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 יקרים לילדים אהובים ומתוקים, רוב שלום וברכה!  הורים

 

 

 

 

 

 

 

יפה וניכר על ב"ה הילדים מקשיבים ממש אנו ממשיכים בשמחה ובהתלהבות את חומש בראשית, 

י וכל הת"ת שמח שנהקבוצה כולה ממש התרגשה מהסיום ביום  פניהם הרצון ללמוד ולהתקדם.

 ורקד ביחד עמנו ולכבודנו במסדרונות הת"ת.

 

 : סיפורת() בצורה של עקרונות, כמובן שלילדים הדברים מובלעים ב   קצרה הקדמה

החטא ותוצאותיו. אנו ן מפגש עם העונש והיראה מ –בפרשיות אלו של בראשית ונח אנו נפגשים הרבה עם "קול ה' בכח" 
בלימודנו משתדלים לכוון לשתי נקודות א. ההבנה כמה החטא נורא. יראת שמיים פשוטה של סלידה מן החטא וידיעה כמה 

נקודות אלו  , בכל מקום,בחפץ להיטיב. ולכן אנו מדגישים לילדים הרבההוא יכול לקלקל. ב. ההבנה שמרכז הנהגת ה' הינה 
גם כשה' מעניש זה רק  וכגון: בבריאת העולם הדגשנו כל הזמן את טוב ה' ורצונו להיטיב ולכן ברא לנו עולם כזה נפלא.

אדם יחזור בתשובה והוא שנות בניין התיבה ועוד(. העונש עצמו הוא כדי שה 021כשאין ברירה, ה' רוצה שיחזרו בתשובה )
אייכה? וכדו'(. ה' עדיין אוהב את הנענש וחפץ בשובו )עשיית כותנות העור לאדם  ניתן ברחמים )ה' שואל את האדם

 ולאשתו(.

 
הנחש דיבר עם חוה ושיכנע אותה לטעום מהעץ, היא הייתה צריכה לגרש אותו אך חוה השתכנעה  – חטא אדם וחוה

טא הראשון בעולם!!! בכינו כולנו, הרי היה עולם כזה נפלא, קדוש ומיוחד והכל נהרס בגלל וטעמה. חטא נורא ואיום! הח
החטא. חוה גם שיכנעה את אדה"ר וגם הוא חטא במקום לא לשמוע בכלל בקולה, הרי ה'  ציוה אחרת! פתאום אדם וחוה 

חמיו רצה לפתוח בנעימות(. ה' שאל שומעים קול, זה היה קול שה' ברא וה' אמר להם מדוע הם מתחבאים )ה' ידע אך בר
את האדם מדוע חטא? האדם היה צריך לחזור בתשובה מיד וה' היה סולח! אך האדם האשים את האישה. זאת תשובה 

 . נחשנכונה לשאלה מדוע חטא? הרי ה' אמר אחרת!? גם האשה האשימה את ה
 

, חוה נענשה בצירי תצמיח לו קוצים והיא דמהאיעבוד קשה בה' העניש את האדם )כדי שידע את חומרת החטא ויתקן( ש
לך על גחונו וטעם מאכלו עפר והאדם ינסה להרגו. ה' ון ששגתה בהחלטתה. והנחש נענש שילידה ושהבעל יהיה המחליט כי

גם גירש אותם מגן עדן כדי שלא יאכלו מעץ החיים, שהרי עכשיו הם יודעים לעשות רע ואם הם יחיו כל הזמן הם ימשיכו 
וא עדיין אוהב אותם ורוצה שיתקנו את א. אדם ואשתו עזבו את גן עדן וה' עשה להם כותנות אור להראות להם שהלחטו

שנה צם והתענה והתפלל לה'. בשנים האלו הוא גם לא היה עם אשתו כיון  031תחיל לתקן ובמשך החטאם. אדם באמת 
 להם ילדים חוטאים ורק אחרי  שנים אלו כשהרגיש שקצת תיקן חזרו לחיות כבעל ואשה. שלא רצה שיוולדו

 

. שניהם קין קיבל את הצומח והבל את החי :. הם התחלקו ביניהםקין והבל נולדו בגן עדן עוד קודם החטא – קין והבל

