.

1  על פי רש"י על פסוק י"ד.
2   כמו קן )מדור/מגורים( שהציפור בונה לעצמה.

- הכפרה היא כיסוי. הכפורת מכסה את ארון הברית, וכאשר אדם שב בתשובה, ה' מכפר לו - מכסה ומסתיר את חטאו. ֥ ַפְרּתָ 3     ְוָכֽ
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4

ָבה ּוּוי ִלְבנוֹת תֵּ ַהצִּ
סּוִקים יג-יד ֶרק ו פְּ פֶּ

ַח  ים ְלֹנ֗ אֶמר ֱא-לִֹה֜ יג  ַוּיֹ֨
י  א ְלָפַנ֔ ֣ ֙ר ּבָ ׂשָ ל-ּבָ ץ ּכָ ֵק֤

ם  ֵניֶה֑ ס ִמּפְ ֶרץ ָחָמ֖ ה ָהָא֛ י-ָמְלָא֥ ֽ ּכִ
ֶרץ:  ם ֶאת-ָהָאֽ ִחיָת֖ י ַמׁשְ ְוִהְנִנ֥

ֶפר  ַב֣ת ֲעֵצי-ֹג֔ ה ְלָך֙ ּתֵ ֤ יד  ֲעׂשֵ
ָב֑ה  ה ֶאת-ַהּתֵ ֣ ֲעׂשֶ ֽ ֖ים ּתַ ִקּנִ

ֶפר:  ּכֹֽ ִית ּוִמ֖חּוץ ּבַ ֥ ּה ִמּבַ ֥ ֹאָת֛ ַפְרּתָ ְוָכֽ

יחידה 40

ָבה. ה תֵּ לָּ ִצְבעּו ֶאת ַהמִּ

ים "ֲעֵצי גֶֹפר". לִּ ּה ַהמִּ ּמוִֹפיעוֹת בָּ ּוָרה שֶׁ ל ֵעץ ּגֶֹפר ְלַיד ַהשּׁ מּוָנה שֶׁ יקּו תְּ קוֹת: ַהְדבִּ ְדבֵּ ף ַהמַּ ִמדַּ

5

ָבה.  ְבִניַּת ַהתֵּ ים בִּ ַלבִּ ִלְפֵניֶכם שְׁ
ֻעּלוֹת. ְתִאים ְלִפי ֵסֶדר ַהפְּ ר ַהמַּ ְספָּ ל ֶאת ַהמִּ ָכל ַמְעגָּ ְתבּו בְּ א. כִּ

ּיּוִרים(. ָבה )ְלִפי ֵסֶדר ַהצִּ יַצד ּבוִֹנים תֵּ ְפֵני ֲחֵבִרים כֵּ ֲארּו בִּ ב. תָּ
ּיּוִרים. ג. ִצְבעּו ֶאת ַהצִּ

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת:

בצד שמאל:

משימה שנועדה להמחיש את העבודה המאומצת שנדרשה מנח על מנת לבנות את התיבה.
)המשימה מכילה בתוכה מיומנויות של ארגון, תיאור והבעה בעל-פה(.

הצעות נוספות:

• שיחה על רגשות:	

ה' מספר לנח שבכוונתו להשחית את הארץ ושתפקידו של נח הוא לבנות תיבה מעץ על מנת להינצל.
מה הרגיש נח? )האם תחושת פחד? אולי דאגה? אולי שמחה על שהוא יינצל? אולי רגשי הודיה?( 

• הרחבת ידיעות התלמידים על הזפת.	

מהו זפת?  
ְלַמה משמש הזפת בימינו? )זיפות גגות, איטום קירות, סלילת כבישים וכו'(

אפשר להביא קצת זפת לכיתה.
)מתוך כך אפשר להבהיר כמה טרחה טרח נח. לכאורה, הוא היה צריך למעלה מ-2000 חביות זפת!(

• אפשר להביא לכיתה גיגית מים ולהדגים בפני התלמידים חפצים צפים ושאינם צפים,	
חומרים אטומים למים ושאינם אטומים.
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41. תכנית התיבה
)פרק ו פסוקים טו-טז(

הקדמה א. 

