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ּתַלְִמיִדים ֲחִביִבים

ַהָּׁשָנה ַאֶּתם ַמְתִחיִלים ִלְלמֹד ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה.
ֲחִמָּׁשה ֲחֵבִרים ִיְלְמדּו ִאְּתֶכם ֶאת ֵסֶפר ְּבֵראִׁשית, ַהֵּסֶפר ָהִראׁשֹון ַּבּתֹוָרה: 

ָחָנן ַהַּסְקָרן, ַאֶּיֶלת ַהּׁשֹוֶאֶלת, ֵחן ַהְּמַדְמֵין, ְּדָגִנית ָהָאָּמִנית 

ְוַיַּנאי ַהְּלׁשֹוַּנאי.

ִאָּתם ִּתְלְמדּו ְּבֶיֶתר ֲהָנָאה ְוִעְנָין, ּוְתִחָּלה ַהִּכירּו ֶאת ַהֲחֵבִרים.	

								ָחנָן	ַהַּסְקָרן

ֲאִני ָחָנן, ֶיֶלד ַסְקָרן, ְּבָכל נֹוֵׂשא ְמַגֶּלה ִעְנָין.

רֹוֶצה ָלַדַעת ֵּכיַצד נֹוַצר ָהעֹוָלם,

ְוַעל ִמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם.

ָלֵכן ֲאִני ַמְרֶּבה ִלְקרֹא ִּבְסָפִרים,

ְוָכְך ֲאִני ָּתִמיד "ָּבִעְנָיִנים".

ַּגם ַאֶּתם ּתּוְכלּו ְלַהְרּבֹות ַּדַעת ְוִעְנָין -

ִאִּתי, ִעם ָחָנן ַהַּסְקָרן.
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ַאּיֶלֶת	ַהּׁשֹוֶאלֶת 		

ֲאִני ַאֶּיֶלת. ְּכֶׁשֲאִני ּפֹוֶגֶׁשת ַּבּתֹוָרה

ְּבָפסּוק ֶׁשִּנְרֶאה ִלי "ֹלא ַּכּׁשּוָרה",

ֲאִני ׁשֹוֶאֶלת ִמָּיד: "ֵאיְך ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות?"

ְוֶאת ַהְּתׁשּוָבה ֲאִני מֹוֵצאת ֵאֶצל ַהַּפְרָׁשִנים אֹו ָּבַאָּגדֹות.

		יַנַּאי	ַהְּלׁשֹוַּנאי 	

ֲאִני ַיַּנאי.

ַהֲחֵבִרים ֶׁשִּלי ֶנֱהִנים ֶלֱאסֹף ְקָלִפים,

ַוֲאִני אֹוֵהב ֶלֱאסֹף ִמִּלים ּוִבּטּוִּיים.

ֲאִני ַמְקִּפיד ְלַדֵּבר ִעְבִרית ְנכֹוָנה

ְוקֹוֵרא ַּבִּמּלֹון ִלְפֵני ַהֵּׁשָנה.

ֲאִני ְמַחֵּפׂש ִמִּלים ָקׁשֹות ּוֵפרּוִׁשים,

ִאִּתי - ִיְהיּו ִסּפּוֵרי ַהּתֹוָרה מּוָבִנים.

			ֵחן	ַהְּמדְַמיֵן 	

ֲאִני ֵחן, ֶיֶלד "ְמעֹוֵפף",

ַעל ַּכְנֵפי ַהִּדְמיֹון אֹוֵהב ְלַרֵחף.

ְּכֶׁשֲאִני ׁשֹוֵמַע ִסּפּוִרים ְמַרְּתִקים,

ַמְחְׁשבֹוַתי נֹוְדדֹות ַלֶּמְרַחִּקים.

ַיַחד נּוַכל ָלטּוס ֶאל ֶהָעָבר ְּבִדְמיֹונֹות:

ִנְרֶאה ֶאת ַאְבָרָהם, ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת יֹוֵסף ַּבַעל ַהֲחלֹומֹות.
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		ְּדגָנִית	ָהָאָּמנִית

ֲאִני ְּדָגִנית.

ֲאִני אֹוֶהֶבת יֹוֵתר ִמּכֹל

ְלַצֵּיר ִּבְצָבִעים ּוְבִמְכחֹול,

ְלַטֵּיל ַּבּמּוֵזאֹון ֵּבין ִצּיּוִרים ּוְפָסִלים,

ְוֵלָהנֹות ֵמֲעבֹודֹוֵתיֶהם ֶׁשל ָאָּמִנים.

ַּבֵּסֶפר ִּתְמְצאּו ֶׁשַפע ְּתמּונֹות ְוִאּיּוִרים -

ְלַדְעִּתי, "טֹוָבה ְּתמּוָנה ַאַחת ֵמֶאֶלף ִמִּלים."

ַהיְַדְעֶּתם? 	

ַּגם ֲאִני ִמְצָטֵרף ַלֲחֵבִרים.

ַּבָּמדֹור ֶׁשִּלי ֲאִני ַמִּציַע

ֵמיָדע ְמַעְנֵין ּוַמְפִּתיַע! 
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ַּבּתֹוָרה ֲחִמָּׁשה ֻחָּמִׁשים.

ִּכְתבּו ֶאת ְׁשמֹות ַהֻחָּמִׁשים: א. 

ִצְבעּו ֶאת ַהֻחָּמׁש ֶׁשַאֶּתם ַמְתִחיִלים ִלְלמֹד. ב. 

ָּכל ֻחָּמׁש ֶנְחָלק ְלָפָרׁשֹות. ָּכל ָּפָרָׁשה ֶנְחֶלֶקת ִלְפָרִקים, ְוָכל ֶּפֶרק  
 

ֶנְחָלק ִלְפסּוִקים.    

ַהְעִּתיקּו ֶאת ַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון ְּבֶפֶרק א. ג. 

 _____________________________________________"  

"_____________________________________________  



9

ְּבֵראׁשִית - ַּבַהתְָחלָה. 

ָּבָרא - יַָצר, ָעׂשָה. 

ּתֹהּו וָבֹהּו - ִאי ֵסדֶר,
ִעְרּבּובְיָה.

ּתְהֹום - ַמיִם ַרִּבים 
וֲַעמִֻּקים.

ְמַרֶחֶפת - ְמעֹופֶפֶת לְַאט.

וַּיֹאֶמר - ָאַמר.
וַיְִהי - ָהיָה.

וַּיְַרא - ָרָאה.
וַּיְַבֵּדל - ִהבְִּדיל.
וַיְִקָרא - ָקָרא.

ָּפָרַׁשת	ְּבֵראִׁשית		

ֶּפֶרק א

יֹום ִראׁשֹון )ְּפסּוִקים א-ה(

ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ. ָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהׁשָ ית ּבָ ֵראׁשִ ּבְ א  
ֵני ְתהֹום, ְורּוַח ֱאֹלִהים    ְך ַעל־ּפְ ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ּתֹהּו ָוֹבהּו ְוֹחׁשֶ ב  

ִים. ֵני ַהּמָ ְמַרֶחֶפת ַעל־ּפְ  
ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים: "ְיִהי אֹור!" ַוְיִהי־אֹור. ג  

ין ָהאֹור ּוֵבין    ל ֱאֹלִהים ּבֵ ְבּדֵ י־טֹוב, ַוּיַ ְרא ֱאֹלִהים ֶאת־ָהאֹור ּכִ ַוּיַ ד  
ְך. ַהֹחׁשֶ  

ְך ָקָרא ָלְיָלה. ְקָרא ֱאֹלִהים ָלאֹור יֹום ְוַלֹחׁשֶ ַוּיִ ה  
ַוְיִהי־ֶעֶרב ַוְיִהי־ֹבֶקר יֹום ֶאָחד.   

ַהְׁשִלימּו )ֵהָעְזרּו ַּבַּמְחָסן(:   .1

ַּבַהְתָחָלה ָהְיָתה ָהָאֶרץ _______  _______ ְוֹחֶׁשְך ַעל ְּפֵני   

___________ ְורּוַח ___________  ִרֲחָפה ַעל ְּפֵני ַהַּמִים.

ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ָּבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ַה__________ . ֱאֹלִהים ָקָרא   

ָלאֹור __________  ְוַלֹחֶׁשְך ָקָרא ___________ .

ַמְחָסן: אֹור, ֹּתהּו ָובֹהּו, ְּתהֹום, ֱאֹלִהים, יֹום, ַלְיָלה
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2. ַצְּטטּו ֶאת ַהָּפסּוק ַהּמֹוִכיַח ֶׁשֱאֹלִהים ָהָיה ְמֻרֶּצה ֵמָהאֹור ֶׁשָּבָרא. 

_____________________________________________"  

"_____________________________________________  

3. ַׁשֲערּו ַמּדּוַע ָּבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ַּבְּתִחָּלה.

______________________________________________  

______________________________________________  

ַיַּנאי ַהְּלׁשֹוַּנאי      .4

ַהִּמָּלה ְּבֵראִׁשית ִהיא ִמן ַהּׁשֶֹרׁש ר'א'ש'.  

ִּכְתבּו ִמִּלים נֹוָספֹות ֵמַהּׁשֶֹרׁש ר'א'ש'. א.    

   , ___________ , ____________ , ___________    

  , ___________ , ____________ , ___________   

 

ִצְבעּו ֶאת אֹוִתּיֹות ַהּׁשֶֹרׁש ר'א'ש' ְּבָכל ַהִּמִּלים ֶׁשְּכַתְבֶּתם. ב.    

5. ַסְּפרּו ָמה ַאֶּתם ַמְרִּגיִׁשים ְוַעל ָמה ַאֶּתם חֹוְׁשִבים

ְּכֶׁשֹחֶׁשְך ִמָּסִביב: __________________________________  

_____________________________________________  
 

ְּכֶׁשאֹור ִמָּסִביב: ___________________________________  

_____________________________________________  
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ַיַּנאי ַהְּלׁשֹוַּנאי      .6

ַחְּברּו ְּבַקו ֶאת ַהִּבּטּוי ִמן ַהּתֹוָרה ְלֵפרּוׁשֹו.  

            ִמן ַהּתֹוָרה

    

  

ָחָנן ַהַּסְקָרן      .7

ָחָנן יֹוֵדַע ֶׁשֵּמָאז ּוִמָּתִמיד ָרָצה ָהָאָדם ְלָהִאיר ֶאת ַהֹחֶׁשְך. ְלֵׁשם   

ָּכְך ִּגָּלה ֶאְמְצֵעי ְּתאּוָרה אֹו ִהְמִציא ֲחָדִׁשים, ּוְבֶמֶׁשְך ַהָּׁשִנים 

ִׁשְכֵלל אֹוָתם.