רבנו של הבל וסימן לכך היה אש של הקריבו קרבנות לה' קין הביא פירות רקובים והבל הביא ממבחר צאנו. ה' קיבל את ק
נס שירדה מן השמיים ושרפה את הקרבן. קין כעס מאוד על כך שקרבנו לא התקבל וה' אמר לו שהכל תלוי בו אם ייטיב 
דרכיו יהיה טוב ואם לא לא. קין המשיך לכעוס והרג את אחיו. ה' שאל את קין איפה הבל? )לפתוח בנעימות( וקין במקום 

שאמנם ה' נתן לו עונש לנוע ולנוד אך יצא מכך מר שאיננו יודע. קין נענש שיהיה נע ונד. קין אמר לה' לחזור בתשובה א
עונש יותר גדול שהוא ימות שהרי לא יוכל לבנות חומה במקום מגוריו הארעי ויטרפו אותו אריות. ה' ברחמיו אמר לקין 

 גו אותו. אך בעוד שבע דורות יגיע זמנו להענש ולמות.שבאמת אינו רוצה שימות וה' יעשה שהחיות יפחדו ממנו ולא יהר

ְרנּועברו שבע דורות ) –עונש קין  וללמך נולדו בני הדור השביעי וביניהם תובל קין. למך היה עיור והיה צד חיות יחד  (ָספ 

קורה! למך ספק את כפיו  ,מה שה' אומר –עם בנו שכיון אותו. תובל קין כיון אותו לחיה, למך ירה ואז התברר שזה היה קין 
 וגם תובל קין נהרג.

 

ככל שעבר הזמן מאדם הראשון אנשים שכחו שה' ברא את העולם והתחילו  –וגזירת המבול עשרה דורות עד נח

ע"ז, ג"ע ושפיכות דמים. בסוף ה' ראה שאין ברירה אלא  – . הם גם התנהגו ברישעותלומר שהשמש וכדו' בראו את העולם
שתשמש את משפחתו בזמן תיבה  ה' אמר לנח שיעשהע"י המבול וכך יתחיל עולם חדש ומתוקן.  להחריב את העולם

כל העולם יראה את נח מתכונן וישאלו אותו לצורך  םבדרך זו? מכיון שה' רצה שלבינתיי המבול. מדוע ה' רצה שינצל דוקא
 מה התיבה? והוא יענה להם ויסביר להם שהמבול מתקרב וכך יחזרו בתשובה.

 מצורפים עדכוני קריאה. 
עדכונים אלו, ברובם, מתארים את המצב הקיים והתוכנית היא "ליישר קו" עד תחילת חשוון שכל 

 ת קמץ, פתח ושווא. את וקרי-ידיעת א הקבוצה תגיע לרמה של
בשלב זה אנו מתחילים ללמוד עם הילדים שעוד לא הגיעו לרמה זו, הורים שמקבלים עדכונים על 

  ההתקדמות בקריאה מתבקשים לתרגל בבית במקביל!  

 



 -צערנו זה לא קרה נח בונה את התיבה, אנשים שואלים והוא מתחנן בפניהם שיחזרו בתשובה והם לא חוזרים. התיבהל
 מחולקת לשלוש קומות: אנשים, חיות וזבל. הגג בצדדיו מלוכסן ובאמצעו ישר. חלון עם אבן מאירה ופתח בצד התיבה.

 

למדנו על זהירות איננה טהורה. ר שמן הבהמה א 2X  2מן הטהורות ו X  2בהמות 7ה' מצווה את נח להכניס  – לשון נקיה

הם על יהתורה בלשון נקיה שלא כתבה טמאה. סיפרנו גם על כהנים בביהמ"ק שהגישו להם מלחם הפנים והם שוחחו בינ
הוא מדבר בצורה הכמות. אחד אמר הגיעני כפֹול, שני אמר הגיעני כזית ושלישי אמר כזנב הלטאה. כששמעו זקני הכהונה ש

   בדקו אחריו וגילו שבאמת בא ממשפחה פסולה ואיננו ראוי לעבודה שאיננו כהן. כזאת שאיננה ראויה לבית המקדש
 

שנה של אריכות אפיים, ה' בחמלתו ממתין עוד שבעה ימים ולאחר מכן ה' מתחיל להוריד גשם חלש,  021לאחר  – המבול

