בשעה טובה  - - -חזק חזק ונתחזק !

הצעת חוויה לשעה מיוחדת בפ"ש

מסיבת סיום לחומש בראשית
השבוע – בין פרשת בראשית לפרשת שמות  -זו הזדמנות טובה להעשיר בחוויה מיוחדת את שעת פרשת השבוע ולקיים "מסיבת סיום"
לחומש בראשית.
ישנם הרבה ערכים משפחתיים המתלווים לרעיון :מת ייחסים לכל "חומש" .מתעניינים בכל "חומש" .שמחים בכל "חומש" .מתגבשים עם
ה"ביחד" .נהנים להיות ביחד כולנו .כל אלה הערכים ועוד ,עושים את הרעיון שווה ומתאים.
אז ..הנה כאן לרשותכם .אוסף רעיונות למסיבת סיום  +ובעמוד הבא :דף ניחוח פעיל .בהצלחה רבה.

להלן מגוון רעיונות:
א .חומש בראשית = בחכמ"ה  -בית חינוך כמשפחה :נלמד איך חומש בראשית מבטא אכסניה רעיונית לנושא
החינוכי-חברתי של בחכמ"ה .נזהה ערכים משפחתיים במהלך החומש .נספר סיפורים משפחתיים שאירעו
בחומש (אגב ...כמה משפחות נזכרו במהלך החומש?) .איזה ערך משפחתי מיוחד – עבורך?
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מצורף! דף ניחוח פעיל – הזדמנות לעסוק בו "ברצינות" = "ביחד"! להתחלק לקבוצות לומדות ,לקרוא,
לפתור ,ולחזור למליאה כיתתית לסיכום לקחים טובים מהנלמד בדף.
שינון שמות כל הפרשיות בחומש – אפשר לשנן במנגינה מתאימה.
דבר תורה – ייאמר ע"י תלמידים .יינתן פרק זמן של דקות קצובות ,ועל כל תלמיד להכין דבר תורה קצר של
רעיון או תיאור או מצווה שהוא זוכר מהפרשה.
היכרות עם ספר התורה – לעומת חומש .כתב סת"ם לעומת כתב רגיל ,התנסות בכתיבה אישית תוך שימוש
באותיות סת"ם.
המחזה – בזוגות או שלשות (לסדר הטוב לא מומלץ יותר) :מתכוננים להמחזה על דמות מהפרשה .רשימת
הדמויות תינתן ותבחר מראש.
משחקים בתוך הפרשה :חלוקה לקבוצות הכנה .מכינים משחק:
 )1תפזורת שמות דמויות ,מקומות וכדומה.
 )2פענוח פסוקים בהיפוך אותיות בגימטרייה ,בא"ת-ב"ש וכדומה.
 )3חמשירים לזיהוי דמויות ואירועים.
 )4חידות מילוליות.
 )5זיהוי משמעות של מספרים בחומש.
מספרים :בפרק זמן קצוב על כל אחד לכתוב עמוד סיפורי בלשונו על אירוע אחד מהחומש.
עיתון :מתחלקים לקבוצות הכנה .בוחרים מראש נושא מהחומש לכתבה ,ומכינים דווח עיתונאי על הנושא,
הדמות או האירוע.
כתיבה אישית – כתיבה בסגנון של התייחסות אישית לאירועים או דמויות:

 )1אילו פגשתי את אדם הראשון ,הייתי רוצה לומר לו{ ...וכל דמות נוספת בחומש}.
 )2הכנת הזמנה {דחופה להגיע לתיבת נוח .מזל טוב להולדת יצחק .מזל טוב לנישואי יצחק ורבקה,
נישואי יעקב ולאה ורחל .הודעת בשורה על מציאת יוסף.}...
יא .חשיפה והיכרות עם פרשנים מרכזיים בדף החומש :רש"י .תרגום אונקלוס.
יב .ועוד רעיון מקסים :והפעם – הוא יהיה שלכם...

ד.

הממתקים מוכנים .מוסיקה כבר נשמעת ברקע ...מתחילים את המסיבה:
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ב"ה .זכינו להשלים לימוד בחומש בראשית  -זוכרים,
"בראשית ברא א-להים את השמים ואת הארץ" – כך
החומש התחיל .שאלה מאוד חשובה:
למה התורה מתחילה בתיאור בריאת העולם ???
בואו ונשנן תשובה הכי חשובה:
התורה מתחילה בתיאור הבריאה כדי להדגיש מי הוא
הבורא :הוא הקדוש ברוך הוא .כך מפרש הרמב"ן ,כי
פסוקי הבריאה מלמדים את "מצוות האמונה" ,שנדע ממש
להאמין בה' שהוא לבדו בורא העולם והוא המנהיג כל אחד
מברואי העולם בהשגחה פרטית ממש .וכך היא ההדגשה
בפסוק" :בראשית ברא  -כדי שנדע מי הוא  -אלהים".

פענח את המלים בהיפוך האותיות .בקוד  -א"ת ב"ש

"ציכתל צרתכ תאמ ילכ גז משגל תא
צטזגמי פמדגת שצי בים פבי תשאמ
תשגצי פמהסד פמקרפ כגש שדגש צתגה".

החידון למשפחה
א'-ב' בכל חומש בראשית
א' :בצלם אלוקים הוא נברא.
ב' :האשה נענשה להוליד אותם בעצב.
ג' :איזה עוון חתם את הדין של דור המבול?
ד'" :וירד ה' לראות את המגדל" – למה?
ה' :השפחה של שרי.
ו' _ _ _ _" :ברכה".
ז' :כך כינתה שרה את אברהם" :אדני ___".
ח' :גם הוא צעד בדרך אל מקום העקידה.
ט' :כתוב :אברהם אבינו מת בשיבה _____?
י' :הוא נפטר בסיום הפרשה.
כ' :ה' ברך את יצחק שזרעו ירבה כמוהו.
ל' :זה שמו בניגוד ולהיפך מהתנהגותו.
מ' :סעודה גדולה שהתקיימה ביום החתונה.
נ' :יעקב הבטיח כאשר ה' ימלא את משאלתו.
ס' :יעקב נסע לשם.
ע' :הוא וארבע מאות איש לא יכלו ליעקב.
פ' :היה לו יום הולדת.
צ' :הייתי בגד בכיסוי של תמר.
ק' :זה מה שלא היה בזמן הרעב.
ר' :התפקיד שייעד יוסף לאחיו.
ש' :זה מה שנעשה במערת המכפלה (מט ,לא).
ת' :מקום שבועה (מז ,כט).

שאלת אתגר,
במעבר ...מבראשית לשמות:
 היכן רמוז שמו של משה רבנו כבר בחומש
בראשית ,ובפרשת בראשית?

