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ַח  ר ֱאלִֹהי֙ם ֶאת-ֹנ֔ ְזּכֹ֤ א  ַויִּ
ה  ֵהָמ֔ ל-ַהּבְ ַחיָּ֙ה ְוֶאת-ּכָ ל-ַהֽ ת ּכָ ְוֵא֤

ָב֑ה  ּתֵ ֹו ּבַ ֥ר ִאּת֖ ֲאׁשֶ
ִים: ֽ ּכּו ַהּמָ ֶרץ  ַויָּׁשֹ֖ ר ֱאלִֹה֥ים ֙רּוַח֙ ַעל-ָהָא֔ ַויֲַּעֵב֨

 
ִים   ָמ֑ ָ ת ַהׁשּ ֲאֻרּבֹ֖ ֽ ֔הֹום וַ ת ּתְ ְכרּו֙ ַמְעְיֹנ֣ ֽ ּסָ ב  ַויִּ

ִים:  ָמֽ ָ ם ִמן-ַהׁשּ ׁשֶ ֖ א ַהּגֶ ֵל֥ ּכָ ַויִּ

ֹוב  ל ָהָאֶ֖רץ ָה֣לֹוְך ָוׁש֑ ִים ֵמַע֥ ֛ ֧בּו ַהּמַ ג  ַויָּׁשֻ
ים ּוְמַא֖ת ֽיֹום:  ֥ ִ ה ֲחִמׁשּ ִים ִמְקֵצ֕ ַויְַּחְס֣רּו ַהּמַ֔

ֶדׁש  ֥ר ֖יֹום ַלחֹ֑ ְבָעה-ָעׂשָ ׁשִ י ּבְ ִביִע֔ ְ ֶדׁש ַהׁשּ חֹ֣ ָב֙ה ּבַ ד  ַוּתַָ֤נח ַהּתֵ
ט:  י ֲאָרָרֽ ל ָהֵר֥ ַע֖

י  יִר֑ ֲעׂשִ ֶדׁש ָהֽ ד ַהחֹ֣ ִים ָהיּו֙ ָה֣לֹוְך ְוָח֔סֹור ַע֖ ה  ְוַהּמַ֗
ֶדׁש  ד ַלחֹ֔ ֶאָח֣ יִר֙י ּבְ ֲעׂשִ ֽ ּבָ

ים:  ָהִרֽ ֥י ֶהֽ ִנְר֖אּו ָראׁשֵ

סוף המבול
פרק ח פסוקים א-ה

יחידה 47

באילו מילים מתארת התורה שה' לא שכח את נח? צבעו מילים אלה.
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 הדביקו את המדבקות המתארות את שלבי סיום המבול.

ִים ֽ ּכּו ַהּמָ א. ַויָּׁשֹ֖

ם ׁשֶ ֖ א ַהּגֶ ֵל֥ ּכָ ב. ַויִּ

ִים ג. ַויְַּחְס֣רּו ַהּמַ֔

ָב֙ה ד. ַוּתַָ֤נח ַהּתֵ

ים ָהִרֽ ֥י ֶהֽ ה. ִנְר֖אּו ָראׁשֵ

כז חשוןא תשרייז בניסןיז בחשון
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47. סוף המבול 

)פרק ח פסוקים א-ה(

א. הקדמה

אחרי שדור המבול נמחה מעל האדמה, ה' זכר את נח ואת כל מי שאתו בתיבה וסיים את המבול. גם כאן התורה 
מתארת את המהלך בשלבים: ראשית, ה' הרגיע את המים הסוערים. אחר כך נסגרו מעיינות תהום וארובות השמים,1  

 ולבסוף  מפלס המים החל לרדת. 
 בשלב מסוים נחה התיבה על הרי אררט בתנוחה טובה ומאוזנת ומבלי לגרום נזק לתיבה ממכה בקרקע או בסלעים.

המים המשיכו לרדת, עד שכבר נראו ראשי ההרים.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים 

ַח  ר2 ֱאלִֹהי֙ם ֶאת-ֹנ֔ ְזּכֹ֤ א. ַוּיִ

ָב֑ה  ּתֵ ֹו ּבַ ר ִאּת֖ ֥ ה ֲאׁשֶ ֵהָמ֔ ל-ַהּבְ ה3֙ ְוֶאת-ּכָ ַחּיָ ל-ַהֽ ת ּכָ ְוֵא֤

ֶרץ4  ים ֙רּוַח֙ ַעל-ָהָא֔ ר ֱאלִֹה֥ ֲעֵב֨ ַוּיַ

ִים:  ֽ ּכּו  שככו, נרגעו ונחו ַהּמָ ׁשֹ֖ ַוּיָ

ִים  ָמ֑ ת ַהׁשָּ ֔הֹום ַוֲֽאֻרּבֹ֖ ת ּתְ מּו5 ַמְעְיֹנ֣ , ִנְסּתְ ְכרּו֙ ֽ ּסָ ב. ַוּיִ

ִים )הגשם החזק הפסיק לרדת בסוף ָמֽ ָ ְמקֹומֹו בשמים והפסיק לרדת  ִמן-ַהׁשּ ר ּבִ ם נכלא, ִנְסּגַ ׁ֖שֶ ֵל֥א ַהּגֶ ּכָ ַוּיִ

