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עולם עתיק מופלא
סיפורי הבריאה במחשבת המקרא

ד"ר לאה מזור

שיעור 1: בריאת השמים והארץ וכל צבאם

השתאות

בריאה

בראשית א, 1 - ב, 4

ְִּבָרא ֱאלִֹהים  ְִּבָרא ֱאלִֹהים ֶאת… ְוֵאת… ְוֵאת… ַוי ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ… וַי ָ ית ּבָָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהׁשּ ֵראׁשִ "ּבְ
ר־ּבָָרא ֱאלִֹהים לֲַעשֹׂות.  ֶצלֶם ֱאלִֹהים ּבָָרא אֹתֹו ָזָכר וְּנֵקָבה ּבָָרא אָֹתם… ֲאׁשֶ ַצְלמֹו ּבְ ֶאת־ָהָאָדם ּבְ

ְרָאם" ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ָ ֵאּלֶה תֹוְלדֹות ַהׁשּ

מסגרת

בראשית א, 1

ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ" ָ ית ּבָָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהׁשּ ֵראׁשִ "ּבְ

בראשית ב, 4

ְרָאם" ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ָ "ֵאּלֶה תֹוְלדֹות ַהׁשּ
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תיחום אידאולוגי
בחלוקה לפרקים )תפיסה נוצרית( מופרד הרצף בין מעשה היום השישי ליום השביעי. 

בחלוקה לפרשות )תפיסה יהודית( היום השביעי ממשיך את ששת הימים שלפניו.

מבנה שביעוני על שום מה?

היום השביעי - זמן מבורך ומקודש

בראשית ב, 3-1

ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל-ְצָבָאם.  ָ  "ַוְיֻכּלוּ ַהּשׁ
ה ר ָעשָׂ ִביִעי ְמלַאְכּתֹו ֲאׁשֶ ְ  ַוְיַכל ֱאלִֹהים בַּיֹּום ַהּשׁ

ה. ר ָעשָׂ ִביִעי ִמּכָל-ְמלַאְכּתֹו ֲאׁשֶ ְ ּבֹת בַּיֹּום ַהּשׁ ׁשְ ִּ   ַוי
ׁש אֹתֹו ִביִעי ַוְיַקּדֵ ְ   ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת-יֹום ַהּשׁ

ָרא ֱאלִֹהים לֲַעשֹׂות" ר-ּבָ י בֹו ׁשַָבת ִמּכָל-ְמלַאְכּתֹו ֲאׁשֶ  ּכִ

ההנמקה לשבת בעשרת הדברות בספר שמות 

שמות, כ 7-1

ת לַיהָוה  ּבָ ִביִעי ׁשַ ְ ךָ. ְויֹום ַהּשׁ יָת ּכָל-ְמלַאְכּתֶ ֲעבֹד ְוָעשִׂ ת יִָמים ּתַ ׁשֶ ׁשוֹ. ׁשֵ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ "ָזכֹור ֶאת-יֹום ַהּשׁ
ָעֶריךָ.  ׁשְ ר ּבִ ךָ ְוגְֵרךָ ֲאׁשֶ ךָ ַוֲאָמְתךָ וְּבֶהְמּתֶ ךָ ַעְבּדְ ה וִּבְנךָ וִּבּתֶ ה ָכל-ְמלָאָכה ַאּתָ  ֱאלֶֹהיךָ  לֹא-ַתֲעשֶׂ

ַמִים ְוֶאת-ָהָאֶרץ ֶאת-ַהיָּם ְוֶאת-ּכָל-ֲאׁשֶר-ּבָם  ָ ׁשֶת-יִָמים ָעשָׂה ְיהָוה ֶאת-ַהּשׁ י ׁשֵ  ּכִ
ִביִעי ְ  ַויָּנַח ּבַיֹּום ַהּשׁ

ׁשֵהוּ." ּבָת ַוְיַקּדְ ַ ַרְך ְיהָוה ֶאת-יֹום ַהּשׁ ַעל-ּכֵן ּבֵ

בריאה היררכית: היסודות וסדר מעלת הנבראים

בראשית א, 2

היסודות הקמאיים
ִים" נֵי ַהָמּ נֵי ְתהֹום ְורוַּח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ַעל-ְפּ ְך ַעל-ְפּ "ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה תֹהוּ ָובֹהוּ ְוחֶֹשׁ
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בריאה מהיסודות באמצעות מאמר

בראשית א,12-11

ר ַזְרעֹו-בֹו ַעל- ִרי ְלִמינֹו ֲאֶשׁ ִרי עֶֹשׂה ְפּ א ֵעֶשׂב ַמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ְפּ ֶשׁ א ָהָאֶרץ ֶדּ ְדֵשׁ "ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים ַתּ
ָהָאֶרץ…"

ר ַזְרעֹו-בֹו ְלִמינֵהוּ" ִרי ֲאֶשׁ א ֵעֶשׂב ַמְזִריַע ֶזַרע ְלִמינֵהוּ ְוֵעץ עֶֹשׂה-ְפּ ֶשׁ "ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶדּ

בראשית א, 21-20

ר  ָמִים… ֲאֶשׁ נֵי ְרִקיַע ַהָשּׁ ֶרץ נֶֶפׁש ַחיָּה ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל-ָהָאֶרץ ַעל-ְפּ ִים ֶשׁ ְרצוּ ַהַמּ "ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים ִיְשׁ
ִים ְלִמינֵֶהם" ְרצוּ ַהַמּ ָשׁ