ה' נתן לנח הוראות מדויקות כיצד לבנות את התיבה כך שתתאים למשפחתו של נח ולכל בעלי החיים
במשך כל תקופת המבול )כשנה שלמה!(. 

ה' ציווה את נח לבנות בתיבה שלוש קומות: "עליונים לאדם, אמצעים למדור בהמה, תחתיים לזבל"1 - רש"י.
בעבר הייתה נהוגה מידת אורך הקרויה אמה. מידה זו נמדדה על ידי האמה של היד )מהמרפק ועד קצה האצבע 

הארוכה ביותר - האצבע הקרויה אף היא אמה(.

ביאור הפסוקים לתלמידים ב. 

ּה את התבה ֖ה ֹאָת֑ ֲעׂשֶ ֽ ר ּתַ ֥ ה ֲאׁשֶ טו. ְוֶז֕

ה  ָב֔ ֶרְך ַהּתֵ ה מידת אורך )המרחק מהמרפק עד קצה האצבע האמצעית = 'אמה'( ֹא֚ ׁש ֵמ֣אֹות ַאּמָ֗ ֹל֧ ׁשְ

ּה  ֔ ֙ה ָרְחּבָ ים ַאּמָ ֤ ִ ֲחִמׁשּ

ּה2 ּגֹובהה:  ה קֹוָמָתֽ ֖ ים ַאּמָ ֥ ֹלׁשִ ּוׁשְ

ה  ָב֗ ה ַלּתֵ ֣ ֲעׂשֶ ַהר | ַחּלֹון )ִלּכִניַסת ָהאֹור(3 ּתַ טז. ֹצ֣

ְעָלה  רַֹחב של ָאָמה( ִמְלַמ֔ ָבה יעלה באלכסון ויסתיים ּבְ ה תכלה, תסיים אֹוָתּה )גג ַהּתֵ ּנָ ַכֶל֣ ֙ה ּתְ ְוֶאל-ַאּמָ

ים  ֑ ׂשִ ּה ּתָ ֣ ִצּדָ ָב֖ה ּבְ ַתח ַהּתֵ ּוֶפ֥

ָה:  ֽ ֲעׂשֶ ֽ ית ּתַ ִליׁשִ ים ְוקֹוָמה ׁשְ ֖ ִלׁשִ ה ּוׁשְ ִנּיָ ֥ם קֹוָמה ׁשְ ִנּיִ ֛ם קֹוָמה תחתונה ׁשְ ּיִ ְחּתִ ּתַ

מנגינת הכתוב ג. 

ה' יודע מה עתיד לקרות במבול, ובהתאם לכך הוא מצווה את נח בדיוק כיצד לבנות את התיבה.
)ה' דואג לנח ורוצה שיהיה לו טוב.(  

ואף על פי שזה אולי נראה לנח מוזר, הוא הקפיד לעשות את כל מה שה' אמר.

ניתן להבין שהקומה התחתונה שימשה למחסני המזון והציוד וכן כמקום לפסולת.  1
מידת הגובה הייתה עשירית ממידת האורך, כדי שהתיבה לא תתהפך במים )רד"ק(.  2

"יש אומרים חלון ויש אומרים אבן טובה המאירה להם" )רש"י(.  3

 



89

הצעות להמחשה ולהרחבה ד. 

בחוברת: 

בצד שמאל ישנן שתי משימות:•	

• המשימה הראשונה נועדה להפנים את הפרטים שציווה ה' בעניין התיבה )הצוהר, הפתח וכו'(.	

• המשימה השנייה נועדה לתרגל עם התלמידים את השימוש ואת המדידה במידה שנקראת אמה.	
תוך כדי ביצוע המשימה, לומדים התלמידים להכיר את המושגים: אורך, רוחב וגובה. 

הצעות נוספות:

•  לצאת עם התלמידים לחצר )או למקום נרחב דיו( ולספור בצעדים 300 אמה. 	
 צעד בינוני של אדם = אמה.

