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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת נוח תשפ"ב

אמרתי לאמא שלי שאני רוצה ללכת לים או לבריכה ,לא משנה מה,
העיקר שיהיה מים ושמש ..אז היא נתנה לי דלי ואמרה לי לצאת לשטוף
את התריסים...

פרשה מאירה
ַמ ֲעלַ ת ָה ַא ְחדּות

שאלות בפרשה
 .1כמה בנים היו לנוח?
 .2במשך כמה שנים בנה נוח את התיבה? (רש"י)
 .3כמה בעלי חיים הוכנסו לתיבה מכל בהמה שאיננה טהורה?
 .4במשך כמה ימים ירד המבול?
 .5באיזה חודש התחיל המבול לרדת? ( 2דעות ברש"י)
 .6איפה נבנה המגדל שבנו אנשי דור ההפלגה?
 .7מה היה עונשם של אנשי דור ההפלגה?
 .8איזו דמות חשובה נולדה בסוף הפרשה?
חידת חדגא:
מהי "האנשה" והיכן ניתן למצוא דוגמה לכך בפרשת השבוע?
חידת פולקע:
מי קרא לבנו שם כשם סבו?

ַה ַּׁש ָּבת נִ ְק ָרא ֶאת ָּפ ָר ַׁשת "נ ַֹח"ִ .מ ָּפ ָר ַׁשת נ ַֹח ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים
לִ לְ מֹד ַה ְר ֵּבה ַעל ַמ ֲעלַ ת ָה ַא ְחדּות ֵּבינֵ ינּו וְ ַעל ֲח ִׁשיבּות
ַה ְּד ָאגָ ה לָ ַא ֵחר.
ּתֹורה ְמ ַס ֶּפ ֶרת לָ נּו ֶׁשּנ ַֹח ָהיָ ה ַצ ִּדיק ָּת ִמים .לַ ְמרֹות זֹאתָ ,א ְמרּו
ַה ָ
בֹוהה ּכְ מֹו ַמ ֲעלַ ת ַא ְב ָר ָהם
ֲחכָ ִמים ֶׁש ַּמ ֲעלָ תֹו ֶׁשל נ ַֹח ֹלא ָהיְ ָתה ּגְ ָ
נֹוח ָּד ַאג ְּב ִע ָּקר לְ ַע ְצמֹו וְ ֹלא ִה ְת ַּפּלֵ ל ַעל
ּדּוע? ּכִ י ַ
ָא ִבינּוַ .מ ַ
ְּבנֵ י ּדֹורֹו ֶׁשּיִ ּנָ ְצלּו ֵמ ַה ַּמּבּול .לְ ֻע ָּמתֹוַ ,א ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ָּד ַאג ַה ְר ֵּבה
אֹותם לָ ֱאמּונָ ה ַּבה'.
יהם וְ ֵק ֵרב ָ
ְמאֹוד לִ ְבנֵ י ּדֹורֹוִ ,ה ְת ַּפּלֵ ל ֲעלֵ ֶ
ּבֹודד ָּבעֹולָ ם ִעם
נ ַֹח ָא ְמנָ ם נִ ַּצל ֵמ ַה ַּמּבּולֲ ,א ָבל הּוא נִ ְׁש ַאר ֵ
ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ,לְ ֹלא ֲח ֵב ִרים ּולְ ֹלא ּכָ ל ָה ֱאנֹוׁשּותְּ .בכָ ְך לְ ַמ ֲע ֶׂשה הּוא
תֹוצ ָאה ִמּכָ ְך ֶׁשֹּלא ָּד ַאג לִ ְבנֵ י ּדֹורֹו.
ִה ְפ ִסידּ ,כְ ָ
ְּב ֶה ְמ ֵׁשְך ַה ָּפ ָר ָׁשה ְמ ֻס ָּפר ַעל ִמגְ ַּדל ָּב ֶבל ,אֹותֹו נִ ּסּו לִ ְבנֹות ַאנְ ֵׁשי
אֹותנּו ֶׁש ַעל ַאף ֶׁשהקב"ה ִּפּזֵ ר
ּדֹור ַה ַה ְפלָ גָ הֲ .חכָ ֵמינּו לִ ְּמדּו ָ
ּובלְ ֵּבל ֶאת ְׂש ָפ ָתםֵ ,הם ֹלא נֶ ֶענְ ׁשּו ְּבעֹנֶ ׁש ָחמּור ּכְ מֹו
אֹותם ִ
ָ
ּדּוע? ּכִ י ַאנְ ֵׁשי ּדֹור ַה ַה ְפלָ גָ ה ָהיּו ְמ ֻא ָח ִדים
ְּבדֹור ַה ַּמּבּולַ .מ ַ
ֹלח
וְ ָא ֲהבּו זֶ ה ֶאת זֶ הִּ .בזְ כּות ָה ַא ְחדּות וְ ַא ֲה ַבת ַהּזּולָ ת ,נִ ָּתן לִ ְצ ַ
יח!
ַמ ְׁש ְּב ִרים ָק ִׁשים ּולְ ַה ְצלִ ַ

תמונות בפרשה

מי בא אל התיבה?

ִמצאו למה רומזות התמונות ,מתוך הפרשה!

התבוננו באיורי בעלי החיים והשיבו על השאלות שבתחתית האיור!
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 .1מי לא נכנס לתיבה כלל?  .2אילו בעלי-חיים מופיעים יותר מפעם אחת?
ִ .3חשבו :מאילו בעלי חיים ייכנסו שניים ומאילו שבעה?  .4מי מופיע יותר מדיי פעמים?

