
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 דיון לשולחן שבת
פרשת נח מתחילה ומסתיימת 
בסיפורי� של מעשה בני אד� ותגובת 

 .  ל�הא
התורה ) המבול(בסיפור הראשו� 

מפרטת לנו בצורה ברורה על חטא 
מתואר יחסי� לא ' בפרק י:  האנשי�

; "חמס"; שי�מתאימי� בי� גברי� לנ
אפילו ' ה.  השחתת כל בשר את דרכו

האד� ".  נשחתה"אומר שהאר! 
רק ' השחית את העול� במעשיו וה

השלי� את המהל# וש� על זה חותמת 
 .בהבאת המבול
הענייני� ) מגדל בבל(בסיפור השני 
התורה מתארת לנו .  פחות ברורי�

בנייה משותפת בשפה אחת במטרה 
מעוד אסו� להנציח את עצמ� ולהינצל 

' בעונש� התורה מתארת שה).  ד:יא(
הפי! אות� על פני האר! ובלבל את 
שפת� כדי שלא יממשו את 

אבל מה היה מעשיה� .  תוכניותיה�
א� ?  מגיב בצורה כזאת' שבעבורו ה
השלי� את השחתת האד� ' במבול ה

איפה קיימת התאמה בי� מעשה , באר!
 ? למעשיה�' דור המגדל לבי� תגובת ה

 

 חידות השבוע

                                                         ב �כיתות א 
נשלחתי מהתיבה שלוש פעמי� 
       להביא בשורה

בפע� ראשונה סימנתי שאי� 
     בדיוק מקו� למנוחה

בפע� השנייה הבאתי סימ� של 
                                                 המש# ותחייה

הפסיקו לחכות ...בפע� השלישית 
   לחזרה
מה קרה בכל פע� שנח ?  מי אני

                                                ?שלח אותי מהתיבה
 

                             ה�כיתות ג
רבי� תקופה זו ירדו גשמי� ב

� מ" לח�"ולאותה התקופה ירד 
 השמי�                                 

ובדיוק אות� ימי� משה ביקר 
  בשמי�

 פה איזה מספר מסתתר
                    ?...)בשמי�(

 ?  זהמהי משמעות מספר, לדעתכ�
 

 ח                               �כיתות ו
המבול הביא לסופו של העול�     

                       .יחזיר את הכל למקו�' אחריו ה
השוו בי� סיפור בריאת העול� 

    ב�בבראשית א
 לבי� החזרת העול� אחרי המבול

                ט�בפרקי� ח
 ? מה שונה? מה דומה

…                                                                                                                                  תקוע בי� שני צדיקי�
                                                                                  ,                                          יומני היקר

היו� בהפסקה ילד אחד מהכיתה עשה טעות .  עצמיכ# מתבייש ב�אני כל
של הכיתה צעקו " אמיתיי�"במשחק כדור רגל ומייד השחקני� הקלה 

מהתלמידי� ג� צחקו חלק .  עליו עד שהוא פשוט ק� ועזב את המגרש
ואני ג� , המשחק המשי# כדרכו.   כשהוא עזב ואני הייתי בתוכ�� שלובכיוו

י על מה שקרה וידעתי שג� א� לא אחרי המשחק חשבת.  המשכתי לשחק
.  אותו ילדפני קתי עליו הצחוק בטח לא עזר וקיבלתי על עצמי להתנצל לצע

.   בעיניי�הסתכל לוצל אבל לא יכולתי אפילו ללהתנבכדי ליו אניגשתי 
.                                                                                                             היה צלצול ונכנסתי לכיתהאז בכיוו� שלו ו' סליחה שצחקתי'מלמלתי 

 סליחה באופ� מנומס אבל אני ני מרגיש די מגעיל ג� שלא בקשתי ממנו א
אני .  יש עוד יותר רע שצחקתי במקו� לעזור לילד כאשר צעקו עליומרג

 .מקווה שבעתיד יהיה לי קצת יותר אומ!

