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U1 . מבוא
 

"אין יכולת לדור למסור משהו חשוב לדור הבא, אם לא קיבל כראוי מהדור שהיה... 

בלי קבלה אין מסירה, אי אפשר לך למסור למישהו אחריך, אם אין בך היכולת לקבל 

ממי שחי לפניך. רק בשילוב שלושת הדברים: לקבל ראוי, לחדש כראוי, למסור 

 (זלמן שזר) כראוי יש אפשרות של רציפות הדורות".

 

התוכנית "שערים במורשת ותרבות ישראל" חושפת את תלמידי היל"ה 

למושגים,רעיונות ומקורות המהווים אבני יסוד במורשת ובתרבות היהודית. חשיפה 

זו מתייחסת ליהדות בפן התרבותי – ערכי, ולא רק בפן הדתי.  

מתוך כך, מכוונת הלמידה היא ליצירת זיקה בין ערכי היהדות לערכים 

אוניברסאליים, ולפיתוח הסובלנות והפלורליזם.  

הלמידה כוללת מפגש והיכרות עם סיפורי המקרא (בחלקם) הכרת החגים, מעגל 

החיים היהודי וערכים מרכזיים להעשרה והרחבה.  

"דע מאין באת"  

Uכפי שביטא את הדברים דוד בן-גוריוןU :

"...חינוך עברי פירושו גם היכולת להעביר את יצירות המופת היהודיות הגדולות 

ומקור האמונה ותורת המוסר של עם ישראל...התנ"ך הוא מסמך הזהות היקר של 

העם היהודי...בתנ"ך ימצא כל יהודי, דתי ככופר בעיקר,את מקורותיו, שורשיו 

ההיסטוריים והמוסריים." (דוד בן-גוריון, חזון ודרך, עם עובד) 

התוכנית מאפשרת שיח ודיון בסוגיות ערכיות בין אדם לחברו, שיח ודיון בנושאי 

מורשת וזהות יהודית וישראלית קולקטיבית. 

התוכנית נכתבה ברגישות ומתוך היכרות עם מורכבות וריבוי התפיסות באשר 

למרכיבי ומאפייני הזהות היהודית – ישראלית ותוך מתן כבוד להשקפות העולם 

המגוונות. 

לחלק מהתכנים הנלמדים במורשת ותרבות ישראל, ישנה השקה למקצועות 

היסטוריה ואזרחות, וכך ניתן לבנות עבור הנער/ה ראייה הוליסטית של התחומים 

השונים. הידע הבסיסי הנרכש מהווה יסוד ללימודי הבגרות בהמשך.  
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U חשיבות התוכנית ומטרותיה

 לימוד מושגי יסוד, רעיונות ומקורות בתרבות ומורשת ישראל. •

חשיפה ליהדות כתופעה תרבותית ולא רק דתית.  •

פיתוח וטיפוח הסובלנות לדעות השונות/ קבלת השונה, פלורליזם.  •

לימוד וראיית הקשר בין ערכי היהדות לערכים אוניברסאליים.  •

הבנת הזיקה והקשר לישראל וליהדות.  •

 "דע מאין באת" קשר עבר- הווה- עתיד. •
U שערים6הלמידה בתוכנית מאורגנת סביב : 

 . סיפורים ואירועים בעלי מסר אוניברסאלי- שער ראשון

 . מונותיאיזם- אירועים מכוננים בתולדות עם ישראל דרך סיפורי המקרא- שער שני

 .מעגל השנה- חגי ישראל- שער שלישי

 .- בין אדם לחברו שער רביעי

 .- מעגל החיים היהודי שער חמישי

 .- הרצף היהודי מסיום תקופת התנ"ך עד ימינו שער שישי

U  :בכל שער מתבצעת הלמידה בשני מישורים

 .מישור המידע והידע

מישור חוויתי - רגשי.  

תהליך ההוראה למידה נעשה באמצעות טקסטים שונים – התנ"ך, מקורות מידע, 

 וכן מגוון פעילויות המתלוות לכל נושא. , פתגמים, ציורים וסרטים,שירים

ציר הזמן בתולדות עם ישראל ובתולדות העולם (להלן אתרים 

 המציגים צירי זמן)

Uhttp://mikragesher.org.il/titles/timeline/U 

Uhttp://www.odyeda.com/JewishTimelineChartHe/home.htmlU 

Uhttp://www.aish.co.il/i/jh/48851742.htmlU 

Uhttp://www.youtube.com/watch?v=SfM5vm-19MkU 

Uhttp://www.youtube.com/watch?v=Q2b8-KDlnbAU 

 

 למד בהנאה ובסקרנות, הרחב את ידיעותיך ועולמך!

http://mikragesher.org.il/titles/timeline/�
http://www.odyeda.com/JewishTimelineChartHe/home.html�
http://www.aish.co.il/i/jh/48851742.html�
http://www.youtube.com/watch?v=SfM5vm-19Mk�
http://www.youtube.com/watch?v=Q2b8-KDlnbA�
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U2 . סילבוס

פעילויות נושאים שעות שער 

שער ראשון- 

סיפורי תורה בעלי 

מסר אוניברסאלי 

בריאת העולם,אדם וחווה, קין  שעות 8

 .והבל, סיפור המבול, מגדל בבל

קריאת הטקסט, שאלות 

מנחות להבנה, שאלות לדיון, 

למידה באמצעות יצירות 

 .אומנות

שער שני- 

מונותיאיזם, תולדות 

עם ישראל עד חורבן 

בית שני. 

המושג מונותיאיזם, עץ  שעות 13

המשפחה היהודי, רצף סיפורים 

ואירועים הקשורים להתהוות 

העם היהודי וקורותיו עד חורבן 

בית המקדש השני.  

קריאת הטקסט, שאלות 

מנחות להבנה, למידה 

באמצעות ציר הזמן,יצירות 

 .אומנות, צפייה בסרטונים

 

שער שלישי- מעגל 

השנה- חגי ישראל 

 שעות 4

 שעה 1+

נוספת 

לחג 

הקרוב 

ללמידה 

היכרות עם לוח השנה העברי, 

 הכרת החגים על מאפייניהם

ומנהגיהם 

ארגון החגים ע"פ- עונות, חגים 

דתיים, חגי טבע, 

משמעות החגים ללומדים, 

העמקת הלימוד סביב החג 

הקרוב למועד הלמידה ויצירת 

"ת.ז." לחג להצגה במרכז 

ההשכלה. 

שער רביעי- בין אדם 

לחברו 

פתגמים, סיפורים, בית הלל  שעות 8

 .ובית שמאי

הכרת פתגמים ואמרות, הבנת 

טקסט בהקשר לערכים 

הנלמדים 

שער חמישי- מעגל 

החיים היהודי 

ברית מילה, בר-מצווה, חתונה,  שעות 3

 .מנהגי אבלות, מאפייני שבת

הכרת האירועים במעגל החיים 

היהודי ומאפייניהם, קישור 

 .דירלוונטי לחיי התלמ

שער שישי- רצף 

יהודי מהגלות 

להקמת המדינה 

בחירת דמויות ואישים בולטים  שעות 3

בתולדות העם היהודי כמו: הרב 

קוק, הרמב"ם, הרצל, 

מונטפיורי, רוטשילד 

הכרת אישים בולטים 

בתולדות עם ישראל. 

יצירת "ת.ז. לאישיות" תוך 

הכרת תרומתה והתקופה בה 

פעלה. 

U:חומר רקע כמבוא לתוכניתUערך "פורטל יהדות" בויקיפדיה 
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U סיפורי התורה האוניברסליים ראשוןשער :

Uמבוא 

שער זה עוסק בסיפורי תורה בעלי מסר אוניברסלי. הנושאים העולים בהם נוגעים 

לכל אדם, באשר הוא אדם, ללא קשר להיותו בן דת זו או אחרת. סיפורים אלה 

מהווים "סיפורי בסיס" בתולדות האנושות ומופיעים גם במקורות קדומים אחרים 

בגרסאות  שונות. 

U :מטרת השער

להכיר את הסיפורים  - הפשט.  •

להעלות סוגיה או שאלה הקשורה בסיפור – הדרש.  •

לבחון את רלוונטיות הסיפור לתקופתנו ולנו כבני אדם.  •

U :הסיפורים שילמדו בשער זה

 יאוניברסאלמסר פרקים הסיפור 

 סדר וארגוןבראשית, פרק א', פרק ב'  בריאת העולם

אדם וחוה- עץ החיים ועץ 

הדעת  

 

בחירה ולקיחת אחריות בראשית, פרק ג' 

בראשית, פרק ד', פסוקים  קין והבל

א'-טו' 

קנאת אחים 

בראשית, פרק ו', פסוקים  סיפור המבול

ה'-כב' 

פרקים ז',ח',ט' 

איכות סביבה, הכחדה 

ושימור זנים, אחריות 

 האדם, קיימות

בראשית, פרק יא', מגדל בבל 

פסוקים א'-ט'. 

המדע כ"בריאת העולם" 

כיום / רב תרבותיות 
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U :מהלך הלמידה

 קריאת הטקסט המקראי. .1

  .סיכום הסיפור המקראי בשפה פשוטה ומוכרת .2

 דיון מהו הרעיון המרכזי או אחד הרעיונות המרכזיים מאחורי טקסט זה? .3

 בחינת הרלוונטיות של הטקסט לחיינו כיום. .4

 

היבט נוסף להתייחסות לסיפורים הינו ההיבט האומנותי. 

כל הסיפורים שלהלן זכו לתיאורים אומנותיים בציור, פיסול, שירה ועוד. 

בכל סיפור ניתנים קישורים (במתכונת המתוקשבת) ליצירות האומנות ומוצעים 

מערכי פעילות סביבם. 

מטרת השימוש ביצירות אומנות הינה לאפשר ללומדים היבט ויזואלי / חזותי 

כחיזוק ללמידת הטקסט. 

בסיום היחידה ניתן דף עבודה לסיכום וביסוס הלמידה. 

 כולל קריאת הטקסט המקראי, הסבר הטקסט במילים פשוטות, הלמידהזמן 

התייחסות להיבט התוכני (בלבד) וקישור לרלוונטיות הטקסט לנו, כפרטים וכחברה. 

כל אחד מהסיפורים מזמן נושאים מגוונים לשיח ודיון. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.nunbetbooks.co.il/200ddd294.jpg&imgrefurl=http://www.nunbetbooks.co.il/peilut.htm&h=480&w=640&sz=92&tbnid=r9eYAaewePbpkM:&tbnh=92&tbnw=122&zoom=1&usg=__TPRAXvNmnftSDcg7k3wfFSzG3Sg=&docid=-T0cEO7P7-vlCM&sa=X&ei=rTQ0UpfzFYrTtAbo8oHgAg&ved=0CGYQ9QEwEg&dur=1766�
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U סיפור על סדר וארגון -בריאת העולם 

U :הטקסט

בראשית – פרק א' 

בראשית – פרק ב' 

U 'בראשית – פרק א

 ְוָהָאֶרץ, ָהְיָתה תֹהּו ָובֹהּו, ב ְּבֵראִׁשית, ָּבָרא ֱאלִֹהים, ֵאת ַהָּׁשַמִים, ְוֵאת ָהָאֶרץ.  א

 ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים, ְיִהי אֹור; גְוחֶֹׁשךְ , ַעל-ְּפֵני ְתהֹום; ְורּוַח ֱאלִֹהים, ְמַרֶחֶפת ַעל-ְּפֵני ַהָּמִים.  

 ה ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ֶאת-ָהאֹור, ִּכי-טֹוב; ַוַּיְבֵּדל ֱאלִֹהים, ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶֹׁשךְ .  דַוְיִהי-אֹור.  

ַוִּיְקָרא ֱאלִֹהים ָלאֹור יֹום, ְוַלחֶֹׁשְך ָקָרא ָלְיָלה; ַוְיִהי-ֶעֶרב ַוְיִהי-בֶֹקר, יֹום ֶאָחד.  {פ} 

 ַוַּיַעׂש ֱאלִֹהים, ז ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים, ְיִהי ָרִקיַע ְּבתֹוְך ַהָּמִים, ִויִהי ַמְבִּדיל, ֵּבין ַמִים ָלָמִים.  ו

ֶאת-ָהָרִקיעַ , ַוַּיְבֵּדל ֵּבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ִמַּתַחת ָלָרִקיעַ , ּוֵבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ֵמַעל ָלָרִקיעַ ; ַוְיִהי-

 ַוִּיְקָרא ֱאלִֹהים ָלָרִקיעַ , ָׁשָמִים; ַוְיִהי-ֶעֶרב ַוְיִהי-בֶֹקר, יֹום ֵׁשִני.  {פ} חֵכן.  

 ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים, ִיָּקוּו ַהַּמִים ִמַּתַחת ַהָּׁשַמִים ֶאל-ָמקֹום ֶאָחד, ְוֵתָרֶאה, ַהַּיָּבָׁשה; ַוְיִהי-ט

 ַוִּיְקָרא ֱאלִֹהים ַלַּיָּבָׁשה ֶאֶרץ, ּוְלִמְקֵוה ַהַּמִים ָקָרא ַיִּמים; ַוַּיְרא ֱאלִֹהים, ִּכי-יֵכן.  

 ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים, ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמְזִריַע ֶזַרע, ֵעץ ְּפִרי עֶֹׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו, יאטֹוב.  

 ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמְזִריַע ֶזַרע, ְלִמיֵנהּו, ְוֵעץ יבֲאֶׁשר ַזְרעֹו-בֹו ַעל-ָהָאֶרץ; ַוְיִהי-ֵכן.  

 ַוְיִהי-ֶעֶרב ַוְיִהי-בֶֹקר, יֹום יגעֶֹׂשה-ְּפִרי ֲאֶׁשר ַזְרעֹו-בֹו, ְלִמיֵנהּו; ַוַּיְרא ֱאלִֹהים, ִּכי-טֹוב.  

ְׁשִליִׁשי.  {פ} 

 ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים, ְיִהי ְמאֹרֹת ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמִים, ְלַהְבִּדיל, ֵּבין ַהּיֹום ּוֵבין ַהָּלְיָלה; ְוָהיּו יד

 ְוָהיּו ִלְמאֹורֹת ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמִים, ְלָהִאיר ַעל-טוְלאֹתֹת ּוְלמֹוֲעִדים, ּוְלָיִמים ְוָׁשִנים.  

 ַוַּיַעׂש ֱאלִֹהים, ֶאת-ְׁשֵני ַהְּמאֹרֹת ַהְּגדִֹלים:  ֶאת-ַהָּמאֹור ַהָּגדֹל, טזָהָאֶרץ; ַוְיִהי-ֵכן.  

ַוִּיֵּתן אָֹתם יזְלֶמְמֶׁשֶלת ַהּיֹום, ְוֶאת-ַהָּמאֹור ַהָּקטֹן ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהַּלְיָלה, ְוֵאת ַהּכֹוָכִבים.  

 ְוִלְמׁשֹל, ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלה, ּוְלַהְבִּדיל, ֵּבין יחֱאלִֹהים, ִּבְרִקיַע ַהָּׁשָמִים, ְלָהִאיר, ַעל-ָהָאֶרץ.  

 ַוְיִהי-ֶעֶרב ַוְיִהי-בֶֹקר, יֹום ְרִביִעי.  {פ} יטָהאֹור ּוֵבין ַהחֶֹׁשךְ ; ַוַּיְרא ֱאלִֹהים, ִּכי-טֹוב.  

 ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים--ִיְׁשְרצּו ַהַּמִים, ֶׁשֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה; ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל-ָהָאֶרץ, ַעל-ְּפֵני ְרִקיַע כ

 ַוִּיְבָרא ֱאלִֹהים, ֶאת-ַהַּתִּניִנם ַהְּגדִֹלים; ְוֵאת ָּכל-ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ָהרֶֹמֶׂשת ֲאֶׁשר כאַהָּׁשָמִים.  

 ַוְיָבֶרְך אָֹתם כבָׁשְרצּו ַהַּמִים ְלִמיֵנֶהם, ְוֵאת ָּכל-עֹוף ָּכָנף ְלִמיֵנהּו, ַוַּיְרא ֱאלִֹהים, ִּכי-טֹוב.  

 ַוְיִהי-ֶעֶרב כגֱאלִֹהים, ֵלאמֹר:  ְּפרּו ּוְרבּו, ּוִמְלאּו ֶאת-ַהַּמִים ַּבַּיִּמים, ְוָהעֹוף, ִיֶרב ָּבָאֶרץ.  

ַוְיִהי-בֶֹקר, יֹום ֲחִמיִׁשי.  {פ} 

 ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים, ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה ְלִמיָנּה, ְּבֵהָמה ָוֶרֶמׂש ְוַחְיתֹו-ֶאֶרץ, ְלִמיָנּה; כד

 ַוַּיַעׂש ֱאלִֹהים ֶאת-ַחַּית ָהָאֶרץ ְלִמיָנּה, ְוֶאת-ַהְּבֵהָמה ְלִמיָנּה, ְוֵאת ָּכל-ֶרֶמׂש כהַוְיִהי-ֵכן.  

 ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים, ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו כוָהֲאָדָמה, ְלִמיֵנהּו; ַוַּיְרא ֱאלִֹהים, ִּכי-טֹוב.  
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ִּכְדמּוֵתנּו; ְוִיְרּדּו ִבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים, ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל-ָהָאֶרץ, ּוְבָכל-ָהֶרֶמׂש, ָהרֵֹמׂש 

 ַוִּיְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת-ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו, ְּבֶצֶלם ֱאלִֹהים ָּבָרא אֹתֹו:  ָזָכר ּוְנֵקָבה, כזַעל-ָהָאֶרץ.  

 ַוְיָבֶרְך אָֹתם, ֱאלִֹהים, ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֱאלִֹהים ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת-ָהָאֶרץ, כחָּבָרא אָֹתם.  

 ַוּיֹאֶמר כטְוִכְבֻׁשהָ ; ּוְרדּו ִּבְדַגת ַהָּים, ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים, ּוְבָכל-ַחָּיה, ָהרֶֹמֶׂשת ַעל-ָהָאֶרץ.  

ֱאלִֹהים, ִהֵּנה ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת-ָּכל-ֵעֶׂשב זֵֹרַע ֶזַרע ֲאֶׁשר ַעל-ְּפֵני ָכל-ָהָאֶרץ, ְוֶאת-ָּכל-ָהֵעץ 

 ּוְלָכל-ַחַּית ָהָאֶרץ ּוְלָכל-עֹוף ַהָּׁשַמִים לֲאֶׁשר-ּבֹו ְפִרי-ֵעץ, זֵֹרַע ָזַרע:  ָלֶכם ִיְהֶיה, ְלָאְכָלה.  

 ַוַּיְרא לאּוְלכֹל רֹוֵמׂש ַעל-ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר-ּבֹו ֶנֶפׁש ַחָּיה, ֶאת-ָּכל-ֶיֶרק ֵעֶׂשב, ְלָאְכָלה; ַוְיִהי-ֵכן.  

ֱאלִֹהים ֶאת-ָּכל-ֲאֶׁשר ָעָׂשה, ְוִהֵּנה-טֹוב ְמאֹד; ַוְיִהי-ֶעֶרב ַוְיִהי-בֶֹקר, יֹום ַהִּׁשִּׁשי.   
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U'בראשית – פרק ב 

ֱאלִֹהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר  ַוְיַכלב ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ, ְוָכל-ְצָבָאם.  א

 ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת-יֹום גָעָׂשה; ַוִּיְׁשּבֹת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ִמָּכל-ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה.  

ַהְּׁשִביִעי, ַוְיַקֵּדׁש אֹתֹו:  ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל-ְמַלאְכּתֹו, ֲאֶׁשר-ָּבָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות.  {פ} 

ָּבְרָאם:  ְּביֹום, ֲעׂשֹות ְיהָוה ֱאלִֹהים--ֶאֶרץ הִ  ֵאֶּלה תֹוְלדֹות ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ, ּבְ ד

 ְוכֹל ִׂשיַח ַהָּׂשֶדה, ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ, ְוָכל-ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה, ֶטֶרם ִיְצָמח:  ִּכי לֹא הְוָׁשָמִים.  

 ְוֵאד, ַיֲעֶלה ִמן-וִהְמִטיר ְיהָוה ֱאלִֹהים, ַעל-ָהָאֶרץ, ְוָאָדם ַאִין, ַלֲעבֹד ֶאת-ָהֲאָדָמה.  

 ַוִּייֶצר ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאת-ָהָאָדם, ָעָפר ִמן-זָהָאֶרץ, ְוִהְׁשָקה, ֶאת-ָּכל-ְּפֵני ָהֲאָדָמה.  

ַוִּיַּטע ְיהָוה ֱאלִֹהים, ַּגן-חָהֲאָדָמה, ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו, ִנְׁשַמת ַחִּיים; ַוְיִהי ָהָאָדם, ְלֶנֶפׁש ַחָּיה.  

 ַוַּיְצַמח ְיהָוה ֱאלִֹהים, ִמן-ָהֲאָדָמה, טְּבֵעֶדן--ִמֶּקֶדם; ַוָּיֶׂשם ָׁשם, ֶאת-ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָיָצר.  

 יָּכל-ֵעץ ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה, ְוטֹוב ְלַמֲאָכל--ְוֵעץ ַהַחִּיים, ְּבתֹוְך ַהָּגן, ְוֵעץ, ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע.  

 ֵׁשם יאְוָנָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן, ְלַהְׁשקֹות ֶאת-ַהָּגן; ּוִמָּׁשם, ִיָּפֵרד, ְוָהָיה, ְלַאְרָּבָעה ָראִׁשים.  

 ּוְזַהב ָהָאֶרץ יבָהֶאָחד, ִּפיׁשֹון--הּוא ַהּסֵֹבב, ֵאת ָּכל-ֶאֶרץ ַהֲחִויָלה, ֲאֶׁשר-ָׁשם, ַהָּזָהב.  

 ְוֵׁשם-ַהָּנָהר ַהֵּׁשִני, ִּגיחֹון--הּוא ַהּסֹוֵבב, ֵאת יגַהִהוא, טֹוב; ָׁשם ַהְּבדַֹלח, ְוֶאֶבן ַהּׁשַֹהם.  

 ְוֵׁשם ַהָּנָהר ַהְּׁשִליִׁשי ִחֶּדֶקל, הּוא ַההֵֹלְך ִקְדַמת ַאּׁשּור; ְוַהָּנָהר ָהְרִביִעי, ידָּכל-ֶאֶרץ ּכּוׁש.  

 טזַוִּיַּקח ְיהָוה ֱאלִֹהים, ֶאת-ָהָאָדם; ַוַּיִּנֵחהּו ְבַגן-ֵעֶדן, ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּה.  טוהּוא ְפָרת.  

 ּוֵמֵעץ, ַהַּדַעת טֹוב יזַוְיַצו ְיהָוה ֱאלִֹהים, ַעל-ָהָאָדם ֵלאמֹר:  ִמּכֹל ֵעץ-ַהָּגן, ָאכֹל ּתֹאֵכל.  

 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֱאלִֹהים, יחָוָרע--לֹא תֹאַכל, ִמֶּמּנּו:  ִּכי, ְּביֹום ֲאָכְלָך ִמֶּמּנּו--מֹות ָּתמּות.  

 ַוִּיֶצר ְיהָוה ֱאלִֹהים ִמן-ָהֲאָדָמה, יטלֹא-טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו; ֶאֱעֶׂשה-ּלֹו ֵעֶזר, ְּכֶנְגּדֹו.  

ָּכל-ַחַּית ַהָּׂשֶדה ְוֵאת ָּכל-עֹוף ַהָּׁשַמִים, ַוָּיֵבא ֶאל-ָהָאָדם, ִלְראֹות ַמה-ִּיְקָרא-לֹו; ְוכֹל ֲאֶׁשר 

 ַוִּיְקָרא ָהָאָדם ֵׁשמֹות, ְלָכל-ַהְּבֵהָמה ּוְלעֹוף כִיְקָרא-לֹו ָהָאָדם ֶנֶפׁש ַחָּיה, הּוא ְׁשמֹו.  