 נסמן את נקודת ההתחלה ונספור עם התלמידים 300 צעדים.
באופן זה נמחיש את הגודל האמיתי )העצום( של התיבה.

• לתת לתלמידים משימה לבית: למדוד באמות את מידות המיטה שלהם, את המקרר ואת השיש במטבח וכו’ 	
ניתן ליזום בניית תיבה בשיתוף פעולה של כל תלמידי הכיתה או לחלק את הכיתה לקבוצות וכל קבוצה בונה תיבה. 

 

6

ָבה ְכִנית ַהתֵּ תָּ
סּוִקים טו-טז ֶרק ו פְּ פֶּ

ּה  ֖ה ֹאָת֑ ֲעׂשֶ ֽ ר ּתַ ֥ ה ֲאׁשֶ טו  ְוֶז֕
ה  ָב֔ ֶרְך ַהּתֵ ה ֹא֚ ׁש ֵמ֣אֹות ַאּמָ֗ ֹל֧ ׁשְ

ּה  ֔ ֙ה ָרְחּבָ ים ַאּמָ ֤ ִ ֲחִמׁשּ
ּה:  ה קֹוָמָתֽ ֖ ים ַאּמָ ֥ ֹלׁשִ ּוׁשְ

ה  ָב֗ ה ַלּתֵ ֣ ֲעׂשֶ ַהר | ּתַ טז  ֹצ֣
ְעָלה  ה ִמְלַמ֔ ּנָ ַכֶל֣ ֙ה ּתְ ְוֶאל-ַאּמָ

ים  ֑ ׂשִ ּה ּתָ ֣ ִצּדָ ָב֖ה ּבְ ַתח ַהּתֵ ּוֶפ֥
ָה:  ֽ ֲעׂשֶ ֽ ים ּתַ ֖ ִלׁשִ ֥ם ּוׁשְ ִנּיִ ֛ם ׁשְ ּיִ ְחּתִ ּתַ

ה.  ה ַאמָּ לָּ ִצְבעּו ֶאת ַהמִּ

יחידה 41

קוֹת: ְדבֵּ ף ַהמַּ ִמדַּ
ה". ה "ַאמָּ לָּ ּה ַהמִּ ּמוִֹפיָעה בָּ ּוָרה שֶׁ שּׁ ה בַּ ל ַאמָּ מּוָנה שֶׁ יקּו תְּ ַהְדבִּ

ָעָבר.  ה ָהיּו מוְֹדִדים בֶּ ֶעְזַרת ָהַאמָּ בְּ

ה, ל ַאמָּ רַֹחב שֶׁ א ִנְגָמר בְּ ָקֵצהּו ֶאלָּ ד בְּ ֵאינוֹ ְמֻחדָּ ג שֶׁ ל גַּ מּוָנה שֶׁ יקּו תְּ ַהְדבִּ
נָּה ִמְלַמְעָלה". ַכלֶּ ה תְּ ים "ְוֶאל ַאמָּ לִּ ּה ַהמִּ ּמוִֹפיעוֹת בָּ ּוָרה שֶׁ שּׁ בַּ

7

ה ַאמָּ

ה תָּ כִּ ֶכם בַּ לָּ ִתיָבה שֶׁ ְלַחן ַהכְּ ת ַיְדֶכם ֶאת ִמּדוֹת שֻׁ ֶעְזַרת ַאמַּ ִמְדדּו בְּ
ְתִאים. קוֹם ַהמַּ מָּ ִדיָדה בַּ ְוִכְתבּו ֶאת ּתוְֹצאוֹת ַהמְּ

ְלָחן? ל ַהשֻּׁ ה ַאּמוֹת ָאְרּכוֹ שֶׁ מָּ א. כַּ
ְלָחן? ל ַהשֻּׁ ה ַאּמוֹת ָרְחּבוֹ שֶׁ מָּ ב. כַּ
ְלָחן? ל ַהשֻּׁ ְבהוֹ שֶׁ ה ַאּמוֹת גָּ מָּ ג. כַּ

בא

ג

ָבה ַהתֵּ
רּו ֶאת ַהּצַֹהר. א. ַציְּ

ַתח. רּו ֶאת ַהפֶּ ב. . ַציְּ
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42. הבטחת ההצלה
)פרק ו פסוקים יז-כב(

הקדמה א. 

