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 יצול זמןמיומנויות: נ ❖

י ❖ משימת  פרונטלי,  שיעור  מקוונת,  למידה  למידה:  בלוח אקלים  שימוש  עצמית,  ישום 
 , עיצוב גרפי של טקסטופיתשי

 תחנו עיקריות במסע:  ❖

o פתיחה 

o  שיעורים[   2]  רק אהספרותי והרעיוני של פהמבנה  –משימת חקר 

o  ו שניים([]שיעור )א של האדם הנבראמעמדו  –פרונטלי שיעור 

o   שיעורים[  2] השבירה ואניהשגרה  –יישום עצמי 

 יוצר המסע: הרב אבינועם ביר, ישיבת אמי"ת בלבב שלם ירוחם ❖

 

 

 

 שנייה תחנה 

 ? : שוב נתחיל מחדש באותן המילים פתיחה 
 

 ה? נו הם שגרה אחת גדולהאם הרגשנו פעם שחיי

,  ייןם ששום דבר לא יהיה מענובאותה צורה, כך שמראש אנו יודעי  שכל שנה לומדים אותו דבר
 ?בבית הספר שלנו מסעיר או חדש

ל צפוי ומוכר  וטן ומשעמם, שבו הכיים על אי קבני נוער שחאנחנו יכולים להשוות עצמנו להאם  
 ? ולדעת כמה רחוק נוכל להפליגה  ת החוצלצאאנו רוצים אך בתוך תוכנו לנו, 

 



 
 

כם לצפות בשיר הבא ולומר האם הוא משקף את תחושותיגשתם פעם, אתם מוזמנים  אם כך הר
 :וללימודים ביחס לבית הספר

https://youtu.be/cPAbx5kgCJo   

 של הגרסה העברית: שי מעט( עזר בתרגום )החופינגלית, אך תוכלו להבא הואהשיר  

 

 של האופק מביטה בקו הים 

 .לא אדע את הסיבה, רתכל שאי שם זוכ

 ים שוב חוזרת לאך , לו רק, לו הייתי בת מושלמת

 !אליי הוא בא – בעצם

 

 ב סביב ול אסתובובכל מסל ובכל נתיב ובכל פניה

 ! ארצה להיות וב [ואולי הוא זר  בתרגום המקורי:אך אינו מושג ] אל מקום מוכר

 כמה רחוק?  :ק בקול מתו הקו בין שמים לים קורא לי ו

 .בקול עמוק וח הים שתומך ביל ר ל שומשב ק

 ... אצעד לבד אם אלך לשם מעבר הים

 

 ן היטבאם ארצה להתבונן כי כל דבר תוכנ, כל תושב באי מוכר לי

 ?הוא גם אוהב ותיי אאול, וידוע שבאי שלנו המזל הוא איתנו

 אמלא בעוז חובתי בזמן , את כולם אוביל, אעמוד איתן

 ? זועק אצלי המ ,ד לא מוכןנים הוא עואך הקול בפ

 

 ! שם נמצאות תעלומות: והאור המבריק על הים בוהק לי

  :לפתרונות ונדמה שקורא הוא בנפשי האתגר בי

https://youtu.be/cPAbx5kgCJo


 קו?  מה יש שם ב

 ! זאת אדע עכשיו

 

 כמה רחוק?  :בקול מתוק קורא ליאיך הקו בין שמים לים  

 ?כמה רחוק : בקול עמוק ומשב קול של רוח הים שתומך בי

 

שכולם מצפים ממנה לגדול כמו כל יתר הילדים באי, להיות   מואנה בשםם איישיר זה מתאר ילדת 
את, היא  י שאלות. אבל למרות כל זטובה ומסורה, לעשות מה שאומרים לה ולא לשאול יותר מד

 ואיך השאלה כמה הוא רחוק לא מרפה ממנה לרגע.  האופק קורא להמרגישה איך 

 : ר עיינו שוב במילות השי

אולפי   • זה  מה  מושמואנה,  בת  להיות  ושוב  למת?  מר  שוב  חוזרת  שהיא  העובדה  מדוע 
 לצפות בים עומדת בסתירה לכך? 

א יודעת שגרה, שבהם כל תושב באי מוכר לה והיאיזו זעקה פנימית מלווה אותה בחיי ה  •
 ך כל יום אמור להתנהל?בדיוק אי

דהאם   • למצוא  וה מתוכלו  האפרורית  החיים  שגרת  בין  לבייון  האי  תושבי  של  ן  קבועה 
 ? הספר  שגרת הלימודים של בית

 

עזוב את המוכר והרגיל  והאם לבסוף היא החליטה לגורלה של מואנה,  אם אתם תמהים מה עלה ב
 כאן:דשה תוכלו לראות זאת חצאת לדרך ול

64INXIolE-https://youtu.be/l   

 

 
 

   –ואלינו 

יודעי וודאי  שאתם  אנכפי  עומדים  של   כרגע  ום,  המופלאה  בארצו  מסעות  שרשרת  של  בפתחם 
 חומש בראשית. 

ש לנו תחושה ששום דבר לא יכול להפתיע  לי יואו  ים מראשעדוי  בנו, הסיפוריםוכר לרוהחומש מ
 ותנו מהשגרה.  אותנו או להוציא אאותנו, לרגש 

 . ננסהלפחות אבל במסעותינו השנה 

ננ חדשות,  שאלות  לשאול  יצירות    הסננסה  לפגוש  ננסה  מוכרים,  ולא  מרתקים  טקסטים  לפגוש 
באור  אומנות   להאיר  הפסושיודעות  את  ומפתיעה  מהקיםחדש  לצאת  ננסה  שלנו  .  המוכר  אי 

 וזות אחרים. ולהפליג למח

https://youtu.be/l-64INXIolE


 

 
 

 א' של חומש בראשית. הנוכחי נלמד את פרק  במסע

ייה שם מואנה ובחיים  ע בו ונגלה שממש כמו בחתיאור בריאת העולם המופיקור את  תחילה נח
יתחיל תיאור הבריאה בו  גם    –שלנו   ידוע לנו איך  מצויה תבניות קבועה וברורה, כאשר מראש 

 צד הוא יסתיים.  שבל יום וכי

שמע קולות הקוראים לצאת מן השגרה, ונראה איך לפעמים  ר זה נאבל כמו אצל מואנה, גם בסיפו
 כל ללמוד מכך רעיונות נפלאים. קא בכל אותם המקומות נוהתבנית נשברת, ואיך דוו 

 צורני של הסיפור. המבנה הזאת נעשה בתחנה הראשונה של המסע, שבה נחקור את 

ריאה  של כתיבת סיפור הב  דם בבריאה ועל התכליתלמד ביחד על מקומו של האנה  יבתחנה השני
 בחומש. 

טות אוזן  גם לה, אך  שיש בהם  וי השגרהוק ננסה למצוא את  בתחנה השלישית נעסוק בחיים שלנו.  
  , או מעלים בנו שאלות מות אחריםלמקו  תולבחון האם גם אנו שומעים קולות הקוראים לנו ללכ

 על מה שיש מעבר. 

    

 

 המסע. הבא ונצא אל



  
 

 

 

 

 לישית תחנה ש

 נתחיל?   צד כי 

 

 מתחילים את התורה? איך אתם הייתם 

 או אפילו פירוש שתכתבו עליה?

