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  'בראשית לכיתה ב

 - מדריך למורה -

 

 

 הקדמה

 

. הספר 'לכיחה ב כנית הלימודים החדשה בתנ"ך תשע"טותברוח ספר הלימוד והמדריך למורה נכתבו 

 כיל את כל הפרקים והפסוקים, למעט פסוקים אחדים שהוחלט לא לכלול בו.מ  

ים המרתקים בשל הקושי בקריאת שפת התנ"ך ובהבנתה וכדי לחשוף את התלמידים לסיפור

ולרעיונות החשובים בלי להמאיס עליהם את הקשיים, חולקו הפרקים ליחידות משנה, ובכל יחידה 

מובאים פירושים למילים קשות, שאלות לאיתור מידע בהכוונה לפסוק שבו נמצאת התשובה, שאלות 

צמם בזוגות לשיחה בכיתה לפני הקריאה ואחריה וכן פעילויות שונות ומגוונות שהתלמידים יבצעו בע

כן נלמדים בספר נושאים לשוניים המאפיינים את שפת התנ"ך, ולאורך כל הספר -או בקבוצות. כמו

מובאות שאלות הקשורות בנושאים שנלמדו, כדי שהתלמידים יטמיעו את הנושאים האלה. נוסף על 

-שצוירו עלכמו שירים מוכרים, ציורים  - כל אלה, מובאים בספר טקסטים מהתקופה המודרנית, שלנו

כדי לקרב את הסיפורים שקרו בעולם  -יום -י היוםמחיידי ציירים בעלי שם, ותיאורים של מצבים 

הקדום, הרחוק, אל חיי הילדים, החיים העכשוויים. כך נוצרת אווירת לימודים מעניינת וחווייתית 

 התורמת להבנה של הנושאים השונים ומתאימה לחיי הלומדים.

 

 

 יתהמבנה של ספר בראש

 

מעשה בריאת העולם עד קניית מערת הפרקים מהם הנושאים הנלמדים בספר בראשית בכיתה ב' 

בקיצור יחסית,  יםהמכפלה בידי אברהם. מעשה בריאת העולם וקורות הדורות הראשונים מתואר

 מפני שחלקו העיקרי והחשוב של הספר הוא סיפורי האבות.

 קורות הדורות הראשונים

מנסה לעצב את העולם האל בהם שונים מתוארים כשורה של ניסיונות אחד עשר הפרקים הראש

וה(, אך הם אוכלים מפרי עץ הדעת ונכשלים. ומנסה זוג אחד )אדם וחהוא בצורה נכונה. בתחילה 

מנסה הוא מנסה דור שלם )דור המבול(, אך הדור משחית את דרכו. בניסיון האחרון כך הוא -אחר

האמור לשמש  ,אברם ,העומד בראש המשפחההוא מנסה את עיקר וב ,היא משפחת תרח ,משפחה אחת

 דוגמה לכל העמים האחרים ולהפוך לאבי האומה הישראלית. 

ח וח ועשרה דורות מנותיאורי הדורות הראשונים מתחלקים לשתי תקופות: עשרה דורות מאדם עד נ

 מבדיל בין שתי התקופות.  ,עד אברם. המבול, אשר התרחש בדור העשירי

ה אכלו מפרי עץ הדעת, קין הרג ות הדורות הראשונים עומד בסימן הידרדרות מוסרית: אדם וחוקורו

ואנשי מגדל בבל  ,םכדראת הבל, למך חיבר שיר התפארות על רצח, אנשי דור המבול השחיתו את 

ה ובניסיון למרוד באל. תקופה זו עומדת גם בסימן הקללה: האל מקלל את וחטאו בחטא הגאו

ִעָסבֹון ֹתאֲכֶלָמה",)" פת האדם הראשוןהאדמה בתקו ֲעבוֶרָך בְּ (, האל פרק ג', פסוק י"ז ֲארוָרה ָהֲאָדָמה בַּ

ח מקלל את כנען נכדו. הדורות וונ ,(ָארור ָאָתה ִמן ָהֲאָדָמה", פרק ד', פסוק י"א)" מקלל את קין

והבל  ,ין היה עובד אדמהק: הראשונים עומדים בסימן התפתחות חומרית בעקבות האכילה מעץ הדעת
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בני למך הם אבות התרבות החמרית: יבל היה  ;חנוך, הבן של קין, בנה את העיר הראשונה  ;רועה צאן

 ;ותובל קין אבי חרשי הברזל ,אבי הנוודים רועי הצאן, יובל הוא אבי האנשים שאומנותם היה הנגינה

לייצר חומרי בנייה ולבנות מגדל וראשו  אנשי מגדל בבל הצליחו ;ח בנה תיבה והראשון אשר נטע גפןונ

 בשמים. 

 סיפורי אברהם

ובייחוד בעומד בראשה אברם. הפרטים על חיי אברם לפני בואו אל ארץ  ,האל בוחר במשפחה אחת

כנען בגיל שבעים וחמש הם מעטים, מפני שהם אינם חשובים למחבר הספר. משפחת תרח  עזבה את 

כנראה סיבות כלכליות או בעקבות , יהמור" בדרום מסופוטכשדים המזוהה עם העיר "א רהעיר או

ה. אברם ושרי בסכנה לחייהם. בדרכה אל ארץ כנען עצרה המשפחה בעיר חרן בסוריה ושם התייש

 אשתו ולוט אחיינו עזבו את חרן כדי להגיע אל ארץ כנען בעקבות הצו לאברם.

את אברם, כדי לבדוק אם אברם  האלניסה בהם שחז"ל פירשו את סיפורי אברם כעשרה ניסיונות 

בית אביו את ראוי להיבחר לאבי האומה. הניסיון הראשון הוא הצו לעזוב את ארצו ואת מולדתו ו

והניסיון העשירי הוא הצו להקריב את בנו יצחק בהר המוריה. בניסיון הראשון  ,וללכת אל ארץ אחרת

 ותר על עתידו. ומוכן לבניסיון העשירי והאחרון הוא , וויתר אברם על עברו

כלומר הסיפורים רומזים על אירועים בתולדות , סיפורי אברם עומדים בסימן מעשה אבות סימן לבנים

רמזת מ -שכם , בית אל, העי כמו  -הליכתו של אברם במקומות מסוימים בארץ , לדוגמה .בני ישראל

ירידת אברם ושרי ; בהם הלך אברםשכיבוש המקומות על על כניסת בני ישראל לארץ בספר יהושע ו

על , מרמזות סכנה אשר נשקפה לאברם במקוםהב בעקבות רעב כבד בארץ ו"למצרים בבראשית י

 יעתידהרמז על המעבר מהניצחון על מלכי המזרח, אשר עברו בדרך המלך,  ;שעבוד צאצאיו במצרים

ירושלים(  צדק מלך שלם )שמה הקדום של הסיפור על מלכי ;של בני ישראל בדרך זו בדרכם לכנען

 רמז על קדושת העיר. מ

 ,א"יורש. עקרותה של שרי נזכרת כבר בפרק י ןאחת הבעיות הגדולות בסיפורי אברם היא היעדר ב

ונושא זה עובר לאורך כל סיפורי אברם. היעדר בן יורש הוא בבחינת סופה של המשפחה. אברם חושש 

שרי נתנה לאברם  .רכושו לעבדו הבכיר עביר את, שכן הוא במקרה כזה הוא ית ללא בן יורשומומפני 

יוולדו לאברם ילדים ממנה. האל מבטיח להעניק בן יורש לאברם כבר יאת הגר, האמה שלה, כדי ש

ם וכורת איתו ברית יו מבטיח האל לאברם כי צאצאיו יהיו רבים כמו כוכבי השמי"בפרק ט, וב"בפרק י

זוכה אברהם לביקור של אורחים ח "מתחייב להעניק לצאצאיו את הארץ. בפרק יהוא בה ש

 המבטיחים לו כי שרה אשתו תלד בעוד שנה.

הברכות וההבטחות עוברת באילן היוחסין של משפחת האבות תמיד לאדם אחד מבין שניים. האל 

בוחר לשבת בקצה  זאת לעומת לוט .ואברם בוחר לשבת בארץ ,בוחר באברם ומבטיח לו את הארץ

 ואילו יצחק נשאר בגבולות הארץ.  ,שמעאל. ישמעאל יושב במדברולא בי ,הארץ. האל בוחר ביצחק

מערכת היחסים בין האל לאברם מעוצבת בעזרת בריתות. הברית הראשונה היא ברית בין הבתרים 

ה היא ברית המילה יהבטחתו ולתת לבני אברם את הארץ. הברית השני תב האל למלא איבה מתחיש

 ,צאצאיו כאחוזת עולםללתת את הארץ לאברהם ו בה מתחייבים שני הצדדים: האל מתחייבש

 ם ובני ביתו מתחייבים לעבור את טקס ברית המילה.הואבר
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 יחידות הלימוד בספר הלימוד

 

המטרה המרכזית היא לסקרן את התלמידים, בספר הלימוד ליחידות משנה. מחולקים  התורה פרקי

כילה מידע נו. לכן כל יחידת לימוד מְּ לגרום להם עניין והנאה בקריאה ובמה שיש לתורה להציע ל

 ושאלות מסוגים שונים.

 מילים רבות אינן  מילים.  יפירושים, ולצידם המקראיהפסוקים דת לימוד כוללת את יכל יח

מוכרות לתלמידים, לעיתים המבנה התחבירי שונה מהמבנה של לשון ימינו, ולכן הקריאה אינה 

כירים, אך הן נכתבות אחרת ממה שהם תלמידים מַּ טבעית לתלמידים. נוסף על כך, יש מילים שה

מומלץ שהמורים יקראו את רגילים. )לדוגמה, המילה "ִהיא" נכתבת לפעמים "ִהוא".( לכן 

פי רמת התלמידים, אפשר -הפסוקים בקול, והתלמידים יעקבו באצבע אחר הקריאה. בהמשך על

 לבקש מהתלמידים לקרוא בעצמם בקול.

 שאלות הדורשות סביבה נכתב מערך השיערת דריכה שה או בשאליחידות נפתחות בשיחרוב ה .

פה בשיחה בכיתה, כדי לא להעמיס -יכולות להיות עליהן כמה דעות, ייענו בעלשחשיבה ושאלות 

 על הילדים את הכתיבה.

  התלמידים עונים בכתב על שאלות של איתור מידע. כדי להקל עליהם הם מופנים לאורך היחידה

דויקים שבהם הם אמורים למצוא את התשובה, והם אינם צריכים לחפש בכל תמיד לפסוקים המ

מקבץ הפסוקים. התשובות על השאלות האלה הן קצרות ואינן דורשות כתיבה רבה העלולה 

 להקשות על התלמידים ולהמאיס עליהם את הלימוד.

 ים קטע לעיתים התלמידים מתבקשים לכתוב את הפסוקים במילים שלהם, ובדרך כלל הם משלימ

מוכרות ועם הצורות -בעזרת מחסן מילים. המטרה היא לעזור להם להתמודד עם המילים הלא

 התחביריות שאינן אופייניות ללשון ימינו.

 עקב בצד  הדיהלמאת המובילות את ההוראה ו ,לות על הנושאים החשובים בפרקמובאות שא

 . אגודל

  המתאימות לגיל הלומדים.  -רש"י  בעיקר פרשנות חז"ל ובעיקר -מובאות פרשנויות שונות 

 .מובאים סיפורי פולקלור, אגדות, תמונות, מפות ועוד, הקשורים לפסוקים הנלמדים 

  'ב"פינת לשון" מובאים נושאים לשוניים הקשורים לשפה הייחודית של התנ"ך. בכיתה ב

 התלמידים לומדים את הנושאים הרווחים ביותר בשפת התנ"ך, נושאים שהם נתקלים בהם

צורות פועל ארוכות  השאלה, 'המגמה, ה 'ו' ההיפוך, הלאורך כל הפרקים בספר בראשית: 

, שכן ספרי התורה, הפרקים יהיגימטרכן הם מתחילים ללמוד -וקצרות, כינויים חבורים. כמו

והפסוקים ממוספרים בשיטת הא"ב. לעיתים מובאים פירושים שונים למילים המוכרות לילדים. 

אותם לכך שלפעמים יש למילה כמה פירושים, וללמד אותם לבחור את  המטרה היא לחשוף

הפירוש המתאים למילה. הפירושים לקוחים מ"רב מילים לבית הספר, יעקב שויקה". חלקם 

מובאים בצורה אותנטית, מצולמים, וחלקם מעובדים. נוסף על כל אלה, נלמדים ביטויים שונים 

 סוק מסוים.המשמשים אותנו עד היום, והם נובעים מפ

  מאחר שספרי התורה מחולקים לפרשות, כאשר מסתיימת פרשה מובא סיכום של הנושאים שעלו

 בה.
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 נושאים לשוניים

 

הוחלט ללמד את העקרונות הבולטים בשפת התנ"ך. כדי להטמיע את הנושאים וכדי שהתלמידים לא 

 ורך כל הספר.ת" העקרונות האלה, הם מתורגלים לאירגישו חסימה בקריאה בגלל "זרו

 המאפיין העיקרי של לשון המקרא – (22) ו' ההיפוך 

 ו' הנכתבת בתחילת פועל ו"הופכת" אותו מעבר לעתיד ומעתיד לעבר.-הכוונה ל

 (63) ה' השאלה 

בימינו מילת השאלה "האם" מחליפה את ה' השאלה, אולם רוב הדוברים אינם משתמשים אפילו 

הוא העלייה משפט חיווי "האם" לבין  לששאלה  במילה "האם". בדיבור ההבדל בין משפט

והירידה של הקול בסוף המשפט. בכתיבה מקובל לסמן נקודה בסוף משפט חיווי וסימן שאלה 

בסוף משפט שאלה. במקרא סימני הפיסוק שונים מאלה של ימינו, ולכן בספר מובאים סימני 

 השאלה במקומות הרצויים.

 "(96) משמעויות של המילה "אך 

רי העברית חלק מהתלמידים מתחילים ללמוד מילות קישור, וביניהן מילות ניגוד כמו בשיעו

 כירים את המילה "אך". "אבל" ו"אך". יש תלמידים שאינם מַּ 

 יראו התלמידים שלמילה "אך" יש משמעות נוספת: "רק".כעת 

 "(116) משמעויות של המילה "את 

כירים גם את לקחתי את הספר. הם מַּ  כירים את המילה "את" כחלק ממושא ישיר:התלמידים מַּ 

 הנטיות של המילה: לקחתי אותו, לקחתי אותה.

למילה "את" יש משמעות נוספת: "ִעם". בימינו אין משתמשים בה בצורה הנפרדת, אבל היא 

בחיי  מוכרת בנטיות: הלכתי איתו, הלכתי איתם. לעומת זאת במילה "עם" לא משתמשים בנטיות

 .עיקר בִספרותיום, והן מוכרות ב-היום

 ( 133) גימטרייה 

לכל אות בעברית יש ערך מספרי. בדרך כלל התלמידים לומדים גימטרייה בשיעורי חשבון. לכן 

החשיבות של הגימטרייה  הוחלט להזכיר כאן את הנושא ולהציג את האותיות הראשונות, עד נ'.

בספר בראשית יש  .ספרֹותכאן נובעת מכך שהפרקים והפסוקים ממוספרים באותיות, ולא ב

  חמישים פרקים )שיילמדו בכיתה ג'(, ולכן מובאים כאן הערכים עד נ'.

 (138) פועל בצורה מקוצרת ובצורה ארוכה 

נושא זה מובא בהקשר של ו' ההיפוך. לפעמים כאשר יש ו' היפוך בשורשים מגזרת נל"י )בצורת 

ים ו"ישמור" במקום "שמר", (, מקצרים את הפועל. דוגמה: כשם שאומרבסוף יש ה' נסתר-העבר

היינו מצפים שייאמר "וישתה" במקום "שתה". אולם הצורה הנכתבת היא "וישת". זו צורה 

 קצרה.

 בספר הזה הצורה "וישתה" נחשבת ארוכה, כדי שהתלמידים יבדילו בינה לבין הצורה הקצרה.

ת אלה אינן היא למשל "אשירה" )במקום "אשיר"(. אבל צורו ,צורה ארוכה המקובלת במקרא

 נלמדות בספר הנוכחי.

 (144) ה' המגמה 

ל' הנכתבת בתחילת -ה' הנכתבת בסוף שם עצם כדי לציין כיוון, והיא מחליפה את ה-הכוונה ל

בימינו נותרו כמה מילים שיש בלשון המקרא מוצאים מילים רבות שיש בהן ה' המגמה.  המילה.

 .ועוד הה, צפונה, ימינה, שמאלה, הביתבבהן ה' המגמה: מער
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 (170) ובפועל( 152) כינוי חבור בשם העצם 

רוב התלמידים לומדים בשיעורי ספרות את הכינויים החבורים, משום שאלה קיימים בעיקר 

 בסיפורים.

ידי המילה -ידי המילה "של", ואילו כינוי חבור בפועל מפורק על-מפורק על העצם כינוי חבור בשם

 שני הסוגים האלה בנפרד.בספר הזה התלמידים לומדים את  "את".

 

 מה למדנו בספר?

 

( 3( ניבים וביטויים, )2( לשון, )1בסוף הספר מובאים שלושה מקבצים של שאלות בשלושה תחומים: )

 תוכן מקראי.

יום הכתוב בלשון המקרא, ללשון ימינו. שאלה זו -י היוםמחישאלת הלשון היא "תרגום" של מצב 

 ועשויה לעורר צחוק בקרב התלמידים ולכן תגרום להנאה.בודקת את הפנמת הנושאים הלשוניים 

יום, ועל התלמידים לזהות מהו הביטוי -י היוםמחיבשאלת הניבים והביטויים מובאים מצבים 

יומי של -המתאים. כל הביטויים נלמדו בספר בהקשר המקראי, והתלמידים נחשפו לשימוש היום

 הביטוי.

אלת "מי אני". מובאים הנושאים העיקריים שחשוב שאלות על התוכן המקראי מובאות בצורת ש

 לזכור מפרקי הספר.

 

 

 המדריך למורה

 

 בלבד.  יםהמדריך למורה מיועד למור

הרעיונות ואחריו כל  ,פיו נכתבה יחידת הלימוד-עלש היסוד המארגןכל יחידת לימוד כוללת את 

 ביחידת הלימוד. תשובות לכל השאלותהלאחר מכן מובאות בפרק. ש
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 הענייניםתוכן 

 

 העמוד   
 בספר הלימוד

 העמוד 
 במדריך למורה

ִחיִלים תְּ ֹמד מַּ  7 5  תֹוָרה ִללְּ

ִריַאת סוִקים א ֶנֶרק ָהעֹוָלם בְּ  7 7 לד-א נְּ

ן מַּ נוָחה זְּ סוִקים ב ֶנֶרק מְּ  12 29 ד-א נְּ

ן ֶדן גַּ סוִקים ב ֶנֶרק ע   13 33 כד-ד נְּ

ג רוׁש ן הַּ ֶדן ִמגַּ  16 41 ג ֶנֶרק ע 

ֶהֶבל ִיןקַּ   21 58 ד ֶנֶרק וְּ

י י נ י חַּ סוִקים ו ֶנֶרק ָבָאֶרץ ָהָאָדם בְּ  25 72 ו-א נְּ

סוִקים ו ֶנֶרק חַּ נֹ   26 77 כב-ז נְּ

בול מַּ   83 ז ֶנֶרק הַּ

ִציָאה יְּ ָבה ִמן הַּ ת    97 ח ֶנֶרק הַּ

ִרית בְּ ין הַּ ל ב  ין ָהא  ב    110 ט ֶנֶרק וָבָניו ֹנחַּ  לְּ

דַּ  סוִקים יא ֶנֶרק לבֶ בָ  לִמגְּ  37 125 ט-א נְּ

ת חַּ נַּ ָרם ִמׁשְּ  40 135 לב-ים כזִק סויא נְּ  ֶנֶרק ַאבְּ

ָרם ן ַאבְּ ָנעַּ סוִקים ֶנֶרק ִבכְּ  42 140 ט-א יב נְּ

ָרם י ַאבְּ ָשרַּ ִים וְּ רַּ ִמצְּ סוִקים יב ֶנֶרק בְּ  44 148 כ-י נְּ

ָרם לוֹ  ַאבְּ  47 153 יג ֶנֶרק טוְּ

ָחָמה  50 163 יד ֶנֶרק ִמלְּ

ִרית ין בְּ ָתִרים ב  בְּ  53 175 טו ֶנֶרק הַּ

אל ָמע   56 186 טז ֶנֶרק ִיׁשְּ

ִרית  58 196 יז ֶנֶרק ִמיָלה בְּ

ִחים  61 207 יח ֶנֶרק ָהאֹורְּ

ת דֹום ֲהִריסַּ ֲעמֹוָרה סְּ הַּ  וַּ  65 223 יט ֶנֶרק טלוֹ  תלַּ צָ וְּ

ָרָהם ָׁשָרה ַאבְּ ָרר ִעירבָ  וְּ  69 239 כ ֶנֶרק גְּ

ָחק תדַּ ל   רוׁש ִיצְּ ג  אל ָגרהָ  וְּ ָמע  ִיׁשְּ  71 246 כא ֶנֶרק וְּ

ָחק תדַּ ָעק    74 263 כב ֶנֶרק ִיצְּ

ת ָערַּ ָלה מְּ נ  כְּ מַּ  76 273 ֶנֶרק כג הַּ

נו ָמה דְּ ֶפר ָלמַּ ן   78 282  ?בַּ
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 חילים ללמוד תורהמת

 

כירים את המושג "משפחות מילים" מכיתה א'. כאשר מדברים על המילה חלק מהתלמידים מַּ 

"חומש", אפשר לציין שהמילה קשורה למשפחה של המילה "חמש", לשתי המילים יש אותן אותיות 

 כיל חמישה ספרים, וגם כל אחד מהספרים נקרא חומש. למשל, אומריםש. לפיכך החומש מ  -מ-ח

 "חומש בראשית".

בהקדמה לא הוזכר שספרי התורה מחולקים לפרשות. לאחר שילמדו את הפרקים הקשורים לפרשה 

 הראשונה, יוזכר נושא זה.

כירים סיפורים שהקריאו כירים. חלק מהם מַּ חשוב לשוחח עם התלמידים על סיפורי מקרא שהם מַּ 

 להם בגן, חלר ראו סרטים המזכירים סיפורים מסוימים.

 

 וזמן מנוחה בריאת העולםד': -פרק ב' פסוקים א' - 'א פרק

 

 היסוד המארגן

גד למיתוסים של עמים אחרים על בריאת העולם וקובע כי אל אחד ברא את ומעשה הבריאה מנ

 העולם.

 

 רעיונותה

אִׁשיתהמילה " (1 ר  נסמכת, כלומר אחריה היה אמור להיות שם עצם סומך היא מילה  '" בפסוק אבְּ

אִׁשית) ר  ..., למשל, בראשית הדברים(. מאחר שכאן אין צירוף סמיכות, פירש רש"י, כי היה הַּ  בְּ

רֹוא", ופסוקים א' ו הפירוש למשפט הראשון הוא:  ב' הם טפלים. -צריך להיות כתוב "בראשית בְּ

ז א הו...והו ובותה תים ואת הארץ, והארץ )אז( הייאלוהים את השמי )בריאת( או"בראשית בר

  "'.י אוריה': אלוהיםאמר 

 ,חושך, מים ושני הפסוקים הראשונים מתארים את המצב לפני בריאת העולם. לפני הבריאה הי (2

והיבשה מים למעלה הכלומר  ,סדר-פירושו אי "תוהו ובוהו"תוהו ובוהו ותהום. המונח 

 ינוס הגדול אשר היה לפני הבריאה.יהאוקהיא בעצם "תהום"  מתחתיהם. 

מן; ביום השני הוא בורא את המקום; ביום השלישי הוא בורא את ביום הראשון בורא האל את הז (3

בהמשך סוגים של מאורות, סוגים של בעלי חיים, סוגים של בני אדם )זכר ; והמינים של זה ושל זה

 ויותיוגים של אישס ונקבה(, סוגים של ימים )ימי חול ושבת( ובמהלך מעשה הבריאה כולו

 .(האלוהים והאדם)

ידי כך בורא את הזמן. -ועל ,הלילה לבין האור של היום בין החושך שליל האל ביום הראשון ִהבד (4

ידי תחיבת פרק זמן של -עלזה מזה. ההבחנה מתבצעת מן עד להבדלת הימים זאפשר להבחין ב-אי

 .אור לתוך החושך הממושך

מים מעל בין ם ליביום השני ִהגביל האל את מקומם של המים וִהבדיל בין מים מתחת לשמי (5

ם. מעשה זה מתואר בצורה הרמונית בניגוד לסיפורי בריאה מן המזרח הקדום המתארים ימיהש

 אל הראשי בזמן בריאת העולם.בין מלחמה בין המים ל

כי "בו לא נאמר שביום השלישי נאמר פעמיים "כי טוב", מפני שיום זה הוא המשכו של היום השני  (6

 מים ביום השני.בין ה לאחר שִהבדיל בין מים ליבשבין בין מים ל האל . ביום השלישי ִהבדיל"טוב
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"ירח" אינן נזכרות בבריאה זו, מפני וביום הרביעי מתוארת בריאת המאורות. המילים "שמש"  (7

ומחבר הסיפור לא רצה לחלוק כבוד  ,שבעולם העתיק האמונה בשמש ובירח הייתה נפוצה מאוד

 לאמונה זו.

דולים באופן מפורש. בפסוק זה מופיעה מחאה נגד א התנינים הג"בפסוק כמוזכרים ביום החמישי  (8

א התנינים מתוארים "ובפסוק כ ,בו התנין נזכר כאחד מאויביו של אל היםש ,מיתוס מרד הים

 כבעלי חיים רגילים.

. מעמדו של האדם לבריאות האחרות ביום השישי נברא האדם. בריאת האדם היא מפורטת יחסית (9

הבריאה בצלם מעניקה לאדם קידו לשלוט על בעלי החיים. ותפ ,גבוה, הוא נברא בצלמו של האל

עיניו, פיו, מוזכרים בדומה לאדם ) מתואר לפעמים בתנ"ך האלהאחרים.  עומת היצוריםעליונות ל

. אפשר לתהות אם הבריאה בצלם מקרבת את הדמיון של האדם מותניו(ו זנו, אפו, פניו, ידיווא

 לאל.

רון שון רבים. דיבור זה מנוגד לאמונה באל אחד. הפתְּ ו האל מדבר בל"בבריאת האדם בפסוק כ (10

 האל התייעץ עם המלאכים בזמן הבריאה. יהוא כ

. היום השביעי הוא יום מבורך ומקודש. לבסס את שמירת השבת כדיכל סיפור הבריאה מסופר  (11

 יום השבת מופיע כבר בבריאה, כדי להדגיש את חשיבות השבת.

 

 תשובות לשאלות

 8עמ' 

וע כי אל אחד ברא את העולם או ר התנ"ך נפתח בתיאור בריאת העולם, כדי לקבספ  1שאלה 

 כי העולם שייך לאל.

 לפני שאלוהים ברא את העולם, הכול היה מבולגן.ש התלמידים יכולים לכתוב  2שאלה 

 היום הראשון

 9עמ' 

חושך בשיר באופן הפשוט השיר מתאר איך האור מגרש את החושך. אפשר להבין שה באנו חושך לגרש

אפשר לגרשו לבד, אלא צריך לשתף פעולה. -רע, ולכן איהאינו אמיתי אלא מסמל את 

הם בצורת רבים )באנו, בידינו( כדי לציין שהאור הקטן של כל אחד  הפעלים והנטיות

 מצליח לגרש את החושך הגדול והחזק והמפחיד.

ת ומעבדת. נולדה מחברת, מלחינה, מבצעת, מתרגמשרה לוי תנאי,  כותבת השיר היא 

מתימן  19-משפחתה עלתה לארץ בשלהי המאה ה. 2005ונפטרה בשנת  1910בשנת 

, (1925-1924)למדה בסמינר לוינסקי במסע רגלי דרך חבש )אתיופיה של ימינו(. 

מונתה כעוזרת גננת בשכונת שפירא בתל אביב ולאחר מכן עברה למשרת גננת ראשית 

התקבלה  .כינה הצגות עם הילדיםמְּ ייתה האביב. -בגן שברחוב שפינוזה בתל

עם  כשחקנית בתיאטרון של ארגון הגננות. במהלך מלחמת העולם השנייה עברה

לקיבוץ רמת הכובש, שם שימשה גננת עד סוף המלחמה. בתקופה זו העלתה עם  בעלה

חברי הקיבוץ הצגות רבות. בין המחזות הללו היה גם "שיר השירים" שהועלה בשנת 

הפך ברבות הימים למחזה הדגל של להקת ענבל. המחזה הועלה שוב מדי , ואשר 1947

 .כמה שנים

ללמד במדרשה  העמנואל עמירן, שהיה מנהל המדרשה למורים למוזיקה, ִהזמין אות

להקים להקה תנאי רצתה -שירים. לוייחד וחיברו הם עבדו שירים ומשחקי ילדים. 
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וריהם את הריקודים המקוריים מהם ומה הנערים ונערות ולמדהיא אספה תימנית. 

 .שליוו את העדה

המרכז לתרבות בהסתדרות של אותם ימים, לקח על עצמו את מימון הלהקה 

מוזיקת עולם  המובילה בתחוםלהקה אתנית חדשה , החדשה, היא להקת 'ענבל'

 .ופולקלור אתני של עדות ישראל בתקופתנו

ו חושך לגרש", נולד בוורשה בשנת שהלחין את השיר "באנ(, ּפּוָגצ'וֹבעמנואל עמירן )

בוורשה את בית הספר העברי הראשון. עמירן התחיל ללמוד קים וניהל . אביו ה  1909

אביב, בסמינר "גבעת -לימד בבתי ספר ובגני ילדים בתל 1930 -מוזיקה בגיל עשר. מ

ז ראשון על החינוך -נתמנה למפקח 1949-בהשלושה" ובבית מדרש לגננות.  מרכ 

הנהיג את כינוסי המקהלות של בתי  1951 -. ממשרד החינוך והתרבותהמוזיקלי ב

 .1993נפטר בשנת שירים וגם מוזיקה לתאטרון ולחגיגות.  600-הספר. כתב יותר מ

האל דחק את החושך לזמן מסוים, והוא עשה זאת בעצמו, לבדו. הניגוד בין העשייה  שיחה

ש את מחימ סיפור המקראי,, המתוארת בלבין העשייה לבד , המתוארת בשיר,ביחד

 גודל המעשה של האל.

