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 הורים יקרים לילדים אהובים שלום וברכה.
 

 תורה:

בסיעתא דשמיא התחלנו השבוע בשמחה גדולה פרשת נח. השבוע למדנו על ההכנות למבול והכניסה 
 לתיבה. מפרק ו פסוק ט עד פרק ז פסוק טז.

 יב( תולדות נח, צדקותו ורשעות אנשי דורו.-ו )ט

 גזל.  -חמסלשון קלקול והרס.  -ותשחת, נשחתה, השחיתילדים.  -תולדות
 

 ה' מספר לנח על כוונתו להשחית )להרוס( את העולם בגלל מעשיהם הרעים של אנשי דורו. )יג(

 י שהגיע הסוף של החיות והאנשים )בעלי גוף מבשר( .החלטת -קץ כל בשר בא לפני

בגללם כל הארץ מלאה במעשה גניבה וגזלה. הבאנו סיפורים  קטנים על  -כי מלאה הארץ חמס מפניהם
 אדם שלקח מהמכולת בלי לשלם ועל פועל שלקח את התבואה לעצמו.

 
וי, אורך, רוחב, גובה, גג, תאורה, סוג העצים, ציפ -ה' מסביר לנח כיצד בדיוק לבנות את התיבה -טז(-)יד

 פתח, חדרים וקומות.

חדרים.  -קניםסוג של עץ קל שצף על פני המים.)אב"ע(  -תיבת עצי גפרתעשה בשבילך.  -עשה לך
 )אונקלוס(

 תמרח )יונתן( עליה זפת מבפנים ומבחוץ. -וכפרת אותה מבית ומחוץ בכופר

 גובהה. -קומתה

ש"י(. חלון, ואבן טובה שמאירה בזמן שא"א לפתוח את החלון דבר שמאיר כמו "צהריים" )ר -צהר

הסוף  -ואל אמה תחלנה מלמעלה)חיזקוני שפת"ח ח,ו(. נזכרנו שליד הנהר פישון היו אבנים כאלה )יונתן(. 

תעשה  -תחתים שנים ושלישים תעשיהשל הגג יהיה ברוחב אמה על מנת שהמים לא יכבידו על התבה. 
 תונה שניה ושלישית.אותה עם שלוש קומות, תח

 
 ה' מסביר לנח שהסיבה לבנית התיבה היא שיהיה מבול. -)יז(

כל  היצורים החיים  -כל בשר אשר בו רוח חייםלאבד.  \להרוס -לשחתאני בעצמי.)רמב"ן(  -ואני הנני
 שיש להם גוף.

 ימות. -יגועבכל מקום בתוך העולם.  -מתחת השמים
 

 הכנת האוכל.מי ינצל מהמבול והצווי על  כב(-)יח

שהוא ובניו לא ימותו )רמב"ן  -ה' עושה עם נח הסכם קבוע ועומד בשבועה -והקימותי את בריתי אתך
 חיזקוני( לא יהרגו אותם הרשעים ולא יתקלקל האוכל בתיבה במשך שנה שלמה)רש"י(. 

 הנשים של ילדיך. -בנך ונשי

 יות ממש כמו שדואג לעצמו )רמב"ן(.שיחיו איתך בתיבה. הסברנו שנח צריך לדאוג לח -להחיות איתך

סמנו לב להבדל שפעם התורה אומרת שנח יביא את החיות לתיבה ופעם  -תביא אליך... יבואו אליך
 התורה אומרת שיבואו לבד, הסברנו שעד לתיבה הם באו לבד ונח הכניסם לתיבה בעצמו.)אב"ע העמ"ד(.

 תאים לה )ראב"ע(.לכל חיה צריך להביא את האוכל שמ -מכל מאכל אשר יאכל

 נח בונה תיבה ואוסף אוכל )רמב"ן(. -ויעש נח ככל אשר ציוה אותו אלקים
הדגשנו שה' חפץ בחזרת הרשעים בתשובה ולכן בניין התיבה לוקח הרבה זמן על מנת 

  שאנשים יראו ויראו ואולי יחזרו בתשובה.
 
 
 



 
 לתבה. ט( הכניסה -ז )א

נח כבר בן שש מאות שנה ואנשי דורו עדיין לא חזרו בתשובה. ה' נותן הזדמנות  עברו המאה ועשרים שנה
 עוד שבוע אחד)יונתן(. ה' אומר לנח שיכנס לתיבה הוא ומשפחתו ומוסיף שמהחיות והעופות  -אחרונה

הטהורים )החיות שכתוב בתורה שמותר לעם ישראל לאכול אותם( יכניס שבעה זכרים ושבעה נקבות 
 מנת שיוכל להקריב מהם קורבן כשיצא מהתיבה. (על41)סה"כ 

 כל המשפחה שלך. -וכל ביתך

 שיולדו הרבה ילדים ויחיו בכל העולם. -לחיות זרע על פני כל הארץ

אכלה את כל האנשים והחיות  -ומחיתי את כל היקום אשר עשיתיאני מוריד גשם חזק.  -אנוכי ממטיר
 שבראתי.)יונתן(

 כנס לתיבה והכניס עמו את משפחתו והחיות )רש"י(.נ -ויעש נח ככל אשר צוהו ה'

התורה מלמדת אותנו לשמור על לשון נקיה.  -נתן  לומר במילה אחת "הטמאה" -אשר איננה טהורה
ספרנו על כהן שדיבר בלשון לא נקיה וגילו שהוא אינו כהן. ועל תלמיד שדיבר בלשון נקיה וזכה להיות 

 תלמיד חכם )פסחים:(.
 
 . מדוייק של הכניסה לתיבה ותחילת המבולטז( הזמן ה-)י

 הסברנו שנכנסו מנימום שנים.)רש"י( -שנים שנים בואו

 נפרצו זרמים של מים מהתהום הגדולה.\נפתחו -נבקעו מעינות תהום רבה

 וחלונות השבים. היה גשם כ"כ חזק כאילו נשפכים מים דרך חלונות בשמים. -וארובות השמים

. ששאלתי את )רמב"ן( מבול אז נכנסו לתיבה לא קודם לכןעצמו שהתחיל הבאותו יום  -בעצם היום הזה
 הילדים למה באמצע היום הם ענו בשביל שכולם יראו שמתחיל המבול ואולי יחזרו בתשובה.

 כל הדברים עם הכנפים אפילו חגבים. )רש"י(. אפילו כאלה שלא כ"כ עפים כמו אווזים.  -כל ציפור כל כנף

 סגר בשבילו. מדוע ה' סגר ולא נח? כדי שיהיה חזק חזק ולא יכנסו מים בכלל. )רד"ק(ה'  -וסגור ה' בעדו
 

 .הילדים שאלו מלא שאלות וענו תשובות מצויינות – שאלות טובות ומתוקות

 

 :עברית
 בכתיבה התחלנו אותיות עם אלכסון. למדנו א, ג, ז, קיבלנו אגסים גזרים מדבקות זוהרות

 עבוד על "מיון והכללה"בספר בין השורות התחלנו ל
 . בבקשה להביא ליום שלישי מחברת חשבון.9בחשבון הגענו עד עמ' 

 מבדקי קריאה התחלנו וע"ה נמשיך שבטע הבא. באופן כללי נראה שיסודות הקריאה תקינים. 
  
 

 שבת שלום ומבורך                           
 יהודה ושרה שפילמן

 

       :פינת ההורים
 ______ -נינו על מה שלמדנוחזרנו עם ב

 אנו רצים לשתף:________________

 __________________________ 

 

 

 

 

 