 

 מדרש הבא: חומש בפירושו לפתוח את חליט לרש"י ה

אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מ"החודש    -: "בראשית"  רש"י
 טוו בה ישראל.  ת י"ב, ב(, שהיא מצוה ראשונה שנצהזה לכם" )שמו
    ח בבראשית?ומה טעם פת

 
 ]אגב, על דמותו של רש"י תוכלו ללמוד מעט מהסרטון הזה )ומהסרטונים הנוספים שבפלייליסט(:

-t0&list=PL8kTYDRaJa5feQ2Fwvx01Mhttps://www.youtube.com/watch?v=2fE6O86fr1Y

 B5cAuecB]   

 

https://www.youtube.com/watch?v=2fE6O86fr1Y&list=PL8kTYDRaJa5feQ2Fwvx01Mt0-B5cAuecB
https://www.youtube.com/watch?v=2fE6O86fr1Y&list=PL8kTYDRaJa5feQ2Fwvx01Mt0-B5cAuecB


 :הגיונית מאודהשאלה שמצטט רש"י 

 צריך את כל חומש בראשית? אם התורה היא ספר של מצוות וחוקים, למה  •

  איך נברא העולם? ופר לנלמה צריך לס •

 ואיך חיו האבות? •

 ! פיע בתורהווה הראשונה המולכאורה ראוי להתחיל מהמצי הר

 

 זו?  ל שאלה מה דעתכם ע •

 העולם?  על בריאתבסיפור  חילהתהתורה ממדוע  •

  ה' ברא את העולם...(שפר פרק א' של חומש בראשית מס - )וספויילר למי שלא יודע 

 

 כתבו את תשובותיכם.  

שנלמתבקשים  אתם  כעת   או  למשפט  תשובתכם  את  אותיסכם  ולהעלות  השיתופי   הים    לקיר 
 [ משלו יתופי לקיר ש  ]כל מורה יוסיף קישור  בקישור הזה:

 

 

 האם היא מתאימה לכיתתו ולצרכיו[ ]המורה יבחר   פעילות העשרה 

 ?שנפתחים ברעיון מחשבתי או מוסרי מובהקיםכה רים ספרי הלהאם אתם מכי

ספר ההלכה  הפתיחה של  האם    –דעתכם    מהציטוטים הבאים וחוו עליו את )או יותר(  אחד  עיינו ב
 מד חינוכי השקפתי? או שיש בה מ הזה היא טכנית לגמרי,

 

 

 :תורה, פרק א' , הלכות יסודי ה ספר משנה תורה לרמב"ם .  1

הוא ממציא כל נמצא וכל יש שם מצוי ראשון ווד החכמות לידע שיסוד היסודות ועמ
 הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאו.

 ת.יכול להמצאו ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי אין דבר אחר
לבדו   הוא  מצויים  מלבדו  הנמצאים  כל  שאין  הדעת  על  יעלה  ולא ואם  מצוי  יהיה 

לבטולם   הוא  צריכין  יבטל  הנמצאים  ולא שכל  להם  צריך  אינו  הוא  ברוך  והוא  לו 
 לאחד מהם לפיכך אין אמתתו כאמתת אחד מהם.

 

 א:  מן סי דם בבוקר,  הלכות הנהגת הא אורח חיים,    ר' יעקב בן אשר, ספר ארבעה טורים ל .  2

גבור כארי לעשות רצון "יהודה בן תימא אומר: הוי עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי ו
 : בעבודת הבורא יתברך . פרט ארבעה דברים ()משנה אבות ה', כ ים"אביך שבשמ

בעבודת הבורא יתברך. לפי שפעמים אדם   והתחיל ב"עז כנמר", לפי שהוא כלל גדול
ין עליו; ועל כן הזהיר י אדם שמלעיגשותה מפני בנחפץ לעשות מצוה, ונמנע מלע 

  ..[.] המצוה , ואל תימנע מלעשותד המלעיגיןשתעיז פניך כנג
ואמר "קל כנשר", כנגד ראות העין. ודימה אותו לנשר, כי כאשר הנשר שט באוויר, 
העבירה,  תחילת  היא  כי  ברע.  מראות  עיניך  שתעצים  לומר  העין,  ראות  הוא  כך 

 ן.  המעשה גומרי לב חומד וכלישהעין רואה וה
בלב; ואמר  דת הבורא יתברך היא  ואמר "גבור כארי", כנגד הלב, כי הגבורה בעבו

 בודתו. תחזק לבך בעש
 ..[.] ואמר "רץ כצבי", כנגד הרגלים, שרגליך לטוב ירוצו



בבוקר לעבודת בוראו. ואף אם ישיאנו יצרו לעמוד  לכן צריך האדם להתגבר כארי  
ך תעמוד  דול! או ישיאנו בקיץ לאמר: איר, כי הקור גיך תעמוד בבק בחורף לאמר: א 

לקום, שתהא אתה מעורר השחר ולא יין לא שבעת משנתך! התגבר עליו  ממטתך, ועד
מעירך הוא  לפני    ]...[  יהא  להתחנן  לקום  הבוקר  אור  קודם  ישכים  אם  שכן  וכל 

 בוראו, מה יופיו ומה טובו.

 

 , חלק ראשון, כלל א:( א יד הגר" מ )תל   ספר חיי אדם לר' אברהם דנציג .  3

ה' את  "  :ד במחשבתו בהקב"ה, כדכתיבמצות עשה מן התורה שיהיה אדם דבוק תמי
תדבק -א  ובו  גו'  תירא  לא "להיך  אפשר  וכי  בהקב"ה.  דבוק  שיהיה  ר  ?דם  וצה אלא 
 .  "שויתי ה' לנגדי תמיד" :ק תמיד מחשבתו בו, כדכתיבישידב מר:לו

ובמ בתורה  גדול  כלל  הצדיקים והוא  ישעלות  אין  כי  בביתו ,  לבדו  והוא  האדם  יבת 
רו והרחבת פיו כרצונו והוא יו והוא לפני מלך גדול. ולא דבוכישיבתו ועסקיו ותנועות

וכל שכן כשישים האדם אל לבו שהמלך הגדול   .מלךנשי ביתו כדבורו במושב ה עם א 
ורואה במעשיו עליו  כבודו עומד  יגיע אליו  ד  מי  ]...[  הקב"ה אשר מלא כל הארץ 

  ]...[ שתו ממנו תמיד ווב ם יתברךנעה בפחד השהיראה וההכ
הא וכשיד יתבק  בה'  מחשבתו  שמודם  שמים,  ,  ברך  לשם  מעשיו  כל  יהיו  בודאי 

דרכיך"  :כדכתיב חכמים "דעהו  בכל  ואמרו  ל  :,  יהיו  מעשיך  שמים כל  שאפילו שם   ,
יחה  והתשמיש והש  כגון האכילה והשתיה וההליכה והישיבה והקימה  , דברים של רשות

 ודתו.עבודת בוראך או לדבר הגורם עבגופך, יהיו כולם ל וכל צרכי

 

 

 .ורהכעת נראה כיצד נפתחת הת

 
 

 

 

 תחנה רביעית

 לחקור: המבנה של סיפור הבריאה 

 