בריאה מהיסודות באמצעות מאמר ועשיה

בראשית א, 25-24

ֵהָמה ָוֶרֶמשׂ ְוַחְיתֹו-ֶאֶרץ ְלִמינָּה…" "ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ נֶֶפׁש ַחיָּה ְלִמינָּה ְבּ
ל-ֶרֶמשׂ ָהֲאָדָמה ְלִמינֵהוּ" ֵהָמה ְלִמינָּה ְוֵאת ָכּ "ַויַַּעשׂ ֱאלִֹהים ֶאת-ַחיַּת ָהָאֶרץ ְלִמינָּה ְוֶאת-ַהְבּ

בריאה באמצעות מאמר ועשיה ללא הסתייעות ביסודות

בראשית א

ין ַמִים לָָמִים.." יל ֵבּ ִים ִויִהי ַמְבִדּ תֹוְך ַהָמּ "יֹּאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי ָרִקיַע ְבּ
ר ֵמַעל לָָרִקיַע" ִים ֲאֶשׁ ַחת לָָרִקיַע וֵּבין ַהַמּ ר ִמַתּ ִים ֲאֶשׁ ין ַהַמּ ל ֵבּ "ַויַַּעשׂ ֱאלִֹהים ֶאת-ָהָרִקיַע ַויְַּבֵדּ

ַמִים…" ְרִקיַע ַהָשּׁ "ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי ְמאֹרֹת ִבּ
טֹן  אֹור ַהָקּ לֶת ַהיֹּום ְוֶאת-ַהָמּ אֹור ַהגָּדֹל ְלֶמְמֶשׁ אֹרֹת ַהְגּדִֹלים  ֶאת-ַהָמּ נֵי ַהְמּ "ַויַַּעשׂ ֱאלִֹהים ֶאת-ְשׁ

ְילָה ְוֵאת ַהּכֹוָכִבים" לֶת ַהלַּ ְלֶמְמֶשׁ

ְדמוֵּתנוּ…" ַצְלֵמנוּ ִכּ "ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים נֲַעֶשׂה ָאָדם ְבּ
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שיעור 2: האשה ובריאת העולם
בראשית ב, 22-18

נְֶגּדוֹ…  ה-ּלֹו ֵעֶזר ּכְ "ַויֹּאֶמר ְיהָוה ֱאלִֹהים לֹא-טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו ֶאֱעשֶׂ
ַמִים ַויֵָּבא ֶאל-ָהָאָדם… ָ ֶדה ְוֵאת ּכָל-עֹוף ַהּשׁ ֶצר ְיהָוה ֱאלִֹהים ִמן-ָהֲאָדָמה ּכָל-ַחיַּת ַהּשָׂ ַויִּ

נְֶגּדוֹ… ֶדה וְּלָאָדם לֹא-ָמָצא ֵעֶזר ּכְ ַמִים וְּלכֹל ַחיַּת ַהּשָׂ ָ ֵהָמה וְּלעֹוף ַהּשׁ מֹות ְלָכל-ַהּבְ ְקָרא ָהָאָדם ׁשֵ ַויִּ
ה ַוְיִבֶאָה ֶאל-ָהָאָדם…" ָ ר-לַָקח ִמן-ָהָאָדם ְלִאּשׁ לָע ֲאׁשֶ ֶבן ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאת-ַהּצֵ ַויִּ

בראשית ג,17

ְך  ל-ּבָ ׁשוָּקֵתְך ְוהוּא ִיְמׁשָ ְך ּתְ ה ָאַמר… ְוֶאל-ִאיׁשֵ ָ ֶאל-ָהִאּשׁ

בראשית א, 28-27

ַצְלמֹו  "ַוִיְּבָרא ֱאלִֹהים ֶאת-ָהָאָדם ְבּ
ָרא אֹתֹו  ֶצלֶם ֱאלִֹהים ָבּ  ְבּ
ָרא אָֹתם.   ָזָכר וְּנֵקָבה ָבּ

  ַוְיָבֶרְך אָֹתם ֱאלִֹהים
  ַויֹּאֶמר לֶָהם ֱאלִֹהים

ָה רוּ וְּרבוּ וִּמְלאוּ ֶאת-ָהָאֶרץ ְוִכְבֻשׁ   ְפּ
ַמִים ְדגַת ַהיָּם וְּבעֹוף ַהָשּׁ   וְּרדוּ ִבּ
 וְּבָכל-ַחיָּה ָהרֶֹמֶשׂת ַעל-ָהָאֶרץ"

בראשית א, 30-29

 "ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים
נֵי ָכל-ָהָאֶרץ ר ַעל-ְפּ ל-ֵעֶשׂב זֵֹרַע ֶזַרע ֲאֶשׁ י לֶָכם ֶאת-ָכּ  ִהנֵּה נַָתִתּ

ר-ּבֹו ְפִרי-ֵעץ זֵֹרַע ָזַרע  לֶָכם ִיְהיֶה ְלָאְכלָה. ל-ָהֵעץ ֲאֶשׁ  ְוֶאת-ָכּ
ר-ּבֹו נֶֶפׁש ַחיָּה ַמִים וְּלכֹל רֹוֵמשׂ ַעל-ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ  וְּלָכל-ַחיַּת ָהָאֶרץ וְּלָכל-עֹוף ַהָשּׁ