,                                                                                                                                    יומני היקר
 עשיתי את מה שהיה נראה .  קרהט בדיוק אותו מקרהאבל כמע, שבוע עבר

הפע� היינו בכיתה .  לי יותר טוב מפע� הקודמת אבל אני עדיי� מבולבל
 מהכיתה רבהפסקה ובלי שו� סיבה כמה ילדי� התחילו לרדת על ילד אח

, זה התחיל כצחוקי� ואז מהר מאוד זה התדרדר והילד נעלב.  שישב בינינו
הפע� ידעתי שאסור לי                                  .בוצהצעק משהו ועזב את הק

יהיה בסדר אבל הרגשתי                                   זה פשוט לא �לצחוק עליו 
עוזב את הקבוצה והול#                                  חוסר אוני� לראות את הילד 

 אז קמתי �לעשות משהו                                            הרגשתי שאני חייב .  לו
 ידעתי לפחות שלא                                    . ג� אני ועזבתי את הקבוצה

כשקמתי , אז.  הזאת                                   רציתי להיות חלק מהקבוצה 
פחות אבל עכשיו אני .  שהפע� עשיתי משהו, אני הייתי די גאה בעצמי

 אולירחקתי מהילדי� שעשו את הרע אבל תאני יודע שלפחות ה.  בטוח
אני חייב להודות שזה לא קל להיות ילד ??? הייתי חייב ג� להפסיק אות�

 …לא בטוחאני רוצה להיות טוב אבל כל פע� אני .  מתגבר

                                                      ,                                                                יומני היקר
אבל אולי התחלתי להבי� למה .  הפע� לפחות לא קרה משהו רע בהפסקה

בכיתה היו� למדנו .  כ קשה לי לדעת מהו בדיוק הדבר הנכו� לעשות"זה כ
המורה ציינה שאודות נח התורה אומרת עליו שהוא היה .  על נח ואברה�
י מצטט את הדיו� "  על זה רש                            ."דורותיוב"צדיק ותמי� 

צדיק ביחס לדורו בלבד או                                   התלמודי הא� נח היה 
דורו לומר שא� בדורו הוא                                      שדווקא מצייני� את 

.  שבדור אחר הוא היה מצטיי�                                    קל וחומר , היה צדיק
.  שבה השווינו בי� נח ואברה�                                 בכיתה התפתחה שיחה 

בכדי כמה מהילדי� ציינו את העובדה שאברה� היה מדבר ע� אנשי� 
כמו , וניסה להג� על אנשי� מפני רוע שבא עליה�' לפרס� את אמונתו בה

בכדי עומת זאת אנו לא רואי� שנח היה מסתובב בי� אנשי� ל.  בסדו�
.                                                                                                 להציל אות� מפני המבול

אני מבי� בראש שלי .  י� נח לאברה�להבי� שאני תקוע בואז התחלתי 
רע ולא לעמוד מהצד ה כדאי לעצור את �שכדאי להתנהג כמו אברה� 

לפעמי� זה יותר קל פשוט .  זה לא פשוט לקיי�,  אבל מצד שני.בשקט
אולי בדורו של נח הוא .  לא כל אד� נצליח לשנות וללמד, להתרחק מהרע

ולכ� הוא , יה נפגע מה�שכנע אות� להשתפר וג� הוא המצליח ללא היה 
התורה !   אבל אולי מותר לי לפעמי� לא להיות אברה�.  העדי' להסתגר

אולי כ� מותר לי רק להתרחק ולא להתערב !"  צדיק"לא סת� קוראת לנח 
                                                                    ?  י� חושב�ומה את           .     כל פע�
 !שבת שלו�....בינתיי�

 קשתפרשתון 
 ג"תשע במרחשוון 'ד

  פרשת נח



 …סוק שהתחפשפ
 �לפי התמונות לאיזה סיפור נראה לכ� שהוא שיי#:  רמז(.  לו איזה פסוק מהפרשה מסתתר מאחורי התמונות פהג

 ) ?המבול או המגדל
 '?פזמו�'למה לדעתכ� דווקא כא� מופיע .  כשתמצאו את הפסוק שימו לב שפסוק זה הוא נכתב כסוג של שיר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אוריינות באורייתא                                                      /                        הכל בגלל הבבליים 
המורה הפסיקה את השיעור וביקשה .  התמרמרה תלמידה בשיעור אנגלית!" הכל באשמת הבבליי� הללו"