ִּכְתבּו ֶאת ְׁשמֹות ֶאְמְצֵעי ַהְּתאּוָרה ִמַּתַחת ַלִּצּיּור ַהַּמְתִאים   

)ֵהָעְזרּו ַּבַּמְחָסן(:

 

______  ______  ______  ______   ______  

ַמְחָסן: ְמדּוָרה, ַלִּפיד, ֵנר, ֲעָׁשִׁשית, נּוָרה, ָּפָנס

ַּבַהְתָחָלה

ִאי ֵסֶדר, ִעְרּבּוְבָיה

ָיַצר

ַמִים ַרִּבים ַוֲעֻמִּקים

ָאַמר

ָהָיה

ָרָאה

ִהְבִּדיל

ָקָרא

______

ַוְיִהי

ַוַּיְרא

ֹּתהּו ָובֹהּו   

ַוִּיְקָרא

ָּבָרא

ְּתהֹום

ְּבֵראִׁשית

ַוַּיְבֵּדל

ַוֹּיאֶמר

ֵּפרּוׁש
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8.  הֹוִרים ַרִּבים נֹוְתִנים ְלַיְלֵדיֶהם ֵׁשמֹות ֶׁשּמֹוִפיָעה ָּבֶהם ַהִּמָּלה אֹור. ַחְּברּו 

ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ַהָּבאֹות ַלִּמָּלה אֹור - ְלָפֶניָה אֹו ַאֲחֶריָה, ְוִכְתבּו ֶאת ַהֵּׁשם.

       ָמ _____       ָנ _____       ִלי _____

    _____ ה          אֹור      ַטל _____

 

     _____ ית       _____ י      _____ ָיה 

ְּדָגִנית ָהָאָּמִנית      .9

ְּדָגִנית ָמְצָאה ְּבִסְפֵרי ָהָאָּמנּות   

ִצּיּור ֶׁשל ַהַּצָּיר ּגּוְסַטב ּדֹוֶרה.  

ַצְּטטּו ָּפסּוק ַמְתִאים ַלִּצּיּור.

______________________"

_______________________

_______________________

"_______________________

ּגּוְסַטב ּדֹוֶרה
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ָרִקיַע - ׁשַָמיִם.

וַיְִהי כֵן - ָהיָה.

ֶּפֶרק א
יֹום ׁשֵנִי )ְּפסּוִקים ו-ח(

ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים: ו  
ין ַמִים ָלָמִים." יל ּבֵ ִים ִויִהי ַמְבּדִ תֹוְך ַהּמָ "ְיִהי ָרִקיַע ּבְ  

ַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת־ָהָרִקיַע. ַוַיּ ז 
ר ֵמַעל ָלָרִקיַע. ִים ֲאׁשֶ ַחת ָלָרִקיַע ּוֵבין ַהּמַ ר ִמּתַ ִים ֲאׁשֶ ין ַהּמַ ל ּבֵ ְבּדֵ ַוּיַ   

ַוְיִהי־ֵכן.  
ָמִים. ְקָרא ֱאֹלִהים ָלָרִקיַע ׁשָ ַוּיִ ח 

ִני. ַוְיִהי־ֶעֶרב ַוְיִהי־ֹבֶקר, יֹום ׁשֵ  

ַהְׁשִלימּו )ֵהָעְזרּו ַּבַּמְחָסן(:   .1

ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ָּבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ַה ___________________.   

ֱאֹלִהים __________ ֵּבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר __________ ָלָרִקיַע   

ְלֵבין  ַה ______________ ֲאֶׁשר ֵמַעל ָלָרִקיַע. ֱאֹלִהים ָקָרא 

ָלָרִקיַע  _______________.

ַמְחָסן: ִהְבִּדיל, ָרִקיַע, ַמִים, ִמַּתַחת, ָׁשַמִים

ַׁשֲערּו: ַמּדּוַע ֹלא ָּכתּוב ֶׁשֱאֹלִהים ָהָיה ְמֻרֶּצה ִמְּבִריַאת ָהָרִקיַע?  .2

_______________________________________  

_______________________________________  
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"ַהַּמִים ֶׁשֵּמַעל ָהָרִקיַע"  .3

ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָׁשֲאלּו ֶאת ַרִּבי ֵמִאיר: ֵאיְך ִיָּתֵכן ֶׁשַּמִים ִנְׁשָאִרים ְּתלּוִּיים   

ֵמַעל ָהָרִקיַע ְוֹלא ִנְׁשָּפִכים ְלַמָּטה?  ַוֲהֵרי ָידּוַע ֶׁשַּמִים זֹוְרִמים ִמָּמקֹום 

ָּגבֹוַּה ְלָמקֹום ָנמּוְך.
 

ַרִּבי ֵמִאיר ָלַקח ְקֵנה ַקׁש, ָׂשם ְּבַמִים, ָסַגר ְּבֶאְצָּבעֹו ֶאת ַהֶּפַתח ָהֶעְליֹון   

ֶׁשל ְקֵנה ַהַּקׁש, ְוַהַּמִים ֹלא ִנְׁשְּפכּו. ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר: ִאם ֲאִני ָיכֹול ְּבֶאְצַּבע 

ַאַחת ְלַהֲעִמיד ְמַעט ַמִים, ֱאֹלִהים "ְּבֶאְצָּבעֹו" ָיכֹול ְלַהֲעִמיד ֶאת ָּכל ַהַּמִים 

ָהֶעְליֹוִנים. 
)ְּבֵראִׁשית ַרָּבה ד, ד(

ִנּסּוי: ְקחּו ַקִּׁשית ּוְכִלי ָמֵלא ְּבַמִים. ַהְכִניסּו ֶאת ַהַּקִּׁשית ַלַּמִים.  א.   

ִסְגרּו ְּבֶאְצַּבע ֶאת ֶּפַתח ַהַּקִּׁשית ָהֶעְליֹון.     

הֹוִציאּו ֶאת ַהַּקִּׁשית ִמּתֹוְך ַהְּכִלי.    

ָמה ִּגִּליֶתם? ____________________________________    

ָמה ֵהם ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים? ___________________________ ב.    

____________________________________________    

ָחָנן ַהַּסְקָרן     .4

ָחָנן ָחַקר ֶאת ְּתכּונֹות ַהַּמִים. ִעְרכּו ַהְׁשָוָאה ַּבַּטְבָלה:     א.    

ִּכְתבּו ֵיׁש אֹו ֵאין.   
 

ַמִיםִמיץ ַּתּפּוִזיםָחָלב

ֶצַבע

ַטַעם

ֵריַח
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ֵמַהַּטְבָלה ֶאְפָׁשר ְלַהִּסיק )ַהְׁשִלימּו(:  

ַלַּמִים ֵאין __________  ,  __________  ,  __________ .  

ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ּוְתַגּלּו עֹוד ְּתכּונֹות ֶׁשל ַהַּמִים     ב.    

)ֵהָעְזרּו ַּבַּמְחָסן(:  

ַּכֲאֶׁשר ַמְרִּתיִחים ַמִים ֵהם הֹוְפִכים ְל ________________.    

ַּכֲאֶׁשר ַמְקִּפיִאים ַמִים ֵהם הֹוְפִכים ְל ________________.    

ַהַּמִים זֹוְרִמים ִמָּמקֹום _________ ְלָמקֹום  __________.    

ַמְחָסן: ֶקַרח, ָּגבֹוַּה, ֵאִדים, ָנמּוְך

ַיַּנאי ַהְּלׁשֹוַּנאי     .5

ֵאיְך ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה? א.   

ִהְבִּדיל - __________________________________    

ָׁשַמִים - __________________________________    

ָעָׂשה -  __________________________________    

ַיַּנאי ָמָצא ֶׁשַהִּמָּלה ָׁשַמִים ֻמְרֶּכֶבת ִמְּׁשֵּתי ִמִּלים. ב.    

ָׁשַמִים       

             ָׁשם       ַמִים
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יִָּקוּו - יֵָאְספּו.

ִמְקוֵה ַמיִם - ָמקֹום ּבֹו 
נֱֶאָספִים ַמיִם.

ּתַדְׁשֵא - ּתְַצִמיַח ְצָמִחים.

ַמזְִריַע זֶַרע - ְצָמִחים 
ׁשֶּיֵׁש ָּבֶהם זְָרִעים ּוֵמֶהם 
יְִצְמחּו ְצָמִחים ֲחדָׁשִים.

לְִמינֹו - לְפִי ַהִּמין ׁשֶּלֹו.
וַּתֹוֵצא ָהָאֶרץ - ָהָאֶרץ 

ִהְצִמיָחה.

ֶּפֶרק א
יֹום ׁשְלִיׁשִי )ְּפסּוִקים ט-יג(

ַמִים ֶאל־ָמקֹום ֶאָחד,  ָ ַחת ַהּשׁ ִים ִמּתַ וּו ַהּמַ ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים: "ִיּקָ ט 
ה." ׁשָ ּבָ ְוֵתָרֶאה ַהּיַ  

ַוְיִהי־ֵכן.  
ים.  ִים ָקָרא ַיּמִ ה ֶאֶרץ, ּוְלִמְקֵוה ַהּמַ ׁשָ ּבָ ְקָרא ֱאֹלִהים ַלּיַ ַוּיִ י 

י־טֹוב. ְרא ֱאֹלִהים ּכִ ַוּיַ  
ִרי   ב ַמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ּפְ א, ֵעׂשֶ ׁשֶ א ָהָאֶרץ ּדֶ ְדׁשֵ ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים: "ּתַ יא 

ר ַזְרעֹו־בֹו ַעל־ָהָאֶרץ." ַוְיִהי־ֵכן. ִרי ְלִמינֹו, ֲאׁשֶ ה ּפְ ֹעׂשֶ  
ִרי    ה־ּפְ ב ַמְזִריַע ֶזַרע, ְלִמיֵנהּו ְוֵעץ ֹעׂשֶ א ֵעׂשֶ ׁשֶ ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ּדֶ יב 

י־טֹוב. ְרא ֱאֹלִהים ּכִ ר ַזְרעֹו־בֹו, ְלִמיֵנהּו ַוּיַ ֲאׁשֶ  
י. ִליׁשִ ַוְיִהי־ֶעֶרב ַוְיִהי־ֹבֶקר, יֹום ׁשְ יג 

ַהְׁשִלימּו:    .1

ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָאַמר ֱאֹלִהים: "ִיָּקוּו ַהַּמִים _______________    

___________________________________." ַוְיִהי ֵכן.

ֱאֹלִהים ָקָרא ַלַּיָּבָׁשה _______ ּוְלִמְקֵוה ַהַּמִים ָקָרא_______.  

ֱאֹלִהים ָהָיה ְמֻרֶּצה ִמִּסיּום ְמֶלאֶכת ַהַּמִים ְוָאַמר: _________.  

ַאָּגָדה

ַּבַהְתָחָלה ָהְיָתה ָהָאֶרץ ְיָׁשָרה ּוְמֻכָּסה ַמִים. ַּכֲאֶׁשר ֱאֹלִהים ָאַמר: "ִיָּקוּו 

ַהַּמִים", ֵהֵחּלּו ַלֲעלֹות ִמן ָהָאֶרץ ָהִרים ּוְגָבעֹות, ְונֹוְצרּו ֵּביֵניֶהם ֲעָמִקים. 

ַהַּמִים ִהְתַּגְלְּגלּו ַלֲעָמִקים ְוָהְפכּו ְלַיִּמים, ֲאָבל ִמָּיד ָרצּו ַלֲעלֹות ּוְלַכּסֹות 
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ֶאת ַהַּיָּבָׁשה. ִצָּוה ֱאֹלִהים ַעל ַהַּמִים ַלֲעצֹר ּוִפֵּזר חֹול ֶׁשִּיְהֶיה ְּגבּול ַלָּים. ְּכֶׁשעֹוִלים 

ַהַּמִים ּוַמִּגיִעים ַלחֹול, ֵהם חֹוְזִרים ִמָּיד ְלָאחֹור.