ארבעים הימים הראשונים של המבול, אולם גשם רגיל המשיך כנראה לרדת. עכשיו נפסק הגשם לגמרי. ראו הערה 1(: 

ֹוב שבו בהדרגה, ְלַאט-ְלַאט ֶרץ ָה֣לֹוְך ָוׁש֑ ִים חזרו למקומם ֵמַע֥ל ָהָא֖ ֛ בּו ַהּמַ ֧ ׁשֻ ג. ַוּיָ

ה מסוף ִים המים התחילו להיחסר ִמְקֵצ֕ ְחְס֣רּו ַהּמַ֔ ַוּיַ

ת ֽיֹום המים התחילו להיחסר בסוף 150 יום מתחילת המבול:  ים ּוְמַא֖ ֥ ִ ֲחִמׁשּ

ֶדׁש )י"ז בניסן( ר ֖יֹום ַלֹח֑ ֥ ְבָעה-ָעׂשָ ׁשִ י ּבְ ִביִע֔ ְ ֶדׁש ַהׁשּ ֹח֣ ָב֙ה ָנָחה )על הקרקע( ּבַ ַנח ַהּתֵ ֤ ד. ַוּתָ

ט:  י ֲאָרָרֽ ַע֖ל ָהֵר֥

י  יִר֑ ֲעׂשִ ֶדׁש ָהֽ ִים ָהיּו֙ ָה֣לֹוְך ְוָח֔סֹור המשיכו להיחסר )בהדרגה( ַע֖ד ַהֹח֣ ה. ְוַהּמַ֗

ֶדׁש )א' בתמוז( ד ַלֹח֔ ֶאָח֣ יִר֙י ּבְ ֲעׂשִ ֽ ּבָ

ים:  ָהִרֽ י ֶהֽ ֥ ִנְר֖אּו ָראׁשֵ

ג. מנגינת הכתוב

ה' דואג לעולם - ה' זוכר את נח ואת כל אשר אתו בתיבה ומחזיר את העולם לאט ובנחת למצב שיאפשר לחזור 
ולקיים חיים רגילים.

ה' משגיח שכל התהליך יעבור בנחת ובצורה טובה ומבלי שהתיבה תינזק.

1  כנראה שגם אחרי ארבעים הימים הראשונים ירדו עוד קצת גשמים )עיינו אב"ע ז', כ"ד(.
2  אין הכונה ח"ו שיש שכחה מלפניו, אלא דיברה תורה בלשון בני אדם.

3  החיות ]שם קבוצי[.
4  מזכיר קצת את בריאת העולם - "ורוח א-להים מרחפת על פני המים" - הקב"ה מתחיל את העולם מחדש.

5  סכר = מחסום החוסם מעבר מים.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת:
הפסוקים מחולקים לפי השלבים של סיום המבול וחזרת העולם לאט-לאט לקדמותו )כל אחד מהפסוקים מתאר 

 שלב נוסף(.
־ננו מציעים לעשות את העבודות בצד שמאל במקביל ללימוד הפסוקים– אחרי לימוד פסוק א' מדביקים את המדב

קה המתאימה לאותו שלב, וכן הלאה.

הצעות נוספות:
להרחיב בעניין "ויזכור א-לוהים את נח" – אין שכחה לפני הקב"ה, והתורה מדברת "בלשון בני אדם".

 נושא נוסף למי שמעוניין להרחיב בו
 - כיצד, לדעתכם, הרגיש נח בשעה שהיה סגור בתיבה במשך קרוב לשנה? 

    )בהקשר לפסוק "ויזכור א-לוהים את נח"(. 
- מה, לדעתכם, הרגיש נח כשהתיבה נחה על הרי אררט?

אפשר להרחיב בעניין: מהי שרשרת הרים )הרי אררט(?
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ים ֑יֹום  ִע֣ ץ ַאְרּבָ ֖ י ִמּקֵ ְיִה֕ ֽ ו   וַ
ֽה:  ֥ר ָעׂשָ ָב֖ה ֲאׁשֶ ֹון ַהּתֵ ַח ֶאת-ַחּל֥ ְפּתַ֣ח ֹנ֔ ַויִּ

ב   עֵֹר֑ ח ֶאת-ָהֽ ֖ ּלַ ז  ַוְיׁשַ
ֶרץ:  ל ָהָאֽ ִים ֵמַע֥ ֖ ת ַהּמַ ׁשֶ ֹוב ַעד-ְיֹב֥ א ָיצֹו֙א ָוׁש֔ ַויֵֵּצ֤

ֹו  ה ֵמִאּת֑ ח ֶאת-ַהיֹּוָנ֖ ֥ ּלַ ח  ַוְיׁשַ
ה:  ֲאָדָמֽ י ָהֽ ֵנ֥ ל ּפְ ִים ֵמַע֖ ּלּו ַהּמַ֔ ִלְראֹות֙ ֲהַק֣