ל-יֶֶרק ֵעֶשׂב ְלָאְכלָה ַוְיִהי-ֵכן" ֶאת-ָכּ



5

ד"ר לאה מזורעולם עתיק מופלא -סיפורי הבריאה במחשבת המקרא

בראשית ה, 2-1

"ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹת ָאָדם
רֹא ֱאלִֹהים ָאָדם יֹום ּבְ ּבְ

ה אֹתוֹ.   ְדמוּת ֱאלִֹהים ָעשָׂ ּבִ
ָרָאם ָזָכר וְּנֵקָבה ּבְ

ַוְיָבֶרְך אָֹתם
ְרָאם" יֹום ִהּבָ ָמם ָאָדם ּבְ ְקָרא ֶאת-ׁשְ ַויִּ

האל בורא בדמותו זכר ונקבה
צַלְמֹו בנים ובנות ְּ ְדמוּתֹו כ ִּ האדם מוליד ב

ָמם ָאָדם" ְקָרא ֶאת-ׁשְ ִּ האל מעניק שם לאדם שברא: "ַוי
מֹו ׁשֵת" ְקָרא ֶאת-ׁשְ ִּ האדם מעניק שם לבן שהוליד: "ַוי

בראשית ה, 30-3

ִנים וָּבנֹות…" מֹו ׁשֵת… ַויֹּולֶד ּבָ ְקָרא ֶאת-ׁשְ ַצְלמֹו ַויִּ ְדמוּתֹו ּכְ נָה ַויֹּולֶד ּבִ "ַוְיִחי ָאָדם… ׁשָ
ִנים וָּבנֹות.." נָה ַויֹּולֶד ֶאת-ֱאנֹוׁש… ַויֹּולֶד ּבָ ת … ׁשָ "ַוְיִחי ׁשֵ

ִנים וָּבנֹות" נָה ַויֹּולֶד ּבָ "ַוְיִחי-לֶֶמךְ… ׁשָ

בראשית יא, 25-10

ִנים וָּבנֹות" "ַוְיִחי-ׁשֵם… ַויֹּולֶד ּבָ

ִנים וָּבנֹות " "ַוְיִחי נָחֹור… ַויֹּולֶד ּבָ

אדם - אדמה

בראשית ב, 7

יֶצר ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאת-ָהָאָדם ָעָפר ִמן-ָהֲאָדָמה" "ַויִּ

בראשית ג, 18-17

בֹון ּתֹאְכלֶּנָה ּכֹל ְיֵמי ַחיֶּיךָ… ִעּצָ ֲעבוֶּרךָ ּבְ "וְּלָאָדם ָאַמר… ֲארוָּרה ָהֲאָדָמה ּבַ
ׁשוּב " ה ְוֶאל-ָעָפר ּתָ י-ָעָפר ַאּתָ ְחּתָ  ּכִ ּנָה ֻלּקָ י ִמּמֶ יךָ ּתֹאַכל לֶֶחם ַעד ׁשוְּבךָ ֶאל-ָהֲאָדָמה ּכִ ֵזַעת ַאּפֶ ּבְ
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חוה - חיים

בראשית ב, 23-21

ֶבן ְיהָוה  ּנָה. ַויִּ ְחּתֶ ר ּתַ שָׂ ְסּגֹר ּבָ ְלעָֹתיו ַויִּ ח ַאַחת ִמּצַ ּקַ ן ַויִּ יׁשָ ָמה ַעל-ָהָאָדם ַויִּ ְרּדֵ ל ְיהָוה ֱאלִֹהים ּתַ "ַויַּּפֵ
ַעם ֶעֶצם  ה ַוְיִבֶאָה ֶאל-ָהָאָדם. ַויֹּאֶמר ָהָאָדם זֹאת ַהּפַ ָ ר-לַָקח ִמן-ָהָאָדם ְלִאּשׁ לָע ֲאׁשֶ ֱאלִֹהים ֶאת-ַהּצֵ

ִרי" שָׂ ר ִמּבְ ֵמֲעָצַמי וָּבשָׂ

בראשית ג, 16

ְלִדי ָבִנים" ֶעֶצב ּתֵ בֹונְֵך ְוֵהרֹנְֵך ּבְ ה ִעּצְ ה ַאְרּבֶ ה ָאַמר ַהְרּבָ ָ "ֶאל-ָהִאּשׁ

בראשית ג, 20

י ִהוא ָהְיָתה ֵאם ּכָל-ָחי" ּתֹו ַחוָּה  ּכִ ם ִאׁשְ ְקָרא ָהָאָדם ׁשֵ "ַויִּ

בראשית ד, 2-1

לֶד ֶאת-ַקִין ַוּתֹאֶמר ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת-ְיהָוה. ַוּתֶֹסף לָלֶֶדת ֶאת- ַהר ַוּתֵ ּתֹו ַוּתַ "ְוָהָאָדם יַָדע ֶאת-ַחוָּה ִאׁשְ
ָאִחיו ֶאת-ָהֶבל"