ַוַּיֵּפל ְיהָוה ֱאלִֹהים כאַהָּׁשַמִים, ּוְלכֹל, ַחַּית ַהָּׂשֶדה; ּוְלָאָדם, לֹא-ָמָצא ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו.  

ַוִּיֶבן ְיהָוה כבַּתְרֵּדָמה ַעל-ָהָאָדם, ַוִּייָׁשן; ַוִּיַּקח, ַאַחת ִמַּצְלעָֹתיו, ַוִּיְסּגֹר ָּבָׂשר, ַּתְחֶּתָּנה.  

 ַוּיֹאֶמר, ָהָאָדם, כגֱאלִֹהים ֶאת-ַהֵּצָלע ֲאֶׁשר-ָלַקח ִמן-ָהָאָדם, ְלִאָּׁשה; ַוְיִבֶאהָ , ֶאל-ָהָאָדם.  

 כדזֹאת ַהַּפַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי, ּוָבָׂשר ִמְּבָׂשִרי; ְלזֹאת ִיָּקֵרא ִאָּׁשה, ִּכי ֵמִאיׁש ֻלְקָחה-ּזֹאת.  

 ַוִּיְהיּו כהַעל-ֵּכן, ַיֲעָזב-ִאיׁש, ֶאת-ָאִביו, ְוֶאת-ִאּמֹו; ְוָדַבק ְּבִאְׁשּתֹו, ְוָהיּו ְלָבָׂשר ֶאָחד.  

ְׁשֵניֶהם ֲערּוִּמים, ָהָאָדם ְוִאְׁשּתֹו; ְולֹא, ִיְתּבָֹׁשׁשּו. 
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U :שאלות בעקבות הטקסט

כיצד באים לידי ביטוי הסדר והארגון בתהליך הבריאה?   •

אילו מחשבות / שאלות מתעוררות אצלך בעקבות קריאת  •

הטקסט? 

מדוע מובא סיפור הבריאה בשני אופנים שונים (פרק א' לעומת  •

פרק ב')? 

U שאלות הכנה לשיעור

אילו מחשבות / שאלות מתעוררות אצלך בעקבות קריאת  •

הטקסט? 

(חלוקה לימים, חזרה על  כיצד באים לידי ביטוי הסדר והארגון? •

תבניות מילוליות, רציונל בסדר הדברים, נקודות התחלה וסיום, 

התבססות של דבר על דבר וכו') 

מדוע מובא סיפור הבריאה בשני אופנים שונים (פרק א' לעומת  •

פרק ב')? 

U : פרשנות

 מיתוסים על היווצרות העולם: ערך "בריאת העולם" בויקיפדיה •

 : מבנה, תוכן, אמצעים אומנותיים, 1-3ניתוח בראשית פרק א' ופרק ב', פס'  •

 ופירושים: קשיים

Uwww.tora.co.il/parasha/pninim_ltora/1_sippur_briah.doc U 

 סיכום וניתוח פרק א': באתר "סיכומונה" •

 סיכום וניתוח פרק ב':באתר "סיכומונה" •

 

 

 

 

 

http://www.tora.co.il/parasha/pninim_ltora/1_sippur_briah.doc�
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U ('בראשית פרקים א' ו-ב) השוואת שני סיפורי הבריאה

U "מתוך: "דעת – אנציקלופדיה יהודית

בראשית פרק ב' בראשית פרק א' 

הפתיחה והסיום של הפרק, יוצרים מסגרת 

תוכנית ברורה. 

 
פרק א' מכיל תיאור מפורט של הבריאה החל 

ממצב של "תוהו ובוהו" ועד לעולם המוכר לנו 

  .כיום על כל מרכיביו - צמחים, בעלי חיים ואדם

 
התוצאה הסופית של הבריאה על פי פרק א' היא 

אפוא עולם הטבע. פרק א' נועד לספר לנו 

שהטבע כפי שהוא מוכר לנו לא היה קיים מאז 

ומעולם אלא נברא על ידי ה' וברצונו. על כך אנו 

מעידים בשמירת השבת, שהיא זכר לשביתת ה' 

 .בסיום הבריאה

 

 האדם של פרק א' – שיא הבריאה
בפרק א' מתואר האדם לא רק כשיא הבריאה 

אלא גם כאדונם של כל הנבראים האחרים: 

"ויברך אֹתם א-להים, ויאמר להם א-להים: פרו 

ורבו וִמלאו את הארץ וכבֻשהָ , ורדו בדגת הים 

א; (ובעוף השמים ובכל חיה הרומשת על הארץ" 

 .)כח
מדובר כאן בברכה לאדם. אין כאן ציווי, כי אם 

הגדרה של טבע האדם: כשם שטבעם של 

הצמחים לגדול וכשם שטבעם של בעלי החיים 

להתרבות - כך טבעו של האדם למשול בסביבתו. 

פרק א' מלמד את האדם שגם העובדה שהוא 

שולט בבעלי החיים האחרים היא תוצאה של 

 .'רצון ה
אמנם, על האדם לשאול את עצמו: מה המטרה 

 האדם של פרק ב' - האדם בגן עדן
פרק ב' מתאר את בריאת העולם מזווית שונה 

לחלוטין. בפרק ב' האדם עומד במרכז הבריאה 

 :וכמעט הכול נברא למענו

שום צמח אינו יכול לגדול לפני בריאת  *

 .)ב; ה(האדם

 .)ב; ח(ה' נוטע גן מיוחד למגורי האדם  *

 )ב; טו(ה' "מעסיק" את האדם כשומר בגן  *

ה' בורא את בעלי החיים בניסיון למצוא חברה  *

 .!)ב; יט, והשווה לפסוק ז(הולמת לאדם

 .)ב; כא-כג(ה' בורא לאדם אישה  *
בניגוד לפרק א', שבו תפקידו של האדם לשלוט 

בבריאה, תפקידו של האדם בפרק ב' הוא לציית 

לבוראו ולמלא את תפקידו כשומר הגן: "ַוַּיִּנֵחהּו 
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בראשית פרק ב' בראשית פרק א' 

בכך? האם א-לוהים ברא את האדם בנקודת זמן 

מסוימת בעבר והניחו לנפשו, או שמא קיים איזה 

יחס ביניהם גם בהווה? האם גורל האדם הוא 

מקרי, או שמא הוא מושגח? התשובה לשאלות 

 !'הללו נמצאת בפרק ב
 

 .)ב; טו(בגן עדן לָעְבָדּה ּוְלָשְמָרּה" 
אולם הדבר החשוב מכול הוא שבפרק ב' האדם 

נכנס למערכת יחסים עם ה' הכוללת שכר ועונש: 

"ויצו ה' א-להים על האדם לאמֹר: מכל עץ הגן 

אכֹל תֹאֵכל, ומעץ הדעת טוב ורע - לא תאכל 

 .)ב; טז-יז(ממנו, כי ביום אכלך ממנו מות תמות" 

 

 

U :דיון

במה תורמים סדר וארגון?  •

האם אני מתכנן/ת?  •

האם אני עושה "עצירות" ובודק את עצמי, מה עשיתי, מה עוד  •

יש לעשות...? 

האם אני שבע רצון מדברים שתכננתי וביצעתי?  •

 

 

U המתייחסות לבריאת העולם: תמונות

U רשמו בגוגל בריאת העולם לחצו על תמונות בחרו תמונות מתאימות 

U :סרטונים על הבריאה

1.Uhttp://www.youtube.com/watch?v=pPDMxZbMzQk U 

2.Uhttp://www.youtube.com/watch?v=gS_Af0_IFtYU 

מה המחיש לך הסרטון?  •

ממה התרשמת?  •

 כיצד הסרטון משקף את העולם שלנו כיום •

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=pPDMxZbMzQk�
http://www.youtube.com/watch?v=pPDMxZbMzQk�
http://www.youtube.com/watch?v=gS_Af0_IFtY�
http://www.youtube.com/watch?v=gS_Af0_IFtY�
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U עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע -אדם וחוה 

סיפור על בחירה ולקיחת אחריות 

U:הטקסט U 'בראשית –פרק ג

U 'בראשית – פרק ג

 ְוַהָּנָחׁש, ָהָיה ָערּום, ִמּכֹל ַחַּית ַהָּׂשֶדה, ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָוה ֱאלִֹהים; ַוּיֹאֶמר, ֶאל-ָהִאָּׁשה, א

 ַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁשה, ֶאל-ַהָּנָחׁש:  ִמְּפִרי בַאף ִּכי-ָאַמר ֱאלִֹהים, לֹא תֹאְכלּו ִמּכֹל ֵעץ ַהָּגן.  

 ּוִמְּפִרי ָהֵעץ, ֲאֶׁשר ְּבתֹוךְ -ַהָּגן--ָאַמר ֱאלִֹהים לֹא תֹאְכלּו ִמֶּמּנּו, ְולֹא גֵעץ-ַהָּגן, נֹאֵכל.  

 ִּכי, יֵֹדַע ה ַוּיֹאֶמר ַהָּנָחׁש, ֶאל-ָהִאָּׁשה:  לֹא-מֹות, ְּתֻמתּון.  דִתְּגעּו ּבֹו:  ֶּפן-ְּתֻמתּון.  

ֱאלִֹהים, ִּכי ְּביֹום ֲאָכְלֶכם ִמֶּמּנּו, ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם; ִוְהִייֶתם, ֵּכאלִֹהים, יְֹדֵעי, טֹוב 

ַוֵּתֶראָהִאָּׁשה ִּכי טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה-הּואָלֵעיַנִים, ְוֶנְחָמד ָהֵעץ ְלַהְׂשִּכיל, וָוָרע.  

 ַוִּתָּפַקְחָנה, ֵעיֵני ְׁשֵניֶהם, ַוֵּיְדעּו, זַוִּתַּקח ִמִּפְריֹו, ַוּתֹאַכל; ַוִּתֵּתן ַּגם-ְלִאיָׁשּה ִעָּמּה, ַוּיֹאַכל.  

 ַוִּיְׁשְמעּו ֶאת-קֹול ְיהָוה חִּכי ֵעיֻרִּמם ֵהם; ַוִּיְתְּפרּו ֲעֵלה ְתֵאָנה, ַוַּיֲעׂשּו ָלֶהם ֲחגֹרֹת.  

ֱאלִֹהים, ִמְתַהֵּלְך ַּבָּגן--ְלרּוַח ַהּיֹום; ַוִּיְתַחֵּבא ָהָאָדם ְוִאְׁשּתֹו, ִמְּפֵני ְיהָוה ֱאלִֹהים, ְּבתֹוךְ , 

 ַוּיֹאֶמר, ֶאת-קְֹלָך י ַוִּיְקָרא ְיהָוה ֱאלִֹהים, ֶאל-ָהָאָדם; ַוּיֹאֶמר לֹו, ַאֶּיָּכה.  טֵעץ ַהָּגן.  

 ַוּיֹאֶמר--ִמי ִהִּגיד ְלךָ , ִּכי ֵעירֹם ָאָּתה; יאָׁשַמְעִּתי ַּבָּגן; ָוִאיָרא ִּכי-ֵעירֹם ָאנִֹכי, ָוֵאָחֵבא.  

 ַוּיֹאֶמר, ָהָאָדם:  ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר יבֲהִמן-ָהֵעץ, ֲאֶׁשר ִצִּויִתיָך ְלִבְלִּתי ֲאָכל-ִמֶּמּנּו--ָאָכְלּתָ .  

 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֱאלִֹהים ָלִאָּׁשה, ַמה-ּזֹאת יגָנַתָּתה ִעָּמִדי, ִהוא ָנְתָנה-ִּלי ִמן-ָהֵעץ ָואֵֹכל.  

 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאל-ַהָּנָחׁש, ִּכי ידָעִׂשית; ַוּתֹאֶמר, ָהִאָּׁשה, ַהָּנָחׁש ִהִּׁשיַאִני, ָואֵֹכל.  

ָעִׂשיָת ּזֹאת, ָארּור ַאָּתה ִמָּכל-ַהְּבֵהָמה, ּוִמּכֹל ַחַּית ַהָּׂשֶדה; ַעל-ְּגחְֹנָך ֵתֵלךְ , ְוָעָפר ּתֹאַכל 

 ְוֵאיָבה ָאִׁשית, ֵּביְנָך ּוֵבין ָהִאָּׁשה, ּוֵבין ַזְרֲעךָ , ּוֵבין ַזְרָעּה:  הּוא ְיׁשּוְפָך טוָּכל-ְיֵמי ַחֶּייךָ .  

ֶאל-ָהִאָּׁשה ָאַמר, ַהְרָּבה ַאְרֶּבה ִעְּצבֹוֵנְך ְוֵהרֵֹנךְ --טזרֹאׁש, ְוַאָּתה ְּתׁשּוֶפּנּו ָעֵקב.  {ס}  

 ּוְלָאָדם ָאַמר, ִּכי-יזְּבֶעֶצב, ֵּתְלִדי ָבִנים; ְוֶאל-ִאיֵׁשךְ , ְּתׁשּוָקֵתךְ , ְוהּוא, ִיְמָׁשל-ָּבךְ .  {ס}  

ָׁשַמְעָּת ְלקֹול ִאְׁשֶּתךָ , ַוּתֹאַכל ִמן-ָהֵעץ, ֲאֶׁשר ִצִּויִתיָך ֵלאמֹר לֹא תֹאַכל ִמֶּמּנּו--ֲארּוָרה 

 ְוקֹוץ ְוַדְרַּדר, ַּתְצִמיַח ָלךְ ; ְוָאַכְלּתָ , יחָהֲאָדָמה, ַּבֲעבּוֶרךָ , ְּבִעָּצבֹון ּתֹאְכֶלָּנה, ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייךָ .  

 ְּבֵזַעת ַאֶּפיךָ , ּתֹאַכל ֶלֶחם, ַעד ׁשּוְבָך ֶאל-ָהֲאָדָמה, ִּכי ִמֶּמָּנה יטֶאת-ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה.  

 ַוִּיְקָרא ָהָאָדם ֵׁשם ִאְׁשּתֹו, ַחָּוה:  ִּכי ִהוא כֻלָּקְחּתָ :  ִּכי-ָעָפר ַאָּתה, ְוֶאל-ָעָפר ָּתׁשּוב.  

 ַוַּיַעׂש ְיהָוה ֱאלִֹהים ְלָאָדם ּוְלִאְׁשּתֹו, ָּכְתנֹות עֹור--ַוַּיְלִּבֵׁשם.  {פ} כאָהְיָתה, ֵאם ָּכל-ָחי.  

 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֱאלִֹהים, ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ְּכַאַחד ִמֶּמּנּו, ָלַדַעת, טֹוב ָוָרע; ְוַעָּתה ֶּפן-ִיְׁשַלח כב

 ַוְיַׁשְּלֵחהּו ְיהָוה ֱאלִֹהים, ִמַּגן-ֵעֶדן--כגָידֹו, ְוָלַקח ַּגם ֵמֵעץ ַהַחִּיים, ְוָאַכל, ָוַחי ְלעָֹלם.  

 ַוְיָגֶרׁש, ֶאת-ָהָאָדם; ַוַּיְׁשֵּכן ִמֶּקֶדם ְלַגן-ֵעֶדן כדַלֲעבֹד, ֶאת-ָהֲאָדָמה, ֲאֶׁשר ֻלַּקח, ִמָּׁשם.  

ֶאת-ַהְּכֻרִבים, ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת, ִלְׁשמֹר, ֶאת-ֶּדֶרְך ֵעץ ַהַחִּיים. 
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U :שאלות בעקבות הטקסט

מי הדמויות בפרק? 

מהי שרשרת האירועים המתרחשת בפרק: 

נחש –אישה:__________________ 

אישה-אדם:____________________ 

ה'– אדם:_____________________ 

ה'-אישה:_____________________ 

 ______________________ ה'-נחש:

ה' –אישה:____________________ 

ה' –אדם:_____________________ 

U :פעולות בסיום הפרק

 _______________________________________ פסוק כ' – "ויקרא"

 _________________________________ פסוק כא'-"ויעש.....וילבשם"

 ______________________________________ פסוק כב' – "ויאמר"

 _____________________________________ פסוק כג' – "וישלחהו"

 _______________________________________ פסוק כד' – "ויגרש"

אילו בחירות נעשו בפרק?  •

מה היו המשמעויות שלהן?  •

האם הייתה לקיחת אחריות על המעשים (הבחירות) שנעשו?  •

UפרשנותU: ."סיכום וניתוח פרק ג': באתר "סיכומונה

U :מתוך מאמר בנושא בחירה

U "סיפור גן עדן: ניסיון אחר – שמאי גלנדר, באתר "מקראנט

 :תקציר
לסיפור גן עדן בבראשית ג' : "חטא גן עדן" אינו כשלון  מאמר זה מציע פירוש חדש

ערכים: ערך הבחירה החופשית של האדם וערך טובו  של האדם אלא התנגשות בין

המוחלט של האל.  
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 :סיכום המאמר

 של הגדרת בראשית ב-ג כסיפור כישלונו של האדם אינה קולעת בדיוק למשמעותו

שני ערכים. מצד אחד מוצג  למעשה, זהו סיפורה של התנגשות טראגית בין  .הסיפור

מן האנושות  הערך של טובו המוחלט של האל, הכרוך מעצם מהותו בצורך לחסוך

את מבחניו ומסותיו של הניסיון. לצידו ולעומתו מוצג הערך של חופש 

שבלעדיו אין לטוב קיום. מבנהו וסדר ענייניו של בראשית א הובילו להצגת ,הבחירה

מוסרי, אשר חופש החיים, וממילא חופש הרצון, מקודשים בעיניו. כך  האל כאל

הניסוח הפנימי של מעשי הבריאה, המבוסס על הסדר "ַוּיֹאֶמר –  עולה, למשל, מן

 וכן גם מן הצו "ְּפרּו ּוְרבּו" החוזר פעמיים, לפני בריאת האדם ,"ַוְיִהי – ַוַּיְרא

מובנת ומתעוררת מאליה, ,השאלה המונחת ביסודו של הסיפור הצמוד. ולאחריה

רצונו (של האל)  והיא: אם אמנם מעדיף האל את חופש הבחירה של האדם על פני

גן עדן  שהאדם יציית לציווייו ויסגוד לסדרים אשר כונן. התשובה הניתנת בסיפור

 לשאלה זו היא שהאל אינו שולל מן האדם את בחירתו החופשית. כתוצאה מכך יצא

 .האדם לדרך הייסורים הקשה של ההתנסות העצמית

על בסיס זה ניתן להבין את עקרון הרצף של סיפור הבריאה כולו, אם נראה 

המונחות ביסוד הסיפור הבא, בראשית ד, הן: לאן יובילו חוסר הציות  שהשאלות

ועד היכן ירחיק האל בהעדפתו את חופש הבחירה של האדם , והמרדנות את האדם

אחרות, עד כמה יימנע האל מכפיית הצדק האלהי.  על פני כל ערך אחר, או, במלים

למשנהו. מעשה הרצח מעמיד את עקרון  ברור ששאלת יסוד זה מחמירה מסיפור

שלאחריו אין המחבר יכול  חופש הבחירה בפני מבחן חמור עוד יותר, ובשלב

ראוי, איפוא,  .להימלט מן השאלה מה יקרה לעיקרון זה במצב של שחיתות מוחלטת

 .לראות את סיפור גן עדן כחלק ממכלול סיפורי בראשית א-יא
U  שאלות לדיון

האם חייב להיות מצב של קונפליקט בתהליך בחירה?  •

 אדם וחוה בסיפור המקראיהאם בכל בחירה חייב להיות ויתור? ( •

נאלצים לוותר על החיים בגן עדן, האם מרוויחים דברים 

אחרים?) 

כיצד באה לידי ביטוי לקיחת אחריות? (בסיפור זה ישנה אי- •

לקיחת אחריות, האדם מאשים את חוה, היא מאשימה את הנחש 

בהפרת הציווי...) 
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  הגירוש מגן העדן (ראו את הבעת הפנים של אדם וחווה)                                 

 

 

 גן עדן (מה הופך את המקום לגן עדן)

 

 כיצד הציור משקף את הסיפור? •

  כיצד- התבונן בפני אדם וחוה •

 מרגישים אדם וחוה, כאשר הם       

 מגורשים מגן העדן?      
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U קנאת אחים - סיפור קין והבל

U:הטקסטU .'בראשית ד' – פס' א'-טו

 ב ְוָהָאָדם, ָיַדע ֶאת-ַחָּוה ִאְׁשּתֹו; ַוַּתַהר, ַוֵּתֶלד ֶאת-ַקִין, ַוּתֹאֶמר, ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת-ְיהָוה.  א

 ַוְיִהי, גַוּתֶֹסף ָלֶלֶדת, ֶאת-ָאִחיו ֶאת-ָהֶבל; ַוְיִהי-ֶהֶבל, רֵֹעה צֹאן, ְוַקִין, ָהָיה עֵֹבד ֲאָדָמה.  

 ְוֶהֶבל ֵהִביא ַגם-הּוא ִמְּבכֹרֹות דִמֵּקץ ָיִמים; ַוָּיֵבא ַקִין ִמְּפִרי ָהֲאָדָמה, ִמְנָחה--ַליהָוה.  

 ְוֶאל-ַקִין ְוֶאל-ִמְנָחתֹו, לֹא ָׁשָעה; הצֹאנֹו, ּוֵמֶחְלֵבֶהן; ַוִּיַׁשע ְיהָוה, ֶאל-ֶהֶבל ְוֶאל-ִמְנָחתֹו.  

 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה, ֶאל-ָקִין:  ָלָּמה ָחָרה ָלךְ , ְוָלָּמה ָנְפלּו וַוִּיַחר ְלַקִין ְמאֹד, ַוִּיְּפלּו ָּפָניו.  

 ֲהלֹוא ִאם-ֵּתיִטיב, ְׂשֵאת, ְוִאם לֹא ֵתיִטיב, ַלֶּפַתח ַחָּטאת רֵֹבץ; ְוֵאֶליךָ , ְּתׁשּוָקתֹו, זָפֶניךָ .  

 ַוּיֹאֶמר ַקִין, ֶאל-ֶהֶבל ָאִחיו; ַוְיִהי ִּבְהיֹוָתם ַּבָּׂשֶדה, ַוָּיָקם ַקִין ֶאל-חְוַאָּתה, ִּתְמָׁשל-ּבֹו.  

 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל-ַקִין, ֵאי ֶהֶבל ָאִחיךָ ; ַוּיֹאֶמר לֹא ָיַדְעִּתי, ֲהׁשֵֹמר טֶהֶבל ָאִחיו ַוַּיַהְרֵגהּו.  

 ְוַעָּתה, יא ַוּיֹאֶמר, ֶמה ָעִׂשיתָ ; קֹול ְּדֵמי ָאִחיךָ , צֲֹעִקים ֵאַלי ִמן-ָהֲאָדָמה.  יָאִחי ָאנִֹכי.  

 ִּכי ַתֲעבֹד יבָארּור ָאָּתה, ִמן-ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּפְצָתה ֶאת-ִּפיהָ , ָלַקַחת ֶאת-ְּדֵמי ָאִחיָך ִמָּיֶדךָ .  

 ַוּיֹאֶמר ַקִין, ֶאל-יגֶאת-ָהֲאָדָמה, לֹא-תֵֹסף ֵּתת-ּכָֹחּה ָלךְ ; ָנע ָוָנד, ִּתְהֶיה ָבָאֶרץ.  

 ֵהן ֵּגַרְׁשָּת אִֹתי ַהּיֹום, ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה, ּוִמָּפֶניךָ , ֶאָּסֵתר; ידִֹני, ִמְּנׂשֹא.  ְיהָוה:  ָּגדֹול ֲעו

 ַוּיֹאֶמר לֹו ְיהָוה, ָלֵכן ָּכל-הֵֹרג ַקִין, טוְוָהִייִתי ָנע ָוָנד, ָּבָאֶרץ, ְוָהָיה ָכל-מְֹצִאי, ַיַהְרֵגִני.  