ּה  ה ָמ֜נֹוַח ְלַכף-ַרְגָל֗ א-ָמְצָא֩ה ַהיֹּוָנ֨ ט  ְולֹֽ
י ָכל-ָהָאֶ֑רץ  ֵנ֣ ִים ַעל-ּפְ י-ַמ֖ ה  ּכִ ָב֔ ב ֵאָלי֙ו ֶאל-ַהּתֵ ַוּתָׁ֤שָ

ה:  ָבֽ יו ֶאל-ַהּתֵ ָה ַויֵָּב֥א ֹאתָּ֛ה ֵאָל֖ ֶח֔ ּקָ ח ָידֹו֙ ַויִּ ַל֤ ׁשְ ַויִּ

ים  ת ָיִמ֖ים ֲאֵחִר֑ ְבַע֥ ֶחל ֔עֹוד ׁשִ ֣ י  ַויָּ
ה:  ָבֽ ה ִמן-ַהּתֵ ח ֶאת-ַהיֹּוָנ֖ ֥ ּלַ ַויֶֹּ֛סף ׁשַ
ֶרב  ת ֶע֔ יו ַהיֹּוָנ֙ה ְלֵע֣ א ֵאָל֤ ֹב֨ יא  ַוּתָ

יָה  ִפ֑ ף ּבְ ִית ָטָר֣ ֥ה ֲעֵלה-ַז֖ ְוִהּנֵ
ֶרץ:  ל ָהָאֽ ִים ֵמַע֥ ֖ ּלּו ַהּמַ י-ַק֥ ַח ּכִ ַדע ֹנ֔ ֣ ַויֵּ

ים  ת ָיִמ֖ים ֲאֵחִר֑ ְבַע֥ ֶחל ֔עֹוד ׁשִ ֣ יָּ יב  ַויִּ
ה  ֙ח ֶאת-ַהיֹּוָנ֔ ּלַ ַוְיׁשַ

יו ֽעֹוד:  ה ׁשּוב-ֵאָל֖ א-ָיְסָפ֥ ְולֹֽ

שליחת העורב והיונה
פרק ח פסוקים ו-יב

יחידה 48

אילו ציפורים שלח נח מהתיבה לראות אם קלו המים?
צבעו את המילה עורב בצבע אחד ואת המילה יונה בצבע אחר.
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 נח שלח ציפורים ארבע פעמים
הדביקו את המדבקות המתאימות.

ּוַמה ָקָרה?

ין נַֹח?    ה ְזָמן ִהְמתִּ מָּ כַּ
ְבָעה ָיִמים.  ין שִׁ נַֹח ִהְמתִּ

ין נַֹח?    ה ְזָמן ִהְמתִּ מָּ כַּ

ין    .  נַֹח ִהְמתִּ

ין נַֹח?    ה ְזָמן ִהְמתִּ מָּ כַּ

ין    .  נַֹח ִהְמתִּ

ּוַמה ָקָרה?

ּוַמה ָקָרה?

ּוַמה ָקָרה?
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48. שליחת העורב והיונה
)פרק ח פסוקים ו-יב(

א. הקדמה

בשעה שהיה נח בתיבה על הרי אררט, הוא שאל את עצמו: "האם אפשר כבר לצאת? האם כבר יבשו המים בכל 
המקומות?" הוא רצה לדעת האם יבשו המים גם במקומות הרחוקים והנמוכים, שהוא איננו יכול לראות. לשם כך הוא 
שלח ציפורים. ציפור יכולה לעוף רחוק ולבדוק אם יבשו המים גם במקומות שנח לא יכול לראות. )הציפורים ששלח 
נח, דרכן לקנן במקומות הנמוכים ולא להישאר בראשי ההרים! עפ"י רמב"ן(.  אם הציפור לא תחזור, זה אומר שהיא 
כנראה מצאה מקום לקנן בו ואוכל לאכול, וזה יהיה סימן לנח שהמים ירדו בצורה משמעותית ואפשר כבר להתכונן 

ליציאה מהתיבה ולהתחלת חיים חדשים על פני האדמה. 
בתחילה הוא שלח את העורב, אך העורב לא התרחק מהתיבה. אח"כ שלח נח את היונה כמה פעמים, ובכל פעם הוא 

למד ממנה  על המצב מחוץ לתיבה. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ים ֑יֹום מאז שנראו ראשי ההרים ִע֣ ץ ַאְרּבָ ֖ י ִמּקֵ ְיִה֕ ו.  ַוֽ

ה:  ֽ ר ָעׂשָ ֥ ָב֖ה1 ֲאׁשֶ ֹון ַהּתֵ ַח ֶאת-ַחּל֥ ח ֹנ֔ ֣ ְפּתַ ַוּיִ

ב  כדי לראות אם הוא יתרחק וימצא מקום לקנן ואוכל לאכול ֹעֵר֑ ֖ח ֶאת-ָהֽ ּלַ ז. ַוְיׁשַ

ֹוב יצא וחזר ושוב יצא וחזר ולא התרחק מהתיבה ֵצ֤א ָיצֹו֙א ָוׁש֔ ַוּיֵ

ֶרץ כך עשה העורב במשך זמן רב, עד שיבשו המים:  ִים ֵמַע֥ל ָהָאֽ ֖ ת ַהּמַ ׁשֶ ַעד-ְיֹב֥