 שית: של חומש ברא פרק א' )ותחילת פרק ב'(תיאור הבריאה המופיע בקראו את 

 

א א רָּ ית בָּ ֵראשִׁ ם וְּ להים ֵאת ה  -)א( בְּ יִׁ מ  ֶרץשָּ אָּ  .  ֵאת הָּ

יְּ  ֶרץ הָּ אָּ הָּ ֵני תְּ )ב( וְּ ל פְּ חֶשךְּ ע  ה ֹתהּו וָֹּבהּו וְּ רּוח  אתָּ ֶחֶפת ע  -הֹום וְּ ר  נֵ להים מְּ ם.  ל פְּ יִׁ מָּ  י ה 

 

י אֹור.  -)ג( ו ֹיאֶמר א הִׁ י אֹור, ו יְּ הִׁ  להים: יְּ

א א ֵדל א-)ד( ו י רְּ י טֹוב ו י בְּ אֹור כִׁ א-להים ֶאת הָּ . ֹור ּוֵבין ה  להים ֵבין הָּ  חֶשךְּ

א א רָּ קְּ ה.  -)ה( ו יִׁ לָּ יְּ א לָּ רָּ חֶשךְּ קָּ ל  אֹור יֹום וְּ  להים לָּ

י ֶעֶרב ו יְּ ו   הִׁ י ֹבֶקר יֹוםיְּ ד. הִׁ  ֶאחָּ

 

ם.  -)ו( ו ֹיאֶמר א יִׁ מָּ ם לָּ יִׁ יל ֵבין מ  דִׁ בְּ י מ  יהִׁ ם וִׁ יִׁ מָּ תֹוךְּ ה  יע  בְּ קִׁ י רָּ הִׁ  להים: יְּ

ׂש א יע  ו י  -)ז( ו י ע  קִׁ רָּ ֵדל ֵבילהים ֶאת הָּ ם בְּ יִׁ מ  קִׁ   ן ה  רָּ ל לָּ ם ֲאֶשר ֵמע  יִׁ מ  יע  ּוֵבין ה  קִׁ רָּ ת לָּ ח  ת  , ֲאֶשר מִׁ יע 

י ֵכן  הִׁ  .  ו יְּ

א א רָּ קְּ ם. -)ח( ו יִׁ יִׁ מָּ יע  שָּ קִׁ רָּ  להים לָּ

י. י ֹבֶקר יֹום ֵשנִׁ הִׁ י ֶעֶרב ו יְּ הִׁ  ו יְּ

 

ק-)ט( ו ֹיאֶמר א ם ֶאל מָּ יִׁ מ  שָּ ת ה  ח  ת  ם מִׁ יִׁ מ  וּו ה  קָּ ד וְּ להים: יִׁ ֶאה ה  ֹום ֶאחָּ י ֵכן. ֵתרָּ הִׁ ה, ו יְּ שָּ  י בָּ

א א רָּ קְּ ה אֶ -)י( ו יִׁ שָּ י בָּ ֵוהלהים ל  קְּ מִׁ א  ֶרץ ּולְּ רָּ ם קָּ יִׁ מ   ים.  י מִׁ ה 

א א י טֹוב. -ו י רְּ  להים כִׁ

י-)יא( ו ֹיאֶמר א מִׁ י לְּ רִׁ י ֹעֶׂשה פְּ רִׁ ע ֵעץ פְּ יע  ֶזר  רִׁ זְּ ֶרץ ֶדֶשא ֵעֶׂשב מ  אָּ ֵשא הָּ דְּ עֹו בוֹ נֹו ֲאֶשר ז  להים: ת    רְּ

ֶרץ ֶדֶשא ֵעֶׂש  אָּ י ֵכן. )יב( ו תֹוֵצא הָּ הִׁ ֶרץ, ו יְּ אָּ ל הָּ יע  ֶזר  ע  רִׁ זְּ יֵנהּו וְּ ב מ  מִׁ עע לְּ י ֲאֶשר ז רְּ רִׁ ֹו בֹו  ֵעץ ֹעֶׂשה פְּ

יֵנהּו.  מִׁ  לְּ

א א י טֹוב. -ו י רְּ  להים כִׁ

י.  ישִׁ לִׁ י ֹבֶקר יֹום שְּ הִׁ י ֶעֶרב ו יְּ הִׁ  )יג( ו יְּ

 

ו ֹיא א)יד(  ֹא   להים:-ֶמר  מְּ י  הִׁ ה  יְּ ּוֵבין  יֹום  ה  ֵבין  יל  דִׁ בְּ ה  לְּ ם  יִׁ מ  שָּ ה  יע   קִׁ רְּ בִׁ יּוֹרת  הָּ וְּ ה  לָּ יְּ ֹאֹתת   לָּ לְּ

מוֹ  )ּולְּ ים.  נִׁ שָּ וְּ ים  יָּמִׁ ּולְּ ים  )טז(  ֲעדִׁ ֵכן.  י  הִׁ ו יְּ ֶרץ,  אָּ הָּ ל  ע  יר  אִׁ הָּ לְּ ם  יִׁ מ  שָּ ה  יע   קִׁ רְּ בִׁ אֹוֹרת  מְּ לִׁ יּו  הָּ וְּ טו( 

א ׂש  שְּ -ו י ע  ֶאת  ֹארֹ להים  מְּ ה  דֹ ֵני  גְּ ה  אוֹ ת  מָּ ה  ֶאת  וְּ יֹום  ה  ֶשֶלת  ֶממְּ לְּ ֹדל  גָּ ה  אֹור  מָּ ה  ֶאת  ים  ֹטן לִׁ קָּ ה  ר 

מֶ  יְּ לְּ ל  ֶשֶלת ה  ים. )יז( ו  מְּ בִׁ כֹוכָּ ֵאת ה  ה וְּ ם אלָּ ֵתן ֹאתָּ ֶרץ. )יח(  -יִׁ אָּ ל הָּ יר ע  אִׁ הָּ ם לְּ יִׁ מָּ שָּ יע  ה  קִׁ רְּ להים בִׁ

ה ּוֲלה   לָּ יְּ ל  יֹום ּוב  ֹשל ב  מְּ לִׁ יל בֵ וְּ דִׁ אֹור בְּ . ין הָּ חֶשךְּ  ּוֵבין ה 

א א י טֹוב. -ו י רְּ  להים כִׁ

י ֹבֶקר הִׁ י ֶעֶרב ו יְּ הִׁ י. )יט( ו יְּ יעִׁ בִׁ  יֹום רְּ

 

א ו ֹיאֶמר  ם.  -)כ(  יִׁ מָּ שָּ ה  יע   קִׁ רְּ ֵני  פְּ ל  ע  ֶרץ  אָּ הָּ ל  ע  עֹוֵפף  יְּ עֹוף  וְּ יָּה  ח  ֶנֶפש  ֶשֶרץ  ם  יִׁ מ  ה  צּו  רְּ שְּ יִׁ להים: 

א   רָּ בְּ ו יִׁ ה  -א)כא(  ֶאת  ינִׁ להים  נִׁ ֹרמֶ ת  הָּ יָּה  ח  ה  ֶנֶפש  ל  כָּ ֵאת  וְּ ים  ֹדלִׁ גְּ ה  ם  ם  יִׁ מ  ה  צּו  רְּ שָּ ֲאֶשר  ֶׂשת 