ִׁשְבָעַתִים, ֻיָּקם; ַוָּיֶׂשם ְיהָוה ְלַקִין אֹות, ְלִבְלִּתי ַהּכֹות-אֹתֹו ָּכל-מְֹצאֹו. 

U :שאלות בעקבות הטקסט

במה עסק קין ובמה עסק הבל?  •

 וכיצד הוא מגיב למנחתו של ,כיצד מגיב ה' למנחתו של הבל •

קין? 

מדוע התעוררה קנאה בליבו של קין?  •

מה עושה קין? האם הצליח למשול בתשוקתו?  •

כיצד מגיב ה' למעשהו של קין?  •

כיצד מגיב קין לעונש המוטל עליו?  •
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U :שני ביטויים מהסיפור המשמשים אותנו גם כיום

פסוק ט': "השומר אחי אנוכי"  

________________________________ ____________ _________________________________________________________________________________________________________________________________הכוונה: 

פסוק טו': "אות קין" 

________________________________ ____________ _________________________________________________________________________________________________________________________________הכוונה: 

U :פרשנות

מאמר: סיפור קין והבל – החיים כערך עליון, גלי דינור (ניתוח הסיפור  •

 הוירטואלית של מט"ח הספרייה כאירוע משפטי) אתר

 מאמר: השומר אחי אנוכי? – אחריות לאחר, עדי אופיר, אתר "מקראנט" •

 מאמר: סיפור קין והבל, ניסן אררט, אתר "מקראנט" •

 סיכום וניתוח פרק ד': באתר "סיכומונה" •

U  שאלות לדיון

ספרו על מקרה של קנאה שנתקלתם בו?  •

הטקסט המקראי מצומצם וחסר בו מידע לגבי השתלשלות העניינים שהביאו לרצח 

הראשון בתולדות האנושות. (לא ברור מדוע הועדפה מנחתו של הבל, לא ידוע מה 

אמר הבל לקין, לא ברור האם קין התחרט על מעשהו). 

כיצד העדר מידע יכול לגרום לקשיים ולהסתבכות המצב?מה ניתן לעשות למניעה? 
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U:יצירות אומנות בנושא קין והבל 

חיפוש לפי "יצירות אומנות בנושא קין והבל" בגוגל. 

 

 

 

 

 

 

 

 

מה מתואר בתמונה?  •

מי נמצא לפנים ומי נמצא מאחור?  •

כיצד , לדעתך, מרגיש קין?  •

 

 

 

 

 

 

 

מה עומד להתרחש?  מיהם הדמויות בתמונה?

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8+%D7%A7%D7%99%D7%9F+%D7%95%D7%94%D7%91%D7%9C&source=images&cd=&cad=rja&docid=ghlJhC8otLBRBM&tbnid=i363CU4p5EOXHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=17978&ei=KM-fUdLWHcfOOd6hgfgD&psig=AFQjCNEZItP4VAh4haizmVgwXOF1T2gnZg&ust=1369514004164170�
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8+%D7%A7%D7%99%D7%9F+%D7%95%D7%94%D7%91%D7%9C&source=images&cd=&cad=rja&docid=8ssT04RO3US5EM&tbnid=IGk6m0nJn4TNvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tali-virtualmidrash.org.il/Article.aspx?art=5&ei=dc6fUaymGovfOMavgLgK&psig=AFQjCNF8MuKFmb0PIpOMh2igJKV6ybbutw&ust=1369513961202048�
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 מי הדמויות? מה מתרחש בתמונה? מדוע? •

איזו מהתמונות לדעתך מעבירה טוב יותר את הסיפור המקראי?  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כך נראו האחים לפני הרצח -  האם משהו מרמז על מה שעומד להתרחש? 

http://www.qword.co.il/Question.asp?qId=3687&Title=%D7%94%D7%90%D7%9D_%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94_%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%90%D7%93%D7%9D�
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U פרשת נוח - המבול

U :הטקסט

בראשית פרק ו' –מפסוק ה' ואילך. 

בראשית פרק ז' 

בראשית פרק ח' 

בראשית פרק ט' 

U .'בראשית פרק ו' –פסוקים ה' –כב

 י ֵאֶּלה, ּתֹוְלדֹת נֹחַ --נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה, ְּבדֹרָֹתיו:  ֶאת-ָהֱאלִֹהים, ִהְתַהֶּלךְ -נֹחַ .  ט

 ַוִּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ, ִלְפֵני יאַוּיֹוֶלד נֹחַ , ְׁשלָֹׁשה ָבִנים--ֶאת-ֵׁשם, ֶאת-ָחם ְוֶאת-ָיֶפת.  

 ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ֶאת-ָהָאֶרץ, ְוִהֵּנה ִנְׁשָחָתה:  ִּכי-יבָהֱאלִֹהים; ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ, ָחָמס.  

 ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְלנֹחַ , ֵקץ ָּכל-ָּבָׂשר ָּבא יגִהְׁשִחית ָּכל-ָּבָׂשר ֶאת-ַּדְרּכֹו, ַעל-ָהָאֶרץ.  {ס}  

 ֲעֵׂשה ְלָך ֵּתַבת ידְלָפַני--ִּכי-ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס, ִמְּפֵניֶהם; ְוִהְנִני ַמְׁשִחיָתם, ֶאת-ָהָאֶרץ.  

 ְוֶזה, ֲאֶׁשר טוֲעֵצי-גֶֹפר, ִקִּנים ַּתֲעֶׂשה ֶאת-ַהֵּתָבה; ְוָכַפְרָּת אָֹתּה ִמַּבִית ּוִמחּוץ, ַּבּכֶֹפר.  

ַּתֲעֶׂשה אָֹתּה:  ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ַאָּמה, אֶֹרְך ַהֵּתָבה, ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ָרְחָּבּה, ּוְׁשלִֹׁשים ַאָּמה 

צַֹהר ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתָבה, ְוֶאל-ַאָּמה ְּתַכֶּלָּנה ִמְלַמְעָלה, ּוֶפַתח ַהֵּתָבה, ְּבִצָּדּה טזקֹוָמָתּה.  

 ַוֲאִני, ִהְנִני ֵמִביא ֶאת-ַהַּמּבּול ַמִים ַעל-יזָּתִׂשים; ַּתְחִּתִּים ְׁשִנִּים ּוְׁשִלִׁשים, ַּתֲעֶׂשהָ .  

 יחָהָאֶרץ, ְלַׁשֵחת ָּכל-ָּבָׂשר ֲאֶׁשר-ּבֹו רּוַח ַחִּיים, ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים:  ּכֹל ֲאֶׁשר-ָּבָאֶרץ, ִיְגָוע.  

 יטַוֲהִקמִֹתי ֶאת-ְּבִריִתי, ִאָּתךְ ; ּוָבאתָ , ֶאל-ַהֵּתָבה--ַאָּתה, ּוָבֶניָך ְוִאְׁשְּתָך ּוְנֵׁשי-ָבֶניָך ִאָּתךְ .  

 כּוִמָּכל-ָהַחי ִמָּכל-ָּבָׂשר ְׁשַנִים ִמּכֹל, ָּתִביא ֶאל-ַהֵּתָבה--ְלַהֲחיֹת ִאָּתךְ :  ָזָכר ּוְנֵקָבה, ִיְהיּו.  

ֵמָהעֹוף ְלִמיֵנהּו, ּוִמן-ַהְּבֵהָמה ְלִמיָנּה, ִמּכֹל ֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה, ְלִמיֵנהּו--ְׁשַנִים ִמּכֹל ָיבֹאּו 

 ְוַאָּתה ַקח-ְלךָ , ִמָּכל-ַמֲאָכל ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל, ְוָאַסְפּתָ , ֵאֶליךָ ; ְוָהָיה ְלָך כאֵאֶליךָ , ְלַהֲחיֹות.  

 ַוַּיַעׂש, נֹחַ :  ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה אֹתֹו, ֱאלִֹהים--ֵּכן ָעָׂשה. כבְוָלֶהם, ְלָאְכָלה.  
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U 'בראשית פרק ז

 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ְלנֹחַ , ּבֹא-ַאָּתה ְוָכל-ֵּביְתָך ֶאל-ַהֵּתָבה:  ִּכי-אְֹתָך ָרִאיִתי ַצִּדיק ְלָפַני, ַּבּדֹור א

 ִמּכֹל ַהְּבֵהָמה ַהְּטהֹוָרה, ִּתַּקח-ְלָך ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה--ִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו; ּוִמן-ַהְּבֵהָמה בַהֶּזה.  

 ַּגם ֵמעֹוף ַהָּׁשַמִים ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה, ָזָכר גֲאֶׁשר לֹא ְטהָֹרה ִהוא, ְׁשַנִים--ִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו.  

 ִּכי ְלָיִמים עֹוד ִׁשְבָעה, ָאנִֹכי ַמְמִטיר ַעל-דּוְנֵקָבה, ְלַחּיֹות ֶזַרע, ַעל-ְּפֵני ָכל-ָהָאֶרץ.  

ָהָאֶרץ, ַאְרָּבִעים יֹום, ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה; ּוָמִחיִתי, ֶאת-ָּכל-ַהְיקּום ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי, ֵמַעל, ְּפֵני 

 ְונֹחַ , ֶּבן-ֵׁשׁש ֵמאֹות ָׁשָנה; ְוַהַּמּבּול ָהָיה, ו ַוַּיַעׂש, נֹחַ , ְּככֹל ֲאֶׁשר-ִצָּוהּו, ְיהָוה.  הָהֲאָדָמה.  

 ַוָּיבֹא נֹחַ , ּוָבָניו ְוִאְׁשּתֹו ּוְנֵׁשי-ָבָניו ִאּתֹו--ֶאל-ַהֵּתָבה:  ִמְּפֵני, ֵמי זַמִים ַעל-ָהָאֶרץ.  

 ִמן-ַהְּבֵהָמה, ַהְּטהֹוָרה, ּוִמן-ַהְּבֵהָמה, ֲאֶׁשר ֵאיֶנָּנה ְטהָֹרה; ּוִמן-ָהעֹוף--ְוכֹל חַהַּמּבּול.  

 ְׁשַנִים ְׁשַנִים ָּבאּו ֶאל-נֹחַ , ֶאל-ַהֵּתָבה--ָזָכר ּוְנֵקָבה:  ַּכֲאֶׁשר טֲאֶׁשר-רֵֹמׂש, ַעל-ָהֲאָדָמה.  

 ִּבְׁשַנת יא ַוְיִהי, ְלִׁשְבַעת ַהָּיִמים; ּוֵמי ַהַּמּבּול, ָהיּו ַעל-ָהָאֶרץ.  יִצָּוהֱאלִֹהים, ֶאת-נֹחַ .  

ֵׁשׁש-ֵמאֹות ָׁשָנה, ְלַחֵּיי-נֹחַ , ַּבחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני, ְּבִׁשְבָעה-ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש--ַּבּיֹום ַהֶּזה, ִנְבְקעּו 

 ַוְיִהי ַהֶּגֶׁשם, ַעל-ָהָאֶרץ, ַאְרָּבִעים יבָּכל-ַמְעְינֹת ְּתהֹום ַרָּבה, ַוֲאֻרּבֹת ַהָּׁשַמִים, ִנְפָּתחּו.  

 ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָּבא נֹחַ , ְוֵׁשם-ְוָחם ָוֶיֶפת ְּבֵני-נֹחַ ; ְוֵאֶׁשת נֹחַ , יגיֹום, ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה.  

 ֵהָּמה ְוָכל-ַהַחָּיה ְלִמיָנּה, ְוָכל-ַהְּבֵהָמה ְלִמיָנּה, ידּוְׁשלֶֹׁשת ְנֵׁשי-ָבָניו ִאָּתם--ֶאל-ַהֵּתָבה.  

 ַוָּיבֹאּו טוְוָכל-ָהֶרֶמׂש ָהרֵֹמׂש ַעל-ָהָאֶרץ, ְלִמיֵנהּו; ְוָכל-ָהעֹוף ְלִמיֵנהּו, ּכֹל ִצּפֹור ָּכל-ָּכָנף.  

 ְוַהָּבִאים, ָזָכר טזֶאל-נֹחַ , ֶאל-ַהֵּתָבה, ְׁשַנִים ְׁשַנִים ִמָּכל-ַהָּבָׂשר, ֲאֶׁשר-ּבֹו רּוַח ַחִּיים.  

 ַוְיִהי ַהַּמּבּול יזּוְנֵקָבה ִמָּכל-ָּבָׂשר ָּבאּו, ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה אֹתֹו, ֱאלִֹהים; ַוִּיְסּגֹר ְיהָוה, ַּבֲעדֹו.  

 ַוִּיְגְּברּו יחַאְרָּבִעים יֹום, ַעל-ָהָאֶרץ; ַוִּיְרּבּו ַהַּמִים, ַוִּיְׂשאּו ֶאת-ַהֵּתָבה, ַוָּתָרם, ֵמַעל ָהָאֶרץ.  

 ְוַהַּמִים, ָּגְברּו ְמאֹד ְמאֹד-יטַהַּמִים ַוִּיְרּבּו ְמאֹד, ַעל-ָהָאֶרץ; ַוֵּתֶלְך ַהֵּתָבה, ַעל-ְּפֵני ַהָּמִים.  

 ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה כ-ַעל-ָהָאֶרץ; ַוְיֻכּסּו, ָּכל-ֶהָהִרים ַהְּגבִֹהים, ֲאֶׁשר-ַּתַחת, ָּכל-ַהָּׁשָמִים.  

ַוִּיְגַוע ָּכל-ָּבָׂשר ָהרֵֹמׂש ַעל-ָהָאֶרץ, ָּבעֹוף כאִמְלַמְעָלה, ָּגְברּו ַהָּמִים; ַוְיֻכּסּו, ֶהָהִרים.  

 ּכֹל ֲאֶׁשר ִנְׁשַמת-רּוַח כבּוַבְּבֵהָמה ּוַבַחָּיה, ּוְבָכל-ַהֶּׁשֶרץ, ַהּׁשֵֹרץ ַעל-ָהָאֶרץ--ְוכֹל, ָהָאָדם.  

ַוִּיַמח ֶאת-ָּכל-ַהְיקּום ֲאֶׁשר ַעל-ְּפֵני ָהֲאָדָמה, כגַחִּיים ְּבַאָּפיו, ִמּכֹל ֲאֶׁשר ֶּבָחָרָבה--ֵמתּו.  

ֵמָאָדם ַעד-ְּבֵהָמה ַעד-ֶרֶמׂש ְוַעד-עֹוף ַהָּׁשַמִים, ַוִּיָּמחּו, ִמן-ָהָאֶרץ; ַוִּיָּׁשֶאר ַאךְ -נַֹח ַוֲאֶׁשר 

 ַוִּיְגְּברּו ַהַּמִים, ַעל-ָהָאֶרץ, ֲחִמִּׁשים ּוְמַאת, יֹום. כדִאּתֹו, ַּבֵּתָבה.  
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ַוִּיְזּכֹרֱאלִֹהים, ֶאת-נֹחַ , ְוֵאת ָּכל-ַהַחָּיה ְוֶאת-ָּכל-ַהְּבֵהָמה, ֲאֶׁשר ִאּתֹו ַּבֵּתָבה; ַוַּיֲעֵבר א

 ַוִּיָּסְכרּו ַמְעְינֹת ְּתהֹום, ַוֲאֻרּבֹת ַהָּׁשָמִים; ַוִּיָּכֵלא בֱאלִֹהים רּוַח ַעל-ָהָאֶרץ, ַוָּיׁשֹּכּו ַהָּמִים.  

 ַוָּיֻׁשבּו ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ, ָהלֹוְך ָוׁשֹוב; ַוַּיְחְסרּו ַהַּמִים--ִמְקֵצה, גַהֶּגֶׁשם, ִמן-ַהָּׁשָמִים.  

ַוָּתַנחַהֵּתָבה ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי, ְּבִׁשְבָעה-ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש, ַעל, ָהֵרי דֲחִמִּׁשים ּוְמַאת יֹום.  

 ְוַהַּמִים, ָהיּו ָהלֹוְך ְוָחסֹור, ַעד, ַהחֶֹדׁש ָהֲעִׂשיִרי; ָּבֲעִׂשיִרי ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש, ִנְראּו הֲאָרָרט.  

 ז ַוְיִהי, ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום; ַוִּיְפַּתח נֹחַ , ֶאת-ַחּלֹון ַהֵּתָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה.  וָראֵׁשי ֶהָהִרים.  

 ַוְיַׁשַּלח ֶאת-חַוְיַׁשַּלח, ֶאת-ָהעֵֹרב; ַוֵּיֵצא ָיצֹוא ָוׁשֹוב, ַעד-ְיבֶֹׁשת ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ.  

 ְולֹא-ָמְצָאה ַהּיֹוָנה ָמנֹוַח ְלַכף-טַהּיֹוָנה, ֵמִאּתֹו--ִלְראֹות ֲהַקּלּו ַהַּמִים, ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה.  

ַרְגָלּה, ַוָּתָׁשב ֵאָליו ֶאל-ַהֵּתָבה--ִּכי-ַמִים, ַעל-ְּפֵני ָכל-ָהָאֶרץ; ַוִּיְׁשַלח ָידֹו ַוִּיָּקֶחהָ , ַוָּיֵבא אָֹתּה 

 ַוָּיֶחל עֹוד, ִׁשְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים; ַוּיֶֹסף ַׁשַּלח ֶאת-ַהּיֹוָנה, ִמן-יֵאָליו ֶאל-ַהֵּתָבה.  

ַוָּתבֹא ֵאָליו ַהּיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב, ְוִהֵּנה ֲעֵלה-ַזִית ָטָרף ְּבִפיהָ ; ַוֵּיַדע נֹחַ , ִּכי-ַקּלּו יאַהֵּתָבה.  

 ַוִּיָּיֶחל עֹוד, ִׁשְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים; ַוְיַׁשַּלח, ֶאת-ַהּיֹוָנה, ְולֹא-ָיְסָפה יבַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ.  

 ַוְיִהי ְּבַאַחת ְוֵׁשׁש-ֵמאֹות ָׁשָנה, ָּבִראׁשֹון ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש, ָחְרבּו ַהַּמִים, יגׁשּוב-ֵאָליו, עֹוד.  

 ּוַבחֶֹדׁש, ידֵמַעל ָהָאֶרץ; ַוָּיַסר נֹחַ , ֶאת-ִמְכֵסה ַהֵּתָבה, ַוַּיְרא, ְוִהֵּנה ָחְרבּו ְּפֵני ָהֲאָדָמה.  

 ַוְיַדֵּבר ֱאלִֹהים, ֶאל-נַֹח טוַהֵּׁשִני, ְּבִׁשְבָעה ְוֶעְׂשִרים יֹום, ַלחֶֹדׁש--ָיְבָׁשה, ָהָאֶרץ.  {ס}  

 ָּכל-ַהַחָּיה ֲאֶׁשר-יז ֵצא, ִמן-ַהֵּתָבה--ַאָּתה, ְוִאְׁשְּתָך ּוָבֶניָך ּוְנֵׁשי-ָבֶניָך ִאָּתךְ .  טזֵלאמֹר.  

ִאְּתָך ִמָּכל-ָּבָׂשר, ָּבעֹוף ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל-ָהֶרֶמׂש ָהרֵֹמׂש ַעל-ָהָאֶרץ--הוצא (ַהְיֵצא) ִאָּתךְ ; 

 יט ַוֵּיֵצא-נֹחַ ; ּוָבָניו ְוִאְׁשּתֹו ּוְנֵׁשי-ָבָניו, ִאּתֹו.  יחְוָׁשְרצּו ָבָאֶרץ, ּוָפרּו ְוָרבּו ַעל-ָהָאֶרץ.  

ָּכל-ַהַחָּיה, ָּכל-ָהֶרֶמׂש ְוָכל-ָהעֹוף, ּכֹל, רֹוֵמׂש ַעל-ָהָאֶרץ--ְלִמְׁשְּפחֵֹתיֶהם, ָיְצאּו ִמן-

ַוִּיֶבן נַֹח ִמְזֵּבחַ , ַליהָוה; ַוִּיַּקח ִמּכֹל ַהְּבֵהָמה ַהְּטהָֹרה, ּוִמּכֹל ָהעֹוף ַהָּטהֹור, ַוַּיַעל כַהֵּתָבה.  

ַוָּיַרח ְיהָוה, ֶאת-ֵריַח ַהִּניחֹחַ , ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל-ִלּבֹו לֹא-אִֹסף ְלַקֵּלל כאעֹלֹת, ַּבִּמְזֵּבחַ .  

עֹוד ֶאת-ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּור ָהָאָדם, ִּכי ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְּנֻעָריו; ְולֹא-אִֹסף עֹוד ְלַהּכֹות 

 עֹד, ָּכל-ְיֵמי ָהָאֶרץ:  ֶזַרע ְוָקִציר ְוקֹר ָוחֹם ְוַקִיץ ָוחֶֹרף, כבֶאת-ָּכל-ַחי, ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי.  

ְויֹום ָוַלְיָלה--לֹא ִיְׁשּבֹתּו. 
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 ב ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים, ֶאת-נַֹח ְוֶאת-ָּבָניו; ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ְּפרּו ּוְרבּו, ּוִמְלאּו ֶאת-ָהָאֶרץ.  א

ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחְּתֶכם, ִיְהֶיה, ַעל ָּכל-ַחַּית ָהָאֶרץ, ְוַעל ָּכל-עֹוף ַהָּׁשָמִים; ְּבכֹל ֲאֶׁשר ִּתְרמֹׂש 

 ָּכל-ֶרֶמׂש ֲאֶׁשר הּוא-ַחי, ָלֶכם ִיְהֶיה גָהֲאָדָמה ּוְבָכל-ְּדֵגי ַהָּים, ְּבֶיְדֶכם ִנָּתנּו.  

 ְוַאְך ה ַאךְ -ָּבָׂשר, ְּבַנְפׁשֹו ָדמֹו לֹא תֹאֵכלּו.  דְלָאְכָלה:  ְּכֶיֶרק ֵעֶׂשב, ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת-ּכֹל.  

ֶאת-ִּדְמֶכם ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם ֶאְדרֹׁש, ִמַּיד ָּכל-ַחָּיה ֶאְדְרֶׁשּנּו; ּוִמַּיד ָהָאָדם, ִמַּיד ִאיׁש ָאִחיו--

 ׁשֵֹפְך ַּדם ָהָאָדם, ָּבָאָדם ָּדמֹו ִיָּׁשֵפךְ :  ִּכי ְּבֶצֶלם ֱאלִֹהים, ָעָׂשה וֶאְדרֹׁש, ֶאת-ֶנֶפׁש ָהָאָדם.  

 ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל-ח ְוַאֶּתם, ְּפרּו ּוְרבּו; ִׁשְרצּו ָבָאֶרץ, ּוְרבּו-ָבּה.  {ס}  זֶאת-ָהָאָדם.  

 ַוֲאִני, ִהְנִני ֵמִקים ֶאת-ְּבִריִתי ִאְּתֶכם, ְוֶאת-ַזְרֲעֶכם, טנֹחַ , ְוֶאל-ָּבָניו ִאּתֹו ֵלאמֹר.  

 ְוֵאת ָּכל-ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ִאְּתֶכם, ָּבעֹוף ַּבְּבֵהָמה ּוְבָכל-ַחַּית ָהָאֶרץ ִאְּתֶכם; יַאֲחֵריֶכם.  

 ַוֲהִקמִֹתי ֶאת-ְּבִריִתי ִאְּתֶכם, ְולֹא-ִיָּכֵרת ָּכל-ָּבָׂשר יאִמּכֹל יְֹצֵאי ַהֵּתָבה, ְלכֹל ַחַּית ָהָאֶרץ.  

 ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים, זֹאת אֹות-יבעֹוד ִמֵּמי ַהַּמּבּול; ְולֹא-ִיְהֶיה עֹוד ַמּבּול, ְלַׁשֵחת ָהָאֶרץ.  

 יגַהְּבִרית ֲאֶׁשר-ֲאִני נֵֹתן ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם, ּוֵבין ָּכל-ֶנֶפׁש ַחָּיה, ֲאֶׁשר ִאְּתֶכם--ְלדֹרֹת, עֹוָלם.  

 ְוָהָיה, ְּבַעְנִני ָעָנן ַעל-ידֶאת-ַקְׁשִּתי, ָנַתִּתי ֶּבָעָנן; ְוָהְיָתה ְלאֹות ְּבִרית, ֵּביִני ּוֵבין ָהָאֶרץ.  

 ְוָזַכְרִּתי ֶאת-ְּבִריִתי, ֲאֶׁשר ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם, ּוֵבין ָּכל-ֶנֶפׁש טוָהָאֶרץ, ְוִנְרֲאָתה ַהֶּקֶׁשת, ֶּבָעָנן.  

ְוָהְיָתה ַהֶּקֶׁשת, ֶּבָעָנן; טזַחָּיה, ְּבָכל-ָּבָׂשר; ְולֹא-ִיְהֶיה עֹוד ַהַּמִים ְלַמּבּול, ְלַׁשֵחת ָּכל-ָּבָׂשר.  

ּוְרִאיִתיהָ , ִלְזּכֹר ְּבִרית עֹוָלם, ֵּבין ֱאלִֹהים, ּוֵבין ָּכל-ֶנֶפׁש ַחָּיה ְּבָכל-ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ַעל-

 ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים, ֶאל-נֹחַ :  זֹאת אֹות-ַהְּבִרית, ֲאֶׁשר ֲהִקמִֹתי, ֵּביִני, ּוֵבין ָּכל-ָּבָׂשר יזָהָאֶרץ.  

ֲאֶׁשר ַעל-ָהָאֶרץ.  
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U :שאלות בעקבות הטקסט

מי הדמות המרכזית בסיפור?  •

מה מצווה ה' על נוח?  •

מדוע הוא נותן לו הוראת מדויקות?  •

כמה זמן נמשך המבול?  •

הנמצא בסוף האטלס על פי אררט הר : כתוב  חפש באינדקס •

היכן נמצא הר אררט? 

מהו הסימן עבור נוח שהוא יכול לצאת מן התיבה?  •

מה מבטיח ה' לנוח לאחר המבול?  •

מהו הסימן לברית בין ה' לנוח?  •

(הרחבה: מדוע סימן זה? כיצד הוא קשור למה שקרה? )  •

• U  דיון

כיצד באה לידי ביטוי , בסיפור זה, אחריות האדם לעולם? 
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U :פרשנות

סיכום וניתוח פרשת נוח: ערך "תיבת נח" בויקיפדיה 

מאמר: "מבול של מבולים", רוני מגידוב (פרוש פסיכולוגי למבול) באתר"מקראנט" 

סיפורים על מבול, בשינויים כאלה ואחרים, יש לא רק במקרא. בתרבויות שונות 

זיכרון הקיבוצי סיפר על מאורע המבול - במסופוטמיה קיים סיפור כזה מלפני  ישב

ויותר. וסיפורים דומים יש גם במיתולוגיות אחרות- ההודית, הסינית,   שנה3,500

 .האינדיאנית ועוד האוסטרלית
והגיאולוגיים אינם מלמדים על תופעת המבול - מים  הממצאים הארכיאולוגיים

כל החי. מדוע תרבויות רבות כל כך מספרות על מבול, אף כי נראה  שהכחידו את

במציאות? איך אפשר להסביר שבמקומות רבים ורחוקים כל  שאין לו רקע היסטורי

כך? מה יש בסיפור הזה שמושך כל כך את בני  כך זה מזה מספרים סיפור דומה כל

 ?האדם בעולם

נראה כי סיפור המבול הוא אחד מאותם סיפורים רבי עוצמה וחסינים מפני פגעי  

משום שיש להם הכוח לעצב את חיינו, לתת להם פשר, להעניק לנו השראה.  ,הזמן

המבול - הם ניסיונות ברוכי דמיון לפתור את תעלומות החיים  המיתוסים – ובהם

המבקשים להסביר את מוצא העולם ואת מקור החברה  והיקום. אלה הם סיפורים

מתאר איך ולמה התרחש אירוע אלא  האנושית ותרבותה. יש והמיתוס לא רק

  .מעניק לו משמעות
זיגמונד פרויד, מאבות הפסיכולוגיה המודרנית, טען שהמיתוסים פורטים על נימים 

האדם ובאישיותו. תלמידו ולימים יריבו, קארל יּוְנג, טען שהמיתוסים שואבים  בנפש

המסתורי מגיבוריהם - 'ארכיטיפים' בעלי השפעה מרובה על נפש האדם:  את כוחם

הגדולה'. על פי יונג דמויות אלה שייכות ל'לא-המודע' הקיבוצי,  'הזקן החכם', 'האם

 .האנוש המשותף לכל בני

 ?וצרכיה כיצד אפשר לפרש את סיפור המבול כפונה אל תהליכי הנפש
 המבול הוא הצפה, פריצת כל גבול. אולי פריצת גבולות של דחפים - "ִׁשיֵחת כל בשר

דרכו", כפי שמתואר במקרא. אפילו הגבול בין שמים וארץ נפרץ, ודחפיהם של בני 

גרמו לחציית תחומים בין האלוהי לאנושי. ואולי המבול הוא הצפה של  האלוהים

נשלטים, דיכאונות, התרוממות רוח, חרדות ועוד. כולנו מכירים  מצבי רוח בלתי

  .האב-טיפוס של הגיבור הנאבק במבולי ההצפה מצבים כאלה. נֹח הוא
 כאשר הדחפים והיצרים לבדם מנחים את האדם בלא ריסון וויסות של ערכים

ָהָאָדם  אנושיים-רוחניים, הרוע מתחיל לשלוט בעולם ("ַוַּיְרא ְיהָֹוה ִּכי ַרָּבה ָרַעת
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ָחָמס"): זו האנושות ששקעה  ָּבָאֶרץ... ַוִּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ

גבול. הגבול הראשון  בחיי היצר והוצפה על ידם בהצפה מבולית אשר יש לשים לה

זאת היא  מושם על ידי ההתכנסות אל תוך תיבה סגורה ומגופרת היטב – התכנסות

אולי המאפשרת להציב גבולות לתהום הדחפים האנושיים. גבול נוסף הוא כללי 

  .והמוסר הראשונים שהוצבו לאדם אחרי המבול החוק
משרוסנו היצרים והוצבו גבולות, מתרחש שינוי. הנפש יכולה לקבל את קיומו של 

ְלַהּכֹות  כחלק ממחזוריות הקיום ("ִּכי ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְּנֻעָריו ְולֹא אִֹסף עֹוד הרוע

ְוָקִציר ְוקֹר ָוחֹם ְוַקִיץ ָוחֶֹרף ְויֹום  ֶאת ָּכל ַחי ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי: עֹד ָּכל ְיֵמי ָהָאֶרץ ֶזַרע

הטוענים שאחת מתכליות מיתוס המבול היא קבלת הרע  ָוַלְיָלה לֹא ִיְׁשּבֹתּו"). יש

ערכיים מווסתים אותו וקול פנימי רוחני  כחלק מקיומנו הנפשי, בתנאי שיסודות

 .מנחה אותו
על פי הפירוש הפסיכולוגי הזה נראה כי עוצמתו של מיתוס המבול הוא בתיאור 

תהליך שלהתחדשות פנימית, של הרס ואובדן של הדפוסים הישנים לקראת התהוות 

חדשה. 

 
 

 

 איזו תחושה מעבירה התמונה?
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U :תיבת נוח בראי האומנות

היצירות מופיעות בערך "תיבת נח" בויקיפדיה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאר מה מתרחש בתמונה?  •

מי הדמות הבולטת והחשובה ביותר בתמונה, לדעתך? כיצד אתה  •

יודע זאת? 

מה הדמות אומרת, לדעתך?  •

 

 

 

 

 

 

 

תאר מה רואים בתמונה?  •

איזה חלק מהסיפור המקראי מתואר בתמונה?   •

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Franz%C3%B6sischer_Meister_um_1675_001.jpg�
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Noahs_Ark.jpg�
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Uקרא אותם וכתוב: האם השיר נאמן בתיאורו לסיפור  לפניך מילות השיר נח -

 .המבול שלמדת? הסבר

 מתי כספי - נח
 מילים: יורם טהר לב

 לחן: מתי כספי
 

נח - לא שכחנו איך בגשם ובסער  
נח - לתיבה אספת את חיות היער.  

שתיים, שתיים מכל מין  
האריה והממותה, הגמל והשיבוטה  

וגם ההיפופוטם.  
איך פתחת את הצוהר  
ומתוך התכלת הלבנה  

באה היונה.  
 

נח - כמה זמן נמשיך לשוט על פני המים?  
נח - כל החלונות סגורים כמעט חודשיים.  

וכבר אין לנו אויר  
לאריה ולממותה לגמל ולשיבוטה  

וגם להיפופוטם.  
פתח לרגע את הצוהר  

ואל תוך התכלת הלבנה  
שלח את היונה.  

 
נח - מה אתה דואג, הן כבר חדל הגשם  
נח - פתח את החלון, אולי הופיעה קשת  

ויראו אותה כולם  
האריה והממותה, הגמל והשיבוטה  

וגם ההיפופוטם.  
פתח לרגע את הצוהר  

ואל תוך התכלת הלבנה  
שלח את היונה.  

 
נח - היונה כבר שבה עם עלה של זית  

נח - תן לנו לצאת ולחזור לבית  
כי כבר נמאסנו זה על זה  

האריה על הממותה, הגמל על השיבוטה  
וגם ההיפופוטם.  

פתח לרגע את הצוהר  
ונעוף לתכלת הלבנה  

 כך עם היונה.

תוכלו לצפות בשיר 

ביוטיוב ולהצטרף 

ל"שוקולד מנטה 

מסטיק" ולשיר ביחד 

את השיר נח. 

http://www.youtube.com/wa
tch?v=Eiae247OZXI 

 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=688&lang=1�
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=688&lang=1�
http://www.youtube.com/watch?v=Eiae247OZXI�
http://www.youtube.com/watch?v=Eiae247OZXI�
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מצא את היונה בתמונה.  •

הסבר מדוע נקראת תמונה זו "שילוח היונה"?  •

תאר מה אתה רואה בתמונה?  •

 בעקבות מה נוצר המצב המופיע בתמונה? •

 מדוע הפכה היונה עם עלה של זית לסמל תקווה ושלום? •

 

• Uhttp://www.youtube.com/watch?v=5zYHcVtS7eQ&list=PLvNFGFiudZJv2YESV
qGUnZU8ONXc8t5s_U 

  דקות5 –האם ארכיאולוגים מצאו את שרידי תיבת נוח?  •

• Uhttp://www.youtube.com/watch?v=FkjSD8hBY1A 

• U - דקות9מדענים גילו את תיבת נוח בהר אררט  

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5zYHcVtS7eQ&list=PLvNFGFiudZJv2YESVqGUnZU8ONXc8t5s_�
http://www.youtube.com/watch?v=5zYHcVtS7eQ&list=PLvNFGFiudZJv2YESVqGUnZU8ONXc8t5s_�
http://www.youtube.com/watch?v=FkjSD8hBY1A�
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Dove_Sent_Forth_from_the_Ark.png�
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U מגדל בבל : גבולות כוחו של האדם / רב תרבותיות

סיפור מגדל בבל הינו הסיפור האוניברסאלי האחרון והמקשר, טרם המעבר לסיפורי 

התורה העוסקים בתולדות עם ישראל. 

הפירושים הבאים מציעים שני כיווני לימוד: 

בחינת  ה"בלעדיות" של האל בתחום הבריאה וקישור רלוונטי למקומו של  .1

 המדע ב"בריאת עולם" כיום.

ראיית ההתערבות האלוהית במניעת בנייתו של מגדל בבל כהצלת האנושות  .2

מאחידות וטוטאליטריות ומתן הסבר ללשונות הרבים בעולם.  

U :הטקסט

U .'בראשית פרק יא', פסוקים א'-ט

 ַוְיִהי, ְּבָנְסָעם ִמֶּקֶדם; ַוִּיְמְצאּו ִבְקָעה בַוְיִהי ָכל-ָהָאֶרץ, ָׂשָפה ֶאָחת, ּוְדָבִרים, ֲאָחִדים.  

 ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל-ֵרֵעהּו, ָהָבה ִנְלְּבָנה ְלֵבִנים, ְוִנְׂשְרָפה, גְּבֶאֶרץ ִׁשְנָער, ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם.  

 ַוּיֹאְמרּו ָהָבה ִנְבֶנה-ָּלנּו דִלְׂשֵרָפה; ַוְּתִהי ָלֶהם ַהְּלֵבָנה, ְלָאֶבן, ְוַהֵחָמר, ָהָיה ָלֶהם ַלחֶֹמר.  

 ַוֵּיֶרד הִעיר, ּוִמְגָּדל ְורֹאׁשֹו ַבָּׁשַמִים, ְוַנֲעֶׂשה-ָּלנּו, ֵׁשם:  ֶּפן-ָנפּוץ, ַעל-ְּפֵני ָכל-ָהָאֶרץ.  

 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה, ֵהן ַעם ֶאָחד וְיהָוה, ִלְראֹת ֶאת-ָהִעיר ְוֶאת-ַהִּמְגָּדל, ֲאֶׁשר ָּבנּו, ְּבֵני ָהָאָדם.  

ְוָׂשָפה ַאַחת ְלֻכָּלם, ְוֶזה, ַהִחָּלם ַלֲעׂשֹות; ְוַעָּתה לֹא-ִיָּבֵצר ֵמֶהם, ּכֹל ֲאֶׁשר ָיְזמּו 

ַוָּיֶפץ ח ָהָבה, ֵנְרָדה, ְוָנְבָלה ָׁשם, ְׂשָפָתם--ֲאֶׁשר לֹא ִיְׁשְמעּו, ִאיׁש ְׂשַפת ֵרֵעהּו.  זַלֲעׂשֹות.  

 ַעל-ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה, ָּבֶבל, טְיהָוה אָֹתם ִמָּׁשם, ַעל-ְּפֵני ָכל-ָהָאֶרץ; ַוַּיְחְּדלּו, ִלְבנֹת ָהִעיר.  

ִּכי-ָׁשם ָּבַלל ְיהָוה, ְׂשַפת ָּכל-ָהָאֶרץ; ּוִמָּׁשם ֱהִפיָצם ְיהָוה, ַעל-ְּפֵני ָּכל-ָהָאֶרץ.  

 

U שאלות

מה עשו בני האדם?  •

האם מעשה זה מראה על גאוותנות?  •

אילו אפשרויות נוספות יכולות להיות לפירוש המעשה?  •

כיצד מגיב ה' למעשה?  •

 

 



33 
 

U :פרשנות

 .tora.us.fmמאמר: מגדל בבל – סיכום הדעות, אראל סגל הלוי, באתר •

 .מאמר: האדם, המגדל והמדע, צפריר קולות , באתר "מקראנט" •

 .מאמר: הבה נבנה לנו עיר, אברהם וולפנזון,באתר "מקראנט" •

U  דיון

U (גבולות יכולתו של האדם, השימוש במדע): 1להסבר 

האם כיום צריך / יכול האדם להתערב ללא הגבלה בסדרי עולם? (הפריות  •

מבחנה, השתלת איברים, הנדסת ירקות ופירות, פיתוח טכנולוגי, פיתוח נשק 

ועוד...) 

U (פיזור האנושות בעולם, רב תרבותיות): 2להסבר 

האם ההבדל בין עמים / מדינות בא לידי ביטוי רק בשפה?  •

האם רב המשותף על השונה בין בני באדם או להפך?  •

מה היתרונות והחסרונות שבריבוי שפות בעולם?  •
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U :סיפור מגדל בבל בראי האומנות

החיפוש לפי "ציורים מגדל בבל" בגוגל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מה מתואר בתמונה? •

איזה פסוק מהטקסט המקראי מתאר את מה שנראה בתמונה?  •

 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C+%D7%91%D7%91%D7%9C&source=images&cd=&cad=rja&docid=C6FbQ7Td88QW-M&tbnid=w33z377ftVs6JM:&ved=0CAUQjRw&url=http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C_%D7%91%D7%91%D7%9C&ei=mtWfUbePCY7mPPX1gaAM&psig=AFQjCNEyxSpSbtBv92Oy_Os5b9gQV21UVA&ust=1369515790473701�
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כיצד, לדעתך, הם מרגישים? . כתוב דיאלוג בין שני האנשים בתמונה

Uhttp://www.youtube.com/watch?v=KIeGK4n0TzUU 

  דקות2 מגדל בבל סרטון- –סבא טוביה 

  

http://www.youtube.com/watch?v=KIeGK4n0TzU�
http://www.hayadan.org.il/is_science_the_new_religion-27401104/�
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Uםאוניברסאליי סיפורים :1 פעילות סיכום לשער 

 קרא את השיר "בראשית"

U  בראשית

U גלי עטרי

מילים ולחן: דון מקלין 

תרגום: רחל שפירא 

 

בראשית היה לא כלום, רק חושך ודממה  

מדבר האלוהים בקע יפי האדמה  

מעל הערוצים קורצו כוכבי יהלומים  

בעשב החדש הופיעו יצורים אילמים  

והאדם היה פרודה ברצף האינסוף  

שאלוהים בחוכמתו שמר אותה לסוף.  

 

התעצמנו מאז, התעצמנו מאז  

וכבשנו כסא וגם נזר  

התעצמנו מאז, לילדינו בלבד  

רק להם לא היינו לעזר.  

 

ההרים קיבלו צורה וכך העמקים  

ונהרות פילסו דרכם בחריצת סכין  

גלי גאות היו את לב הארץ מפלחים  

קרני השמש השתברו אל בוהק משטחים  

ושיר חיים פרץ כמו המנון וכמו מחול  

טיפה של דם נפלה אי שם, הכתימה את החול.  
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התעצמנו מאז...  

 

ונשרים דאו מעל הגן המבורך  

טיפת הדם הפכה אדם כעץ חיים צמח  

בגודל בדידותו צלעו חרגה מעצמותיו  

עוצבה להיות לו לבת זוג מושלמת בכל תו  

ועץ הדעת, כך הודגש, אסור למאכל  

בגן העדן הנחש לרגליהם זחל.  

 

התעצמנו מאז...  

 

עץ הדעת מוות בו, בו חייכם תלויים  

איכלו איכלו לחש נחש, היו כאלהים 

איכלו איכלו מפרי העץ טירפו אותו עד תום  

עד שתבינו מהו טעם כח ושלטון  

אבד לנו אותו הגן, אשר איבדו שניהם  

אבות קובעים את המחיר שמשלמים בניהם.  

 

התעצמנו מאז... 

U :שאלות

אילו  מבין הסיפורים שלמדת בשער זה – אילו מוזכרים בשיר? .1

 אינם מוזכרים?

 הסיפורים שנלמדו נקראים "סיפורים אוניברסאליים" – מדוע? .2

מסר הסיפור נוגע לכל בני וכיצד  והסבר מדוע ,בחר סיפור אחד .3

  ולא רק לבני דת מסוימת?,האדם

איזה מהסיפורים שלמדת אהבת, הסבר מדוע, כמו כן הסבר כיצד  .4

 המסר שלו רלוונטי עבורך?

 מדוע? אהבת פחות, ציין איזה מהסיפורים  .5
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U :ותולדות עם ישראל בתנ"ך םמונותיאיזשער שני 

U :מבוא

שער זה מתמקד בחלק מהסיפורים המכוננים של עם ישראל, כפי שהם מובאים 

בתנ"ך. כהקדמה לכך, חשוב להכיר את מושג ה"מונותיאיזם" המהווה את הבסיס 

לקשר שבין עם ישראל לאל מאז ימי אברהם. 

Uת השער: ומטר

 .הכרת מושג המונותיאיזם •

 .הכרת בסיסו של  "עץ המשפחה היהודי" (שלושת האבות, ארבעת האמהות) •

 .נבחרים בתולדות עם ישראל תנ"כיים הכרת סיפורים, אישים ואירועים •

 .הכרת חלק מהרצף ההיסטורי עד חורבן בית שני (ציר הזמן) •

U :מהלך הלמידה

חשוב לקרוא את הטקסט המקראי! 

הלמידה תעשה תוך התייחסות לציר הזמן (מתי מתרחש האירוע / הסיפור), מיקומו 

תובים) כביאים או נורה, תבתנ"ך (ב-

לגבי כל סיפור / אירוע : 

 פרשנות והבנת הטקסט .1

קישור לתולדות עם ישראל  .2
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U מונותיאיזם

 הכרת המושג: ערך "מונותיאיזם" בויקיפדיה. •

מאמר: כיצד נוצרה האמונה באל אחד?– מונותיאיזם, פרופ' יעקב שביט, ד"ר  •

הוירטואלית של מט"ח.  סואעד, באתר הספרייה דפנה מוסקוביץ, צאלח

U :שאלות

 מה פירוש המושג "מונותיאיזם"?(מונו – אחד, תיאיזם – אמונה) •

? מדוע היה קשה להאמין באל אחד בתקופתו של אברהם •

דמותם של האלילים הומחשה בפסלים, לכל אל היה תחום (

"אחריות", לכל העמים היו אלילים, האל האחד – מופשט, בלתי 

 נראה, חוקים ודרישות שונות...)

אילו דתות מונותיאיסטיות קיימות כיום בעולם?(יהדות, נצרות,  •

אסלם) 

U 2בשער  כחובה ובחירה נלמדים הנושאים ופרקים :

קישור לתולדות עם ישראל ספר / פרק אירוע / דמות 

אבי האומה בראשית יב', א'-ג' אברהם - "לך לך" 

קבלת השם ישראל בראשית לב', כה'-לג' יעקב נאבק עם המלאך 

יציאת מצרים, הפיכה לעם שמות ו', ו'-ח' משה  

שמות יב', יג'-טו'  

שמות יג', ג'-י'  

עשרת הדיברות שמות כ', א'-יג' משה  

כיבוש הארץ יהושוע א', יב'-טז' יהושוע 

כיבוש ירושלים שמואל ב, ה', א'-י' דוד 

בנית בית המקדש מלכים א, ו', א', יא'-יג' שלמה 

גלות בבל מלכים ב, כה', א'-יא' חורבן מלכות יהודה 

בניית בית המקדש השני עזרא, א', א'-ד' הצהרת כורש ושיבת ציון 

 שנה 2000יציאה לגלות  חורבן בית שני 
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U :עץ המשפחה המקראי

U 
 התרשים מתוך ערך "תקופת האבות" בויקיפדיה. •

מידע נוסף על האישים המופיעים בעץ המשפחה באתר "אישים מרכזיים  •

 Uhttp://www.odyeda.com/persons/Uבתולדות עם ישראל" :

U:שאלות 

 הן שלוש האימהות?  האבות? מיההם שלוש מי •

 מה חשיבותם בתולדות עם ישראל? •

 Uhttp://mikragesher.org.il/titles/timeline/Uציר הזמן היהודי: •

 ציר הזמן מלווה מקראה המפרטת לגבי המאורעות והאישים המרכזיים המופיעים* 

 )2 (אתרי צירי זמן נוספים מצויים בעמוד בו.

מומלץ להשתמש במקראה זו להכנת השיעורים ולקישור להרחבות נוספות. 