 .https://www.youtube.com/watch?v=c_MUTab2IyM :אפשר להאזין לשיר במשרתת

 10עמ' 

ביום הראשון האל ִהבדיל בין אור לחושך. האל ִהגביל את מקומו של החושך ששרר  שאלה

 לפני הבריאה.

 11עמ' 

 פינת לשון

 . האל ראה שמה שהוא ברא הוא ברמה גבוהה.3ק ד הוא פירוש הפירוש המתאים למילה "טוב" בפסו

 האל נותן שמות לדברים שברא - הים לאור יום ולחשך קרא לילהוויקרא אל

 האל בורא את האור - יהיה אור :יםוהויאמר אל

 ם את עבודתו ליום הראשוןיהאל סי - ויהי ערב ויהי בקר יום אחד

 צא חן בעיני האלהאור מו - ים את האור כי טובוהוירא אל

 היום השני

 12עמ' 

מעל שלבין המים  מתחת לשמיםשהאל יצר את השמים כדי להבדיל בין המים   שאלה

 .השמים

 13עמ' 

. הקירות מופשטים סימניםדברים מוחשיים או בדיל בין דברים בעזרת להַּ אפשר  שאלה

ם, מבדילים בין החדרים בבית. בציור רואים שובר גלים המבדיל בין חלקי הי

הדלקת נרות בערב שבת מבדילה בין  ה מפרידה בין אזור מוצל לאזור מואר.ישמשי

 יום חול לבין השבת. 

 14עמ' 

פני הקרקע -יע הם מים הנופלים לארץ בזמן הגשם, ואילו מי הים שעלקהרל המים ש שיחה

 נמצאים במקום קבוע )בים או בנהרות ובנחלים(.

 ים כי טוב". האל טרם סיים את מלאכת והרא אלהביטוי החסר ביום השני הוא "וי  שאלה

 ההבדלה בין מים למים.  
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 היום השלישי

 15עמ' 

 הביטוי "וירא כי טוב" אינו מופיע ביום השני, אך מופיע פעמיים ביום השלישי. שיחה

 16עמ' 

 .ביום השלישי ִהבדיל האל בין המים ליבשה לאחר שִהבדיל בין מים למים ביום השני  1שאלה 

 ה הם פרי העץ ופרי האדמה. ימחישני סוגי הצ  2ה שאל

 ההבדל הואיש לאפשר לתלמידים לשער מהו ההבדל, ולאחר מכן הסבירו להם ש 3שאלה 

שבהמשך הסיפור ייתן האל לבעלי החיים לאכול מפרי האדמה בלבד, ולאדם תינתן 

 הרשות לאכול גם מפרי העץ וגם מפרי האדמה. 

 ם ביום השלישי הוא "וירא אלוהים כי טוב". הביטוי החוזר פעמיי  4שאלה 

 ,ביום השלישי ,וכעת ",כי טוב"מר אנאמר פעמיים, מפני שביום השני לא נהביטוי  5שאלה 

 .הסתיימה מלאכת הפרדת המים

 היום הרביעי

 18עמ' 

על הארץ. נוסף על כך,  מאיריםבין היום לבין הלילה. המאורות  מבדיליםהמאורות  שאלה 

 .השנים, החגים והימיםינים את זמני המאורות מצי

 פינת לשון

 ירח: סהר, לבנה, המאור הקטן; שמש: חמה, חרס, המאור הגדול

 19עמ' 

 דבר לא השתנה - אין חדש תחת השמש  שאלה

דוגמה: אחרי שהיינו חודש בשליחות בארצות הברית חזרנו לארץ וראינו 

 שאין חדש תחת השמש.

 כל ספק אין בומובן לכולם,  - ברור כשמש

 דוגמה: ברור כשמש שצריך לצחצח שיניים פעמיים ביום.   

 פגיעה קשה של קרני השמש במח אדם - מכת שמש

 דוגמה: יואב יצא לטיול וקיבל מכת שמש, משום שלא חבש כובע.   

הזמן שבין ראשית שקיעת השמש לבין הופעת כוכבי הלילה, לא ברור  - בין השמשות

 להאם הזמן שייך ליום או ללי

 דוגמה: עדי אוהבת לטייל בין השמשות.   

 היום החמישי

 20עמ' 

 פעילות בקבוצות

גרות במים, לכן יש להם איברים מיוחדים שיאפשרו להם לנשום ולחיות במים. מבנה הגוף  מיםהיות ח

 שלהם מאפשר "שחייה" במים, והזימים מאפשרים להם נשימה. 

 בין הקרקע לבין המים. דוגמאות: נחש, צב. נםחיים על הקרקע, ויש שחולקים את זמ הזוחלים

 חלק .מספר המינים הגדול בטבע קבוצה זובהם בעלי חיים קטנים מאוד, חיים על היבשה.  החרקים

 .זבוב, יתוש. דוגמאות: זיקיםמַּ  מהם

העצמות שלהם חלולות  העופות חיים בשמיים, בלי קרקע, ולכן יש להם איבר מיוחד שהוא הכנפיים.

 וסיף על משקלם. העופות מכוסים בנוצות. דוגמאות: פלמינגו, תוכי.כדי לא לה

 ., זאבהארי. דוגמאות: בעלי חיים אחריםלבעלי חיים מסוכנים לאדם והם  הטורפים
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, בלוטות חלבהמאפיין המובהק ביותר ששלהם הוא  .גנציה גבוההיבעלי חיים בעלי אינטלהם  היונקים

, יש טונות 180עד  גרם 2משקלו של יונק יכול להיות בין  את צאצאיה. אםזינה השבאמצעותן מְּ 

ויש השוכנים בים, יש ההולכים  יבשהטילים ביצים ויש היולדים את צאצאיהם, יש השוכנים על ההמְּ 

בני  קרקעיות. גם-לות תתמחיושוכני  עציםעל ארבע רגליים ויש על שתיים, יש מעופפים, מטפסים על 

 .ף, לווייתן: קואותדוגמשייכים לקבוצת היונקים. לרוב היונקים יש פרווה.  אדםה

 21עמ' 

 יתן, חסידה.ויביום החמישי נבראו בעלי החיים במים והעופות. דוגמאות: לו  1שאלה 

 , שימצאו תמיד מזון, ועוד.בעלי החיים בחיים ארוכים ברך אתאפשר ל  2שאלה 

 בארץ. ירבוהעוף  פרו ורבוהאל מברך את בעלי החיים בברכת פריון.   3שאלה 

 22עמ' 

 פינת הלשון

 בירך –ברא, ויברך   -נתן; ויברא  –הוציאה; וייתן  – ותוצא

 היום השישי

 23עמ' 

 לדוגמה: פיל, אריה. ,האדמהביום השישי נבראו בעלי החיים ההולכים על   שאלה

 בני האדם חכמים יותר, ויש להם נימוסים יותר מבעלי החיים. שיחה

 25עמ' 

 פינת לשון

כדאי להזכיר שמשפחת מילים היא קבוצה של מילים שיש להן אותה משמעות. בדרך כלל במשפחת 

 מ.-ל-מילים חוזרות שלוש אותיות. כאן חוזרות שלוש האותיות צ

 "צלם" מדישה את הרעיון כי האדם נברא בצלם האל.החזרה על המילה 

 תפקיד האדם הוא לשלוט על בעלי החיים. האל שולט בעולם. שיחה

 26עמ' 

נבראו בבת אחת. האל ברך את האדם  נקבהוה זכרשיצר האל. הבצלם האדם נברא  1שאלה 

י על בעלט ולשלוגם  האדמהומפרי  העץוהעניק לו רשות לאכל מפרי  פרו ורבובברכת 

 החיים.

התייעץ ברוב צניעותו האל אפילו התכונה החשובה הנלמדת מן הפירוש היא הצניעות.  2שאלה 

 עם המלאכים בזמן בריאת האדם. 

 27עמ' 

, שכן היא גורמת הצניעות היא תכונה חשובה בכל אדם כדי שלא יהפוך לגאוותן 1שאלה 

 .לאדם לכבד אנשים סביבו

יה; ביום מחיהשני: הרקיע; ביום השלישי: האדמה והצביום הראשון: האור; ביום  2שאלה 

הרביעי: המאור הגדול )השמש(, המאור הקטן )הירח( והכוכבים; ביום החמישי: 

 בעלי החיים במים והציפורים; ביום השישי: בעלי החיים על היבשה, האדם.

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%AA_%D7%97%D7%9C%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9D_(%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%94_(%D7%9E%D7%A1%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9D
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 28עמ' 

ם ימים מעל השמיבין , שלושת הימים הראשונים נערכו הבדלות. האל ִהבדיל בין חושך לאורב שיחה

יבשה. הבריאה בשלושת הימים הראשונים מאפשרת , בין המים לםימים מתחת לשמילבין 

את הבריאה בשלושת  הימים האחרונים. המאורות נבראו לאחר ההבדלה בין אור לחושך, 

ובעלי החיים על  ,בעלי חיים במים וציפורים נבראו לאחר ההבדלה בין מים למים ביום השני

 והאדם נבראו לאחר הבדלה בין מים ליבשה.האדמה 

 

  

בעלי חיים במים  מאורות  אדמה שמיים אור

 והציפורים

בעלי חיים על היבשה 

 והאדם

 

 זמן מנוחה

 30עמ' 

 .https://www.youtube.com/watch?v=WtKDdbVcQQ0 :אפשר להאזין לשיר במרשתת

 31עמ' 

, אין שיעורים, אימא שבת הוא יום מנוחה כולם אוהבים את השבת, מפני שיום 1שאלה 

 .אומרת הרבה "כן"

 .כל המשפחה נמצאת ביחדבשבת יום השבת שונה מיום אחר, מפני ש  2שאלה 

 ביום השביעי נגמרה העבודה של אלוהים, והוא בירך את יום שבת וקידש אותו.  3שאלה 

 הם "היום השביעי", "מכל מלאכתו".  הביטויים החוזרים  4שאלה 

 32מ' ע

 פינת לשון

 שימוש נכון במילת קישור מצביע על הבנת הקשר במשפט ועל הבנת התוכן שלו.

 .ביום זה הוא שבת מכל מלאכתו כיהאל קידש וברך את השבת 

 יום שבת הוא יום קדוש. לכןהאל שבת ביום שבת מכל מלאכתו, 

 בת מיועדת שבת חשובה, מפני שביום זה האל שבת מן המלאכה. המנוחה ביום השה שיחה

 לאדם לנפשו. 
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 : גן עדןב"כ-'פסוקים ד 'פרק ב

 

 היסוד המארגן

. האל עליו ולשמורבו לעבוד במטרה הצבתו של האדם בגן את הסיפור מתאר את נטיעת הגן בעדן ו

 מנסה את האדם ואוסר עליו לאכל מפרי עץ הדעת.

 

 הרעיונות

 . ית א'מאשר בבראש הפרק נפתח בסיפור בריאה מנקודת מבט שונה (1

 'בראשית ב 'בראשית א 

תיאור המצב לפני 

 הבריאה

מים, תהום חושך ותוהו 

 ובוהו

 חוסר במים

 האדם לפני בעלי החיים בעלי החיים ואחר כך האדם סדר הנבראים

פעלים המתארים 

 את הבריאה

 מטיר, יצרנטע, ִה  אמר, עשה, ברא

 השם המפורש של האל אלוהים שמות האל

הנקבה נבראו בצלם הזכר ו בריאת האדם

 האל בבת אחת.

תפקיד האדם הוא לשלוט על 

 .בעלי החיים

האל יצר את האדם מן 

האדמה ונפח בו נשמת חיים. 

בגן  תפקיד האדם הוא לעבוד

 יו.ולשמור עלעדן 

 

הוא הגן אשר נטע האל בעדן. "עדן" הוא עמק או שדה בין נהרות. " גן עדןפירוש השם " (2

 זכר בשם "גן ה'" כדימוי לשפע המים באזור סדום ועמורה.הגן נ 'ג פסוק י"בבראשית י

והוא היווה מוצא לארבעה נהרות: פרת  ,שקה את אדמת גן עדןגן עדן היה מקום פורה. נהר ִה  (3

הוא נהר שופישון  ,הוא הנהר ליד ירושליםשוחידקל החוצים את אזור עירק היום, הגיחון 

 אגדי.

 .יולשמור עלובו תפקידו של האדם בגן עדן הוא לעבוד  (4

עצים רבים. הסיפור מציין שני בו גדלו  ,שפע המים בגן גרם לשגשוגו. גן עדן היה מקום פורה (5

ועץ החיים שפירותיו מעניקים חיי  ,כמהועצים באופן מיוחד: עץ הדעת שפירותיו מעניקים ח

 .נצח

ים עבור האל, לכן האל יצר את האישה, כדי ששניבלא טוב  - "לא טוב היות האדם לבדו" (6

 עבורו.ביעבדו 

 

 תשובות לשאלות

 33עמ' 

ן י, משום שאלוהים עדישיח השדהולא היה  ,עשב השדהן לא היה ילפני הבריאה עדי שאלה

 , אשר יעבוד את האדמה.האדם, ועדין לא נברא  מיםמטיר לא ִה 
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 34עמ' 

 האדם נוצר מן האדמה. האל נפח באדם נשמת חיים.  שאלה

 פינת לשון

 ות קישור מצביע על הבנת הקשר וגם על הבנת התוכן של המשפט.שימוש נכון במיל

 .חושיחים ועשבים לא יכלו לצמ לכןבהתחלה לא היה גשם, 

 לא היה גשם. כיבהתחלה לא היו שיחים ועשבים, 

כדאי להזכיר לתלמידים כי משפחת מילים היא קבוצה של מילים שיש להם משמעות דומה, ובדרך 

 ות שורש משותפות החוזרות באותו סדר.כלל חוזרות בהן שלוש אותי

 ה, ממטרה, מטר.ימטרימטיר" הן המילים השייכות למילה "ִה 

 )המילה "טרם" אינה שייכת, משום שסדר האותיות שונה, במילה "מיטה" אין בכלל ר'.( 

הסבירו לתלמידים שבעזרת משפחת המילים אפשר להבין את הפירוש של מילים מאותה משפחה, 

 מטיר".ש המילה "ִה כלומר את פירו

 מטרייה היא מכשיר המגן עלינו מפני גשם, ממטרה היא מכשיר הנותן מים, ומטר הוא גשם.

 מטיר" פירושו הוריד גשם, נתן מים.לפיכך הפועל "ִה 

 35עמ' 

 ם ובעלי החיים בגינה, ומתוארת מטרת הגינה: לשבת בה, לטייל בה מחיבשיר מתוארים הצ גינה לי 

"(, ליאו הילדה המסתובבים בגינה מרגישים שהגינה היא שלהם )"גינה הילד וליהנות ממנה. 

ם, ומתגוררים בו בעלי חיים, והאדם מחיגם בגן עדן גדלים צולכם הם עושים בה כרצונם. 

 נהנה ממנה.

, היה סופר ומשורר ישראלי שכתב בעיקר בעברית וכן ביידיש, חתן לוין קיפניס כותב השיר,

בתעודת הזהות שלו וגם על מצבתו רשומה שנת לידתו  (.1978)פרס ישראל לספרות ילדים 

 .1990הוא נפטר בשנת  .1890באוגוסט  1תאריך לידתו הוא  ,עדויות בכתב ידו לפי, אך 1894

, "כוסו של ך הביצה""נרקיס מל ,סיפורים, ביניהם "אליעזר והגזר" 800-פרסם כקיפניס 

פי המבקרים, הוא כתב בסגנון קליל -על שירים לילדים. 600-, וכאליהו" ו"מעשה באוזן המן"

קיפניס  ושמח וִהרבה גם להעניק ביצירותיו מסרים הומניים, כגון סיוע לזולת והתנדבות.

ים חיבר רבים משירי חגי ישראל לילדים, משום שבתקופתו היה מחסור בהם. בין שירי החג

 שכתב: "אני פורים", "חד גדיא", "סלינו על כתפינו", "הבה נרימה" ועוד.

ולד נ, פסל, צייר, מלחין ומחלוצי החינוך לציור ולמוסיקה בארץ, דוד מערבימלחין השיר, 

. הוא היה מורה 15בגיל מערבי החליט לעלות לארץ לבדו  .1945-ונפטר ב 1896ברוסיה בשנת 

 , חיבר שירי ילדים 80-חיבר יותר משנים. מערבי  25-ובירושלים כאביב -למוסיקה ולציור בתל

אופרטה לילדים )"ט'ו בשבט" לתמליל של שמואל בס(, עיבד , לחנים למילותיו של לוין קיפניס

ייסד וניהל גם את מקהלת אגודת חובבי וגם דריך מקהלות רבות, שירים רבים למקהלה, ִה 

 ממחלת לב. 49מערבי נפטר בגיל  .מנות והספרותוהא

 36עמ' 

 ם ופרחים.מחיבגינה בשיר גדלים צ  1שאלה 

 .בגינה בשיר נמצאות דבורה וציפור  2שאלה 

 .לילד או לילדה הנמצאים בגינהלי" היא " נה במילה והכו  3שאלה 

  .מטיילים בה ונחים בה, נהנים ממנה  4שאלה 

האדם והאישה , וכי חדיםשמעו כי בגן עדן היו עצים מיוייתכן שהילדים יאמרו שהם  שיחה

 היו בגן עדן ואכלו מפרי אסור.הראשונים 

https://he.wikipedia.org/wiki/1890
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 האדם בגן עדן

 36עמ' 

 פינת לשון

 התרגול נפתח בפינת לשון כדי לסייע בהבנת הפסוקים הנקראים.

 שם. - וישם; חיצמִה   - ויצמח; נטע – ויטע

 עץ הדעת טוב ורעועץ החיים שמות העצים הם   1שאלה 

 יים זוכה בחיי נצח. מי שאוכל מעץ הדעת טוב ורע הופך לאדםמי שאוכל מעץ הח 2שאלה 

 חכם. היודע את ההבדל בין טוב ורע, כלומר אדם

 37עמ' 

 עת הנהרות הם פרת, חידקל, פישון וגיחון.באר  1שאלה 

נה בתיאור יוה ,היו עצים ומיםש ,בשיחה המקדימההילדים עשויים להשיב שהם חשבו  שיחה

 ופע ובו עצים רבים.ן הוא מקום שדהתורה גן ע

 2שאלה 

 דומה או שונה? הגן בשיר גן עדן 

עצי נוי ועצי מאגל, עץ החיים  מה צומח בו

 ועץ הדעת טוב ורע

 שונה צמח ופרח

האדם ובעלי החיים ציפור  האדם ובעלי החיים מי נמצא בו

 ודבורה

 דומה

האדם עובד את האדמה  מה עושים בו

 ושומר על הגן

 שונה מטיילים, נחים

 להלן נקודות נוספות להשוואה.

ההבדל בין 

 השמות

הגן הנמצא בעדן כלומר הגן 

 בשדה בין נהרות

 שונה שם כלליכ גינה 

א של צָ מוֹ , במקום גבוה היכן נמצא

 ארבעה נהרות

 שונה לא מצוין 

 

 38עמ' 

 .הדעת טוב ורעאסור לאכול מעץ    1שאלה 

 .ימות מהעץ הזהמי שיאכל   2שאלה 

 .ד האדם בגן עדן: לעבוד את הגן, לשמןר על הגןתפקי  3שאלה 

 

 יצירת האישה

 40עמ' 

יכולים  , הםבזוגותהם אדם הבני כאשר חשב שלא טוב שהאדם יהיה לבדו, מפני ש יםהואל  שיחה

התוצאות  ,פעולה עם אחרים ם. כאשר אנו משתפייותר בצורה טובהבו ולעבוד על הגן לשמור 

 טובות יותר.

ו, ולא יעבדו בששניים עבודה בגן עדן תהיה טובה יותר, ולכן רצה שיהיו שההאל רצה  1שאלה 

 . ים מן האחדיברא את האישה, מפני שטובים השנהוא לכן אחד. 

 .האישה מתאימה לאדם, מפני שהיא עצם מעצמו ונבראה מצידו )מן הצלע( של האיש  2שאלה 

 שניים ויותר. תר כאשר משחקים בווכאשר אנו משחקים, המשחק נחמד י  3שאלה 
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 פרק ג': הגירוש מגן עדן

 היסוד המארגן

האישה, אך הם נכשלו את האישה. האל ניסה את האיש ושל חטא של האדם וההסיפור מתאר את 

 בניסיון ואכלו מפרי עץ הדעת, לכן נענשו וגורשו מן הגן.

 

 הרעיונות

 .זהותו של הנחש זכתה לפירושים רבים (1

במיתוס  למשל, .מאיים על קיומו של האדםוהתייחסו אליו כמאז ומעולם חששו אנשים מן הנחש  (2

בסיפור גן עדן גם עית הים. קאת עץ החיים הנמצא בקרמגלגמש  חוטףהנחש "עלילות גלגמש" 

בתנ"ך הנחש מתואר כבעל חיים מסוכן לבני האדם הגוזל מהם את חיי הנצח ומהווה איום על 

 קיומם.

. בדומה למלאכים אשר נודעו '( בישעיה פרק ושרף""ית קודש בהיכל האל )יהנחש נזכר כח (3

 האישה נגד האל.את גם הנחש היה ערום. הוא ניסה להסית את האיש ו ,כמתםובח

תוארה  ,במיתוס מרד הים הקדום, אשר היה נפוץ בספרות המזרח התיכון הקדום ובמקרא

וק ס. בפהיםמלחמה בין האל לבין אל הים בימי ראשית העולם. הנחש היה אחד מעוזריו של אל 

 ידי האל.-הכתוב שולל מיתוס זה ומתאר את הנחש כבעל חיים, אשר נברא על 'א

האישה מספרת לנחש על איסור האכילה מפרי עץ האדם, אשר נאמר לאדם. היא מוסיפה מספר  (4

 פרטים ועורכת מספר שינויים מן האיסור של האל:

ולגעת  ממנול אסר לאכול והאישה אמרה לנחש כי הא ,האל אוסר על אכילה מפרי עץ הדעת .א

 ו;ב

טילה והאישה ה   (,"מות תמות")האל אמר לאדם כי האכילה מפרי עץ הדעת תגרום למותו  .ב

 (;"אולי תמותון"ומוסיפה את המילה "אולי" ) ספק בעונש המוות 

"העץ אשר בתוך הגן" ויוצרת את הרושם שעץ הדעת הוא העץ החשוב  מכנה את העץהאישה  .ג

 ;ביותר או היחיד בגן

 בגן.האחרים זכירה את ההיתר לאכול מכל העצים שה לא ִה יהא .ד

שהם שיגו הייתה ולמרבה האירוניה הידיעה הראשונה שִה  ,האיש והאישה אכלו מפרי עץ הדעת (5

 הם תפרו חגורות מעלי תאנה והסתתרו מפני האל.עירומים. 

ֶיָכההאל שואל את האדם " (6 חקירה של  - ") היכן אתה?!(. מטרת השאלה היא לפתוח בשיחהאַּ

והאישה התחמקה מאחריות והאשימה  ,התחמק מן האחריות והאשים את האישהאדם  האדם.

 את הנחש.

כלומר מידת  ,עיקרון מידה כנגד מידההפי -האדם עלאת האישה ו , אתהאל מעניש את הנחש (7

מנחה בסיפור המדגיש את העיקרון שורש ל הוא -כ-אשורש פי מידת החטא. ה-עה עלהעונש נקבְּ 

האישה ; ל מפרי עץ הדעת, לכן יזחל על גחונו ויאכל עפרוהנחש גרם לאישה לאכ דה כנגד מידה:מי

ד קשה את האדמה והאדם אכל מפרי עץ הדעת, לכן יעב; ט באישהושלטה באיש וכעת האיש ישל

  .(, אשר תצמיח לו קץ ודרדר"בזיעת אפך תאכל לחם")

, צירי לידהמדוע האישה סובלת מיולוגי(. בסיפור מופיעים הסברים לתופעות שונות )סיפור אט (8

מדוע האדם נקבר באדמה לאחר , יתומחיהאדם עובד קשה לגחונו, מדוע הנחש זוחל על  מדוע

 כל הסיבות נעוצות בחטא גן העדן. – מותו

 .האדם והאישה גורשו מגן עדן, כדי שלא יאכלו גם מעץ החיים ויחיו לנצח. האל שלח את הכרובים (9

כנפי נשרים. מראש האדם ומתולוגיות המורכבות מגוף השור או האריה, חיות מיהכוונה ל
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את כן הוא שלח -כמו התמהיל הזה מעביר את התפיסה שכל הכוחות של היצורים כפופים לאל.

דומה לגלגלי המרכבות של צבאות בחרב מתהפכת בוערת . הכוונה לחרב הלהט המתהפכת

 .לוהיתבתקופה הפרסית. ייתכן שהדימוי לקוח מלחימה א

 

 תשובות לשאלות

 41עמ' 

 הפרק נפתח בשיחה המאפשרת לילדים לספר על גן עדן ועל הגירוש מגן עדן מתוך הידע שלהם. שיחה

 42עמ' 

יש. רוב בני האדם מפחדים כִ , מפני שהוא מַּ מאוד הוא מסוכן (.בטנוונו )חגהנחש זוחל על  שיחה

והוא מופיע בסיפור גן עדן כבעל  ,ןמי ומסוכום מסוכנים. הנחש הוא ערמהמנחשים, מפני ש

 ל מפרי עץ הדעת.והאיש לאכאת חיים שפיתה את האישה ו

 הפיתוי 

 43עמ' 

 , כלומר ערמומי מכל החיות.הנחש היה ערום מכל חית השדה  1שאלה 

 חיה נוספת הנחשבת לערמומית היא השועל.  2שאלה 

 .חוקי המשחק ר אתואף מפלנצח במשחק כדי אדם ערמומי משתמש בחוכמתו   3שאלה 

 44עמ' 

 .ל מכל עצי הגןוהנחש: האם אסור לכם לאכ  שאלה

 .האישה: אסור לנו לאכל רק מפרי העץ אשר בתוך הגן

 45עמ' 

 שאלה

 פרק ב 

ל  טז הָוה ֱאֹלִהים עַּ ו יְּ צַּ יְּ וַּ

ָגן   ָהָאָדם ל אֹמר: ץ הַּ ִמֹכל ע 

ל.    ָאֹכל ֹתאכ 

ת טֹוב ָוָרע  יז עַּ דַּ ץ הַּ ע  ֹלא  -ומ 

ָך תֹ  יֹום ֲאָכלְּ ל ִמֶםמו, ִכי בְּ אכַּ

 .ִמֶםמו מֹות ָתמות

 פרק ג

ֹתאֶמר ָהִאָשה ֶאל  ב וַּ

ָמָחׁש: ל.  הַּ ָגן ֹנאכ  ץ הַּ ִרי ע   ִמנְּ

ָגן,  ג תֹוְך הַּ ץ ֲאֶׁשר בְּ ִרי ָהע  וִמנְּ

לו ִמֶםמו  ר ֱאֹלִהים, ֹלא ֹתאכְּ ָאמַּ

ֺמתון. עו בֹו ֶנן תְּ ֹלא ִתגְּ  וְּ

י רֹות ֺמָתר ֶלֱאֹכל?א  ן ִמָכל ֺמָתר ֶלֱאֹכל לו נ  גַּ י הַּ  מותר לאכול מפרי עץ הגן ֲעצ 

רֹוָתיו  ץ ֲאֶׁשר נ  הו ָהע  מַּ

ֲאָכל? מַּ  ֲאסוִרים לְּ

אסור לאכול מפרי עץ הדעת 

 טוב ורע

ן גַּ תֹוְך הַּ ץ ֲאֶׁשר בְּ  ָהע 

הו ָהִאסור? ץ מַּ ִרי ָהע  וגם  י העץאסור לאכול מפר ָאסור ֶלֱאֹכל ִמנְּ

 אסור לגעת בו

ָלִאָׁשה  ֶרה ָלָאָדם וְּ ָמה ִיקְּ

ת  עַּ דַּ ץ הַּ י ע  לו ִמָנר  ֲאֶׁשר ֹיאכְּ

ע? רַּ  טֹוב וְּ

 ָימותו ימותו
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 46עמ' 

 פינת לשון

 מילת הקישור הנלמדת כאן מציינת ויתור, והבנת הקשר הזה קשה מאוד.

 .להולצה כחוח לבשתי, ה לבנהצלוש חופי שהמורה אמרה ללב-אף על

 .חקתי בחוץיש ,פי שירד גשם-אף על

 , יצאתי מהבית בלי מטריה.פי שירד גשם חזק-על-אף

 מילת הקישור מציינת ניגוד מוחלט למשהו שקרה. נעשה משהו בניגוד לציפיות.

אם ירד גשם, הציפייה היא שניקח מטרייה או שנישאר בבית. אבל בניגוד לציפייה שיחקתי בחוץ או 

רייה. אם המורה אמרה לנו ללבוש חולצה לבנה, הציפייה היא שנלבש חולצה יצאתי מהבית בלי מט

 לבנה. אבל בניגוד לציפיות לבשתי חולצה כחולה.

הקשר הזה נלמד כאן כדי להוביל את התלמידים להבנה שחסר מידע בפסוק א', הפסוק אינו שלם, 

 והם יוכלו להבין מה חסר.

 47עמ' 

שקרה משהו בניגוד לציפייה, אך בפסוק לא הדבר לא  המילה "אף כי" מציינת גם היא שאלה

 נאמר. התלמידים מתבקשים לחשוב מה קרה בניגוד לציפייה.