ֹו כשראה נח2 שהעורב איננו מתרחק, הוא החליט לשלוח ציפור אחרת – יונה ֥ח ֶאת-ַהּיֹוָנ֖ה ֵמִאּת֑ ּלַ ח. ַוְיׁשַ

ה:  ֲאָדָמֽ ֵנ֥י ָהֽ ִים לראות האם פחתו והתמעטו המים ֵמַע֖ל ּפְ ּלּו3 ַהּמַ֔ ִלְראֹו֙ת ֲהַק֣

ּה במקומות הנמוכים, שבהם היא רגילה לקנן ה ָמ֜נֹוַח ְלַכף-ַרְגָל֗ א-ָמְצָא֩ה ַהּיֹוָנ֨ ט. ְולֹֽ

ֶרץ  ֵנ֣י ָכל-ָהָא֑ ִים ַעל-ּפְ י-ַמ֖ ה ּכִ ָב֔ ב ֵאָלי֙ו ֶאל-ַהּתֵ ׁשָ ֤ ַוּתָ

ה:  ָבֽ ּה ֵאָל֖יו ֶאל-ַהּתֵ ֵב֥א ֹאָת֛ ָה ַוּיָ ֶח֔ ּקָ ַל֤ח ָידֹו֙ הושיט את ידו ַוּיִ ׁשְ ַוּיִ

ה:  ָבֽ ֥ח ֶאת-ַהּיֹוָנ֖ה ִמן-ַהּתֵ ּלַ ֶסף ׁשַ ים ַוּיֹ֛ ים ֲאֵחִר֑ ְבַע֥ת ָיִמ֖ ֶ֣חל ֔עֹוד המתין עוד ׁשִ י. ַוּיָ

יָה ִפ֑ ף4 עלה זית תלוש ּבְ ֥ה ֲעֵלה-ַזִ֖ית ָטָר֣ ֶרב ְוִהּנֵ יו ַהּיֹוָנ֙ה ְלֵע֣ת ֶע֔ א ֵאָל֤ ֹב֨ יא. ַוּתָ

ֶרץ:  ִים ֵמַע֥ל ָהָאֽ ֖ ּלּו פחתו ַהּמַ י-ַק֥ ַח ּכִ ַ֣דע ֹנ֔ ַוּיֵ

המים פחתו מספיק כדי שהיונה תוכל למצוא עלה זית, אך כנראה לא מספיק כדי שהיא תרגיש בנוח להישאר שם.

ים  ים ֲאֵחִר֑ ְבַע֥ת ָיִמ֖ ֶ֣חל המתין ֔עֹוד ׁשִ ּיָ יב. ַוּיִ

ה ׁשּוב-ֵאָל֖יו ֽעֹוד:  א-ָיְסָפ֥ ה  ְולֹֽ ֙ח ֶאת-ַהּיֹוָנ֔ ּלַ ַוְיׁשַ

1 עפ"י רד"ק, זהו הצוהר המוזכר בבניית התיבה )ו', ט"ז(.

2 זה היה כעבור שבעה ימים מאז שלח את העורב )עיינו ברש"י(.
3 אין זו המילה ּכלו = נגמרו,  אלא קלו = פחתו. ההיפך מכבדו )כמו קלות ראש לעומת כובד ראש(. 

"כי הדבר המועט הוא קל מהמרובה, והמרובה יקרא כבד" – רד"ק.  )ועיינו במילון אבן שושן, ערך 'קלל'(.

4 ָטָרף  = טרוף, תלוש. זהו שם תואר ולא פועל. )הפועל מנוקד כך: 'ָטַרף' - פתח באות 'ר'.( ועיינו ברמב"ן.

ג. מנגינת הכתוב

 התורה מבקשת ללמד אותנו על סבלנותו של נח, שהמתין בתיבה למרות שהמים ליד התיבה כבר יבשו,
 ועל חכמתו של נח, שידע לפרש את את הסימנים שהציפורים מספקות לו כך שיבין מה קורה מחוץ לתיבה.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת:
הפסוקים מחולקים לפי שליחויות העורב והיונה.

 אפשר ללמוד את הפסוקים, ובמקביל לעבוד בצד שמאל. 
התלמידים צריכים להשלים מדבקות המתארות את שליחת הציפור )עורב / יונה( ואת תוצאת השליחות.

בין שליחות לשליחות ישנה שאלה המופנית לתלמידים.
)את התשובה לשאלה הראשונה – "כמה זמן המתין נח אחרי שליחת העורב?" – ניתן למצוא ברש"י לפסוק ח'(.