 

 

 

 

http://www.odyeda.com/persons/�
http://www.odyeda.com/persons/�
http://mikragesher.org.il/titles/timeline/�
http://mikragesher.org.il/titles/timeline/�
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94.PNG�
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Uבשער זה) שנבחרו מהאירועים והסיפורים  דף עבודה (לכל אחד

במה עוסק הטקסט המקראי?  •

כיצד הדברים קשורים לתולדות עם ישראל?  •

מה בולט /  מאפיין את הדמות המרכזית באירוע?   •

מה הדמות מרגישה בסיטואציה זו?  •

(כאן ישנו מקום רב לפרשנות הלומד/ת. אין נכון /לא נכון אלא  •

דעה סובייקטיבית שיש להביא לה סימוכין, נימוקים) 

האם האירוע / הדמות מוזכרים בהקשרים שונים גם בימינו?  •

מה בדמות / באירוע ,מעורר עניין / התרגשות / מחשבה  •

אצלך(הלומד/ת)? 

U :התייחסויות נוספות לגבי תמונות וסרטונים

כיצד התמונה ממחישה את האירוע / הסיפור?  •

מה בולט בתמונה?  •

האם התמונה או הסרטון סייעו לך להבין טוב יותר את התקופה  •

/ האירוע / הדמות? כיצד? 

Uהצעות לפעילות יצירתיתU :

כתיבת מכתב לדמות  •

"סיקור" עיתונאי / "טלוויזיוני" של האירוע  •

דיאלוג בין דמויות  •

 

 

 

 

 

דבר אחד  •
 שלמדתי 

דבר אחד שהיה  •
 לי פשוט וקל

דבר אחד שהיה  •
לי מסובך וקשה 

 יותר
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דמות מרכזית טקסט מקראי ופרשנות ציר הזמן 
הקישור לתולדות עם 

ישראל 

1800 

לפנה"ס 

U לך לך" בראשית פרק יב' – פסוקים א-ג"

 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל-ַאְבָרם, ֶלךְ -ְלָך ֵמַאְרְצָך א

ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביךָ , ֶאל-ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר 

ְוֶאֶעְׂשךָ , ְלגֹוי ָּגדֹול, ַוֲאָבֶרְכךָ , ַוֲאַגְּדָלה בַאְרֶאּךָ .  

 ַוֲאָבְרָכה, ְמָבְרֶכיךָ , גְׁשֶמךָ ; ֶוְהֵיה, ְּבָרָכה.  

ּוְמַקֶּלְלךָ , ָאאֹר; ְוִנְבְרכּו ְבךָ , ּכֹל ִמְׁשְּפחֹת 

 ָהֲאָדָמה.

 

פרשנות: אתר "לומדים בכייף" – בראשית 

פרק יב' 

 

 

 

 

חיפוש לפי "תמונות פרשת לך לך" בגוגל. 

פרשת "לך לך" עוסקת אברהם 

בברית שבין ה' 

לאברהם והפיכתו של 

אברהם לאבי האומה 

היהודית. 

אברהם, כאביו של 

ישמעאל, הוא גם אבי 

האומה הערבית. 

 

 

 

 

 

 

 

1800 

 לפנה"ס
U בראשית פרק לב – פסוקים כה-לג

 ַוִּיָּוֵתר ַיֲעקֹב, ְלַבּדֹו; ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו, ַעד כה

 ַוַּיְרא, ִּכי לֹא ָיכֹל לֹו, ַוִּיַּגע, כוֲעלֹות ַהָּׁשַחר.  

ְּבַכף-ְיֵרכֹו; ַוֵּתַקע ַּכף-ֶיֶרְך ַיֲעקֹב, ְּבֵהָאְבקֹו 

 ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֵחִני, ִּכי ָעָלה ַהָּׁשַחר; כזִעּמֹו.  

 כחַוּיֹאֶמר לֹא ֲאַׁשֵּלֲחךָ , ִּכי ִאם-ֵּבַרְכָּתִני.  

 כטַוּיֹאֶמר ֵאָליו, ַמה-ְּׁשֶמךָ ; ַוּיֹאֶמר, ַיֲעקֹב.  

ַוּיֹאֶמר, לֹא ַיֲעקֹב ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמךָ --ִּכי, ִאם-

ִיְׂשָרֵאל:  ִּכי-ָׂשִריָת ִעם-ֱאלִֹהים ְוִעם-ֲאָנִׁשים, 

 ַוִּיְׁשַאל ַיֲעקֹב, ַוּיֹאֶמר ַהִּגיָדה-ָּנא לַוּתּוָכל.  

ְׁשֶמךָ , ַוּיֹאֶמר, ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי; ַוְיָבֶרְך 

 ַוִּיְקָרא ַיֲעקֹב ֵׁשם ַהָּמקֹום, לאאֹתֹו, ָׁשם.  

ְּפִניֵאל:  ִּכי-ָרִאיִתי ֱאלִֹהים ָּפִנים ֶאל-ָּפִנים, 

 ַוִּיְזַרח-לֹו ַהֶּׁשֶמׁש, ַּכֲאֶׁשר לבַוִּתָּנֵצל ַנְפִׁשי.  

 לגָעַבר ֶאת-ְּפנּוֵאל; ְוהּוא צֵֹלעַ , ַעל-ְיֵרכֹו.  

מקור ומשמעות השם יעקב 

"ישראל" 

http://www.google.co.il/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=6XsLhzpm4cU4XM&tbnid=mbuWj-M6efaU-M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.polpoly.com/avrumi/2011/11/04/%D7%9C%D7%9A-%D7%9C%D7%9A-%D7%90%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%9C%D7%9A-%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%A2/&ei=byy6Ub7wJoftsgbYwYD4BA&psig=AFQjCNG4JbGBUqEpAj5H3KaKXtwiFWiAyg&ust=1371241967680948�
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ישראל 

ַעל-ֵּכן לֹא-יֹאְכלּו ְבֵני-ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ִּגיד ַהָּנֶׁשה, 

ֲאֶׁשר ַעל-ַּכף ַהָּיֵרךְ , ַעד, ַהּיֹום ַהֶּזה:  ִּכי ָנַגע 

 ְּבַכף-ֶיֶרְך ַיֲעקֹב, ְּבִגיד ַהָּנֶׁשה.

 

U :פרשנות

, 22-32יעקב נאבק במלאך – בראשית ל"ב 

גלי סמו, אתר "מקראנט" 

אתר "לומדים בכייף" – סיכום פרק ל"ב 

 

 

 

 
 

Uמתוך חיפוש בגוגל לפי:  התמונה

"תמונות של יעקב נאבק עם המלאך" 

1300 

לפנה"ס 

U 'שמות פרק ו' , פסוקים ו'-ח

 ָלֵכן ֱאמֹר ִלְבֵני-ִיְׂשָרֵאל, ֲאִני ְיהָוה, ְוהֹוֵצאִתי ו

ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹת ִמְצַרִים, ְוִהַּצְלִּתי ֶאְתֶכם 

ֵמֲעבָֹדָתם; ְוָגַאְלִּתי ֶאְתֶכם ִּבְזרֹוַע ְנטּוָיה, 

 ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם, זּוִבְׁשָפִטים ְּגדִֹלים.  

ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאלִֹהים; ִויַדְעֶּתם, ִּכי ֲאִני ְיהָוה 

ֱאלֵֹהיֶכם, ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם, ִמַּתַחת ִסְבלֹות 

 ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם, ֶאל-ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר חִמְצָרִים.  

ָנָׂשאִתי ֶאת-ָיִדי, ָלֵתת אָֹתּה ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק 

ּוְלַיֲעקֹב; ְוָנַתִּתי אָֹתּה ָלֶכם מֹוָרָׁשה, ֲאִני 

 ְיהָוה.

 

 

 

 

מחוייבותו של ה' לעם משה 

ישראל, לקראת 

 .יציאת מצרים
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ישראל 

U 'שמות פרק יב', פסוקים יג'-טו

 ְוָהָיה ַהָּדם ָלֶכם ְלאֹת, ַעל ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר יג

ַאֶּתם ָׁשם, ְוָרִאיִתי ֶאת-ַהָּדם, ּוָפַסְחִּתי ֲעֵלֶכם; 

ְולֹא-ִיְהֶיה ָבֶכם ֶנֶגף ְלַמְׁשִחית, ְּבַהּכִֹתי ְּבֶאֶרץ 

 ְוָהָיה ַהּיֹום ַהֶּזה ָלֶכם ְלִזָּכרֹון, ידִמְצָרִים.  

ְוַחּגֶֹתם אֹתֹו ַחג ַליהָוה:  ְלדֹרֵֹתיֶכם, ֻחַּקת 

 ִׁשְבַעת ָיִמים, ַמּצֹות טועֹוָלם ְּתָחֻּגהּו.  

ּתֹאֵכלּו--ַאְך ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון, ַּתְׁשִּביתּו ְּׂשאֹר 

ִמָּבֵּתיֶכם:  ִּכי ָּכל-אֵֹכל ָחֵמץ, ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש 

ַהִהוא ִמִּיְׂשָרֵאל--ִמּיֹום ָהִראׁשֹן, ַעד-יֹום 

 ַהְּׁשִבִעי. 

סרטון – מכת בכורות ויציאת מצרים 

Uhttp://www.youtube.com/watch?v=_s

kBxeS1mBw U 

סרטון – קריעת ים סוף 

Uhttp://www.youtube.com/watch?v=Sp

LQkJ12LgIU 

U 'שמות, פרק יג', פסוקים ג'-י

 ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל-ָהָעם, ָזכֹור ֶאת-ַהּיֹום ַהֶּזה ג

ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים, ִּכי 

ְּבחֶֹזק ָיד, הֹוִציא ְיהָוה ֶאְתֶכם ִמֶּזה; ְולֹא 

 ַהּיֹום, ַאֶּתם יְֹצִאים, ְּבחֶֹדׁש, דֵיָאֵכל, ָחֵמץ.  

 ְוָהָיה ִכי-ְיִביֲאָך ְיהָוה ֶאל-ֶאֶרץ הָהָאִביב.  

ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי, ֲאֶׁשר  ְוָהֱאמִֹרי ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי

ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיָך ָלֶתת ָלךְ , ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב, 

ּוְדָבׁש; ְוָעַבְדָּת ֶאת-ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת, ַּבחֶֹדׁש 

 ִׁשְבַעת ָיִמים, ּתֹאַכל ַמּצֹת; ּוַבּיֹום, וַהֶּזה.  

 ַמּצֹות, ֵיָאֵכל, ֵאת, זַהְּׁשִביִעי, ַחג, ַליהָוה.  

ִׁשְבַעת ַהָּיִמים; ְולֹא-ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ, ְולֹא-

 ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנךָ , חֵיָרֶאה ְלָך ְׂשאֹר--ְּבָכל-ְּגֻבֶלךָ .  

פסח ויציאת מצרים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משמעותה של יציאת 

מצרים, 

ציווי "והגדת לבנך" 

ושמירת מנהגי הפסח 

http://www.youtube.com/watch?v=_skBxeS1mBw�
http://www.youtube.com/watch?v=_skBxeS1mBw�
http://www.youtube.com/watch?v=SpLQkJ12LgI�
http://www.youtube.com/watch?v=SpLQkJ12LgI�
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ישראל 

ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר:  ַּבֲעבּור ֶזה, ָעָׂשה ְיהָוה 

 ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל-טִלי, ְּבֵצאִתי, ִמִּמְצָרִים.  

ָיְדךָ , ּוְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעיֶניךָ , ְלַמַען ִּתְהֶיה ּתֹוַרת 

ְיהָוה, ְּבִפיךָ :  ִּכי ְּבָיד ֲחָזָקה, הֹוִצֲאָך ְיהָוה 

 ְוָׁשַמְרָּת ֶאת-ַהֻחָּקה ַהּזֹאת, יִמִּמְצָרִים.  

 ְלמֹוֲעָדּה, ִמָּיִמים, ָיִמיָמה.  {פ}
1300 

לפנה"ס 

U'שמות פרק כ', פסוקים א'- יגU 

 ַוְיַדֵּבר ֱאלִֹהים, ֵאת ָּכל-ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה א

 ָאנִֹכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ֲאֶׁשר *בֵלאמֹר.  {ס}  

הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים:  לֹא-

 לֹא-גִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים, ַעל-ָּפָני.  

ַתֲעֶׂשה ְלָך ֶפֶסל, ְוָכל-ְּתמּוָנה, ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים 

ִמַּמַעל, ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת--ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים, 

לֹא-ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם, ְולֹא דִמַּתַחת ָלָאֶרץ.  

ָתָעְבֵדם:  ִּכי ָאנִֹכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ֵאל ַקָּנא--

ֹןָאבֹת ַעל-ָּבִנים ַעל-ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל-ּפֵֹקד ֲעו

 ְועֶֹׂשה ֶחֶסד, ַלֲאָלִפים--הִרֵּבִעים, ְלׂשְֹנָאי.  

 לֹא ִתָּׂשא וָֹתי.  {ס}  ְלאֲֹהַבי, ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצו

ֶאת-ֵׁשם-ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ , ַלָּׁשְוא:  ִּכי לֹא ְיַנֶּקה 

ְיהָוה,ֵאת ֲאֶׁשר-ִיָּׂשא ֶאת-ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא.  {פ} 

 ֵׁשֶׁשת ָיִמים ח ָזכֹור ֶאת-יֹום ַהַּׁשָּבת,ְלַקְּדׁשֹו.  ז

 טַּתֲעבֹד, ְוָעִׂשיָת ָּכל-ְמַלאְכֶּתךָ .  

ְויֹום,ַהְּׁשִביִעי--ַׁשָּבת, ַליהָוה ֱאלֶֹהיךָ :  לֹא-

ַתֲעֶׂשה ָכל-ְמָלאָכהַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתךָ , ַעְבְּדָך 

 ִּכי יַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמֶּתךָ , ְוֵגְרךָ , ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריךָ .  

ֵׁשֶׁשת-ָיִמים ָעָׂשה ְיהָוה ֶאת-ַהָּׁשַמִים ְוֶאת-

ָהָאֶרץ, ֶאת-ַהָּים ְוֶאת-ָּכל-ֲאֶׁשר-ָּבם, ַוָּיַנח, 

ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי; ַעל-ֵּכן, ֵּבַרְך ְיהָוה ֶאת-יֹום 

 ַּכֵּבד ֶאת-ָאִביךָ , יאַהַּׁשָּבת--ַוְיַקְּדֵׁשהּו.  {ס}  

ְוֶאת-ִאֶּמךָ --ְלַמַען, ַיֲאִרכּון ָיֶמיךָ , ַעל ָהֲאָדָמה, 

עשרת הדיברות, משה 

חוקים בין האדם 

למקום ובין אדם 

לחברו. 

הברית בין ה' לעם 

ישראל. 

http://www.mechon-mamre.org/i/t/tupper10.htm#t0220�
http://www.mechon-mamre.org/i/t/tupper10.htm#t0220�
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ישראל 

 לֹא יבֲאֶׁשר-ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלךְ .  {ס}  

ִתְרָצח,  {ס}  לֹא ִתְנָאף;  {ס}  לֹא 

ִתְגנֹב,  {ס}  לֹא-ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד 

 לֹא ַתְחמֹד, ֵּבית יגָׁשֶקר.  {ס}  

ֵרֶעךָ ;  {ס}  לֹא-ַתְחמֹד ֵאֶׁשת ֵרֶעךָ , ְוַעְבּדֹו 

ַוֲאָמתֹו ְוׁשֹורֹו ַוֲחמֹרֹו, ְוכֹל, ֲאֶׁשר ְלֵרֶעךָ .  {פ} 

 

 עשרת הדיברות:

ערך "עשרת הדברות" בויקיפדיה 

סרטון:קבלת התורה 

Uhttp://www.youtube.com/watch?v=uK

aqDFhZo4AU 

1300 

לפנה"ס 

U 'יהושוע, פרק א', פסוקים יב'-טז

ַוַּיְׁשֵּכם ְיהֹוֻׁשעַ , ַּבּבֶֹקר; ַוִּיְׂשאּו ַהּכֲֹהִנים, יב

 ְוִׁשְבָעה ַהּכֲֹהִנים נְֹׂשִאים יגֶאת-ֲארֹון ְיהָוה.  

ִׁשְבָעה ׁשֹוְפרֹות ַהּיְֹבִלים, ִלְפֵני ֲארֹון ְיהָוה, 

הְֹלִכים ָהלֹוךְ , ְוָתְקעּו ַּבּׁשֹוָפרֹות; ְוֶהָחלּוץ, 

הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם, ְוַהְמַאֵּסף הֵֹלְך ַאֲחֵרי ֲארֹון 

 ידְיהָוה, הולך (ָהלֹוךְ ) ְוָתקֹוַע ַּבּׁשֹוָפרֹות.  

ַוָּיסֹּבּו ֶאת-ָהִעיר ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני, ַּפַעם ַאַחת, 

 טוַוָּיֻׁשבּו, ַהַּמֲחֶנה; ּכֹה ָעׂשּו, ֵׁשֶׁשת ָיִמים.  

ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ַוַּיְׁשִּכמּו ַּכֲעלֹות ַהַּׁשַחר, 

ַוָּיסֹּבּו ֶאת-ָהִעיר ַּכִּמְׁשָּפט ַהֶּזה, ֶׁשַבע 

ְּפָעִמים:  ַרק ַּבּיֹום ַההּוא, ָסְבבּו ֶאת-ָהִעיר 

 ַוְיִהי ַּבַּפַעם ַהְּׁשִביִעית, טזֶׁשַבע ְּפָעִמים.  

ָּתְקעּו ַהּכֲֹהִנים ַּבּׁשֹוָפרֹות; ַוּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל-

 ָהָעם ָהִריעּו, ִּכי-ָנַתן ְיהָוה ָלֶכם ֶאת-ָהִעיר. 

 

 

 

כיבוש כנען,  יהושוע 

כיבוש יריחו, העיר 

הראשונה שנכבשה 

ע"י בני ישראל 

http://www.youtube.com/watch?v=uKaqDFhZo4A�
http://www.youtube.com/watch?v=uKaqDFhZo4A�
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דמות מרכזית טקסט מקראי ופרשנות ציר הזמן 
הקישור לתולדות עם 

ישראל 

U :פרשנות לכיבוש יריחו

מתוך אתר "דעת", מלחמות וכיבושי 

יהושוע בן נון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התמונות מתוך חיפוש לפי: "תמונות של 

כיבוש יריחו" בגוגל. 

1004 

לפנה"ס 

U 'שמואל ב, פרק ה', פסוקים א'-י

 ַוָּיבֹאּו ָּכל-ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל, ֶאל-ָּדִוד--ֶחְברֹוָנה; א

 בַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר, ִהְננּו ַעְצְמָך ּוְבָׂשְרָך ֲאָנְחנּו.  

ַּגם-ֶאְתמֹול ַּגם-ִׁשְלׁשֹום, ִּבְהיֹות ָׁשאּול ֶמֶלְך 

ָעֵלינּו, ַאָּתה ָהִייָתה מוציא (ַהּמֹוִציא) ְוַהֵּמִבי, 

ֶאת-ִיְׂשָרֵאל; ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ְלךָ , ַאָּתה ִתְרֶעה 

ֶאת-ַעִּמי ֶאת-ִיְׂשָרֵאל, ְוַאָּתה ִּתְהֶיה ְלָנִגיד, ַעל-

 ַוָּיבֹאּו ָּכל-ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל-ַהֶּמֶלךְ , גִיְׂשָרֵאל.  

ֶחְברֹוָנה, ַוִּיְכרֹת ָלֶהם ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ְּבִרית 

ְּבֶחְברֹון, ִלְפֵני ְיהָוה; ַוִּיְמְׁשחּו ֶאת-ָּדִוד ְלֶמֶלךְ , 

 ֶּבן-ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ָּדִוד, דַעל-ִיְׂשָרֵאל.  {ס}  

 ְּבֶחְברֹון ָמַלְך הְּבָמְלכֹו; ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ָמָלךְ .  

כל השבטים מתלכדים דוד 

סביב דוד, 

כיבוש ירושלים 

והפיכתה לבירת 

הממלכה המאוחדת 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94+%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A9+%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%95&source=images&cd=&cad=rja&docid=-eWPADO_6J6sxM&tbnid=Gvw_bkAwxOygTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.orianit.edu-negev.gov.il/irisshap/sites/homepage/josh\perekvav.htm&ei=Cd3XUePCJIHDO4HDgMAK&psig=AFQjCNHKUdFlIPd5y4LU6zNHzfY1Cs6f7Q&ust=1373187658587131�
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דמות מרכזית טקסט מקראי ופרשנות ציר הזמן 
הקישור לתולדות עם 

ישראל 

ַעל-ְיהּוָדה, ֶׁשַבע ָׁשִנים ְוִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים; 

ּוִבירּוָׁשַלִם ָמַלךְ , ְׁשלִֹׁשים ְוָׁשלֹׁש ָׁשָנה, ַעל ָּכל-

 ַוֵּיֶלְך ַהֶּמֶלְך ַוֲאָנָׁשיו וִיְׂשָרֵאל, ִויהּוָדה.  

ְירּוָׁשַלִם, ֶאל-ַהְיֻבִסי יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ; ַוּיֹאֶמר 

ְלָדִוד ֵלאמֹר, לֹא-ָתבֹוא ֵהָּנה, ִּכי ִאם-ֱהִסיְרָך 

ַהִעְוִרים ְוַהִּפְסִחים ֵלאמֹר, לֹא-ָיבֹוא ָדִוד 

 ַוִּיְלּכֹד ָּדִוד, ֵאת ְמֻצַדת ִצּיֹון--ִהיא, זֵהָּנה.  

 ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ַּבּיֹום ַההּוא, ָּכל-ַמֵּכה חִעיר ָּדִוד.  

ְיֻבִסי ְוִיַּגע ַּבִּצּנֹור, ְוֶאת-ַהִּפְסִחים ְוֶאת-

ַהִעְוִרים, שנאו (ְׂשנּוֵאי) ֶנֶפׁש ָּדִוד; ַעל-ֵּכן, 

 טיֹאְמרּו, ִעֵּור ּוִפֵּסחַ , לֹא ָיבֹוא ֶאל-ַהָּבִית.  

ַוֵּיֶׁשב ָּדִוד ַּבְּמֻצָדה, ַוִּיְקָרא-ָלּה ִעיר ָּדִוד; ַוִּיֶבן 

 ַוֵּיֶלְך ָּדִוד, יָּדִוד ָסִביב, ִמן-ַהִּמּלֹוא ָוָבְיָתה.  

 ָהלֹוְך ְוָגדֹול; ַויהָוה ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות, ִעּמֹו.  {פ}

 

U :סיכום ופירוש

סיכום שמואל ב' ה', ברוריה בן דוד 

965 

לפנה"ס 

מלכים א', פרק ו' 

 ַוְיִהי ִבְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה א

ְלֵצאת ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ-ִמְצַרִים ַּבָּׁשָנה 

ָהְרִביִעית ְּבחֶֹדׁש ִזו, הּוא ַהחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני, ִלְמלְֹך 

. ְׁשלֹמֹה, ַעל-ִיְׂשָרֵאל; ַוִּיֶבן ַהַּבִית, ַליהָוה

 

 יב ַוְיִהי, ְּדַבר-ְיהָוה, ֶאל-ְׁשלֹמֹה, ֵלאמֹר.  יא

ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר-ַאָּתה בֶֹנה, ִאם-ֵּתֵלְך ְּבֻחּקַֹתי 

ַֹתי, ְוֶאת-ִמְׁשָּפַטי ַּתֲעֶׂשה, ְוָׁשַמְרָּת ֶאת-ָּכל-ִמְצו

ָלֶלֶכת ָּבֶהם--ַוֲהִקמִֹתי ֶאת-ְּדָבִרי ִאָּתךְ , ֲאֶׁשר 

 ְוָׁשַכְנִּתי, ְּבתֹוְך ְּבֵני יגִּדַּבְרִּתי ֶאל-ָּדִוד ָאִביךָ .  