בראשית ד, 25

ַחת ֶהֶבל  ת-ִלי ֱאלִֹהים ֶזַרע ַאֵחר ּתַ י ׁשָ ת  ּכִ מֹו ׁשֵ ְקָרא ֶאת-ׁשְ ן ַוּתִ לֶד ּבֵ ּתֹו ַוּתֵ "ַויֵַּדע ָאָדם עֹוד ֶאת-ִאׁשְ
י ֲהָרגֹו ָקִין" ּכִ

בראשית ג, 7

י-ָאַמר  ה ַאף ּכִ ָ ה ְיהָוה ֱאלִֹהים ַויֹּאֶמר ֶאל-ָהִאּשׁ ר ָעשָׂ ֶדה ֲאׁשֶ "ְוַהּנָָחׁש ָהיָה ָערוּם ִמּכֹל ַחיַּת ַהּשָׂ
ר  ִרי ָהֵעץ ֲאׁשֶ ִרי ֵעץ-ַהּגָן נֹאֵכל. וִּמּפְ ה ֶאל-ַהּנָָחׁש  ִמּפְ ָ ֱאלִֹהים לֹא תֹאְכלוּ ִמּכֹל ֵעץ ַהּגָן. ַוּתֹאֶמר ָהִאּשׁ
ה  לֹא- ָ ֻמתוּן. ַויֹּאֶמר ַהּנָָחׁש ֶאל-ָהִאּשׁ ן-ּתְ עוּ ּבֹו  ּפֶ ּנוּ ְולֹא ִתּגְ תֹוְך-ַהּגָן ָאַמר ֱאלִֹהים לֹא תֹאְכלוּ ִמּמֶ ּבְ

ּנוּ ְוִנְפְקחוּ ֵעינֵיֶכם ִוְהִייֶתם ּכֵאלִֹהים יְֹדֵעי טֹוב  יֹום ֲאָכְלֶכם ִמּמֶ י ּבְ י יֵֹדַע ֱאלִֹהים ּכִ ֻמתוּן. ּכִ מֹות ּתְ
ְריֹו  ח ִמּפִ ּקַ יל ַוּתִ ּכִ י טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה-הוּא לֵָעינִַים ְונְֶחָמד ָהֵעץ ְלַהשְׂ ה ּכִ ָ ֶרא ָהִאּשׁ ָוָרע. ַוּתֵ

רוּ ֲעלֵה  ְתּפְ ם ֵהם ַויִּ י ֵעיֻרּמִ נֵיֶהם ַויְֵּדעוּ ּכִ ַקְחנָה ֵעינֵי ׁשְ ּפָ ּה ַויֹּאַכל. ַוּתִ ּה ִעּמָ ן ּגַם-ְלִאיׁשָ ּתֵ ַוּתֹאַכל ַוּתִ
ְתֵאנָה ַויֲַּעשׂוּ לֶָהם ֲחגֹרֹת"
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שיעור 3: מנורת הזהב כסמל לעץ החיים של גן העדן

עץ החיים בסיפור גן העדן

בראשית ב, 9-8

ר יָָצר. ַויְַּצַמח ְיהָוה ֱאלִֹהים ִמן- ם ֶאת-ָהָאָדם ֲאׁשֶ ם ׁשָ ֶדם ַויָּשֶׂ ֵעֶדן ִמּקֶ ע ְיהָוה ֱאלִֹהים ּגַן-ּבְ ּטַ "ַויִּ
ַעת טֹוב ָוָרע" תֹוְך ַהגָּן ְוֵעץ ַהּדַ ִּים ּבְ ָהֲאָדָמה ּכָל-ֵעץ נְֶחָמד ְלַמְרֶאה ְוטֹוב ְלַמֲאָכל ְוֵעץ ַהַחי

בראשית ג, 24-22

לַח יָדֹו ְולַָקח גַּם  ן-ִיׁשְ ה ּפֶ ּנוּ לַָדַעת טֹוב ָוָרע ְוַעּתָ ַאַחד ִמּמֶ "ַויֹּאֶמר ְיהָוה ֱאלִֹהים ֵהן ָהָאָדם ָהיָה ּכְ
ם.  ָ ח ִמּשׁ ר ֻלּקַ ּלְֵחהוּ ְיהָוה ֱאלִֹהים ִמּגַן-ֵעֶדן לֲַעבֹד ֶאת-ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ִּים ְוָאַכל ָוַחי ְלעֹלָם. ַוְיׁשַ ֵמֵעץ ַהַחי

מֹר ֶאת- ֶכת ִלׁשְ ְתַהּפֶ ֻרִבים ְוֵאת לַַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ֶדם ְלגַן-ֵעֶדן ֶאת-ַהּכְ ּכֵן ִמּקֶ ַוְיגֶָרׁש ֶאת-ָהָאָדם ַויַּׁשְ
ִּים" ֶרְך ֵעץ ַהַחי ּדֶ
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הצו על עשיית המנורה

שמות כה, 40-31

)הביצוע בשמות לז, 24-17(

יָת ְמנַֹרת, ָזָהב ָטהֹור; "ְוָעשִׂ
נֹוָרה,  ה ַהּמְ ָעשֶׂ ה ּתֵ  ִמְקׁשָ

ּנָה ִיְהיוּ. ְפּתֶֹריָה וְּפָרֶחיָה, ִמּמֶ ִביֶעיָה ּכַ ְיֵרָכּה ְוָקנָּה, ּגְ
יָה: ּדֶ ה ָקִנים, יְֹצִאים ִמּצִ ָ ּשׁ ְוׁשִ