דאי לכם כ ,הים אמר שלא תאכלו מכל עץ הגןופי שאל-הנחש אמר לאישה: אף על

 .לאכל מפרי עץ הדעת

 ת., ובזכות אלה הוא מצליח לפתות ולהסיבעל כושר דיבורוערמומי  ואהנחש ה שיחה

 החטא

 48עמ' 

 פרי העץ הוא טוב למאכל, תאווה לעיניים ונחמד להשכיל.לפי פסוק ו',   שאלה

 אנו לא יודעים מה היה פרי עץ הדעת. האישה לא עמדה בפיתוי.   שיחה

 מו שוקולד.כבריא -ויים כמו לאכול אוכל לאתגם לנו קשה לעמוד בפי

 49עמ' 

 .פרי עץ הדעת בבול הוא תפוח  1שאלה 

האיש והאישה חושבים על התוצאה של האכילה מפרי עץ הדעת ועל הפיכתם   2שאלה 

 לחכמים.

יסו את גופם בעלי פרי התאנה הוא פרי עץ הדעת. האדם והאישה כ ,לפי הפירוש 3שאלה 

 אכלו וחטאו שימש לכסות את גופם. ממנושולפי חז"ל העץ  ,תאנה

 פינת לשון

 תפרו - ויתפרו; אכלה – ותאכל; אכל – ויאכל; חהלק – קחיות;  נתנה - תןיות; ראה – ותרא

 החקירה

 50עמ' 

אף אחד לא הילדים יכולים לומר שוהאישה מאשימה את הנחש.  ,האיש מאשים את האישה שיחה

 למעשיו ולתוצאות של מעשיו. לקח אחריות לחטא. אדם חייב לקחת אחריות
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 51עמ' 

 קבוצתית: הצעה  פעילות

 .ולא רציתי להעליב אותה ,ל מפרי עץ הדעתוהאישה אמרה לי לאכהאדם: אני לא אשם בחטא, 

כמה, אבל היא בעצמה אכלה ורק גילתי לאישה שאכילה מעץ הדעת תעניק לה ח ,אני לא אשם הנחש:

 כרחתי אותה לאכל.מפרי עץ הדעת, אני לא ִה 

הו בניגוד מה פתאום הוא עושה מש ל מפרי עץ הדעת.וציוותי על האדם ואסרתי עליו לא לאכ: האל

 לצו?

האישה ויש אהלאחר הפעילות בקבוצות מובאת שיחה לצורך דיון ב"משפט". אפשר לומר ש שיחה

הנחש פיתה את האישה, האישה שמעה לדברי הנחש סיבתו: כל אחד ִמ ש אשמים בחטא, נחוה

 .והאדם שמע בקול אשתו ,אכלה מן הפריו

שית ולהביע אותם בעזרת לאחר השיחה התלמידים מתבקשים לגבש את דעתם האי שאלה 

 התבנית המוצעת.

 עונשו של הנחש

 52עמ' 

 .לכן במזונו תמיד יהיה עפרויזחל על בטנו,  ,הנחש יאבד את רגליו  שאלה

 עונשה של האישה

 .ט בהוא תסבול מצירי לידה והאיש ישליהש העונש לאישה הוא   שאלה

 53עמ' 

 עונשו של האדם

יח קוצים. האדם יעבוד קשה את האדמה, אך האל מקלל את האדמה. האדמה תצמ  שאלה

 יח לו רק קוצים למאכלמהיא תצ

 פינת לשון

 חוזר עשר פעמים.  ל-כ-השורש א

מידה כנגד מידה ומדגישה את החטא )האכילה מפרי של מדגישה את העיקרון שורש הזה החזרה על ה

 .העונש )הנחש יאכל עפר, האדם יאכל לחם בזיעת אפו(ואת עץ הדעת( 

 54עמ' 

העיקרון של מידה כנגד מידה הוא להעניש לפי החט, כדי שהחוטא ילמד. בימינו העיקרון הזה  שיחה

 בחזרה, אלא משליכים אותו לכלא. אינו מופעל. כלומר אם מישהו גנב, לא גונבים ממנו

 פינת לשון

ָחיִַּים – לחי; ידיים – יד  .מגפיים -מגף; ברכיים – ברך; לְּ

 נקודתיים. –שפתיים; נקודה  –; שפה ייםעינ – ת: עיןונוספ אותדוגמ

 55עמ' 

כינו את אשר ה   או מכונות בעולם העתיק היה קשה יותר לקנות לחם, מפני שלא היו מכשירים שיחה

 הלחם במהירות כמו היום.

המורה נתנה לי ציון מצוין על העבודה אשר הכנתי דוגמה לביטוי "בזיעת אפיים":   שאלה

 .בזיעת אפיים
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 הגירוש

 56' עמ

 השם חווה מציין "אם כל חי".   1שאלה 

ָיהבעברית יש לעיתים חילופים בין ו' לבין י', ובמקום לקרוא לאישה " " היא נקראת חַּ

המילה בנויה בדרך המזכירה את המשקל של בעלי המקצוע, ולכן אפשר  ".ָוהחַּ "

 להבין שתפקידה של חווה הוא להעניק חיים.

האדם כבר אכל מעץ הדעת כדי להיות חכם יותר, והאל אינו  ההסבר של האל לגירוש: 2שאלה 

 רוצה שהאדם יאכל גם מעץ החיים ויחיה לנצח. 

 57עמ' 

 .לשמור שלא ייכנסו עוד לגןתפקיד המלאכים והחרב המתהפכת הוא   1שאלה 

ממזרח לגן עדן, כלומר  –יודעים את התשובה לפי המיקום של המלאכים ושל החרב  2שאלה 

ן או בשער הגן אלא מחוץ לגן, וגם לפי המילים "לשמור את דרך עץ לא בתוך הג

 החיים", כלומר לשמור על הדרך של הכניסה אל הגן.

גינים על מקומות חשובים. לדוגמה, בסיפור בבלי בסיפורים שונים מתוארים יצורים המְּ  שיחה

 "הארי פוטר"קדום, "עלילות המלך גלגמש", מסופר על מפלצת השומרת על גן האלים. בספרי 

 .שומר על אבן החכמיםהפלאפי  מסופר על

תלמידים יכולים לומר שהאל היה צריך לתת לאדם ולחווה הזדמנות נוספת ולא לגרש אותם  שיחה

מיד. הוא היה צריך להסביר להם שכאשר הוא אומר להם משהו, הם צריכים לבצע בדיוק מה 

 שאמר.

הוא ברא אותם, ובזכותו כל העולם נברא, לעומת זאת אחרים יכולים לומר שהאל צדק, כי  

 ולכן הם לא היו אמורים לעשות משהו בניגוד למצוותו.
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 קין והבל': פרק ד

 

 ןמארגהיסוד ה

 הפרק מתאר את הרצח הראשון בתולדות האנושות.

 

 נותוהרעי

ָהָאָדם" (1 ע וְּ בדרך כלל בשפה המקראית הפועל בצורת עבר קודם למבצע את  –)פסוק א'(  "ָידַּ

הקדמת הנושא מסמנת בעברית המקראית עבר עולה, ואילו כאן מובא הפועל אחרי המבצע. הפ

"והאדם ידע" התרחשה לפני הפעולה שן ייכדי לצמופיע לפני הנשוא  בפסוק א'  הנושארחוק. 

 הפעולה של הגירוש.

פי חווה, השם לקוח מהמשפחה של המילה -. על)מי שמעבד ברזל( ׁשָר מדרש השם "קין" הוא חָ  (2

בראתי, יצרתי(.  - כלומר יצרתי איש עם האל )קניתיא'(,  ק" )פסוה' ֶאת ִאיׁש ָקִניִתי""קנייה":  

 .)רמז על מותו המוקדם( "חולף מהר"פירוש השם "הבל" הוא 

הבל רומזים על היריבות ביניהם. רועי צאן ועובדי אדמה נלחמו זה בזה על של המקצועות של קין ו (3

 שטחי אדמה.

קין. שני תארים  ו שלריבו קורבן לאל. המתנה של הבל הייתה משובחת יתר ממתנתקשני האחים ִה  (4

ֶהן" :מתארים את מתנת הבל ב  ֶחלְּ ֹכרֹות ֹצאנֹו ומ  ִרי  " :ותיאור אחד של מתנת קין )פסוק ד'(, "ִמבְּ ִמנְּ

 . הכתוב אינו מזכיר את הסיבה לבחירת האל במתנת הבל.)פסוק ג'( "ָהֲאָדָמה

 . לפרשו בשתי דרכים, ואפשר וק קשההוא פס 'פסוק ז (5

אם  )האל נותן לקין זכות בחירה(: שתי תוצאות שונותובפסוק מופיעים שני תנאים דרך אחת: 

 . לפתח חטאת רובץ - לא תיטב; ואם שאת – תיטיב

לפתח חטאת  - אם תיטיב ואם לא תיטיבדרך אחרת: בפסוק מופיעים שני תנאים ותוצאה אחת: 

 .אין אפשרות בחירהלקין , כלומר רובץ

ִין : לא כתוב מה אמר קין להבל 'בפסוק ח (6 ָיָקם קַּ ָשֶדה, וַּ יֹוָתם בַּ ִהי ִבהְּ יְּ ִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו; וַּ ֹיאֶמר קַּ "וַּ

הו. ֶאל ג  רְּ יַּהַּ  "ֶהֶבל ָאִחיו וַּ

י ֶהֶבל ָאִחיָךשאלת ה' לקין " (7  " היא שאלה רטורית שמטרתה לתת לקין הזדמנות להודות בחטא.א 

פי -האדמה לא תצמיח לו יבול, לכן הוא ינדוד ממקום למקום. העונש הוא עלש נשו של קין הואעו (8

מפני שקין גרם לטומאת האדמה )הרצח גרם לטומאת הארץ(, : מידה כנגד מידהשל עיקרון ה

 האדמה לא תצמיח לו יבול.

א שם אות לקין קין מתלונן על עונשו הכבד. האל מחליט להגן על קין, כדי למנוע רצח נוסף. הו (9

שבע הוא מספר המציין  . כלומר בצורה הקשה ביותר ,ענש פי שבעהיומזהיר כי מי שיפגע בקין י

 10וכפולות של  10, 7, 3)המספרים הטיפולוגיים  ., כלומר עשיית דבר בצורה שלמה ומלאהשלמות

למה מציינים שלמות. למשל, האל בירך את אברהם ואת יעקב בשבע ברכות, כלומר בצורה ש

ומלאה; עשרה דורות עברו בין אדם לבין נוח ובין נוח לבין אברהם, כלומר תקופה שלמה. בני 

 ישראל הלכו במדבר ארבעים שנה; האל הכה את מצרים בעשר מכות; העולם נברא בשבעה ימים.(

ומגדלי הצאן, יובל  הצאן מרית. יבל הוא אבי רועיוצאצאיו של קין מתוארים כאבות התרבות הח (10

 ותובל קין הוא אבי חרשי הברזל. ,אבי האנשים שאומנותם היא הנגינההוא 

בדור השביעי חיבר למך  .בני האדם הידרדרו מבחינה מוסרית ,למרות ההתפתחות בתחום החומרי (11

 שיר התפארות בנחישותו להתנקם.
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ה בן אחר במקום והאל נתן לחושא שת. מדרש השם של "שת" הוא והבן השלישי של אדם וחוה ה (12

 .שנרצח. בני האדם יתפתחו משת. בתקופת אנוש, בנו של שת החלו לקרוא בשם ה' הבל

  

 תשובות לשאלות

מאחר שרצח הוא נושא קשה, ובעיקר כאשר אח רוצח את אחיו, ננסה בשיחה להתמקד  שיחה

 בקנאה, ולא ברצח.

ים אפשר לומר שקנאה יכולה להיות טובה כאשר היא מקדמת אותנו. כלומר כאשר אנחנו רוצ 

להצליח כמו מישהו אחר, אנחנו מתאמצים יותר כדי להתקדם ולממש את הרצון. אבל כאשר 

 אנחנו מנסים להצליח באמצעות פגיעה באחר, התוצאה היא רעה.

קנאה בין אחים קיימת פעמים רבות. הורים רבים אומרים: "תלמד מאחיך", "למה את לא  

לאפשר לילדים להביע את התחושות עושה כמו אחותך" וכן הלאה. כדאי לשוחח על כך ו

 בעקבות משפטים כאלה.

 רקע

 59עמ' 

 .הדמויות הן קין והבל. הם היו אחים. קין היה עובד אדמה והבל רועה צאן  1שאלה 

 מספקות לבני האדם מזון. ,רעיית צאן ועבודת אדמה, הבלשל העבדות של קין ו  2שאלה 

יר היוצא מן הפה בשעת והאו :ראשוןא הפירוש הוהפירוש המתאים לשם "הבל" ה 3שאלה 

השם "הבל" רומז על כפי שנשיפת אוויר היא מהירה, גם הבל "יחלוף" מהר.  הנשימה.

 .הוא ימות בטרם עת ,גורלו המר

התלמידים יכולים לומר שהפירוש המתאים הוא השני, כלומר פירוש המרמז על כך 

 .שהוא פחות חשוב מקין

 ין נחשב יותר, או שהוא יחיה יותר וכדומה.קהילדים יכולים להגיד ש  4שאלה 

אחרים יכולים לומר ילדים יכולים לומר שהבל הרגיש לא רצוי או פחד בגלל השם שקיבל.   שיחה

שהפירוש "קניתי עם ה'" מרמז על כך שקין נחשב יותר מהבל, שהפירוש המילולי שלו הוא 

 "חסר כל ערך". כלומר הבל נחות מקין.

 מנחה לאל

 60עמ' 

 .ביא מן הצאןוהבל ה   ,ביא מפרי האדמהקין ה    1ה שאל

 מחלביהן". " "מבכורות", :י מילים מתארות את מתנת הבלתש  2שאלה 

 "מפרי האדמה". :מילה אחת מתארת את מתנת הבל

 .ללמוד כי המתנה של הבל הייתה טובה יותר. הבל השתדל יותראפשר   3שאלה 

ה שווה ובעדיך את מתנת הצעיר על מתנת האל לא התייחס למתנות האחים בצור 4שאלה 

 הבוגר.

 .קין נפגע מאוד, כעס והיה עצוב  5שאלה 

 61עמ' 

הבל התכוון שין מדוע התייחס האל בצורה שונה למתנות של האחים. ייתכן וסיפור לא מצב שיחה

 שקיע יותר. יותר לתת את המתנה לאל, לכן ִה 

 .ם את המתנה שלנולא היו מקבליילו אנחנו היינו כועסים ונעלבים א

אפשר לחשוב על מצב שבו שני אחים נתנו מתנה לאימא שלהם, והתגובה שלה על מתנה אחת 

 הייתה נרגשת ונלהבת, והתגובה על המתנה האחרת הייתה לקונית.
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 הים מנסה לעודד את קיןואל

 62עמ' 

ל הילדים אפשר להעלות דוגמאות רבות הקשורות לבקשה של הורים לעזור להם, והסירוב ש שיחה

כי הם רוצים להמשיך לשחק או להיות עם חברים וכדומה. דוגמה אחרת היא שההורים 

מבקשים מהילדים לסדר את החדר שלהם, אך הילדים הולכים לצפות בטלוויזיה ואומרים 

הכנת -להורים שהחדר כבר מסודר. אפשר להביא דוגמאות גם בתחום בית הספר, למשל אי

חברי או לעג לאחר או לשונה -ן חברים כמו שקרים או יחס לאשיעורים, וגם בנושאים שבי

 וכדומה.

 ההמעשה והחקיר

 פינת לשון

 ו' ההיפוך.-בשלב זה הילדים יכולים כבר לזהות בעצמם את הפעלים ולהבחין ב

 קם.  –ה; ויקום יה –אמר; ויהי  –ויאמר 

ולא בטוח שהתלמידים יזהו אותו.  גם הצורה "ויהרגהו" מתאימה, אך בצורה זו יש גם כינוי חבור,

 כינויים חבורים נלמדים בשלב מאוחר יותר בספר. 

 הרג אותו. –ויהרגהו 

 .לא כתוב מה אמר קין להבל 'בפסוק ח  שאלה

 אין מידע לגבי מה שקרה בין המפגש בין האחים לבין הפנייה של האל אל קין.למעשה   

 63עמ' 

 הבל. של  המתנהת אקין והבל רבו על השאלה מדוע קיבל האל תלמידים יכולים לומר ש שיחה

, ולפעמים מישהו לפעמים מפסיקים את המריבה גם אנחנו רבים עם האחים, אך ההורים

 או אנחנו מבקשים סליחה..  מבקש סליחה. 

 להורים שלהם. ה או לפנותזאת זה לכבד : קין והבל יכלו לחשוב על דרך אחרת להשלים

 "?השומר אחי אנוכי ,תיע"לא ידאינו לוקח אחריות, לפי המילים: קין אפשר להבין ש  שאלה

 64עמ' 

 ןפינת לשו

 הנוכל להיפגש אחר הצוהריים? - נוכל להיפגש אחר הצוהריים  האם

 התרצה לאכול איתי גלידה? -  איתי גלידה? האם תרצה לאכול

 דוגמאות נוספות:

 התצליח לסיים את המבחן בזמן? - האם תצליח לסיים את המבחן בזמן? 

 התרצה שאעזור לך? -   האם תרצה שאעזור לך?

 העונש

 65עמ' 

 .נע ונד אתה תהיה. לא תצמיח לך יבולד את האדמה אבל היא ובאתה תע  1שאלה 

 .קין טוען כי עונשו כבד מדי. הוא חושש שינקמו בו ויהרגו אותו  2שאלה 

 פעילות בקבוצות ושיחה

קין לא אשם, מפני שה' בחר במתנת הבל ולא במתנת קין. קין לא התכוון  - לטובת קיןאפשר לטעון 

 הכה אותו ולא חשב או ידע שיביא למותו. אולי הוא לגרום למות אחיו.

אף קין הרג את אחיו, לכן הוא אשם. בחירת האל במתנת הבל אינה סיבה לרצח  - נגד קיןאפשר לטעון 

 העובדה שקין לא אמר היכן אחיו מוכיחה שהוא ידע שהוא עשה משהו לא טוב.. אחד, ובוודאי לא אח
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 67עמ' 

 שאלה

ָנִטים ִנׁשְּ  דוֶֹמה / ׁשוֶֹנה ַקִין ָאָדם ְוַחָוה הַּ

ִחיל  תְּ ד ֱאֹלִהים מַּ יצַּ כ 

ֲחִקיָרה?  ֶאת הַּ

יֹפה הוא ל ֶאת ָאָדם א   דומה שואל את קין היכן הבל ׁשֹוא 

ֶנֱאָׁשִמים  ִאם הַּ הַּ

ִחים ַאֲחָריות?  לֹוקְּ

אדם מאשים את חווה, 

 וחווה מאשימה את הנחש.

ר ֶׁשהוא  ק, אֹומ  מ  חַּ ִין ִמתְּ קַּ

יפֹ  עַּ א   ה ֶהֶבלֹלא יֹוד 

 דומה

א טְּ ח  ִסָבה לְּ האל קיבל את מתנתו של  ִנתוי הַּ

 הבל

 ׁשֹוֶנה

ִאים  חֹוטְּ גוָבה ֶׁשל הַּ תְּ הַּ

לו  ָלֹעֶנׁש ֶׁשִקבְּ

אדם וחווה קיבלו את 

 העונש

קין התנגד לחומרת 

 העונש

 שונה

 

 פינת לשון

 .המילה "אדמה" חוזרת חמש פעמים בסיפור

וכן להראות את הקשר בין החטא לבין העונש, אדמה לבין  אדםהמטרה היא להראות את הקשר בין 

מ -ד-שהוא לפי העיקרון של מידה כנגד מידה. )אדם בא מן האדמה וישוב אל האדמה. האותיות א

 חוזרות בשתי המילים.(

העונש , ולכן קין היה עובד אדמה, הרצח גרם לטומאת האדמהנענש לפי מידה כנגד מידה:  קין שיחה

 תצמיח לקין יבול.האדמה לא שהוא 

 התפתחות בני האדם

 68עמ' 

יובל אבי האנשים ; יבל היה אבי הנוודים רועי הצאן; חנוך בנה את העיר הראשונה שאלה

 .תובל קין אבי חרשי הברזל; שאומנותם היה הנגינה

 69עמ' 

כירים את חליל הצד ואת החלילית. רובם אף בקבוצת כלי הנשיפה התלמידים בוודאי מַּ  שיחה

 ם להכיר את חליל הפאן.אמורי

כירים את בקבוצת כלי הפריטה )כלים אלה שייכים לקבוצת כלי המיתר( התלמידים בוודאי מַּ 

 הגיטרה. עם זאת יש הרכבים שונים של תזמורות ושל להקות שבהם מנגנים גם בעוד ובטנבור.

 כירים.גם את הנבל רוב התלמידים מַּ 

 לידת שת

 .וה בן אחר במקום הבלוחלהאל נתן לאדם ושההסבר לשם "שת" הוא 
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 חיי בני האדם בארץ: 'ו-'פסוקים א 'פרק ו

 

 מארגןהיסוד ה

הסיפור מתאר את לידתם של הנפילים )ענקים(. לידת הענקים היא אחת הסיבות למבול, מפני 

 קלקלו את המין האנושי. ם,מלאכישל בהיותם צאצאים של בנות אדם ו ,שהנפילים

 

 הרעיונות 

 .מלאכים םהים הובני האל (1

ונים גם ענקים. סיפור זה מסביר את כמכך נולדו הנפילים המ ההמלאכים לקחו בנות אדם וכתוצא (2

 שתי.יית הפלילותופעת האנשים הגבוהים בארץ כנען אשר חיו בחברון ובעיר גת כמו לדוגמה ג

ם יזכו בחיי נצח בהיותם יבלבד מחשש שהנפילשנה  120-האל החליט להגביל את חיי האדם ל (3

 ים של המלאכים.הבנ

 

 תשובות לשאלות

 73עמ' 

 .שנה 120מספר השנים הרב ביותר שבני אדם יחיו הוא   שאלה

 74עמ' 

 פינת לשון

 ראו בני האלהים - םיהוויראו בני האל

 אמר ה' - אמר ה'יו

 יהיו ימיו מאה ועשרים שנה - והיו ימיו מאה ועשרים שנה

 עתיד.ו' ההיפוך הפכה את הפועל מעבר לבמילה "והיו" 

 .עצבוחרטה  הן התחושות המתאימות  שאלה

 פינת לשון

שימוש נכון במילות קישור מצביע על הבנת הקשר וגם על הבנת התוכן. במשפטים שכאן מסבירים 

 מדוע האל הרגיש את התחושות שסומנו בשאלה הקודמת.

 האנשים עשו הרבה דברים רעים. כיהאל לא היה מרצה 

 ן האל לא היה מרצה.לכ ,האנשים עשו הרבה דברים רעים

 76עמ' 

יש לאפשר לילדים להיות יצירתיים בהענקת שם לפרשה. אפשר לחזור על הנושאים שנלמדו בה בחלק 

 "מה למדנו בפרשה" ובעקבות החזרה יוכלו התלמידים לחשוב על שם אחר.

, ראשית האנושות, ההידרדרות של האנשים : עשרת הדורות הראשונים בעולםאות לשמותדוגמ

 הראשונים בעולם
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 ': נוחט-'פרקים ו

 

 מארגןהיסוד ה

האיש סיפור המבול מתאר כיצד החריב האל את העולם בדור העשירי בגלל החטאים של בני אדם. 

 .מתואר כצדיקו לאחר שהוא האל בוחר בשימשיך את האנושות הוא נוח. 

 

 הרעיונות

את התקופה שקדמה לאברהם המבול התרחש בדור העשירי של האנושות. סיפור המבול מחלק  (1

 ח עד אברם.וח ועשרה דורות מננועשרה דורות מאדם עד תי תקופות: לש

בחר להחריב את העולם, מלבד  האל.  הסיבה למבול היא ההידרדרות המוסרית של בני האדם (2

שארית של האנושות ובעלי החיים, כלומר בריאת העולם הייתה ניסוי שבו אלוהים קיווה לטוב, 

 צאה רעה.אך גילה תו

ח היה צדיק יחסית לדורו. וגישה כי נח היה צדיק. המילה "בדורותיו" מדח, מפני שנוהאל בחר בנ (3

ח ואו נ ;ח היה צדיק, אך חי בדור של חוטאיםולפרש את המילה "בדורותיו" בשתי דרכים: נאפשר 

 שחי בדור של חוטאים.פי -על-אףהיה צדיק 

מידה כנגד מידה. בני של ומציין את העיקרון  י"ג-א"מנחה בפסוקים ישורש ת הוא -ח-שהשורש  (4

 שחית אותם.שחיתו את דרכם, לכן האל ִה האדם ִה 

ח ציפה ווכל קומה חולקה לתאים. נ ,ח לבנות תיבה. התיבה כללה שלוש קומותוהאל ציווה על נ (5

 כלומר בזפת, כדי למנוע כניסת מים ,ופרגאת התיבה ב

בעלי חיים לתיבה, כדי להמשיך את מין בעלי החיים ח לקחת זוגות זוגןת של והאל מצווה על נ (6

 כן נוח לקח שבעה בעלי חיים טהורים, כדי להקריבם לאחר המבול.-לאחר המבול. כמו

אלא גם עלו מתוך האדמה )מי  ,םיהמים לא רק ירדו מן השמיים. ימטיר מבול מן השמהאל ִה  (7

 .לפני הבריאה הוחזרויסו את העולם תהום פרצו מן האדמה(. התוהו ובוהו והמים שכִ 

 ,חוציפו את האדמה במשך מאה וחמישים ימים. נהמבול נמשך ארבעים יום ולילה והמים ה   (8

 משפחתו ובעלי החיים בתיבה ניצלו מן המבול.

הנמצאים  טח נחה על הרי אררוונראו פסגות ההרים. תיבת נ ,המים את הכולכיסו לאחר המבול  (9

 באזור ארמניה.

לשבת  שאפשר  ב ויונה כדי לבדוק אם המים פסקו ואם נמצאת יבשהח שלח מן התיבה עורונ (10

עם הראשונה נַּ עליה. בעולם העתיק נהגו מלחים לשלוח ציפורים מן הספינה, כדי לגלות יבשה. בַּ 

עם נַּ עם הראושנה היונה שבה, בַּ נַּ ח שלח יונה שלוש פעמים: בַּ וה. ניחזר לאוני , והואעורב חושלח נ

בין נוח לא שבה היונההיא עם השלישית נַּ בַּ ו ,עלה זיתכשבפיה שבה היונה היא ה יהשני , וכך ה 

 מצאה מקום יבש למנוחה.שהיא 

ריח את ריח הקורבן והחליט האל ה   קריב קורבן לאל כאות תודה להצלתו.ח יצא מן התיבה וִה ונ (11

 לא להשמיד שוב את האנושות במבול.

ו בברכת פרו ורבו, מפני שכל בני האדם נספו בניאת ח ווהאל את נמברך לאחר יציאתם מן התיבה  (12

 ח ומשפחתו ימשיכו את האנושות.ובמבול וכעת נ
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 : א"ל-ו"כ ',בניו שונה מן הברכה לאדם בבראשית אלח ווהברכה לנ (13

 ;חדו מבני האדםפבעלי החיים אף י 'ט פרקב, והאדם ישלוט על בעלי החיים 'אפרק ב .א

האל נותן לאדם  'ט, ובפרק ץ ומפרי האדמהמפרי הע לובני האדם מצטווים לאכ 'אפרק ב .ב

 ;רשות לאכל בשר )ואוסר על אכילת הבשר עם הדם(

, יתטאיסור על רצח מנוסח כתקובלת כיאסהמופיע לראשונה עונש מוות לרוצח.  'טפרק ב .ג

 כלומר החלק הראשון של הצלע הראשונה בפסוק מקביל לחלק האחרון של הצלע.

 

ם ָהָאָדם" ְך דַּ ְך ֹׁשפ   .)פרק ט', פסוק ו'( "ָבָאָדם ָדמֹו ִיָשפ 

בניו. בברית זו מתחייב האל בלבד לא להטיל שוב מבול על העולם. עם ח ווהאל כורת ברית עם נ (14

פסיק אילו האל ִה א הקשת בענן. הקשת בענן נחשבה לכלי נשקו של האל כוהסימן לברית ה

 באופן סמלי בתוך ענן. השלו, ושם אות להילחם נגד העולם שברא והניח את הקשת, כלי המלחמה

רית הבכריתת : את הרעיון המרכזי הז ומדגיש"י -'המילה "ברית" היא מילה מנחה בפסוקים ח (15

 ח ובניו.ונבין בין האל ל

רם לפגיעה בכבוד אביו בזמן ששני הבנים שם ויפת שמרו על כבוד וח, חטא בנו חם גובסיפור כרם נ (16

 ען יהין עבדי בני שם.ניפת. בני כאת ומברך את שם ו ,של חם בנו ,ח מקלל את כנעןואביהם. נ

ומשם יגיע אברם אל הארץ. בני חם ישבו בארץ כנען  ,בני שם ישבו באזור מסופוטמיה )עירק( (17

 ובני יפת ישבו ביוון. ,ובמצרים

 

 תשובות לשאלות

 חונ

 78עמ' 

 פינת לשון

 כוונת המילים היא הרס. .ותשחת, נשחתה, השחיתהמילים הן 

 המילים מופיעות שלוש פעמים כדי להדגיש את החטאים של בני האדם.

 ונאמר עליו כי היה צדיק. ,חוהדמות בסיפור היא נ            שאלה

 וה אכלו מפרי עץ הדעת, קין הרג את הבל, אנשי דור ו: המעשים הרעים לאורך הדורות: אדם וחשיחה

 המבול חטאו. 

 79עמ' 

. עובדה זו מעצימה את היותו צדיקדור של חוטאים, ולכן קשה להיות אפשר לציין שנוח חי ב שיחה

 לכן אנו משבחים את נוח.צדיק. 

 הביהת

 80עמ' 

 פינת לשון

 .את הארץ ישחיתאת הארץ, כך האל  שחיתִה  כשם שהאדם

 81עמ' 

פי הכתוב. היא כוללת צוהר ושני תאים כמו -התיבה בבול אינה מצוירת במדויק על שאלה

ה המתוארת בסיפור המקראי יש תיבבו ,שתי קומותיש בה ל בא. האל שכתוב בדברי

 שלוש קומות.
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 חוהברית של האל עם נ

ח להכניס לתיבה זוגות מכל בעלי החיים, כדי שימשיכו את המין של והאל ציווה על נ 1שאלה 

 לאחר המבול ייםחל אותו בע

 .םיכולות לחיות במי, שכן הן לא הוכנסו לתיבה חיות ים  2שאלה 

 המבול

 ההוראות של האל

 84עמ' 

נוח נבחר כי היה צדיק, אבל בתיאור של נוח בפרק ו' פסוק ט' נוח מתואר כצדיק  1שאלה 

 תמים.