)ִּפְרֵקי ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ה; ַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני, ְּבֵראִׁשית(

ָחָנן ַהַּסְקָרן     .2

ָחָנן ִּגָּלה ֶׁשַּקָּיִמים ִמְקֵוי ַמִים ׁשֹוִנים ָּבעֹוָלם.  

ִּפְתרּו ֶאת ַהִחידֹות )ֵהָעְזרּו ַּבַּמְחָסן(.  

ִמי ֲאִני?  

ֲאִני ִמְקֵוה ַמִים ְמלּוִחים ָּגדֹול - ________________________ א.   

ֲאִני ִמְקֵוה ַמִים ְמלּוִחים ָּגדֹול ְוָעצּום -  ___________________ ב.   

ֲאִני ִמְקֵוה ַמִים ְמתּוִקים - ___________________________ ג.   

ֲאִני ַמִים זֹוְרִמים ְּבָאִפיק ָרָחב - ________________________ ד.   

ֲאִני ַמִים זֹוְרִמים ְּבָאִפיק ַצר - _________________________ ה.   

ֲאִני ַמִים ַהּפֹוְרִצים ִמן ָהֲאָדָמה - _______________________ ו.   

ָאנּו ַמִים ַהִּנְמָצִאים ְּבתֹוְך ָהֲאָדָמה - _____________________ ז.   

ַמְחָסן: ֲאַגם, אֹוְקָינֹוס, ָנָהר, ָים, ַנַחל, ַמְעָין, ֵמי ְּתהֹום

ַיַּנאי ַהְּלׁשֹוַּנאי     .3

ַהִּמָּלה ַיָּבָׁשה ִהיא ֵמַהּׁשֶֹרׁש _________. א.   

ִּכְתבּו ִמִּלים נֹוָספֹות ִמּׁשֶֹרׁש ֶזה. ב.   

________   _______   ________   ________   ________    

ִצְבעּו ֶאת אֹוִתּיֹות ַהּׁשֶֹרׁש ַּבִּמִּלים ֶׁשְּכַתְבֶּתם. ג.   
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ָחָנן ַהַּסְקָרן     .4

ָחָנן ִהְתּבֹוֵנן ְּבַמַּפת ָהעֹוָלם ְוִגָּלה ָּבּה ֵׁשׁש ַיָּבׁשֹות.  

ִצְבעּו ֶאת ַהַּיָּבׁשֹות ְּבֶצַבע חּום. א. 

ִצְבעּו ֶאת ָהאֹוְקָינֹוִסים ְוַהַּיִּמים ְּבֶצַבע ָּכֹחל. ב. 

ַהְׁשִלימּו: ג. 

ַהַּיָּבׁשֹות ַעל ַּכּדּור ָהָאֶרץ ֵהן:  _________  ,  _____________    

_________ , __________ , __________ , __________

ְּבֵאיזֹו ַיֶּבֶׁשת ִנְמֵצאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל? ____________________ ד. 

ֵאילּו ִמְקֵוי ַמִים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ַמִּכיִרים? ה. 

ְנָחִלים: _____________________________________  

ְנָהרֹות: _____________________________________  

ַיִּמים: ______________________________________  

ֲאַגִּמים: _____________________________________    

ָאֶמִריָקה
ֵאירֹוָּפה

ִיְׂשָרֵאל

ַאְפִריָקה

ַאְסָיה

אֹוְסְטַרְלָיה

ַאְנְטַאְרְקִטיָקה

ָאֶמִריָקה
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ֲהְיַדְעֶּתם?      

ָים - ַיָּבָׁשה  

ֶׁשַטח ַהַּיִּמים ַעל ַּכּדּור ָהָאֶרץ ָּגדֹול ִּפי ְׁשלֹוָׁשה ִמֶּׁשַטח ַהַּיָּבׁשֹות ֶׁשָעָליו.

ָמה עֹוד ָּבָרא ֱאֹלִהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי? ____________________  .5

ָחָנן ַהַּסְקָרן     .6

ָחָנן ָרָצה ָלַדַעת ֵּכיַצד ִמְתַרִּבים ַהְּצָמִחים.  

ֶדר ַהָּנכֹון.  ַסְּדרּו ֶאת ַהִּמִּלים ֶׁשַּבַּמְחָסן ַּבֵסּ א.     

ַמְחָסן: ֶזַרע, ֶנֶבט, ֶצַמח, ֶּפַרח, ְּפִרי    

ַמּדּוַע ֵיׁש ַלְּצָמִחים ְזָרִעים? _____________________________  ב. 

______________________________________________

       ֲהְיַדְעֶּתם?

ְּפִרי ְוֶזַרע  

ְּבָכל ְּפִרי ֵיׁש ֶזַרע. ַעְגָבִנּיֹות, ְמָלְפפֹוִנים, ִּפְלֵּפִלים ַוֲחִציִלים ֵהם ֵּפרֹות ִּכי ֵיׁש 

ָּבֶהם ְזָרִעים.

ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִסֵּים ֱאֹלִהים ֶאת ְמֶלאֶכת ַהַּמִים, ְוָרָאה ִּכי טֹוב; ִסֵּים ֶאת 

ְמֶלאֶכת ַהִּצְמִחָּיה ְוָרָאה ִּכי טֹוב. 

ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ֶנֱאַמר ַּפֲעַמִים ִּכי טֹוב, ְוָלֵכן ֶנְחָׁשב יֹום ְׁשִליִׁשי ַּבָּׁשבּוַע ְּכיֹום 

ֻמְצָלח ִּבְמֻיָחד.

ֶזַרע
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ְמאֹֹרת - ַהּׁשֶֶמׁש, ַהּיֵָרַח 
וְַהּכֹוכָבִים.

אֹתֹת - ִסיָמנִים.

מֹוֲעדִים - זְַמּנִים.

לְאֹתֹת ּולְמֹוֲעדִים, 
ּולְיִָמים וְׁשָנִים - ַעל ִּפי 

ַמֲהלְַך ַהּׁשֶֶמׁש וְַהּיֵָרַח 
קֹובְִעים ְּבנֵי ָהָאדָם ֶאת 
ַהּזְַמּנִים: יִָמים, ֳחדָׁשִים, 

ׁשָנִים וְַחגִים.

לְֶמְמׁשֶלֶת ַהּיֹום - לְָהִאיר 
ַּבּיֹום.

לְֶמְמׁשֶלֶת ַהַּליְלָה - לְָהִאיר 
ַּבַּליְלָה.

ֶּפֶרק א
יֹום ְרִביִעי )ְּפסּוִקים יד-יט(

ין ַהּיֹום   יל ּבֵ ַמִים, ְלַהְבּדִ ָ ְרִקיַע ַהּשׁ ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים: "ְיִהי ְמֹאֹרת ּבִ יד 
ִנים;  ְיָלה, ְוָהיּו ְלֹאֹתת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְלָיִמים ְוׁשָ ּוֵבין ַהּלָ  

ַמִים ְלָהִאיר ַעל־ָהָאֶרץ." ַוְיִהי־ֵכן. ָ ְרִקיַע ַהּשׁ ְוָהיּו ִלְמאֹוֹרת ּבִ טו 
ֹדל    אֹור ַהּגָ ֹדִלים: ֶאת־ַהּמָ ֹאֹרת ַהּגְ ֵני ַהּמְ ַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת־ׁשְ ַוּיַ טז 
ְיָלה, ְוֵאת    ֶלת ַהּלַ ֹטן ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּקָ ֶלת ַהּיֹום, ְוֶאת־ַהּמָ ְלֶמְמׁשֶ  

ַהּכֹוָכִבים.  
ָמִים ְלָהִאיר ַעל־ָהָאֶרץ. ְרִקיַע ַהׁשָ ן ֹאָתם ֱאֹלִהים ּבִ ּתֵ ַוּיִ יז 

ְך. ין ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחׁשֶ יל ּבֵ ְיָלה ּוְלַהְבּדִ ּיֹום ּוַבּלַ ְוִלְמׁשֹל ּבַ יח 
י־טֹוב. ְרא ֱאֹלִהים ּכִ ַוּיַ  

ַוְיִהי־ֶעֶרב ַוְיִהי־ֹבֶקר, יֹום ְרִביִעי. יט 

ַהְׁשִלימּו:  .1

ַּבּיֹום ָהְרִביִעי ָּבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ַה ______. ַהָּמאֹור ַהָּגדֹול ָיִאיר   

ַּב ________ ְוַהָּמאֹור ַהָּקָטן ְוַהּכֹוָכִבים ָיִאירּו ַּב ________.

ָמה ֵהם ַּתְפִקיֵדי ַהְּמאֹורֹות? _____________________   .2

_______________________________________   

ַאֶּיֶלת ַהּׁשֹוֶאֶלת     .3

ַאֶּיֶלת ָׁשֲאָלה: ַמּדּוַע ֶנֱאַמר ֶׁשֱאֹלִהים ָיַצר ְׁשֵני ְמאֹורֹות ְּגדֹוִלים,   

ּוִמָּיד ַאַחר ָּכְך ֶנֱאַמר ֶׁשָּיַצר ֶאת ַהָּמאֹור ַהָּגדֹול ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהּיֹום 

ְוֶאת ַהָּמאֹור ַהָּקָטן ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהַּלְיָלה?
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ַאֶּיֶלת ָקְרָאה ַאָּגָדה: 

ַּבַהְתָחָלה ָּבָרא ֱאֹלִהים ְׁשֵני ְמאֹורֹות ְּגדֹוִלים: ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְוֶאת ַהָּיֵרַח. ִהְתלֹוֵנן 

ְּבַמְמָלָכה ַאַחת.  ִיְמְׁשלּו  ְמָלִכים  ֶׁשְּׁשֵני  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְוָאַמר:  ִּבְפֵני ֱאֹלִהים  ַהָּיֵרַח 

ַהָּקָטן  ַהָּמאֹור  ִּתְהֶיה  ַאָּתה  ִיְמַעט אֹוְרָך.  ֵמַעָּתה  ָצַדְקָּת!  ַלָּיֵרַח:  ֱאֹלִהים  ָעָנה 

ְוִתְמׁשֹל ַּבַּלְיָלה, ְוַהֶּׁשֶמׁש ִּתְהֶיה ַהָּמאֹור ַהָּגדֹול ְוִתְמׁשֹל ַּבּיֹום. ִהְתַאְכֵזב ַהָּיֵרַח 

ְוִהְתַעֵּצב ֶאל ִלּבֹו. ִרֵחם ָעָליו ֱאֹלִהים ְוָנַתן לֹו ָצָבא ָּגדֹול - ֶאת ְצַבא ַהּכֹוָכִבים.

 )ֻחִּלין ס, ע"ב(.