ּה ָהֶאָחד, ּדָ ה ְקנֵי ְמנָֹרה ִמּצִ לֹׁשָ ׁשְ
ִני.  ֵ ּה ַהּשׁ ּדָ ה ְקנֵי ְמנָֹרה, ִמּצִ לֹׁשָ וּׁשְ

ְפּתֹר ָוֶפַרח, נֶה ָהֶאָחד, ּכַ ּקָ ִדים ּבַ ּקָ ה ְגִבִעים ְמׁשֻ לֹׁשָ ׁשְ
ְפּתֹר ָוָפַרח;  נֶה ָהֶאָחד, ּכַ ּקָ ִדים ּבַ ּקָ ה ְגִבִעים ְמׁשֻ לֹׁשָ וּׁשְ

נָֹרה.  ִנים, ַהיְֹּצִאים ִמן-ַהּמְ ת ַהּקָ ׁשֶ ן ְלׁשֵ ּכֵ
…

ה ַאַחת, ָזָהב ָטהֹור.  ּלָּה ִמְקׁשָ ּכֻ
ְבָעה;  יָת ֶאת-נֵרֶֹתיָה, ׁשִ ְוָעשִׂ

נֶיָה. ְוֶהֱעלָה, ֶאת-נֵרֶֹתיָה, ְוֵהִאיר ַעל-ֵעֶבר ּפָ
 …

ה אָֹתּה ּכָר ָזָהב ָטהֹור, יֲַעשֶׂ ּכִ
ָהר." ה ָמְרֶאה ּבָ ר ַאּתָ ַתְבִניָתם ֲאׁשֶ ה ּבְ וְּרֵאה ַוֲעשֵׂ

קיצור ייחודה של המנורה
החומר: ָזָהב ָטהֹור 
משקל הזהב: ככר

ה ַאַחת המבנה: ִמְקׁשָ
נָֹרה" ה ֶאת-ַהּמְ ה ּכֵן ָעשָׂ ר ֶהְרָאה ְיהָוה ֶאת-מֹׁשֶ ְרֶאה ֲאׁשֶ ּמַ ההנחיה לגבי הביצוע: "ּכַ

מינוח טכני ייחודי: כפתור. מקשה. משוקדים
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מבנה המנורה: תוכן ועיצוב ספרותי
סיטמריה דו-צדדית = סיטמריית ראי = סיטמריית השתקפות

שמות כה

יָת ְמנַֹרת  ְוָעשִׂ א 
ָזָהב ָטהֹור ב 

נֹוָרה  ָעשֶׂה ַהּמְ ִמְקׁשָה ּתֵ ג 

נָּה ִיְהיוּ ִביֶעיָה ּכְַפּתֶֹריָה וְּפָרֶחיָה ִמּמֶ ְיֵרָכּה ְוָקנָּה, גְּ ד 
יָה ּדֶ ָה ָקִנים יְֹצִאים ִמצִּ ּשׁ ְוׁשִ ה 

ּה ָהֶאָחד  ּדָ לֹׁשָה ְקנֵי ְמנָֹרה ִמצִּ ׁשְ ו 
ִני   ֵ ּה ַהּשׁ ּדָ לֹׁשָה ְקנֵי ְמנָֹרה ִמצִּ וּׁשְ  

נֶה ָהֶאָחד ּכְַפּתֹר ָוֶפַרח  ּקָ ִדים ּבַ ּקָ לֹׁשָה ְגִבִעים ְמׁשֻ ׁשְ  
נֶה ָהֶאָחד ּכְַפּתֹר ָוָפַרח  ּקָ ִדים ּבַ ּקָ לֹׁשָה ְגִבִעים ְמׁשֻ וּׁשְ  

נָֹרה   ִנים ַהיְֹּצִאים ִמן-ַהּמְ ׁשֶת ַהּקָ ּכֵן ְלׁשֵ ז 

ִדים ּכְַפּתֶֹריָה, וְּפָרֶחיָה  ּקָ נָֹרה ַאְרּבָָעה ְגִבִעים ְמׁשֻ וַּבּמְ ו 
נָּה ִנים ִמּמֶ נֵי ַהּקָ ַחת ׁשְ ְוַכְפּתֹר ּתַ  

נָּה  ִנים ִמּמֶ נֵי ַהּקָ ַחת ׁשְ ְוַכְפּתֹר ּתַ  
נָּה ִנים ִמּמֶ נֵי ַהּקָ ַחת-ׁשְ ְוַכְפּתֹר, ּתַ  

נָֹרה  ִנים ַהיְֹּצִאים ִמן-ַהּמְ ׁשֶת ַהּקָ ְלׁשֵ ה 

נָּה ִיְהיוּ ּכְַפּתֵֹריֶהם וְּקנָֹתם ִמּמֶ ד 
ּלָּה ִמְקׁשָה ַאַחת ּכֻ ג 

ָזָהב ָטהֹור ב 
ְבָעה יָת ֶאת-נֵרֶֹתיָה ׁשִ ְוָעשִׂ א 

התאמה בגודל, בצורה ובמיקום היחסי בין חלקים שנמצאים שמני צדדיו של קו הפרדה

ועשית

ועשית
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המנורה ועץ השקד

ירמיה א, 12-11

ה רֶֹאה ִיְרְמיָהוּ  "ַוְיִהי ְדַבר-ְיהָוה ֵאלַי לֵאמֹר ָמה-ַאּתָ
ֵקד ֲאִני רֶֹאה.  ל ׁשָ ָואַֹמר ַמּקֵ