ח ואדם בפניו, לכן קיצר האל וכינה את נ לומר את כל שבחו של פי רש"י, לא-על

 "צדיק" ולא "צדיק תמים"

ומר את כל דברי השבח, משום שכך תלמידים יכולים לכתוב שהם חושבים שצריך ל 2שאלה 

מעודדים וגורמים לאנשים להמשיך להתאמץ. אחרים יכולים לכתוב שאם מחמיאים 

יותר מדי, האנשים המוחמאים עלולים להרים ראש, להיות "שוויצרים", להתנשא 

 מעל כולם.

 דוגמה לביטוי "אין אומרים שבחו של אדם בפניו":   3שאלה 

 היא מורה מצוינתהתלמיד לא סיפר למורה כי 

 85עמ' 

כדאי להעלות בשיחה את שתי הדעות. מצד אחד, המחמאה מכבדת את האדם המוחמא וגם  שיחה

גורמת לו להרגיש שהוא מסוגל, גורמת לו להכיר ביכולות שלו.הדבר דומה לכך שמילים 

יוצרות מציאות, כלומר הן יכולות להגשים את עצמן. מצד אחר ההגזמה במחמאות עלולה 

ום לאדם המוחמא להתנשא מעל כולם ולהתנהג אליהם בזלזול. אפשר להזכיר כאן את לגר

תכונת הצניעות, שהיא תכונה חשובה מאוד. כאשר מחמיאים יותר מדי, האדם עלול לאבד את 

 צניעותו.

 גותושבעה ז - בעלי חיים טהורים  שאלה

 שניים - טהורים-בעלי חיים לא

 שבעה זוגות - עוף השמים

 לשמר את המינים. כל מין תורם וחשוב לטבע. חשוב שיחה

 ההתארגנות

מובאות שאלות להכרת בעלי חיים. כדאי לעבוד בזוגות או בקבוצות, וכל אחד יתרום  89-86בעמודים 

 מן הידע שלו לפתירת השאלות.

 86עמ' 

 עיר;  –אתון  –בכר; חמור  –נאקה  –; גמל כפיר – לביאה – אריה  שאלה

עגל;  –פרה  –עופר; שור  –צביה  –סייח; צבי  –סוסה  –סוס טלה;  –כבשה  –כבש 

 אפרוח -תרנגולת  –תרנגול  גדי;  –עז  –תיש 
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 87עמ' 

 פינת לשון

)צביה,  ה'בדרך כלל צורת הנקבה דומה לצורת הזכר, אבל בצורת הנקבה מסתיימת באות 

 )תרנגולת(. ת' כבשה, סוסה( או באות

ל המילה "לביא", שם נוסף ל"אריה". המילה "פרה" היא צורת המילה "לביאה" היא צורת הנקבה ש

 הנקבה של "פר", שם נוסף ל"שור".

 אתון. –עז, חמור  –נאקה, תיש  –יש צורות נקבה שונות לגמרי מצורות הזכר: גמל  

 לה.מחיקן; חפרפרת  –כוורת; ציפור  –שובך; דבורה  –רפת; יונה  –פרה   שאלה

 .ַבת ֹנחית  מתקבל הצירוף   

 88עמ' 

 לול. –סוס; תרנגולת  –ברווז; אורווה  –אדם; אגם  –אוהל/דירה   1שאלה 

בולמתקבלת המילה   .מַּ

 –נוהם; כלב  –גועה; דוב  –נוער; פרה  –מצייצת; חמור  –קורא; ציפור  –תרנגול  2שאלה 

 מיילל. –נובח; תן 

 .ְוֶהֶבל ִיןַק מתקבל הצירוף  

 89עמ' 

 דבורה;  –כלב; מזמזמת  –אריה; נובח  –פיל; שואג  –צצר כבשה; מח –פועה   1שאלה 

 צפרדע.  –יונה; מקרקרת  –הומה 

 .ַהָכבוֹד ָכלמתקבל הצירוף 

 עכבר;  –תרנגולת; גבינה  –אריה; גרגרים  –פנדה; בשר  –פרפר; במבוק  –צוף  2שאלה 

 איל. –עלים 

  פעילות בקבוצות

: עופות התעופפו, סוסים דהרו במהירות, צבים נכנסו בעלי החיים נכנסו אל התיבה בדרכים שונות

 לאט, בזחילה. חלק מהחיות אולי עצובות, חלקן שמחות. כל חיה משמיעה את הקול שלה.

 חיים בתיבה

 92עמ' 

 .60נוח היה בן   1שאלה 

 נכנסו שבעה אנשים.  2שאלה 

מציין  שבע . אפשר להזכיר שהמספרהאנשים הם אשת נוח, שלושת בניו ונשותיהם 3שאלה 

  שלמות.

 גיעו מן השמיים ופרצו מן האדמה.המים ִה   4שאלה 

 פעילות בקבוצות

מכל המשימות על בעלי החיים אפשר לראות שבעלי החיים שונים זה מזה: הם משמיעים קולות 

שונים, הם זקוקים לבתים שונים, הם אוכלים דברים שונים. המידע הזה יוביל את הילדים לחשוב על 

 ד במקום סגור, קטן, בלי אפשרות לצאת למשך זמן רב.החיים ביח

ז שבעלי החיים מתעוררים בבוקר, אוכלים ארוחת בוקר, מטיילים בתיבה, מחיא. הילדים יכולים לה

 ישנים שנת צוהריים, קמים ואוכלים שוב, מנקים את עצמם וכדומה.

שלום כל בעלי החיים, ז שנוח ומשפחתו מתעוררים בבוקר ובודקים מה מחיב. הילדים יכולים לה

בודקים אם חלקים בתיבה נשברו )דואגים לתחזוקה(, מתקנים את מה שצריך, מאכילים את בעלי 

 החיים, דואגים לבעלי חיים שחלו וכדומה.
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 המבול

 93עמ' 

יום, היורה, הגשם הראשון והחזק של -י היוםמחיהשיר מתאר תופעת טבע מוכרת  היורה

מתוארת תופעה אחרת:  3-1. בכל אחד מבתים השנה. השיר מחולק לארבעה בתים

הוא מעין סיכום לשלוש התופעות האלה המציינות את   4גשם, ברק, רעם. בית 

הבאת השיר כאן היא הזדמנות לדבר על סוגים של גשם, על היורה ועל  היורה.

מתואר המלקוש, על גשם של סתיו ועל גשם של חורף, על גשמי ברכה וכדומה. בשיר 

שבסיפור המבול ואילו  ,. היורה מתואר כגשם ברכה, היורהון בשנההגשם הראש

 .גרם לחורבןהמקראי 

מחנך עברי, מחלוצי גן הילדים העברי, משורר וסופר יחיאל הלפרין,  כותב השיר הוא 

 . 1942ונפטר בשנת  1880-. נולד באוקראינה בילדים

 את ה הרוסית, הטביעמלחין יהודי שפעל בעיקר באימפרייואל אנגל,  את השיר הלחין

חותמו על הזמר המוקדם של היישוב העברי בארץ ישראל. מכונה "אבי המוזיקה 

 .1927ונפטר בשנת  1868נולד בשנת  ".היהודית

 )המידע על הכותבים מתוך "ויקיפדיה"(

 94עמ' 

התופעות המפחידות בשיר הן הברק שהוא "להב אש חוצה שמיים מעוור את  1שאלה 

 "קול אדיר מן השמיים מחריש את האוזניים". העיניים", והרעם

 .ואילו המבול גרם לחורבן ,"ברוך הוא היורה", א גשם ברכהוהיורה ה  2שאלה 

 96עמ' 

והמים "המים",  ויגברו"המים",  וירבוהן " המילים המציינות את התגברות המים שאלה

 "גברו מאוד מאוד

ובני  ,והיא תשוב להצמיח יבול ,תהוא מה תתגלה מחדש לאחר המבול, המים לא יכסודהא שיחה

 אדם ישובו לחיות על האדמה.

 פינת לשון

 .רק, בלבדג הוא "הפירוש המתאים לפסוק כ

 .מבין כל הפירות דן אוהב אך תפוחהמשפט המתאים: 

 היציאה מן התיבה

 סוף המבול

 פינת לשון

 ר בקיאים בנושא.בחלק הראשון הילדים חוזרים על ו' ההיפוך. סביר להניח שבשלב זה הם כב

 שבו -וישובו; העביר -ויעבר; כלאנ – כלאיוי; זכר – ויזכור

 בחלק השני הילדים עוסקים בהבנת פירושי מילים בעזרת משפחות מילים.

 כדור משכך כאבים הוא כדור המרגיע כאבים. 

 .נרגעוהמים  –לפיכך הכוונה במילים "וישוכו המים" 

 כר הוא קיר העוצר את המים.ס

במילים "וייסכרו מעיינות תהום וארובות השמיים" היא שהמעיינות וארובות כוונה לפיכך ה

 , כלומר לא נתנו עוד מים.נסגרוהשמיים 
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 .ניצל יום. רק מי שהיה בתיבה מאה וחמישיםבה פני המים החל לרדת אחרי וג  שאלה

 ים.יאת הפתחים בשמ סגר רוח על המים ובמעיינות. האל גםהעביר כך האל -אחר

 .אררט ח נחה על הרובת ניההרים נראו, ותראשי  .פסקגשם ה

 שליחת העורב והיונה

 100עמ' 

 כאשר נוח שולח את עורב, לא כתוב בשביל מה.  1שאלה 

 כאשר נוח שולח את היונה כתוב: לראות הקלו המים מעל פני האדמה" )פסוק ח(.

די לגלות אדמה. הציפורים תפקיד הציפורים חשוב. המלחים שלחו ציפורים מן הספינות כ שיחה

נבחרו למשימה מפני שהן יכולות לעוף, כלומר הן אינן זקוקות למעבר של אדמה כדי לגלות 

הן רואות הכול מן השמיים. התפקיד מסוכן ומפחיד מפני שלא היו  , שכןאדמה במקום אחר

ים מקומות מנוחה לציפורים, ולכן נשקפה סכנה לחייהן. אפשר לומר שהתפקיד של הציפור

 מעניין, משום שהן הראשונות שמגלות משהו. 

 .שלוש פעמיםנוח שלח את היונה   2שאלה 

 .היבשה החלה להצמיח שוב יבולשח והבין נ ,עלה זית בפיהכשכאשר שבה היונה   3שאלה 

 .היונה לא חזרה בסוף, מפני שמצאה יבשה להקים בה קן  4שאלה 

 .בעלי החיים עםח יצא מן התיבה עם בני משפחתו וונ  5שאלה 

 101עמ' 

בשיר מסופר על תמונה שיש בבית, היא תמונה של יונה שבפיה עלה של זית.  יונה עם עלה של זית 

התמונה הזו מסמלת שלום. הוחלט שלא להכניס לספר את הבית הראשון בשיר, 

משום שהבית הראשון מדבר על המלחמה, והמטרה היא להתרכז ביונה כמסמלת 

  לאחת השורות יש שתי גרסאות.  .ית הראשוןמובא כאן הב שלום.

 הדובר או הדוברת בשיר מבקשים שהיונה תצא מהתמונה, 

 כדי להשיב את האמונה וכדי שהשלום יבוא.

 לפי השיר אפשר להבין שהילד אינו יודע שיונה עם עלה של זית

 מסמלת שלום )"ילדי מקשה"(.

 ממתין, והוא העורב מסמל את המלחמה שבחוץבניגוד ליונה, 

 עלולה לפרוץ בכל רגע. שמלחמה להברוש, על 

 לכן הדובר או הדוברת מתחננים שוב ושוב לשלום. 

 מבקשת לצאת מן המסגרת כדי להשכין את השלום, היונה 

 שכן כל עוד היא בתוך המסגרת, היא אינה יכולה לעשות דבר.

ת ולכוחות העורב מוכר לפעמים כציפור חכמה ולפעמים כציפור רעה החוברת למכשפו

לגלות יבשה ולכוון אותם  בכלל יכולתוהרשע. בימי קדם נהגו ספנים לקחת עורב 

 מבשר רעה.וקולו הצווחני הופכים אותו ל לעברה. לעומת זאת צבעו השחור

היא סופרת, רוז -אליגוןכתבה את המילים ואת המנגינה של השיר.  רוז -תלמה אליגון

 .1944זיקלית. נולדה בשנת פיקה מומשוררת, פזמונאית ומלחינה ומְּ 

רוז כתבה שירים רבים, ורבים מהם לילדים: "לאבא שלי יש סולם", "הצריף -אליגון

כתבה חמישה מחזות, בעיקר לילדים ולנוער, יצרה מספר סדרות  וכןשל תמרי", 

 "הצריף של תמרי" ו"החתול שמיל". טלוויזיה, ובהם

  

 יש לי תמונה בבית 

 של יונה עם עלה של זית 

 מעליה גלגל החמה, 

 לרגליה פגעי מלחמה 

 היונה של השלום, 

/ על חורבותיה של אומה אחרת 

 ביד אומן היא מצוירת

 תמונה מושלמת, 

 לומות בתוך מסגרתח
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 .היונה מבשרת בשיר את השלום  1שאלה 

 מבשרת את סוף המבולסוקים היונה בפ  2שאלה 

 102עמ' 

יונה עם עלה של זית מסמלת את השלום, מפני שבסיפור המקראי היא סימנה את  שאלה

 את התחלתו של העולם מחדש.וסוף המבול 

 ההוראה לצאת מן התיבה

 103עמ' 

בסיפור המקראי אין תיאור של החיים בתיבה. בשיר שכאן גיבורי הסיפור הם בעלי  נוח

הקשיים שלהם. השיר כתוב בצרה הומוריסטית, וגם  , ואפשר להבין מהםיםהחי

 הלחן מקנה את התחושה הזו.

בשיר מוצגות דמויות הנמשלות לאנשים חסרי סבלנות ושאינם סובלים זה את זה. 

הם דורשים שהוא ישלים את המלאכה הם יודעים שמישהו דאג להם כל הזמן, אבל 

 .כדי שהם יוכלו לצאת

. נחשב לאחד אפיסטדהוא משורר, פזמונאי, סופר, מתרגם וסטנ לביורם טהר

 .1938המעצבים החשובים של הזהות והאתוס הישראליים. נולד השנת 

 באתר של יורם טהרלב אפשר לקרוא מה הוא כתב על השיר

(http://www.taharlev.com/songs_selection_song_id_39.html.) 

 104עמ' 

הגמל  ,השיבוטה ,ההיפופוטם, הממותה ,האריהים בשיר הם בעלי החיים המופיע 1שאלה 

 .והיונה

 השיבוטה.את כירים את הממותה ואיננו מַּ   2שאלה 

כניס אותה כדאי לומר לילדים שהשיבוטה היא סוג של דג, ולכן לא הגיוני שנוח ִה 

 כניס דגים לתיבה.לתיבה, שכן נוח לא ִה 

 ממותה היא סוג של פיל קדום.

 105עמ' 

אבל לו )לא שכחנו.. אספת...(,  מודים. הם חועם נ מדבריםחיים הבעלי שלא הגיוני  1שאלה 

ממנו לצאת, ואפילו  דורשים)כמה זמן נמשיך...(, הם  מתלונניםהם הם רוב הזמן 

 לו למה אפשר לצאת. מסבירים

, ומשום את מן התיבה, מפני שנמאס להם כבר להישאר בתיבהצבעלי החחים רוצים ל 2שאלה 

 ול פסק.המבש

לצאת  אפשר ה וחופש, מפני שהסתיים המבול ווהתחושות: שחרור, שמחה, תקו 3שאלה 

 שי מן התיבה.פלחו

 ח כנראה חשש קצת, לכן לא יצא מן התיבה והעדיף לחכות.ונ  4שאלה 

אולי הוא חיכה להוראה של אלוהים. כשם שאלוהים אמר לו להיכנס לתיבה, הוא 

 אמור לומר לו מתי לצאת ממנה.

 106עמ' 

 .צווה עליו לצאת מן התיבהימתין עד אשר האל ח ִה ונ  1שאלה 

ח יצאה מן התיבה שמחה אך מבוהלת. היא שמחה לצאת לחופשי, אך חוששת ואשת נ 2שאלה 

 .מה לעשות כעת לאחר המבול

 איזה כיף! סוף סוף אני בחוץ! אבל מה אעשה עכשיו? איך אתחיל את החיים שוב? 
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 היציאה מן התיבה

 107 עמ'

בשיר מוצגים בעלי החיים היוצאים מן התיבה. בניגוד לשיר "נוח", כאן הם  פרדה מתיבת נוח

ם ומאושרים. מתואר כיצד כל אחד פונה והולך למקומו. כולם קדים קידה, מחיש

 שלום.תודה ואומרים 

נקודת המבט היא של הדובר בשיר, ובבית השני מתואר מה נוח רואה: בבית הראשון 

לות, אל הים, אל מחיים "נבלע" אל הגו'נגל, אל צמרות העצים, אל הכל בעל חי

 החולות.

 .1941היא סופרת ומשוררת הכותבת למבוגרים ולילדים. נולדה בשנת  נורית זרחי

בין יצירותיה המוכרות: "ילדת מזלג וילדת  זרחי זכתה בפרסים ספרותיים רבים.

 ."אני אוהב לשרוק בחושך", "כף

   108עמ' 

כים, פלמינגו, ושוורים,  שפנים, עכברות, סנאים, ת לי החיים המופיעים בשיר הםבע 1שאלה 

 החולות.אל הים ואל העצים, אל ונגלים, 'י החיים הולכים אל הגלסנוניות, קופיף. בע

 ידה, אומרים תודה ומנופפים בידם.ח בנימוס, הם קדים קובעלי החיים נפרדים מנ  2שאלה 

רגשות, מפני שבעלי החיים חוזרים אל מקומם לאחר מחה והתהתחושה היא ש 3שאלה 

 ח.ונבגלל הפרדה מעצב, מפני . אולי מרגישים גם קצת המבול

 דוגמה  4שאלה 

 ח היקרונ

התגוררנו בתיבה בזמן המבול. שהזמן כל אנחנו רוצים להגיד לך תודה על עזרתך ב

זמן להיפרד גיע דאגת לתת לנו אוכל ולהרגיע אותנו כאשר פחדנו מן המבול. כעת ִה 

 .ולאחל לך בהצלחה בחיים החדשים

 בתודה                                                                                        

 הקרנפים                                                                                       

 109עמ' 

קורבן לאחר היציאה מן המבול כדי להודות לאל על הצלתו והצלת  קריבח  ִה ונ 1שאלה 

 משפחתו ובעלי החיים מן המבול.

כדי שלא ייהרס העולם, וכדי שימשיך הקיום של האל החליט לא לגרום שוב למבול,  2שאלה 

 האנושות ושל גלגל החיים: אביב, קיץ, סתיו וחורף.

 וח ובניוהברית בין האל לבין נ

 110עמ' 

ח וח ולחיות, לא להטיל שוב מבול, לדאוג לבית חדש לנווג לנאאל יבטיח בהסכם החדש לדה שיחה

ח ובניו יבטיחו להתנהג יפה ולא לעשות דברים רעים כמו שעשו בני האדם לפני וולחיות. נ

 המבול.

 הברכה לנוח ובניו

 111עמ' 

והיה צריך  ,במבולח ובניו בברכת פרו ורבו, מפני שכל בני האדם מתו ורך את ניהאל ב 1שאלה 

 .להתחיל מהתחלה את האנושות

 בעלי החיים יפחדו מבני האדם  2שאלה 

 ללמוד שבני האדם חזקים יותר מבעלי החיים ויכולים לצוד אותם.אפשר   3שאלה 
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.  לכן בעלי החיים, כך הוא נתן את הצומח כשם שהאל נותן לאדם את ג', פי פסוק-על 4שאלה 

 .בשרכך מותר לאכל מן ה ,ל מן הצומחוכשם שמתר לאכ

 112עמ' 

 שאלה

 ָאָדםלְ  ַהְבָרָכה 

 כט-כופסוקים  אפרק 

 ּוָבָניו חַ נֹ לְ  ַהְבָרָכה

 ג-אפסוקים  ט פרק

 ׁשֹוֶנה/  דֹוֶמה

או ֶאת בּוְר ּו רוּפְ  בו, וִמלְּ רו ורְּ או ֶאת .ָהָאֶרץ נְּ בו, וִמלְּ רו ורְּ  זהה .ָהָאֶרץ נְּ

י ָהָאָדם  ּוַבֲעל 

 יםַהַחיִ 

 ּוְרדּו 

  ִבְדַגת ַהָים ּוְבעוֹף ַהָשַמִים

ָכל ָיה הָ  ובְּ לֹרֶמֶשת חַּ  .ָהָאֶרץ עַּ

  ּומוַֹרֲאֶכם ְוִחְתֶכם

 

ל ָכליִ  ֶיה עַּ יַּת ָהָאֶרץ הְּ  .חַּ

 שונה

 ֶׁשל ַהָמזוֹן

 ָהָאָדם

ִתי ָלֶכם ֶאת   ִהמ ה ָנתַּ

ֶשב  ָכל ַע ֶזַרע ֲאֶׁשר ַעלע  י  ֹזר  ְּפנ 

ֶאת , ץָהָאֶר  ָכל ץ ֲאֶׁשר ָכל וְּ  ָהע 

ִרי ץ בֹו פְּ ע  ע  עַּ ָזרַּ  . ֹזר 

ָלה ָאכְּ ֶיה, לְּ  .ָלֶכם ִיהְּ

 ,ַחי ֶרֶמש ֲאֶׁשר הּוא ָכל

ָלה: ָאכְּ ֶיה לְּ   ָלֶכם ִיהְּ

ִתי ָלֶכם ֶאת ֶשב ָנתַּ ֶיֶרק ע   .ֹכל כְּ

 

 דומה

 

 113עמ' 

 .ידי האדם-עלנשלטים על פי הברכה לאדם, בעלי החיים יהיו   שאלה

 מהאדם.יפחדו בעלי החיים  ,חופי הברכה לנ-לעומת זאת על

 .מפרי האדמה ומפרי העץפי הברכה לאדם, האדם יאכל -על

 .בשרח, האדם יאכל גם ופי הברכה לנ-לעומת זאת על

בני האדם שולטים בבעלי החיים בעולם. בני האדם בייתו חלק מבעלי החיים כדי להפיק מהם  שיחה

יים כמו פרה ודבורה הם מקור מזון כמו חלב ודבש בהתאמה. גם תועלת. לדוגמה, בעלי ח

 האדם עוזר לבעלי החיים ומטפל בחיות פצועות, כמו וטרינרים.

 פינת לשון

 שייכים לאותה משפחה. שפךישופך, י, שני הפעלים כן

 .בפסוקמ'. כל אחת מהן חוזרת ארבע פעמים -האותיות החוזרות הכי הרבה פעמים הן ד' ו

 .כי חיי האדם הם חשוביםה את הקשר בין האדם לבין דם וישמדג ההחזר

 שלוש פעמים חוזר השורש דר"ש

 ש: אדרוש, אדרשנו, אדרוש, כלומר השורש מופיע שלוש פעמים.-ר-המילים מהשורש ד

 .כי האל יעניש את הרוצח המדגישהחזרה 

 115עמ' 

 .אסור לרצוח 'ו-'פי פסוקים ה-על  1שאלה 

 .ש באותה מידה ויטילו עליו עונש מוותענימי שרצח י  2שאלה 

בני האדם צריכים חוק  ,קין רצח את הבל. לאחר שלפני המבול לא היה חוק שאסר על רצח שיחה

 .ועונש על רצח כדי להזהיר אותם
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 ח ובניוול האל לנההבטחה ש

 .טיל שוב מבול על בני האדםילא שהאל מבטיח   שאלה

 ןפינת לשו

עם" בצורה הנפרדת שלה, ולא בנטייה שלה. לעומת זאת במילה אנחנו רגילים להשתמש במילה "

"את" אנחנו משתמשים רק במציינת מושא ישיר, ולא כ"עם", אבל אנחנו משתמשים בשתי 

המשמעויות של המילה בנטייה. למשל, אנחנו אומרים "ראה אותי", וכאן המילה "אותי" מציינת 

 יינת "עם".מושא ישיר, ואילו במשפט "שיחק איתי", המילה מצ

 מטרת המשימה היא לשים לב לשתי המשמעויות של המילה.

 .המורה בהפסקהעם חקנו יש .דנה דומינו עם חקתייש

ִקים ֶאת ִני מ  ֲאִני ִהנְּ ִריִתי  וַּ יֶכם ֶאתוְּ  ִאְתֶכםבְּ ֲעֶכם ַאֲחר  רְּ תוְּ  ,זַּ ָיה ֲאֶׁשר ָכל א  חַּ , ָבעֹוף ִאְתֶכם ֶנֶפׁש הַּ

ָכל ָמה ובְּ ה  בְּ יַּ  בַּ יַּת ָהָאֶרץ, ִאְתֶכם ת ָהָאֶרץחַּ ֹכל חַּ ָבה לְּ ת  י הַּ א   .ִמֹכל ֹיצְּ

, בעוף עימכםכל נפש החיה אשר  עםזרעכם אחריכם, ועם ו עימכםואני הינני מקים את בריתי 

 , מכל יוצאי התיבה לכל חיית הארץ.עימכםבבהמה ובכל חיית הארץ 

 117עמ' 

ח ומשפחתו יתחילו מחדש את ומפני שנמשפחתו הבטחה זו, לח וויח לנטהאל מב 1שאלה 

 .האנושות

 .ם מאוד על הבטחת האלמחיח ומשפחתו בוודאי שונ  2שאלה 

 איזה כיף! לא יהיה עוד מבול!   

 קשת בענן: סמל הברית

ניח מפסיק להילחם נגד העולם שברא ומהאל . עכשיו קשת בענן נחשבה לכלי נשקו של האל שיחה

 באופן סמלי בתוך ענן. האותאת הקשת, כלי המלחמה שלו, ושם 

 במקום שהקשת תשמש כלי מלחמה, היא תשמש סמל לשלום

 ה.ם מאוד ומתרגשים מן צבעים היפים שלמחיאנו ש ,אשר אנו רואים קשת בענןכ  1שאלה 

ומאחוריהם הקשת בענן. הם  ,חובבול רואים את בעלי החיים יוצאים מן התיבה של נ 2שאלה 

ים יכולים להמשיך יהיא סימן לשלום וכעת בעלי החשים את הסיפור כי הקשת מחימ

 לחיות.

 120עמ' 

  ח.וציגו קשת רחבה של דגמים של תיבת נתלמידי הכיתה ִה 

ציגו קו האור. הכוונה היא מגוון רחב של דגמים. כשם שבקשת יש מגוון של צבעים, כך ִה  -סוג הקשת 

 התלמידים מגוון של דגמים.

 רצה כחץ מקשת אל זרועותיו ומי את סבא שלה, היארכאשר ראתה 

הכוונה היא במהירות. כשם שהקשת יוצאת במהירות מן החץ ועפה במהירות,  .: כלי נשקסוג הקשת

 כך רומי רצה במהירות אל סבתה.

 כרם נוח

 121עמ' 

 .ח היה עובד אדמהונ  1שאלה 

 .נטע גפן חונ  2שאלה 

 כנען הוא בנו של חם.  3שאלה 

 "ג, ובמקומם מובא תקציר מעודן.כ-פסוקים כ"בהוחלט שלא להכניס לספר את 
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 .בפני אנשים לרצחחז"ל השוו את הביוש   4שאלה 

על וכולם יודעים כי , הלבנת פנים ברבים היא חמורה , מפני שהרבה ילדים צוחקים או לועגים שיחה

 העלבה בין שני אנשים נשארת בסודיות. העלבון ואף מוסיפים עליו. 

 122עמ' 

 .להפסיק צריך להגיד לו את המשפט של חז"ל ולבקש ממנו ,מעליב מישהו ברבים אם תלמיד שיחה

 הילדים צוחקים על הילד שנפל ועל המכה החזקה שקיבל.  1שאלה 

 , ולא לשתף פעולה עם הלועגים.במקרה זה ראוי לעזור לילד לקום ולטפל בו  2שאלה 

 123עמ' 

 יפת לא שיתפו פעולה עם חם ועם כנעןו שם  שאלה

, הם ידעו איך להתנהג, כדי שלא האלמן  בני האדםח חשב שאחרי העונש שקיבלו ונ

 .מבוליהיה שוב 

 .שוב לחטואתחילו בני האדם נה מיד אחרי המבול ִה יוה

 .כנעןועל  חםח התעורר, הוא כעס מאוד על ולכן כשנ

דו מהם מולצאצאיהם ויל יפתול שםשיהיו עבדים ל ,ח את חם ואת זרעוולל נילכן ק

 .להתנהגאיך 

 פעילות בקבוצות

 חומכתב לנדוגמה ל

 ,ח היקרונ

צינו לעודד אותך ולהזכיר ששני בניך, שם ויפת, ורהצטערנו לקרוא על הפגיעה של חם בנך בך, 

לכן אל תאבד תקווה. אנו חושבים כי מרבית בני האדם יבחרו בטוב ויתנהגו  .שמרו על כבודך

 .יפה אחרי המבול
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 ט': מגדל בבל-ים א'פרק י"א פסוק

 

 מארגןהיסוד ה

 הסיפור מתאר את האירוע אשר גרם לצורך של בני האדם בתרגום.

 

 הרעיונות

 חטאו. בוני מגדל (1

 וה האל.ואחד במקום למלא את הארץ, כפי שציהם ישבו במקום  .א

 כלומר לפרסם את עצמם. ,ים, כדי לעשות להם שםיראשו בשמשהם בנו מגדל  .ב

ם הייתה מרידה באל וניסיון של בני האדם לשלוט על העולם. בניית המגדל וראשו בשמי .ג

ֲעשֹות ין זה מופיע בדברי האל "יענ מו לַּ ֶהם ֹכל ֲאֶׁשר ָיזְּ ר מ  ָתה ֹלא ִיָבצ  עַּ  .)פסוק ו' "וְּ

ברו שפה אחת יהסיפור נפתח באחידות ומסתיים בפיזור: בתחילה בני האדם ישבו במקום אחד, ד (2

פסיקו לבנות את פור בני האדם דיברו בשפות שונות, התפזרו בעולם וִה ובסוף הסי ,בנו את המגדלו

 המגדל.