ה' הודיע לנח שהוא עומד להביא לעולם את המבול, שהוא יינצל ושהמשך קיום העולם יהיה על ידי נח ומשפחתו 
ובעלי החיים שיהיו עמו בתיבה. 

ה' ציווה את נח להכין את התיבה ולאסוף אוכל לתקופה שבה יהיו בתיבה.
)זהו שלב ההכנות ולא שלב הכניסה לתיבה.( 

ביאור הפסוקים לתלמידים ב. 

ֶרץ  ִי֙ם ַעל-ָהָא֔ ּול1  כמות אדירה של מים ה"מבלבלים" את הכל  ַמ֙ ּב֥ יא ֶאת-ַהּמַ י ִהְנִנ֩י ֵמִב֨ יז. ַוֲאִנ֗

ִים  ָמ֑ ָ ַחת ַהׁשּ ֖ ים ִמּתַ ר-ּבֹו֙ ֣רּוַח ַחּיִ֔ ר ֲאׁשֶ ׂשָ֗ ל-ּבָ ת לאבד, להשמיד ּכָ ֵח֣ ְלׁשַ

ֶרץ2  ִיְגָוֽע ימות:  ָא֖ ר-ּבָ ל ֲאׁשֶ ּכֹ֥

ְך )ה' הבטיח לנח שהוא ובעלי החיים יינצלו(4  ֑ י )זו הבטחה א-לוהית(3 ִאּתָ ִריִת֖ י ֶאת-ּבְ יח. ַוֲהִקֹמִת֥

ְך:  ֽ י-ָבֶנ֖יָך ִאּתָ ֽ ָך֥ ּוְנׁשֵ ּתְ ה ּוָבֶנ֛יָך ְוִאׁשְ ֕ ה ַאּתָ ָב֔ ּוָבאָת֙ ֶאל-ַהּתֵ

ְהֽיּו:5  ר ּוְנֵקָב֖ה ִיֽ ְך ָזָכ֥ ֑ ת ִאּתָ ָב֖ה ְלַהֲחֹי֣ יא ֶאל-ַהּתֵ ִב֥ ל ּתָ ַנִ֧ים ִמּכֹ֛ ר ׁשְ ׂשָ֞ ל-ּבָ ּכָ ַחי ִמֽ ל-ָה֠ יט. ּוִמּכָ

ה ְלִמיֵנ֑הּו  ֲאָדָמ֖ ֶמׂש ָהֽ ל ֶר֥ ּה ִמּכֹ֛ ֵהָמ֙ה ְלִמיָנ֔ הּו ּוִמן-ַהּבְ כ. ֵמָה֣עֹוף ְלִמיֵנ֗

ֲחֽיֹות:  אּו ֵאֶל֖יָך6 ְלַהֽ ל ָיֹב֥ ַנִ֧ים ִמּכֹ֛ ׁשְ

֖ ֵאֶל֑יָך ל7 ְוָאַסְפּתָ ר ֵיָֽאֵכ֔ ֣ ֲאָכל֙ ֲאׁשֶ ל-ַמֽ ה ַקח-ְלָך֗ ִמּכָ ֣ כא. ְוַאּתָ

ְוָהָי֥ה ְלָך֛ ְוָלֶה֖ם )לבעלי החיים( ְלָאְכָלֽה: 

ה כך עשה: ֽ ן ָעׂשָ ֥ ים ּכֵ ֥ה ֹא֛תֹו ֱא-לִֹה֖ ר ִצּוָ ֹכל ֲאׁשֶ֨ ַח ּכְ֠ ַ֖עׂש ֹנ֑ כב. ַוּיַ

1 רש"י: "שבילה את הכל, שבלבל את הכל, שהוביל את הכל מן הגבוה לנמוך".
2  "ולא דגים שבים" )עפ"י סנהדרין קח, ע"א(.