הצעות נוספות:
• להרחיב בנושא מקום הקינון של הציפורים השונות.	
• לדבר על כך שמכאן נלקחה תמונת יונה עם עלה זית,  כסמל לשלום.	
• אפשר להרחיב על יכולתה של היונה לשמש כיונת דואר.	
• ניתן להשוות בין עורב ליונה )הצבע שלהם, מה הם אוכלים, טהור או טמא, וכדומה(.	
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ה  ָנ֗ ׁש-ֵמ֜אֹות ׁשָ ת ְוׁשֵ ַאַח֨ ִהי ּבְ יג ַוְי֠
ֶדׁש  ד ַלחֹ֔ ֶאָח֣ ִראׁשֹו֙ן ּבְ ֽ ּבָ

ל ָהָאֶ֑רץ  ִים ֵמַע֣ ֖ ְר֥בּו ַהּמַ ָחֽ
ה  ָב֔ ה ַהּתֵ ַח֙ ֶאת-ִמְכֵס֣ ַסר ֹנ֙ ֤ ַויָּ

ה:  ֲאָדָמֽ י ָהֽ ֵנ֥ ְר֖בּו ּפְ ה ָחֽ ֥ ַויְַּ֕רא ְוִהּנֵ
ֶדׁש  ים ֖יֹום ַלחֹ֑ ִר֛ ה ְוֶעׂשְ ְבָע֧ ׁשִ י ּבְ ִנ֔ ֵ ֶדׁש֙ ַהׁשּ יד ּוַבחֹ֙

ֶרץ:  ֖ה ָהָאֽ ָיְבׁשָ

ר:  ַח ֵלאֹמֽ ֥ר ֱאלִֹה֖ים ֶאל-ֹנ֥ טו  ַוְיַדּבֵ
ָב֑ה  א ִמן-ַהּתֵ טז ֵצ֖

יָך ִאּתְָֽך:  ֽי-ָבֶנ֖ יָך ּוְנׁשֵ ָך֛ ּוָבֶנ֥ ּתְ ה ְוִאׁשְ ַאּתָ֕
ר ׂשָ֗ ל-ּבָ ָך֜ ִמּכָ ֽר-ִאּתְ ל-ַהַחיָּ֨ה ֲאׁשֶ יז ּכָ

ֶמׂש ָהרֵֹמׂ֥ש ַעל-ָהָאֶ֖רץ  ה ּוְבָכל-ָהֶר֛ ֵהָמ֛ ֧עֹוף ּוַבּבְ ּבָ
הוצא  ִאּתְָ֑ך 

ֶרץ:  ֶרץ ּוָפ֥רּו ְוָר֖בּו ַעל-ָהָאֽ ְֽר֣צּו ָבָא֔ ְוׁשָ

הציווי לצאת מהתיבה
פרק ח פסוקים יג-יז

יחידה 49

א. מה ההבדל בין "חרבו המים" לבין "יבשה הארץ" )שני הפסוקים הצבועים בצבע אדום(?
ֵיֵצא מהתיבה. ב. צבעו את הציווי לנח שֶׁ

ג. מה מיוחד במילה הצבועה בכחול?

א ַהְיֵצ֣

מדף המדבקות:
א. ליד המילים "חרבו המים מעל הארץ" הדביקו תמונה של אדמה בוצי

 שיבשה רק בחלקה העליון. 
ב. ליד המילים "יבשה הארץ" הדביקו תמונה של אדמה יבשה לגמרי.
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ה  ָנ֗ ׁש-ֵמ֜אֹות ׁשָ ת ְוׁשֵ ַאַח֨ ִהי ּבְ יג ַוְי֠
ֶדׁש  ד ַלחֹ֔ ֶאָח֣ ִראׁשֹו֙ן ּבְ ֽ ּבָ

ל ָהָאֶ֑רץ  ִים ֵמַע֣ ֖ ְר֥בּו ַהּמַ ָחֽ
ה  ָב֔ ה ַהּתֵ ַח֙ ֶאת-ִמְכֵס֣ ַסר ֹנ֙ ֤ ַויָּ

ה:  ֲאָדָמֽ י ָהֽ ֵנ֥ ְר֖בּו ּפְ ה ָחֽ ֥ ַויְַּ֕רא ְוִהּנֵ
ֶדׁש  ים ֖יֹום ַלחֹ֑ ִר֛ ה ְוֶעׂשְ ְבָע֧ ׁשִ י ּבְ ִנ֔ ֵ ֶדׁש֙ ַהׁשּ יד ּוַבחֹ֙

ֶרץ:  ֖ה ָהָאֽ ָיְבׁשָ

ר:  ַח ֵלאֹמֽ ֥ר ֱאלִֹה֖ים ֶאל-ֹנ֥ טו  ַוְיַדּבֵ
ָב֑ה  א ִמן-ַהּתֵ טז ֵצ֖

יָך ִאּתְָֽך:  ֽי-ָבֶנ֖ יָך ּוְנׁשֵ ָך֛ ּוָבֶנ֥ ּתְ ה ְוִאׁשְ ַאּתָ֕
ר ׂשָ֗ ל-ּבָ ָך֜ ִמּכָ ֽר-ִאּתְ ל-ַהַחיָּ֨ה ֲאׁשֶ יז ּכָ

ֶמׂש ָהרֵֹמׂ֥ש ַעל-ָהָאֶ֖רץ  ה ּוְבָכל-ָהֶר֛ ֵהָמ֛ ֧עֹוף ּוַבּבְ ּבָ
הוצא  ִאּתְָ֑ך 

ֶרץ:  ֶרץ ּוָפ֥רּו ְוָר֖בּו ַעל-ָהָאֽ ְֽר֣צּו ָבָא֔ ְוׁשָ

הקיפו במעגל את האות של התשובה הנכונה:

שאלה לתלמידים: 
היונה עפה ולא חזרה, האדמה כולה כבר יבשה,

ונח מהתיבה עוד לא יצא!
האם תדעו למה?