 פתח בסיפור.מכל הארץ" הן מילות " שם","שפה", "המילים "אחד",  (3

ָדל  עיקרון מידה כנגד מידה. הם אמרו "הפי -האל העניש את בוני המגדל על (4 ֶנה ָלנו ִעיר וִמגְּ ָהָבה ִנבְּ

ָדה האל אמר "ו"  ָפָתם ָהָבה נ רְּ ָלה ָׁשם שְּ ָנבְּ  ."וְּ

בבל". השם קשור בבלבול השפות. מדרש שם זה הוא "הסיפור מסתיים במדרש שם )הסבר לשם(  (5

הוא שער האלים. הבבלים סיפרו כי המקדש הראשי בעיר  "אירוני, משום שבשפה הבבלית "בבל

ידי בני -בנה עלואילו בתורה המקדש נ ,ידי האלים לכבוד האל הבבלי הראשי מרדול-בבל נבנה על

 .אדם

  

 תשובות לשאלות

 125עמ' 

 .גיעו לארץ שנערבני האדם ִה   1שאלה 

 .בני האדם רצו לשבת במקום ולבנות מגדל וראשו בשמים  2שאלה 

 .בני האדם פחדו להתפזר בארץ  3שאלה 

 126עמ' 

 פינת לשון

 שימוש נכון במילות קישור מצביע על הבנת הקשר ועל הבנת התוכן.

בסיפור מגדל בבל בני אבל פרו ורבו התכוון האל שבני האדם ימלאו את הארץ, במצוות "

 האדם רצו לשבת במקום אחד.

 הם רצו לבנות מגדל שישמש להם כמרכז.לכן , בני האדם רצו לשבת במקום אחד

 127עמ' 

 ם. רואים בני אדם ליד המגדל. יגיע לשמיבציור רואים מגדל שראשו מַּ  1שיחה 

 .םיבני האדם למרוד באל ולהגיע לשמיל שניסיון ההחטא הוא 

 .להתפזר במקומות שונים וליישב אותם ולמצוא ולגלות מקומות חדשיםאפשר  2 שיחה

 לשבת בערים גדולות בקרבת בני אדם רבים ולהרגיש יותר בטוח עם עוד אנשים.אפשר 
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 תגובת האל

  128עמ' 

 .את המגדל תם בוניםוהוא ראה א ,כאשר הסתכל האל על בני האדם  1שאלה 

 האל אמר כי בני האדם עלולים לעשות ככל העולה על דעתם ולמרוד באל.  2שאלה 

 האל החליט לבלבל את השפות ולהפסיק את בניית המגדל.  3שאלה 

 129עמ' 

 פינת לשון

 .הבין (,2פירוש ) הוא 'הפירוש המתאים לפועל "שמע" בפסוק ז

 .ל באוזניוקלט קו(, 1בשני הפסוקים האחרים מתאים פירוש )

. מאחר שאין מקום לבתים עבודתםללמגורי בני האדם ו היום הבניינים הגבוהים משמשים שיחה

מסמלים את כוחם של בני נמוכים, בונים לגובה. עם זאת אפשר לומר שגם הבניינים האלה 

כולם מתלהבים כאשר יש מגדל גבוה יותר, כולם  ת שם לבני האדם.ייהאדם ומשמשים לעש

 ג שיא גבוה יותר. זה מראה על הצורך האישי, ולא על הצורך הכללי.מנסים להשי

 130עמ' 

 מנוחת האל ביום השביעי.מזכיר את המספר שבע   1שאלה 

, גם אם בני ללמוד כי בוני המגדל רצו מאוד לבנות את המגדלאפשר מדברי חז"ל   2שאלה 

נשים. ההישג י אמחי. כלומר גובה הבניין חשוב יותר במהלך הבנייהאדם ימותו 

 החומרי הוא החשוב.

הם התנהגו בצורה כזו, מפני שרצו לעשות להם שם, אך סיבה זו אינה מוצדקת. חיי  3שאלה 

 הנצחת השם.דברים חומריים או ולא  ,םיהאדם הם החשוב

ובניית מגדל לא עושה באמת  ,וונה כי בני האדם לא באמת יכולים לעשות להם שםכיעל הת שיחה

מגדל גבוה הוא לא דבר חשוב. דברים חשובים יכולים להיות מעשים טובים שם לבני האדם. 

 למען האחר, פיתוח הסביבה והחברה וכדומה. 

 בוני המגדל היו מסכימים עם תמר, מפני שחשוב שמגדל גבוה ינציח אותם. 

 131עמ' 

 1שאלה 

ֲעֶשה ֶׁשל מַּ נ י ָהָאָדם הַּ  בְּ

 ד-אפסוקים 

ל ֲעֶשה ֶׁשל ָהא  מַּ  הַּ

 ט-ה פסוקים

ִהי ָכל יְּ  ָהָאֶרץ ָשָפה ֶאָחת וַּ

ת ָשָפה ַאחַּ רו בְּ נ י ָהָאָדם ִדבְּ  בְּ

"ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש 

 שפת רעהו"

 בני אדם דיברו שפות שונות

בו ָׁשם י ׁשְּ  וַּ

ָמקֹום ֶאָחד בו בְּ נ י ָהָאָדם ָיׁשְּ  בְּ

 הארץ" לותם משם על פני כא"ויפץ ה' 

 דםהאל פיזר את בני הא

 "הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים"

 בני אדם בנו מגדל וראשו בשמים

ֹנת ָהִעיר לו ִלבְּ דְּ יַּחְּ  וַּ

נ י ָהָאָדם ִסיקוִה  בְּ נֹות פְּ ָדל הַּ  ֶאת ִלבְּ  ִמגְּ

 

האל את השפות וגרם לבני  ,ערבב ,ני שבמקום זה בלבלפ, מ"בבל" המקום נקרא 2שאלה 

 .האדם לדבר בשפות שונות



39 
 

. לעומת לא צריכה להיות שפה אחת, מפני ששפות רבות גורמות לרעיונות שוניםשר לומר שאפ שיחה

לדבר ביניהם יצליחו מכל מקום בעולם צריך שפה אחת משותפת, כדי שבני האדם זאת 

 . לשתף פעולהו

 132עמ' 

 שם אחר לפרשה: המבול והתחלה חדשה.  שאלה

 פינת לשון

רי חשבון. כאן מובא אזכור לנושא, משום שהפרקים נושא הגימטרייה נלמד בדרך כלל בשיעו

פסוקים, והפרק והפסוקים ממוספרים לפי א"ב. מאחר שבפרקים הנלמדים אין יותר מחמישים 

האותיות האחרות  הוחלט ללמד כאן את הערכים של האותיות עד נ'. האחרון בספר בראשית הוא נ',

 יילמדו בחלק הבא של ספר בראשית.

ובל לסמן כרש מעל אות המציינת מספר, וגרשיים בין שתי אותיות המציינות לא מוסבר כאן שמק

 .בראשית נושא זה יילמד בחלק הבא של ספרגם מספר. 

 .יא – 11; יט – 19; יב – 12; יח – 21; יח – 18; כב – 22

 .16 – טז; 27 – כז; 17 -יז; 15 – טו; 36 – לו; 6 – ן

 .נמספר הפרק האחרון בספר בראשית הוא 

   11 – אי

 .ב"יא יבוא פרק "אחרי פרק י
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 משפחת אברהם - ב"ל-ז"א פסוקים כ"פרק י

 

 מארגןהיסוד ה

 , כנראה עזיבת אור כשדים. משפחת תרח עזבה את אור כשדיםאת הסיפור מתאר את משפחת תרח ו

 רעב. לסכנה או מחשש לסיבה כלכלית או מ

 

 הרעיונות 

ח, אשר התנהג בצורה מוסרית וצא של שם, בנו של נוהוא צא ,חואברם נולד עשרה דורות לאחר נ (1

 ח.ובסיפור כרם נ

המשפחה עזבה את אור כשדים המזוהה עם העיר השומרית "אור" בדרום בבל. פירוש המילים  (2

"אור כשדים" הוא העיר של העם הכשדי )ארמים שישבו במסופוטמיה במה התשיעית לפני 

 הייתה גם היא מרכז דתי לאל הירח.לעיר חרן בסוריה, אשר  הספירה(. המשפחה עברה

הפרט הראשון הנמסר על שרי, אשת אברם, הוא עובדת היותה עקרה. פרט זה מדגיש את הבעיה  (3

 הסיפורים. ךהגדולה של אברם ושרי בהמש

תרח עבדה כנראה את אל הירח. אמונה זו משתקפת בשמות בני המשפחה "תרח"  ו שלמשפחת (4

ו שע כי משפחתוד טוען יה"האלה אישתר(. בספר יהושע כם היא י)מלכת השמי מלכה"")ירח"(, 

 תרח עבדה אלילים. של

 

 תשובות לשאלות

 135עמ' 

בעולם העתיק עזבו אנשים את ארצם בגלל מחסור במזון או בגלל סכנה לחייהם או כדי לשפר  שיחה

 את מעמדם ואת מצבם התרבותי.

 משפחתו של אברם

 136עמ' 

 פי הפסוקים ולהיעזר באילן היוחסין המצויר.-השאלה על הילדים יכולים לענות על  שאלה 

 .הרןושל  נחור, של אברםתרח הוא אבא של 

 .תרחאברם הוא הבן של 

 .הרן של נחור ושל אחאברם הוא  

 .לוטהוא אבא של הרן 

 .של לוט דוד אברם הוא

 .אור כשדיםהרן מת בארץ ששמה 

 .אברםשרי היא אשתו של 

 .נחור מלכה היא אשתו של

 137' עמ

 .שרי היא עקרה ולא מצליחה ללדת ',לפי פסוק ל  1שאלה 

לא תהיה המשכיות למשפחה. תרח  ,המידע על שרי חשוב, מפני שאם שרי לא תצליח ללדת שיחה

 מלחמה או סכנה אחרת.  בגלל ומשפחתו עזבו כנראה בגלל בעיה כלכלית או אולי

 .הם בוודאי לא רצו לעזוב ופחדו ללכת למקום אחר
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 .לארץ כנעןתרח רצה ללכת עם משפחתו   2 שאלה

 .לעיר חרן גיעהִה  המשפחה  3שאלה 

 .ןבעיר חר מת תרח  4שאלה 

 במותו. 205תרח היה בן   5שאלה 

 138עמ' 

 פינת לשון

 בשלב זה הילדים  אמורים לדעת להעביר את הצורות המהופכות.

 באו – ויבואו; מת - תווימ; יצאו - ויצאו; שבויָ  -שבווי  ; לקח – ויקח

 כעת הילדים לומדים להפוך פעלים הנכתבים בצורה קצרה.

בתורה יש שימוש בצורה ארוכה ובצורה קצרה, וכאן הם לומדים את השימוש של הצורה הקצרה 

 כאשר יש ו' היפוך בפעלים שהשורש שלהם מסתיים באות ה/י.

ה/י. לכן היינו מצפים -ש-ה/י, והשורש של הפועל "ויעש" הוא ע-א-השורש של הפועל "וירא" הוא ר

 ה' שבסוף.-שיהיה כתוב "ויראה" ו"ויעשה". אך קיצרו את הפועל ומחקו את ה

 ויעשה –הצורה הארוכה של הפועל  

 עשה -הפועל בלשון ימינו  

 הייתה. –ותהיה; הפועל הלשון ימינו  –הפועל בצורה הארוכה  ותהי שרי עקרה:

 139עמ' 

 יומן מסעהצעה לכתיבת 

והארץ מדברית, לכן  ,והלכנו ברגל אל ארץ כנען. מזג האוויר היה חם ,יםדכש עזבנו את אור

 השתדלנו ללכת לאורך נהר הפרת.

 עצרנו בנווה מדבר כדי לשתות מים. 

  ובמשך היום חם. ,והסתתרנו מפני הרוח ,בלילות היה קר מאוד

 והסתפקנו במועט.  ,לא היה לנו הרבה אוכל

 ובסוף הגענו אל העיר חרן. ,דדו גם הם ממקום למקוםבדרך פגשנו אנשים שונים, אשר נ
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 ט': אברם בכנען-פרק י"ב פסוקים א'

 

 מארגןהיסוד ה

בו ניסה האל את אברם. עזיבת בית האב בעולם שארץ כנען הוא הניסיון הראשון להצו לאברם ללכת 

תית של חברהדתית וה ,בית האב היה המסגרת הכלכלית, שכן מתקבלת על הדעת-העתיק היא בלתי

 .ותר על עברו והולך בעקבות צו האלומ . הואהאדם. אברם עומד בניסיון

 

 הרעיונות

ית ָאִביָךהצו לאברם " (1 ָך וִמב  תְּ דְּ ָך וִמםֹולַּ צְּ ַארְּ ָך מ  מנוסח בצורה הפוכה למיקום  " )פסוק א'(...ֶלְך לְּ

הקושי של אברם  קטין אתעוזבים את בית האב ובסוף את הארץ(, כדי להקודם כול אוגרפי )הג

 לעזוב את ארצו.

בניגוד לסיבות נפוצות אחרות ואברם עזב את מולדתו כדי להגיע לארץ כנען בעקבות הצו של האל  (2

 לעזיבת הארץ בעולם העתיק כמו קשיי פרנסה, רעב, מלחמה.

 בצורה מושלמת )המספר שבע מציין שלמות(. כלומר ,האל מברך את אברם בשבע ברכות (3

כלומר העבדים  ,"הנפש אשר עשו בחרן"עם לוט בן אחיו ועם אשתו שרי,  גיע לארץ עםמַּ אברם  (4

 אשר רכשו בחרן. ,והשפחות

כנסו יהליכתו של אברם בארץ כנען היא בבחינת מעשה אבות סימן לבנים: צאצאיו של אברם י (5

הוא יכבוש את  ,בהם עבר אברם. כאשר יהושע בן נון יכבוש את הארץשברו באותם מקומות עוי

 רות ברית עם העם בעיר שכם.העי ויכ

אברם בונה מזבחות לה' בארץ ובדרך זו מקדיש את הארץ לעבודת האל. הוא קורא בשמו של ה'  (6

 ולא בשם האל בעל, האל הכנעני. ,כאלוהיו

 

 תשובות לשאלות

 140עמ' 

 שאלה

ח  ָרם ֶתרַּ  ׁשֹוָנה/  דֹוֶמה ַאבְּ

ִליט ִמי ל ֶהחְּ ל תרח ?ָהֲעִזיָבה עַּ  שונה ָהא 

ָאן ִגיעַּ  ֲאמוִרים לְּ הַּ נַּ  ?לְּ ןִלכְּ  דומה לכנען עַּ

 

 141עמ' 

ואנו רגילים  ,עזיבת משפחה היא קשה מאוד, מפני שבבית דואגים לכל הדברים שאנו צריכים שיחה

 לחיות בבית. 

 קשה לעזוב את בית ההורים כי זו הסביבה הכי קרובה שלנו. 

 ם למה לצפות.חוששים ולא יודעיומפחדים  ,כאשר עוברים למקום לא ידוע

 142עמ' 

 שבו בארץ כנען.וצאצאיו י   ,האב של עם גדול האל מבטיח לאברם כי הוא יהי  1שאלה 

 .ששרי אשתו עקרהפי -על-, אףהאל הבטיח לאברם כי הוא יהיה אב לעם גדול  2שאלה 
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; והיה ברכה( 4; )ואגדלה שמך( 3; )ואברכך( 2; )ואעשך לגוי גדול( 1ת: )שבע הברכו 3שאלה 

 ונברכו בך כל משפחות האדמה( 7; )רוללך אאקומ( 6; )ואברכה מברכיך( 5)

ָך" נשמע ציווי רך יותר מאשר "ל ך". גם כאשר אומרים "טייל לו" יש תחושה של טייל  שיחה ְך לְּ "ל 

 בכיף, בהנאה.

שבו צאצאיו. ארץ כנען היא ארץ טובה, אשר ובארץ זו י   ,אברם יישב בארץ חדשה 4שאלה 

 ה. יאדמתה פורי

 143עמ' 

 .אברם היה בן שבעים וחמש  1שאלה 

גיעה אל ממנה ִה ו ,שפחות, אשר אברם רכש בעיר חרן בסוריהלעבדים והכוונה ל 2שאלה 

 הארץ.

 פעילות קבוצתית

 רשימה של דברים שלקחו אברם ושרה

 מזון לבעלי החיים  ,מזון: לחם, מים, ירקות ופירות

 הקמת אוהל, אוהללכלים: כלי מטבח, כלים 

 בגדים: בגדים ונעלי הליכה, בגדים לעונת הקיץ ובגדים לעונת החורף

 144עמ' 

 פינת לשון

 לימין = ימינה; לכיוון שמאל = שמאלה ;= לארץארצה 

 145עמ' 

 יש לסמן במפה את אזור שכם וממזרח )מימין( לבית אל, בין עי לבין בית אל.  שאלה

 146עמ' 

הוא  "בית אל"הצירוף י הוא "הבית של האל" )משמעו באופן מילולהשם בית אל  1שאלה 

רומז כי מקום זה היה חשוב מבחינה דתית. המקום היה מרכז צורת הסמיכות(, והוא 

 .דתי חשוב ובו התגלה האל

האל אמר לאברם לעבור במקומות בארץ לפני בניו כדי להכריז על אברם כבעל  2שאלה 

 .לבניו תהיה זכות לעבור במקומות האלה, וכך המקום

כי בזמן שאברם היה בארץ היא הייתה מיושבת "הכנעני אז בארץ", כתוב  'בפסוק ו 3שאלה 

 שבו בארץ זו.אברם שבניו י  לבטיח האל ִה זאת על ידי עמים כנעניים. למרות 

 והוא היה חדש בארץ. ,כיר אותםאברם כנראה חשש מן הכנענים, מפני שלא ִה  1שיחה 

 .כנען האל מבטיח לאברם שבניו יישבו בארץ  4שאלה 

אברם בנה שני מזבחות כדי להכין את האזור לעבודה לאלוהי ישראל. בכל מזבח קבע אברם  2שיחה 

 כי במקום יעבדו את האלוהים, ולא אלים כנעניים.

 147עמ' 

 פינת לשון

 .בנה – ויבן; נסע – יסעיו; אמר – ויאמר; קרא – ויקרא; עבר – רוויעב

 וכה: ויבנה.הפועל בצורה המקוצרת: ויבן. הצורה האר

נגב.ההרה, הנגבהה' המגמה:   . המילים ללא ה' המגמה: להר, לַּ

 אל ההר, אל הנגב
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 כ': אברם ושרי במצרים-פרק י"ב פסוקים י'

 

 מארגןהיסוד ה

רמז על ירידת בני ישראל למצרים מסיפור אברם ושרי במצרים הוא בבחינת מעשה אבות סימן לבנים ו

 הצלתם.על ו

 

 הרעיונות

ואילו מצרים  ,מצרים בגלל רעב כבד בארץ. החקלאות בארץ הייתה תלויה בגשםאברם ירד ל (1

 ה בתבואה, מפני שחקלאות מצרים הייתה מבוססת על נהר הנילוס.רהייתה עשי

אברם חשש מפשוטי העם במצרים וביקש משרי להגיד כי היא אחותו, אך האישה נלקחה אל בית  (2

 פרעה.

רי אל בית פרעה. המתנות הן מעין מוהר או פיצוי פרעה נתן לאברם רכוש רב לאחר לקיחת ש (3

 .כספי

 ,ופרעה הבין כי שרי היא אשת אברם ,ציל את אברם ושרי. בית פרעה הוכה בנגעים גדוליםהאל ִה  (4

 וביקש מאברם ושרי לעזוב את מצרים.

בני ישראל העתידי של סיפור בין הנקודות דמיון בין סיפור אברם ושרי במצרים לקיימות  (5

 .במצרים

 בני ישראל במצרים אברם ושרי במצרים 

 רעב כבד בארץ רעב כבד בארץ הסיבה לירידה אל ארץ כנען

אברם חשש שיהרגו אותו  מה הייתה הסכנה במצרים

 וישאירו בחיים את שרי

פרעה מצווה להשליך את 

התינוקות הזכרים ליאור 

 ולהשאיר בחיים את הבנות

האל היכה את בית פרעה  ההצלה ממצרים

 עים גדוליםבנג

האל היכה את מצרים בעשר 

 מכות

פרעה נתן לאברם מתנות  היציאה ברכוש גדול

 ורכוש רב

בני ישראל יצאו ממרים 

 ברכוש גדול
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 תשובות לשאלות

 המעבר למצרים

 148עמ' 

 פינת לשון

 הילדים חוזרים על נושאים לשוניים שלמדו.

בנת התוכן. כאן הילדים מבינים מפסוק י' שימוש נכון במילות קישור מצביע על הבנת הקשרים ועל ה

 את הסיבה לכך שאברם ושרי עברו למצרים.

 בארץ כנען היה רעב כבד, לכן אברם ירד מצרימה.

 ויהיה( -)ויהי היא צורה מקוצרת ל ויהי, וירדו' ההיפוך: 

 היה, ירדהפעלים בלשון ימינו: 

 מצריםהמילה לל' ה' המגמה: ל מצרימהה' המגמה: 

 149עמ' 

 ילות בקבוצותפע

 רעב כבד בארץ  בעד המעבר: 

 הצורך במזון ובמים הוא החשוב ביותר

 ימשך כנראה זמן רביהרעב 

 ארץ מצרים עשירה בתבואה

 הירידה למצרים היא זמנית עד אשר יסתיים הרעב

 אם עוזבים, תמיד אפשר לחזור

 מצרים היא ארץ מסוכנת  נגד המעבר:

 דברית ומסוכנתהדרך למצרים היא מ

 אנחנו לא יודעים כיצד יקבלו אותנו המצרים

 תמיד צריך לקוות לטוב

 אם המשפחה של אברם )תרח( שמעה לאלוהים, צריך לבטוח באלוהים 

 אפשר לעשות פעולות אחרות כדי שיהיה מזון ומים

 מוכר-אפשר לדעת מה יקרה במקום לא-אי

 מיםעלולים להיות דברים מסוכנים יותר מחוסר מזון ו

, יתאהבו בה, וירצו אברם פחד שמאחר ששרה היא אישה יפה, המצרים ירצו אותה 1שאלה 

 יהרגו אותו כדי שלא יפריע בלקיחתה. לקחת אותה ולכן 

 אברם החליט שהם יאמרו שהיא אחותו, וכך לא יהרגו אותו. 2שאלה 

 ילו וא ,בארץכאשר ירד למצרים, מפני שהיה רעב כבד ק כשחשש, אברם צדאפשר לומר ש שיחה

 הוא ומשפחתו היו עלולים למות.  ,הוא לא היה יורד למצרים

. , והם עומדים לשקרהפתרון של אברם הוא מסוכן לשרי, מפני ששרי היא אשתו של אברם

כל שקר מתגלה בסוף, וזה עלול להיות חמור מאוד בעיני המצרים, ולכן הם עלולים 

 ל את אברם מפגיעה.יצלה יעשוון זה פתר עם זאת  להעניש בצורה חמורה את שניהם.
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 150עמ' 

 ןפינת לשו

 .( אישה יפת מראה את)שהנה ידעתי , כי 

 ואמרו אשתו זאת. ,( יראו אותך המצרים)אם והיה כי

והיא נלקחה  ,יה של שרייללו את יופיפרעה האנשי החשש של אברם היה מוצדק.  שאלה

 ה כי היא אחותו.באברם, מפני ששרי אמר ולבית  פרעה. המצרים לא פגע

 151עמ' 

 .ששרי, אשת אברם, נלקחה אל בית פרעהמשום כה את בית פרעה האל ִה   1שאלה 

התגלה  ולא אחותו של אברם. ,פרעה כעס, מפני שגילה כי שרי היא אשת אברם  2שאלה 

 השקר.

 פרעה החליט לגרש את אברם ושרי ממצרים.  3שאלה 

 152עמ' 

 פינת לשון

 שלובית ה - ובית; שלואישה ה - ושתא; שליאחות ה - יאחות
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 פרק י"ג: אברם ולוט

 

 מארגןהיסוד ה

דה בין לוט לאברם. לוט בחר לשבת באזור ים המלח, בקצה הארץ המובטחת, הסיפור מתאר את הפר  

בשושלת  מותקייידה הזו רומזת כי הברכה של האל והבטחתו ואילו אברם ישב בתוך ארץ כנען. הפר  

 ט.ולא  בשושלת לו ,אברם

 

 הרעיונות

רועי אברם על שטחי בין אברם מתגלה בסיפור כאדם רודף שלום. בעקבות המריבה בין רועי לוט ל (1

 אדמה, אברם נותן ללוט לבחור ראשון את שטח האדמה.

 הוא גן עדן. ",לוט בוחר לשבת באזור כיכר הירדן. האזור מתואר כמקום שופע מים כמו "גן ה' (2

)פסוק  להמשך הסיפור. אנשי סדום מתוארים כאנשים רעיםבסיפור נזכרים פרטים החשובים  (3

 (.'פסוק י ,לפני שחת האל""חרב )יוהמחבר מזכיר כי העיר עתידה לה ,ג("י

 בהם הלך.שהליכתו של אברם בארץ רומזת על בעלותו המשפטית על המקומות  (4

 

 תשובות לשאלות

 החזרה לארץ 

 152עמ' 

 פינת לשון

 ויעלהפועל שיש לו ו' היפוך: 

 ויעלהצורה הארוכה: ה

 עלההצורה בלשון ימינו: 

 .לכתוב "עם"אפשר במקום המילה "את" בפסוק ה 

 רכושםמילה שיש בה כינוי חבור: 

 (רכוש של אברם ולוטהמילה המפורקת: הרכוש שלהם )הכוונה ל

 154עמ' 

 'בן לפי פסוק נכו .הוא היה עשיר ,כאשר אברם יצא ממצרים  שאלה

 'ו ן לפי פסוקנכו   הוא היה עשיר. ,כאשר לוט יצא ממצרים

 'ולפי פסוק  נכון  ביאו את רכושם לארץ. אברם ולוט ה  

 'ולא נכון לפי פסוק  .לוטשל ספיק לכל המקנה של אברם והמקום ִה 

המזון והמים לבעלי ובה נמצאים לרעות עם העדרים, אפשר עליה שהמריבה פרצה על האדמה  שיחה

 החיים של אברם ולוט. 

תרת הפרק היא "אברם ולוט", ייתכן שהתלמידים יבינו שאברם הוא הגיבור, ולכן מאחר שכו

 .פתר את המריבההוא ש

 .שלוםשל בדרך התלמידים יכולים להציע פתרון משלהם או לומר באופן כללי שהפתרון היה 

 בו ירעו את הצאן.שרועיו לבחור ראשונים את המקום לתן ללוט ואפשר לומר שאברם נ
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 155עמ' 

 .תנה לאברםירועי אברם אמרו לרועי לוט כי הארץ נ  1 שאלה

 ."הלוא כל הארץ לפניך" הן מפסוק ט': המילים המתאימות

ין לא יוהארץ עד ,מדגיש כי העמים הכנעניים ישבו באותו זמן בארץ 'תוב בפסוק זכה 2שאלה 

 ניתנה לאברם

 156עמ' 

 פינת לשון

 מריבה בין רועי אברם לבין רועי לוט, לפי רש"י.שימוש נכון במילות מצביע על ההבנה של הסיבה ל

הרועים של אברם  כי או את הצאן ואת הבקר שלהם לשדות של הכנענים,יהרועים של לוט הב

 אמרו שהם גונבים אדמות.

 האדמה שייכת לו.כי הרועים של לוט אמרו שהאל הבטיח את האדמה לאברם, 

ן לוט הוא היורש לכאברם אין ילדים ולכי הרועים של לוט חשבו שהאדמה שייכת גם ללוט, 

 היחיד.

 כל אחד נכנס לחדרו. , ומצב כזה קורה גם אצלנו כאשר אנו רבים ואומרים לנו להיפרד שיחה

 .אפשר לחשוב על פתרון אחר כמו שיחה בין שני הצדדים לסיום מריבה בדרכי שלום

 אפשר לעשות משהו אחר ביחד, בשיתוף פעולה, באחווה.

באשר לשאלה באיזה סרט נצפה בטלוויזיה או מי ישחק עכשיו במחשב )אם  למשל, אם רבנו

 יש ק טלוויזיה אחת או רק מחשב אחד(, אפשר לבחור לשחק במשחק קופסה ולשחק ביחד.

 157עמ' 

 .בערי הכיכר סדום ועמורה ,לוט בחר לחיות בכיכר הירדן  1שאלה 

 רעים. האנשים שגרו בסדום ועמורה היו ,ג"לפי פסוק י  2שאלה 

 158עמ' 

 .גן ה' הוא שם אחר לגן עדן  1שאלה 

 .אזור כיכר הירדן היה מקום פורה ושופע במים כמו גן עדןאפשר להבין ש  2שאלה 

 ג"פסוק י  3שאלה 

כיר את אנשי סדום ועמורה ולא ידע כי הם רעים. הוא לוט לא ִה התלמידים עשויים לומר ש שיחה

לוט לא יהפוך הם יכולים לומר שמקום היה פורה. הבחר לשבת באזור כיכר הירדן, מפני ש

 והתחנך בסדום ועמורה. לגדלא לאדם רע כמו אנשי סדום, מפני שלוט לא נולד ו

כיר את האנשים או שמע עליהם וידע שהם אנשים רעים, תלמידים יכולים לומר שלוט ִה  

ידע שהאנשים  ולמרות זאת הוא בחר לגור שם משום שהמקום פורה, וזה היה חשוב לו, והוא

 הרעים לא ישפיעו עליו.

