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ÈêéÆð Èá Àì í Èz ÀðÇp ÄLÀå í Èa Èz Àø Ça Äã ÀåÆc Çá Èê Àz Àë Æì Àáe Èê Æúé Åá Àa Èê Àz Àá ÄL Àa Àê Æø
Èê Æîe÷ Àáe Èê Àa Àë ÈL Àáe:

ìàøùé òîù ,æ ÷åñô å ÷øô íéøáã
 ,להורים שלום

 

ת  אתעודדלעתים  קרובות  מזמנת  פרשת  השבוע  נושאים  לשיחה  ובכך  מ
לא  פעם  נוכחתי.  דבר  על  נושאים  משמעותיים  בחיינובני  המשפחה  ל

לראות  שהשיחה  מתעוררת  כאשר  אני  משתפת  את  משפחתי  במחשבות
רו  בי  בזמן  קריאת  הפרשה  וכשאני  מספרת  על  חוויה  או  עלשהתעור

,אז  הילדים  מרבים  להשתתף.  אירוע  אישי  שנזכרתי  בו  בהקשר  זה
'הנכונ'תשובה  אין  ,  "שבעים  פנים  לתורה",  כידוע.  לשאול  ולתהות
וככל  שניתן,  נראה  לי  שככל  שנקשיב  יותר  לילדינו.  לשאלות  שעולות

כך  נחזק  את  החיבור  בינינו,  שלהםמקום  של  כבוד  לדעותיהם  וללבטים 
 .לבינם וכך נצליח להתחבר כולנו למקורותינו

 
 ,אביחי קרמרטובה

 מלווה פדגוגית מטעם קשת

 ,הורים יקרים שלום
 

כוונתנו.  דף  זה  מיועד  לנו  ולילדינו
,"ודברת  בם"להוציא  מדי  שבוע  את  

לשיחהמעניינים  נושאים  כדי  להציע 
.ת  השבועפרשמשפחתית  בהשראת  

תמצאו  בו  הגיגים  קטנים  ונקודות
.לילדים  ואף  למבוגרים,  למחשבה

ולשתף,  נשמח  לקבל  רעיונות  ותגובות
העריכה  וההפצה  את,  במלאכת  הכתיבה

 .החֵפצים בכך
 

 קריאה מהנה
 ,ושנה פותחת אופקים רחבים לכולנו

 בן לנדאו
 

:  ל המערכת לתגובות"דוא
com.landau@gmail.benjamin 

 

 פרשת בראשית
 ולהתחיל מבראשית... לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב

 
 ?מדוע לדעתכם קוראים כל שנה שוב ושוב את אותן פרשות

 .תנו לילדים לענות
 .... אולי כי

 ).מסכת אבות'' הפוך בה והפוך בה דכולה בה''(יש המון מה ללמוד מהן  •
 . ודרשנים שונים ומרובים והם מעשירים את ההבנה שלנו את הפרשהיש פרשנים  •
אנו  שמים  לב  לדברים  שונים  שמהם  אנו  יכולים  ללמוד  על  חיינו  ועל  דברים.  אנחנו  משתנים  משנה  לשנה •

 .בכל גיל וזמן נמצא משהו חדש שלא שמנו לב אליו. שחשובים לנו באותה שנה
במהלך  לימוד  זה  ניצור.  ה  בדרך  המשמעותית  לנו  ולחיינולנו  הזכות  והאחריות  לפרש  ולהסביר  את  הפרש •

 .מדרשים ופירושים משלנו

הבא בעמוד המשך



 

   

 מעמוד קודםהמשך
 
 
 

  ):הם מובאים עבורכם, לא מומלץ להאריך בנושאים עם הילדים (הנושאים בפרשה
  בורא את העולם בששה ימים ונח ביום השביעי'ה

  אדם וחוה בגן עדן
 האכילה מעץ הדעת חטא

 את הבל אחיוצח ורמנחת קין לא מתקבלת והוא  ,קין והבל מביאים את מנחתם
 מאדם עד נח עשרת הדורות