 ִיְׂשָרֵאל; ְולֹא ֶאֱעזֹב, ֶאת-ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל.  {פ}

 

בנית בית המקדש שלמה 

הראשון 



49 
 

דמות מרכזית טקסט מקראי ופרשנות ציר הזמן 
הקישור לתולדות עם 

ישראל 

U :סיכום ופירוש

שיעורים בספר מלכים א', פרקים ו-ז', 

ברוריה בן דוד 

 

U :סיור וירטואלי בבית המקדש הראשון

Uhttp://www.youtube.com/watch?v=2G

86Q5h6iSAU 

U :מידע על בית המקדש

בית המקדש הראשון, מתיה קם, אתר 

הוירטואלית של מט"ח.  יהיהספר

 

תמונות של בית המקדש הראשון: 

 
התמונות מתוך חיפוש "תמונות של בית 

המקדש" בגוגל. 

586 

לפנה"ס 

מלכים ב', פרק כה', פסוקים א'- יא' 

 ַוְיִהי ִבְׁשַנת ַהְּתִׁשיִעית ְלָמְלכֹו, ַּבחֶֹדׁש א

ָהֲעִׂשיִרי ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש, ָּבא ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶלךְ -

ָּבֶבל הּוא ְוָכל-ֵחילֹו ַעל-ְירּוָׁשַלִם, ַוִּיַחן ָעֶליהָ ; 

ַוָּתבֹא ָהִעיר, בַוִּיְבנּו ָעֶליָה ָּדֵיק, ָסִביב.  

ַּבָּמצֹור, ַעד ַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה, ַלֶּמֶלְך 

חורבן ממלכת 

יהודה 

לגלות יהודה קדמה 

גלות ממלכת ישראל 

ואובדן עשרת 

השבטים. 

עם נפילת ממלכת 

יהודה חרב גם בית 

http://www.youtube.com/watch?v=2G86Q5h6iSA�
http://www.youtube.com/watch?v=2G86Q5h6iSA�
http://no666.wordpress.com/2004/07/27/%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99/�
http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_history�
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דמות מרכזית טקסט מקראי ופרשנות ציר הזמן 
הקישור לתולדות עם 

ישראל 

 ְּבִתְׁשָעה ַלחֶֹדׁש, ַוֶּיֱחַזק ָהָרָעב גִצְדִקָּיהּו.  

 ַוִּתָּבַקע דָּבִעיר; ְולֹא-ָהָיה ֶלֶחם, ְלַעם ָהָאֶרץ.  

ָהִעיר, ְוָכל-ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ַהַּלְיָלה ֶּדֶרְך ַׁשַער 

ֵּבין ַהחֹמַֹתִים ֲאֶׁשר ַעל-ַּגן ַהֶּמֶלךְ , ְוַכְׂשִּדים ַעל-

 ַוִּיְרְּדפּו הָהִעיר, ָסִביב; ַוֵּיֶלךְ , ֶּדֶרְך ָהֲעָרָבה.  

ֵחיל-ַּכְׂשִּדים ַאַחר ַהֶּמֶלךְ , ַוַּיִּׂשגּו אֹתֹו ְּבַעְרבֹות 

 ַוִּיְתְּפׂשּו, וְיֵרחֹו; ְוָכל-ֵחילֹו--ָנפֹצּו, ֵמָעָליו.  

ֶאת-ַהֶּמֶלךְ , ַוַּיֲעלּו אֹתֹו ֶאל-ֶמֶלְך ָּבֶבל, ִרְבָלָתה; 

 ְוֶאת-ְּבֵני, ִצְדִקָּיהּו, זַוְיַדְּברּו ִאּתֹו, ִמְׁשָּפט.  

ָׁשֲחטּו, ְלֵעיָניו; ְוֶאת-ֵעיֵני ִצְדִקָּיהּו, ִעֵּור, 

 חַוַּיַאְסֵרהּו ַבְנֻחְׁשַּתִים, ַוְיִבֵאהּו ָּבֶבל.  {ס}  

ּוַבחֶֹדׁש ַהֲחִמיִׁשי, ְּבִׁשְבָעה ַלחֶֹדׁש--ִהיא ְׁשַנת 

ְּתַׁשע-ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה, ַלֶּמֶלְך ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶלךְ -

ָּבֶבל:  ָּבא ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב-ַטָּבִחים, ֶעֶבד ֶמֶלךְ -

ַוִּיְׂשרֹף ֶאת-ֵּבית-ְיהָוה, ְוֶאת-טָּבֶבל--ְירּוָׁשָלִם.  

ֵּבית ַהֶּמֶלךְ ; ְוֵאת ָּכל-ָּבֵּתי ְירּוָׁשַלִם ְוֶאת-ָּכל-

 ְוֶאת-חֹומֹת יֵּבית ָּגדֹול, ָׂשַרף ָּבֵאׁש.  

ְירּוָׁשַלִם, ָסִביב--ָנְתצּו ָּכל-ֵחיל ַּכְׂשִּדים, ֲאֶׁשר 

 ְוֵאת ֶיֶתר ָהָעם ַהִּנְׁשָאִרים יאַרב-ַטָּבִחים.  

ָּבִעיר, ְוֶאת-ַהּנְֹפִלים ֲאֶׁשר ָנְפלּו ַעל-ַהֶּמֶלְך 

ָּבֶבל, ְוֵאת, ֶיֶתר ֶהָהמֹון--ֶהְגָלה, ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב-

 ַטָּבִחים. 

U :סיכום ופירוש

אתר "לומדים בכיף", סיכום מלכים ב' פרק 

כ"ה 

U :מידע על חורבן בית ראשון

חורבן בית ראשון-מבוא, אברהם מלמט, 

הוירטואלית של מט"ח.  יהיאתר הספר

 

 

 

המקדש הראשון 

וחרבה העיר ירושלים 

ובא הקץ לשלטון בית 

דוד. 
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דמות מרכזית טקסט מקראי ופרשנות ציר הזמן 
הקישור לתולדות עם 

ישראל 

 

 
 

 

 

 

התמונות מתוך חיפוש "תמונות של חורבן בית 

 .ראשון" בגוגל

538 

לפנה"ס 

Uא'-ד'  א', פסוקים עזרא, פרק ספר

ָּפַרס  ֶמֶלךְ  ְלכֹוֶרׁש ַאַחת ּוִבְׁשַנת

 רּוחַ  ֵהִעירה' ֶאת ִיְרְמָיה ְּדַברה' ִמִּפי לְכלֹות

 ְוַגם ַמְלכּותֹו ְּבָכל קֹול ַוַּיֲעֶבר ָּפַרס ֶמֶלךְ  ּכֶֹרׁש

 ָּפַרס. ּכֹל ֶמֶלךְ  ּכֶֹרׁש ָאַמר ֵלאמֹר. ּכֹה ְּבִמְכָּתב

 ְוהּוא ַהָּׁשָמִים ִליה' ֱאלֵֹהי ָנַתן ָהָאֶרץ ַמְמְלכֹות

 ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשלַ  ִם ַבִית ֹ לו ִלְבנֹות ָעַלי ָפַקד

 ִעּמֹו ֱאלָֹהיו ְֹיִהי ַעּמו ִמָּכל ָבֶכם ִּביהּוָדה. ִמי

ה'  ֵּבית ֶאת ְוִיֶבן ִּביהּוָדה ֲאֶׁשר ִלירּוָׁשלַ  ִם ְוַיַעל

ִּבירּוָׁשלָ  ִם.  ֲאֶׁשר ָהֱאלִֹהים הּוא ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹהי

 ָׁשם ָגר הּוא ֲאֶׁשר ַהְּמקֹמֹות ִמָּכל ַהִּנְׁשָאר ְוָכל

 ּוִבְרכּוׁש ּוְבָזָהב ְּבֶכֶסף ְמקֹמֹו ַאְנֵׁשי ְיַנְּׂשאּוהּו

 ֲאֶׁשר ָהֱאלִֹהים ְלֵבית ַהְּנָדָבה ִעם ּוִבְבֵהָמה

ִּבירּוָׁשלָ  ִם. 

U:סיכום ופירוש 

אתר "לומדים בכיף" , עזרא פרק א' 

הצהרת כורש ושיבת כורש 

ציון. 

  לפנה"ס – בניית 516

בית המקדש השני. 

http://daledamos.blogspot.com/2012/07/arlene-kushner-on-romneys-tisha-bav.html�
http://www.google.co.il/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=7BTffABCtTKHGM&tbnid=TLJM-mLiwDKjmM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.fatimamovement.com/011_MakingaNewMessiah.htm&ei=bZmlUZSeDYar0gWDq4C4CQ&psig=AFQjCNHztLaVjfuf2Mpb13WGll66s_59Eg&ust=1369893613253666�
http://213.8.150.43/musagim/moreshet/moreshet_5/moreshet_5.htm�
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דמות מרכזית טקסט מקראי ופרשנות ציר הזמן 
הקישור לתולדות עם 

ישראל 

 
המלך כורש נותן לשבי ציון את כלי בית 

  .המקדש שנבוכדנאצר לקח שלל

הציור מתוך :"שיבת .ציור של גוסטב דורה

 ynetציון", אנציקלופדית 
 

 

 

 

 

 

 

 

המפה מתוך אתר תולדוט– אתר 

ההיסטוריה, מט"ח 

70 

לספירה 

U המרד הגדול – רקע לחורבן בית שני

ערך "המרד הגדול" בויקיפדיה 

סרט על חורבן יהודה: 

Uhttp://www.youtube.com/watch?v=fI

ALoiE_Nxs U 

סיכום בטקסט וסרטון על בית המקדש 

הראשון והשני והכותל המערבי: 

Uhttp://www.g-

dmovie.com/2011/08/temple.htmlU 

חורבן בית 

המקדש השני 

על ידי 

הרומאים 

הרומאים מוציאים 

את ה"יהודים" (אנשי 

ממלכת יהודה) 

 שנות גלות. 2000ל-

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fIALoiE_Nxs�
http://www.youtube.com/watch?v=fIALoiE_Nxs�
http://www.g-dmovie.com/2011/08/temple.html�
http://www.g-dmovie.com/2011/08/temple.html�
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U מונותאיזם ותולדות עם ישראל בתנ"ך 2פעילות סיכום לשער :

 בחר אחת הדמויות או אחד האירועים שלמדת עליהם .1

 מה חשיבות הדמות/האירוע? .2

 מה הרשים אותי  .3

 במה הדמות/אירוע רלוונטית לחיינו היום במדינה/עולם?  .4

U מי הדמות הקשורה לאירוע? 1פעילות : 

  ___________________________________________כיבוש ירושלים –

  ___________________________________________שיבת ציון –

  ___________________________________________כיבוש הארץ –

  ___________________________________________בניית בית המקדש הראשון –

  ___________________________________________מאבק עם מלאך –

   - ___________________________________________תמונותיאיסטיאמונה 

  ___________________________________________יציאת מצרים –

  ___________________________________________קבלת עשרת הדיברות – 

U השלם 2פעילות :

   ___________________________________________אברהם, יצחק ויעקב הם •

  ___________________________________________שרה, רבקה, רחל ולאה הן  •

_ ולכן אברהם הוא אבי האומה ___________________________________________בניו של אברהם הם  •

 ___________________________________________ וה___________________________________________ה

 ___________________________________________בניו של יעקב הם  •

  ___________________________________________לאחר המאבק עם המלאך יעקב קיבל את השם •

 ___________________________________________השם "יהודים" ניתן לצאצאי שבט  •

 - ___________________________________________לאחר חורבן בית המקדש הראשון, היהודים גלו ל •

  ___________________________________________לאחר חורבן בית המקדש השני, הגלות נמשכה כ- •

   ___________________________________________עבודת אלילים מנוגדת ל •

  ___________________________________________יריחו הייתה העיר הראשונה ש •
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U שער שלישי:חגים ומועדים בישראל

 "עצתי האחת היא : 
 חוגו את חגי אבותיכם והוסיפו עליהם קצת משלכם לפי כוחכם ולפי מסיבתכם.  

 העיקר, שתעשו הכל באמונה ומתוך הרגשה חיה וצורך נפשי, ואל תתחכמו הרבה.  

 אבותינו לא נמאסו עליהם שבתותיהם ומועדיהם, 

 אף על פי שחזרו עליהם כל ימי חייהם כמה וכמה פעמים בנוסח אחד. 

 הם מצאו בהם כל פעם טעם אחר והתערותא [התעוררות] חדשה.  

 ויודע אתה מפני מה? מפני שהייתה בהם לחלוחית וברכת החג שכנה בנפשם.  

 אלה שאינם מוצאים טעם בחגים ובמועדים, 

 סימן שנפשם ריקה ותוכם חול, ולאלה אין תקנה."

ח.נ. ביאליק, תרצ"ד 

שער זה עוסק בחגי ישראל ובמועדים נוספים המצוינים בארץ. 

 

Uת השער: ומטר

הכרת החגים והמועדים על פי לוח השנה העברי.  •

הכרת החגים ומאפייניהם והערכים הנלווים להם . בהמשך לכך ידעו  •

התלמידים לסווג את החגים לקבוצות כגון: חגים היסטוריים, חגים 

וכו'.  כרוןיהמופיעים בתורה, ימי ז

לימוד מעמיק של החג החל בקרבת מועד הלמידה, כולל רקע, מנהגים,   •

מאכלים ושירים*. 

*לימוד החג הקרוב למועד הלמידה - לדוג': תלמיד המתחיל בסביבות חג 

החנוכה – ההרחבה תעשה לגבי חג זה. 

U:אתרים מומלצים 

 אתר ,שיטים" •

 ערך "חגי ישראל ומועדיו"– ויקיפדיה •

אתר חג שמח – האתר לחגי ישראל  •

באתרים השונים מידע רב ומגוון לגבי כל חג,כולל מנהגי החג, שירים, טקסטים 

מן המקורות ופעילויות שונות. 
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U :סיווגים של חגים ומועדים

החגים בלוח השנה העברי: 

 תשרי

ראש השנה 

יום כיפור 

סוכות 

שמחת תורה 

 חשוון

יום הזיכרון  

ליצחק רבין 

חג הסיגד 

 כסלו

חנוכה 

 שבט טבת

טו' בשבט 

 אדר

פורים 

 ניסן

פסח 

מימונה 

יום הזיכרון לשואה 

ולגבורה 

 אייר

יום הזיכרון 

לחללי מערכות ישראל 

ופעולות האיבה 

יום העצמאות 

ל"ג בעומר 

 

 סיוון

שבועות 

 תמוז

יז' בתמוז 

 אב

ט' באב 

טו' באב 

 אלול
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U  הרעיונות והערכים העומדים בבסיסם של חגי ישראל ומועדיו

(עפ"י זכריה גורן) 

ערכים מועד 

אוניברסאליים 

ערכים 

לאומיים 

ערכים ערכים דתיים 

חקלאיים 

ערכים אישיים 

מחזוריות ראש השנה  

והתחדשות, יום 

בריאת האדם   

חשבון נפש 

לאומי, 

סיכומים 

ותוכניות  

קבלת עול 

מלכות שמים  

סיכומים,  

תוכניות, ברכות 

ומשאלות  

יום 

הכיפורים  

מותר האדם 

שנברא גוף 

ונפש  

סולידאריות 

לאומית ורצף 

הדורות בעולם 

היהודי  

האדם עומד 

לדין שמים, 

כפרה  

חשבון נפש אישי  

ובין אישי, סליחה  

שלום עולמי, סוכות  

שוויון וצדק 

חברתי  

אחדות ושוויון 

חברתי  

הסוכה מסמלת 

הסתופפות בצל 

קורת ה'.  

סיום – אסיף, 

התחלה – 

ניסוך המים 

ותפילה לגשם, 

טקסי האש 

לקראת 

התקצרות 

היום  

ארעיות מול 

קביעות  

ניצחון האור על חנוכה  

החושך – כסמל 

לניצחון הטוב 

על הרע 

גבורת המיעוט 

המאמין 

בצדקתו  

אמונה בהצלה 

ניסית  

העלאת האור  

הגלום באדם. 

גבורה והתגברות  

קשר והזדהות ט"ו בשבט  

האדם עם 

הטבע 

והסביבה, 

איכות הסביבה 

ושמירת הטבע  

הקשר של עם 

ישראל לארץ 

ישראל 

המוחשית, 

עציה ופרותיה  

בסדר טו בשבט 

הקבלי מקרבים 

את גאולת 

העולם והעם  

במשנה – 

תחילת שנת 

המס החדשה. 

בימנו: שמירת 

היערות 

וחידושם  

קשר היחיד 

לטבע. אחריות 

אישית לשמירת 

הטבע.  

פורקן. שבירת פורים  

מסגרות ליום 

אחד  

התבדלות מול 

טמיעה כדילמה 

של החיים 

אמונה בהצלה 

ניסית  

התמודדות עם  

היצר, עזרה 

לזולת  
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ערכים מועד 

אוניברסאליים 

ערכים 

לאומיים 

ערכים ערכים דתיים 

חקלאיים 

ערכים אישיים 

בגולה  

חרות האדם, חג פסח  

האביב  

חווית הזיכרון 

הקולקטיבי של 

הולדת עם 

ישראל 

ביציאתו 

מעבדות 

לחירות  

יציאת מצרים 

כהתממשות 

התוכנית 

האלוהית. 

הצלה ניסית.  

חג האביב 

וטקס קציר 

העומר  

מימוש החירות 

האישית. מימוש 

העברת המסר 

מדור לדור.  

יום השואה 

והגבורה 

קדושת חיי 

אדם, שוויון 

ערך האדם  

חובתנו כעם 

למנוע את 

השכחת 

השואה ואת 

הישנותה  

התמודדות   

אישית עם שוויון 

ערך האדם 

וקדושת חיי אדם.  

יום 

הזיכרון 

לחללי צהל  

החיים כערך. 

הצורך האנושי 

לזכור. גבורה.  

"במותם ציוו 

לנו את החיים" 

מימוש 

קולקטיבי של 

ערכים עליהם 

נפלו.  

הזיכרון האישי.   

חשבון הנפש בין 

היחיד לבין עמו 

ומדינתו התובעים 

קורבנות.  

יום 

העצמאות  

זכותו של כל 

עם לממש 

עצמאות 

מדינית  

המדינה 

כאמצעי 

להגשמת 

הציונות 

והדמוקרטיה  

המדינה 

כהתממשות 

התוכנית 

האלוהית  

הזדהות אזרחית  

ודמוקרטית של 

הפרט.  

המרד כרעיון. ל"ג בעומר  

כמימוש רוח 

הנעורים. האש 

כמסמלת הרס 

או קדמה.  

מרד בכובש זר 

– אומץ ע"י 

הציונות.  

אמונה 

בצדיקים.  

מרדנות ככוח  

בניה של משהו 

חדש.  

יום 

ירושלים  

ירושלים כעיר 

עמים רבים 

הקשר בין עם 

ישראל ובירתו 

ירושלים 

כמשאת נפש, 

יחסו של כל פרט  

לירושלים כסמל 
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ערכים מועד 

אוניברסאליים 

ערכים 

לאומיים 

ערכים ערכים דתיים 

חקלאיים 

ערכים אישיים 

ודתות רבות – 

סובלנות ודו 

קיום  

וכממשות, תוך כעיר קדושה.  הנצחית  

התחשבות באחר.  

קבלת עול של שבועות  

חוק ככלי מרכזי 

ליצירת סדר 

חברתי.  

"עובד אדמתו 

ישבע לחם" 

מוסר חברתי 

הקשור 

בעבודת 

האדמה  

מתן תורה – 

חוקה אלוהית. 

הבאת ביכורים 

כהודיה, כהכרת 

תודה לה'.  

התפרנסות 

ביושר כערך. 

הבאת 

ביכורים 

כסמל.  

התנהגות מוסרית 

כפועל יוצא של 

ציות לחוק.  

 

 

U :הטבלה לקוחה מן האתר

portal.herzliya.k12.il/sites/zeev-moreshet/...וערכים.%20 םחגיdoc  
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U :סיווגים נוספים

חגים 

מהתנ"ך 

חגים 

בהקשר 

לחקלאות 

ולטבע 

חגים 

הקשורים 

לאירוע 

היסטורי 

חגים 

לאומיים 

במדינת 

ישראל 

ימי זכרון צומות 

חגים 

הקשורים 

לעדה 

בישראל 

סוכות – חג ראש השנה 

האסיף 

חנוכה – 

ניצחון על 

היוונים 

יום הזיכרון 

לשואה 

ולגבורה 

יום הזיכרון צום גדליה* 

ליצחק 

רבין 

מימונה 

יום 

הכיפורים 

טו' בשבט –

חג לאילנות 

פסח – 

יציאת 

מצרים 

יום הזיכרון 

לחללי צה"ל 

ונפגעי 

פעולות 

האיבה 

י' בטבת – 

תחילת 

המצור של 

נבוכדנצר 

על 

ירושלים* 

יום הזיכרון 

לשואה 

ולגבורה 

חג הסיגד 

פסח – חג סוכות 

האביב 

ל"ג בעומר- 

מרד בר 

כוכבא 

יום 

העצמאות 

יז' בתמוז – 

נפילת 

חומות 

ירושלים* 

יום הזיכרון 

לחללי צה"ל 

ונפגעי 

פעולות 

האיבה 

 

שמיני עצרת 

(שמחת 

תורה) 

שבועות – 

חג הקציר 

שבועות- חג 

מתן תורה 

ט' באב – יום ירושלים 

חורבן בית 

המקדש 

הראשון 

והשני 

  

טו' באב – פורים 

חג האהבה 

(מנהג 

היציאה אל 

הכרמים) 

ט' באב – 

חורבן בית 

המקדש 

הראשון 

והשני 

אין חובה  

ללמוד את 

הצומות 

המסומנים 

 ב*

  

  



60 
 

U בחג בו התלמיד מתעמקהצעה לדף 

 ________ ___________________ _______________________כל מה שרצית לדעת על

 :מקור החג__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 :שמות החג_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 :מנהגים_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 :מאכלים_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 :שירים_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 כיצד נחגוג החג בביתי 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ?כיצד נחגוג החג בארץ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  הקשר בין חג זה לחגים אחרים (אם קיים) (למשל, שלושת

 כרון ויום העצמאות, פסח-ל"ג בעומר- שבועות)יהרגלים, יום הז

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ?מה אני אוהב / לא אוהב בחג זה 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 .מהם ערכי החג? אילו מבין הערכים רלוונטי עבורי- פרט 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  ?האם יש חג מיותר שהייתי מוותר עליו 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  האם הייתי מוסיף חג או אירוע למגוון חגי ישראל? פרט

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  מה דעתך על חג האהבה שנחגג בעולם בחודש פברואר, ובישראל

ב-טו באב? האם יש בו צורך? 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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U חגים ומועדים בישראל 3דף מסכם לשער : 

U זיהוי חגים ומועדים 1פעילות : 

  ___________________________חג המציין את תחילתה של השנה על פי הלוח היהודי: •

  ___________________________יום של חשבון נפש, כפרה וצום: •

חג בו מברכים על ארבעת המינים, מארחים אושפיזין ומציינים  •

  ___________________________את אסיף היבולים:

חג בו מציינים את סיום קריאת התורה ומתחילים מחזור קריאה  •

  ___________________________חדש:

  ___________________________יום המציין את רצח ראש הממשלה: •

  ___________________________יום חג ליהודי אתיופיה: •

  ________________________חג המציין את הניצחון על היוונים וטיהור בית המקדש: •

  ___________________________חג המציין את המחויבות לטבע ולשמירה עליו: •

  ___________________________חג המציין את הצלת יהודי פרס מהשמדה: •

 חג המציין את היציאה מעבדות לחרות ואת ראשית האביב: •

___________________________ 

  ___________________________יום חג שמקורו ביהודי מרוקו: •

יום לזכר קורבנות הנאצים ולזכר מעשי הגבורה של היהודים  •

בתקופת  

  ___________________________מלחמת העולם השנייה:

יום לזכר חיילי צה"ל שנהרגו במלחמות ישראל ולזכר ההרוגים  •

  ___________________________בפעולות הטרור:

  ___________________________יום לציון הקמת מדינת ישראל: •

יום בו מדליקים מדורות ומציינים את נצחונו של בר כוכבא על  •

  ___________________________הרומאים:

חג המציין את קבלת התורה, את סיום ספירת העומר ואת  •

  ___________________________ראשית הקציר:

 יום המציין את חורבנם של בית המקדש הראשון והשני: •

___________________________ 
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U ציין שני חגים, לפחות, בכל קבוצה: 2פעילות :

  ___________________________  ___________________________חגים שמקורם בתנ"ך •

   ___________________________  ___________________________ימי זיכרון •

   ___________________________  ___________________________חגים הקשורים לטבע •

   ___________________________  ___________________________חגים לאומיים •

   ___________________________  ___________________________ימי צום •

U ות הבאותהתמונות : לאיזה חג קשור3פעילות ?