ַיַּנאי ַהְּלׁשֹוַּנאי     .4

ַיַּנאי יֹוֵדַע ֶׁשַאַחד ַהַּתְפִקיִדים ֶׁשל ַהְּמאֹורֹות הּוא ִלְקּבַֹע ְזַמן. ִּכְתבּו ִמִּלים   

ַהְּמָתֲארֹות ְזַמן: 

ְׁשִנָּיה, ָׁשָעה, יֹוֵבל,  __________________________________  

ַאֶּיֶלת ַהּׁשֹוֶאֶלת     .5

ַאֶּיֶלת ָׁשֲאָלה: ַמּדּוַע ָּבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ַהְּמאֹורֹות, ַוֲהֵרי ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְּכָבר   

ָּבָרא ֶאת ָהאֹור? 

ַאֶּיֶלת ָקְרָאה ַאָּגָדה:

ַּבּיֹום ָהְרִביִעי, ַּכֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ַהְּמאֹורֹות, ָלַקח ֶאת ָהאֹור ֶׁשָּבָרא ַּבּיֹום 

ָהִראׁשֹון, ִּכי ֹלא ָהָיה ּבֹו עֹוד צֶֹרְך ְוָגַנז )ֶהְחִּביא( אֹותֹו. ֱאֹלִהים ַיֲחִזיר ֶאת ָהאֹור 

ַהָּגנּוז ָלעֹוָלם ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ַּכֲאֶׁשר ָּכל ָהֲאָנִׁשים ָּבעֹוָלם ִיְהיּו ַצִּדיִקים.

)ֲחִגיָגה יב, ע"א(  

ַּבֶּמה ׁשֹוֶנה ַהַּלְיָלה ָהְרִביִעי ִמְּׁשלֶֹׁשת ַהֵּלילֹות ֶׁשְּלָפָניו?  ___________  .6

______________________________________________  

______________________________________________  
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      ֲהְיַדְעֶּתם?

ָאָדם ַעל ַהָּיֵרַח  

ִּבְׁשַנת 1969 ֻׁשְּגָרה ֲחָלִלית ּוָבּה ְׁשלֹוָׁשה ַטָּיֵסי 

ָחָלל )ַאְסְטרֹוָנאּוִטים( ִמַּכּדּור ָהָאֶרץ, ְוָנֲחָתה ַעל 

ַהָּיֵרַח. ִניל ַאְרְמְסְטרֹוְנג, ֶאָחד ֵמַהַּטָּיִסים, ָיָצא ִמן 

ַהֲחָלִלית ְוָצַעד ַעל ַאְדַמת ַהָּיֵרַח. ְּבִהְתַרְּגׁשּות ַרָּבה ָאַמר: "ֶזהּו ַצַעד ָקָטן 

ָלָאָדם ְוַצַעד ָּגדֹול ָלֱאנֹוׁשּות."

ְּדָגִנית ָהָאָּמִנית     .7

ְּדָגִנית ָמְצָאה ְּבִסְפֵרי ָהָאָּמנּות ִצּיּור ֶׁשל ַהַּצָּיר ש' ָׁשלֹום ִמְּצַפת,  

ַהְּמָתֵאר ֶאת ָהעֹוָלם ַּבּיֹום ָהְרִביִעי. ִצְבעּו ֶאת ַהִּצּיּור ִּכְרצֹוְנֶכם.  
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יִׁשְְרצּו ַהַּמיִם - ַהַּמיִם 
יִתְַמְּלאּו ִּבׁשְָרִצים.

ׁשֶֶרץ - ַּבַעל ַחּיִים ָקָטן 
ַהָּגדֵל ַּבּיַָּבׁשָה אֹו ַּבַּמיִם.

ָהֹרֶמׂשֶת - ַהּזֹוֶחלֶת.

ְּפרּו ּוְרבּו - ֱהיּו ַרִּבים, 
ּתִתְַרּבּו.

יִֶרב - יְִהיֶה ַהְרֵּבה, יְִרֶּבה

ֶּפֶרק א
יֹום ֲחִמיִׁשי )ְּפסּוִקים כ-כג(

ה ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל־   ֶרץ ֶנֶפׁש ַחּיָ ִים ׁשֶ ְרצּו ַהּמַ ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים: "ִיׁשְ כ 
ָמִים." ֵני ְרִקיַע ַהׁשָ ָהָאֶרץ ַעל־ּפְ  

ת  ה ָהרֶֹמׂשֶ ל־ֶנֶפׁש ַהַחּיָ דִֹלים ְוֵאת ּכָ יִנם ַהּגְ ּנִ ְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת־ַהּתַ ַוּיִ כא 
ָנף ְלִמיֵנהּו, ַוַיְרא    ל־עֹוף ּכָ ִים ְלִמיֵנֶהם, ְוֵאת ּכָ ְרצּו ַהּמַ ר ׁשָ ֲאׁשֶ  

י־טֹוב. ֱאֹלִהים ּכִ  
ים,   ּמִ ּיַ ִים ּבַ רּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת־ַהּמַ ַוְיָבֶרְך ֹאָתם ֱאֹלִהים ֵלאֹמר: "ּפְ כב 

ָאֶרץ." ְוָהעֹוף ִיֶרב ּבָ  
י. ַוְיִהי־ֶעֶרב ַוְיִהי־ֹבֶקר, יֹום ֲחִמיׁשִ כג 

ָמה ָּבָרא ֱאֹלִהים ַּבּיֹום ַהֲחִמיִׁשי?     .1

א. ______________________________________  

ב. ______________________________________  

ַמְּינּו ַּבַּטְבָלה ֶאת ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ַהְּכתּוִבים ַּבַמְחָסן.  .2

עֹופֹותַּבֲעֵלי ַחִּיים ַּבַּמִים

__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________

ַמְחָסן: ְּתָמנּון, ֲחִסיָדה, עֹוֵרב, ּכֹוַכב ָים, ַטָּוס, ַּתְרְנגֹול, ָּכִריׁש,   
ֶנֶׁשר, ֵמדּוָזה, ְצַפְרֵּדַע, יֹוָנה, ְצלֹוָפח
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ֱאֹלִהים ֵּבֵרְך ֶאת ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים. ַצְּטטּו ֶאת ַהְּבָרָכה ְוַקְּׁשטּו אֹוָתּה.  .3
 

______________________________________________  

______________________________________________  

        ֲהְיַדְעֶּתם?

ּדּוַחי )ּדּו + ַחי(  

ּדּוַחי הּוא ַּבַעל ַחִּיים ַהּנֹוֵׁשם ִּבְתקּוַפת ַחָּייו ָהִראׁשֹוָנה 

ְּבִזיִמים ְוַחי ַּבַּמִים. ְלַאַחר ֶׁשהּוא ָּגֵדל, הּוא יֹוֵצא 

ֵמַהַּמִים ְונֹוֵׁשם ָּבֵראֹות ֶאת ֲאִויר ַהַּיָּבָׁשה.

ִעם ַהּדּוַחִּיים ִנְמִנים: ַקְרָּפָדה, ְצַפְרֵּדַע ְוָסָלַמְנְּדָרה.

4.         ַיַּנאי ַהְּלׁשֹוַּנאי

ֵאיְך ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה?  

ַּבַעל ַחִּיים ָקָטן ֲאֶׁשר ַחי ַּבָּים אֹו ַּבַּיָּבָׁשה - __________________ א.   

____________________________________ ָּבָרא -   ב.   

____________________________________ זֹוֶחֶלת -   ג.   

____________________________________ ִהְתַרּבּו -   ד.   

____________________________________ ֵּבֵרְך -   ה.   

____________________________________ ִמּסּוגֹו -   ו.   
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ֶרֶמׂש - ַּבֲעלֵי ַחּיִים 
זֹוֲחלִים וֲַחָרִקים.

וְַחיְתֹו־ֶאֶרץ - ַחּיֹות 
ַהּיַָּבׁשָה.

ְּבַצלְֵמנּו ִּכדְמּותֵנּו - 
ׁשֶּיְִהיֶה ּדֹוֶמה לָנּו ְּבָחכְָמה 

ּובְַמְחׁשָבָה.

יְִרּדּו - יִׁשְלְטּו.

ִּכְבׁשָֻה - ִּכבְׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ 
וְׁשִלְטּו ָּבּה.

לְָאכְלָה - לְַמֲאכָל.

ֶּפֶרק א
י )ְּפסּוִקים כד-לא( יֹום ִׁשּשִׁ

ֵהָמה ָוֶרֶמׂש      ה ְלִמיָנּה, ּבְ כד  ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים: "ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחּיָ
ְוַחְיתֹו־ֶאֶרץ ְלִמיָנּה." ַוְיִהי־ֵכן.  

ֵהָמה ְלִמיָנּה     ת ָהָאֶרץ ְלִמיָנּה ְוֶאת־ַהּבְ כה ַוַיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת־ַחּיַ
י־טֹוב. ְרא ֱאֹלִהים ּכִ ל־ֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה ְלִמיֵנהּו. ַוּיַ ְוֵאת ּכָ  

ְדמּוֵתנּו; ְוִיְרּדּו ִבְדַגת     ַצְלֵמנּו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים: "ַנֲעׂשֶ כו 
ֵהָמה ּוְבָכל־ָהָאֶרץ ּוְבָכל־ָהֶרֶמׂש ַמִים ּוַבּבְ ָ ם ּוְבעֹוף ַהּשׁ ַהּיָ  

ָהֹרֵמׂש ַעל־ָהָאֶרץ."  
ָרא ֹאתֹו, ֶצֶלם ֱאֹלִהים ּבָ ַצְלמֹו, ּבְ ְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ַוּיִ כז 

ָרא ֹאָתם. ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבָ  
רּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו     ַוְיָבֵרְך ֹאָתם ֱאֹלִהים ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֱאֹלִהים: "ּפְ כח 
ה     ַמִים ּוְבָכל־ַחּיָ ָ ם ּוְבעֹוף ַהּשׁ ְדַגת ַהּיָ ָה, ּוְרדּו ּבִ ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכְבׁשֻ  

ת ַעל־ָהָאֶרץ." ָהֹרֶמׂשֶ  
ר     ב ֹזֵרַע ֶזַרע ֲאׁשֶ ל־ֵעׂשֶ י ָלֶכם ֶאת־ּכָ ה ָנַתּתִ ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים: "ִהּנֵ כט 

ר־ּבֹו ְפִרי־ֵעץ, ֹזֵרַע ָזַרע. ל־ָהֵעץ ֲאׁשֶ ֵני ָכל־ָהָאֶרץ, ְוֶאת ּכָ ַעל־ּפְ  
ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה.  

ַמִים ּוְלֹכל רֹוֵמׂש ַעל־ָהָאֶרץ,     ָ ת ָהָאֶרץ ּוְלָכל־עֹוף ַהּשׁ ּוְלָכל־ַחּיַ ל 
ב ְלָאְכָלה." ַוְיִהי־ֵכן. ל־ֶיֶרק ֵעׂשֶ ה, ֶאת ּכָ ר־ּבֹו ֶנֶפׁש ַחּיָ ֲאׁשֶ  

ה־טֹוב ְמֹאד.  ה ְוִהּנֵ ר ָעׂשָ ל־ֲאׁשֶ ְרא ֱאֹלִהים ֶאת ּכָ לא ַוּיַ
י. ִ ּשׁ ִ ַוְיִהי־ֶעֶרב ַוְיִהי־ֹבֶקר, יֹום ַהּשׁ  

ָמה ָּבָרא ֱאֹלִהים ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי?   _________________________   .1

ַמּדּוַע ָּבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ַאֲחרֹון? _____________________  .2
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ֱאֹלִהים ָּבָרא ֶאת ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו. ֵּפרּוׁש ַהָּפסּוק הּוא:  .3

)ַהִּקיפּו ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהַּמְתִאיָמה.(  

ֱאֹלִהים ִצֵּלם ֶאת ָהָאָדם ְּבַמְצֵלָמה. א.   