נָּףלְּ  ל עֹוף כָּ ֵאת כָּ יֵנֶהם וְּ יֵנהּו.  מִׁ מִׁ  לְּ

א א י טֹוב. -ו י רְּ  להים כִׁ

ם א ֶרךְּ ֹאתָּ בָּ י מִׁ -)כב( ו יְּ ם ב  יִׁ מ  אּו ֶאת ה  לְּ בּו ּומִׁ רּו ּורְּ עוֹ להים ֵלאֹמר: פְּ הָּ ֶרב בָּ ים וְּ ֶרץ. ף יִׁ  אָּ

י ֹבֶקר יֹום הִׁ י ֶעֶרב ו יְּ הִׁ י.  )כג( ו יְּ ישִׁ  ֲחמִׁ

 



ֶרץ לה-)כד( ו ֹיאֶמר א אָּ י ֵכן. ים תֹוֵצא הָּ הִׁ ינָּּה, ו יְּ מִׁ תֹו ֶאֶרץ לְּ יְּ ח  ה וֶָּרֶמׂש וְּ ֵהמָּ ינָּּה בְּ מִׁ יָּה לְּ  ֶנֶפש ח 

ׂש א אֶ -)כה( ו י ע  ינָּּה וְּ מִׁ ֶרץ לְּ אָּ י ת הָּ ֵהמָּ להים ֶאת ח  בְּ ינָּּהת ה  מִׁ יֵנהּו. ה לְּ מִׁ ה לְּ מָּ ֲאדָּ ל ֶרֶמׂש הָּ ֵאת כָּ   וְּ

א או י   י טֹוב. -רְּ  להים כִׁ

ו   ה  -א  ֹיאֶמר)כו(  ֵהמָּ בְּ ּוב  ם  יִׁ מ  שָּ ה  עֹוף  ּובְּ יָּם  ה  ת  ג  דְּ בִׁ דּו  רְּ יִׁ וְּ מּוֵתנּו  דְּ כִׁ ֵמנּו  לְּ צ  בְּ ם  דָּ אָּ נ ֲעֶׂשה  להים: 

ֹרמֵ  הָּ ֶרֶמׂש  הָּ ל  כָּ ּובְּ ֶרץ  אָּ הָּ ל  כָּ אָּ ּובְּ הָּ ל  ע  )כז(  ׂש  אֶרץ.  א  רָּ בְּ צֶ -ו יִׁ בְּ מֹו  לְּ צ  בְּ ם  דָּ אָּ הָּ ֶאת  אלהים  -ֶלם 

ר ּו א ֹאתֹו זָּכָּ רָּ בָּ להים בָּ ם. )כח( ו יְּ א ֹאתָּ רָּ ה בָּ ֵקבָּ ם אנְּ ֶהם א-ֶרךְּ ֹאתָּ בּו  -להים ו ֹיאֶמר לָּ רּו ּורְּ להים: פְּ

עֹוף ּובְּ יָּם  ה  ת  ג  דְּ בִׁ דּו  ּורְּ הָּ  שֻׁ בְּ כִׁ וְּ ֶרץ  אָּ הָּ ֶאת  אּו  לְּ ם  ּומִׁ יִׁ מ  שָּ ח    ה  ל  כָּ )כט( ּובְּ ֶרץ.  אָּ הָּ ל  ע  ֹרֶמֶׂשת  הָּ יָּה 

ֶכם ֶאת-ו ֹיאֶמר א י לָּ תִׁ ֵנה נָּת  ע ֲאֶשר להים: הִׁ ל ֵעֶׂשב ֹזֵרע  ֶזר  ֵעץ ֲאֶשר   כָּ ל הָּ ֶאת כָּ ֶרץ וְּ אָּ ל הָּ ֵני כָּ ל פְּ ע 

אָּ  י ת הָּ ל ח  כָּ ה. )ל( ּולְּ לָּ כְּ אָּ ֶיה לְּ הְּ ֶכם יִׁ ע לָּ י ֵעץ ֹזֵרע  זָּר  רִׁ ל  בֹו פְּ כָּ שָּ ֶרץ ּולְּ ל עֹוף ה  ֹכל רֹוֵמׂש ע  ם ּולְּ יִׁ מ 

ֶרץ ֲאֶשר בוֹ  אָּ ל ֶיֶרק עֵ  הָּ יָּה ֶאת כָּ י ֵכן. ֶנֶפש ח  הִׁ ה ו יְּ לָּ כְּ אָּ  ֶׂשב לְּ

א א ֹאד. -)לא( ו י רְּ ֵנה טֹוב מְּ הִׁ ה וְּ ׂשָּ ל ֲאֶשר עָּ  להים ֶאת כָּ

י.  שִׁ שִׁ י ֹבֶקר יֹום ה  הִׁ י ֶעֶרב ו יְּ הִׁ  ו יְּ

 

לּו כֻׁ ם )א( ו יְּ יִׁ מ  שָּ ם. וְּ  ה  אָּ בָּ ל צְּ כָּ ֶרץ וְּ אָּ  הָּ

ל א כ  יֹום ה  -)ב( ו יְּ תֹו ֲאֶשר עָּ להים ב  אכְּ ל  י מְּ יעִׁ בִׁ ה  שְּ  ׂשָּ

ה.   ׂשָּ תֹו ֲאֶשר עָּ אכְּ ל  ל מְּ כָּ י מִׁ יעִׁ בִׁ שְּ יֹום ה  ֹבת ב  שְּ  ו יִׁ

ֶרךְּ א בָּ ֵדש ֹאתֹו לה-)ג( ו יְּ ק  י ו יְּ יעִׁ בִׁ שְּ  ים ֶאת יֹום ה 

ת  ב  י בֹו שָּ אכִׁ ל  ל מְּ כָּ תמִׁ א אכְּ רָּ ֲעׂשֹות. -ֹו ֲאֶשר בָּ  להים ל 

 

אכעת   לחשוף  זאננסה  זה.  תיאור  שיש  הקבועה  התבנית  באמצעות  ת  נעשה  הטת  סט קעיצוב 
יום של אי עשייה    ]וכרגע לא נעסוק ביום השבת, שהוא חריג מעצם הרעיון שהוא   מבחינה גרפית

 . אי בריאה[ שלו

 

 :משימות

ע • למקטעים  הפרק  את  החלוקה  חלקו  פי  ומעל  לימיםל  מקט,  הכותרת כל  את  כתבו  ע 
 ( ..לי.וכו ,)יום א, יום ב' ות ובקו תחתי ות מודגש באותי המתאימה 

 בצבע אדום.ובסיומו בראש כל מקטע  ים החוזר  םיאת הביטוי צבעו •

יוםשפט המסכם  צבעו את המ • לוהים  -, שבו מתואר כיצד אאת מלאכת הבריאה של כל 
הוא חוזר יותר מפעם אחת במקטע מסיום, אם    לב:   ול )שימו בצבע כח  , מתבונן במעשיו

 יו(. עו את שני מופעצב

 הימים.   סמנו בקו תחתי את המספרים של •

 



 
 

 כם: כעת נסו את כוח

   ?דברים יוצאי דופן ברשימה הזועל חריגות ו ו להצביע האם תוכל

 נסו לפרט כמה שיותר דברים שמצאתם. 

