
 בס"ד 

 פרשת בראשית 

 בריאת העולם 

 , במשבצות בהתאמה.2, 1סמני  סדרי את רצף המשפטים לפי סדר בריאתם....

 .וחוה  אדםחיות שבארץ ואת  הקב"ה  בורא את ה

 המים נפרדים מים על הארץ ומים בשמים 

 האור והחושך נבראו כל אחד מציאות נפרדת. 

 ה בעולם!כבר מוכן! שלום ושלוו   הכל  -הגיעה זמן המנוחה

 המים מתקבצים למקום אחד והיבשה שנראית מצמיחה צמחי מאכל וצמחי סרק. 

 השמש והירח נבראו יחד, אך בפועל השמש הפכה למלכת היום והירח ללילה. 

 בעלי החיים שבים ואלו השרצים ביבשה נבראו באותו היום!

 *** 

 לל. בזמן שהקב"ה ברא את העולם הוא היה כולו טוב, לא היה בו רע בכ

אז הגיע הנחש   אבל שבגן עדן אכול מעץ הדעתהקב"ה ציווה את האדם הראשון לא ל

 ל חווה..א

 חטא עץ הדעת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אמר לכם לא האם ה' 

 ל מעצי הגןלאכו

 מה פתאום?

ה' אמר לא עץ הדעת מרק 

 כול לא

לא יקרה לך שום דבר אם 

 תפתה לאכול מהעץ ונותנת גם לאדם..מ חווה כדאי לך.. !תאכלי מעץ הדעת

 אחד עונש משלו.לכל  -יש אותם ואת הנחשהקב"ה מענ

 .דןוהם מגורשים מגן ע



 בס"ד 

 קין והבל 

 השלימי את המילים מהתרמילון 

 ם: קין והבל.לאדם וחוה נולדו _________ בני 

מתבואה  -עלובקורבן ביא מפרי האדמה לה'. אך הוא מ בן קורעובד אדמה, מחליט להביא  -קין 

. ה' מקבל את מנחת בהמותיו לעומתו הבל, רועה הצאן, מביא ממבחר  ..שאינה משובחת

 .  ________ודוחה את מנחת _________

את אכזבתו של קין הוא מסביר לו את יסוד הבחירה החופשית, את הצורך לגבור  כשה' רואה 

 .____________ שגורם לאדם לעבורהרע -על יצר

 , והורג את הבל אחיו._________מנצל את היותם לבד ב ומקנא,קין הפגוע 

 הקב"ה כועס על קין ומגרשו מעל אדמתו. 

בשעת צייד את  _______קין, הורג ב-למך, דור שישי לצאצאי קין וצייד עיוור הנעזר בבנו תובל

 . נענש קין סבו מתוך טעות כאילו הוא חיה בשדה. כך -קין סב

 

 

 

 

 . הראשון ועד נח  דורות מאדם  10בו נכתה  המשך הפרשב

  את העולם    )להרוס(  מחותולכן ה' מחליט ל  האלו עשו הרבה חטאיםהאנשים  

 במבול. 

 ה' מחליט להציל אדם אחד עם כל משפחתו במשפט הבא תביני למה..  אבל..

 

 גלי את מי ה' החליט להציל ולמה צורה לאות המתאימה ו כל  ליפי הח

 

"  ____ ____              ___ ___ ___                    ____ ____  ____ ____  ____ ____ ____ ____                            

/                          @   #             %    &    !         ;             ~     &      ^    =      & = 

 

 ___ ___                 ___ ___ _______ ___ ___ ____ ____ ____" 

     )                    $   &     $     ;      *     (     *     ^   & * 

 

 

 ! כל הכבוד

 קין, שני, עבירה, הבל, טעות, שדה

 ) $            (       ~      ;       !      /        י     %       ^         #        *       @      =

 ר      ב       ה       ק     ת      צ      נ       &    ש        ד        א         ח        ו      מ