שמחה , יחה להסיט את תשומת לבה של המורהמופתעת שהיא הצל, הילדה.  מהתלמידה להסביר את עצמה
עדיי� , תירו! לבלבל את השפות' לא היה לה, אילו הבבלי� העתיקי� לא היו בוני� את המגדל שלה�.  "להסביר

המורה נתנה לקו הזה להמשי# והזמינה , למרבה הפלא."  ולא היינו חייבי� ללמוד אנגלית, היינו מדברי� שפה אחת
.                                                                                                                                                                                       ידיי� עלו בכיתהכמה .  אחרי� להתייחס

.  ה� שאלו" ,די� קשה בגלל הטעות שלה�למה אנו עוב:  "חלק מהתלמידי� באמת הסכימו ע� הילדה הראשונה
לפני הסיפור :  ילדה אחת פתחה ואמרה שדווקא הפילוג בדור ההוא עזר לנו.  היו כמה תלמידי� שהרגישו אחרת

עכשיו אנו מדברי� .  לא היה צור# לפרט ולהסביר את עצמ# כי כול� חשבו כמו#.  כול� חשבו דברי� דומי�, הזה
עכשיו אנו חייבי� לדייק כשמדברי� וכשכותבי� כדי .  דברי� שוני� אחד מהשנישפות שונות וכול� חושבי� 
ילד .)   ואז היא הוסיפה שאולי התלונה צריכה להיות בשיעור הבעה ולא באנגלית!"  (שאחרי� יבינו אותנו היטב

ילדה !"   משעמ�כול� חשבו אותו דבר והיה.  כאשר כול� דיברו שפה אחת לא היה גיוו� בחיי�: "אחד הוסי' לדיו�
ליצור , החיי� ה� מענייני� כאשר אתה יכול לדבר ע� מישהו וללמוד משהו חדש:  "אחרת תרמה ג� היא לדיו�

 ?הסיפור הזה גר� לנו רע או אולי דווקא תר� והוסי' טע� לחיי�, ומה דעתכ�."   דיאלוג ע� האד� הזה

 ....2 הכל בגלל הבבליים

 .ת עד עשרלפניכ� סדר המספרי� במלי� מאח
 .יש ג� תרמילו� של שפות זרות

 !Good Luck?  הא� תוכלו לזהות באיזה שפה כל מספר

1                 2                  3                   4                   5                  6                7                8                9              10 

Uno           Zwei          Tres              Shi               Cinque        Hat               Sju           Tam         Tesha     Desyat 

 

 
 :  תרמילון השפות

 הונגרית, רוסית, וייטנמית, נורווגית, יפנית, עברית, איטלקית, גרמנית, צרפתית, ספרדית

 ית יהוד– סביבתית מחוייבות:  פרשת נח
נח .  נחבאי� מכולנו אבל זה לא מדויק כי . והיהודי� ה� בני אברה�" בני נח"בספרי הלכה כשמדברי� על לא יהודי� לפעמי� אומרי� 
לפעמי� מרגישי� כי .   יכולי� לעשות להיטיב ע� העול� אנובשבת זו נחשוב מה.  הציל עול� של� וג� דאג להמשכו וקיומו לאחר המבול

ג� הפיזית וג� , א� נעשה טוב לסביבה בכיתה.  אולי נוכל להשפיע בגדול, "בקט�"וב שחא� נ!  יותר מדי לעשותיש .  דימשימה זו גדולה מ
 ! גלגל רחוק והטוב יגיע למקומות רבי�תהאנושית אולי הגלגל י

******************** 
 :  ממנהיגי החסידות אמר רבי חיי� מצאנז

 .  לכשגדלתי נתייאשתי מלתק� את העול� וחשבתי לתק� את בני עירי. את כל העול�בצעירותי בערה בי אש וחשבתי לתק� "
 .וכשזה לא עלה בידי הגעתי למסקנה שעליי לתק� את עצמי.  וכשנוכחתי לדעת שג� זה אינו אפשרי חשתי לתק� את משפחתי

 ".כולוולכשעבדתי על עצמי ממילא משפחתי הושפעה מכ# וממילא כל בני עירי וממילא כל העול� 