 

 
 

דר  לאה וסתיות המופניאי שניתן את דעתנו לתב , כדשיש בתיאור הבריאהלפני שנעסוק בחריגות  
   . י שיש בותהמופ

בשלושת הימים    . ניתן לחלק סדר הבריאה לשני שלבים:לוהים את העולם-בשישה ימים בורא א
 האחרונים נבראים תושביהם: ים ו בשלושת הימהראשונים נבראים מרחבי המחייה השונים ואיל



 תושבי המרחב  היום  מרחב המחיה נברא  היום 

המאורות רביעי ן )יום ולילה( בריאת האור והזמ ראשון ליום    בריאת  ושיבוצם 
   וללילה

 בריאת השמים  שני

 בריאת המים 

 רים בריאת הציפו חמישי

 בריאת הדגים 

 בריאת האדמה  שלישי 

 בריאת הצמחייה  

 הבריאת הבהמ י שיש

 בריאת האדם 
  

 

תבני שיש  העובדה  מתוך  בבריאה,  ות  תידווקא  ברורה  החעולה  כה  כל  של  הפשר  ריגות שאלת 
 מעט נעמוד עליהן יחדיו(.  עוד  –, וגם אם לא ם לאתר אותן לבד)שאולי הצלחת

 

 . על התיאור כסדרו, יום אחר יום, ונבחן את החריגותכעת נעבור 

 

 תן עו שמ הבריאה ומ   בנית תיאור החריגות בת 

 

 היום הראשון 

 זה דבר מוזר בתיאור של יום הבריאה האחד?  האם מצאתם אי

 

 ש"י: הבה נעיין בדברי ר

כמו שכתוב לשון[ הפרשה היה לו לכתוב 'יום ראשון',  =לפי סדר ]  –: "יום אחד"  רש"י
 בשאר הימים: שני, שלישי, רביעי. למה כתב "אחד"?  

 ראשון? יאור היום התבני שרש"י מוצא ה הקושי הלשומ

 האם לדעתכם זהו קושי מהותי או לא? נמקו.

 

 הבא נתבונן בפירושיהם:  ורה.ן הת את לשויר הסבביקשו ל"י וגם רמב"ן גם רש

ן לא נעשה השני,  , בעבור שעדי: ועל דרך הפשט לא יתכן לומר 'יום ראשון'רמב"ן
על    אחד' לא יורה ן או במעלה אבל שניהם נמצאים, וה'יכי הראשון קודם לשני במני

 'שני'. 
 

לפי שהיה הקב"ה יחיד בעולמו, שלא נבראו המלאכים עד  למה כתב "אחד"?  :  רש"י
 ..ייום שנ

 

 ן לשאלה.סבירו במילים שלכם את התשובה שכל אחד מהפרשנים נותה •

 אפיין את סוג הפירוש שהוא נותן?  לה משתמש רמב"ן כדי לבאיזו מי •

 הזה? הסבירו.  ים מן הסוגסוג הפירושב ם פירושו של רש"י נכללהאם לדעתכם ג •

 

ושמקור המציאות כולה   ,לא נכון לדבר על ריבוי  תחלהההפירושים עומדת התובנה שב  בבסיס שני
 הוא בה' שהוא אחד. 

 המציאות ישנה אחדות אלוהית בסיסית?ס בבסילמה לדעתכם חשוב לתורה ללמד ש •



 

 
 

 )והיום השלישי(   היום השני 

 כעת קראו את תיאור הבריאה של היום השני. האם מצאתם בו משהו מוזר? אולי משהו שחסר? 

 כל יתר הימים. יע בפמשפט שמו ובכן, בתיאור היום השני חסר

 שפט שחסר?מהו המ •

 

 כעת עיינו ביום השלישי.  

 משפט זה?  שם מה פעמים מופיע כ

 תוכלו להסביר זאת?אם ה

 

 י: בהסברו של רש"כעת נעיין 

: ומפני מה לא נאמר 'כי טוב' ביום שני? לפי שלא נגמרה מלאכת המים עד יום  רש"י
אינ נגמר  שלא  ודבר  בשני,  בה  התחיל  והרי  ובשלישי, שלישי,  ובטובו.  במילואו  ו 

פעמים, י טוב" שני  והתחיל מלאכה אחרת וגמרה, כפל בו "כ  שנגמרה מלאכת המים 
 אחד לגמר מלאכת השני ואחד לגמר מלאכת היום.

 ? ום השניע לפי רש"י לא נאמר "כי טוב" בידומ •

 זה נאמר פעמיים ביום השלישי?  מדועו •

נכו • לדעתכם  לפהאם  טוב,  שהוא  משהו  על  לומר  להכיר ן  או  אותו  לעשות  שסיימנו  ני 
 אותו?

 

 שאלה למחשבה: ו

לאכת המים", אלא השאיר חלק ממנה ליום  ני את כל "ממדוע אלוהים לא סיים ביום הש •
 המחרת? 

 לה )של סדר הבריאה( כדי להשיב על שאלה זו. ים לעיין בטבלה שראינו למעאתם מוזמנ

 



 
 

 היום הרביעי 

 היום השני. האם מצאתם בו משהו מוזר?  כעת קראו את תיאור הבריאה של  

ֵני ַהמְׁ -ַוַיַעׂש אנעיין בפסוק הבא: " ֹדִליםלהים ֶאת שְׁ ֶשֶלת ַהיֹוםֶאת ַהמ    :ֹאֹרת ַהגְׁ ֶממְׁ ֹדל לְׁ ֶאת    ,אֹור ַהג  וְׁ
ה ל  ֶשֶלת ַהַליְׁ ֶממְׁ ֹטן לְׁ אֹור ַהק  אֵ  ,ַהמ   ". ִביםת ַהּכֹוכ  וְׁ

 אים להם היום?שנבראים? איך אנו קור "מאורותה"מהם  •

 רגע(חסו לכוכבים כי)אל תתיכיצד מתוארים שני המאורות שנבראים ביום זה?   •

 תואר זה אכן הולם את שניהם?  האם  •

 ? האם המשך הפסוק משתמש בתואר זה ביחס אליהם •

 

 רא מאור גדול?  מדוע לדעתכם גם הירח נקלפי הפשט, 

 :[ פיע בהובכיתוב המו   או בתמונה הזו]תשובה: עיינו בסוף הפסוק,  

 
 

 כותב רש"י:ן תיאור הירח כמאור קטן המאורות כגדולים, לבי  ער בין תיאור שניעל הפ

   .שווים נבראו –  "לים המאורות הגדו": רש"י
.  שר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד'אי אפונתמעטה הלבנה על שקטרגה ואמרה '

 . ה להפיס דעתהת הלבנה, הרבה צבאיעל ידי שמיעט א  – "ואת הכוכבים "



 י את המילים "המאורות הגדולים"?כיצד מסביר רש" •

בין תיאור בריאת שני המאורות הגדולים, לבין תיאור שיבמה   • וץ הלבנה, "המאור אירע 
 הקטן", בלילה, לפי מדרש זה?

