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ַח ְוֶאל ַהֵּתָבה..."   "ְׁשַנִים ְׁשַנִים ָּבאּו ֶאל נֹ
ְּבֵראִׁשית ֶּפֶרק ז, ָּפסּוק ט 

 ַּבָתָנ"ְך ֻמְזָּכִרים ַּבֲעֵלי ַחִיים ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים. 

ְלֵאיֶזה ִסּפּור ַּבתֹוָרה ָקׁשּור ָהִאיּור ֶׁשִלְפֵניֶכם?
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     ַהְׁשִלימּו.

ְּבֵסֶפר ְּבֵראִׁשית ְמֻסָּפר ַעל ֲאָנִׁשים ֶׁשָעׂשּו ַמֲעִׂשים ָרִעים. 

ה' ִצָוה ֶאת   ִלְבנֹות  ְגדֹוָלה. 

ַּכֲאֶׁשר ִהְתִחיל ָלֶרֶדת  ַעל ָהָאֶרץ, ִנְכְנסּו 

, ְוִאָתם זּוגֹות זּוגֹות ֶׁשל  ֹנַח ּוִמְׁשַּפְחתֹו ַל 

. ַאֲחֵרי ָיִמים ַרִּבים ֶׁשל ֶגֶׁשם, ִהְפִסיק ה' ֶאת 

.  ַהַמּבּול ְוֻכָלם ָיְצאּו ֵמַה 

ֱאֹלִקים ֵּבֵרְך ֶאת ֹנַח ְוֶאת ָּבָניו ְוָכַרת ִעָמם ְּבִרית: 

 ְלעֹוָלם ֹלא ִיְהֶיה יֹוֵתר ַמּבּול. 

 . ַהִסיָמן ַלְּבִרית הּוא ַה 

"ֶאת ַקְׁשִּתי ָנַתִּתי ֶּבָעָנן..." )ְּבֵראִׁשית ֶּפֶרק ט, ָּפסּוק יג(. 

ִמִלים ְלַהְׁשָלָמה: ֵתָבה, ֹנַח, ַמּבּול, ֶקֶׁשת ֶּבָעָנן, ַחיֹות
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ת / ִרְבָקה ֱאִליצּור  ֶקׁשֶ

ם ַמִים ׁשֶ ם, ּגֶ ׁשֶ ם, ּגֶ ׁשֶ  ּגֶ

ם יֹום ׁשֶ  ּגֶ

 ְועֹוד יֹוַמִים

ַמִים ֹחִרים ׁשָ  ֲאֹפִרים – ׁשְ

 ַמִים. 

ָערֹות ּיְ  ַהַחיֹות ּבַ

ָערֹות ּמְ אּו ּבַ  ִהְתַחּבְ

ַחד... הֹוי ַמּבּול! ַחד... ּפַ  ּפַ

לּול ּבְ א ׁשַ ֵביתֹו ֶנְחּבָ  ּבְ

חֹוָרּה  ָהַאְרֶנֶבת ּבְ

 הֹוי ַמּבּול

 נֹוָרא! נֹוָרא!

 הֹוי ַמּבּול

א! א! הּוא ּבָ  הּוא ּבָ

ע! ּלֹו ִיְטּבַ  ָהעֹוָלם ּכֻ

 ַמִים.

ה זֹוַרַחת  ּוִפְתאֹום... ַחּמָ

ַחד? ַחד? ָמה ַהּפַ  ָמה ַהּפַ

ת: ִבי לֹוֶחׁשֶ ה ַלּצְ ִבּיָ  ַהּצְ

ת ׁשֶ ה ַהּקֶ ט ִהּנֵ  ּבֹוא, ַהּבֵ

ת ׁשֶ ָבר ָהָאֶרץ ִמְתַיּבֶ  ּכְ

ת.  ֶקׁשֶ

יט: רֹום ִהּבִ  ֶיֶלד ַלּמָ

ִרית  ת! אֹות ַהּבְ ת! ֶקׁשֶ ֶקׁשֶ

 ָלָאָדם ּוְלָכל ַחי

י!  ֹלא ִיְהֶיה ַמּבּול עֹוד. ּדַ

י. ּדַ

לֹום ָלְך אֹוַרַחת"           ִמּתֹוְך "ׁשָ

 ִקְראּו.