 ברכת האל לאברם

 159עמ' 

כך לא נוכל לספור את , עפר הארץ ז כפי שאי אפשר לספור את"לפי פסוק ט 1שאלה 

 .צאצאים כלומר יהיו הרבה מאוד. של אברםצאצאים ה

 )מערב(. ימה )מזרח(, , קדמה)דרום( הבצפונה, נגכל הכיוונים:    2שאלה 
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 160עמ' 

 ."עד עולםהן " זרעו ללא הגבלת זמןלנתן לאברם ויהמילים האומרות שהארץ ת  שאלה

 פינת לשון

 ימה קדמה נגבה צפונה שמות שיש בהם ה' המגמה

 יםל קדםל נגבל צפוןל השמות ללא ה' המגמה

 

 .ל בהילטי הוא מבקש ממנו לכן האל נותן לאברם את הארץ,

 חב שלהולר - חבהולר; לזרע שלָך - לזרעך ;לאורך שלה - לארכה; העיניים שלָך - עיניך

 ויבןהפועל בצורה המקוצרת: 

 ויבנההפועל בצורה הארוכה: 

 בנה –ויבן  -ָישב  -; וי שב, בא – אוויבהפעלים בלשון ימינו: 

 161עמ' 

 בספר מובא רק הפזמון של השיר כדי לדבר על רעיון הטיול ברגל. קום והתהלך בארץ

 א מה הוא כתב על השירשל יורם טהרלב אפשר לקרובאתר 

(http://www.taharlev.com/songs_selection_song_id_44.html). 

 .בהם ביקרנוש לאהוב את המקומותכך אנו לומדים להכיר אותה ו ,בארץ כאשר אנו מטיילים שיחה

 ב את הארץ. ותי וקרוב לטבע, לכן הוא גורם לנו יותר לאהיטיול ברגל הוא חווי

 כל דבר שאנחנו עושים במאמץ, אנחנו מעריכים יותר ואוהבים יותר.

 162עמ' 

 כיה, היא תקרא אותךדר ךיחבקו אות המילים המראות שהארץ אוהבת מטיילים: שאלה

 ערש אהבה. אליה כמו אל
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 : מלחמהד"פרק י

 

 מארגןהיסוד ה

לנצח ארבעה מלכים חזקים ולשחרר  יחמצל הסיפור מתאר את אברם כאיש מלחמה וכאדם צנוע. הוא

 .את לוט, בן אחיו, אשר נלקח בשבי. הוא מסרב לקחת מן השלל של המלחמה

 

 הרעיונות

לכי ארץ כנען, אשר מרדו מאל ארץ כנען, כדי להעניש את חמשת ארבעת המלכים ערכו מסע צבאי  (1

 בהם.

-אחרגיעו אל הארץ ועברו בארץ באזור ים המלך דרומה עד קדש ברנע בדרום וארבעת המלכים ִה  (2

"דרך המלך".  ,עלו לצפון לעיר דן. המלכים עברו באחת הדרכים החשובות בעולם העתיק כך

רומז על כניסת בני . הוא בניםלנת מעשי אבות סימן ניצחונו של אברם על המלכים הוא בבחי

 ישראל אל הארץ בדרך זו.

בסיפור מתוארת מערכת יחסים טובה בין אברם למלכיצדק, מלך שלם. העיר "שלם" היא כנראה  (3

דק הוא גם מלך שלם ציככעיר קדושה כבר בתקופה הכנענית. מלמוצגת העיר  ובסיפור ,ירושלים

ליון )האל הכנעני הראשי(. מלכיצדק מברך את אברם ומקבל את פניו הן לאל עו)ירושלים( וגם כ

 יין לאחר הניצחון במלחמה.בבלחם ו

יצדק ומבקש לקבל את כשיח בין אברם ומל-ביט מן הצד בדומלך סדום מוצג כמלך רשע. הוא מַּ  (4

 שבויי המלחמה.

אנשים אשר עבור הבאלא רק חלק  ,עבורו חלק מן השללבאברם מוצג כאדם צנוע המסרב לקבל  (5

 נלחמו עימו.

 

 תשובות לשאלות

 מלחמה

 163עמ' 

 תדעל מלך גויםואמרפל מלך שנער, אריוך מלך אלסר, כדרלעמר מלך עילם   שאלה

 צביים ומלך בלע. ראבמש, עמורהסדום, ברשע נלחמו במלכים ברע מלך 

 שמו של מלך בלע אינו מוזכר, כתוב שבלע היא צוער.

 164עמ' 

 רשע"."" מסתתרות המילים "רע", רשעב"", רעמלכים "בבתוך שמות ה  1שאלה 

 ים.רשעשמלך סדום ומלך עמורה הם רעים,  עלאפשר ללמוד שמות המלכים מ  2שאלה 

 .הלוחמים התאספו למלחמה באזור ים המלח  3שאלה 

 לארץ הם חזקים יותר, הם מלכי ממלכות גדולות. וגיעארבעת המלכים, אשר ִה   4שאלה 

 תוצאות המלחמה

 165מ' ע

 .ארבעת המלכים ניצחו במלחמהי"א -לפי פסוקים י'  1שאלה 

 .ים המלחבאשר  בבורות חמרמלך סדום ומלך עמורה נפלו   2שאלה 

 .ההרמלך אדמה ומלך צביים ומלך בלע )צוער( ברחו אל 
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ארץ בין ל )הילדים יכולים לומר "ממלכת ארם"( דרך המלך חיברה בין ארץ אשור 3שאלה 

  .מצרים

  .דרך המלך עברה בארץ כנען  4 שאלה

 לב, ארץ כנען בתקופה זו כללה מספר עמים. הקו האדום מציין את דרך המלך, שימו 

 ולא קו הגבול.

 166עמ' 

יואב לא למד כראוי במהלך החודשיים הראשונים של שנת הלימודים, ולכן הוא נכשל  שאלה

ואחרי לה על דרך המלך עבמבחנים שלו. אבל המורה שוחחה איתו ועודדה אותו, הוא 

 זמן קצר ִהצליח במבחנים.

 פינת לשון

 הלכו - וילכולקחו;  – ויקחוו' היפוך: 

 להר )ָנסו, ברחו, להר(. – הרהה' המגמה: 

 הצלת לוט

 167עמ' 

, משום שאברם הוא גיבור אברם דודו של לוט יציל את לוטהתלמידים יכולים לומר ש שיחה

 . הוא פתר את המריבה הקודמתהפרקים, ומשום שהם זוכרים איך 

 .והאדם היחיד הקרוב אליו הוא דודו אברם ,לוט הוא זר בארץנוסף על כך, 

 .האמורי אלוני ממראאברם ישב במקום של   שאלה

 .ענר ושל לואשכממרא הוא אח של 

 .כלומר חברים ושותפים שלו, אברםשלושת האחים הם בעלי בריתו של 

 168עמ' 

 ( העבדים שגדלו בביתו.318לוש מאות ושמונה עשר )אברם יצא עם ש  1שאלה 

. אברם וצבאו הקטן התחלקו לשתי קבוצות ורדפו דן ביחד הם יצאו עד המקום ששמו

 .חובה אחרי ארבעת המלכים עד המקום ששמו

ללמוד מן הפרק על היחסים הטובים בין בני משפחה. בשעת צרה בן משפחה נחלץ אפשר  שיחה

 . למרות מחלוקות מן העבר רלעזרתו של בן משפחה אח

 .יל את אחיינו לוט ומשחרר אותו מן השביצאברם מַּ 

 .אברם נלחם הארבע מלכים חזקים  -אומץ   2שאלה 

 .לוט מן השביאחיינו אברם שחרר את  - נאמנות לבני משפחה

שהצלת אותי מן המלכים ושחררת אותי על לוט: תודה אברם דודי  שיחה בין לוט לאברםהצעה ל

 .ימן השב

יד הגעתי כדי מ ,יבת בשלאברם: דאגתי לך מאוד. כאשר שמעתי שנפ

 להציל אותך.

 169עמ' 

 פינת לשון

 .העבדים שלוהפירוש של המילה: יש כינוי חבור.  יועבדבמילה 

 !יזהו כלב שיח:-הצעה לדו

 .למקום אחר ךקח את כלב

  



52 
 

 170עמ' 

 פינת לשון

 הם לומדים כעת שיש כינויים חבורים גם בפועל.אחרי שהילדים יודעים מהו כינוי חבור בשם העצם, 

 )במילים אלה יש גם ו' היפוך.( רדף אותם - וירדפם; היכה אותם - ויכם

 פעילות בקבוצות

 ודעה על ניצחון במלחמההינה הצעה מ

 מסיבת ניצחוןלכולם מוזמנים 

 כבוד הניצחון של אברם על ארבעת המלכים והצלת לוט. ל

 ביום... בשעה... החשובה.יבה תתקיים בעיר שלם סהמ

 שו לו ולחיילים שלו אוכל.יבמסיבה יכבדו את אברם ויג

 עם שני מלכים פגישת אברם

 171עמ' 

 .סדוםומלך  שלםמלך המלכים המקבלים את פנים של אברם הם   1שאלה 

 .לחם וייןמלכי צדק נתן לאברם   2שאלה 

 יש לו., כלומר עשירית  ממה שמעשראברם נתן למלכי צדק   3שאלה 

, ומקובל לתת דק היה כוהן לאל עליוןצ אברם נתן מעשר למלכיצדק, מפני שמלכי 4שאלה 

 מתנות לכוהנים.

 172עמ' 

 .נתן מתנה לאברם לא מלך סדום  1שאלה 

 .לקחת את שבויי המלחמהמאברם קש יבמלך סדום   2שאלה 

 פינת לשון

 בירך אותו – הויברכו

 בוצה תקבל את הכדור ותשחק.ייתכן שהילדים רבים איזו ק  3שאלה 

 173עמ' 

 פינת לשון

שימוש נכון במילות הקישור מצביע על הבנת הקשרים ועל הבנת התוכן של הפסוקים, מה גרם למה, 

 מה הסיבה ומה התוצאה.

אני לא רוצה שתגיד שאתה עשית  יכלא אקח ממך דבר,  לכןהאל העליון עושה אותי עשיר. 

 הם נלחמו לצידי.כי רכוש, אותי עשיר. תן לחיילים קצת מה

 174עמ' 

 הוא מביע את אמונתו בכך שאומר  .אברם נשבע באל לא לקחת מן השלל אמונה:   שאלה

 "הרימותי ידיי" ובכך שהוא מדגיש שאל עליון הוא קונה שמיים וארץ.   

אברם מדגיש שהאל עשה אותו עשיר, והוא אינו מוככן שמלך סדום יחשוב 

 שהוא עשה אותו עשיר.

 , אפילו את הדברים הפשוטים ביותר וחסרי אברם מסרב לקחת מן השלל: צניעות

 ערך כמו חוט ושרוך של נעל. 

 .לחימתם עבורבאברם מבקש לתת לבני בריתו חלק מן השלל : נאמנות לבני הברית

 שיחהפעילות בקבוצות ו

וכלו לשתף את התלמידים ידונו ביניהם אילו תכונות חשובות יותר מאחרות וכך יגבשו דעה וי

 מחשבותיהם בשיחה.
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 ו: ברית בין הבתרים"טפרק 

 

 מארגןהיסוד ה

. תנור עשן ולפיד אש ץלצאצאי אברם את הארלתת יב יהאל כורת ברית עם אברם ובברית האל מתח

 בות של האל.יומעבר זה מסמל את ההתחי ,עוברים בין בתרי בעלי החיים

 

 הרעיונות 

ריש את רכושו ואדם ערירי ללא ילדים י ,חוקי המזרח הקדוםאברם חושש למות ללא בנים. לפי  (1

 לעבדו הבכיר.

יו צאצא לספור את הכוכבים ומבטיח לאברם כי מספר אברם החוצה ומבקש ממנו תהאל מוציא א (2

 .םייהיה גדול כמו כוכבי השמי

ים ולהציב את הבתרים זה מול זה. שני יר בעלי חבתנהגו ל ,כאשר כרתו ברית בעולם העתיק (3

 ,תנאי הברית תיזו כי מי שלא ימלא ארדדים בברית עברו בין בעלי החיים המבותרים והכהצ

 כרת כמו בעלי החיים.יי

ם, אך לא יאברם מצטווה לקחת בעלי חיים בגיל שלוש וציפורים. הוא חתך את בעלי החיים לשני (4

עלי משמעות מעשי אברם הם ב ואברם הניס אותו. ,ל מן הפגריםוביתר את הציפור. עיט ניסה לאכ

שר אמז לעמים רוהעיט הוא  ,עבודת האל(רמז לקורבנות במקדש ) ,סמלית. בעלי החיים הם  סמל

 ישעבדו וירחיקו את בני ישראל מעבודת האל. הברחת העיט מסמלת את התגברות העם על אויביו.

כנית להגשמת הבטחתו. צאצאי אברם יהיו גרים במשך ארבע מאות והאל מתאר לאברם את הת (5

ת סכנסו לארץ רק לאחר שמכימצרים(. בני ישראל יב ותעבדו בארץ זרה )רמז לעבדוה ויששנ

 .ואז הם יגורשו מן הארץ ,תגיע לסופה םהחטאים של הכנעני

 

 תשובות לשאלות

 175עמ' 

 .ח לא להטיל מבול נוסף שיהרוס את העולםובטיח לנהאל ִה   1שאלה 

 .הקשת בענןהוא  חוהסימן לברית עם נ  2שאלה 

אנחנו ממש משתדלים לשכנע כי אנחנו באמת נקיים את  ,כאשר אנו מבטיחים משהו יחהש

 בויות של שני הצדדים.יכל ההתחי ותההבטחה. היום אפשר לחתום על דף ובו כתוב

 176עמ' 

 בטקס היו מעשים שסימלו את קיום ההבטחות של האל לאברם.הילדים יכולים לומר ש שיחה

ם או מסדרות, מאחים גדולים שהולכים לתנועות נוער כירים טקסים מסרטיאולי הם מַּ 

 הם שמעו על טקס "נשבע אני" בצבא.וכדומה. אולי 

 ההבטחה לאברם: בן יורש

 177עמ' 

 .האל מבטיח לאברם להגן עליו ולתת לו שכר רב  1שאלה 

 .עבדו הבכיר יירש אותו כךו, אברם חושש למות ללא ילדים  2שאלה 

 .מבטיח לאברם כי בנו הביולוגי יירש אותו , האל'לפי פסוק ד  3שאלה 



54 
 

, כך לא נוכל לספור את כוכביםה ר אתואפשר לספ -כשם שאי', לפי פסוק ה 4שאלה 

 .צאצאים. כלומר יהיו הרבה מאוד צאצאיםה

 .הכוכביםוכמו  עפר הארץ יהיו לך צאצאים כמו  5שאלה 

מספר הרב של האת ש מחיהאל מאפשר לספור, וכך -עפר וכוכבים הם דברים שאי 6שאלה 

 .אברם ם שלצאצאיה

 178עמ' 

, אפשר לספור: עלים על עץ, דשא, סוכר, מלח-דימויים מתאימים הם כל דבר שאי שאלה

 ועוד. טיפות גשם

 פינת לשון

 )ד(. פירוק הפועל: יירש אותך. יירשך :פועל שיש לו כינוי חבור

אפשר לפרק אותה -ל היא לא פועל, ולכן אי)בפסוק מופיעה גם המילה "מעיך", שיש בה כינוי חבור, אב

 באמצעות המילה "את", אלא באמצעות המילה "של": המעיים שלך.(

 ויוצא אותו: ויוציאהו.

 .םישמילחוץ, . המילים ללא ה' המגמה: להחוצה, השמימהמילים שיש בהן ה' המגמה: 

 179עמ' 

 , והוא עוטה טלית. מתואר כנווד המחזיק מקל בידו אברם  שאלה

  אברם עומד ומעליו כוכבים, והוא מתבונן בהם. תיאור זה מתאים לפסוק ה':  

 .לספור את הכוכבים תיאור הוצאת אברם החוצה והבקשה ממנו

 כאשר האל מבטיח לו להרבות את צאצאיו כמו הכוכבים.  מאוד אברם מתרגש שיחה

 ההתרגשות מובעת בכך שהוא מניח את ידו על ליבו.

 ץההבטחה לאר

 180עמ' 

 .כנעןרש את יך שהוא יכל הוכחהאברם מבקש מהאל  ',ח-'לפי פסוקים ז  שאלה

 טקס ברית בין הבתרים

 181עמ' 

 פינת לשון

 ר(.-ת-)שורש ב , לא בתרויבתר, בתרוֹ המילים מהמשפחה של המילה "בתרים": 

 .הגוזלאת התור ו אברם לא ביתר את  1שאלה 

 .הפגריםהתנפל על בא לעיט   2שאלה 

 182עמ' 

 קרבנות בבית המקדש - בעלי החיים  1שאלה 

 עמים אחרים - העיט

 הצלחת העם מול העמים האחרים - הברחת העיט בידי אברם

. )אפשר להסביר שהמילה "תרדמה" והמילה "נרדם" הן מאותה משפחת נרדםאברם  2שאלה 

 מ.(-ד-מילים מהשורש ר

 מה שאמר האל לאברם

 183עמ' 

 ועבדום, ועינו אותםצאים: דברים קשים שיקרו לצא  שאלה
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 184עמ' 

 יחיו הצאצאים בתנאים קשים. שנה 400  1 שאלה

 האל ישפוט את העם אשר ישעבד את צאצאי אברם. הבטחה כלפי הגויים:ה  2שאלה 

 .: הם ישובו אל ארץ כנעןהבטחה כלפי הצאצאים

 .ה ממצריםד רומז על העבדות של בני ישראל במצרים והיציא"י-ג"סיפור בפסוקים יה שיחה

 בני ישראל יאמינו באל אשר הוציא אותם מבית עבדים ואז נתן להם את הארץ.

רק אחרי שכמות החטאים של עמי כנען  ,ז, הדור הרביעי ישוב לכנען"לפי פסוק ט 3שאלה 

 ולכן הם יסולקו מן הארץ. ,תגדל

 185עמ' 

חה. האל התחייב אברם חשש מאוד למות ללא יורשים והיה זקוק לכריתת הברית כהוכ שיחה

 התחייבות גדולה לאברם. גם היום אנו מבקשים הוכחות להבטחות.

 .עשרה עמי כנעןכתובים שמות של   שאלה 

 פינת לשון

 .שינה – תרדמה; צאצא – זרע; הסכם  - ברית; חושך – עלטה; פחד – אימה

 15ט"ו בספרות = 

מספר באותיות, כדי לא לכתוב את  , באותיות: ט"ז. )אלה צורות מיוחדות של16הפרק הבא בספרות: 

 האות י' ולצידה ה' או ו', כך שייכתב השם המפורש של ה.(
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 לישמעאפרק ט"ז: 

 

 מארגןה יסודה

 סיפור מתאר את הבשורה על לידת ישמעאל, בנו של אברם מהגר, האמה המצרית של שרי. ה

 

 הרעיונות 

ם ממנה. בעולם העתיק קבע החוק יוולדו לאברם ילדייר המצרית, כדי שגשרי נתנה לאברם את ה (1

 וולדו לו ילדים ממנה.יתן את האמה לבעלה, כדי שייצליחה ללדת, תכי אישה שלא ִה 

וזו גרמה לה עינוי  ,הגר המצרית זלזלה בשרי. הסיפור עומד בבחינת מעשה אבות סימן לבנים (2

בעבודה  בעתיד צאצאי אברם ושרה ירדו למצרים ושם יענו אותם. בריחה אותה אל המדברוִה 

 .קשה

וגם אותו יברך  ,ממנה לחזור אל בית אברם. היא עתידה ללדת בן קשגר וביהמלאך האל התגלה ל (3

האל. בדברי המלאך חוזר הביטוי "ויאמר לה המלאך" שלוש פעמים, מפני שבכל פעם מודיע 

 ר בשורה חדשה.גהמלאך לה

אותה. ישמעאל ישכון  צילסבלה של הגר וִה  את קול"ישמעאל", מפני שה' שמע הוא שם הבן  (4

 במדבר ויחיה חיים חסרי ריסון וישלוט על צאצאי אחיו.

מרכז דתי חשוב  ךלה לה האל "באר לחי רואי". מקום זה יהפוגבו התשהגר קוראת למקום  (5

 צאצאי ישמעאל.ל

 

 תשובות לשאלות

 הגר

 186עמ' 

 .מצריםתה מארץ יוהיא הי ,של שרי )שפחה( אמה התהגר היי  שאלה

 187עמ' 

 יוולדו לו בנים ממנה.יציעה לאברם לקחת את הגר אמתה, כדי ששרי מַּ   אלהש

 פינת לשון

 .הנעל שלה=  ּהלָ עֲ נַ . ּהלָ עֲ נַ הילדה נעלה את 

 ה.השפחה של -השפחה שלי; שפחתה  –השם שלה; שפחתי  –שמה 

 , = האיש שלה.ּהיָׁש ִא  ֻ, לו לאישה. ּהיָׁש ִא ותיתן אותה לאברם 

 ר: עצרני. הפירוק של המילה: עצר אותי.פועל שיש בו כינוי חבו

 189עמ' 

 כך מתרגשת! יהיה לי בן מאברם!"-. "אני כלוהות, תקושמחה, התרגש מרגישה הגר  שאלה

 סוף יהיה לך ילד משלך."-. "אברם יקירי, סוףהקלה, עצב, קנאה מרגישה שרה

 סוף יהיה לי ילד משלי!"-"סוף .ה, התרגשותיצפי מרגיש אברם

 פינת לשון

 עינתה אותה  - התענו

 שימוש נכון במילות קישור מצביע על הבנת הקשרים ועל הבנת התוכן. כן מוסברת הבריחה של הגר.

 .נתה אותהיע לכןשרי כעסה על הגר, 

 שרי ענתה אותה.כי  הגר ברחה



57 
 

 190עמ' 

 .שרי חטאה כאשר גרמה עינוי להגרש היא רמב"ןדעתו של   1שאלה 

ולא עצר  ל אברם היה בכך שנתן רשות לשרי לענות את הגרהחטא שלדעת רמב"ן,  2שאלה 

 אותה מלעשות זאת.

 של בני ישראל.העונש יהיה העינוי   3שאלה 

 מפגש הגר והמלאך

  191עמ' 

 .הגר ברחה אל מדבר שור  שאלה

 פינת לשון

 .( המילה בלשון ימינו: מצא אותה.פוך. )במילה יש גם ו' היוימצאהיק: נִ מילה שיש בה מַּ 

 בבטנה בגלל סכנות המדבר. שהגר פחדה מאוד לגורלה ולגורל התינוק   שיחה

 ייתכן שהיא הרגישה שמחה לפגוש מישהו בכלל.ש את מלאך האל במדבר. והיא הופתעה לפג

 המלאך יציל את הגר ויגיד לה לעזוב את המדבר.ייתכן ש

 192עמ' 

 .לסבול ר לבית אברם ושרי ולהמשיךוהמלאך אומר להגר לחז 'טבפסוק   שאלה

 אותם. לספור אפשר יהיה-אומר כי לבן שלה יהיו צאצאים כך שאי המלאך 'בפסוק י

 לבן שלה ישמעאל. אולקר א המלאך אומר להדר"בפסוק י

 193עמ' 

  ".אל" ו"שמעהשם בנוי משתי המילים "י 1שאלה 

האל שמע את קול סבלה של הגר ושלח לה מלאך אשר יציל השם ניתן לילד משום ש 2שאלה 

 תהאו

  החיים במדבר קרובים לטבע והן חסרי חוקים וריסון. שיחה

 194עמ' 

ל, היא עוזרת לתלמידים בשיעורים, מסדרת את הקישוטים והמחנכת שלנו ידה בכ שאלה

 .בכיתה ומשחקת איתנו בהפסקה

 דת ישמעאליל

  195עמ' 

 תעודת זהות שאלה

 שם הילד: ישמעאל

 שם האב: אברם

 שם האם: הגר

 אלארץ לידה: ישר
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 ברית מילהפרק י"ז: 

 

 מארגןהיסוד ה

זכר בן שמונה ימים בבית אברהם. ברית  לטקס ברית מילה לאברהם ולכ ךהסיפור מתאר את המצווה לערו

 אברהם וצאצאיו.בין והמילה מסמלת את הברית בין האל ל ,צדדית-זו היא דו

 

 הרעיונות 

 .כלומר שליטה ,ה של שרי לשרהואת שמ ,אב המון עמים ,האל משנה את שמו של אברם לאברהם (1

ומאז ועד היום טקס המילה  ,ה ימים לכל זכר בביתו של אברהםמצוות המילה תתקיים בגיל שמונָ  (2

 מסמל את כניסתו של הבן לברית בין האל לאברהם.

 ואולי מבוכה או חוסר אמון, שמחהואברהם צוחק צחוק של  ,האל מבטיח שוב בן לאברהם משרה (3

 .יצחק"("ן )ובכך נרמז שמו של הב

בהם עמד אברהם לפי פירוש חז"ל( ומל ש)זהו אחד הניסיונות  99אברהם עובר את המילה בגיל  (4

 .13את בנו ישמעאל בגיל 

 196עמ' 

 .טקס חשוב שעושים לתינוק בגיל שמונה ימים הוא ברית מילה שיחה

 .תחילת לימודי תנ"ך בבית ספר - קבלת ספר תורה בבית ספר

 בו מתחילים לקיים מצוות.שהגיל   - בת מצווה ובר מצווה

 כאשר נולד בן בכור פודים אותו בעזרת כסף סמלי. - פדיון הבן

 .כניסה לבית חדש - חנכת בית

 וניבהאל לאברהם ו התחייבות

 197עמ' 

 .םיההסבר לשם "אברהם" הוא אב להמון גוי  1שאלה 

 .יו יישבו בארץ כנעןבנ( 2)-ו ,אברהם יהיה אב של עם גדול( 1)שתי ההבטחות:   2שאלה 

 פינת לשון

 בידה של אחותה כשהן חצו את הכביש. האחזדניאל 

 סה".תפ"פירוש הפועל הוא 

 לתמיד, לנצחמקום  – אחוזת עולם

 ם אברהםיהמצווה שיקי

 בברית המילה. בן שמונה ימיםהתינוק יהיה  שאלה

 199עמ' 

 פינת לשון

 ימול ימול המול ימול ונמלתם המול להיהמ

 יד יג יג בי יא י סוקמספר הפ

 

 החזרה על משפחת מילים זו מדגישה את חשיבות קיום טקס ברית המילה.
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 שאלה

 הכוונה מילות השיר

 אל אחד אחד אלוהינו

 עליהם נכתבו עשרת הדיברותשלוחות השני  שני לוחות הברית

על שני התלמידים למדו יא אבי האמה. בהמשך לימודי התורה אברהם הו שלושה אבות

 .בות נוספים: יצחק ויעקבא

על שלוש  התלמידים למדויבהמשך לימודי התורה  .שרה היא האם הראשונה ארבע אמהות

 .אמהות נוספות: רבקה רחל, לאה

 חמשת ספרי התורה חמשה חמשי תורה

אלה הם שישה חלקים של המשנה. המשנה היא קובץ של הלכות, מצוות והיא  ששה סדרי משנה

 מסודרת לפי נושאים

 יום מנוחה ביום השביעי שבעה ימי שבתא

 עורכים טקס ברית מילה לתינוק בגיל שמונה ימים שמונה ימי מילה

 התינוק נולד בחודש התשיעי תשעה ירחי לידה

 כתובים עשרת הדיברותעל שני לוחות הברית  עשרה דבריא

 כוכבים שראה יוסף בחלומוה אחד עשר כוכביא

 השבטים של יעקב אבינושנים עשר  שנים עשר שבטיא

 הכוונה לשלוש עשרה מידות החסד של האל שלושה עשר מדיא

 

 201עמ'

 המספר שבע מסמל את המנוחה ביום שבת שאלה

 שרהלאל: בן לאברהם והבטחת ה

 .שרהשמה של שרי יהיה מעכשיו   1שאלה 

ר".  2שאלה   השם מזכיר את המילה "שַּ

 פירוש השם "שרה" הוא שליטה.  3שאלה 

 202' עמ

 .בטיח לאברהם בן משרהמהאל   1שאלה 

 .אולי ממבוכה או מחוסר אמון, תמיההוה שמחצחק מאברהם לשמע הבשורה   2שאלה 

 פינת לשון

 בת תשעים שנה תלד?הלבן מאה שנה? ואם שרה, ה

הפסוק בלשון ימינו: האם לאדם שהוא בן מאה שנה ייוולד ילד? והאם שרה, שהיא בת תשעים, תוכל 

 ללדת?
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 203מ' ע

 ."יצחק"היה הבן ישם   1שאלה 

 .ההסבר: צחוקו של אברהם כאשר שמע את הבשורה  2שאלה 

. הברכות לאברהם יעברו ליצחק ולצאצאיו ויחולו האל יקיים את בריתו עם בני יצחק 3שאלה 

 עליהם, כלומר הם יזכו לשבת בארץ כנען.

 קיום המצווה על ידי אברהם

 204עמ' 

 .תשעים ותשע בןהיה אברהם   1שאלה 

 .בן שלוש עשרההיה ישמעאל   2שאלה 

 205עמ' 

 , והקשת סימלה אותה.צדדית-חדח הייתה והברית בין האל לנ  שאלה

 .צדדית-דותה יהברית בין הבתרים בין האל לאברהם הי

 , כי אברהם ממלא את צו האל.צדדית-דוברית המילה היא 

כיחה את המחויבות שלו העבדה שאברהם ממלא את צו האל בגיל כל כך מבגר מו

 .ואת אמונתו

 206עמ' 

 ".הבריתות בין האל לאברהםאפשר לקרוא לפרשה "  שאלה
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 האורחיםפרק י"ח: 

 מארגןהיסוד ה

הסיפור מתאר את ביקור האל ושני מלאכים באוהל אברהם. מטרת הביקור היא לבשר על לידת יצחק 

 בעוד שנה.

 

 הרעיונות

 "רוץ"ציע לאורחיו מעט, אך עושה הרבה. הפעלים הוא מַּ אברם מוצג כמכניס אורחים למופת.  (1

 ציגים את חריצותו של אברהם.הם פעלים מנחים המַּ  "מהר"ו

יוולד לה יהאל מבשר לאברהם על לידת בנו בעוד שנה. שרה צוחקת, מפני שאינה מאמינה כי  (2

 . ילדעל שמו של הוצחוק אברהם בפרק הקודם מרמזים ולאברהם בן בגילם המתקדם. צחוק שרה 

והאל מחליט לשתף את אברהם בהחלטתו להשמיד את סדום  ,שני מלאכים הולכים אל סדום (3

 ועמורה.