 כוכבים לפי פירוש זה? בריאת ה יתלמה תכ •

 

 .  יםחשוב יםכיחינו יםמסרשני תנו , שאותו מביא רש"י, מבקש ללמד אומדרש זה

 ?מהעונש שניתן ללבנהכי שעולה  מהו המסר החינו •

 מהו המסר החינוכי שעולה מבריאת הכוכבים?ומצד שני,  •

   לו מסרים סותרים או משלימים? נמקו.האם לדעתכם א •

 

 
 

עלהחריגה   חשוב  שיעור  אותנו  מלמדת  התבנית  מן  נבראים,  מבכל    –החיים    הזו  בו  שיש  קום 
 ים כמו קנאה ותחרותיות.  עלולים לצוץ רגשות שלילי

של העולם נים  רומזת לנו כאן שזהו אחד מהמאפייאכן  נוכל לומר שהתורה    האם לדעתכם •
 הנברא?  

 ד אתם מרגישים ביחס לאמירה זו? כיצ •

 

 

 שישי  ה היום  

הש  היום  של  הבריאה  תיאור  את  קראו  מצישיכעת  האם  מוזר?  .  משהו  בו  התבוננו  רמז:  ]אתם 
 בפסוק לא[.

 

 ב" ואילו ביום זה נאמר "טוב מאוד".  והנה טונאמר "בכל הימים יותר הוא ש ההבדל הבולט ב

 [ בסוף אותו יוםהבדל זה? ]רמז: שימו לב מה הסתיים האם תוכלו להסביר  •

 

ם כתוב "יום שני", "יום  יתר הימימספרו של היום. בכל  , אף כי קטן יותר, מצוי בציון  דל נוסףבה
 _____". כתוב "יום שלישי" וכולי, ואילו כאן 

 ך עונה רש"י: על כ כיצד נסביר הבדל זה?

"הששי"  רש"י מעשה  –:  בגמר  בשישי,  ה  על    הוסיף  עמהם  שהתנה  לומר  בראשית, 
 מנת שיקבלו עליהם ישראל חמישה חומשי תורה. 



הששי"   "יום  אחר:  י  –דבר  עד  ועומדים  תלוים  בסיון כולם  שישי  הוא  השישי,  ום 
 המוכן למתן תורה. 

 .('ם שישייו')במקום  "ישיש היום  "תבת ירושים לכך שהתורה כורש"י מביא שני פ

 ה?(י)מהו מניינה בגימטרי ש הראשון?למה מרמזת האות ה"א, לפי הפירו •

מרמז • )ב  למה  אותו  ליידע  צריך  מדוע  השני?  הפירוש  לפי  השישי  ה"א  היום  אמצעות 
מסויו  היידוע( שישי  יום  אלא  שישי,  יום  סתם  לא  שזה  לאילומר  וספציפי?  אירוע  ם  זה 

 מתכוונים?

 

הפירושים  חשוב   לשני  משותף  מכנה  יש  רש"י  אלא  של  סתם,  נברא  לא  העולם  תכלית :  לשם 
 . מסוימת

עולם, אל האם שני הפירושים של רש"י מצביעים על שתי תכליות שונות שלשמן נברא ה •
 . בירוסים לאותה התכלית? הרמזים שונים המכוונעל 

ה • בשעת  כבר  לדעתכם  התכלית  לחשוצריך    ריאהבמדוע  על  לרמוז(  )ואף  היא    שלמהב 
 נעשתה?

 ר ימי הבריאה? מדוע לדעתכם רמז זה מצוי דווקא בסיום תיאו •

את התכלית הרחוקה שלשמה אתם פועלים, מדי פעם  כם  מהאם גם אתם מזכירים לעצ  •
  בשעה שאתם באמצע תהליך?

 

 

 
סדר בחריגות שיש בוא נברא, אך גם  ובסדר הרב שבו ה  ת של בריאת העולםניקנו בתבעסעד כה  

    .זה

ם  רמזים לרעיונות חשוביללו ומצאו בהן  שונות ה זיהו את החריגות החז"ל והפרשנים    ראינו כיצד
כגון   האחדומרכזיים,  )מקורו  העולם  של  הקינא  ותימאפייניו  ברואיו(,  או  בין  לשרור  שעתידה  ה 
 . מגמתו ותכליתו

שדווקא   דומה  מוצ  העיסוק אך  כולה  הבריאה  כמה  עד  לנו  ולהדגיש  לשוב  יכול  בצורה  בכך  גת 
 תבניתית, מסודרת ואחדותית. 

 

 כרגע לסיפורה של מואנה. נחזור 

לדעתכם   • ילדיםהאם  לה  שיהיו  אחרי  ארבעים,  בגיל  היגם  לה,  להמשיך  תרצה  רוצץ  תא 
 ?בטחון שיש בשגרה הקבועהוה, או שאולי היא תעדיף את היציבות ולצאת למסעות



 יה הנוכחיים? האם בגלל זה היא צריכה לוותר על חלומות •

 ?הרפתקנות והחופשות ובין הן השגרה והיציב, בינייםשד משלבים בין ה כיצ •

 

 
 

 . החיים השגרתיים של תלמיד בבית ספרלבין  של מואנה השגרתיים ה השווינו בין חייה  בפתיח

שלנו  האישיות    תונים או שאנו במ, ממש כלא מועטההעולם נברא בשגרתיות    כעת ראינו שגם
 . הרוח והמידות  הקודש, ואת עולם

 אות: יחד עם זאת, אתם מוזמנים לחשוב על השאלות הב

ל • נכון  יותר  לדעתם  עולם  כיצד  בגחמות בצורה    –ברוא  או  והגיונית,  מסודרת 
 צרים?  , דחפים ויובהתפרצויות של כוחות

ספר או באמצעות    דירה בביתלמידה סבאמצעות    –  נות אישיות בוגרתן יותר לבכיצד נכו •
 הרפתקאות? 

דסיפובגם  מדוע   • ישנו  מואנה  של  בסיפורה  וגם  הבריאה  והידוע  ר  מהמוכר  לצאת  חף 
 תן מקום?  אכן ניזה  דחףלריגים ולא מוכרים? ומדוע למקומות חולפרוץ 

 

נה השלישית של מסענו, שתעסוק  תחזור גם בלבין היציאה ממנה נחין השגרה  בבשאלת היחס ש
 .  זה בדיוק בנושא

 

 

 ושאלה במבט לאחור: 

לימוד   היה לכם שגרתי  האם  א'  ולא  ומשעמם, או שהוא לקח אתכם למקום חפרק  דש, מסעיר 
 מוכר?  