 ורבה רעת האדם בארץ , בני האלוהים, הנפילים
 'א חן בעיני הונח מצ

 
 )ך"רצוי לקרוא את הפסוקים מן התנ( בלימוד השבת נתמקד בסיפור האכילה מפרי העץ

 

 :יג-פרק ג פסוקים  ו

)å ( é Äk ä ÈM Äà Èä à Æø ÅzÇåõ Åò Èä áÉåè é ÄëÀå ì ÈëÂà Çî Àì àeä äÈåÂà Çú íÄéÇðé Åò Èì õ Åò Èä ã Èî ÀçÆð Àå d Èn Äò d ÈLé Äà Àì íÇb ï Åz ÄzÇå ì Çëà ÉzÇå Éåé Àø Ät Äî ç Çw ÄzÇå ìé Äk ÀN Çä Àì 
ì ÇëàÉiÇå: 

) æ ( í ÆäéÅð ÀL éÅðé Åò äÈð Àç Ç÷ Èt ÄzÇåÈì eNÂòÇiÇå äÈð Åà Àú äÅìÂò eø Àt ÀúÄiÇå í Åä í Än Ëøé Åò é Äk eò ÀãÅiÇåú Éø ÉâÂç í Æä: 
) ç (ä ìÉå÷ ú Æà eò Àî ÀLÄiÇå 'ä éÅð Àt Äî Éåz ÀL ÄàÀå í Èã Èà Èä à Åa Çç ÀúÄiÇå íÉåi Çä Ççeø Àì ïÈb Ça Àê Ål Çä Àú Äî íé÷ ÉìÁà 'ïÈb Çä õ Åò Àê Éåú Àa íé÷ ÉìÁà: 
)è (ä à Èø À÷ÄiÇå ' Éåì ø ÆîàÉiÇå í Èã Èà Èä ì Æà íé Ä÷ìÁàä ÈkÆi Çà: 

) é (Çî ÈL Èê Àì É÷ ú Æà ø ÆîàÉiÇåà Åá Èç ÅàÈå é Äë Éð Èà í Éøé Åò é Äk à Èøé ÄàÈå ïÈb Ça é Äz Àò: 
)àé (Èz Àì Èë Èà ep Æn Äî ì ÈëÂà é Äz Àì Äá Àì Èêé Äúé Äe Äö ø ÆLÂà õ Åò Èä ï ÄîÂä ä Èz Èà í Éøé Åò é Äk Èê Àì ãé Äb Ää é Äî ø ÆîàÉiÇå: 
)áé ( í Èã Èà Èä ø ÆîàÉiÇåé Äã Èn Äò ä Èz ÇúÈð ø ÆLÂà ä ÈM Äà Èä ï Äî é Äl äÈð ÀúÈð àå Ää ì Åë ÉàÈå õ Åò Èä: 
)âé (ä ø ÆîàÉiÇå ' ø Æîà ÉzÇå úé ÄN Èò úà Éf ä Çî ä ÈM ÄàÈì íé÷ ÉìÁàì Åë ÉàÈå é Äð Çàé ÄM Ää L ÈçÈp Çä ä ÈM Äà Èä: 
 

  שאלות לחשיבה ולשיתוף
 ? על מה נענשו אדם וחוה? מהי השאלה הגדולה שעולה מהמסופר
 ?מה התורה באה ללמד אותנו על החיים

 )'גם את גופם וגם את אי הציות שלהם לה( ? מה הם מסתירים? מדוע אדם וחוה מסתתרים .1
 ? כשהוא שאל אותם מה עשו' איך יכלו האדם וחווה לענות לה .2
 .הסבירו? האם אתם חושבים שהעונש הוגן? מה היה העונש שהם קיבלו על התנהגותם .3
 '? סליחה טעיתי'מוכנים להגיד האם אנחנו יודעים להודות בטעויות שלנו ו?  מתנהגים כשאנחנו עושים טעותאנחנואיך  .4
 

 ולסיום
 . בדרך אחרת' הוא יכול היה לענות לה. האדם הראשון לא לקח אחריות על הטעות שלו

Èz":  פנה אליו ושאל אותו' כשה, מה לדעתכם הוא יכול היה לומר Àì Èë Èà ep Æn Äî ì ÈëÂà é Äz Àì Äá Àì Èêé Äúé Äe Äö ø ÆLÂà õ Åò Èä ï ÄîÂä":? 
 