ֱאֹלִהים ָּבָרא ֶאת ָהָאָדם ְּכָׁשֶוה ְלַבֲעֵלי ַהַחִּיים. ב.   

ֱאֹלִהים ָּבָרא ֶאת ָהָאָדם ּדֹוֶמה לֹו ַּבָחְכָמה. ג.   

ָחָנן ַהַּסְקָרן     .4

ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ִנְבְראּו ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ְוָהָאָדם.  

ִעְרכּו ַהְׁשָוָאה ֵּבין ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ָלָאָדם. א.   

ִּכְתבּו ַּבַּטְבָלה ֵיׁש אֹו ֵאין:    

ְלַבֲעֵלי ַהַחִּייםָלָאָדם

ְיכֶֹלת ְקִריָאה ּוְכִתיָבה

ֵאיְבֵרי ּגּוף

ּכֶֹׁשר ִּדּבּור

ְיכֶֹלת ַלְחׁשֹב ַמְחָׁשבֹות ֻמְפָׁשטֹות ּוֻמְרָּכבֹות

חּוִׁשים )ְׁשִמיָעה, ְרִאָּיה, ַטַעם, ֵריַח, ִמּׁשּוׁש(

צֶֹרְך ְּבָמזֹון ּוִבְׁשִתָּיה

ְיכֶֹלת ְּתנּוָעה ִמָּמקֹום ְלָמקֹום

ְיכֶֹלת ְלִהְתַרּבֹות

ב. ָמה ֵיׁש ָלָאָדם ְוֵאין ְלַבֲעֵלי ַהַחִּיים? _______________________  

ֵאיֶזה ַּתְפִקיד ִהִּטיל ֱאֹלִהים ַעל ָהָאָדם?  _____________________  .5

______________________________________________  
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ֱאֹלִהים ֵּבֵרְך ֶאת ָהָאָדם.  .6

ִמְתחּו ַקו ֵּבין ַהִּבּטּוִּיים ִּבְלׁשֹון ַהּתֹוָרה ְלֵפרּוֵׁשיֶהם.  

               ִמן ַהּתֹוָרה      ַהֵּפרּוׁש

ִּתְכְּבׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ         

ִּתְהיּו ַרִּבים         

ִּתְׁשְלטּו ְּבַבֲעֵלי ַהַחִּיים ֶׁשַּבָּים         

 

ָהָאָדם ָלַמד ְלָהִפיק ּתֹוֶעֶלת ִמן ַהֶּטַבע.  .7

ַמְּינּו ַּבַּטְבָלה ֶאת ֶהֳחָמִרים ְוַהּמּוָצִרים ַהָּבִאים:  

ֵנְפט, ֵּפרֹות, ָחָלב, ֶצֶמר, ְנֹחֶׁשת, ְּתרּופֹות, ֶלֶחם, ָזָהב, ֵּביִצים,      

עֹור, ֻסָּכר, ֻּכְתָנה, ֶמַלח, ַּבְרֶזל, ֶׁשֶמן

ָהָאָדם ֵמִפיק ִמן ַהַחיָהָאָדם ֵמִפיק ִמן ַהֶּצַמחָהָאָדם ֵמִפיק ִמן ָהֲאָדָמה

ָמה ָצִריְך ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ִלְׁשמֹר ַעל ַהֶּטַבע?  _______________  .8

______________________________________________

ֱאֹלִהים ִהְׁשִלים ֶאת ְּבִריַאת ָהעֹוָלם. ַהְׁשִלימּו ִמן ַהּתֹוָרה.  .9

"ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוִהֵּנה  _________    _________."  

ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְּלאּו ֶאת ָהָאֶרץ

ִּכְבֻׁשָה

ּוְרדּו ִּבְדַגת ַהָּים
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ַיַּנאי ַהְּלׁשֹוַּנאי    .10

ַיַּנאי ִּגָּלה ֶׁשְּלִסּפּור ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ַּתְבִנית ִסְפרּוִתית חֹוֶזֶרת ַהּנֹוֶצֶרת ְּבֶׁשל   

ִמְׁשָּפִטים חֹוְזִרים.  

ְּבָכל ֶאָחד ֵמַהָּיִמים ֶׁשל ְּבִריַאת ָהעֹוָלם מֹוִפיִעים ַהִּמְׁשָּפִטים ַהָּבִאים:  

"ַוֹּיאֶמר ֱאֹלִהים: ... ַוְיִהי ֵכן"      

"ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ִּכי טֹוב"      

"ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר..."      

ִצְבעּו ְּבֶצַבע ָּכֹחל ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ַהּמֹוִכיַח ֶׁשֱאֹלִהים ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם   א.   

ַּבֲאִמיָרה.   

ב. ִצְבעּו ְּבֶצַבע ָורֹד ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ַהּמֹוִכיַח ֶׁשֱאֹלִהים ְמֻרֶּצה ֵמַהְּבִריָאה.   

ג. ִצְבעּו ְּבֶצַבע ָירֹק ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ַהְּמַסֵּפר ֶׁשָחְלָפה ְיָמָמה.   

ִּכְתבּו ַּבִּמְסֶּגֶרת ְּבָרָכה ִמֶּׁשָּלֶכם ָלָאָדם ְוָלִאָּׁשה.  .11

ַקְּׁשטּו ֶאת ַהְּבָרָכה.    

ְל _____________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

                     מ __________
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ְּבִריַאת ָהעֹוָלם - ַּתְצֵרף )ַּפאֶזל(  .12

א. ִּגְזרּו ֶאת ֶחְלֵקי ַהַּתְצֵרף ֵמַעּמּוד 249.    

ב. ִקְראּו ֶאת ַהְּׁשֵאלֹות ְוַהְדִּביקּו ָּכל ֵחֶלק ַעל ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה.    
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ּׁש

ַה
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ָהְרִביִעי?
ם 

ם ּבּיֹו
ֱאֹלִהי

א 
ה ּבָר

ָמ
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ֶּפֶרק ב

יֹום ַׁשָּבת )ְּפסּוִקים א-ג(

ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל־ְצָבָאם.  ָ ַוְיֻכּלּו ַהּשׁ א 
ּיֹום    ּבֹת ּבַ ׁשְ ה. ַוּיִ ר ָעׂשָ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ְ ּיֹום ַהּשׁ ַוְיַכל ֱאֹלִהים ּבַ ב 

ה. ר ָעׂשָ ל־ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִביִעי ִמּכָ ְ ַהּשׁ  
ל־   ַבת ִמּכָ י בֹו ׁשָ ׁש ֹאתֹו, ּכִ ִביִעי ַוְיַקּדֵ ְ ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת־יֹום ַהּשׁ ג 

ָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות. ר־ּבָ ְמַלאְכּתֹו  ֲאׁשֶ  

ֶמה ָעָׂשה ֱאֹלִהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי?    .1

א. ַהְׁשִלימּו ִּבְלׁשֹון ַהּתֹוָרה.  

"ַוְיַכל ________________________________ "    

"ַוִּיְׁשּבֹת  ______________________________ "    

"ַוְיָבֶרְך _______________________________  "    

"ַוְיַקֵּדׁש  ______________________________ "    

ִלְמדּו ְּבַעל ֶּפה ֶאת ַהְּפסּוִקים. ב.   

ֲהְיַדְעֶּתם? ֶאת ַהְּפסּוִקים ַהָּללּו נֹוֲהִגים ִלְקרֹא ִּבְזַמן ַהִּקּדּוׁש      

ְּבֶטֶקס ַקָּבַלת ַׁשָּבת.   

ַּבֶּמה ׁשֹוֶנה ַהּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמְּׁשַאר ְיֵמי ַהְּבִריָאה?  .2

_______________________________________  

_______________________________________

 _______________________________________

_______________________________________

וַיְכֻּלּו - נִגְְמרּו, ִהְסּתַּיְָמה 
ְּבִריַאת ָהעֹולָם.

ָּכל ְצָבָאם - ָּכל ֲאׁשֶר 
נִבְָרא ָּבעֹולָם.

וַיְכַל - ָּגַמר, ִסּיֵם.

וַּיִׁשְּבֹת - ׁשָבַת, ִהפְִסיק 
ֶאת עֲבֹודָתֹו.
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ַיַּנאי ַהְּלׁשֹוַּנאי     .3

ַהַּׁשָּבת ִהיא יֹום ָקדֹוׁש. ָלֵכן ָאנּו ְמַקְּבִלים ֶאת ָּפֶניָה ְועֹוְרִכים ֶטֶקס ַקָּבַלת   

ַׁשָּבת.

ַּבִּתְפזֶֹרת ִמְסַּתְּתרֹות ִמִּלים ַהְּקׁשּורֹות ְלֶטֶקס ַקָּבַלת ַׁשָּבת.   

ַהִּקיפּו אֹוָתן ְּבַמְעָּגל.   

ִקּדּוׁש, ְּבָרָכה, ַׁשָּבת ָׁשלֹום, ֵנרֹות, ַיִין, ַמָּפה, ַחּלֹות, ֵּבית ְּכֶנֶסת, ְמנּוָחה   

שודקחסתורנ

הפמולש-תבש

חצעקויבשרג

תסנכתיבהכב

דשהחונמלהנ

ַסְּפרּו ָמה ַאֶּתם אֹוֲהִבים ַלֲעׂשֹות ְּבַׁשָּבת.   .4

______________________________________________  

______________________________________________

______________________________________________

ַיַּנאי ַהְּלׁשֹוַּנאי     .5

ַיַּנאי ָמָצא ֵצרּוֵפי ָלׁשֹון ַלִּמָּלה ַׁשָּבת. ַחְּברּו ָּכל ֵצרּוף ְלׁשֹוִני ְלֵפרּוׁשֹו:  

ַקָּבַלת ַׁשָּבת  

ַׁשָּבת ַהַּמְלָּכה  

ַׁשָּבת ָׁשלֹום  

מֹוָצֵאי ַׁשָּבת  

ַׁשָּבת ָּבֶעֶרב, ְזַמן ְיִציַאת ַהַּׁשָּבת

ְּבָרָכה ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּכֶׁשִּנְפָּגִׁשים ְּבַׁשָּבת

ִּכּנּוי ֶׁשל ָּכבֹוד ְליֹום ַהַּׁשָּבת

ֶטֶקס ִלְכבֹוד ְּכִניַסת ַהַּׁשָּבת ּובֹו 

ְמַקְּדִׁשים ַעל ַהַּיִין
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ֶּפֶרק ב )ְּפסּוִקים ד-יז(

יֹום ֲעׂשֹות ְיֹהָוה    ְרָאם: ּבְ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ָ ה תֹוְלדֹות ַהּשׁ ֵאּלֶ ד 
ָמִים.   ֱאֹלִהים ֶאֶרץ ְוׁשָ  

