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 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 

  .חזק חזק ונתחזק ים פרשת בראשיתיוזכינו לס .ו,ח. עד: ה,ה :השבוע למדנו מ :תורה
   מאדם ועד נח. ורותהד העשר' ה פרק
 ( . ונשיש נגיל במנגינת. )נח, למך, מתושלח, חנוך, ירד, מהללאל, קינן, אנוש, שת, אדם: שרנו

 בתורה רישומם לכך ובנוסף, ספרות שלש+ )ג כיתה של ברמה הינם זה בפרק המספרים  !לדעת חשוב
 .במשימה יפה עמדו הילדים רוב(. הפוך בסדר

 מדרכי ילמד שלא מוקדם אותו המית' ה – אותו לקח כי .רצה' שה רכיםבד הלך חנוך -חנוך ויתהלך
 .)רש"י( הרשעים

 ממעשינו ,(, ספורנו)רש"י מנוחה תהיה בימיו -ינחמנו זה, ולהגיד לרמוז כדי נח שמו את קרא -לאמור נח

 להשקיל-ֵאְרָרה אשר, האדמה בגלל -האדמה מן, ידינו במעשה לנו שנגרמת מהעצבות -ידינו ומעצבון
סיפרנו שנח המציא את המחרשה. הילדים הוסיפו שבלי תובל  .וקוצים קשה עבודה להיות שתפסיק', ה

 -. )קצת הרחבנו על המחרשה)רש"י( את הסכינים נח לא היה יכול להמציא את המחרשה קין שהמציא
 תפקידה וכיצד משתמשים בה(

 דקותו.חשוב בגלל צת שם שהוא האלא התורה מקדימה א לא סדר הגילאיםשזה  הזכרנו -שם חם ויפת
 את יותר יפנימו שהילדים בכדי והפטירה הלידה שנות של הלוח על דיאגרמה עשינו הלימוד במשך

 .מוקדם חנוך פטירת על לשאול מעצמם התעוררו הילדים גם וכך, הדברים
, םאות העניש לא הרבים ברחמיו' וה, לחטוא החלו אנשים אנוש דור מאז המבול דור חטא ח-א,ו

 רשעים עדיין כשהם שימותו עצוב יותר ועוד, זמנם קודם שימותו מסכנים מאוד יהיו עכשיו ימותו שאם
 .ייענשו יחזרו לא ואם שנה 021 עוד לחכות מחליט' ה ולבסוף. בתשובה יחזרו עוד שאולי מחכה' ה ולכן

 .להתרבות האדם בני התחילו כאשר –לרוב האדם החל כי

למדנו שדוקא האנשים החשובים צריכים  ,, השופטים )רש"י(החשובים םהאנשי בני – האלוהים בני

 .נשואות ואפילו שרצו נשים מיני כל לקחו -בחרו אשר מכל )רמב"ן(. ללמד איך מתנהגים

' ה ועכשיו, לא או האנשים את להעניש אם דן' ה שנים הרבה עכשיו עד -לעולם באדם רוחי ידֹון לא

גַׁם, לתמיד – לעולם (,ם"שבר) יעניש אלא יותר ידון לא כבר ַׁ  בשר גם הוא שהאדם בגלל -בשר הוא בש 
 זה -שנה ועשרים מאה ימיו והיו(, ן"הרמב פ"ע) לחטוא ימשיכו כנראה ולכן רק נשמה קדושה ואיננו
 .יאריך עוד' שה הזמן

 בזמן -ההם בימים בארץ היו במעשיהם הרעים )רש"י(. העולם לנפילת שגרמו ענקים אנשים -הנפילים

 -הגבורים, הם– המה, לחטוא המשיכו נח של בזמן – כן אחרי וגם ,חוטאים היו אז כבר, אנוש

שזכרו אותם  מפורסם ששמם אנשים -השם אנשי ,הוא גיבור אמיתי( )דברנו מי' בה למרוד שמתגברים
 אפילו אחרי הרבה מאוד שנים )רמב"ן(.