 שהחטא של אדם וחוה לא היה שהם אכלו מפרי העץ האסור אלא שברגע האמת הם לא לקחו אחריות על יש מפרשים שאומרים
 . חוה את הנחש, ואת אשתו' האדם את ה, המעשה שלהם והאשימו

, לבקש סליחה ,בטעותאבל אז צריך להכיר , מותר לנו לטעות... כשאנחנו לא לוקחים אחריות על הטעויות שלנו מתחילות הצרות
 ...   להשתדל, ת לתקןלנסו

 ? מה דעתכם

  שבת שלום

 
אביחי קרמר טובה



 

  

 

 חיים חפר/ בראשית 
 

 ,ּוַבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי הּוא ָיַצר ַחּיֹות ַּבֶחֶלד
 ;ֶאת ַהְּצבֹוִעים, ָהַאָּילֹות ,ֶאת ַהִּפיִלים

 ,ְּבֶצֶלם הּוא ָּבָרא ָאָדם, ּוְבאֹותֹו ַהּיֹום ַמָּמׁש

 – יםהּוא ָּבָרא ָאָדם ְּבֶצֶלם ֱאלִֹה
 . יֹום ִׁשִּׁשי–ּבֶֹקר  וְַיִהי ֶעֶרב וְַיִהי

 .ְוָהָאָדם ִאֵּלף ָּכל ְּבֵהָמה
 .ְוָהָאָדם ָחַרׁש ָּבֲאָדָמה

 .ִהְמִציא ֶאת ַהַּגְלַּגל ְוָהָאָדם
 .ְוָהָאָדם ֵהִׁשיט ְסִפינֹות ַעל ַּגל

 .ִרֵּסן ֶאת ַהִּקטֹור ְוָהָאָדם
 .ְוָהָאָדם ָטס ַמְעָלה ַּכִּצּפֹור

 .ּכֹוְכֵבי ָמרֹום ָהָאָדם ָּכַבׁשְו
 .ְוָהָאָדם ָּבָרא ֶאת ָהֲאטֹום

 .ְּפֵני ְתהֹום-ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ּתֹהּו ָובֹהּו ְוחֶֹשְך ַעל

 ּוַבּיֹום ָהִראׁשֹון ִהְבִּדיל ֱאלִֹהים ֵּבין חֶֹׁשְך ְלאֹור
 אֹור וְַיִהי -

  ַהַּלְיָלהְוַאֲחָריו ָּבא , ָזַרח ָּבעֹוָלם, ָּבִהיר, ְוַהּבֶֹקר
 - ָׁשחֹור -

 . יֹום ֶאָחד–וְַיִהי ֶעֶרב וְַיִהי ּבֶֹקר 

 ,ּוַבּיֹום ַהֵּׁשִני הּוא ָיַצר ֶאת ָהָרִקיַע
 :ַהַּמִים ְוִהְבִקיַע ָהָרִקיַע ֶׁשָּפַרץ ִמּתֹוְך

 ,ַהַּיֶּבֶׁשת ּוַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי הּוא ָיַצר ֶאת
 ;ָוֶדֶׁשא ָרִחיםְוָנַטע ַהְרֵּבה ֵעִצים ְוַגם ָׁשַתל ְּפ
 ְׁשִליִׁשי יֹום, וְַיִהי ֶעֶרב וְַיִהי ּבֶֹקר יֹום ְׁשִליִׁשי
 .וִַּיְבָרא ֶאת ַהְּמאֹורֹות ָּבְרִביִעי

