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 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 
 

  -מהנעשה בת"ת
 להיות שותפים לשמחת מסיבת סיום של כיתה ב'. זכינו השבוע 
  כדי להכין ממנו חנוכיה גם זה היה באוירה טובה עם כיתה ב'יצאנו לטיול והכנו חמר. 
 ן האוכל.מסיפור על חנוכה מדי יום בז 

 ובה עשינו מסיבת אותיות כתב מרובעבשעה ט. 

 תורה:

 ה.לספר על דור הפלגוהתחלנו  אומות העולם. 07השבוע ב"ה למדנו פרק י'. למדנו על לידת 
 

 הנולדים מבני נח. -א  תולדות בני נח
)למדנו את זה  הכותרת בתחילת הפרק וסיכום בסופו וכן בתולדות כל בן מבני נח. דנו שהתורה כותבת את למ

 למרות שלא בטוח שזה לרמה של כל הילדים(
 
 אומות. 41 -ה  תולדות יפת -ב

 למדנו שהתורה כותבת דווקא ילדים שיצא מהם עם )רמב"ן(.

נפרדים אחד  -יים )ביבשות בתוך הים( כל עם באי אחרבני יפת גרו בא -מאלה נפרדו איי הגוים בארצותם
 )רמב"ן(. "יפת אלקים ליפת" -מהשני. היה להם שטח גדול מאוד כמו שברך נח

 נפרדו גם בכך שלכל עם היה שפה שונה. -איש לשונו

 .)העמ"ד( נפרדו גם למשפחות בעמים שונים, לכל עם כמה משפחות -למשפחותם לגויהם
 
 .ת נמרודואומות. רשע 03 -כ  תולדות חם -ו

 .)רמב"ן( לא היה עם, ככל שאר המנויים בפרקנמרוד  -וכוש ילד את נמרוד

כשמו כן הוא "שהמריד כל העולם  הוא התחיל להיות גיבור לדברים רעים. -ר בארץהוא החל להיות גב  
ם )והעמ"ד(. במלכותו של הקב"ה" )חולין פט.( הדגשנו שהוא לא סתם גיבור אלא היה מלך ששולט על אנשי

אלות לדיוןש  )לא למדנו. הכי חשוב מה שהילדים מנסים לתרץ לבד אך אפשר לעיין גם ברמב"ן ובהעמ"ד( 
 ? היכן למדנו שהיו גיבורים לפני נמרוד. 1
 . מדוע התורה כותבת שהוא הגיבור הראשון? 2

יה עושה לאנשים שלא יוכלו להיות כמו שציד תופס את החיות שלא יהיו חופשיות כך נמרוד ה -בור ציד לפני ה'ג  
 חופשיים לעבוד את ה' אלא משכנעם ומכריחם לעבוד ע"ז )רש"י(.

 בדורות מאוחרים יותר מי שהיה מתנהג כך היו אומרים עליו שהוא כמו נמרוד.  -על כן יאמר..

 העיר הראשונה שמלך בה היתה בבל. -ותהי ראשית ממלכתו בבל

 לכן יצא מארצו ובנה מקומות חדשים. צה את "החינוך" של נמרודר אשור לא -מן הארץ ההיא יצא אשור

 הכוונה לננוה שכתוב עליה בספר יונה שהיתה העיר הגדולה. -היא העיר הגדולה

 הפלשתים נולדו מפתרסים וכסלחים. -אשר יצאו משם פלשתים

ל אברהם אבינו מבני שם התורה מספרת את גבול ארצו של כנען ובניו מכיון שהכל יהיה ש -ויהי גבול הכנעני
 שהרי כנען עבד לשם וכל מה שקנה עבד קנה האדון )רמב"ן(.

 הגבול הוא עד שבאים לסדום.  -בואכה סדומה
 

 אומות 62 -לא  תולדות שם -כא
, לאברהם אבינו קוראים אברהם )פרת( שם היה האדם החשוב לכל האנשים הגרים בעבר הנהר -אבי כל בני עבר

 (.ורמב"ן )רש"י מעבר הנהר העיברי כי הוא היה 
 יפת היה הגדול באחים. -אחי יפת הגדול

השם של פלג רומז על מה שיקרה בזמנו שבזמנו  היה את דור הפלגה שנפרדו כל העמים  -כי בימיו נפלגה הארץ
 בארץ.

 המקום שהם )בני שם( גרו. -ויהי מושבם
 סיכום הפרק.  לב

מי היו הסבא  חידה!!!
 והסבתא הראשונים?