ֶדה ֶטֶרם  ב ַהּשָׂ ֶדה ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ, ְוָכל־ֵעׂשֶ יַח ַהּשָׂ ְוֹכל ׂשִ ה  
י ֹלא ִהְמִטיר ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ַעל־ָהָאֶרץ, ְוָאָדם ַאִין ַלֲעֹבד   ִיְצָמח, ּכִ  

ֶאת־ָהֲאָדָמה.    
ֵני ָהֲאָדָמה.  ל־ּפְ ָקה ֶאת־ּכָ ְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן־ָהָאֶרץ, ְוִהׁשְ ו  

יו    ַאּפָ ח ּבְ ּפַ יֶצר ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֶאת־ָהָאָדם ָעָפר ִמן־ָהֲאָדָמה, ַוּיִ ַוּיִ ז  
ה. ים; ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחּיָ ַמת ַחּיִ ִנׁשְ  

ר ָיָצר.  ם ֶאת־ָהָאָדם ֲאׁשֶ ם ׁשָ ֶשׂ ֶדם, ַוּיָ ֵעֶדן ִמּקֶ ן־ּבְ ע ְיהָֹוה ֱאלִֹהים ּגַ וִַיּטַ ח 
ל ֵעץ ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה ְוטֹוב    ְצַמח ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ִמן־ָהֲאָדָמה ּכָ ַוּיַ ט 

ַעת טֹוב ָוָרע. ן ְוֵעץ ַהּדַ תֹוְך ַהּגָ ים ּבְ ְלַמֲאָכל, ְוֵעץ ַהַחּיִ  
ָעה    ֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ם ִיּפָ ָ ן, ּוִמּשׁ קֹות ֶאת־ַהּגָ ְוָנָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ י 

ים: ָראׁשִ  
ָהב. ם ַהּזָ ר־ׁשָ ל־ֶאֶרץ ַהֲחִויָלה ֲאׁשֶ יׁשֹון, הּוא ַהּסֵֹבב ֵאת ּכָ ם ָהֶאָחד ּפִ ׁשֵ יא 

ַֹהם; ֹדַלח ְוֶאֶבן ַהּשׁ ם ַהּבְ ּוְזַהב ָהָאֶרץ ַהִהוא טֹוב, ׁשָ יב 
ל־ֶאֶרץ ּכּוׁש; יחֹון, הּוא ַהּסֹוֵבב ֵאת ּכָ ִני ּגִ ֵ ָהר ַהּשׁ ם־ַהּנָ יג  ְוׁשֵ

ָהר    ּור; ְוַהּנָ ֶקל, הּוא ַהֹהֵלְך ִקְדַמת ַאּשׁ י ִחּדֶ ִליׁשִ ְ ָהר ַהּשׁ ם ַהּנָ יד  ְוׁשֵ
ָהְרִביִעי הּוא ְפָרת.  

ְמָרּה. ֵחהּו ְבַגן־ֵעֶדן ְלָעְבָדּה ּוְלׁשָ ִנּ ח ְיהָֹוה ֱאלִֹהים ֶאת־ָהָאָדם ַוַיּ ַוִיּקַ טו 
ן ָאֹכל ּתֹאֵכל. ַוְיַצו ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ַעל־ָהָאָדם ֵלאֹמר: "ִמּכֹל ֵעץ־ַהּגָ טז 
ּנּו    יֹום ֲאָכְלָך ִמּמֶ י ּבְ ּנּו, ּכִ ַעת טֹוב ָוָרע ֹלא ּתֹאַכל ִמּמֶ ּוֵמֵעץ ַהּדַ יז 

מּות." מֹות ּתָ  

ֶטֶרם יְִהיֶה - ֲעדַיִן ֹלא ָהיָה
ֹלא ִהְמִטיר - ֹלא הֹוִריד 

ָמָטר )ֶּגׁשֶם(.
ֵאד - ֲאוִיר ַחם וְלַח 

ׁשֶָעלָה ִמן ָהֲאדָָמה 
ָהְרֻטָּבה.

וַּייֶצר - יַָצר, ָעׂשָה.
וַּיִַּפח ְּבַאָּפיו - נָׁשַף ֲאוִיר 
ִּבנְִחיֵרי ַאּפֹו וְִהכְנִיס רּוַח 

ַחּיִים ָּבָאדָם.

וַיִַּטע - נַָטע, ׁשָתַל.

ֶעדֶן - ׁשֵם ָמקֹום.
ִמֶּקדֶם - ִמַּצד ִמזְָרח.

ַאְרָּבָעה ָראׁשִים - ַאְרָּבָעה 
נְָהרֹות ְּגדֹולִים.

ְּבדֹלַח, ׁשַֹהם - ׁשֵמֹות ׁשֶל 
ֲאבָנִים יְָקרֹות.

וַּיִַנֵחהּו - ׂשָם אֹותֹו, ִהּנִיַח 
אֹותֹו.

לְָעְבדָּה - לֲַעבֹד ַּבָּגן.

לְׁשְָמָרּה - לִׁשְמֹר ַעל ַהָּגן.
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ֶּפֶרק ב
ָאָדם ְּבגַן ֵעֶדן )ְּפסּוִקים ד-יז(

ַהְׁשִלימּו )ֵהָעְזרּו ַּבַּמְחָסן(:  .1

ֱאֹלִהים ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ִמן ָה _______________.  ֱאֹלִהים ָּבָרא קֶֹדם   

ֶאת ָה _________ ְוַאַחר ָּכְך ָנַפח ְּבַאּפֹו  _________  _________   

ְוֶהְחָיה אֹותֹו. ֱאֹלִהים ֵהִביא ֶאת ָהָאָדם  ְל ________    ________.

ַמְחָסן: ּגּוף, ֲאָדָמה, ִנְׁשַמת ַחִּיים, ָּגן ְּבֵעֶדן 

ֵאילּו ַּתְפִקיִדים ָנַתן ֱאֹלִהים ָלָאָדם ְּבָגן ְּבֵעֶדן?   .2

____________________________________________ א.   

____________________________________________ ב.   

ַאָּגָדה

ָּכל  ְוֶהְחִזירֹו ַעל  ְנָטלֹו  ָהָאָדם ָהִראׁשֹון,  ֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת  ַּבָּׁשָעה 

ָמה  ְוָכל  ֵהם!  ּוְמֻׁשָּבִחים  ָנִאים  ַּכָּמה  ַמֲעַׂשי,  ְרֵאה  לֹו:  ְוָאַמר  ֵעֶדן,  ַּגן  ִאיָלֵני 

עֹוָלִמי,  ֶאת  ְוַתֲחִריב  ְּתַקְלֵקל  ֶׁשֹּלא  ַּדְעְּתָך  ֵּתן  ָּבָראִתי.  ִּבְׁשִביְלָך   - ֶׁשָּבָראִתי 

ֶׁשִאם ִקְלַקְלָּת, ֵאין ִמי ֶׁשְּיַתֵּקן ַאֲחֶריָך.
)קֶֹהֶלת ַרָּבה ט(

 

ָמה ִצָּוה ֱאֹלִהים ַעל ָהָאָדם? ַהְׁשִלימּו:  .3

ֻמָּתר ְלָך ֶלֱאכֹל ֵמ _______________________, ָאסּור ְלָך ֶלֱאכֹל   

ֵמ  ____________________.   

ִאם ֹּתאַכל ִמֶּמּנּו  __________________________________.  

ָמה ֲעׂשּויֹות ִלְהיֹות ַהִּסּבֹות ְלָכְך ֶׁשֱאֹלִהים ָאַסר ַעל ָהָאָדם ֶלֱאכֹל ִמְּפִרי    .4

ֵעץ ַהַּדַעת? ______________________________________
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ַיַּנאי ַהְּלׁשֹוַּנאי     .5

ֵאיְך ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה?    

ֲעַדִין ֹלא ___________________   א.    

הֹוִריד ָמָטר )ֶּגֶׁשם(  ____________  ב.   

ָנַׁשף ֲאִויר ְּבַאּפֹו  ______________  ג.   

ְּדָגִנית ָהָאָּמִנית      .6

ְּדָגִנית ָמְצָאה ְּבִסְפֵרי ָהָאָּמנּות ִצּיּור ֶׁשל ַיאן ְּברֹויֶכל. ּתּוְכלּו ְלַהְמִׁשיְך ֶאת ַהִּצּיּור   

ּוְלהֹוִסיף לֹו ְּפָרִטים.

ָּתֲארּו ֶאת ָהָאָדם ְמַטֵּיל ְּבַגן ֵעֶדן.  .7

______________________ ָמה ָרָאה? ָמה ָׁשַמע? ָמה ֵהִריַח? ַּבֶּמה ָנַגע?   

_____________________________________________________

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

ָנַטע, ָׁשַתל  _______________ ד. 

ִמַּצד ִמְזָרח  _______________ ה. 

ָראּוי ְלַמֲאַכל ָאָדם ___________ ו. 

ַיאן ְּברֹויֶכל )ְּברֹויֶגל(,  ַּגן ָהֵעֶדן
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ָנַטע, ָׁשַתל  _______________ ד. 

ִמַּצד ִמְזָרח  _______________ ה. 

ָראּוי ְלַמֲאַכל ָאָדם ___________ ו. 

ַיאן ְּברֹויֶכל )ְּברֹויֶגל(,  ַּגן ָהֵעֶדן

ֵעזֶר ְּכנֶגְּדֹו - ַּבת זּוג 
ַמתְִאיָמה ּוְראּויָה לֹו.

וַּיֵַּפל - ִהִּפיל.
ּתְַרֵּדָמה - ׁשֵנָה ֲעמָֻּקה.

וַּיְִסּגֹר ָּבׂשָר ּתְַחּתֶָנה - 
ִמֵּלא ֶאת ְמקֹום ַהֶּצלַע 

ְּבבָׂשָר.
ֶצלַע - ֶעֶצם ְּבבֵית ֶהָחזֶה 

ׁשֶל ָהָאדָם.
ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ּוָבׂשָר 

ִמְּבׂשִָרי - ֵחלֶק ִמֶּמּנִי, 
ִמּגּופִי.

דַָבק - יִתְַחֵּבר, יִתְַקּׁשֵר.

ֹלא יִתְּבׁשָׁשּו - ֹלא 
ִהתְַּבּיְׁשּו.