גמול קיבוצי ולסלוח לאנשי סדום בזכות מספר  של קרוןיעהפי -אברהם מבקש מן האל לפעול על (4

 .שיש בה מסוים של צדיקים

אנשי סדום, מפני האל לסלוח ליוכל עבורו שבכמספר הנמוך עשר אברהם מציין את המספר  (5

 .יגות ציבוריתצשמספר זה הוא הנמוך ביותר של נ

 

 תשובות לשאלות

 207עמ' 

התלמידים יכולים לומר שהאורחים חשובים, משום שמוקדש להם פרק. נוסף על כך, הם  שיחה

 באים הבטחה של האל לאברם, ולכן יכול להיות שהאורחים קשורים להבטחה הזו.

 (שרה בשורה חשובה.לו גיעו לבשר לאברהםהם ִה )   

מכבדים אותם  ,אנו מקבלים אותם בחיוך .ם ומתרגשים לקבל אורחים בביתנויחמאנו ש

 זהו היחס כאשר אנו מתארחים אצל אחרים.במשקה, מתעניינים בשלומם, ובאוכל ו

 אהל אברהם ושרהויקור בב

 .באלוני ממראהסיפור מתחיל   1שאלה 

 .הרי היוםובצהסיפור מתחיל   2שאלה 

 ליהם וקיבל את פניהם.הוא רץ אֲ  .אברהם שמח לקראת האורחים  3שאלה 

 208עמ' 

לאחר שעבר את טקס ברית כדי לשאול איך הוא מרגיש האל ביקר את אברהם  1שאלה 

 .המילה

 מצוות ביקור חולים היא חשובה מאוד.  2שאלה 

 .יםלפי פירוש רש"י, אברהם ישב בפתח האוהל, מפני שרצה לארח אורח  3שאלה 

 .שלושת האנשים היו מלאכים  4שאלה 
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 210עמ' 

 .לחם ולרחוץ את רגליהם תאברהם ביקש מן האורחים לסעוד פ  1שאלה 

רת יאברהם ש. אברהם ביקש משרה לאפות עוגות וביקש מן הנער להכין את הבשר 2שאלה 

 .את אורחיו ודאג להם

 פינת לשון

הר אברהם ]ו'[... ויאמר: מהרי ]ו'[... וימהר ר: וימ-ה-חוזרת המשפחה של המילה "מהר". )שורש מ

 (לעשות איתו ]ז'[

ת דמדגיש כמה השתדלו אברהם ושרה לארח בצורה מכובהפעולה של שרה  ףשיתו 3שאלה 

 .את האורחים

 ד.ומנהג הכנסת אורחים היה מנהג חשוב מאאפשר ללמוד ש  4שאלה 

 211עמ' 

 צב השני.המצב המתאם לביטוי "הגדיש את הסאה" הוא המ  שאלה

 יוולד.יטובה הקשורה לבן ש האורחים יבשרן בשורההתלמידים יכולים לומר ש שיחה

 הבשורה

 212עמ' 

 .שרה תלד בן בעוד שנהשהבשורה היא   1שאלה 

 ילד.תמיד רצו תרגשו מן הבשורה, מפני ששניהם האברהם ושרה שמחו ו  2שאלה 

 213עמ' 

 .שרה צחקה כאשר שמעה את הבשורה  1שאלה 

 כך.-כל וולד לה ולאברהם בן בגיל מתקדםיהיא לא האמינה שישרה צחקה משום ש  2 שאלה

 ם. מחיצפוי או משהו הפוך. אנו צוחקים כאשר אנו ש-אנו צוחקים כאשר מתרחש משהו בלתי שיחה

 אנחנו צוחקים מזלזול באחרים, כאשר אנחנו לועגים למישהו, וגם כאשר אנחנו עצובים. 

 .וולד לה בן בגיל מאוחר(יהגיוני )י-צפוי ולא-לאשרה צחקה כי קרה משהו 

 סדום ועמורה

 214עמ' 

 .דרכםשהלכו למשיך ללוות את אורחיו לאחר אברהם ִה   1שאלה 

המעשה של אברהם מדגיש את מסירותו לאורחיו. גם אנחנו מלווים את האורחים שלנו אל  שיחה

 פתח הדלת

נך את בניו ללכת בדרך המוסר מפני שאברהם יח ,האל משתף את אברהם בסוד 2שאלה 

 .והמשפט

הצדקה והמשפט הם  .פי הנקבע בחוק-עשיית צדקה ומשפט היא הליכה בדרך מוסרית ועל שיחה

 דברים משותפים לכלל האוכלוסייה, מתאימים לכולם, ולא לאנשים אחדים.

 תקנון להכנסת אורחיםהצעה ל: קבוצתית פעילות

 המארח יקבל את האורחים בכניסה 

 ושיב את האורחים במקום מכובדי מארחה 

 ארח ידאג להכין ארוחה עשירה לאורחיומה 

 המארח ידאג לשעשע את אורחיו 

  המארח ילווה את אורחיו בסיום הביקור 
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 216עמ' 

 כ"א קשים מאוד מבחינת המבנה התחבירי שלהם. בפסוק כ"א מובאים שני תנאים. -פסוקים כ'

 פינת לשון

 .)שלה( כינוי חבורוגם כוללת את ה' אלה )ֲה = האם( כילה את ה' השמְּ " הכצעקתההמילה "

 אפשר לפרק את המילה כך: האם כמו הצעקה שלה?

 הכוונה של הביטוי: האם באמת הדבר חמור כמו שטוענים )צועקים(?

 217עמ' 

. כלומר הביטוי  התלמידים גילו כי המנהל החדש לא שינה דברים רבים  בבית הספר 1שאלה 

שהדברים לא היו חמורים כמו שטענו )צעקו(, ובעצם המנהל  "שלא כצעקתה" מציין

 כך הרבה הרגלים.-כללא שינה 

, וזה דבר חיובי. הכוונה בביטוי , מפני שדביר אוהב לקרא ספריםםהביטוי אינו מתאי 2שאלה 

-כך, ולא אם הם טובים כל-היא לבדוק אם הדברים באמת חמורים כל"הכצעקתה"  

 כך.

 חייבים להעניש את  ,בה גרים אנשים חוטאים רביםשבעיר לומר ש התלמידים יכולים שיחה

, כי אלה שלא חטאו אינם אשמים בחטאים של אחרים ואינם אחראים החוטאים בלבד

 למעשים של האחרים.

 להעניש את כולם, כדי להזהיר אותם. אחרים יכולים לומר שצריך 

 מידים הפריעה למורה.כל הכיתה נענשה, מפני שקבוצת תל אפשר לספר על מקרה שבו

 פעילות קבוצתית

 ; אם אנשים יודעים שמש אמצעי להזהיר את כולם; מעונש מרתיע יותרבעד עונש קיבוצי: 

שהם עלולים להיענש בגלל מעשה, הם לא יעשו את המעשה הזה, הם יזכרו 

שפעם הם נענשו על משהו כזה ולא יחזרו עליו; אם אנשים ייענשו עם 

את חוטאים מהחברה שלהם כדי שלא כולם ייענשו החוטאים, הם ירחיקו 

בעתיד בגללם; אנשים לומדים רק אם הם חווים בעצמם משהו, גם אם זה 

עונש, ולכן אם הם ייענשו גם אם הם לא עשו שום דבר רע, זה ירתיע אותם 

 מלעשות את הדבר הרע

 קשה להעניש ; קעונש לא צוד; הלא הוגן להעניש אנשים שלא עשו משהו רע נגד עונש קיבוצי:

יש אנשים שלומדים ממעשים של אחרים, ולכן גם אם יענישו ; אנשים רבים

 רק את החוטאים, אלא שלא חטאו ילמדו מהחוטאים ולא יחזרו על מעשיהם

 219עמ' 

. אברהם מנסה להדגיש שאלוהים, אשר שופט את כולם, חייב לעשות משפט לאנשים שחטאו שיחה

  .דווקא עכשיו הוא לא ישפוטשייתכן לא ולכן אלוהים הוא השופט, 

האל יעניש את כל אנשי סדום ללא משפט אם יחליט להשמיד את כל שאברהם טוען  1שאלה 

 .העיר

 .האל מסכים עם אברהם  2שאלה 

 בפסוק כ"ו האל מרכך את דבריו.  3שאלה 

 .ישמיד אותה, הוא לא יהיו חמשים צדיקים בעיראלוהים אומר שאם   4שאלה 

 ןפינת לשו

 ניגשהלכו, פנו, . הפעלים בלשון ימינו: ויגשוילכו, ויפנו, פעלים שיש להם ו' היפוך" 

 ?אף תספה צדיק עם רשעהה' השאלה: 
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  הצדיק ביחד?את את הרשע ותהרוג האם הפסוק במילים שלנו: 

 220עמ' 

 ., ולא חמישיםדום ארבעים וחמישה צדיקיםסאברהם חושש שיהיו ב  שאלה

 פינת לשון

 .ענההפועל בלשון ימינו:    .ויעןורה מקוצרת: פועל בצ

 .תשחיתהה' השאלה: 

 221עמ' 

  1שאלה 

נַּ  ָנסוק רִמסְּ  לב לא ל כט כח כד הַּ

נַּ  ִדיִקים רִמסְּ צַּ  10 20 30 40 45  50 הַּ

ָנר ִמסְּ  י כ ל מ מה נ אֹוִתיֹותבְּ  הַּ

 

 .האל מסכים בכל אחת מן הפעמים לסלוח לעיר כולה  2שאלה 

 .בקשת למחול בעבור עשרה צדיקיםלאברהם מפסיק מסתיימת כאשר  השיחה  3שאלה 

 222עמ' 

המספר המייצג את הציבור, לכן האל לא יסלח אם יהיו פחות מעשרה  םעשרה אנשים ה שיחה

 התלמידים יכולים לומר שלא יימצאו צדיקים חוץ מלוט.צדיקים. 

 .משפט וצדקמחנך את צאצאיו ללכת בדרך  ברהםא - רדיפת צדק ומשפט  שאלה 

 מבקש לרחם על האנשים בסדום, אשר לא חטאו. ברהםא - חמלה
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 יסת סדום והצלת לוטהרפרק י"ט: 

 

 היסוד המארגן

ניסיונם לפגוע באורחי לוט. האל מחליט להשמיד את את הסיפור מתאר את רשעותם של אנשי סדום ו

 .סדום

 

 נותוהרעי

תו. הוא מארח אותם, אך לא מקבל עזרה לוט הוא היחיד המקבל את פני האורחים המלאכים בבי (1

 .אוהבים אנשים זרים ינםאלוט ידע שאנשי סדום מאשתו )שרי עזרה לאברהם(. 

 .רחים החוצה, כדי לפגוע בהםוקיפו את בית לוט וביקשן להוציא את האאנשי סדום ִה  (2

 .תהכו את אנשי סדום בסנוורים וביקשו מלוט לברוח מן העיר, מפני שה' ישמיד אוהמלאכים ִה  (3

בה ביקשו מלוט שוהוא מדגיש את המהירות , ב"כ -ז"מנחה בפסוקים יט הוא שורש -ל-השורש מ (4

 .להימלט )מדרש שם(

הפכה לנציב מלח. בפרשנות חז"ל היא . לכן היא הסתובבה לאחור : היאאשת לוט הפרה טאבו (5

 עיקרון מידה כנגד מידה.הפי -נענשה על

 .מחשש שלא יספיק לברוח ,בה וקטנהוקר אשר הייתה רעט אל העיר צוללוט ביקש להימ (6

מקום נמוך ובו נציבי )סיפור הפיכת סדום ועמורה מסביר את התופעות הגאולוגיות בים המלח  (7

 .מלח(

 

 תשובות לשאלות

 המלאכים מתארחים בבית לוט

 224עמ' 

 פינת לשון

 המילים הזהות: וירא, לקראתם, וישתחו, ארצה

 פנים - םיאפי

 )אל הארץ(. לארץה ללא ה' המגמה: . המילארצהה' המגמה: 

 .לסדום. המילה ללא ה' המגמה: סדומהה' המגמה בפסוק א': 

 

 ויקם וישתחו וירץ )צורה מקוצרת( וירא הפועל בפסוקים

 קם השתחוו רץ ראה הפועל בלשון ימינו

 

 )ביקש הרבה( ויפצרהמילה המראה שהוא התעקש:   1שאלה 

והבים זרים ואינם מקבלים פני אורחים, לכן הוא לוט ידע שאנשי סדום אינם א 2שאלה 

 האורחים בביתו. תהתעקש לארח א
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 225עמ' 

 .ציע: לישון בביתו ולרחוץ רגליהםִה   1שאלה 

 .להם משתה ואפה מצותערך עשה: 

 ולא קיבל עזרה. לוט פעל לבדו  2שאלה 

דם שונה מאנשי לוט הוא א. לכן אפשר ללמוד שאשתו של לוט וילדיו לא רצו לעזור לו 3שאלה 

. אנשי סדום לא אהבו אנשים זרים ולכן לא רצו לארח זרים, אך לוט אירח את סדום

 שני המלאכים בביתו.

 .שרה עזרה לארח את האורחים, אך אשת לוט לא עזרה לבעלה 4שאלה 

 226עמ' 

כל העם ", "מנער עד זקןקיפו את ביתו של לוט: "פי הפסוק היו הרבה אנשים שִה -על 1שאלה 

 ".המקצ

 .אנשי סדום מבקשים להוציא החוצה את האורחים  2שאלה 

 פינת לשון

 .לוט רצה לקיים את מצוות הכנסת האורחיםכי האורחים ישנו בבית ל לוט, 

 לוט לא רצה שאנשי סדום יפגעו בהם.כי האורחים ישנו בבית של לוט, 

 228עמ' 

 אהבו אנשים זרים בעירם ולא רצו לארח אורחים בעיר.  אנשי סדום לא שיחה

גיע מבחוץ ויכול להצביע על אדם זר יכול לשפוט התנהגות של אנשים אחרים, מפני שהוא מַּ 

 )ראייה אובייקטיבית(. רואים ינםאאנשי העיר בעיות ש

גיע לעיר אחרת, והוא רואה מעשה חמור מאוד כמו התנכלות לאדם אחר, כאשר אדם זר מַּ 

 א חייב להתערב. הו

 229עמ' 

 .לוטשברו את דלת ביתו של  אנשי סדום  שאלה

 .ביתם לא לוטהביאו את המלאכים 

 .אנשי סדוםסנוורו את המלאכים 

 ., שהם הורסים את סדוםלוטאמרו ל המלאכים

 230עמ' 

 "יישרף" ( 2. )שורה אנשי סדום התאכזרו אל עניים  1שאלה 

 (8-7.  )שורות וןהבת של לוט נתנה לעני מז  2שאלה 

 .הוציאו אותה להישרף - 10שורה   3שאלה 

 .האל החליט להרוס את העיר סדום  4שאלה 

 פינת לשון

 כך כמו שאומרת בתו של לוט.-האל רצה לבדוק אם המצב בעיר באמת חמור כל - הכצעקתה?

 האם באמת אנשי סדום כל כך רעים? 

 הוציאוה –והוציאו אותה 
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 בריחת לוט

 צא כי האנשים אחזו בידיים שלו ושל אשתו ושל בנותיו והוציאו אותו.לוט י  שאלה

 פינת לשון

 . הווחיינו, הוואייצופעלים שיש בהם ו' היפוך וכינוי חבור: 

 המילים בלשון ימינו: הוציאו אותו, הניחו אותו.

 לוט ומשפחתו צריכים לצאת ממנה.לכן האל עמד להשמיד את סדום, 

 האל לא רצה שלוט ימות.כי  מסדום, לוט ומשפחתו צריכים לצאת

 הסופן של הערים סדום ועמור

 233עמ' 

 .לוט פחד לרוץ אל ההר, מפני שפחד שלא יספיק להגיע אליו  1שאלה 

 .ולא היו בה חוטאים רבים ,לוט רצה להגיע אל העיר הקרובה, כי היא הייתה קטנה  2שאלה 

 .האל הסכים  3שאלה 

 .זה כי הייתה קרובה וקטנההעיר צוער נקראת בשם   4שאלה 

)בפסוק כ' כתובה המילה "מצער" והפירוש שלה: כמות קטנה. הכוונה היא שבעיר 

אין הרבה חוטאים ולכן היא לא תיהרס. לפי המילה "מצער" אפשר להבין מה פירוש 

 המילה "צוער".

 פינת לשון

 ם.ר כמו בשני המשפטים הראשוני-ע-כירים את המשמעות של השורש  צהילדים מַּ 

 '.המשפט השלישי הוא המשפט שמשמעותו קרובה למשמעות בפסוק כ

 הפירוש של המילה "למצער" היא "לכל הפחות", כלומר לפחות אשלח כרטיס ברכה.

אומנם אין משתמשים הרבה במילה זו במשמעות הזו, המטרה כאן היא להעלות למודעות התלמידים 

 ות להיות כמה משמעויות.פי הקשר ואת העובדה שלשורשים יכול-את ההבנה על

 234עמ' 

 פינת לשון

 .היא הסתכלה לאחור בניגוד להוראה של המלאךכי אשתו של לוט הפכה לנציב מלח, 

 כל השכונות שלה.אנשי סדום ידעו על האורחים, מפני שאשת לוט סיפרה ל  1שאלה 

דום, לכן סגירה אותם בידי אנשי סִה כך היא עבור האורחים ובאשת לוט ביקשה מלח  2שאלה 

 .הפכה לנציב מלח

 235עמ' 

 לאחור. הביטבנותיו בורחים ואת אשת לוט מַּ את בתמונה רואים את לוט ו  שאלה
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 226עמ' 

 כינוי לאנשים התורמים במעשיהם לחברה ולמדינה - מלח הארץ  שאלה

 .הוא ממש מלח הארץ .התלמיד שלנו מתנדב לעזור לאנשים רביםדוגמה:    

 בדרך כלל מרוב תדהמה ,על מקומו ללא תזוזה עמד - נהפך לנציב מלח

דוגמה: הקהל נהפך לנציב מלח כאשר הקבוצה שלהם, שהיא הקבוצה 

 המובילה בעולם, נוצחה.

 ער שלוצגדיל את הכאב ואת הִה  - זרה מלח על הפצעים

 דוגמה: הוא סובל מספיק, ולכן לא אזרה מלח על הפצעים שלו. 

 קושי צח אותו בליינ - אכל אותו בלי מלח

דוגמה: איתמר הוא שחקן כדורעף הרבה שנים, ולכן כאשר הוא שיחק עם 

 עודד, הוא אכל אותו בלי מלח.

. כדאי גם לאברהם וגם ללוטהתלמידים יכולים לבחור להעניק את התעודה  פעילות קבוצתית

 שידונו בהכנסת האורחים לפני שהם קובעים.

 קיף על סדום ועמורהאברהם מש

 237עמ' 

 .עולה מן ערי הכיכר)אדים, עשן( אברהם ראה קיטור   1שאלה 

בני משפחתו והצטער שלא נמצאו עשרה צדיקים על אברהם חשב על אחיינו לוט ו 2שאלה 

 .בסדום

התלמידים יכולים לכתוב: "אוי, כמה נורא המרֶאה!", "חבל שלוט נמצא שם!" 

 וכדומה.

 238עמ' 

 ר בפסוק כ"ט., ולכן הוא מוזכלוט ניצל בזכות אברהם   שאלה

אלוהים משחית את הערים, הוא זוכר את אברהם ואת תכונותיו, ומאחר שלוט הוא 

 ציל את לוט.מהמשפחה שלו, הוא מַּ 

ל"ו בגלל המתואר שם. לכן מובא משפט כללי ואחריו -ל'פסוקים הוחלט שלא לכתוב בספר את 

 מובאים שני הפסוקים של סוף הפרק.

 פינת לשון

)כמו  להטיל כמות גדולה - להמטיר; להתעכב – להתמהמה)לברוח(;  מלטיהל -לנוס; לזרז – להאיץ

 לצפות מרחוק - להשקיףמטר, גשם(; 
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 גררעיר אברהם ושרה בפרק כ': 

 

 ןהיסוד המארג

 .סיפור מתאר את הצלתה של שרי מידי אבימלך מלך גררה

 

 הרעיונות

ית אבימלך. בניגוד והיא נלקחה לב ,ספר כי שרה היא אחותוגם כאן אברהם מב "פרק יכמו ב (1

 שרה. לאמצוין כי אבימלך לא קרב   ,ב"לפרק י

התגלה לאבימלך בחלום וציווה עליו להחזיר את שרה  ,האל עצר את הילודה בבית אבימלך (2

 .לאברהם

 .קרובת משפחתו היא כלומר ו,אך לא בת אימ ואברהם טען כי שרה היא אכן בת אבי (3

 עוגמת הנפש. ל בששרה לאבימלך נתן פיצוי כספי לאברהם ו (4

 .והעונש מוסר ,עבור אבימלךבח האל. הוא מתפלל יהיינו של ,אברהם מתואר כנביא (5

 

 לקיחת שרה אל בית אבימלך

 .אברהם ושרה נסעו מאלוני ממרא  1שאלה 

 .הם עברו אל גרר  2שאלה 

הסיפור מזכיר את ירידת אברם ושרי למצרים. גם בסיפור זה ביקש אברהם משרה להגיד כי  שיחה

 . א אחותוהי

 .שרה נלקחה אל בית אבימלך  3שאלה 

 240עמ' 

 פינת לשון

ָעִלים ָיִכים נְּ ׁשַּ ָרָהם הַּ ַאבְּ  ויאמר ויגור וישב וייסע לְּ

ׁשֹון ינו לְּ ב נסע ָימ   אמר גר ָישַּ

ָעִלים ָיִכים נְּ ׁשַּ ֲאִביֶמֶלְך הַּ  וייקח וישלח לַּ

ׁשֹון ינו לְּ  לקח שלח ָימ 

 

 החלום של אבימלך

 241עמ' 

 .האל אמר לאבימלך כי שרה היא אשת אברהם  1לה שא

 .אבימלך טען כי פעל בתום ולא ידע כי שרה היא אשת אברהם  2שאלה 

 .אבימלך חייב להשיב את שרה לאברהם בעלה  3שאלה 

 פינת לשון

 לקח לאישה את אשתו של אברהם. כיהאל כועס על אבימלך, 

 הבין שהיא נשואה. כיאבימלך מתרחק משרה, 

מוכן שלא להעניש אותו אם יחזיר את שרה לכן ודע שאבימלך לא עשה את המעשה בכוונה, האל י

 לאברהם.
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 242עמ' 

 .פחדו מן העונש של האל על לקיחת שרה אשת אברהם אבימלךאנשי   שאלה

 ויכוח בין אבימלך לאברהם

 243עמ' 

 .אבימלך כועס, מפני שאברהם לא סיפר לו את כל המידע  1שאלה 

, ולכן הם עלולים ם ראה כי אנשי העיר גרר אינם מוסריים ואינם אנשים טוביםאברה 2שאלה 

 להרוג אותו.

 פינת לשון

 .עה בחשובטיונתן 

 .עיתי, אלא צדקתיטאני לא 

 .עתה ביערתהמשפחה שלי 

 .עויותטלאפרת לא היו בכלל 

 מתפייסיםאברהם ואבימלך 

 .כוונה ולא היה בידו כל המידעשרה יכולה לסלוח לאבימלך, מפני שאבימלך לא פעל ב שיחה

ר מחיהתלמידים יכולים להגיד שלפעמים כאשר מעליבים מישהו, הנפש שלו נפגעת, ואין לזה 

 כספי. כסף לא יכול לפצות על פגיעה בלב.

 245עמ' 

 .אבימלך קיים את שני התנאים: הוא החזיר את שרה לאברהם ונתן להם פיצוי כספי  1שאלה 

 

 .ז"פסוק י לפי עבור אבימלךבאברהם התפלל   2שאלה 

 .ז"פסוק י לפי האל הפסיק את העונש  3שאלה 
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 לוגירוש הגר וישמעאלידת יצחק פרק כ"א: 

 

 היסוד המארגן

 .הסיפור מתאר את גירושו של ישמעאל מבית אברהם לאחר לידת יצחק

 

 הרעיונות 

 .שרה ביקשה לגרש את ישמעאל, מפני שחששה שישמעאל יתחלק עם יצחק בירושה (1

. הכינוי ן האמה, הנערבשמעאל מכונה בכינויים שונים המדגישים את יחס הדמויות אליו: בני, י (2

"בני" מדגיש את הקשר ההדוק בין אברהם לישמעאל, הכינוי "בן האומה" מדגיש את מעמדו 

 הנמוך בבית אברהם, והכינוי "הנער" מדגיש את גילו הצעיר ואולי מבטא רגש של אמפתיה.

את ישמעאל  ךישמעאל ומספר לה שוב על הבטחת האל להפואת יל שוב את הגר וצמלאך האל מַּ  (3

 לאב להמון עמים.

בה קשת. סיפור זה מסביר את חיי צאצאיו במדבר והיותם מיומנים וישמעאל חי במדבר והיה ר (4

 .בכלי נשק

"באר שבע" על שם שבע  ,בו כרתו בריתשראים למקום והם וקיאברהם ואבימלך כורתים ברית בינ (5

 הכבשות שנתן אברהם לאבימלך.

 

 תשובות לשאלות

 דת יצחקיל

 .שרה ילדה בן כעבור שנה מביקור האורחים  שאלה

   247עמ' 

 תעודת זהות   1שאלה 

 שם הילד: יצחק

 שם האב: אברהם

 שם האם: שרה

 ארץ לידה: כנען

 '.פסוק ד, לפי מצוות ברית המילהאברהם קיים את   2שאלה 

 248עמ' 

 .שה שישמעאל יתחלק בירושה עם יצחקשרה חש  1שאלה 

 .החשש של שרה מוצדק כי ישמעאל היה בנו של אברהם  2שאלה 

 התלמידים יכולים לציין שבדרך כלל יש במשפחה כמה ילדים, והכול מתחלק ביניהם.  

 249עמ' 

 .הירושהבעניין ישמעאל רב עם יצחק לפי רש"י, שרה ראתה ש  1שאלה 

 .ישמעאלאת לגרש את הגר ושרה מבקשת מאברהם   2שאלה 

 .היא לא רוצה שישמעאל ויצחק יתחלקו בירושהההסבר של שרה הוא ש  3שאלה 

 250עמ' 

 .דברי שרה היו רעים בעיני אברהם  1שאלה 

 .פי דברי שרה-אברהם לפעול על לעהאל אמר   2שאלה 

 .יהיה אב לעם גדול , וישמעאליברך גם את ישמעאלמבטיח שהוא האל   3שאלה 



72 
 

 , הביטוי מביע התייחסות אוהבת, נעימה.מדגיש את גילו הצעיר - הנער  4ה שאל

מעמדו , הכינוי מדגיש את עיני שרה ישמעאל הוא בנה של אמתה הגרב -בן האמה 

 ומביע זלזול. נמוך

 אברהם אוהב את ישמעאל ודואג לו, מפני שישמעאל הוא בנו.אפשר ללמוד ש  5שאלה 

 רוש הגר וישמעאליג

 .הם נתן להם מים ולחםאבר  שאלה

 הפועל "לגרש" חזק יותר, קשה יותר, מהפועל "לשלוח.  שיחה

התלמידים יכולים לומר שהדרישה של שרה נבעה מכעס, ואילו הפעולה של אברהם 

 הייתה מלווה בדאגה ובאכפתיות.

  252עמ' 

 .לו המים"וויכ"ותתע במדבר",  " שני הביטויים:  1שאלה 

. לפועל יש ו' היפוך, והוא מובא 243הפועל "ותתע" בעמוד אפשר להיזכר בפירוש של 

 ה/י(.-ע-בצורה מקוצרת משום שהשורש שלו נגמר באות ה' )ת

, ועכשיו הם פוגשים אותו 203בעמ' ו 31את הפועל "ויכולו" למדו התלמידים בעמ' 

 שוב.

 .אחד השיחים והתרחקהלתחת משליכה את ישמעאל הגר ִה   2שאלה 

 לא רצתה לראות במות הילד.עשה של הגר היא שהיא הסיבה למ  3שאלה 

 פינת לשון

 . 1הפירוש המתאים למשפט בדוגמה הוא פירוש 

 .של המורהראייה התלמיד נמצא בטוח ה. בעיןלראות אפשר האזור ש: היח ראיוטו

טווח שמיעה: האזור שאפשר לשמוע באוזניים. התלמידים דיברו בטווח שמיעה מיעל, והיא שמעה את 

 רכילות עליה.כל ה

טווח ארוך: זמן ממושך, עתיד רחוק, מרחק רב. אין טעם לתכנן עכשיו תוכניות לטווח ארוך, כי המצב 

 משתנה כל הזמן.

טווח קצר: זמן קצר, עתיד קרוב, מרחק קצר. המורה שלנו עזבה, ולא ברור מתי תשוב. בינתיים חשבו 

 בית הספר שלנו.על פתרון לטווח הקצר והביאו לנו מורה שאינה מלמדת ב

 .לים ירו חיצים במלחמה כמטחווי קשתיהחי

 הצלת הגר וישמעאל

 .המלאך מצווה על הגר להחזיק את ידו של ישמעאל  1שאלה 

 .המלאך מבטיח כי ישמעאל יהיה אב לעם גדול  2שאלה 

 255עמ' 

 פינת לשון

ל ֹנעַּ  ותרא  ויפקח הַּ

 )צורה מקוצרת(

 ותשק ותמלא ותלך

 )צורה מקוצרת(

 וישב דלויג

ינו ׁשֹון ָימ  ב גדל השקתה מילאה הלכה ראתה פקח לְּ  ָיׁשַּ
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 .ישמעאל ישב במדבר והפך ליורה מיומן בקשת. הוא התחתן עם אישה ממצרים  1שאלה 

ישמעאל הרגיש חופשי במדבר ללא ריסון. הוא היה אדם חזק, כי קשה מאוד  2שאלה 

 להתגורר במדבר.

כך -כיף לי!", "כל השטח הזה שלי!", "הכול כלהתלמידים יכולים לכתוב: "איזה 

 גדול!", "אני חופשי!" וכדומה.