 



 
 הסביר שעיקר החטא היה עבודה זרה )ע"פ סנהדין קט.(בחרנו לאנו  ד חטא דור הפלגה.-פרק יא א

כולם הסכימו לאותם רעיונות. דברנו על כך שכשיש שלום אפשר לעשות המון מעשים טובים  -דברים אחדים
ת שלהם לדברים רעים והכל )סיפרנו על בעל המחרשה בעל הבור ובעל הבית( אך האנשים השתמשו בחברו  

 .ח()רש"י פסוק  בהנהגתו של נמרוד

ת לבבל. כאשר הלכו האנשים מצד מזרח. אחר המבול היו באזור הרי אררט שהם מזרחי -ויהי בנסעם מקדם

 מקום משורי גדול ללא הרים. )ראב"ע( -וימצאו בקעה (ע"פ ראב"ע( )רמב"ן

 בואו ונכין לבנים. בארץ שנער לא היו לבנים ולכן הכינו לבנים מחול ומים. -הבה נלבנה לבנים

 למדנו על שריפת הלבנים בכבשן האש. -יפהונשרפה לשר

 הטיט העשוי מעפר ומים שימש להם כמלט וכטיח )הסברנו למה משמש הטיח(.  -והחמר היה להם לחומר

 )ת' יונתן(. יעשו במגדל שם אלהים אחרים כלומר ע"ז -ונעשה לנו שם

 שלא יתפללו לע"ז שלהם.שמא נתפזר. חששו מכך שאם לא כולם יגורו באותו מקום יהיו אנשים  -פן נפוץ
 נזכרנו בציוי ה' לאדם: "ומלאו את הארץ". )רשב"ם(

 
ילדנומתיקות מ  
 מדוע בני חם כתובים לפני בני שם הרי שם גם יותר גדול )ע"פ מה שלמדנו( וגם יותר חשוב? ש. 

 ענינו שהתורה אחרי הילדים של שם רוצה להמשיך מיד עם אברהם אבינו שהיה מזרעו )רמב"ן(.
 . כשלמדנו שאשכנז נולד שאלו ממי ספרד נולד?ש

 ש. למה לכנען המקולל יש כל כך הרבה ילדים?
 ת. כדי שיהיה עוד עבדים לילדים של שם.

 
 :עברית

בשעה טובה סימנו כת ב מרובע במסיבת אותיות נפלאה, אפינו עוגיות ושחקנו משחק עם כל מה שהילדים הביאו 
לת למשה מנחם. ד -דולות ידידיה דוידויץ. ג -ג לון לשילהבסלי ב -ב. גסים למשה אנסבכרא-אתודה רבה על: 

 -טשמל למרדכי. ח חטיף -. חבובים אלחנן טאוזרעים וז -ז פלים למשה צבי.ו -ודר לנעם חיים. הפירות  -ה
סף יולענה נ -נ סכה אלחנן מאיר.מ -מטקס דויד. ל -ל ד אחיה.כ -כירק ירוק )מלפפון(.  -לית ליהודה אורי. יט

הוב ביגלה צבע צ -צ יצה ידידיה תאנה.פ -פלטוביה. וגה ע -ע. לשמואל יצחק פר תורה לאכילהס -סבנימין. 
 הילים.ת -תעון סכריה. ש -שכבת. ר -רוביה. ק -קהובה לאלנתן. צבשקית 

 
 . קיבלנו ספרי כתב עגול בבקשה לעטוף

. התחלנו שיעורי עברית לכלא( להביא את הספרים ומחברות נהנים לכתוב בכתב עגול )במקום שלום כיתה 
 . לסיים בבית 11לעמ'  הגענויומן בלימוד אותיות 
 שומרים.  ,שמרנו ,שמרתי :ר בני המשפחה,מ,כתבנו משפחות מילים לדוגמה משפחת ש במחברת לשון
 כתיבת משפט לכל מילה. שעורי בית            

 .11ו 11שעורי בית עמ'  חשבון
אנו משתדלים להקפיד על כתיבה מדויקת לפי הכיוונים אנו מבקשים שיהיה  ,כתב עגולבלימוד  -הודעה חשובה

גם מעקב והקפדה על הדברים האלו בבית. אם ישנם קשיים מיוחדים בבקשה לעדכן בהקדם ובע"ה נתקדם 
 בשיתוף פעולה.

 טובים של  בע"ה בשבוע הקרוב הילדים יקבלו הביתה נר ובתוכו ההורים יתבקשו לכתוב תכונות ומעשים
 בנם.

  

 

 ומבורךשבת שלום 
 שפילמן ושרה יהודה

       :פינת ההורים
 ______ -חזרנו עם בנינו על מה שלמדנו

 ף:________________רצים לשתאנו 

 __________________________ 

 

 

 