ֶּפֶרק ב )ְּפסּוִקים יח-כה(

ה־ּלֹו    ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה ֱאֹלִהים: "ֹלא־טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו, ֶאֱעׂשֶ יח 
ֶנְגּדֹו." ֵעֶזר ּכְ  

ל־עֹוף    ֶדה ְוֵאת ּכָ ת ַהּשָׂ ל־ַחּיַ ֶצר ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ִמן־ָהֲאָדָמה ּכָ ַוּיִ יט 
ר ִיְקָרא־  ְקָרא־לֹו; ְוֹכל ֲאׁשֶ ֵבא ֶאל־ָהָאָדם ִלְראֹות ַמה־ּיִ ַמִים, ַוּיָ ָ ַהּשׁ  

מֹו. ה, הּוא ׁשְ לֹו ָהָאָדם ֶנֶפׁש ַחּיָ  
ת    ַמִים ּוְלֹכל ַחּיַ ָ ֵהָמה ּוְלעֹוף ַהּשׁ מֹות ְלָכל־ַהּבְ ְקָרא ָהָאָדם ׁשֵ ַוּיִ כ 

ֶנְגּדֹו. ֶדה; ּוְלָאָדם ֹלא־ָמָצא ֵעֶזר ּכְ ַהּשָׂ  
ן. יׁשָ ָמה ַעל־ָהָאָדם ַוּיִ ְרּדֵ ל ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ּתַ ּפֵ ַוּיַ כא 

ה. ּנָ ְחּתֶ ר ּתַ ׂשָ ְסּגֹר ּבָ ְלֹעָתיו, ַוּיִ ח ַאַחת ִמּצַ ּקַ ַוּיִ  
ה,    ָ ר ָלַקח ִמן־ָהָאָדם ְלִאׁשּ ָלע ֲאׁשֶ ֶבן ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֶאת־ַהּצֵ ַוּיִ כב 

ַוְיִבֶאָה ֶאל־ָהָאָדם.  
ִרי; ְלֹזאת    ׂשָ ר ִמּבְ ַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ּוָבׂשָ ַוּיֹאֶמר ָהָאָדם: "ֹזאת ַהּפַ כג 

י ֵמִאיׁש ֻלֳקָחה־ּזֹאת." ה, ּכִ ָ ֵרא ִאּשׁ ִיּקָ  
ר   ּתֹו, ְוָהיּו ְלָבׂשָ ִאׁשְ ן ַיֲעָזב־ִאיׁש ֶאת־ָאִביו ְוֶאת־ִאּמֹו ְוָדַבק ּבְ ַעל־ּכֵ כד 

ֶאָחד.  
ׁשּו. ּתֹו, ְוֹלא ִיְתּבֹׁשָ ים, ָהָאָדם ְוִאׁשְ ֵניֶהם ֲערּוּמִ ְהיּו ׁשְ ַוּיִ כה 
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ֶּפֶרק ב
ָאָדם וְָהִאּׁשָה )ְּפסּוִקים יח-כה(

ִחיַדת ִמְסָּפִרים - ִּגיַמְטִרָּיה  .1

ַמּדּוַע ָיַצר ֱאֹלִהים ֶאת ָהִאָּׁשה? ִהְפכּו ֶאת ַהִּמְסָּפִרים ְלאֹוִתּיֹות ּוְתַגּלּו.  

301962510640051440

30246

ֱאֹלִהים ָיַצר ֶאת ָהִאָּׁשה ִּכי " _____________________________"

ֵּכיַצד ָיַצר ֱאֹלִהים ֶאת ָהִאָּׁשה?  .2

ַסְּדרּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ַּבֵסֶדר ַהָּנכֹון.  

ֱאֹלִהים ָלַקח ַאַחת ִמַּצְלעֹות ָהָאָדם.  ____  

ֱאֹלִהים ֵהִביא ֶאת ָהִאָּׁשה ֶאל ָהָאָדם.  ____  

ֱאֹלִהים ִהִּפיל ַּתְרֵּדָמה ַעל ָהָאָדם.  ____  

ֱאֹלִהים ָיַצר ִאָּׁשה ִמֶּצַלע ָהָאָדם.  ____  

ָהָאָדם ָקָרא ָלּה "ִאָּׁשה" ִּכי "ֵמִאיׁש ֻלֳקָחה ׂזאת."  ____  

ֵחן ַהְּמַדְמֵין     .3

ָאָדם ִהְתעֹוֵרר ִמַּתְרֵּדָמתֹו ְוָרָאה ֶאת ָהִאָּׁשה.  

ַסְּפרּו: ָמה ָאַמר? ָמה ִהְרִּגיׁש? ֶמה ָעָׂשה ְוַעל ָמה ָחַׁשב?  

______________________________________________  

______________________________________________  

______________________________________________  
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ַאָּגָדה

ָאָדם נֹוֵתן ֵׁשמֹות ְלַבֲעֵלי ַהַחִּיים  

ֶאת  ִלְברֹא  ֱאֹלִהים  ֶׁשָרָצה  ְּבָׁשָעה 

ָהָאָדם, ִהְתַיֵעץ ַּבַּמְלָאִכים.   

ָאַמר ָלֶהם: ַנֲעֶׂשה ָאָדם. ָאְמרּו   

ָלֶהם:  ָאַמר  ַמהּו?  ֶזה  ָאָדם  לֹו: 

ֶמה  ִמֶּׁשָּלֶכם.  ַרָּבה  ְּתֵהא  ָחְכָמתֹו 

ָעָׂשה? ָאַסף ָּכל ְּבֵהָמה, ַחָּיה  ְועֹוף 

ְוֶהֱעִביר אֹוָתם ִלְפֵני ַהַּמְלָאִכים.

ְוֹלא  ְׁשמֹוֵתיֶהם?  ָמה  ָלֶהם:  ָאַמר 

ָיְדעּו.

 - ָהִראׁשֹון  ָהָאָדם  ֶאת  ֶׁשָּבָרא  ֵּכיָון 

ְועֹוף  ַחָּיה  ְּבֵהָמה,  ָּכל  ׁשּוב  ָאַסף 

ְוֶהֱעִביר אֹוָתם ִלְפֵני ָאָדם.

ָאַמר  ְׁשמֹוֵתיֶהם?  ָמה  לֹו:  ָאַמר 

ָלֶּזה  ׁשֹור,  ִלְקרֹא  ָנֶאה  ָלֶּזה  ָאָדם: 

- ֲחמֹור, ָלֶּזה - סּוס, ָלֶּזה - ָּגָמל, 

ָלֶּזה - ֶנֶׁשר ְוֵכן ְלֻכָּלם. 

ָאַמר לֹו ֱאֹלִהים: ְוַאָּתה, ָמה ִׁשְמָך? 

ָׁשַאל  ָהֲאָדָמה.  ִמן  ֶׁשִּנְבֵראִתי  ְוָלָּמה?  ָאָדם,  ְלִהָּקֵרא  ִלי  ָנֶאה  ֲאִני,  לֹו:  ָאַמר 

ֱאֹלִהים:

ַוֲאִני, ָמה ְׁשִמי? ָאַמר לֹו: ְלָך ָנֶאה ְלִהָּקֵרא ֲאדַֹני, ְוָלָּמה? ֶׁשַאָּתה ָאדֹון ְלָכל  

ָמה ֶׁשָּבָראָת.
)ְּבֵראִׁשית ַרָּבה יז(
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ַיַּנאי ַהְּלׁשֹוַּנאי     .4

ַיַּנאי ָּבַחר ִמּתֹוְך ַהֶּפֶרק ֶאת ַהִּבּטּוִּיים ַהָּבִאים:  

ַּגן ֵעֶדן - ַּכֲאֶׁשר רֹוִצים לֹוַמר ַעל ָמקֹום ֶׁשהּוא ָיֶפה, אֹוְמִרים ֶׁשהּוא ַּגן ֵעֶדן.  

ֶנֶפׁש ַחָּיה - ְיצּור ַחי )ָאָדם אֹו ַּבַעל ַחִּיים(.  

ָּבָׂשר ִמְּבָׂשִרי - ָיָקר ִלי ְמאֹוד, ָאהּוב ָעַלי ְמאֹוד.  

ַּתְרֵּדָמה - ֵׁשָנה ֲעֻמָּקה.  

ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו - ֶּבן/ַּבת זּוג ַהָּבִאים ְלֶעְזָרה.  

ִעְזרּו ְלַיַּנאי ְלַׁשֵּבץ ֶאת ַהִּבּטּוִּיים ַּבִּמְׁשָּפִטים ַהָּבִאים:

ֶאֱעֶׂשה ַהּכֹל ְלַמַען ְיָלַדי ִּכי ֵהם __________________________. א. 

ָעַבְרנּו ָלגּור ִּבְכָפר ָׁשֵקט ּוַמְקִסים - ַמָּמׁש _________  _________. ב. 

ָׁשֵקד ָחְזָרה ִמִּטּיּול ֲעֵיָפה ִויֵגָעה, ָצְנָחה ַעל ִמָּטָתּה ּוִמָּיד ָנְפָלה ָעֶליָה  ג. 

.________________

ַאָּבא ֵהִכין ֶאת ֲארּוַחת ָהֶעֶרב ְוִאָּמא ָהְיָתה __________   ________  ד. 

ְוָעְרָכה ֶאת ַהֻּׁשְלָחן.

ֻהְפַּתְענּו ְלַגּלֹות ֶׁשאּוָלם ַהּקֹוְלנֹוַע ָהָיה ֵריק: ֹלא ָהְיָתה ּבֹו __________    ה. 

.___________________

5. ַּבֲחרּו ְׁשֵני ִּבּטּוִּיים ִמְּמִׂשיָמה 4 ְוַׁשְּבצּו אֹוָתם ְּבִמְׁשָּפִטים ִמֶּׁשָלֶכם.

____________________________________________ א.   

______________________________________________

____________________________________________ ב.   

______________________________________________
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ֶּפֶרק ג

ה ְיֹהָוה ֱאֹלִהים. ר ָעׂשָ ֶדה ֲאׁשֶ ת ַהׂשָ ָחׁש ָהָיה ָערּום ִמּכֹל ַחּיַ ְוַהּנָ א 
ן." י־ָאַמר ֱאלִֹהים: לֹא תֹאְכלּו ִמּכֹל ֵעץ ַהּגָ ה: "ַאף ּכִ ָ ַוּיֹאֶמר ֶאל־ָהִאּשׁ  

ן ֹנאֵכל.   ִרי ֵעץ־ַהּגָ ָחׁש: "ִמּפְ ה ֶאל־ַהּנָ ָ ַוּתֹאֶמר ָהִאּשׁ ב 
ּנּו ן ָאַמר ֱאֹלִהים: "ֹלא ֹתאְכלּו ִמּמֶ תֹוְך־ַהּגָ ר ּבְ ִרי ָהֵעץ ֲאׁשֶ ּוִמּפְ ג 

ֻמתּון." ן־ּתְ עּו ּבֹו, ּפֶ ְוֹלא ִתּגְ  
ֻמתּון. ה: "ֹלא־מֹות ּתְ ָ ָחׁש ֶאל־ָהִאּשׁ ַוּיֹאֶמר ַהּנָ ד 

נּו, ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם, ִוְהִייֶתם   יֹום ֲאָכְלֶכם ִמּמֶ י ּבְ י ֹיֵדַע ֱאֹלִהים, ּכִ ּכִ ה 
אֹלִהים, ֹיְדֵעי טֹוב ָוָרע." ּכֵ  

י טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה־הּוא ָלֵעיַנִים, ְוֶנְחָמד   ה, ּכִ ָ ֶרא ָהִאּשׁ ַוּתֵ ו 
ּה, ַוּיֹאַכל. ּה ִעּמָ ם־ְלִאיׁשָ ן ּגַ ּתֵ ְריֹו ַוּתֹאַכל, ַוּתִ ח ִמּפִ ּקַ יל, ַוּתִ ּכִ ָהֵעץ ְלַהׂשְ  
רּו ֲעֵלה    ְתּפְ ם ֵהם, ַוּיִ י ֵעיֻרּמִ ְדעּו ּכִ ֵניֶהם, ַוּיֵ ַקְחָנה ֵעיֵני ׁשְ ּפָ ַוּתִ ז 