 

 

 

 

 

 

 

 

U_________________U     U_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

U_________________U     U_________________ 
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U_________________U     U_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U_________________U           U_________________ 

 

 

 

 

 

 

התמונות מתוך חיפוש תמונות לחגי ישראל בגוגל 
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U שער רביעי- בין אדם לחברו

היהדות מתייחסת לשני סוגי מצוות: מצוות שבין אדם למקום (יחסי אדם- אלוהים) 

אדם, הסדרת היחסים החברתיים).   ומצוות שבין אדם לחברו (יחסי אדם-

מטרת שער זה להתמקד בהכרת חלק מהרעיונות שמאחורי מצוות "בין אדם 

המזמנים את השיח סביב נושא זה.  לחברו",תוך לימוד פתגמים וסיפורים

היות וישנם היבטים רבים להסדרת יחסים חברתיים (החל בחוקים המופיעים 

בעשרת הדיברות ועד אמירות רבות של חכמי ישראל במשך הדורות) וקיימים 

סיפורים ופתגמים רבים, המיקוד בשער זה הינו בנושאים של סובלנות, סבלנות 

וקבלת השונה. 

 

U :מהלך הלמידה

הכרת הנושא (מהי מצווה, הכרת המושגים "בין אדם למקום / לאדם",  •

נושאים נוספים בהם עוסקות מצוות בין אדם לחברו – נושאי רכוש, מתן 

צדקה וכו'). 

 מיקוד בפתגמים וסיפורים העוסקים בסובלנות, סבלנות וקבלת השונה. •
הבנת הטקסטים והבנת הרלוונטיות שלהם לחיינו. 

הכרת המושגים "בית הלל" ו"בית שמאי" כתפיסות עולם.  •

פיתוח דיון ושיח סביב נושאי הסובלנות, הסבלנות וקבלת השונה, תוך יצירת  •

חיבורים לחיי היומיום של הלומדים. 

 

U :חומר רקע

ערך "מצווה" בויקיפדיה 

 לחסוא מאמר: חובות שבין אדם לחברו, פרופ' יעקב שביט, ד"ר דפנה מוסקוביץ, צא

הוירטואלית של מט"ח.  עד באתר הסיפריה

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

U :פתגמים

 

 "יהא כבוד חברך חביב עליך כשלך"

 "אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו"

 "המלבין פני חברו ברבים – כאילו שפך את דמו"

 "מה ששנוא עליך – אל תעשה לחברך"

 "הווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות"

 "איזהו מכובד ? המכבד את הבריות"

 "את הנעשה אין להשיב"

 "כל הפוסל – במומו פוסל"

 "על טעם ועל ריח – אין להתווכח"

 "רצונו של אדם – כבודו"

 "אין אדם נתפס בשעת צרתו"

 "אחד בפה ואחד בלב"

 "ואהבת לרעך כמוך"

 "הווה דן כל אדם לכף זכות"

 

 

 

U :אתרים בנושא פתגמים

ניבונכון: ניבים ופתגמים, כולל פירושים. 

 .מילון פתגמים

 .פתגמים עבריים בויקיציטוט
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U פעילות בנושא פתגמים

בחרו יחד לפחות חמישה פתגמים.  .1

מה פירוש כל פתגם?  .2

הביאו דוגמא לכל פתגם.  .3

מה המשותף (או מה השונה) בין הפתגמים שבחרתם?   .4

 מהו הנושא המרכזי (או הנושאים המרכזיים) המופיע/ים בהם? .5

 

U הצעה לפעילויות נוספות

הדפיסו את הפתגמים שבחרתם, בתוספת הסבר ותמונות ותלו  •

ביחידה / במרכז ההשכלה. 

פעילות קבוצתית: הניחו במרכז השולחן תמונות המתארות  •

סיטואציות רלוונטיות (אלימות, אהבה, התייחסות לשונה וכו') 

ובקשו מהלומדים לחבר בין פתגם לתמונה. 

בחרו סיפור / שיר / סרט/ כתבה והביאו אותו/ה  לקבוצה. בקשו  •

מהלומדים לחבר בין מה שבחרתם לבין הפתגם / פתגמים 

שנלמדו. 

 

U סיפורים

קריאת הסיפור.  •

הבנת הנקרא.  •

כיצד, לדעתך, הסיפור קשור לנושא "בין אדם לחברו"?  •

מה דעתך על תוכן הסיפור?  •

האם נתקלת במקרה דומה?  •

מה עשית? כיצד הגבת?  •

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הסיפור מתוך: הפורטל הכחול – האתר של בני המושבים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כוכבי ים/לורן אייסלי

לורן אייסלי מספרת את סיפורו של סופר השוהה בבית מלון על חוף הים ומחליט 

לקחת פסק זמן מעבודתו בהליכה לאורך החוף. במרחק הוא מבחין באדם, אשר 

נראה כרוקד על החוף, ובסקרנותו מחליט לברר את פשר הדבר. 

בעוד הוא מתקרב אל הרוקד הוא רואה, כי זהו איש צעיר וכי איננו רוקד כי אם 

משליך עצמים מהחוף אל תוך האוקיינוס. הוא מתקרב עוד ומגלה כי האיש מרים 

מהחול כוכבי ים, שאלפים מהם נותרו שם עם בוא השפל, ומשליך אותם חזרה, 

אחד אחד, אל תוך האוקיינוס. הסופר שואל את האדם מדוע הוא לקח על עצמו 

מטלה שכזו, והאיש משיב כי אם לא יעשה זאת, כוכבי הים ללא ספק ימותו. 

בנקודה זו לועג הסופר לאיש ומודיע לו, כי ישנם קילומטרים רבים של חול 

ועשרות אלפי כוכבי ים, ושלא יתכן כי הוא באמת מאמין שמה שהוא עושה אכן 

ישנה משהו. 

האיש הצעיר עוצר לרגע וחושב על הטיעון. ואז הוא מרים כוכב ים נוסף ואומר 

לסופר בעוד הוא משליך אותו בחזרה לים: 

 "זה משנה.... לאחד הזה!"
 



68 
 

Uשתי בחירות 
מה הייתם עושים? תעשו אתם את הבחירה! אל תחפשו את הבדיחה בסוף, כי אין! 

תקראו את זה בכל זאת. השאלה שלי לכולם היא כזאת: האם אתם הייתם עושים 

את אותה הבחירה? 

בארוחת ערב למטרות צדקה שהתקיימה למען בית ספר לילדים בעלי ליקויי למידה, 

קם אב של אחד התלמידים ונשא נאום אשר אף אחד מן הנוכחים לא ישכח. אחרי 

ששיבח רבות את בית הספר ואת הצוות המסור שלו, הוא שאל שאלה: 

ל בשלמות. למרות זאת בני, שי, ו"כאשר שום דבר לא מפריע לו, הטבע עושה את הכ

לא יכול ללמוד דברים שילדים אחרים יכולים. הוא לא יכול להבין דברים שילדים 

אחרים מבינים. איפה הסדר הטבעי של הדברים בבני?" 

הקהל היה המום מהשאלה. 

האב המשיך: "אני מאמין שכאשר ילד כמו שי, מוגבל פיזית ונפשית, מגיע לעולם, 

מגיעה הזדמנות לטבעו האמיתי של האדם להציג את עצמה, והיא מגיעה בצורת 

ההתנהגות של אנשים אחרים כלפי אותו הילד." לאחר מכן הוא סיפר את הסיפור 

הבא: 

שי ואביו טיילו ליד פארק שבו ילדים ששי הכיר שיחקו בייסבול. שי שאל "אתה 

חושב שהם יתנו לי לשחק?" אביו של שי ידע שרוב הבנים לא ירצו שמישהו כמו שי 

יהיה בקבוצה שלהם, אבל האב גם הבין שאם יותר לו לשחק, הדבר יעניק לו 

תחושת שייכות וקצת ביטחון בכך שאחרים יקבלו אותו למרות מגבלותיו. 

אביו של שי, שלא ציפה להרבה, התקרב לאחד הילדים במגרש ושאל אם שי יכול 

לשחק. הילד הסתכל סביבו בחיפוש אחר הכוונה ואמר "אנחנו מפסידים ויש לנו 

מעט שחקנים, המשחק כרגע בסיבוב השמיני. אני מניח שהוא יכול להיות בקבוצה 

שלנו, וננסה להכניס אותו לחבוט בסיבוב התשיעי." 

שי הלך בקושי לכיוון הספסל של הקבוצה, לבש חולצה של הקבוצה עם חיוך רחב, 

והתיישב. לאביו הופיעה דמעה בקצה העין, והרגשת חמימות מילאה את ליבו. 

הילדים ראו את שמחתו של האב על היחס שנתנו לבנו. בסוף הסיבוב השמיני 

קבוצתו של שי הצליחה להוסיף עוד נקודות, אך לא מספיק כדי לנצח. בתחילת 

הסיבוב התשיעי, שי שם כפפה והלך לשחק בשדה הימני. למרות שלא חבטו לכיוונו 

כדורים, הוא היה נלהב רק מהיותו חלק מהמשחק ועל השדה. הוא חייך מאוזן לאוזן 

ונופף לאביו, שישב על הספסלים ביציע. עכשיו, כשכל הבסיסים מלאים וחסרות רק 

עוד נקודות ספורות לניצחון, היה זה תורו של שי לחבוט בכדור. 
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בצומת הזאת, האם הילדים יתנו לשי לחבוט ויוותרו על הסיכוי לניצחון במשחק? 

ל מלבד אפשרית, ובאופן מפתיע, שי קיבל את המחבט. כולם ידעו שחבטה היא הכ

מכיוון ששי לא ידע אפילו איך להחזיק במחבט, וכמובן שלא לחבוט בכדור. 

כששי התקרב לעמדת החבטה, המגיש, שראה שהקבוצה השנייה שמה את הרגשתו 

הטובה של שי מעל החשיבות של הניצחון, התקרב מספר צעדים כדי שיוכל לזרוק 

לשי כדור חלש יותר בו יוכל לחבוט. ההגשה הראשונה הגיעה ושי הניף את המחבט 

באופן מגושם ופספס. המגיש התקרב מספר צעדים נוספים, וזרק שוב את הכדור 

בעדינות לכיוונו של שי. הפעם שי הצליח לחבוט בכדור וכיוון האדמה, והכדור 

התגלגל לכיוונו של המגיש. 

המשחק אמור היה להסתיים בשלב זה, אך המגיש הרים את הכדור, ובמקום לזרוק 

אותו לילד בבסיס הראשון, הוא זרק את הכדור חזק וגבוה. שי יכול היה להיפסל וזה 

היה סופו של המשחק. 

המגיש זרק את הכדור בדיוק מעל לראשו של הילד שעמד בבסיס הראשון, אל מחוץ 

להשיג ידם של חברי קבוצתו. כל הקהל ביציעים וחברי הקבוצה החלו לצעוק "שי, 

רוץ לבסיס הראשון!" שי לא מעולם לא רץ רחוק כ"כ, למרות זאת הוא הגיע לבסיס 

הראשון. הוא התרוצץ ליד הבסיס הראשון, מבוהל ופעור עיניים. 

כולם צעקו "רוץ לבסיס השני! רוץ לבסיס השני!" 

שי רץ בצורה מגושמת לבסיס השני. חסר נשימה וקורן, הוא נאבק להגיע לבסיס 

השני. כאשר שי היה בדרכו לבסיס השני, הילד ששיחק בצד הימני הרחוק של 

המגרש החזיק את הכדור. הוא היה הילד הקטן ביותר בקבוצה. זאת הייתה 

ההזדמנות שלו להיות הגיבור של קבוצתו הפעם הראשונה. הוא יכול היה לזרוק את 

הכדור לילד בבסיס השני, ובכך לנצח במשחק, אך הוא ראה את כוונתו של המגיש, 

לכן זרק את הכדור בכוונה גבוה ורחוק ככל שיכל מעל לראשו של הילד שבתחנה 

השלישית. שי רץ לכיוון התחנה השלישית נרגש כולו, בזמן שחבריו לקבוצה 

המשיכו לרוץ ולהקיף את כל התחנות. 

כולם צעקו "שי, שי, שי, רוץ כל הדרך!" 

שי עשה את דרכו לבסיס השלישי. הילד מהקבוצה הנגדית, שעמד בבסיס הרביעי 

ואחרון, רץ לשי לעזור לו, וכיוון אותו לכיוון הבסיס השלישי. הילד צץ "רוץ 

לשלישי! שי, רוץ לשלישי!" כששי הקיף את הבסיס השלישי, הילדים משתי 

הקבוצות ואלה שעמדו בצד וצפו צעקו "שי, רוץ לבסיס הבית!" שי רץ לבסיס הבית, 

דרך על הבסיס, וכולם הריעו לו כגיבור שניצח את המשחק לקבוצה שהפסידה. 

באותו היום, המשיך האב את הסיפור בקול רך ודמעות זולגות, הילדים משתי 

הקבוצות עזרו להביא חלק אמיתי של אהבה ואנושיות לעולם שלנו. 
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שי לא החזיק מעמד עוד קיץ, הוא נפטר באותו החורף. הוא לא שכח את היותו 

גיבור, וכמה עשה את אביו שמח. כמה שימח את אימו כשהגיע הביתה, הדמעות 

שזלגו מעיניה, החיבוק שנתנה לגיבור הקטן שלה! 

ועכשיו הערת שוליים קטנה: כולנו שולחים אלפי בדיחות דרך האי-מייל בלי 

מחשבה שנייה. אבל כשמגיעים לשליחת הודעה על הבחירות שבחיים, אנשים 

חושבים פעמיים אם להעביר או לא. הגס, וולגרי, ולרוב גם המגונה, עוברים בקלות 

, אך החלטות פומביות על הגינות לרוב מדוכאות בבתי ספרינו יהווירטואלבמרחב 

ומקומות העבודה שלנו. 

אם אתם חושבים על להעביר את המסר הזה הלאה, רוב הסיכויים שאתם מתחילים 

למיין את האנשים בפנקס הכתובות שלכם אשר להם לא יהיה "מתאים" לשלוח סוג 

כזה של הודעה. ובכן, האדם ששלח לכם את ההודעה האמין שכולנו יכולים לגרום 

לשינוי. לכולנו יש בכל יום אלפי הזדמנויות לעזור לאנשים להבין את "הסדר הטבעי 

 בין אנשים מציגים בפנינו את םוטריוויאליישל הדברים". כ"כ הרבה דברים מעושים 

הבחירה: להעביר הלאה את ניצוץ האהבה והאנושיות, או שמא נוותר על ההזדמנות 

להאיר את יומם של אלה מאיתנו שיכולים פחות, וחיים בעולם פחות טוב וקר יותר 

משלנו. 

איש חכם אמר פעם שכל חברה נשפטת בדרך שהיא מתייחסת לאלה שהמזל העיר 

לאחרים. אשר להם פחות מ

 

 

הסיפור מתוך אתר: בחירות בחיים – מרכז הדרכה מקוון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

U גנב העוגיות

לילה אחד, בשדה תעופה הומה אדם  

היא הבינה שהגיעה יותר מדי מוקדם. 

בחנות הספרים מצאה לעצמה איזה ספר מותח  

ובמעדנייה, קנתה שקית עוגיות מדיפות ריח.  

חפשה מקום לשבת בו כמה שעות עד הטיסה  

 מצאה פינה והתיישבה והכרטיס בכיסה.

היא הייתה מאוד מרוכזת בספר שבידה  

כשבזוית עינה הבחינה , בגבר שהתיישב לידה,  

היא לא הייתה שמה לב אליו בכלל, אבל,  

בחוצפתו העיז המנוול,  

לשלוח יד אל שקית העוגיות שבניהם הייתה מונחת,  

וכבתוך שלו הרשה לעצמו עוגיות לקחת. 

היא החלטה להתעלם מהחוצפה והגסות.  

לא לעשות סקנדל, אולי תיפסק העזות.  

וכך היא נשנשה, בעודה מביטה בשעון שעל הקיר  

וגנב העוגיות מחסל לה את המלאי בקצב מהיר. 

על כל עוגייה שהוא לקח, היא גם לקחה אחת לפה  

חושבת לעצמה, בטח הבוטה יבקש גם כוס קפה.  

כשנשארה רק עוגייה אחת, היא תהתה מה יעשה עכשיו.  

והוא ביד רועדת חיוך מבויש על פניו,  

לקח את העוגייה האחרונה וחלק אותה לשניים,  

חצי הוא הציע לה בעוד החצי השני, כבר היה לו בין השיניים. 

בעצבנות גוברת ועם מחצית עוגייה בידה  

חשבה לעצמה, הוא גם גנב וגם חצוף, אפילו לא אמר תודה. 

כשהוכרז בקול שהגיע מועד הטיסה, חשה הקלה,  

אספה את חפציה ולעבר שער היציאה התנהלה.  

בלי להסתכל אחורה על גנב העוגיות וגסותו המעצבנת,  

הלכה במהירות, קדימה מתבוננת. 



72 
 

היא עלתה למטוס וצנחה אל מושבה,  

והחליטה לחזור אל הספר שאת ליבה שבה.  

בעודה מפשפשת בתיק אחר הספר בידיה  

הייתה שם שקית עוגיות מלאה, מול עיניה. 

המומה ומופתעת היא הבינה, איך לא,  

העוגיות האחרות היו פשוט שלו,  

הוא חלק אותן עימה ולא אמר לה די,  

ולדאבונה להתנצל כבר מאוחר מדי.  

בעצב היא הבינה שהגסות הייתה שלה,  

היא הגנב , ואת העוגיות שלו בעצם היא אכלה.  

כמה פעמים בחיינו אנחנו לגמרי בטוחים שאנחנו יודעים משהו בוודאות מלאה, ואז 

מגלים מאוחר יותר או מאוחר מדי שמה שהאמנו בו, שמה שחשבנו שהוא האמת 

הצרופה, בעצם איננו כך. 

לא הכול בחיים הוא שחור או לבן, יש גוונים של אפור. כדאי תמיד לשמור על לב 

פתוח ותמיד לשאול את עצמנו, אם אנחנו לא אוכלים את העוגיות של מישהו אחר. 

הסיפור מתוך: אתר אש התורה 
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U בית הלל ובית שמאי

Uבית הלל ובית שמאיU  -הן שתי שיטות בית הלל ובית שמאי 

 1שתי אסכולות בתקופת המשנה, שנוסדו במאה ה- –שונות

  .על-ידי שניים מחכמי המשנה: הלל ושמאי
Uהלל הזקן,U הקים בירושלים בית מדרש בעל אופי חדש: בזמן 

הלימוד יכול כל תלמיד ליצור פרשנות משלו לפסוקי 

המקרא ולחדש חידושים בהלכה. שיטה זו קסמה לתלמידים 

 רבים, ובית המדרש של הלל התמלא באלפי תלמידים. 
Uשמאי,U שהיה מתנגדו של הלל ואף יצא כנגד שיטת 

הלימודים הזאת, נאלץ להתפשר עם המציאות ולפתוח בית 

מדרש משלו בירושלים בו נקבעה רק הלכה אחת.  

  .וכך התפתחו שתי השיטות – בית הלל ובית שמאי

 

 קבר הלל הזקן

והתלמוד.  בית הלל ובית שמאי מייצגים את תרבות הוויכוח שאפיינה את תקופת המשנה

בית הלל  :הם והתלמידים שבאו אחריהם הציגו גישות שונות בקביעת עמדות והלכות

  .המחמירה מייצגים פעמים רבות את השיטה המקילה, ואילו בית שמאי – את הגישה
 למרות המחלוקות הרבות בין הלל לשמאי – שררו ביניהם יחסי ידידות ואף קשרי

 נישואים. ואנשי בית הלל, לפני שהציגו את עמדתם, היו מקפידים להציג את העמדה

  .המנוגדת של בית שמאי
הלל" מתאר  גם בלשון ימינו משמשים שני שמות אלו לתיאור גישות שונות: הביטוי "בית

 להחמיר את הגישה הנוטה להקל, ואילו הביטוי "בית שמאי" – גישה הנוטה

 Uhttp://www.rogozin.net/subject/Moreshet/ishim8.htmUמתוך: 

U :אתרים נוספים

ערך "שמאי הזקן" , ערך "הלל הזקן" בויקיפדי, ערך "בית הלל ובית שמאי" בויקיפדיה

 .בויקיפדיה

U שאלות

מהם (חלק) מהנושאים שבהם דנו הלל ושמאי?  .1

האם הם מתייחסים למצוות שבין "אדם למקום" או "אדם  .2

לחברו"? 

מה פירוש המונח: "נוהג לפי בית הלל"  או "נוהג לפי בית  .3

 שמאי"?

  הדגם.כיצד המונחים הללו רלוונטיים לחיינו כיום? .4

http://www.rogozin.net/subject/Moreshet/ishim8.htm�
http://www.rogozin.net/subject/Moreshet/ishim8.htm�
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U "פעילויות מסכמות לשער "בין אדם לחברו

  אותו כתבה סוזן פוליס שוץקראו את השיר .1

 

  

חבר 

הוא זה המתעניין 

בכל מעשיך. 

חבר 

הוא זה העומד לצידך 

ברגעים היפים וגם 

 …בשעות הקשות

חבר 

הוא זה המבין 

כל דבר אשר אתה עושה. 

חבר 

הוא זה אשר יאמר לך 

את האמת על עצמך. 

חבר 

הוא זה היודע 

בפני מה עליך לעמוד 

כל הזמן. 

 

חבר 

הוא זה שאינו 

מתחרה בך. 

חבר 

הוא זה השמח באמת 

בשבילך כשאתה מצליח. 

חבר 

הוא זה המנסה 

לעודד את רוחך 

 .כשאתה נכשל

חבר 

הוא חלק ממך 

אשר בלעדיו 

אתה אינך שלם 

תודה לך על היותך לי 

חבר. 

 



75 
 

לכתוב עוד בתים מָחּברת השיר כותבת מהו חבר לדעתה. המשך  .2

 תכונות שאתה מחשיב כתכונות של חבר טוב.וציין בהם  לשיר,

חברו?  להיות לא לך תגרום אדם של תכונה או התנהגות איזו .3

 להתפשר?) מוכן אינך מה (על

גם אם אינך חבר של מישהו – אילו תכונות / התנהגויות יהיה  .4

לך קשה לכבד? מה , לדעתך, ניתן לעשות בעניין זה? 