ים. נח נכנס לתיבה עם החיות ויורד מבול מהשמיים ומן הארץ והיקום כולו אולי יחזרו בתשובה, אך לצערנו לא חוזר
יום שבהם יורד רק גשם והמבול מפסיק. כל הזמן הזה  051היום הראשונים, ממשיכים עוד  01מתכסה במים ונמחה. אחרי 

טוב ועזרה. בתום המבול  עולם שכולו מלא –נח ובניו דואגים בלי הפסקה להאכיל את כל החיות. כזה עולם ה' רוצה שיקום 
נח מסיר את גג התיבה ושולח את העורב לבדוק את מצב המים והעורב איננו עושה את שליחותו, לאחר שבוע הוא שלח 

סימן שעדיין הכל מלא במים. אחרי שבוע שוב נשלחה היונה וחזרה עם עלה זית  –את היונה והיא חזרה אחרי כמה זמן 
חזרה, סימן שהאדמה כבר מגולה. נח עדיין לא יוצא למרות שהכל יבש, הוא מחכה בפיה. ובשבוע השלישי היונה לא 

 ללמדנו שהעולם החדש שיקום ישמע לדבר ה' ויעשה אך ורק את מצוותיו. -להוראה מה' לצאת 
 

את העולם )שימו לב לצורת ההסברה(, הרי ה' יכל  שהצילנח יוצא מהתיבה ודבר ראשון מודה לה'  – הודאת נח לה'

ריב את העולם כולו בחטאו, אך ה' בחמלתו השאיר שארית לחידוש העולם מחדש. ה' קיבל את קרבנו של נח וה' להח
הבטיח שלא יהיה יותר מבול שגם אם יחטאו מאוד ה' יחכה עד שיחזרו בתשובה בסוף בדור הזה או בדורות שאחריו. 

איסור אכילת אבר מן החי וכן שיזהרו בחטא שפיכות  בהמשך הייתה גם ברית הקשת לסימן על כך. ה' ציוה על נח ובניו את
 הדמים.

 
 יודעים ממש יפה, אפשר לחזור בבית:למדנו את פסוקי היום הראשון בטעמים אשכנזיים הילדים כבר 

ֶרץ:  }א{ ָֽ אָּ ֵאֵ֥ת הָּ ִים וְּ ַמִׁ֖ ָּ ים ֵאֵ֥ת ַהש   א ֱאלִֹקִ֑ רָָּ֣ ָּ ִׁ֖ית ב  ִ ֵראש  ֵ֥ה ֹתֹ֙הו ֹ֙  }ב{ב ְּ תָּ יְּ ֶרץ הָּ אָָּ֗ הָּ וְּ

ךְּ ַעל ֶ ש  חִֹׁ֖ הו  וְּ בֹֹ֔ ֶפת ַעל-וָּ ַרֶחִׁ֖ ים מְּ ַח ֱאלִֹקֹ֔ ו  רָ֣ ֹום וְּ הִ֑ י תְּ ֵנָ֣ ְּ ִים: -פ  ָֽ ָּ י ַהמ  ֵנֵ֥ ְּ אֶמר  }ג{פ  ֵֹ֥ ַוי 

ִהי יְּ ֹור ַוָֽ י אִ֑ ִהָ֣ ים יְּ ֹור: -ֱאלִֹקִׁ֖ ים ֶאת }ד{אָֽ א ֱאלִֹקִ֛ רְּ ַּ֧ י-ַוי ַ ֹור כ ִ אִׁ֖ ל -הָּ ד ֵָ֣ בְּ ֹוב ַוי ַ טִ֑

 : ךְּ ֶ ש  ֵבֵ֥ין ַהחָֹֽ ֹור ו  אִׁ֖ ֵ֥ין הָּ ֵ ים ב  קְּ  }ה{ֱאלִֹקֹ֔ א ַוי ִ רָּ ָ֣ ךְּ קָּ ֶ ש  ַלחִֹׁ֖ ֹום וְּ אֹורֹ֙ יֹ֔ ים | לָּ א ֱאלִֹקִ֤ ָ֨ רָּ

ִהי יְּ ה ַוָֽ לָּ יְּ ִ֑ ִהי-לָּ יְּ ֶרב ַוָֽ ד:-ֶעֵ֥ ֹום ֶאחָָּֽ ֶקר יֵ֥  בִֹׁ֖

  

 
 
                                        

              שבת שלום!                                                                      

 נחום                                       

 שרנו: מלוך על כל העולם כולו, תהא השעה הזאת.
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