ַויֹּאֶמר ְיהָוה ֵאלַי ֵהיַטְבּתָ ִלְראֹות
ָבִרי לֲַעשֹׂתֹו" י-ׁשֵֹקד ֲאִני ַעל-ּדְ ּכִ

בראשית כח, 19-17

ּכֵם יֲַעקֹב  ָמִים. ַויַּׁשְ ָ ַער ַהּשׁ ית ֱאלִֹהים ְוֶזה ׁשַ י ִאם-ּבֵ קֹום ַהּזֶה  ֵאין ֶזה ּכִ יָרא ַויֹּאַמר ַמה-ּנֹוָרא ַהּמָ "ַויִּ
ְקָרא ֶאת- ּה. ַויִּ ֶמן ַעל-רֹאׁשָ צֹק ׁשֶ ָבה ַויִּ ם אָֹתּה ַמּצֵ ם ְמַרֲאׁשָֹתיו ַויָּשֶׂ ר-שָׂ ח ֶאת-ָהֶאֶבן ֲאׁשֶ ּקַ ּבֶֹקר ַויִּ ּבַ

ם-ָהִעיר לִָראׁשֹנָה" ית-ֵאל ְואוּלָם לוּז ׁשֵ קֹום ַההוּא ּבֵ ם-ַהּמָ ׁשֵ

המנורה כעץ של אור
נֶיָה" שמות כה, 37 "ְוֶהֱעלָה, ֶאת-נֵרֶֹתיָה, וְֵהִאיר ַעל-ֵעֶבר ּפָ

אֹוְרךָ ִנְרֶאה־אֹור" תהילים לו, 10 ךָ ְמקֹור ַחיִּים ּבְ י־ִעּמְ "ּכִ
ַמת ָאָדם" שמלי כ, 27 "נֵר ְיהָוה ִנׁשְ
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שיעור 4: מסע נחל הפלאים אל הים

יחזקאל א׳ 3-2

ן- לְֶך יֹויִָכין. ָהיֹה ָהיָה ְדַבר-ְיהָוה ֶאל-ְיֶחְזֵקאל ּבֶ ית ְלגָלוּת ַהּמֶ נָה ַהֲחִמיׁשִ ָ ה לַחֶֹדׁש ִהיא ַהּשׁ ָ ֲחִמּשׁ "ּבַ
ם יַד-ְיהָוה" ִהי ָעלָיו ׁשָ ָבר ַוּתְ ים ַעל-ְנַהר-ּכְ ּדִ ֶאֶרץ ּכַשְׂ ּבוִּזי ַהּכֵֹהן ּבְ

מסע נחל הפלאים אל ים המלח והבריאה החדשה )מז, 12-1(

חזון העתקה תיורי

הנביא והמדריך השמיימי

יחזקאל מז

מסע הנחל מהמקדש אל הים )7-1(      
ִים יְֹרִדים… )1( וַהּמַ

מפגש הנחל עם הים ותוצאותיו )12-8(    
ְויְָרדוּ ַעל-ָהֲעָרָבה…  )8(

כעד ראיה  הנביא 
כעד התנסות   
וכעד שמיעה  

מסלול הזרימה הוא המסלול שבו האל עבר פעמיים: 
כשעזב את מקדשו וכששב אליו. 
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המים כשלוחה של המקדש

יחזקאל מז, 5-3
ויעברני במים מי אפסים וימד אלף באמה 

ויעברני במים מים ברכים וימד אלף 
ויעברני מי מתנים וימד אלף 

נחל אשר לא אוכל לעבר וימד אלף 
כי גאו המים מי שחו  

נחל אשר לא יעבר   

הנחל כנושא הסדר האלוהי

מפגש שני גופי מים: מתוקים ומלוחים

בריאה חדשה 

יחזקאל מז, 10-9

ה ְמאֹד…ְלִמינָה  גָה ַרּבָ ם נֲַחלִַים ִיְחיֶה ְוָהיָה ַהּדָ ר יָבֹוא ׁשָ רֹץ ֶאל ּכָל-ֲאׁשֶ ר-ִיׁשְ ְוָהיָה ָכל-נֶֶפׁש ַחיָּה ֲאׁשֶ
ְהיֶה ְדגָָתם ּתִ

בראשית א, 21-20

ל-נֶֶפׁש  ִנּיִנם ַהְגּדִֹלים ְוֵאת ָכּ ֶרץ נֶֶפׁש ַחיָּה… ַוִיְּבָרא ֱאלִֹהים ֶאת-ַהַתּ ִים ֶשׁ ְרצוּ ַהַמּ "ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים ִיְשׁ
ִים ְלִמינֵֶהם" ְרצוּ ַהַמּ ר ָשׁ ַהַחיָּה ָהרֶֹמֶשׂת ֲאֶשׁ

