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 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 
 

 תורה:
לתיבה ביז'  של המבול, מהכניסה שוניםפרק ח עיקר עיסוקנו היה בשלבים ה מפרק ז פסוק יז עד סוף למדנו

 .)בסוף השבוע עשינו עבודת סיכום רצינית במחברת( חשון ועד היציאה בכז' חשון שנה לאחר מכן
 

דמה. עוד התרבו המים והתיבה ממש התיבה התרוממה מהא ,מרוב מים כ( שלבי ריבוי המים במבול.-)יז
רבו המים וגבהו מעל ההרים עוד התרבו המים עד שכיסו את ההרים הכי גבוהים בעולם. עוד הת ה על המים.שט
 אמה. 51

 התרוממה מעל היבשה. -ותרום מעל הארץ
. )רמב"ן(עוקר עצים ושובר בתים התרבו מאוד. הסברנו גם שזרם המים היה מאוד חזק שהיה  -ויגברו המים

 המים אפילו עשו הרים חדשים )העמ"ד(.
 התיבה שטה. -ותלך התיבה

 

הרבה מים כל החיות והציפורים ואפילו האנשים שברחו להרים מתו . אחרי שהיו כ"כ כג( תוצאות המבול-)כא
 )רד"ק(. רק מי שהיה בתיבה ניצל.

 מתו כל החיות ההולכות על הארץ. -ויגוע כל בשר הרומש על הארץ
 כל מי שהיה ביבשה מת.  -מכל אשר בחרבה מתו

על פי הפסוק מי לא מת? -חידה . 

 החי. המים היו חמים ולא נשאר זכר למתים. )רמב"ן(  וישמד את כל\וימחוק -וימח את כל היקום
ע"פ המילה -רק נח נשאר. הילדים מאוד רצו לדעת היכן כתוב שהאריה נשך את נח. )הסברנו -וישאר אך נח

 "אך" מי שהבין הבין(
 

 .היציאה מהתבה מתחילת המבול עדהשלבים 
 .(ו את התאריכים אלא את השלביםהסברנו את התאריכים ע"פ שיטת רש"י, אין לצפות שהילדים יזכר)
 

אחר ארבעים יום נסגרו ערובות השמים אך תהום, ואף גשמים מדי פעם המשיכו לזרום עוד מאה חמישים  )כד(
 .)ראב"ע וספורנו( יום

 

 ב   הפסקת מעינות התהום. א' סיון -א
 .)ראב"ע( בשלוםוא ואשר איתו מהמבול ויצאו ה' זכר את הבטחתו לנח שינצל ה -ויזכור אלקים את נח

 .רד"ק( ן")רמב את מעינות התהוםח שעברה על הארץ וסגרה וה' עשה ר -ח על הארץוועבר אלקים ר
 נחו המים. -וישוכו המים

 הפסיק הגשם. -ויכלא הגשם .כרסנסגרו, הסברנו מהו  -כרוסוי
 

 ד  התיבה נחה על הרי אררט ביז סיון.-ג
דבר  –הפסקה. דיברנו על הביטוי הלוך ושוב, הלוך ודבר וכו'  המים חוזרים לאדמה בלי -וישובו, הלוך ושוב
 שקורה בלי הפסקה.

 

 ראשי ההרים מתגלים. א אב. ה 
 

 .אחר ארבעים יום. ז שליחת העורב -ו
נח שולח את העורב ע"מ לבדוק אם יבשה הארץ אך העורב לא עושה את שליחותו ורק מסתובב סביב התיבה 

  פצרת הילדים סיפרנו מתי העורב עשה את השליחות()בעקבות ה ושב לתיבה מדי פעם.
לא למדנו תשובות באו"ח( מדוע אחר שהעורב חזר לתיבה הוא שוב יצא? -חידה למי שגמר  

 עד שהמים התיבשו. -עד יבושת המים
 

 היונה חוזרת בידיים ריקות. ט שילוח היונה בראשונה לאחר שבעה ימים.-ח
 יותר קלים כלומר האם יש פחות מים. לראות האם המים -לראות הקלו המים

 

 היונה חוזרת עם עלה זית בפיה ומבין מכך נח שאין הרבה מים על הארץ. יא  שילוח היונה בפעם השניה. -י
 נח מבין מכך שהעלה נתלש מעץ והיונה לא מצאה אותו זרוק על פני המים. )חיזקוני(  ,שבור -עלה זית טרף

 6מזל טוב לשמואל יצחק ליום הולדת 



 
 . א תשרי -והסרת מכסה התיבה ב שבעה ימים יג שליחת היונה בשלישית אחר -יב

  נח הוריד את גג התיבה. -סה התיבהויסר נח את מכ
 התיבש החלק העליון של הארץ אך  מתחת היה בוץ. -והנה חרבו פני האדמה