3  ברית שאנשים כורתים  = הסכם, הבטחה הדדית.  
 ברית שה' כורת = הבטחה א-לוהית, שלא ניתנת לשינוי )רמב"ן כאן: "והברית הוא דבר ה' כשיגזור אומר בלי תנאי ושיור ויקם הברית..."(.

4   רמב"ן: "...שתחיו שם ותתקיימו לצאת משם לחיים".
5   "ידוע כי החיות רבות מאד, ומהן גדולות מאד כפילים... וכאשר תאסוף לכולם מאכל אשר יאכל לשנה תמימה, לא תכיל אותם התיבה 

הזאת, ולא עשר כיוצא בה. אבל הוא נס, החזיק מועט את המרובה" )רמב"ן(.
6  בנס, שלא היה צריך לאסוף או לצוד אותם מרחבי העולם )עפ"י הרמב"ן(.

7  ואף החיות הטורפות אכלו צמחים במהלך המבול, כפי שניזונו בתחילת הבריאה )שאם לא כן, היו טורפים את החיות שבתיבה( - עפ"י רד"ק.
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מנגינת הכתוב ג. 

 ה' מחזק את נח ומבטיח לו שהוא וכל אשר לו יינצלו. נח יודע כי הבטחתו של ה' תתגשם, והוא עושה בצורה מדויקת 

את כל מה שה' אמר לו גם בבניית התיבה וגם באיסוף האוכל, למרות המאמץ הגדול שזה דורש ממנו.

הצעות להמחשה ולהרחבה ד. 

בחוברת: 

בצד ימין סומנו פסוקים שונים בצבעים שונים, כדי לאפשר להתמקד ביתר קלות בנושאים השונים המופיעים בפסוקים
)ההכנות לכניסת המשפחה - בכחול, ההכנות לכניסת החיות - בחום, והכנת האוכל - בירוק(.

ישנה משימת רשות בעניין המילה "כל", החוזרת על עצמה פעמים רבות בפסוקים אלה.
הדבר ממחיש את רצון ה' שיישאר משהו מכל חלקי הבריאה עבור העולם שלאחר המבול.

בצד שמאל:

המשימה היא למתוח קווים בעזרת סרגל בין זוגות בעלי החיים, וביניהם לבין האוכל שהם אוכלים
)מתקבלת צורה של מגן דוד(.

הצעות נוספות:

לשנן את הפסוק "ויעש נח" וכו' )פסוק כ"ב( פעמים רבות, כדי להדגיש היטב את העובדה שנח עשה בדיוק כמו
שה' ציוה אותו.

פעילות בנושא “מה אוכלים בעלי החיים?” )דמיין שאתה נח. איזה אוכל תיקח עבור הפיל? עבור הפרה? וכו’(
עיינו בהערה 7 בעמוד הקודם.

8

ָלה ַהְבָטַחת ַהַהצָּ
סּוִקים יז-כב ֶרק ו פְּ פֶּ

ֶרץ  ִי֙ם ַעל-ָהָא֔ ּול ַמ֙ ּב֥ יא ֶאת-ַהּמַ י ִהְנִנ֩י ֵמִב֨ יז   ַוֲאִנ֗
ִים  ָמ֑ ָ ַחת ַהׁשּ ֖ ים ִמּתַ ר-ּבֹו֙ ֣רּוַח ַחּיִ֔ ר ֲאׁשֶ ׂשָ֗ ל-ּבָ ת ּכָ ֵח֣ ְלׁשַ

ֶרץ ִיְגָוֽע:  ָא֖ ר-ּבָ ל ֲאׁשֶ ּכֹ֥
ְך  ֑ י ִאּתָ ִריִת֖ י ֶאת-ּבְ יח   ַוֲהִקֹמִת֥

ה  ָב֔ ּוָבאָת֙ ֶאל-ַהּתֵ
ְך:  ֽ י-ָבֶנ֖יָך ִאּתָ ֽ ָך֥ ּוְנׁשֵ ּתְ ה ּוָבֶנ֛יָך ְוִאׁשְ ֕ ַאּתָ