יחזקאל מז, 12

יו ְיַבּכֵר" ְריֹו לֳָחָדׁשָ ָפתֹו ִמּזֶה וִּמּזֶה ּכָל-ֵעץ-ַמֲאָכל לֹא-ִיּבֹול ָעלֵהוּ ְולֹא-ִיּתֹם ּפִ "ְוַעל-ַהּנַַחל יֲַעלֶה ַעל-שְׂ

בראשית ב, 9

תֹוְך" ים ּבְ "ַויְַּצַמח ְיהָוה ֱאלִֹהים ִמן-ָהֲאָדָמה ּכָל-ֵעץ נְֶחָמד ְלַמְרֶאה ְוטֹוב ְלַמֲאָכל ְוֵעץ ַהַחיִּ
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שיעור 5: שיר-השירים לבריאת העולם

י ֶאת־ְיהָוה ֲרִכי נְַפׁשִ תהילים קד - ּבָ

מעגל השבח האינסופי

תהילים קד, 1

י ֶאת־ְיהָוה" ֲרִכי נְַפׁשִ "ּבָ

תהילים קד, 35

ִעים עֹוד ֵאינָם ִאים ִמן־ָהָאֶרץ וְּרׁשָ ּמוּ ַחּטָ "ִיּתַ
י ֶאת־ְיהָוה ַהְללוּ־יָּה" ֲרִכי נְַפׁשִ ּבָ

המנון: זימון עצמי, התלהבות, בינוני, לבוש-תכונות, ישות אור, 
תופעות אטמוספריות

תהילים קד, 4-2

אֹד "ְיהָוה ֱאלַֹהי ּגַָדְלּתָ ּמְ
ּתָ הֹוד ְוָהָדר לָָבׁשְ

ְלָמה ּשַׂ עֶֹטה-אֹור ּכַ
ְיִריָעה.  ַמִים ּכַ נֹוֶטה ׁשָ

ִים ֲעִליֹּוָתיו  ַהְמָקֶרה ַבּמַ
ַהּשָׂם-ָעִבים ְרכוּבֹו

ְנֵפי-רוַּח ַהְמַהּלְֵך ַעל-ּכַ
עֹשֶׂה ַמְלָאָכיו רוּחֹות

ְרָתיו ֵאׁש לֵֹהט" ְמׁשָ
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יציבות וריסון המים

תהילים קד, 9-5

ּמֹוט עֹולָם ָוֶעד. "יַָסד-ֶאֶרץ ַעל-ְמכֹונֶיָה ּבַל-ּתִ
יתֹו ַעל-ָהִרים יַַעְמדוּ ָמִים. ּסִ ּלְבוּׁש ּכִ הֹום ּכַ ּתְ

ִמן-ּגֲַעָרְתךָ ְינוּסוּן ִמן-קֹול ַרַעְמךָ יֵָחֵפזוּן. 
יֲַעלוּ ָהִרים יְֵרדוּ ְבָקעֹות ֶאל-ְמקֹום ֶזה יַָסְדּתָ לֶָהם. 

בוּן ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ." ְמּתָ ּבַל-יֲַעבֹרוּן ּבַל-ְיׁשֻ בוּל-שַׂ ּגְ

מי חיים, תזונת הבהמה והאדם
תהילים קד, 16-10

ין ָהִרים ְיַהּלֵכוּן. ָחִלים ּבֵ ּנְ ּלֵַח ַמְעיִָנים ּבַ "ַהְמׁשַ
רוּ ְפָרִאים ְצָמָאם.  ּבְ ָדי ִיׁשְ קוּ ּכָל-ַחְיתֹו שָׂ יַׁשְ

נוּ-קֹול.  ין ֳעָפאִים ִיּתְ ּכֹון ִמּבֵ ַמִים ִיׁשְ ָ ֲעלֵיֶהם עֹוף-ַהּשׁ
ע ָהָאֶרץ.  ּבַ שְׂ יךָ ּתִ ִרי ַמֲעשֶׂ ֶקה ָהִרים ֵמֲעִליֹּוָתיו ִמּפְ ַמׁשְ

ב לֲַעבַֹדת ָהָאָדם ֵהָמה ְוֵעשֶׂ ַמְצִמיַח ָחִציר לַּבְ
ְלהֹוִציא לֶֶחם ִמן-ָהָאֶרץ.

ֶמן ָ ִנים ִמּשׁ ח ְלַבב-ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ּפָ ּמַ ְויִַין ְישַׂ
ְולֶֶחם ְלַבב-ֱאנֹוׁש ִיְסָעד."

