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 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 
הע"ה  ירה מאוד נעימה ושמחה.וב"ה הילדים חזרו אחר חג סוכות עם הרבה רצון ללמוד ולהתקדם האו

 רחיב יותר על הנעשה בכיתה באסיפת הורים ביום שלישי הקרוב.נ

 תורה:

 .תפקיד האדם בגן עדןיז -טו
ש, יזרע, ישקה וכו' ואף ישמור על השתילים מפני וה' שם את האדם בגן עדן בשביל שיעבוד שם יחר

עשות כמובן שבשביל שיגדל צריך גם ל חיות שלא ידרכו יאכלו ויקלקלו.)רמב"ן, אב"ע, חיזקוני(.
ל . ה' מרשה לאדם לאכול מכ)ת' יונתן, אוה"ח( ולהשמר ממעשים רעים מעשים טובים ולהתפלל לה'

הפירות חוץ מהפירות של עץ הדעת, ואף מזהיר את האדם שאם יאכל מהפירות של עץ הדעת הוא לא 
  יחיה לעולם אלא ימות כשיחלה או שיזדקן.

ולהיזהר ממעשים  חיות לשמור מפני -ולשומרה ולעשות מעשים טובים.לעבוד באדמת הגן  –לעובדה
 למדנו על מפיק ה', "לעבוד אותה", הבאנו דוגמאות רעים.

 ה' ציוה. – ''ויצו ה

 .)רמב"ן( באותו יום הסברנו שאין הכוונה שימות דווקא -כלך ממנו מות תמותביום א
 

 .קריאת שמות החיות ובריאת האישהכד  –יח 
לאדם יש תפקיד . )רמב"ן( ון שאין לו אישה כמותו שתאכל לעזור לוהאדם עדיין לא שלם לגמרי מכיו

חשוב לקרוא ששמות לחיות כגון לחיה השמנה עם האף הארוך האדם קורא פיל ולדומה לו פילה. הפיל 
והפילה הם זוג שיכול להיות להם ילדים, וכן קורא האדם לכל החיות. האדם רואה שלכל החיות יש זוג 

הרדמה כללית לאדם ובלי ורק לו אין וגם הוא מאוד רוצה שיהיה לו עזר כמותו )רמב"ן(. ה' עושה 
שהאדם רואה ומרגיש ה' לוקח לו בשר ועצם מאחד הצדדים וסוגר את הניתוח שלא יישארו סימנים. 
מהם בונה את האישה. שהאדם התעורר וה' הביא לו את האישה הוא נורא שמח שהיא ממש כמותו 

 ל האיש והאישהדברנו על התפקידים השונים ש) שהרי ה' עשה אותה ממנו ולכן קורא לה אישה.
גם אם יצטרך שאיש מעדיף לגור עם אשתו  איש ואישה אוהבים ותמיד ביחד עד כדי כך (.)ספורנו

 .)ספורנו( אבא ואמא להתרחק 

 .)ספורנו. חיזקוני()בצלם אלקים(  כמותו  -כנגדו עזרה. – עזר

 )הסברנו גם על צלעות של צורות( צד. – צלע

 בנה. –ויבן 

 אישה אוהבים ותמיד ביחד לא כמו חיות.)רמב"ן(איש ו –והיו לבשר אחד 
 האדם ואשתו חשבו כל היום על מחשבות חכמות וקדושות ובכלל לא שמו לב לכך שאין להם בגדים.

 התבישו. -התבוששו
 מהשאלות המתוקות

 למה כתוב כל הזמן ה' אלקים ולא רק ה'?
 למה ה' עשה את עץ הדעת?

 

 :עברית
עבודת החופש )חזרה על עיקרי הקריאה( נא להחזיר עד יום רביעי ישר כח לילדים שכבר הביאו את 

 ר"ח חשון. 
 .ים בביתיך. קבלנו דף עבודה במחברת היה צריך לס-ביום רביעי למדנו על האותיות ן ו

 להביא ליום א. 51,51. ש.ב עמ' 51בספר בין השורות למדנו גדול קטן עמ' 
 

 רךומבושבת שלום                            

 שפילמן ושרה יהודה

       :פינת ההורים

 ______ -חזרנו עם בנינו על מה שלמדנו

 ף:________________רצים לשתאנו 

 __________________________ 

 

 

 