ר  ׂשָ֞ ל-ּבָ ּכָ ַחי ִמֽ ל-ָה֠ יט   ּוִמּכָ
ְך  ֑ ת ִאּתָ ָב֖ה ְלַהֲחֹי֣ יא ֶאל-ַהּתֵ ִב֥ ל ּתָ ַנִ֧ים ִמּכֹ֛ ׁשְ

ְהֽיּו:  ר ּוְנֵקָב֖ה ִיֽ ָזָכ֥
ּה  ֵהָמ֙ה ְלִמיָנ֔ הּו ּוִמן-ַהּבְ כ   ֵמָה֣עֹוף ְלִמיֵנ֗

ה ְלִמיֵנ֑הּו  ֲאָדָמ֖ ֶמׂש ָהֽ ל ֶר֥ ִמּכֹ֛
ֲחֽיֹות:  אּו ֵאֶל֖יָך ְלַהֽ ל ָיֹב֥ ַנִ֧ים ִמּכֹ֛ ׁשְ

ל  ר ֵיָֽאֵכ֔ ֣ ֲאָכל֙ ֲאׁשֶ ל-ַמֽ ה ַקח-ְלָך֗ ִמּכָ ֣ כא  ְוַאּתָ
֖ ֵאֶל֑יָך  ְוָאַסְפּתָ

ְוָהָי֥ה ְלָך֛ ְוָלֶה֖ם ְלָאְכָלֽה: 
ה: ֽ ן ָעׂשָ ֥ ים ּכֵ ֥ה ֹא֛תֹו ֱא-לִֹה֖ ר ִצּוָ ֹכל ֲאׁשֶ֨ ַח ּכְ֠ ַ֖עׂש ֹנ֑ כב   ַוּיַ

ה ַמּבּול.  לָּ ִצְבעּו ֶאת ַהמִּ
ל”. ל”, “ּוִמכָּ ל”, “ִמכָּ ים “כָּ לִּ ָעִמים מוִֹפיעוֹת ַהמִּ ה פְּ מָּ יַמת ְרׁשּות: ִסְפרּו כַּ ְמשִׂ

ּבּול. יָּקּום ַאַחר ַהמַּ ְמרּו ָלעוָֹלם ֶהָחָדׁש שֶׁ ִריָאה ִישָּׁ ל ֶחְלֵקי ַהבְּ כָּ ה’ ָרָצה שֶׁ

יחידה 42

ל  מּוָנה שֶׁ יקּו תְּ ַהְדבִּ
זָּכּו  ַחת נַֹח, שֶׁ פַּ ֵני ִמשְׁ בְּ
ָבה ּוְלִהנֵָּצל. ֵנס ַלתֵּ ְלִהכָּ

מּוָנה  יקּו תְּ ַהְדבִּ
ֵהָמה  ל עוֹף, בְּ שֶׁ

ְוֶרֶמשׂ.

מּוָנה ִעם  יקּו תְּ ַהְדבִּ
ל אֶֹכל ֲעבּור  ְגָמאוֹת שֶׁ דֻּ
ים. ים ּוַבֲעֵלי ַהַחיִּ ָהֲאָנשִׁ

9

מּונוֹת. ל תְּ ֵתי ְקבּוצוֹת שֶׁ ִלְפֵניֶכם שְׁ
ים ְוסּוֵגי ָמזוֹן. ֲעֵלי ַחיִּ ָנם בַּ כֹל ְקבּוָצה ֶישְׁ בְּ

ים, ֲעֵלי ַהַחיִּ ין זּוגוֹת בַּ ל בֵּ ֶעְזַרת ַסְרגֵּ ִרים בְּ ים ְישָׁ ִמְתחּו ַקוִּ
הּוא אוֵֹהב. זוֹן שֶׁ ּוֵבין ּכֹל ֶאָחד ֵמֶהם ְלֵבין ַהמָּ

ים? ֵאילּו צּורוֹת ָיְצרּו ַהַקוִּ