 ּוְביֹום ֲחִמיִׁשי הּוא ָיַצר ַחִּיים ַּבַּמִים
 ;ָּפְרחּו ְּבֵני ַהָּכָנף ֶאל ַהָּׁשַמִים ּוְבאֹותֹו ַהּיֹום

 – ִּכי ַמֲעֵׂשהּו ָּתם  ָרָאהּוַבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי הּוא
  – ָהָאָדם וִַּיְׁשּבֹת ִמָּכל ְמַלאְכתֹו ְולֹא ָּבָרא ֶאת

 .וַַּיְרא ֱאלִֹהים ִּכי טֹוב

 ;ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ
 ;ְּפֵני ְּתהֹום-ָהְיָתה ּתֹהּו ָובֹהּו ְוחֶֹשְך ַעל ְוָהָאֶרץ

 ֹון ִהְבִּדיל ֱאלִֹהים ֵּבין חֶֹשְך ְלאֹורּוַבּיֹום ָהִראׁש
 אֹור וְַיִהי -

  ָזַרח ָּבעֹוָלם ְוַאֲחָריו ָּבא ַהַּלְיָלה, ָּבִהיר, ְוַהּבֶֹקר
 - ָׁשחֹור -

 . יֹום ֶאָחד–וְַיִהי ֶעֶרב וְַיִהי ּבֶֹקר 

 ,ּוַבּיֹום ַהֵּׁשִני הּוא ָיַצר ֶאת ָהָרִקיַע
 ,ְוַהָּכחֹל ָהָרִקיַע ַהִּנְפָלא

 ָהָרִקיַע ֶׁשָּפַרץ ִמּתֹוְך ַהַּמִים ְוִהְבִקיַע
 – ֵמַעל ָּגבֹוַּה ְוָעגֹל ְוִנְפַרׁש

 . יֹום ֵׁשִני–וְַיִהי ֶעֶרב וְַיִהי ּבֶֹקר 

 ,ּוַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי הּוא ָיַצר ֶאת ַהַּיֶּבֶׁשת
 ,ָהָהר ְוֶאת ַהָּים ֶאת, ֶאת ָהֵעֶמק

 ָוֶדֶׁשא ל ְּפָרִחיםְוָנַטע ַהְרֵּבה ֵעִצים ְוַגם ָׁשַת
 – ֶׁשִהְפִליאּו ֶאת ָהַעיִן ְּבָיְפָים

 . יֹום ְׁשִליִׁשי–ּבֶֹקר  וְַיִהי ֶעֶרב וְַיִהי

 ַּבֵלילֹות ּוַבּיֹום ָהְרִביִעי ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ָּבָרא וְָיֵרַח ָעָלה
 סֹוְבבּו ,ָּכל ּכֹוָכב הּוא ַמָּזל, ִרְבבֹות ּכֹוָכִבים
 – תְוָעְברּו ַּבְּמִסּלֹו

  .ְרִביִעי וְַיִהי ֶעֶרב וְַיִהי ּבֶֹקר

 – ּוְביֹום ֲחִמיִׁשי הּוא ָיַצר ַחִּיים ַּבַּמִים
 ,ַהַּתִּניִנים, ַהָּדִגים ֶאת, ֶאת ַהְּצָדִפים

 – ַהָּׁשַמִים ַהָּכָנף ֶאל-ּוְבאֹותֹו ַהּיֹום ָּפְרחּו ְּבֵני
  – ַהְּסנּוִנּיֹות ְוַהּיֹוִנים, ַהְּנָׁשִרים

 . ֲחִמיִׁשי–וְַיִהי ּבֶֹקר   ֶעֶרבוְַיִהי

 

 

מעשי כמה נאים , ראה: נטלו והחזירו על כל אילנות גן עדן ואמר לו, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון"
 אין מי שיתקן, שאם קלקלת, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. בשבילך בראתי, וכל מה שבראתי! ומשובחים הם