ד
ג

ב
א

ה ו
ז
ט
ח
34י

 ַצְירּו ִציּור ַמְתִאים ִלְתִחַלת ַהִׁשיר ְוִציּור ַמְתִאים ְלסֹוף ַהִׁשיר.

   ְתִחַלת ַהִׁשיר                        סֹוף ַהִׁשיר

 ֵאיֶזה ֶרֶגׁש ֻמְזָּכר ַּבִׁשיר? 

 ִמָמה ָחְׁשׁשּו ַהַחיֹות ַּבִׁשיר?

 ָמה ְמַסֶמֶלת ַהֶקֶׁשת ַּבָׁשַמִים? ֵהָעְזרּו ַּבַּבִית ָהַאֲחרֹון ַּבִׁשיר. 



ל
כ

מ
נ

עס
פ
ק

צ

ר ש

35

ַהַּבִית ָהַאֲחרֹון ַּבִׁשיר ַמְסִּביר ֶאת ַהֶנֱאָמר ְּבֵסֶפר ְּבֵראִׁשית:

ין  ִרית עֹוָלם ּבֵ ָעָנן, ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ּבְ ת ּבֶ ׁשֶ "ְוָהְיָתה ַהּקֶ
ר ַעל ָהָאֶרץ."  ר ֲאׁשֶ ׂשָ ָכל ּבָ ה ּבְ ל ֶנֶפׁש ַחּיָ ֱאֹלִקים ּוֵבין ּכָ

סּוק טז( ֶרק ט, ּפָ                                                       )ּפֶ

ַהֶקֶׁשת ַּבָׁשַמִים ְמַסֶמֶלת ֶאת ַהְּבִרית ֵּבין ֱאֹלִקים ּוֵבין ָּכל 

 ֶנֶפׁש ַחָיה ַעל ָהָאֶרץ: ְלעֹוָלם ֹלא ִיְהֶיה יֹוֵתר ַמּבּול. 

ִקְראּו ֶאת ַהִמָלה ָּכל.

ָמה ִסיַמן ַהִנקּוד ִמַתַחת ָלאֹות ּכ?  

ִסיַמן ַהִנקּוד ִמַתַחת ָלאֹות ּכ ִנְקָרא ָקָמץ ָקָטן.

הּוא ִנְרֶאה ְּבִדיּוק ְּכמֹו ָקָמץ ָרִגיל, ֲאָבל הֹוִגים אֹותֹו ְּכִאלּו 

ָהָיה חֹוָלם.

ֻדְגָמאֹות: ָתְכִנית, ָחְכָמה.

ִעם ַהְזַמן ִתְלְמדּו ְלַהִּכיר ֶאת ַהִמִלים ַהְמֻנָקדֹות ְּבָקָמץ ָקָטן.
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         ִקְראּו ֶאת ַהִמִלים ְּבקֹול ּוִמְתחּו ַקו ַלְתמּוָנה ַהַמְתִאיָמה.

         ָאְזַנִים  

ָׁשָרִׁשים

ִצָּפְרַנִים

ָאְזִניֹות

     ִּכְתבּו ַּבַמְחֶּבֶרת ִמְׁשָּפִטים ִעם ִמִלים ֵאֶלה.

   ִקְראּו ֶאת ַהְּפסּוִקים ֶׁשִלְפֵניֶכם. 

ִׂשימּו ֵלב ִלְקִריָאה ְנכֹוָנה ֶׁשל ִמִלים ִעם ָקָמץ ָקָטן. 

ָמעּו ַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון" "ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיׁשְ

             ְּתִהִּלים ֶּפֶרק קטו, ָּפסּוק ו

ַמע קֹוִלי"   ׁשְ ּיִ יָחה ְוֶאֱהֶמה ַו "ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהַרִים ָאׂשִ

             ְּתִהִּלים ֶּפֶרק נה, ָּפסּוק יח

ֶרב ָחְכַמת  לֹֹמה... ַוּתֵ ן ֱאלִֹקים ָחְכָמה ִלׁשְ ּתֵ ּיִ "ַו

ֵני ֶקֶדם..."  ל ּבְ לֹֹמה ֵמָחְכַמת ּכָ ׁשְ

            ְמָלִכים א, ֶּפֶרק ה', ְּפסּוִקים ט-י