וקדושות הם חושבים מחשבות  במקום לחשוב מחשבות טובות -וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום
 רק איך לעשות רע לאנשים )העמ"ד(. -של היצר הרע

ה'  -לבו אל ויתעצב .מעצבותו האדם את מחזירה שנחמה כמו, )כביכול התחרט( בו" חזר' "ה – 'ה וינחם
ין לב?. הסברנו שכל )רמב"ן(. )הילדים מיד שאלו הרי לה' א .לא סיפר עדיין לאף אחד על מה שיקרה

 .הביטויים זה לשון שאנו מבינים בשביל שנבין כמה ה' לא רוצה במותם )רמב"ן, ראב"ע(

 ישאר כלום.יאבטל )ת יונתן( הסברנו שזה לא סתם להרוג אלא לא  -אמחה

. הם גם למדו 0? הילדים ענו יפה: נשותת נעשאלתי את הילדים מדוע גם החיו -..מאדם עד בהמה
 . ה' עשה את החיות רק בשביל האדם )בזה הרחבנו יותר(.2האנשים. מהמעשים של 

 שמנו לב שנח וחן זה אותם אותיות. -נח מצא חן
מהשאלות המתוקות 

 למה ה' הרג את חנוך מוקדם ככה אנשים יחשבו שלא כדאי להיות צדיק?
לא הפוך כמו ו 01ואח"כ  011אחד הילדים חזר עם שאלה מהבית מדוע אצל אדם הראשון כתוב קודם 

 כולם? )ע' העמ"ד(.



 בס"ד
 

 עברית
 ברצוני לשתף אתכם בתהליך הלמידה שאנו עוברים בכתה.

אנו בעצומו של לימוד אותיות הכתב המרובע, הילדים סקרנים בכל פעם מה תהיה האות  -כתיבה
 הבאה.

בשינים פתיחת השיעור מופנית לגילוי האות, לשמיעת הצליל שלה מהיכן הוא מגיע אנו מרגישים 
 בגרון בשפתיים וכו'. 

 אנו לומדים את מבנה האות תקרה, רצפה, גג, תוספות מיוחדות איזה אותיות מזכירה לנו האות.
עדיין יש ילדים שמקשים לכתוב מלמעלה למטה לשים לב ולתרגל, מעקב מצד הבית  -כתיבהכיוון ה

 יעזור לנו לאתר קשיים ודברים שצריכים חיזוק.
 , ר, ש, ת., ך, נ, ן, ע, פ, פ  , ד, ה, ו, ח, י, כ, כ  ותיות: ב, ב  עד כה למדנו את הא

 
נספר אותו בכיתה. נשמח להמשיך  ,לט שלפני שהילדים יקבלו את הסיפור לקרוא בביתחהו -קריאה

 .אין צורך להחזיר את הסיפור מספיק לחתום במחברת קשר .לקבל עדכונים איך היתה הקריאה בבית
 שקעה והמאמץ. תודה לרב נחום על כל הה

 . בבקשה לקרוא עד יום רביעי הקרוב."המלמד והדגים" -סיפור השבת
 

 מדנו על השימוש במים גזרנו הדבקנו ונהנינו.ל -בין השורות
 

 עבדנו על אותיות דגושות ורפויות. הילדים ידעו ממש יפה. -לשון
 

לדי כיתה א' בהדרכת השבוע בעזרת ה' נערוך מבחני קריאה וכתיבה פרטיים לכל י -מבדקי קריאה
 לירון שבלב )המנחה(. בע"ה נעדכן את ההורים במקרים חריגים.

 יש כח לכל ההורים על המרץ בהכנת שעורי הבית. 
 .תודה על שיתוף הפעולה

 

 ומבורךשבת שלום 
 שפילמן ושרה יהודה

 
 
 
 
 

       :פינת ההורים
 ______ -חזרנו עם בנינו על מה שלמדנו

 ___________אנו רצים לשתף:_____

 __________________________ 

 

 

 

 