 אברהם ואבימלך

 .החסד הוא אולי הפיצוי שנתן אבימלך לאברהם או החזרתה של שרה לאברהם שיחה

לא בטוח שהמעשה של אבימלך הוא מעשה חסד, כי הוא לא החזיר את שרה אפשר לומר ש

  שום שהבין שהוא לא היה אמור לקחת אותה בכלל.בתחושת נדיבות וטוב לב, אלא מ

 עם זאת הוא יכול היה לטעון ששיקרו לו, ולהעניש את אברהם ואת שרה, והוא לא עשה זאת.

 .באר מים אברהם טוען כי עבדי אבימלך גזלו ממנו  1שאלה 

לא . בלי בארות המים בו אגרו את המיםשהמקום  אבאר מים בעולם העתיק הי 2שאלה 

 חיים. ייתכנו

 257עמ' 

 אבימלך: אנא כרות עימי ברית. שאלה

 אברהם: אבל קודם כול אני צריך להגיד לך שאני כועס, משום שמישהו מעבדיך גזל 

 ממני באר.   

  אבימלך: אני לא יודע מי עשה את זה. 

 הברית בין אברהם לאבימלך

 .הסימן לברית: אברהם נתן לאבימלך שבע כבשות  1שאלה 

 ויכבדו אותה. צורך בסימן, כדי שכולם יזכרו את הברית היה  2שאלה 

 259עמ' 

השם "באר שבע" קשור בשבע הכבשות שנתן אברם לאבימלך ובשבע הבארות שחפר   שאלה

 .במקום

 260עמ' 

, ומסופר לרגל מלאות שלושים שנה למדינת ישראל 1978השיר נכתב בשנת  ארץ ישראל שלי 

הארץ. הרעיון שהארץ של היחיד ושל החברה על התרומה ועל העשייה המשותפת  בו

נבנתה בשיתוף פעולה עובר לאורך השיר כחוט השני. השאלה היא "מי בנה ומי נטע?" 

באמצעות פועל בצורת תואר והתשובה היא "כולנו ביחד". כאשר פועלו של כל יחיד מ

 ".מדבר )"אני בניתי, "אני סללתי"(, בסופו של דבר התוצאה היא משותפת: "יש לנו

, כותבת השיר, היא סופרת, תסריטאית, מחזאית, משוררת ומלחינה לילדים. דור-דתיה בן

 .1944נולדה בשנת 

 "אני תמיד נשאר אני".-כירים את שיריה "מי שטוב לו שמח" ורוב הילדים מַּ 

 262עמ' 

 הפעולות בשיר: בניתי, נטעתי, סללתי, חיברתי  1שאלה 

 י שירתבריח; סללתי כביש ;נטעתי עץ; בניתי בית, גשר  2שאלה 
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 פרק כ"ב: עקדת יצחק

 

 היסוד המארגן

הסיפור מתאר את הניסיון הקשה שניסה האל את אברהם. האל ציווה על אברהם להקריב את בנו 

 .יצחק , אתיחידו

 

 הרעיונות

ובשניהם  ,ב. בשני הצווים מופיע הצירוף "לך לך""צו בבראשית ילהצו לאברהם מנוסח בדומה  (1

הוא מוכן לוותר ב "בבראשית כ, ואילו ב ויתר אברהם על עברו"בהדרגה. בבראשית י הצו מנוסח

 .על עתידו

. לאחר העקדה יגיע אברהם לדרגה הגבוהה ביותר של עבור האלבולא  ,עבור אברהםבהניסיון הוא  (2

 אמונה באל, אמונה שאין בה צורך בהבטחה או בגמול מן האל.

 .לקראת היציאה החמורכין בעצמו את ה  קר ווים בבשכהוא ִה  :אברהם הזדרז למלא אחר הצו (3

עליו בנה שלמה שמקומה של ארץ המוריה אינו ידוע. בדברי הימים מזוהה הר המוריה עם ההר  (4

 המקדש.בית את 

 יצחק במשך שלושת ימי המסע.של אברהם ושל גשות הרמתאר את  ינוהסיפור א (5

על היותו , המרמזים הלפיד אתהם מחזיק את המאכלת ורחק עולים אל ההר. אבאברהם ויצ (6

 .על היותו הקורבן, המרמזים ויצחק נושא את העצים ,המקריב

 ."ראה", "המקום", "ננייהן "המילים המנחות בפרק ה (7

 .הםיבינ והאהבה הקרבה"אב" ו"בן", ובכך מתבטאות אברהם ויצחק מכנים זה את זה  (8

ו לאברהם גם שבועה אברהם הקריב את האיל במקומו של יצחק. מלאך האל מוסיף להבטחת (9

 לקיים אותה.

 בעקבות סיפור העקדה. "המקום נקרא "הר ה' (10

 

 תשובות לשאלות

 הציווי של האל לאברהם

 263 עמ'

   שאלה

 'ב-'ב פסוקים א"פרק כ 'ב-'ב פסוקים א"פרק י 

 קח נא...ולך לך לך לך צורת הציווי

 לצאתהאל לא אמר מאין  מארצו וממולדתו ומבית אביו מאין יצא אברהם?

 אל ארץ המוריה אל הארץ אשר אראך לאן ילך אברהם?

 

 264עמ' 

 .ריב את בנוקהאל רצה לבדוק עד כמה אברהם מאמין בו ואם הוא מוכן לה שיחה

 ניסיון נועד לאברהם. הו ,אברהם יעמוד בניסיוןש עהאל יד

 .שרה אינה נזכרת, מפני שה' ניסה את אברהם
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 265עמ' 

 מזבח.למור לקראת המסע וחתך עצים כין את החאברהם ה    1שאלה 

 .שלושה ימיםאברהם הלך   2שאלה 

 יצחק אינו מבין לאן הם הולכים  אברהם חושב כמה קשה לו למלא אחר הצו.  3שאלה 

 הילדים יכולים לכתוב: "קשה לי!", "אני עייף!" "לאן הולכים?" וכדומה.  

 ה להר המוריהיהעלי

 266עמ' 

 .העולהיצחק החזיק את עצי   1שאלה 

 .אברהם החזיק לפיד אש ומאכלת  2שאלה 

רגשות חזקים כלפי אברם ויצחק ההולכים המילים "וילכו שניהם יחדיו" מבטאות  שיחה

 כך.-כל קשהשהו, כשאחד לא יודע מהו, והאחר יודע שהוא יחד לעשות מ

 267עמ' 

 .בני"ו"אבי", אברהם ויצחק מכנים זה את זה "  שאלה

 ,מדגישים את הקרבה בין אברהם ליצחק. יצחק אינו יודע היכן הקורבן "בן"ו "אב"הכינויים  1 שיחה

ואברהם אינו עונה תשובה ישירה ואומר כי האל יבחר את הקורבן. המשפט "וילכו שניהם 

 זה כלפי זה. של שניהםואת האמון יחדיו" מדגיש את הנאמנות 

 .רבןכין את המזבח ועושה פעולות לקראת הקרבת הקואברהם מ   2שיחה 

 בואו של המלאך

 , והוא ביטוי אוהב.מדגיש את גילו הצעיר של יצחק "נער"הביטוי   1שאלה 

אך מפחד להקריב את בנו  ,כעס, אמונה, פחד.  אברהם מאמין באלאברהם מרגיש  2שאלה 

 .ועס על עצמוכו

 269עמ' 

ין את גודל המטרה היא שהוא יב אברהם.להאל ידע כי אברהם מאמין בו, הניסיון הוא  1 שיחה

 האמונה שלו באלוהים. הוא מאמין באלוהים עד כדי מוכנות להקריב את בנו.

 .ללמד את עמי האזור כי קורבן זה אינו ראוי ורצוי לאל ואין בו תועלתכול לנסות יאברהם  2שיחה 

 קורבן אדם הוא רצח, ואברהם מלמד את עמי העולם אמת מידה מוסרית. 

פיע על עמי כנען ולשמש להם דוגמה כאדם מוסרי ולהפוך אפשר לטעון שאברהם יצליח להש

 אותם למוסריים יותר.

 270עמ' 

 .חול אשר על שפת היםהמו וכ כוכבי השמיםהצאצאים יהיו רבים כמו   שאלה

הילדים יכולים לומר שהסיפור קשה, שהם לא מבינים איך אב יכול לחשוב להרוג את הבן  שיחה

של דבר המעשה לא בוצע, והמלאך  שבסוףם מחיבוודאי ששלו. ייתכן שהם הרגישו פחד. הם 

 .ציל את יצחקִה 

 272עמ' 

 .או "יצחק" "לידתו של יצחק והעקדה"לפרשה אפשר לקרוא   שאלה
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 מערת המכפלהפרק כ"ג: 

 

 היסוד המארגן

ם של יהוא הבעלים החוקילכן ו ,הסיפור מדגיש כי אברהם קנה בכסף מלא את מערת המכפלה

 .המקום

 

 ותהרעיונ

שקלים הוא סכום עתק באותה תקופה( לעיני  400בכסף מלא )את מערת המכפלה אברהם רכש  (1

 באי שער העיר ואנשי חת.

המשא ומתן עם אנשי חת כולל מונחים משפטיים כמו תיאור מפורט של השטח אשר נקנה, ציון  (2

 הסכום.

 האדמות כמו:שבסמכותם למכור את , בסיפור נזכרים גופים משפטיים וחברתיים של החיתים (3

 עם הארץ"."באי שער העיר", "

 והם מכנים אותו נשיא. ,מכבדים זה את זה, אברהם משתחווה לפני עם הארץ םשני הצדדי (4

 

 מות שרה

 273עמ' 

 במותה. שנים 127שרה הייתה בת   1שאלה 

 .ית ארבעיבקרהיא מתה   2שאלה 

 דברי הספד לשרה  3שאלה 

ליווית אותי מעזיבת מולדתי ועלייתי לארץ  אהבתי אותך כל חיי. ,שרה אשתי היקרה

נולד לנו בן לאחר למרות כל הקשיים המשכת איתי באהבה. וכל הנדודים בארץ כנען. 

 הרבה שנים וזה שימח אותך מאוד.

 משא ומתן בין אברהם לבין עפרון החיתי

 274עמ' 

 .אדם זר, 2הפירוש המתאים למילה גר הוא פירוש   1שאלה 

 כלומר הוא יושב בכנען בקביעות. ,א תושב בכנעןאברהם הו  2שאלה 

 275עמ' 

 .ראשונה נכונההתשובה ה  שאלה

 פינת לשון

 דיבר -; וידבר קם – ויקם

 276עמ' 

 ; אברהם משתחווה בפני עם הארץ: 1דוגמה   שאלה

 .הם מכנים את אברהם "נשיא": 2דוגמה 

 276עמ' 

 פינת לשון

 השדה שלו - שדהושם עצם: 

 יתן אותהי - יתננהועל: פ

 .עפרון מסכים לתת לאברהם לקבור את שרה בחינם  1שאלה 
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 .עפרון אינו מסכים למכור את מערת המכפלה  2שאלה 

 .אברהם משתחווה בפני עם הארץ  3שאלה 

 277עמ' 

 פינת לשון

 ; הצורה הארוכה: ויענה; הצורה בלשון ימינו: ענה.ויעןהצורה המקוצרת: 

 .ור שם את שאר בני משפחתו בבוא העתהחוקי של המקום ולקב יםלהפוך לבעלרהם רצה אב שיחה

 כאשר משלמים כסף בעבור משהו, הדבר הופך להיות שלנו באופן מוחשי, באמת. 

 .שקל כסף 400לפי עפרון, המקום שווה  שאלה 

 פינת לשון

 .שמע אותי; הפירוק של הפועל: שמעניהפועל שיש לו כינוי חבור: 

 279עמ' 

 .העדים הם בני חת באי שער העיר  1לה שא

 .העדים הם ההוכחה לקיום החוזה  2שאלה 

   280עמ' 

 יה ומכירהיהסכם קנ  שאלה

 עפרון החיתיבין המוכר: 

 אברהם לבין הקונה:

 ,מערת המכפלהין לקנות את ינומשום שהמוכר מע

 ,מערת המכפלהוהמוכר מסכים למכור את 

  יםשקל 400ישלם הקונה למוכר סכום של 

 .קבורת שרהבעבור 

הקונה מצהיר שהוא ראה את המקום, והמקום מתאים למטרה שלו, והמוכר מתחייב 

 למסור את המקום באופן מידי.

 עפרון החיתי - מוכר   אברהם - קונה

 עדים: באי שער העיר

 281עמ' 

אפשר להנחות את התלמידים להיזכר בקנייה שהוריהם מבצעים בחנות,   פעילות בקבוצות

של כאשר מבקשים הנחה. יש להנחות אותם להיזכר בטון הדיבור של המוכרים למ

 בחנות ובטון הדיבור של הקונים וכדומה.
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 מה למדנו בספר?

 

 מאפיינים לשוניים

  282עמ' 

 א

 ב

 ג

 ד

 ה

 ו

 ז

 ח

 ט

 י

 יא

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

נ יֶהם עּוְס יִ וַ  ,רֹוִמי וֹ תבִ  ֶאת ִאיָתָמר ַקחיִ וַ   .התָ ילָ א   ׁשְּ

ָבא ִגיעּויַ וַ   . הנָ יוֹ נְ ַק  רֹוִמי וֹ תבִ  ֶאת ִאיָתָמר אַּ

ׁשְת וַ  ת ָאִביהָ מ   רֹוִמי ַבק  ִלידַּ גַּם ׁשֹוקֹוָלד גְּ ִגי ָוֶפל וְּ  . ֶבלְּ

ְך ן אַּ ת ַאְך ָאִביהָ  ָלה ִית  ִלידַּ  . ׁשֹוקֹוָלד גְּ

ֲהָנָאה ְגִליָדָתּה ֶאת רֹוִמי אַכלתֹ וַ   . בַּ

ָבא לְׁשַאיִ וַ   ?" ְךלָ  ָטִעיםהֲ : "תוֹ בִ  ֶאת ִאיָתָמר אַּ

 "ָטִעים!" רֹוִמי:ַוַתַען 

 . יקיְּ ׁש   קלְּ יִמ  ָאִביהָ  ְׁשְת י  וַ 

ָטִעיםיְּ ׁש   קלְּ יִם הַּ  ֶאת הׁשֹותֶ  ֲאִני: "ָאִביהָ  אַמריֹ וַ  ר יק הַּ יֹות   !"ָבעֹוָלם בְּ

ָערוֶסָלה בֹוא: ָאִביהָ לְּ  רֹוִמי אַמרתֹ וַ   . לַּ

ָערוֶסָלה ֶאל ָאִביהָ  הָ חֶ ָק יִ וַ   .ַמחְש ִת וַ  .הַּ

 

 המספור בטקסט. (1

 (2)שורה  בתו רומי קניונה. עם(=את )עו אבא איתמר יויג (2

 (4גלידת שוקולד  )שורה  אך )=רק( (3

 (6טעים לך? )שורה ה (4

 שתי אלה צורות מקוצרות. – (8= שתה )שורה וישת (; 7= ענתה )שורה  ותען (5

 (;2גיעו )שורה = ִה ויגיעו (; 1= נסעו )שורה וייסעו (; 1= לקח )שורה  חוייק (6

 (6= שאל )שורה וישאל (; 5= אכלה )שורה ותאכל (; 3= ביקשה )שורה ותבקש  

 (; 1= הבת שלו )שורה  ו(; בת5= הגלידה שלה )שורה  הגלידת (7

 (11, 10, 9, 8, 4, 3= אבא שלה )שורות  האבי

 (11ה )שורה ותהוא לקח א - היקחו (8

 (2= אל הקניון )שורה ה (; קניונ1= לאילת )שורה  האילת (9

 איתמר לקח את קומי הבת שלו, ושניהם נסעו לאילת. (10

 גיעו לקניון.איתמר ורומי ִה  

 רומי ביקשה מאבא שלה גלידת שוקולד וגם ופל בלגי. 

 אבל אבא שלה נתן לה רק גלידת שוקולד. 

 בהנאה.רומי אכלה את הגלידה שלה  

 אבא איתמר שאל את הבת שלו: "זה טעים לך?" 

 רומי ענתה: "טעים!"

 אבא שלה שתה מיל שייק.

 "!אבא אמר: "אני שותה את המילק שייק הכי טעים בעולם

 רומי אמרה לאבא שלה: "בוא לקרוסלה."

 אבא שלה לקח אותה לקרוסלה, והיא שמחה.
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 ביטויים

  284עמ' 

ָנָחה ָכל (1 ִמׁשְּ ד ָסֲעָדה הַּ חַּ יַּ יל בְּ ל  ֶדר בְּ ס  ָבא. הַּ ר סַּ ִעים ַאֶתם: "ָאמַּ חַּ  יֹוָאב, יֹודְּ ט   ִנצ  ָקן הוא. ִניסבְּ חְּ  שַּ

ֺעֶלה ִתי ָתִמיד. מְּ עְּ ִליחַּ  ֶׁשהוא ָידַּ צְּ ִגיעַּ  ֶׁשהוא ָבטוחַּ  ֲאִני. יַּ ר ָנבֹוְך ָהָיה יֹוָאב." ָרחֹוק יַּ ָאמַּ ָבא וְּ סַּ י: "לְּ ..." דַּ

 בפניואין אומרים את שבחו של אדם 

ֲאֶׁשר (2 ע הוא כַּ שֹוָרה ֶאת ָׁשמַּ בְּ ל א הוא הַּ נַּ ן ָכְך-ָכל ִהתְּ ָלכ  ל ָקָפא וְּ קֹומוֹ  עַּ ֹלא מְּ  .ָלזוז ָהָיה ָיכֹול וְּ

 הפך לנציב מלח

ָלה ֲעִדי (3 ׁשְּ לֹוָׁשה ִנכְּ ָחִנים ִבׁשְּ בֹון ִמבְּ ֶחׁשְּ ִגיָׁשה ִהיא. בְּ ֶזֶבת ֶׁשִהיא ִהרְּ ַאכְּ הֹוִרים ֶאת מְּ ִעָקר ֲאָבל ,ֶׁשָלה הַּ  בְּ

ָמה ֶאת צְּ ן. עַּ ָדה ִהיא ָלכ  א ָקֶׁשה ָלמְּ ָאה ֹלא ִהיא. דוֹ מְּ רֹות ִעם ָיצְּ ָבה ֶאָלא, ֲחב  ָלה ָיׁשְּ גְּ ִתרְּ . ָועֹוד ָועֹוד עֹוד וְּ

חָ ִמ ובַּ  ִביִעין בְּ ָלה ִהיא ָהרְּ  בזיעת אפיים. 98 ִקבְּ

ִמיִדים מֹוֶעֶצת (4 לְּ תַּ ָכל, תלֶ הֶ נַּ מְּ לַּ  ִהִציָעה הַּ ׁשו ִׁשיִׁש  יֹום ֶׁשבְּ בְּ ִמיִדים ִילְּ לְּ תַּ ָגִדים הַּ צו בְּ ֹלא, ֶׁשִירְּ ֹבֶׁשת וְּ  ִתלְּ

ֶהֶלת. ֲאִחיָדה נַּ מְּ ִכיָמה ֹלא הַּ ׁש ֶאָחד ָכל ֶׁשִאם חֹוֶׁשֶׁשת ִהיא. ִהסְּ בַּ ֶיה ֹלא, רֹוֶצה ֶׁשהוא ָמה ִילְּ ִניעות ִתהְּ . צְּ

סֹופוֹ  לַּט ָדָבר ֶׁשל בְּ י ֺהחְּ ֹבֶׁשת ֶיהִתהְּ  ֹלא ִׁשִׁשי ֶׁשִבימ  מו ֲאָבל, ֲאִחיָדה ִתלְּ סְּ ֺפרְּ ָלִלים יְּ י כְּ ב  גַּ ִריִטים לְּ נְּ  הַּ

ֹבׁש ֶׁשֺמָתר  ִהגיעו ְלעמק השווה.  ִללְּ

ִביר (5 ָאִחיו, ִציור ִצי ר דְּ ָקָטן וְּ ׁש הַּ ָליו ִנגַּ ח, א  ָבִעים דחַּ ַא ֶאת ָלקַּ צְּ ׁש הַּ ק  ִקׁשְּ ל וְּ ִציור עַּ ִביר. הַּ ס דְּ ְך. כָ -ָכל ָכעַּ

ִביָרהִה  ִאָמא ִבירלִ  סְּ ָוָנה ָהָיה ֹלא ֶׁשֶזה דְּ כַּ ִביר ֲאָבל, בְּ ִׁשיְך דְּ סוֹ  ִהמְּ עְּ כַּ ר. בְּ ֶׁשָאִחיו ָכְך-ַאחַּ ׁש ִציור ִצי ר כְּ  ִנגַּ

ָליו ִביר א  ע דְּ ָקרַּ ף ֶאת וְּ דַּ  מידה כנגד מידה. הַּ

ן ָכל ֶאת, רֹוִנית (6 מַּ זְּ ֹבל מוָכן ֹלא ֲאִני. ילַּ עָ  צֹוֶחֶקת הַּ ריוֹ  ֶזה ֶאת ִלסְּ  הגדישה את הסאה. ת 

ִטיק ָגנַּב ןרַּ  (7 סְּ ֹכֶלת מַּ מַּ הַּ ָאז, מ  ן ָכל ומ  מַּ זְּ ִכיִרים הַּ זְּ ק לוֹ  מַּ ֲעֶשה ֶאת רַּ מַּ ֶזה הַּ ִאלו, הַּ ין כְּ כונֹות בוֹ  א   תְּ

ִאילו, ִחיוִביֹות עֹוָלם הוא וכְּ ָבִרים ָעָשה ֹלא מ  ק. טֹוִבים דְּ ָדָבר ֶאת רַּ ֶזה הַּ ִרים הַּ  קיןאות . לוֹ  זֹוכְּ

ָעה ָדִני אל (8 ָלִדים דחַּ ֶׁשַא ָׁשמְּ יְּ ִכָתה הַּ ִביָלה בַּ קְּ מַּ ֶׁשה הַּ קַּ א ִמתְּ ִלםוִדים דוֹ מְּ ל. בַּ מועֹות ִני-עַּ ׁשְּ  לוֹ  י ׁש, הַּ

מוִכים ִציוִנים הוא, נְּ ִין וְּ עַּ  ֹלא ֲעדַּ ֹרא יֹוד  ִליָטה ִהיא. ִלקְּ ֹדק ֶהחְּ ָדָבר ִאם ִלבְּ ָצב, ָנכֹון הַּ מַּ הַּ ִמי ֶׁשל וְּ לְּ תַּ  דהַּ

י, ָכְך-ָכל ָחמור ֶבֱאֶמת ד  ֶנה כְּ ָליו ֶׁשִתפְּ ִציעַּ  א  תַּ ָרָתה ֶאת וְּ   הכצעקתה. ֶעזְּ

ִביר (9 ב דְּ א אֹוה  דוֶרֶגל דוֹ מְּ ִכיר הוא. כַּ ָקִנים ָכל ֶאת מַּ חְּ שַּ בוָצה ֶׁשל הַּ קְּ ד ֶׁשהוא הַּ ם הוא, אֹוה  ָתא   מְּ

נ י, אֹוֲהִדים יׁש  גְּ פְּ ִמ  ִלפְּ ָחק ָכל וְּ ָריו הוא ִמשְּ ֲחב  רֹוִבים וַּ קְּ ִכיִנים הַּ ָלִטים מְּ ן ָכל הוא. ׁשְּ מַּ זְּ ב הַּ ת  כַּ  ִעם ִמתְּ

ִנים – ָהאֹוֲהִדים טַּ קְּ דֹוִלים הַּ גְּ הַּ ן – וְּ כ  דְּ עַּ י וִמתְּ ָחִקים ָמתַּ ִמשְּ ָבִאים הַּ יֹפה הַּ א  ם, וְּ גַּ ן וְּ כ  דְּ עַּ י מְּ יֹפה ָמתַּ א   וְּ

ָגִׁשים י ִנפְּ ד  ִחיל כְּ תְּ הַּ ד לְּ עֹוד   יד כול בוידו בכול ו.  לְּ

לרְּ אֶ  (10 ב א  א אֹוה  ִכיב דוֹ מְּ רְּ הַּ ב הוא. יםפִ רְּ צְּ תַּ  לְּ ִעָקר אֹוה  ףצְּ תַּ  בְּ לַּ  ר  ה. דמַּ מ  -תתְּ ב  רְּ ָעִמים הַּ ֶׁשהוא, נְּ  כְּ

ִחיל תְּ ִכיב מַּ רְּ הַּ ףצְּ תַּ  לְּ ׁש הוא, ָחָדׁש ר  ק  בַּ דֹוָדה מְּ ִכיב ֶׁשלוֹ  ֶׁשהַּ רְּ  טובים השניים מן האחד. ִאתוֹ  תַּ

ָבא (11 ָתא סַּ ָסבְּ ִטיול יוהָ  וְּ ם. ָלעֹוָלם ִמָסִביב בְּ ֶׁשה  רו כְּ ם, ָחזְּ ָכִדים ָראו ה  נְּ ִין ֶׁשָלֶהם ֶׁשהַּ ִכים ֲעדַּ אֹוָתם הֹולְּ  לְּ

אֹוָתן צֹוִפים, חוִגים ָדרֹות בְּ ָיהל  ט  בַּ  סְּ ִדים, ִויזְּ ָחִניםלְּ  לֹומְּ ֶׁשָצִרי ִמבְּ ִריםְך, כְּ עֹוזְּ ק ֶׁשָלֶהם ִאָמאלְּ  וְּ  רַּ

ֶׁשִהיא ָמׁש כְּ  אין חדש תחת השמש .דֹוֶרֶׁשת ָמׁשמַּ -מַּ

מֹוָרה (12 לרְּ אֶ  ֶאת ָׁשֲאָלה הַּ ִאם: "א  תָ  הַּ נְּ בַּ ֶנֶרק ֶאת ה  לרְּ אֶ ?" הַּ ן: "ָעָנה א  ִתי, כ  נְּ בַּ ֹכל ה   ברור כשמש." הַּ
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 מי אני?

  286עמ' 

 

ִביִעי אנור  בְּ נִ  יֹום ָהרְּ ל ָהָאֶרץ ,בַּ ָהִאיר עַּ נו לְּ ִקיד  פְּ תַּ  קטן והכוכביםהמאור הגדול והמאור ה  .וְּ

ִׁשִׁשי יֹום הַּ אִתי בַּ ר  ֲעל  , וְּ ִנבְּ ל בַּ ֹלט עַּ ִקיִדי ִלׁשְּ פְּ ִייםתַּ חַּ  האדם .י הַּ

חתַּ רוֹ נ  ל ִמ כ  ִמי ֶׁשאוֹ  י ֶנצַּ יַּ חַּ ֶכה בְּ  עץ החיים   .י ִיזְּ

ת עַּ דַּ ץ הַּ ִרי ע  ִתי ָלִאָׁשה ֶלֱאֹכל ִמנְּ מְּ  הנחש   .ָגרַּ

ָצִעיר הוא ֶהֶבל ד ֲאָד  ,ָאִחי הַּ ֲאִני עֹוב   קין   .ָמהוַּ

ָבה ֲעל   ,ָבִניִתי ת  תֹוָכה זוגֹות ֶׁשל בַּ ִתי לְּ נַּסְּ ִהכְּ ִייםוְּ  נוח  .י חַּ

ָצָאה ֶׁשָעָליו ָהָהר ֲאִני ת ָנח  ִנמְּ בַּ בולַאחַּ לְּ ת  מַּ  אררט  .ר הַּ

ל לְּ  ין ָהא  ִרית ב  בְּ ֶמֶנת ֶאת הַּ סַּ ין ֲאִני מֹוִפיָעה ֶבָעָנן ומְּ  קשת בענן   .חַּ וָבָניונֹ ב 

דַּ  ִכיבְּ ָרח ֶאל ָהֶאֶרץ רְּ ִמזְּ י הַּ כ  לְּ ת מַּ עַּ בַּ ֲחׁשובֹות ,ִהִגיעו ַארְּ ָרִכים הַּ דְּ ת הַּ ָתה ַאחַּ ִהיא ָהיְּ  דרך המלך  . וְּ

ָרם  תרח     .ֲאִני ָאִביו ֶׁשל ַאבְּ

ׁש ָחמ  ִעים וְּ ִגיל ִׁשבְּ ן בְּ ָנעַּ  אברם   .ָעִליִתי ֶאל ֶאֶרץ כְּ

ֹצאן ֶׁשִלי ָבִעיר סְּ  ִתי ִעם הַּ בְּ יַּׁשַּ ןהַּ נְּ דֹום בִ ִהתְּ ד  רְּ יַּ  לוט  .ר הַּ

ן  לְּ  ֹכה  ִים( וְּ רוָׁשלַּ ִעיר ָׁשל ם )יְּ יֹוןֲאִני הוא ֶמֶלְך ה  ל ֶעלְּ  מלכי צדק .א 

ִרית ֲאִני בְּ ין בְּ  ֶׁשָבה הַּ ׁש ב  ִניד א  לַּ נור ָעָׁשן וְּ רו תַּ  ברית בין הבתרים .ִריםתָ ָעבְּ

אל ָמע   הגר     .ֲאִני ִאמֹו ֶׁשל ִיׁשְּ

בְּ  ֲאִני ִתינֹוק בֶ  ֶׁשָבה ִריתהַּ ִכים ֶטֶקס לְּ מֹוֶנה ָיִמיםעֹורְּ  ברית מילה .ן ׁשְּ

ִני ל ֺהֶלֶדת בְּ רו ִלי עַּ ֲאֶׁשר ִבשְּ ִתי ָבֹאֶהל כַּ קְּ  שרה  .ָצחַּ

ָאחֹור ִתי לְּ לְּ כַּ תַּ ִציב ֶמלַּח ,ִהסְּ ִתי ִלנְּ כְּ ָהפַּ  אשת לוט   .וְּ

ר ׁשָ רַּ כָ  א  ָרָהם ִבבְּ ִרית ִעם ַאבְּ עִתי בְּ  בימלךא   .בַּ

ָרָהם אֶ  ַאבְּ ִתי לְּ רְּ ָלהָמכַּ נ  כְּ מַּ ת הַּ ָערַּ  עפרון החיתי   .ת מְּ

 

 

 

 

 


