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                                                                                      שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 
                                                                                                                              

נתינת צדקה בדרך  :, סיפרנו עלצדקה ענייןעל  השתדלנו להתחיל את היום בסיפור השבוע
בזכות  (,9כעח"ד , בנימין הצדיק )(871והעני )כעח"א אישתו של הלל  (,81כבוד )כעח"א 
, שמעון הקמצן )סיפור דומה ליוסלה קמצן (022בחצי ככר לחם )כעח"ב  (,891צדקה)כעח"ב 

 קדוש(.
 

ג( וב"ה -לא, ב א-השבוע למדנו על היום השישי והשביעי של בריאת העולם )א כ תורה:
    לקראת היום של סיום בריאת העולם )ראש השנה( זכינו לסיים את כל שבעת ימי הבריאה.

 
דברנו על מעלתו ) על בריאת האדם, וביום השישי למדנו על בריאת כל חיות הארץ מהאפר

מכיון שכל הבראה נועדה לשמש אותו. סיפרנו  -. למדנו מדוע האדם נברא אחרון(המיוחדת
המשל ממחיש איך כל הבראה מצפה  )סנהדרין לח.( משל על מלך שהזמין את אוהבו לסעודה

 רנו על דומם צומח חי ומדבר, שמנו לב מה נברא קודם.דב לאדם והכל בשבילו.
ה' כמובן לא  -בעניין המנוחה נובהרחו למדנו על הברכה והקדושה שיש ביום ביום השביעי

שזמן רב . סיפרנו משל על אדם )העמ"ד( עייף אלא המנוחה היא בשביל נחת ושמחה בבריאה
  ושמח במה שעשה.ן את שדהו )סיכל ובנה גדר וכו'( ולבסוף שגמר ישב תיק

 אנו שובתים בשבת ובזה אנו זוכרים שה' בטובו הגדול ברא את העולם.
 

 :מילים קשות

 (. כז: מהעפר )חולין -מהארץ בעלי החייםה' עשה את  -"תוצא הארץ נפש חיה"

 . )רש"י( חיות קטנות שהולכות על הארץ -"רמש האדמה"

ולד נבדרך כלל לא  -קורה שיש כלאיים דברנו על כך שה' רוצה כל מין בנפרד ומה -"למינהו"
 )ספורנו(.  ( אינו יכול ללדת ואם נולד כגון פרד )הרחבנו את הדבור בנשא הפרד 

 -הרחבנו אמרנו שבהמות אלו החיות שבדרך כלל שייכות לאנשים ה לחיה לאבהבדל בין בהמ
 חולין נט:(.  ,. )אב"ע ,ועיין רמב"ןפרות וכו'  וחיות הארץ אלו חיות שבדרך כלל חופשיות

 לא כמו החיות ,ראשו למעלהובצורה מיוחדת שה' עשה, אדם הולך עם רגליים בארץ -בצלמנו

כלומר האדם יכול להשתמש  וישלטו -וירדו. )רש"י( חכמה עם -כדמותנו. )חגיגה טז, רמב"ן(
  .בדגים בב"ק נו( גםהבאנו דוגמאות כיצד האדם יכול להשתמש בהם )ו. בבעלי חיים )רמב"ן(

צווה מה' מברך ו -הוכבש  מלאו את הארץ . בצורה הכי טובה שה' הכי אוהב -בצלם אלקים
כלומר יוכלו להשתמש בכל ) עליה טו)הע"ד( את האדם שיתרבה ויגור בכל הארץ )העולם( וישל

 . (רמב"ן ,הארץ

ירק  האדם אוכל את החלק החשוב של הצמחים, הזרעים והפירות. -עשב מזריע זרע עץ פרי

 .)רמב"ן( האוכל של החיות הוא העשבים והעלים -עשב

 כל אחד לבד זה טוב אך שכולם ביחד זה טוב מאוד )העמ"ד(. -והינה טוב מאוד

לשון צבא כל מה שיש בשמים ובארץ  -צבאםנח/ עצר.  -תוישב  ויגמרו )ויגמור(.  -(לו )ויכלויכ  
 נקרא הצבא שלהם. 

 )לא הרחבנו, יותר משמעותי ההרגשה( בשבת הכל כמו חדש יש אפילו נשמה חדשה -ויברך

כמו שאסור לעשות מלאכה בבהמת  )ראב"ע( איסור לעשות מלאכה -ויקדש. )ראב"ע, רמב"ן(
 .קודש )העמ"ד(



 בס"ד
 

 הילדים התענינו ושאלו שאלות מצוינות:
  שהסברנו שכל חיה למינה ויולדת רק כמותה נשאלה השאלה איך הכבשים של יעקב

 הולידו צבעים אחרים? 

 שלמדנו שאסור לאכול חיות הילדים שאלו: הרי מצוה לאכול דגים בשבת? 

  הילדים ענו בגלל שביום הזה ה' גמר לברוא הכל.  ?שישיהלמה בסיום יום שישי כתוב
 שהתורה רומזת על יום שישי מיוחד )ו' סיון מת"ת(. ,למדנו גם

 ?למה ביום השביעי לא כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי 
 

סיפורי הבוקר הקדשנו שיעורים לראש השנה: סיפרנו על הכפרי שהציל את  מלבד :חגים
, להתעורר המלך ולמדנו על דברים שהשופר מזכיר: עקדה, מעמד הר סיני, גאולה, המלכת ה'

השנה ולמדנו מנהג הרכבת )בלי הגלגל(  התחלתהשנה זה  שראשולחזור בתשובה. למדנו 
 עם סימניהתפילה  הטובה הכל טוב. והבנו מדוע חשוב ומרעה הצאן )המתלמד( שאם ההתחלה
 החג, הבנו דוגמאות ואכלנו תפוח בדבש.

 

ב"ה אנו מתקדמים בלימוד כתיבת האותיות. השבוע למדנו את האותיות: ד, ה, ח.  :עברית
 התאמנו על הכיוונים עם לוח פלסטלינה. הצגנו הצגה על חשיבות הכיוון. ושרנו שיר כיוונים.

 תוב במחברת לפי הכללים: בתוך השורה, שוליים .... התחלנו לכ
 . 81בספר בין השורות למדנו להתאים בין המילה לתמונה. הגענו לעמוד 

 ישר כח על הכנת שעורי הבית.
 

 .ביום חמישי יצאנו ל"בציר"  ענבים היה ממש כיף 

  

 

 

 

 שבת שלום

 שנה טובה

 כתיבה וחתימה טובה.  
                       יהודה ושרה שפילמן          

 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

       :פינת ההורים
 ______ -חזרנו עם בנינו על מה שלמדנו

 ף:______________________ רצים לשתאנו 

 _________________________________ 

_________________________________ 