א. כי הוא פחד.
ב. כי הוא נרדם.

ג. כי הוא היה עסוק.
ד. כי ה' עוד לא הרשה לו לצאת.

כז חשוןא תשרייז בניסןיז בחשון

"ויעבר א-להים רוח על הארץ וישכו המים""ויהי המבול על הארץ"7 ימים

הכניסה 
לתבה

המים מציפים הגשם )40 יום(
את העולם

התיבה נחה 
על הרי 
אררט

נראו ראשי 
ההרים

נח שולח 
את העורב/

היונה

כל המים 
שקעו 
באדמה

יבשה          
הארץ

49. הציווי לצאת מהתיבה
)פרק ח פסוקים יג-יז(

א. הקדמה

היונה לא חזרה, ונח הבין שהאדמה כבר יבשה. למרות זאת המשיך נח להמתין בתוך התיבה. מדוע? נח המתין לרשות 
מה' לצאת מהתיבה. כשם שהוא נכנס אל התיבה בציוויו של ה', כך הוא המתין לרשות מאת ה' כדי לצאת ממנה.   

התורה מספרת לנו שבא' בתשרי יבשו כבר כל פני האדמה, אך מתחת לפני השטח האדמה הייתה עדיין בוצית ולא 
ניתן לדרוך עליה. רק בכ"ז בחשוון יבשה הארץ לגמרי, גם מתחת לפני השטח, ואז ציווה ה' על נח לצאת מהתיבה.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים 

ה )לחיי נח( ָנ֗ ׁש-ֵמ֜אֹות ׁשָ ת ְוׁשֵ ַאַח֨ ְיִהי ּבְ יג. ַוֽ֠

ֶדׁש א' בתשרי ד ַלֹח֔ ֶאָח֣ ִראׁשֹו֙ן ּבְ ֽ ּבָ

ֶרץ )מעל הארץ, אבל מתחת לפני הארץ, האדמה הייתה עדיין בוצית(. ל ָהָא֑ ִים יבשו המים ֵמַע֣ ֖ ְר֥בּו ַהּמַ ָחֽ

ה  ָב֔ ה ַהּתֵ ַ֤סר הוריד ֹנַ֙ח֙ ֶאת-ִמְכֵס֣ ַוּיָ

ה יבשו פני האדמה, אך לא מתחת לפני האדמה. כנ"ל:  ֲאָדָמֽ ֵנ֥י ָהֽ ְר֖בּו ּפְ ֥ה ָחֽ ְרא ְוִהּנֵ ַוּיַ֕

ֶדׁש )כ"ז בחשוון( ים ֖יֹום ַלֹח֑ ִר֛ ְבָע֧ה ְוֶעׂשְ ׁשִ י ּבְ ִנ֔ ֵ יד. ּוַבֹחֶ֙דׁש֙ ַהׁשּ

ֶרץ הארץ כולה, גם מתחת לפני השטח:  ה ָהָאֽ ֖ ָיְבׁשָ

ר:  ַח ֵלאֹמֽ ים ֶאל-ֹנ֥ ֥ר ֱאלִֹה֖ טו. ַוְיַדּבֵ

ָב֑ה  טז. ֵצ֖א ִמן-ַהּתֵ

ְך:  ֽ י-ָבֶנ֖יָך ִאּתָ ֽ ָך֛ ּוָבֶנ֥יָך ּוְנׁשֵ ּתְ ה ְוִאׁשְ ֕ ַאּתָ

ָך֜  ר-ִאּתְ ֽ ה ֲאׁשֶ ל-ַהַחּיָ֨ יז. ּכָ

ה  ֵהָמ֛ ֧עֹוף ּוַבּבְ ר ּבָ ׂשָ֗ ל-ּבָ ִמּכָ

ֶרץ  ׂש ַעל-ָהָא֖ ֶמׂש ָהֹרֵמ֥ ּוְבָכל-ָהֶר֛

ְך  ֑ א הוצא1 הוצא ִאּתָ ַהְיֵצ֣

ֶרץ:  ֶרץ ּוָפ֥רּו ְוָר֖בּו ַעל-ָהָאֽ ְר֣צּו ָבָא֔ ֽ ְוׁשָ

ג. מנגינת הכתוב

נח השתדל לדעת מה המצב מחוץ לתיבה ומתי כבר ניתן לצאת מהתיבה, 
ויחד עם זאת הוא המתין בסבלנות ולא יצא עד שקיבל רשות מפורשת מאת ה'.

 1  זאת הפעם הראשונה שהתלמידים פוגשים את העניין של כתיב וקרי. 
   המילה כתובה בתורה ב-ו )"הוצא"( אך נקראת ב-י )"ַהְיֵצא"(.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת:
•  הפסוקים מזמנים משימת השוואה 	

 בין מצב האדמה בפסוק י"ג – "חרבו המים מעל הארץ" 
                  למצב האדמה בפסוק י"ד – "יבשה הארץ" )כעבור כמעט חודשיים!(.