פולמוס עם סיפור גן העדן: העמל

בראשית ג, 19-17

ּנוּ ֲארוָּרה  יִתיךָ לֵאמֹר לֹא תֹאַכל ִמּמֶ ר ִצוִּ ךָ ַוּתֹאַכל ִמן-ָהֵעץ ֲאׁשֶ ּתֶ ַמְעּתָ ְלקֹול ִאׁשְ י-ׁשָ "וְּלָאָדם ָאַמר ּכִ
ֶדה.  ב ַהּשָׂ ְצִמיַח לְָך ְוָאַכְלּתָ ֶאת-ֵעשֶׂ ר ּתַ בֹון ּתֹאְכלֶּנָה ּכֹל ְיֵמי ַחיֶּיךָ. ְוקֹוץ ְוַדְרּדַ ִעּצָ ֲעבוֶּרךָ ּבְ ָהֲאָדָמה ּבַ

ׁשוּב." ה ְוֶאל-ָעָפר ּתָ י-ָעָפר ַאּתָ ְחּתָ ּכִ ּנָה ֻלּקָ י ִמּמֶ יךָ ּתֹאַכל לֶֶחם ַעד ׁשוְּבךָ ֶאל-ָהֲאָדָמה ּכִ ֵזַעת ַאּפֶ ּבְ
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פולמוס עם בראשית א: מילוי הארץ, שלטון על בע״ח
בראשית א, 28-24

ֵהָמה וְּבָכל- ַמִים וַּבְבּ ְדמוֵּתנוּ ְוִיְרּדוּ ִבְדגַת ַהיָּם וְּבעֹוף ַהָשּׁ ַצְלֵמנוּ ִכּ "ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים נֲַעֶשׂה ָאָדם ְבּ
ָרא אֹתֹו   ֶצלֶם ֱאלִֹהים ָבּ ַצְלמֹו ְבּ ָהָאֶרץ וְּבָכל-ָהֶרֶמשׂ ָהרֵֹמשׂ ַעל-ָהָאֶרץ.  ַוִיְּבָרא ֱאלִֹהים ֶאת-ָהָאָדם ְבּ

רוּ וְּרבוּ וִּמְלאוּ ֶאת-ָהָאֶרץ  ָרא אָֹתם.  ַוְיָבֶרְך אָֹתם ֱאלִֹהים ַויֹּאֶמר לֶָהם ֱאלִֹהים ְפּ ָזָכר וְּנֵקָבה ָבּ
ַמִים וְּבָכל-ַחיָּה ָהרֶֹמֶשׂת ַעל-ָהָאֶרץ." ְדגַת ַהיָּם וְּבעֹוף ַהָשּׁ ָה וְּרדוּ ִבּ ְוִכְבֻשׁ

מחזור הזמנים
תהילים קד, 23-19

ֶמׁש יַָדע ְמבֹואוֹ.  ה יֵָרַח ְלמֹוֲעִדים ׁשֶ "ָעשָׂ
ְך ִויִהי לְָילָה ּבֹו-ִתְרמֹשׂ ּכָל-ַחְיתֹו-יַָער. ת-חֹׁשֶ ׁשֶ ּתָ

ׁש ֵמֵאל ָאְכלָם. ֶרף וְּלַבּקֵ ִפיִרים ׁשֲֹאִגים לַּטָ ַהּכְ
צוּן. ֶמׁש יֵָאֵספוּן ְוֶאל-ְמעֹונָֹתם ִיְרּבָ ֶ ְזַרח ַהּשׁ ּתִ

יֵֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְולֲַעבָֹדתֹו ֲעֵדי-ָעֶרב."

קריאת התפעלות
תהילים קד, 24

יָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְניָנֶךָ" ָחְכָמה ָעשִׂ ּלָם ּבְ יךָ ְיהָוה ּכֻ "ָמה-ַרּבוּ ַמֲעשֶׂ

הים, יצוריו והלויתן
תהילים קד, 26-25

"ֶזה ַהיָּם ּגָדֹול וְּרַחב יָָדִים
ר ם-ֶרֶמשׂ ְוֵאין ִמְסּפָ ׁשָ

דֹלֹות. ַחיֹּות ְקַטּנֹות ִעם-ּגְ
ם ֳאִניֹּות ְיַהּלֵכוּן ׁשָ

ֶחק-ּבוֹ." ִלְויָָתן ֶזה-יַָצְרּתָ ְלשַׂ

תזונה
תהילים קד, 27

ִעּתֹו רוּן לֵָתת ָאְכלָם ּבְ ּבֵ ּלָם ֵאלֶיךָ ְישַׂ "ּכֻ
עוּן טֹוב." ּבְ ח יְָדךָ ִישְׂ ְפּתַ ן לֶָהם ִיְלקֹטוּן ּתִ ּתֵ ּתִ
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חיים ומוות: פולמוס עם סיפור גן העדן

תהילים קד, 30-29

"ּתֵֹסף רוָּחם ִיְגָועוּן ְוֶאל-ֲעָפָרם ְיׁשוּבוּן. 
נֵי ֲאָדָמה." ׁש ּפְ ֵראוּן וְּתַחּדֵ ּלַח רוֲּחךָ ִיּבָ ׁשַ ּתְ

בראשית ג, 19

ׁשוּב" ה ְוֶאל-ָעָפר ּתָ י-ָעָפר ַאּתָ ְחּתָ  ּכִ ּנָה ֻלּקָ י ִמּמֶ יךָ ּתֹאַכל לֶֶחם ַעד ׁשוְּבךָ ֶאל-ָהֲאָדָמה ּכִ ֵזַעת ַאּפֶ "ּבְ

שבח

תהילים קד, 34-33

ַחיָּי  יָרה לַיהָוה ּבְ "ָאׁשִ
עֹוִדי. ָרה לֵאלַֹהי ּבְ ֲאַזּמְ

יִחי יֱֶעַרב ָעלָיו שִׂ
יהָוה." ַמח ּבַ ָאנִֹכי ֶאשְׂ