 מתוך אתר: 1-3השיר ושאלות 

Uhttp://www.orianit.edu-

negev.gov.il/irisshap/sites/homepage/check22/shutz.htmU 

 

 

U אתר בנושא "סובלנות" , כולל פעילויות

Uhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/research-information-

resource/maayan/qualifications/tolerance/pages/default.aspxU 

 

 

U "שאלות לדיון בנושא "סובלנות

 

מהי סובלנות?  •

מה ההבדל בין "סבלנות" ל"סובלנות"?  •

לאילו תחומי חיים מתייחסת ה"סובלנות"?  •

 מה הקשר בין הפתגמים שלמדנו ובין סובלנות? •

 האם אתה רוצה להוסיף פתגם?  •

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orianit.edu-negev.gov.il/irisshap/sites/homepage/check22/shutz.htm�
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/irisshap/sites/homepage/check22/shutz.htm�
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/research-information-resource/maayan/qualifications/tolerance/pages/default.aspx�
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/research-information-resource/maayan/qualifications/tolerance/pages/default.aspx�
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U שער חמישי- מעגל החיים היהודי
 

  קהלת פרק ג
  

א       ַלּכֹל, ְזָמן; ְוֵעת ְלָכל-ֵחֶפץ, ַּתַחת ַהָּׁשָמִים.  
ב       ֵעת ָלֶלֶדת,      ְוֵעת ָלמּות; 

         ֵעת ָלַטַעת,      ְוֵעת ַלֲעקֹור ָנטּועַ . 
ג       ֵעת ַלֲהרֹוג      ְוֵעת ִלְרּפֹוא, 
         ֵעת ִלְפרֹוץ      ְוֵעת ִלְבנֹות. 

ד       ֵעת ִלְבּכֹות      ְוֵעת ִלְׂשחֹוק, 
         ֵעת ְספֹוד        ְוֵעת ְרקֹוד. 

ה       ֵעת ְלַהְׁשִליְך ֲאָבִנים,  ְוֵעת ְּכנֹוס ֲאָבִנים; 
         ֵעת ַלֲחבֹוק,    ְוֵעת ִלְרחֹק ֵמַחֵּבק. 

ו        ֵעת ְלַבֵּקׁש      ְוֵעת ְלַאֵּבד, 
         ֵעת ִלְׁשמֹור    ְוֵעת ְלַהְׁשִליךְ . 
ז        ֵעת ִלְקרֹוַע     ְוֵעת ִלְתּפֹור, 

         ֵעת ַלֲחׁשֹות   ְוֵעת ְלַדֵּבר. 
ח       ֵעת ֶלֱאהֹב    ְוֵעת ִלְׂשנֹא, 

         ֵעת ִמְלָחָמה    ְוֵעת ָׁשלֹום.   
 

(מתוך אתר "שיטים") 
 
 

U :במעגל החיים היהודי מספר נקודות ציון

ברית המילה 

בר / בת המצווה 

חתונה 

אבל 

שבת 

 

בשער זה נערוך הכרות קצרה עם כל אחת מנקודות הציון הנ"ל ונכיר את מאפייניה, 

הייחודיים לעם ישראל. 
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U ברית המילה

 2006ברית / רובין מרקל, קבוצת יובל, Uמקורות מידע:
בתורה שלושה מקרים בהם ברית מקודשת על ידי אות המסמל אותה:   

הקשת , אות ששוב "ְלא-יהיה עֹוד ַהַּמִים ְלַמּבּול,  

ְלַׁשֵחת ָּכל-ָּבָׂשר" (בראשית ט:טו) , השבת, שישמרו בני- ישראל,  

"ַלֲעׂשֹות ֶאת-ַהַּׁשָּבת ְלדֹרָֹתם, ְּבִרית עֹוָלם" (שמות לא:טז),  

ומילה, "ַוֲהִקמִֹתי ֶאת-ְּבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנךָ , ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך  

ְלדורוָתם--ִלְבִרית עֹוָלם:  ִלְהיֹות ְלָך ֵלאלִֹהים, ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריךָ .  

ְוָנַתִּתי ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריךָ ,  

ֵאת ָּכל-ֶאֶרץ ְּכַנַען, ַלֲאֻחַּזת, עֹוָלם; ְוָהִייִתי ָלֶהם, ֵלאלִֹהים. 

ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל-ַאְבָרָהם, ְוַאָּתה ֶאת-ְּבִריִתי ִתְׁשמֹר, 

ַאָּתה ְוַזְרֲעָך ַאֲחֶריךָ , ְלדורוָתם. זאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו,  

ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם, ּוֵבין ַזְרֲעךָ , ַאֲחֶריךָ :  ִהּמֹול ָלֶכם, ָּכל-ָזָכר.ּוְנַמְלֶּתם,  

ֵאת ְּבַׂשר ָעְרַלְתֶכם; ְוָהָיה ְלאֹות ְּבִרית, ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם.  

ּוֶבן-ְׁשמַֹנת ָיִמים, ִיּמֹול ָלֶכם ָּכל-ָזָכר--ְלדורוֵתיֶכם: ְיִליד ָּבִית-- 

ּוִמְקַנת-ֶּכֶסף ִמּכֹל ֶּבן-ֵנָכר, ֲאֶׁשר לֹא ִמַּזְרֲעָך הּוא."  

(בראשית יז:ז-יב) 

טקס המילה, אות בגוף האדם מתחילת חייו,  

מסמל כניסתו של תינוק לעם היהודי, על אלף דורותיו.  

המילה מבדילה אותו מהגוים, ומקבלת אותו כחבר לעם ולקהילה  

כאדם שלם, כפי דברי חז"ל במשנה:  

'רבי אומר, גדולה היא מילה, שכל המצוות  

שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם, עד שמל, שנאמר  

"התהלך לפניי, והיה תמים" ' (נדרים ג:י).   

מילה מכינה את האדם לירושתו,  

כמו בני ישראל לפני כניסתם לארץ כנען עם יהושע: 

"ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר-ַּתּמּו ָכל-ַהּגֹוי, ְלִהּמֹול; ַוֵּיְׁשבּו ַתְחָּתם ַּבַּמֲחֶנה,  

ַעד ֲחיֹוָתם. ַוּיֹאֶמר ְיהָוה, ֶאל-ְיהֹוֻׁשעַ ,  

ַהּיֹום ַּגּלֹוִתי ֶאת-ֶחְרַּפת ִמְצַרִים, ֵמֲעֵליֶכם" (יהושע ה:ח-ט).   

מהיום חיי התינוק שזורים בחיי העם בחבלי דם ובחירה,  

בזיכרון ההיסטורי שלו, בגורלו הלאומי,  

באחריותו כלפי העולם, בקינותיו, בשמחותיו,  

ובמעשיו, כברית עולם.    
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 מתוך אתר "שיטים" •

 ערך "ברית מילה" בויקיפדיה •

"ברית מילה" – הסוכנות היהודית באתרהספרייההוירטואלית של מט"ח.  •

 

U : שאלות

למה נועדה ברית המילה? ( להוות אות לקשר שבין ה' לעם  •

ישראל) 

מי היה הראשון שערך ברית מילה? (אברהם)  •

מדוע , לדעתך, עריכת ברית המילה היא מצווה ביהדות? (זו  •

מצווה ולא ניתנת ליהודים הזכות לבחור אם לעשות ברית או 

לא, על מנת להבטיח את המשכיות העם, על מנת שהאדם יהא 

 קשור מתחילת חייו לעם היהודי. 

 ישנם גם הסברים לגבי חשיבות המילה לבריאות ולהיגיינה)

 האווירה? תהיהיהרגשת? מה האם נכחת בטקס ברית מילה? מה  •

 במה שונה טקס כיום גם טקסי "בריתה" לבנות? מדוע, עורכים •

 כזה מברית מילה? 
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U בר מצווה / בת מצווה

 

ערך "בר מצווה" בויקיפדיה: 

ערך "בת מצווה" בויקיפדיה: 

 

U :שאלות

מה פירוש להיות "בר" או "בת" מצווה? (ליטול על עצמך  •

אחריות, במובן הדתי – קיום מצוות התורה). 

 ב(בהתאמה)?  13 -12מדוע מציינים את בת/בר המצווה בגילאי  •

בר / בת מצווה הינו סוג של "טקס מעבר" . ממה למה  •

"עוברים"?  
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U נישואין: חופה וקידושין

 

ערך "חופה וקידושין" בויקיפדיה  , ערך "חתונה" בויקיפדיה

ערך "חופה וקידושין" באנציקלופדיה היהודית 

על טקס הנישואין היהודי, באתר "הויה- מרכז טקסי חיים ישראלי" 

ערך "כתובה" בויקיפדיה:  "אם אשכחך ירושלים" – פירוש, באתר "גשר"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מתוך ערך "כתובה" בויקיפדיה. 

U :שאלות

 מהם מאפייני טקס הנישואין היהודי ?  •

מדוע מוזכרת ירושלים בטקס הנישואין?  •

  נישואין? מה הייתה האווירה? כיצד הרגשת?טקסי ראייתהאם  •

טקסי חופה נערכים בנוסחים שונים (ספרד, אשכנז, תימן) מדוע  •

  קיימת ההפרדה הזו, והאם יש בכך צורך? 

?  בטקס החופה והקידושין החתן והכלהמרגישיםלדעתך כיצד  •

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:-Ketubbah._Venice,_Italy,_1750-.jpg�
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 מהי כתובה ולמה היא משמשת? האם יש בה צורך גם כיום?
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U אבלות
 

ערך "אבלות (יהודית)" בויקיפדיה 

מנהגי אבלות- אתר "שיטים" 

 

U :שאלות

?  ת המתאבל/ למשפחהמה חשיבותם של מנהגי האבלות לאדם •

אילו מנהגי אבלות את/ה מכיר/ה?  •

האם נוכחת פעם בהלוויה / שבעה?  •

מה הייתה האווירה?  •

כיצד הרגשת?  •
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U השבת

U :מידע ופעילויות ניתן למצוא

באתר "שיטים". 

ערך "שבת" בויקיפדיה. 

מאמר: השבת, מתיה קם באתר הספרייההוירטואלית של מט"ח. 

U :שאלות

ת אין אח וֵָרַע בכל ספרות המזרח הקדום, והיא תרומה ישראלית  ּבָ ַלׁשַ

כבר (2)".במינה ומכרעת בהשפעתה, לתרבות העולם מקורית, יחידה

 ואין ַעם …העיד יוסף בן מתתיהו: "אין עיר יוונית  שנה2,000לפני כ- 

ואחד העם (3)".שבו אנו שובתים שלא חדר אליהם מנהג היום השביעי

 מדקדק …צורך להיות כתב: "אין ,השבת והציונות במאמרו על

 מי שמרגיש בלבו …(=מקפיד) במצוות בשביל להכיר את ערך השבת

 …אמיתי עם חיי האומה בכל הדורות, הוא לא יוכל בשום אופן קשר

של עם ישראל בלי "שבת מלכתא" (=שבת  לצייר (=לדמיין) לו מציאות

 4)".המלכה

הוירטואלית של מט"ח )  (מתוך:מאמר: השבת, מתיה קם באתר הספרייה

 מדוע נאמר שהשבת היא "תרומה ישראלית מקורית" .א

 מדוע , לדעתך , אימצו כל עמי העולם את רעיון השבת? .ב

 מדוע נאמר שגם מי שאינו מקפיד במצוות מכיר בערך השבת? .ג

 מהי השבת עבורך? .ד

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7147�
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7147�
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7147�
http://www.google.co.il/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Xe15UoCnqRUMDM&tbnid=a_uWjWkevw4qZM:&ved=&url=http://www.tapuz.co.il/blog/net/viewentry.aspx?entryId=2415383&ei=7OqsUbrdD8GdtAb7joDwDg&psig=AFQjCNEew2svZ_ptziq_QmeRWIzruOZsLA&ust=1370373228300411�
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מתוך: חיפוש תמונות בנושא "שבת" בגוגל. 

מה רואים בתמונה?  •

כיצד קשורים הפריטים השונים לקבלת השבת?  •

 

  "אפשר לומר בלי שום הפרזה, כי 

"יותר משעם ישראל שמרו על השבת, שמרה השבת אותם". 

(אחד העם) 

מה פירוש המשפט?  •

 כיצד שומרים כיום את השבת? (דתיים, חילוניים) •

 מה אתה אוהב בשבת?  •
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U מעגל החיים היהודי 5 פעילות לסיכום שער :

U התאם בין המילים והביטויים שבמחסן המילים ובין המועד. 1פעילות :

 

מחסן מילים: 

כתובה, חופה, "בא בבריתו של אברהם", "כי בו שבת מכל מלאכתו", 

, עליה לתורה, שבירת 12נרות, חלה, ביום השמיני, עול מצוות, בגיל 

הכוס, שבעה ימים, קדיש, 

 ברית עולם, קידושין.

 המועדים:

שבת 

ברית מילה 

בר מצווה 

בת מצווה 

נישואין 

אבל 

 

U 2פעילות :

  במעגל החיים היהודי. מנהגיםאחד הבבחר 

 .תאר את מאפייניו 

  מדוע, לדעתך, חשוב להמשיך ולשמר מועד זה במעגל הסבר

החיים היהודי? 

 ?האם יש מנהג שנראה לך מיותר, ועליו היית מוותר 

  ?האם יש מנהג אותו היית מוסיף למעגל החיים היהודי 
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U שער שישי- הרצף היהודי מסיום תקופת התנ"ך עד ימינו

 שנה. במהלך 2000לאחר חורבן בית המקדש השני יצא עם ישראל לגלות בת כ- 

תקופה זו נפוצו היהודים בכל הארצות ולכל היבשות וקמו קהילות גדולות 

ומפוארות במדינות רבות. 

שער זה מטרתו להאיר, ולו במעט, את העשייה והיצירה היהודית במהלך הדורות. 

זאת, דרך ההכרות עם מספר אישים יהודיים שפעלו בתקופות שונות. 

 

בשער זה יש לבחור  שני אישים ולכתוב עבורם "תעודת זהות". 

 ההמלצה היא: לבחור אחד מהגברים ואחת מהנשים 

U :חומר רקע

 Uhttp://mikragesher.org.il/titles/timeline/Uציר הזמן : •

 הערה: רצוי למקם את כלל האישים הנסקרים בשער זה על ציר הזמן 
לפני תחילת ההעמקה בשנים מן האישים. 

 ערך "גלות (יהודית)" בויקיפדיה: •

 Uhttp://www.ilschool.org.il/jew/Uאישים בתרבות ישראל: •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mikragesher.org.il/titles/timeline/�
http://mikragesher.org.il/titles/timeline/�
http://www.ilschool.org.il/jew/�
http://www.ilschool.org.il/jew/�
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U :אישים נבחרים

U1 . רבי יהודה הנשיא: "תורה וגדולה במקום אחד", חותם המשנה

 ערך "רבי יהודה הנשיא" בויקיפדיה. •

 רבי יהודה הנשיא, הרב עדין שטיינזאלץ, בספריה הוירטואלית  באתר מט"ח. •

עשר עובדות על רבי יהודה הנשיא באתר "הידברות"  •

קבר רבי יהודה הנשיא בבית שערים: 

 

 

 

 

 

 

 

 

התמונה מתוך חיפוש תמונות רבי יהודה הנשיא בגוגל. 

 

U2 . הרמב"ם:גדול חכמי ישראל בימי הביניים – פילוסוף, פוסק ורופא

 ערך "הרמב"ם" בויקיפדיה •

 ), מתיה קם בספריה הוירטואלית באתר מט"ח.1138-1204רמב"ם ( •

 : y-netמשה בן מימון באנציקלופדית  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התמונות מתוך חיפוש תמונות של הרמב"ם בגוגל. 

http://www.google.co.il/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=et_ryKIBRNF2xM&tbnid=-jjMBKgfvhshOM:&ved=&url=http://www.trekker.co.il/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D/photos.asp?number=30&ei=ooO7Ufn5Jsjxsgb2m4Fo&psig=AFQjCNGWT5LC95qAQoDqUGNv8erTV4tCEg&ust=1371329826683869�
http://www.google.co.il/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=bsc9ULKY6vgK9M&tbnid=DT0CYZmUAXuWsM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.mishnetorah.com/rambam/portrait.htm&ei=YRmzUa6fMMaFhQf694GAAQ&psig=AFQjCNEck9hd0Fo06a6ZrzF7boMLmZRaSg&ust=1370778337833334�
http://www.google.co.il/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=vv-CLwB6EVEs-M&tbnid=nyJ3u12715NjsM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.2all.co.il/web/Sites/zipori/PAGE18.asp&ei=oxmzUYOsHY-HhQfazICAAQ&psig=AFQjCNGTS3cK9HWFV97YYDtq7cb4ToSyFQ&ust=1370778403526587�
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U3 .דונה גרציה: אשת עסקים, נדבנית ומדינאית יהודייה .

 Uhttp://www.ilschool.org.il/jew/dona.htmUדונה גרציה באתר:  •

ערך "דונה גרציה נשיא" בויקיפדיה.  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הבול מתוך חיפוש תמונות של דונה גרציה בגוגל. 

 

 
U4 . :רבי שלום שבזי– גדול משוררי תימן

בויקיפדיה.  ערך שלום שבזי •

באתר "שירונט".  שירים של רבי שלום שבזי •

ביוטיוב.  שירי רבי שלום שבזי •

שיר: אגדת רבי שלום שבזי– יזהר כהן באתר  “שירונט".  •

 

 

 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&source=images&cd=&docid=HvE7nEsEOplV8M&tbnid=c4pSmQoITp1khM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.zeevgalili.com/2007/01/8398&ei=5BezUYTRE4uEhQfUn4CoCw&psig=AFQjCNGpk-yNb_3nqVUqA-FSb1CpoVCt9Q&ust=1370777956363981�
http://www.ilschool.org.il/jew/dona.htm�
http://www.ilschool.org.il/jew/dona.htm�
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U5 . השר משה מונטיפיורי: נדבן ומקים השכונות הראשונות מחוץ לחומה בירושלים

 http://www.ilschool.org.il/jew/montipyuri.htmמשה מונטיפיורי:  •

הערך "משה מונטיפיורי" בויקיפדיה.  •

בספריה הוירטואלית באתר מט"ח: )1784-1885משה מונטיפיורי ( •

השיר "משה מונטיפיורי" ביוטיוב  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התמונות מתוך חיפוש תמונות של משה מונטיפיורי בגוגל. 

 

U6 הברון רוטשילד: "הנדיב הידוע" ו"אבי" ההתישבות בא"י בתקופת העליה .

הראשונה 

ערך "אדמונד ג'יימס דה רוטשילד" בויקיפדיה.  •

 http://www.ilschool.org/jew/rotshield.htmהברון רוטשילד: •

 הברון רוטשילד באתר "רמת הנדיב". •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מתוך חיפוש תמונות של הברון רוטשילד בגוגל. 

http://www.google.co.il/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=y-rVIOOk93ELHM&tbnid=YHWsdv6uepNJPM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99&ei=fIe7UbfTCYfetAajsoFw&psig=AFQjCNGvWjn75FoPSu486AhnR7aP3mCHLg&ust=1371330812230084�
http://www.google.co.il/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=y-rVIOOk93ELHM&tbnid=YHWsdv6uepNJPM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-15576,00.html&ei=fIe7UbfTCYfetAajsoFw&psig=AFQjCNGvWjn75FoPSu486AhnR7aP3mCHLg&ust=1371330812230084�
http://www.google.co.il/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=u4wHDLo_dK1zEM&tbnid=RF7eDa6apzGS-M:&ved=&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%93_%D7%92'%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A1_%D7%93%D7%94_%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%93&ei=HYi7UfjZLIHUswaln4EQ&psig=AFQjCNFyXvjBYDVxVI_Q9dA4_d17HDHVgA&ust=1371330973785739�
http://www.ilschool.org.il/jew/montipyuri.htm�
http://www.ilschool.org.il/jew/montipyuri.htm�
http://www.ilschool.org/jew/rotshield.htm�
http://www.ilschool.org/jew/rotshield.htm�
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U7 . בנימין זאב הרצל : חוזה מדינת היהודים

ערך "בנימין זאב הרצל" בויקיפדיה.  •

 . ynetערך "בנימין זאב הרצל" ב- •

אתר מוזיאון הרצל (כולל גלריית תמונות):  •

מילות השיר "בנימין זאב" בשירונט:  •

שירים על הרצל + ניתוח והפעלה :  •

Uwww.ironi-1.co.il/LinkClick.aspx?fileticket=mu4fKaFz26Q%3D U... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מתוך חיפוש תמונות של הרצל בגוגל. 

 

U8 . הרב קוק: רב והוגה דעות , בעל תרומה מכרעת לעיצוב חיי הדת בא"י

ערך " הרב קוק" בויקיפדיה.  •

 ציטוטים של הרב קוק באתר "בין המרכאות". •
 

 

 

 

 

 

 

 

התמונה מתוך חיפוש תמונות של הרב קוק בגוגל. 

http://www.google.co.il/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=caUdhJA5Hsjj0M&tbnid=5W3FUxgND4w2vM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.shareyot.co.il/?p=2408&ei=koi7UfL3Oo_ltQao2IAg&psig=AFQjCNEw3xeGywFAFfUr1QTyvNlzxL2gSQ&ust=1371331091025356�
http://www.ironi-1.co.il/LinkClick.aspx?fileticket=mu4fKaFz26Q%3D�
http://cafe.themarker.com/image/2088653/�
http://www.google.co.il/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=-BNerlqWwkE_aM&tbnid=V0d_d883pABCBM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://br.nzc.org.il/%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C&ei=_4i7UZybNsz3sgaj_YHADw&psig=AFQjCNE1wtDtg8Ss9fBH_qnkKvHQfVp1hQ&ust=1371331199934953�
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U9 . שרה אהרונסון: שרה – גיבורת ניל"י

ערך "שרה אהרונסון" בויקיפדיה  •

 ynetשרה אהרונסון – אנציקלופדית  •

שרה אהרונסון בספריה הוירטואלית באתר מט"ח:  •

השיר של שרה אהרונסון – זהרירה חריפאי ביוטיוב  •

 

 

 

 

 

 

 

 

התמונה מתוך חיפוש תמונות של שרה אהרונסון בגוגל. 

 

U10 . חנה סנש: הצנחנית שלא שבה

ערך " חנה סנש" בויקיפדיה.  •

חנה סנש , דנה פולס  בספריה הוירטואליתבאתר מט"ח.  •

הכל אנשים – חנה סנש: סרטון על חנה סנש ביוטיוב.  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התמונות מתוך חיפוש תמונות של חנה סנש בגוגל. 

 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=T6OaZS71c_WJxM&tbnid=9mih0AYFxQ6VsM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.zeevgalili.com/2009/03/1974&ei=BYq7UdqILMfZtQb1qYCoBQ&psig=AFQjCNE0EQ2_FCmT1z2_CD-mP6hZZqLW9Q&ust=1371331461776241�
http://www.google.co.il/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=T3zyBXoKdDeyRM&tbnid=Zrk9ujidVgo0lM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://hannahszenes.blogspot.com/&ei=qYq7UZnlAYbtsgbK7YE4&psig=AFQjCNEIFv51XQE0HNXR-I0PAE-3OuMyAg&ust=1371331625091276�
http://www.pausa-art.com/LinkClick.aspx?link=62�
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Uתעודת זהות לאישיותU  

) 6 שבשער שניים מהאישים: אחד מהגברים, ואחת מהנשים(יש לבחור 

שם:  •

שנים בהן חי:  •

תאור התקופה בה חי:  •

הקשיים בהם נתקלו היהודים באותה תקופה:  •

המדינה בה פעל וחי:  •

האם הגיע/ה לארץ ישראל?  •

פועלו/ה:  •

 תרומתו/ה לעם ישראל: •

Uחלק אישי 

מה הרשים אותי באישיות זו?  •

מה למדתי מאישיות זו?  •

  לאישיות זו:קצר שהייתי כותבמכתב  •

  והסבר קצר.תמונה / שיר / ציטוט הקשורים לאישיות זוחיפוש  •

 

 

Uבסיום לימוד מקצוע זה 

 ?איזה שער אהבת 

  דברים חדשים שלמדת5ציין  

 ציין דבר אחד שלקחת להמשך חייך 

 ?מה היית משנה/משפר 

 

 


	חבר הוא זה שאינו מתחרה בך.
	חבר הוא זה השמח באמת בשבילך כשאתה מצליח.
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	חבר הוא זה המבין כל דבר אשר אתה עושה.
	חבר הוא זה אשר יאמר לך את האמת על עצמך.
	חבר הוא זה היודע בפני מה עליך לעמוד כל הזמן.