 .  להוסיף נימוקונים להעלות את תושבתכם ללוח השיתופי מוזמתם א –שוב 

 ף כאן קישור ללוח שלו[]כל מורה יוסי: קישור ללוח שיתופי

 



 
 

 

 שבת 

)שעימם מפתח פרק   הנוכחית במסענו נחתום בלימוד הפסוקים המתארים את השבתתחנה  את ה
  ב'(:

ל כֻׁ ם.)א( ו יְּ אָּ בָּ ל צְּ כָּ ֶרץ וְּ אָּ הָּ ם וְּ יִׁ מ  שָּ   ּו ה 

כ  )ב(  י -א לו יְּ יעִׁ בִׁ שְּ יֹום ה  הלהים ב  ׂשָּ תֹו ֲאֶשר עָּ אכְּ ל     מְּ

ֹבת שְּ י  ו יִׁ יעִׁ בִׁ שְּ יֹום ה  תֹו אֲ ב  אכְּ ל  ל מְּ כָּ המִׁ ׂשָּ    .ֶשר עָּ

ֶרךְּ )ג(  בָּ י -א ו יְּ יעִׁ בִׁ שְּ ֵדשלהים ֶאת יֹום ה  ק   ֹאתֹו  ו יְּ

ב  י בֹו כִׁ  א א תשָּ רָּ תֹו ֲאֶשר בָּ אכְּ ל  ל מְּ כָּ ֲעׂשֹות-מִׁ  . להים ל 

 

ולשונם   הפסוקים  וחגיגיות.  משרים  מבנה  מרוממת  זו  אווירה  חזרות  חגיגיות  באמצעות  נוצרת 
 ן.  הבה ונמצא אות  פתח.מרבות על מילים חשובות וביטויי 

 . מודגש  כחול בע  סמנו את כל הפעמים שבהם הכתוב מציין את מספרו של היום בצ •

ואת הה • וכממנה  מנעותיסמנו את הפעלים המציינים את סיום המלאכה  ן את הפעלים , 
 .מודגש  בצבע ירוק   השבתיום פעולה שנעשתה לכבוד המציינים 

חדל אלוהים לעשות ביום זה סמנו בצבע    ןעולות שאותיין את הפאת הביטוי החוזר המצ  •
    .  אדום מודגש

כדי לבטא את השלמות של  גם  הכתוב חוזר שלוש פעמים    ף לחזרות אלובנוס "כל",  על המילה 
כ   ל"(. הבריאה )"וְׁ ל ]...[ ִמּכ   ל ]...[ ִמּכ 

 

 פסוקים?  ה החגיגית העולה מבין ההאם גם אתם חשים באוויר •

 ה זו? ריאוו  מדוע לדעתכם הכתוב מבקש לייצר •

 



 
 

 קדושת השבת 

 שבהצגת השבת, הכתוב אומר שאלוהים בירך את השבת וקידש אותה.  יותגיוסף לחגבנ

 עות הדבר?כיצד אתם מבינים את משמ  •

 קדושת השבת? כיצד היא מורגשת בביתכם?  כיצד אתם מרגישים את  •

 מה הדבר שמבחינתכם מבטא קדושה בשבת? •

 

צאה של  הם תו  מהיום עצמו, אלאמהותי  אינם חלק    השבתהברכה והקדושה של  לדעת הרד"ק,  
בשבת שלנו  שכאשר    :ההתנהגות  ממלאכהואנחנו  ונרגבתים  נחים  ומציינים  ,  כאות  עים  זה  יום 

 וכך הוא אומר: קדושה של היום.והאלו הברכה  –עם ה'  ברית

הברכה היא תוספת טובה. ויום השבת נוסף בטובת הנפש, שיש לה   –  "ויברך"  :רד"ק

 להים.-וכל להתעסק בחכמה ובדברי א מנוחה ביום זה מעסקי העולם הזה, ות
ֹאתוֹ " ישראלש  –  "ויקדש  בני  בו  ששובתים  לפי  הימים,  משאר  ומובדל  קדוש   .הוא 

בין האל, כי הם קדושים בשמרם את השבת, שהיא עדות על  והנה הוא אות בינם ו
חידוש העולם; ולהודיע לכל העולם, כי העולם איננו קדמון אלא מחודש, חדשו האל 

 יתברך בששה ימים, ושבת בשביעי. 

 מדוע טובה זו מהווה ברכה?דבריו? בת, לפי פש" שיש בש"טובת הנ הימ •

 שומרם את השבת? על מה מעידים ישראל ב •

    

כיצד  בת ראינו  במסענו  זו  מסודרת  חנה  הרמונית,  בצורה  העולם  בריאת  את  מתארת  התורה 
חוקי טבע ושל  של סדרים, של  עולם    –צמו  וד. הנחנו שתיאור זה מלמד על העולם עותבניתית מא

 מעגלי זמן קבועים.  

ים.  ן רמזים לרעיונות חשובמצויות בכתוב וראינו כיצד חכמים מצאו בהסטיות הקטנות שעסקנו ב
וזאת    –ה נותנת מקום ליציאה מהשגרה  נית עצמ התבטיות אלו,  מעבר לס  כינוכל לומר  האם  אך  

 באמצעות יום השבת? 

 ת של מסענו.  לשאלה זו נחזור בתחנה השלישי

 

 

 תחנה חמישית



 לם של האדם בעו מעמדו    –שיעור  

 שיעור על פרק א'. בתחנה זו של המסע המורה יעביר 

ואף מומלץ לעסוק בהםישנם כמה נושאים  ובן שכמ יכול לבחור כנטיית ליבו  שראוי  וכל מורה   ,
טוב כי  ממלי.  וכרצונו  אני  זה  האדבמסע  של  המיוחד  במקומו  לעסוק  הבריאה  ם  ץ  על   –כנזר 

   . חקר לא התעכבנו על נקודה חשובה זו(תחנת ה)במהלך  ת הנגזרות מכךיות והמחויבויוהזכו

 ובצלם אלוהים?  אחרון?דוע האדם נברא מ •

 מדוע הכתוב מאריך ביאור בריאתו? •

 ומדוע הוא מקבל ברכה?  ?דמתייחד מיתר החיות בדיבור מיוחמדוע הוא  •

 . הנממ תרסוק בגדולה של המין האנושי, אך גם במחויבות ובאחריות הנגזהשיעור יע

 

  

 תחנה שישית 

   ויציאה ממני בחיי בין שגרה  ישם:  לי 
את בריאת העולם בצורה הרמונית, מסודרת  התורה מתארת    ראינו כית החקר של מסענו  בתחנ

של סדרים,  עולם    –צמו  העולם עטבעו של  הנחנו שתיאור זה מלמד על  כמו כן,  וד.  ותבניתית מא
 חוקי טבע ושל מעגלי זמן קבועים.  של 

וראינו כיצד חכמים מצאו בהן רמזים לרעיונומעסקנו בסטיות הקטנות שבנוסף   ת  צויות בכתוב 
 חשובים.

ו עצמו סטייה מהתבנית ונתינת חנה עסקנו ביום השבת ושאלו האם נוכל לראות בבסופה של הת
 מקום ליציאה מהשגרה.  

תנו הנוכחית נעסוק במקומה של השגרה בחיינו, במקום של היציאות ממנה, בשאלת האיזון  בתחנ
 השבוע שלנו.   ובקשר של סוגיה זו למבנההם הנכון ביני 

 

 צא לדרך? שנ

 
 

 השבוע שלי 

בתיכון.  .  נותברכו לימודכם  חוק  את  שירותאסיימתם  שנת   / הצבא  אחרי  אף  ו  ,תם  אחרי  אולי 
 גמרי אדונים לזמנכם וסדר יומכם. ל כעת אתםמדרשה.   /  מכינה / בישיבה  ימודיםל



 כיצד יראה השבוע שלכם? 