 .)`ט, אקהלת רב ("אחריך

 :נושאים לדיון עם הילדים
 ?כיצד עלולים בני האדם לקלקל את העולם באמצעות הקידמה 

?במה יכולים הילדים לעזור בשמירה על העולם



 

  

 

 אומרים שבלי רע אין טוב
 
"  å ÇöÀéÇåíé Ää ÉìÁà  äÈåäÀé    ,ì Çò-  í Èã Èà Èäø ÉîàÅì: õ Åò  ì Ék Äî  -ïÈb Çä  ,ì Éë Èà

ì Åëà Éz.   õ Åò Åîe  ,ú Çò Çc Çäò ÈøÈå  áÉåè  --ì Çëà Éú  à Éì  ,ep Æn Äî......eé ÀäÄiÇå
 í ÆäéÅð ÀLíé ÄneøÂò  ,Éåz ÀL ÄàÀå  í Èã Èà Èä  ;à ÉìÀå  ,eL ÈL Éa ÀúÄé  .L ÈçÈp ÇäÀå  ,äÈé Èä

íeø Èò  ,Çi Çç  ì Ék Äîä Æã ÈO Çä  ú  ,  äÈåäÀé  ä ÈN Èò  ø ÆLÂàíé Ää ÉìÁà.....
äÈð Àç Ç÷ Èt ÄzÇå ,í ÆäéÅð ÀL éÅðé Åò ,eò ÀãÅiÇå ,í Åä í Än Ëøé Åò é Äk". 

 
ומדוע  אסר  אלוקים  על?  מה  היה  קסמו  של  עץ  הדעת  טוב  ורע

יש  הקוראים  פסוקים  אלו  כפשוטם?    מפריולאדם  וחווה  לאכו
שהייתה  חסרה  לו  לפניואומרים  כי  פרי  זה  הקנה  לאוכלו  דעת 

 .אוכלו
נראה  לי  כי  תפישה  זו  מצמצמת  מאוד  את  מושג  האלוקות

לא  זו  בלבד  שאינו  יודע,  לפי  גישה  זו  אלוקים.  ושליטתו  בעולמו
הוא  גם  לא  מסוגל,  )אכלו  לו  מהעץ(לשמור  על  האינטרסים  שלו 

).הפרו  מצוותו(  של  אדם  וחוה  תלזהות  מראש  את  מידת  הצייתנו
ה  הפשטנית  לא  מתאימה  ונדרשת  במקרה  זהנראה  כי  התפיש

 .חשיבה אחרת
חלק  מתהליך  ההתבגרות  המבוקר  של  ילד  במעבר  מהשלב
התינוקי  לשלב  הילדי  היא  ההכרה  כי  לטוב  יש  בן  זוג  בלתי  נפרד

אי  צדק,  לאט  לאט  ילדינו  נחשפים  לתופעה  של  עוולות.  והוא  הרע
משתנהכפי  שהם  הכירו  בשלב  התינוקי  "  הטוב"העולם  .  ורשעות

ףככל  שהילד  יתבגר  כך הוא ייחש,  זהו  תהליך  טבעי.  לנגד  עיניהם
והעולם  נטול  הרוע  שהוריו  סיננו  עבורו,  יותר  לעולם  האמיתי

 . יצטמצםילך ו –בינקותו
,ְולֹא;  ָהָאָדם  ְוִאְׁשּתֹו,  ֲערּוִּמים  ְׁשֵניֶהם  וִַּיְהיּו"אומרת  התורה  

דעת  טוב  ורע  לא  אדם  וחוה  טרם  אוכלם  מפרי  עץ  הּ"ִיְתּבָֹׁשׁשו
".גן  עדן  ממש  "–  בונה  להם  עולם  מסונן  םאלוקי,  מודעים  לרע

הם  לא  מודעים  לסכנת  הרוע  שיכולה  להיות  נשקפת  לאדם
 .  לא לבוש–מתוקף היותו ערום " היודע"