• הפסוקים מפגישים את התלמידים בפעם הראשונה עם המושגים כתיב וקרי. סימּנו את המילה "הוצא" בצבע 	
שונה, על מנת להקל על המורה להתמקד במילה זו עם התלמידים.

הפעילות בצד שמאל מתמקדת בכך שנח איננו יוצא מבלי לקבל רשות מה'. מכיוון שה' ציווה עליו להיכנס לתיבה 
לפני המבול, עליו להמתין לרשות מה' לצאת מהתיבה אחרי המבול )עיינו "דעת מקרא"(.

הצעות נוספות:
• ללמד את השיר "צא מן התיבה" של אהרון רזאל.	
• לעשות ניסוי בכיתה. שמים בוץ בצלחת או בקערה וממתינים כמה ימים עד שהבוץ מתייבש. בודקים את מצב 	

הבוץ בכל יום, כדי לראות מתי רק הקרום החיצוני התייבש ומתי התייבש גם מתחתיו.
• הצעה אפשרית - מי שקרוב לבית כנסת יכול לבדוק בספר תורה את המילה "היצא" ולראות את הכתיב שלו 	

בתורה.

 

 



106107

24

ֹו:  יו ִאּתֽ ֽי-ָבָנ֖ ֹו ּוְנׁשֵ ּת֥ יו ְוִאׁשְ ַח  ּוָבָנ֛ ֵצא-ֹנ֑ ֖ יח  ַויֵּ
ֶמׂש֙ ְוָכל-ָה֔עֹוף  ל-ָהֶר֙ ַחיָּ֗ה ּכָ ל-ַהֽ יט  ּכָ

ׂש ַעל-ָהָאֶ֑רץ  ל רֹוֵמ֣ ּכֹ֖
ה:  ָבֽ ם ָיְצ֖אּו ִמן-ַהּתֵ ֵתיֶה֔ חֹ֣ ּפְ ְלִמׁשְ

֑ה  יהוָ ַ֖ח ַלֽ ַח ִמְזּבֵ ֶבן ֹנ֛ ֥ כ  ַויִּ
ה  הֹוָר֗ ה ַהּטְ ֵהָמ֣ ל | ַהּבְ ח ִמּכֹ֣ ֞ ּקַ ַויִּ

ר  הֹ֔ ּוִמּכֹל֙ ָה֣עֹוף ַהּטָ
ַח:  ֽ ְזּבֵ ּמִ ת ּבַ ַעל עֹלֹ֖ ֥ ַויַּ

יחַֹח֒  יַח ַהּנִ ַרח ְיהָו֮ה ֶאת-ֵר֣ ֣ כא  ַויָּ
ֹו  ַויֹּ֨אֶמר ְיהָו֜ה ֶאל-ִלּב֗

ם  ָאָד֔ ֲע֣בּור ָהֽ ֲאָדָמ֙ה ּבַ ל ֤עֹוד ֶאת-ָהֽ ִסף ְלַקּלֵ֨ א-ֹא֠ לֹֽ
יו  ֻעָר֑ ע ִמּנְ ם ַר֖ ב ָהָאָד֛ ֶצר ֵל֧ ֣ י יֵ ּכִ֠

ֽיִתי:  ֥ר ָעׂשִ ֲאׁשֶ ֽ י ּכַ ל-ַח֖ ֹות ֶאת-ּכָ ף ֛עֹוד ְלַהּכ֥ א-ֹאִס֥ ְולֹֽ
י ָהָאֶ֑רץ  ל-ְיֵמ֣ ד ּכָ כב  עֹ֖

ְיָלה ֶרף  ְו֥יֹום ָוַל֖ ִיץ ָוחֹ֛ ם  ְוַק֧ ר ָוחֹ֜ ָקִציר  ְוקֹ֨ ַרע ְו֠ ֶז֡
תּו: ּבֹֽ א ִיׁשְ לֹ֥

נח יוצא מהתיבה ומקריב קרבנות
פרק ח פסוקים יח-כב

יחידה 50

צבעו את המילים לא אוסיף. מה לא יוסיף ה' לעשות?

מדף המדבקות:
א. כיצד בונים מזבח? הדביקו תמונה של מזבח ליד השורה שבה מופיעה המילה מזבח.
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א. אילו בעלי חיים לקח נח להקריב קרבנות לה'?
     הקיפו אותם במעגל.

ב. ה' הבטיח שסדרי הטבע לא ישתנו.
    אילו סדרי טבע מוזכרים כאן בפסוקים? 

    מתחו קווים בין ההפכים.

50. נח יוצא מהתיבה ומקריב קרבנות
 )פרק ח פסוקים יח-כב(

א. הקדמה

הדבר הראשון שנח עשה כשהוא יצא מהתיבה היה להקריב קורבנות לה', כדי להביע תודה לה' על הצלתו. 
זוהי מידת "הכרת הטוב". ה' קיבל  את קרבנותיו של נח באהבה וברצון, והחליט שלא יכה עוד את כל חי כאשר עשה 

ושלא ישנה עוד את סדרי בראשית בגלל מעשי האדם – יהיו מה שיהיו!  