 

זו  ב סדר  תנסתחנה  לעצמכם  לבנו  כמובן(  ישבועו  )ודמיוני  תמשוער  שבו  כל  ,  את  לשבץ  נסו 
 והפעילויות שחשובים לכם.  הדברים

 

 זמן.  ניצול  –]מיומנות 

 הזמן שלו.  תן ילד למבוגר, הוא היכולת של המבוגר לנהל אשביאחד מההבדלים 

   .שעות שבועיתמערכת יצירת   –חנה זו תתרגלו כלי שימושי לתכנון זמן בת

דאי המסביר כיצד כמטלה הנוכחית, מומלץ לכם לצפות בסרטון הבא  בלי קשר ל
 ת תכנון לוח זמנים יומי: לבנו

qh1yWfOGoY-https://youtu.be/ ]   

 

 
 

 אותי? מעסיק  ה  מ   –  1שלב  

 .  ולרשום את כל הדברים שתרצו לעסוק בהםראשית כל עליכם לנסות 

בילויים,  ספורט, עבודות בית,  אכילה,  מפגש עם חברים,  עבודה,  גמה: תפילות, לימוד תורה,  לדו]
 [ תחביבים ועודשינה, 

 מה שלכם:  הרשי

 

 

 זמן אקדיש לכל דבר? כמה    –  2לב  ש 

כל אחד מהדברים שיעסיקו אתכם במהלך השבוע את מספר    ליכם לנסות ולרשום לידבשלב זה ע
 שלדעתכם תקדישו לו.   המשוערהשעות 

 למפגש עם חברים?[כמה  כמה לספורט?כמה שעות תקדישו לעבודה? לדוגמה: 

 

 הלו"ז שלי בניית    –  3שלב  

 נים משוער.  ות לוח זמכעת נסו לבנ

 . שעות   24של ם מערכת לפניכ

כל אחד תקדישו לתוך התייחסות למספר השעות ש,  ים שכתבתםשבץ בה את הדברים השוננסו ל
 . מהם

https://youtu.be/-qh1yWfOGoY


 הם רוצים לעשות הרבה ויש להם זמן מועט.  יה:  בעהיש את אותה רוב בני האדם לשימו לב: 

ם לאור האילוצים הקיימים ]לדוגמה: אל תבנו  ם ולבנות את הלו"ז שלכלפיכך נסו להיות מציאותיי
  זה לא ילך...[ה.  ליללכם שלוש שעות שינה ב לו"ז שיותיר
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 ן שגרה להרפתקה . בי 4

 ברכותי. 

 לא קל לבנות לו"ז ולהכניס את כל מה שרוצים למסגרת כובלת ומצומצמת. 

 אבל בעברית יש לזה שם:  

 החיים.  

 

א לצבוע  מתבקשים  אתם  תגדיכעת  שאותן  הפעילויות  כל  כ"שגרהת  כחול"  רו  כבצבע  ואת  ל , 
)נכון, זה קצת מוזר להגדיר פעילויות    בצבע אדוםירו כ"יציאה מן השגרה"  הפעילויות שאותן תגד

 תעשו מאמץ(. , אבל "יציאה מן השגרה"שכתובות בתוך לו"ז שבועי כ

 ? םשלכ מהו הצבע השולט בטבלה •

 רו.  אם לדעתכם זה טוב או רע? הסביה •

 

 נו בתמונות הבאות: התבונה

 
 



 
 

 
 



 
 

 אתם רואים בכל אחת מן התמונות?מה : כםסנסו ל •

 מה אתם מרגישים ביחס לכל אחת מהן? •

 האם אחת מהתמונות הללו יכולה לתאר בצורה טובה את החיים שלכם? נמקו.   •

 

  –אבל 

 תמונות הללו,  החיים שלכם על פי הים לתאר את תם צריכיאם הי

 שגרה שלכם? הגדול ביותר בה תשקף את מספר השעות אילו תמונ •

 ואילו תמונה תשקף את הרגעים היפים ביותר שלכם? •

 

 בחרתם באותה התמונה? נסו להסביר מדוע.  האם 

 

 בין ימי החול ליום השבת 

 חול? יום השבת צבוע ברובו באדום או בכבלו"ז שלכם האם  •

 ? תםעל מהותו של יום השבת מבחינכ מה תוכלו ללמוד מכך •

 

 

 יעית בתחנה ש

 כום מסע סי 

 לפסוקים הראשונים של פרק ב'(.   גלשנו גםשל ספר בראשית )ובפרק א' מסע יצאנו ל

העולם בריאת  תיאור  את  ראינו  ובמסע  מסודר  תבניתי,  הוא  כמה  עד  ולמדנו  כאשר ,  "שגרתי". 
השנה,  עונות  –ט על ידי סדרים קבועים  גילינו כי כמו העולם עצמו שנשלהיום שלנו    עסקנו בסדר

 על ידי השגרה. ברובם החיים שלנו נשלטים גם  –ולוח השנה  ביםכע, מסלולי הכוחוקי הטב



פחות להיות לפעמים חשוב לא  ן הנקודות שבהן השגרה נשברת.  אות  ן ות לא פחות האבל חשוב
 ר לאופק. שמעב עבר הלא נודע כמו מואנה ולצאת מהמוכר והצפוי אל

הבריאה יום אחרי יום, כדי ללמד אותנו   ל תיאורברת את השגרה שתורה עצמה שוראינו כיצד ה
מלאכה  של  ימים  שישה  לאחר  כיצד  ראינו  מכך  יותר  ועוד  העולם.  טבע  על  חשובים  רעיונות 

 מנוחה ושביתה.   הזו ושכל עניינו הואששובר את השגרה  יום נוסף ףה אלוהים עצמו מוסיועשיי

כן עם  העולם    ,למדנו  בריאת  תיאור  לכיצד  כיציכול  אותנו  חיים ד  למד  בריאים:  חיים  נראים 
ממנה   ליציאה  מקום  שמשאירים  חיים  אך  משגרה,  ולצבירת    למנוחה,  –שמורכבים  לבילויים 

 כוחות. 

החיים כולו,    אינו פשוט והוא מלווה אותנו במהלך אלמנטים הללו  הנכון והעדין בין שני ההשילוב  
    אך חשוב להיות מודעים אליו. 

   

 
 

 

 ה שמיניתתחנ

 סיה רפלק   –מבט אחד נוסף לפני שחוזרים הביתה  
 

 נביט כרגע לאחור וננסה לענות לעצמנו: 

 בעצמי את התבנית הברורה שבה מוצגת בריאת העולם?האם זיהיתי  •

 זו? האם ידעתי לזהות את החריגות מהתבנית ה •

 כור? זחריגות אני מצליח לאילו  •

 נראים לי רלוונטיים? למדו מהןשהפרשנים  מסריםהאם ה •

 

 ואלי:

 ? במה? של מואנהעם הדמות זדהיתי ההאם  •

 ורך המסע, הכי עוררה אותי? מדוע? נות שראינו לא, מבין כל התמואיזו תמונה •

   ? למה?כזו( )אם הייתה אחת ילא "התחברתי" או שהיא לא עניינה אות איזו משימהל •



    ?ע ליייסכיצד הוא יהוא אותו דבר ו  האם למדתי ממסע זה משהו שיסייע לי בחיים? מה •

 

 ונסיים באיחול:

 ע זה? תובנה אוכל לקחת ממס איזו

 יחול שתאחלו לעצמכם או לחבריכם. נסו לתרגם את התובנה הזו לא

 הנמצא בקישור זה: שיתופי  תובנה זו לקיר ה כעת העלו 

 י[ פיף קישור לקיר שיתוכאן המורה מוס]