 

 יט גמר התיבשות הארץ בכז תשרי וציוו ה' לצאת מן התיבה.  -יד
 -)אחד התלמידים העיר ברצון ה'. קע"מ ללמד את בניו שעושים הכל ר -ה' לצאת יווהסברנו מדוע נח מחכה לצ

 נו לא יכולים לצאת מבית הספר אם ה' לא אמר"(אנח " אז גם
תאמר להם שיצאו לבד,  -קרי, למדנו מה זה קרי וכתיב ומדוע צריך את שניהם. היצא היצאכתיב,  -הוצא
 . )רש"י(וצה שיהיה עולם חדש שלם ומתוקן()ה' ברחמיו ר אם לא יצאו הוציאם בכח -הוצא

 לסוגיהם. )ראב"ע(  -למשפחותיהם
 

כב נח מקריב קורבן תודה , ה' מקבל את הקורבן ואומר שהאדמה לא תקולל יותר בגלל  -כ
 מעשה האדם ולא יהיה יותר מבול.

 .)שפת"ח( דברנו על קורבן תודה -ויעל עולות בנה. -בןוי

 כלומר ה' קיבל את הקורבנות ברצון. .)ראב"ע( שעושה נחת ריח -ה' את ריח הניחוחוירח 
 בגלל האדם. -בעבור האדם .לעצמו )ולא לנח( )ראב"ע ורמב"ן( -ויאמר ה' אל ליבו

מצעירותו כלומר מאז שהוא קטן יש לו יצר הרע שמתגבר עליו ולכן גם כשהוא גדל  -יצר לב האדם רע מנעוריו
 קשה לו להתגבר עליו.

 לא יעצרו. -לא ישבותו כל עוד יש ארץ )ראב"ע, חיזקוני(. -ץעוד כל ימי האר
במבול לא היה יום ולילה ולא כל עונות השנה. ה' הבטיח שהם יותר לא יפסקו. למדנו איזה חודשים שיכים לכל 

 .תקופה בפסוק ע"פ רש"י
 

ממתיקות הילדים 
 ?עשה שיהיה אפשר לחטא. למה ה' בצורות שונות ,שאלה שחוזרת הרבה פעמים בפרשת בראשית ונח

 ספרנו משל על הילד והסוכריה. כדי שיוכלו להתגבר ולהיות יותר צדיקים!ענינו: 
 ש. למה ה' עשה שהעורב לא יקשיב?

 ש. למה נח שולח את העורב והיונה הרי ה' יכול להגיד לא שנגמרו המים?
 )ראיתי באור בהעמ"ד(את החלון?  הרי אנו יודעים שהוא עשה "אשר עשהחלון התבה "ש. למה כתוב 

 

 ש. למה נח צריך להכניס את היונה לתבה, היא יכולה להכנס לבד?
 פה והוא עזר לה.יתה עית. היא ה

 הנציב כותב כנ"ל ומוסיף שהיא שהיא התביישה לחזור בידיים ריקות.
 

 מה כתוב כי מים על פני כל הארץ הרי נראו ראשי ההרים?לש. 
 ה עליו לצאת מהתבה?את או ציווצהאם ה' אמר לנח ל ש.
 

 :עברית
כל ילד יקבל אות ויצטרך  ביום רביעינסיים את הכתב המרובע  ה השבועלמדנו אותיות ט, ל, מ, ם. בע" -כתיבה
 חפץ שמתחיל באות שלו למשל ג ג'ירפה )עדיף דבר שיכול להכנס לכיתה(.  ליום ראשוןלהביא 

 כללי יש התקדמות משמעותית בכתיבה. ןמאוד יפה באופ סימנו את הנושא מיון והכללה הילדים עבדו-בין השורות
אותיות סופיות )גם בכיתה  וׂש כדאי לחזור עם הילדים על אותיות דגושות ורפויות ׁש -קריאההמבדקי סיכום 

 .בפרטיות(נקדיש לזה זמן(. )דברים פרטניים נדבר 
 א בבקשה להביא בהקדם מחברת..לפי הכיוונים. מי שעדיין לא הבי3, 2, 1התחלנו ללמוד לכתוב  -חשבון

 
  עוקבים ומשתפים במחברת קשר.שיש כח לכל ההורים 

 יהיה חנוכהכסלו קודים. בע"ה נושא חודש ירו בשמחה השבוע הסתיים חודש "מחודדים". התחלנו את החודש. 
  

 ומבורךשבת שלום 
 שפילמן ושרה יהודה

 
       :פינת ההורים

 ______ -חזרנו עם בנינו על מה שלמדנו

 אנו רצים לשתף:________________

 __________________________ 

 

 

 

 