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ֹו:  י-ָבָנ֖יו ִאּתֽ ֽ ֹו ּוְנׁשֵ ּת֥ ַח ּוָבָנ֛יו ְוִאׁשְ ֵ֖צא-ֹנ֑ יח. ַוּיֵ

ֶרץ  ׂש ַעל-ָהָא֑ ל רֹוֵמ֣ ֶמׂש֙ ְוָכל-ָה֔עֹוף ּכֹ֖ ל-ָהֶר֙ ה ּכָ ַחּיָ֗ ל-ַהֽ יט. ּכָ

ָבֽה:  ם ָיְצ֖אּו ִמן-ַהּתֵ ֵתיֶה֔ ֹח֣ ּפְ ְלִמׁשְ

יהָו֑ה  ַ֖ח ַלֽ ַח ִמְזּבֵ ֶבן ֹנ֛ ֥ כ. ַוּיִ

ר  ֹה֔ ל֙ ָה֣עֹוף ַהּטָ ה ּוִמּכֹ הֹוָר֗ ה ַהּטְ ֵהָמ֣ ל | ַהּבְ ח ִמּכֹ֣ ֞ ּקַ ַוּיִ

ַח  קורבנות עולה ) שבהם כל הבשר של הקורבן עולה על המזבח לה'(:  ֽ ְזּבֵ ּמִ ת ּבַ ַ֥על ֹעלֹ֖ ַוּיַ

ִעים של הקרבן )התורה מדברת בלשון בני אדם.   יֹחַח֒ ה' ֵהִריַח ֵאת ָהֵריַח ַהּנָ יַח ַהּנִ ַרח ְיהָו֮ה ֶאת-ֵר֣ ֣  כא. ַוּיָ
ָרצֹון ּוְבַאֲהָבה.(                                                      משמעות הפסוק היא שה' קיבל את קרבנו של נח ּבְ

ֹו  ה ֶאל-ִלּב֗ אֶמר ְיהָו֜ ַוּיֹ֨

ֲאָדָמ֙ה  ל ֤עֹוד ֶאת-ָהֽ ִסף ְלַקּלֵ֨ א-ֹא֠ לֹֽ

ם )כמו שעשיתי אחרי חטא עץ הדעת, אחרי חטא קין ובמבול.( ָאָד֔ ֲע֣בּור בגלל ָהֽ ּבַ

יו כי יש לאדם יצר רע מגיל צעיר  ֻעָר֑ ע ִמּנְ ם ַר֖ י ֵיֶ֣צר ֵל֧ב ָהָאָד֛ ּכִ֠

יִתי )ובמקום להכות את כולם, אם הם יעשו שוב את הרע,  ֽ ר ָעׂשִ ֥ ֲאׁשֶ ֽ י ּכַ ל-ַח֖ ֹות ֶאת-ּכָ ף ֛עֹוד ְלַהּכ֥ א-ֹאִס֥ ְולֹֽ
נמצא דרך להחזירם בתשובה ולהביאם לתקן את מעשיהם(: 1 

ֶרץ כל עוד העולם קיים י ָהָא֑ ל-ְיֵמ֣ ד ּכָ כב. ֹע֖

ם  ר ָוֹח֜ ָקִציר ְוֹק֨ ַרע ְו֠ ֶז֡

תּו: לא יפסיקו )סדרי העולם ועונות השנה לא ייפסקו אפילו אם כולם  ּבֹֽ א ִיׁשְ ְיָלה לֹ֥ ֶרף ְו֥יֹום ָוַל֖ ִיץ ָוֹח֛ ְוַק֧
יחטאו(.

ג. מנגינת הכתוב

- התורה מלמדת אותנו מידת הכרת הטוב - נח מכיר טובה לה' ומודה  על הצלתו.
- אמנם יש לנו יצר רע, אך יש לנו גם יצר טוב, וה' הטביע במציאות את הוודאות שהיצר הטוב - סופו שינצח, גם 

מבלי להביא עוד עונשים, שיש בהם שינוי סדרי בראשית או כליה לכל חי.

1  בהמשך החומש נלמד שה' בחר באברהם ונתן לו ולעם שיצא ממנו תפקיד, להראות דוגמה של מעשים טובים ויגרמו לכל העולם להיות 
יותר טובים. 

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת:
פעילות אחת עוסקת בהקרבת הקרבנות על ידי נח.

פעילות שנייה עוסקת בזוגות ההפכים שהתורה מביאה בעניין סדרי העולם.
כדאי לעשות כל פעילות במקביל ללימוד הפסוקים המתאימים.

הצעות נוספות:
• להרחיב עוד בנושא הכרת טובה.	
• איך אנחנו יכולים להכיר טובה לה' בימינו, כשאין לנו קרבנות?	
• להרחיב על כך שאמנם יש לנו יצר רע אך יש לנו גם יצר טוב, והיצר הטוב - סופו שינצח.	
• פעילויות בנושא עונות השנה.	