אדם,  רמאי,    תכסיסן–גם  הוא  ערום  ,  ואז  נכנס  לתמונה  הנחש
עץ  הם  אוכלים  מפרי  .שכזהיצור  ה  לא  יודעים  להתמודד  עם  וחו

  בבת  אחת  הם.םיהעינ"  נפקחות  "בבת  אחתהדעת  טוב  ורע  ואז  
  אובדן–מתוודעים  לקיומו  של  הרע  בעולם  ולסכנה  שבו 

הם  מבינים,  ם  עכשיו  כי  ערומים  הםיוה  יודעאדם  וח.  התמימות
,  ערוםר  אי  אפשר  להישא,  עולם  של  טוב  ורע,שבעולם  האמיתי

 .  להתכסות על מנת להגן על עצמך מהרעםחייבי
 

  עולם  של,  עושים  את  צעדיהם  הראשונים  בעולם  האמיתיילדינו
  אולם  עלינו,  עד  היום  השתדלנו  להסתיר  מהם  את  הרע.טוב  ורע

  לחשוף  בהדרגה  בפני  ילדינו  גם  את  הצדמתפקידנולדעת  כי 
חשיפה  מבוקרת  זו  תעזור  להם.  עולמם-הפחות  נעים  של  עולמנו

הרעי  הכרת  ל  יד  רצון  שעייהולהתמודד  טוב  יותר  עם  הנחש 
 . ידבקו ילדינו בטוב

 ישי דויטשמן

 אצל ראשית קריאה

 חיים נחמן ביאליק
 

איך  החל  את  קריאתו  מי  שנחשב  לאבי
 ? הספרות העברית החדשה

'ספיח'אנקדוטה  מתוך  סיפורו  הביוגרפי  
משהו  על  התמודדותו  של  ילדמלמדת  

הנפגש  לראשונה  בחייו  עם  המופשט
 . שפה ,מילה, המופשט הזה הנקרא אות

 
העיירה(ביאליק  למד  ככול  ילדי  השטעטל  

הוא.  'חידר'ב)  היהודית  במזרח  אירופה
ביישן,  מעיד  על  עצמו  שהיה  ילד  מופנם

בדל  הייתי  מחברי  והם  בדלים"  :וחולמני
  עולמיבונה,  מצומצם  בתוך  עצמי,  ממני
  ועד  כמה".בי  ואין  מרגיש  ואין  יודעבל

לא"שהתאמץ  רבו  ללמדו  את  רזי  השפה  
הייתה  תורתו  נכנסת  ללבי  אלא  כלאחר

ללא  ספק.  "דרך  הפאה  השמאלית,  אוזן
תאמרו  כי  לפנינו  מקרה  של  הפרעת  קשב
.וריכוז  הדורשת  התייחסות  וטיפול  ראויים
רבו  של  ביאליק  החליט  לאמץ  את  שיטת

בניסיונו  להתמודד  עם'  המודרךמיון  ד'ה
כאשר  ביקש.  הקושי  התפיסתי  של  הילד

דימה,  ף"לאללמדו  לזהות  את  האות  
.אותה  הרב  למוט  אליו  קשורים  שני  דליים

  ביאליק  הקטן  תפס  את–וראה  זה  פלא  
ד  את  צורתה  וידעזיהה  מי,  הפרינציפ

בסיום  השיעור,  דה  עקא.  לכנותה  בשמה
ף  מזיכרונו"פרחה  לה  האות  אל

  המשרתת"במקומה  באה  מארישקהו"
בביתם  אשר  כל  היום  הייתה  מסתובבת

בבלויה  ועל  כתפיה,  בכרעיה  היחפות"
 ". המוט והדליים הקשורים אליו

שאל  אותו  רבו  ביום,  "?מה  זאת"
 . ף"המחרת כשהוא מצביע על האל

אוי  זאת"  :וביאליק  עונה  בשמחה
 .!"מארישקה

רונן כהן
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