ֲעׂשּו ָלֶהם ֲחֹגֹרת. ְתֵאָנה, ַוּיַ  
א   ְתַחּבֵ ַוּיִ ן ְלרּוַח ַהּיֹום,   ּגָ ְך ּבַ ְמעּו ֶאת־קֹול ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ִמְתַהּלֵ ׁשְ ַוּיִ ח 

ן.  תֹוְך ֵעץ ַהּגָ ֵני ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ּבְ ּתֹו ִמּפְ ָהָאָדם ְוִאׁשְ  
ה?"  ּכָ ְקָרא ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֶאל־ָהָאָדם ַוּיֹאֶמר לֹו: "ַאּיֶ ַוּיִ ט 

י־ֵעיֹרם ָאֹנִכי ָוֵאָחֵבא." ן, ָוִאיָרא ּכִ ּגָ י ּבַ ַמְעּתִ ַוּיֹאֶמר: "ֶאת־ֹקְלָך ׁשָ י 
ה? י ֵעיֹרם ָאּתָ יד ְלָך ּכִ ַוּיֹאֶמר: "ִמי ִהּגִ יא 

"? ּנּו, ָאָכְלּתָ י ֲאָכל־ִמּמֶ יִתיָך ְלִבְלּתִ ר ִצּוִ ֲהִמן־ָהֵעץ, ֲאׁשֶ  
ַוּיֹאֶמר ָהָאָדם: יב 

י ִמן ָהֵעץ ָוֹאֵכל." ִדי, ִהוא ָנְתָנה־ּלִ ה ִעּמָ ר ָנַתּתָ ה ֲאׁשֶ ָ "ָהִאּשׁ  

ָערּום - ַעְרמּוִמי, ָחכָם 
ְּכדֵי לֲַעׂשֹות ַמֲעׂשִים 

ָרִעים.

ֶּפן ּתְֻמתּון - ׁשֶֹּלא ּתָמּותּו.

נְִפְקחּו ֵעינֵיכֶם - ּתּוכְלּו 
לְָהבִין ָמה ׁשֶֹּלא ֵהבַנְּתֶם 

קֹדֶם.

תֲַאוָה הּוא לֵָעינַיִם - 
ַהְּפִרי יָפֶה ּוְמעֹוֵרר ֵחׁשֶק 

ַרב לֱֶאכֹל אֹותֹו.
לְַהׂשְִּכיל - לְִהיֹות ַּבַעל 

ׂשֵכֶל.

ַאּיֶָּכה? - ַאּיֵה )ֵאיפֹה( 
ַאּתָה? 

וִָאיָרא - ָּפַחדְּתִי.
וֵָאָחֵבא - ִהתְַחֵּבאתִי.
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ית?" ה: "ַמה־ּזֹאת ָעׂשִ ָ ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ָלִאּשׁ יג 
יַאִני ָוֹאֵכל." ִ ָחׁש ִהּשׁ ה: "ַהּנָ ָ ַוּתֹאֶמר ָהִאּשׁ  

ה    יָת ּזֹאת, ָארּור ַאּתָ י ָעׂשִ ָחׁש: "ּכִ ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֶאל־ַהּנָ יד 
ֶדה.  ת ַהּשָׂ ֵהָמה ּוִמּכֹל ַחּיַ ל־ַהּבְ ִמּכָ  

יָך. ל־ְיֵמי ַחּיֶ ֹחְנָך ֵתֵלְך, ְוָעָפר ּתֹאַכל ּכָ ַעל־ּגְ  
ה, ּוֵבין ַזְרֲעָך ּוֵבין ַזְרָעּה: הּוא    ָ יְנָך ּוֵבין ָהִאּשׁ ית ּבֵ ְוֵאיָבה ָאׁשִ טו 

ׁשּוֶפּנּו ָעֵקב." ה ּתְ ְיׁשּוְפָך ֹראׁש, ְוַאּתָ  
בֹוֵנְך ְוֵהֹרֵנְך. ה ִעּצְ ה ַאְרּבֶ ה ָאַמר: "ַהְרּבָ ָ ֶאל־ָהִאּשׁ טז 

ְך." ל־ּבָ ׁשּוָקֵתְך, ְוהּוא ִיְמׁשָ ְך ּתְ ְלִדי ָבִנים, ְוֶאל־ִאיׁשֵ ֶעֶצב ּתֵ ּבְ  
ר   ָך, ַוּתֹאַכל ִמן־ָהֵעץ, ֲאׁשֶ ּתֶ ַמְעּתָ ְלקֹול ִאׁשְ י־ׁשָ ּוְלָאָדם ָאַמר: "ּכִ יז 
ֲעבּוֶרָך.    ּנּו, ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ּבַ יִתיָך ֵלאֹמר ֹלא ֹתאַכל ִמּמֶ ִצּוִ  

יָך. ה ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ בֹון ּתֹאֲכֶלּנָ ִעּצָ ּבְ  
ֶדה. ב ַהּשָׂ ְצִמיַח ָלְך, ְוָאַכְלּתָ ֶאת־ֵעׂשֶ ר ּתַ ְוקֹוץ ְוַדְרּדַ יח 

ה    ּנָ י ִמּמֶ יָך ּתֹאַכל ֶלֶחם, ַעד ׁשּוְבָך ֶאל־ָהֲאָדָמה, ּכִ ֵזַעת ַאּפֶ ּבְ יט 
ׁשּוב." ה ְוֶאל־ָעָפר ּתָ י־ָעָפר ַאּתָ . ּכִ ְחּתָ ֻלּקָ  

ל־ָחי. י ִהוא ָהְיָתה ֵאם ּכָ ה, ּכִ ּתֹו ַחּוָ ם ִאׁשְ ְקָרא ָהָאָדם ׁשֵ ַוּיִ כ 
ם.  ׁשֵ ְלּבִ ְתנֹות עֹור ַוּיַ ּתֹו ּכָ ַעׂש ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ְלָאָדם ּוְלִאׁשְ ַוּיַ כא 

ּנּו ָלַדַעת טֹוב  ַאַחד ִמּמֶ ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה ֱאֹלִהים: "ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ּכְ כב 
ְלעָֹלם." ים ְוָאַכל ָוַחי   ם ֵמֵעץ ַהַחּיִ ַלח ָידֹו ְוָלַקח ּגַ ן־ִיׁשְ ה ּפֶ ָוָרע, ְוַעּתָ  
ם. ָ ח ִמּשׁ ר ֻלּקַ ן־ֵעֶדן ַלֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ֵחהּו ְיהָֹוה ֱאלִֹהים ִמּגַ ּלְ ַוְיׁשַ כג 

ֶדם ְלַגן־ֵעֶדן  ן ִמּקֶ ּכֵ ׁשְ ַוְיָגֵרׁש ֶאת־ָהָאָדם. ַוּיַ כד 
ֶכת ְתַהּפֶ ֻרִבים ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ֶאת־ַהּכְ  

ים. ֶרְך ֵעץ ַהַחּיִ ֹמר ֶאת ּדֶ ִלׁשְ  

ִהּׁשִיַאנִי - ִּפּתָה אֹותִי.

ָארּור - ְמקָֻּלל.

ְּגחֹונְָך - ַהֶּבֶטן ׁשְֶּלָך.

ֵאיָבה - ׂשִנְָאה ְּגדֹולָה.
ָאׁשִית - ָאׂשִים.

זְַרֲעָך - ַהֶּצֱאָצִאים ׁשְֶּלָך.
הּוא יְׁשּוְפָך ֹראׁש - ָהָאדָם 

יְִמַחץ ֶאת ֹראׁשְָך.
ַאּתָה ּתְׁשּוֶפנּו ָעֵקב - 

ַאּתָה, ַהּנָָחׁש, ּתִַּכיׁש ֶאת 
ָהָאדָם ַּבֲעֵקב ָהֶרגֶל.

ִעְּצבֹונְֵך וְֵהֹרנְֵך - ַהְּכֵאב 
וְַהּקֹׁשִי ַּבֵהָריֹון. 
ְּבֶעֶצב - ִּבכְֵאב.

ּתְׁשּוָקתְֵך - ְרצֹונְֵך ָהַעז 
)ֶהָחזָק(.

קֹוץ וְדְַרַּדר - ְצָמִחים 
קֹוָצנִּיִים.

ְּבזֵַעת ַאֶּפיָך - ַּבעֲבֹודָה 
ָקׁשָה ּוְמיַַּגַעת.

ַעד ׁשּוְבָך ֶאל ָהֲאדָָמה - 
ַעד ׁשֶּתָמּות.

וַּיַׁשְֵּכן - ִהׁשְִּכין ׁשָם.

ַהְּכֻרִבים - ַהַּמלְָאכִים.
לַַהט ַהֶחֶרב ַהִּמתְַהֶּפכֶת 

- ֶחֶרב ֵאׁש לֹוֶהֶטת 
ּוִמְסּתֹובֶבֶת.
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ֶּפֶרק ג
ָהָאָדם וְָהִאּׁשָה חֹוְטִאים וְנֱֶענָׁשִים

ִחידֹות: ִמי ֲאִני?  .1

ֲאִני ָערּום ִמָּכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה. ֲאִני ________________________ א.   

ַהָּנָחׁש ִּפָּתה ֶאת ָהִאָּׁשה ֶלֱאכֹל ִמֵּפרֹוַתי. ֲאִני   _______________ ב.   

ַהָּנָחׁש ִּפָּתה אֹוִתי ֶלֱאכֹל ִמְּפִרי ֵעץ ַהַּדַעת. ֲאִני  ______________ ג.   

ָהִאָּׁשה ִּפְּתָתה אֹוִתי ֶלֱאכֹל ִמְּפִרי ֵעץ ַהַּדַעת. ֲאִני   ____________ ד.   

ִנְפְקחּו ֵעיֵנינּו ְוֵהַבּנּו ִּכי ֵערִֹמים ֲאַנְחנּו. ָאנּו ________   ________ ה.   

ֶהֱעַנְׁשִּתי ֶאת ָאָדם, ֶאת ָהִאָּׁשה ְוֶאת ַהָּנָחׁש. ֲאִני  _____________ ו.   

ֲאַנְחנּו ׁשֹוְמִרים ַעל ַּגן ֵעֶדן. ָאנּו  ________________________ ז.   

ְּבֵאיֶזה ִנּמּוק ִהְצִליַח ַהָּנָחׁש ְלַׁשְכֵנַע ֶאת ָהִאָּׁשה ֶלֱאכֹל ִמְּפִרי ֵעץ ַהַּדַעת?   .2

______________________________________________

ַאֶּיֶלת ַהּׁשֹוֶאֶלת     .3

ַאֶּיֶלת ָׁשֲאָלה: ֵּכיַצד ִהְצִליַח ַהָּנָחׁש ְלַפּתֹות ֶאת   

ָהִאָּׁשה ֶלֱאכֹל ִמְּפִרי ֵעץ ַהַּדַעת?  

ַאֶּיֶלת ָקְרָאה ְּבֵפרּוׁשֹו ֶׁשל ָרִׁש"י*:  

ָהִאָּׁשה ִהְגִזיָמה ְוָאְמָרה ַלָּנָחׁש ֶׁשֱאֹלִהים ִצָּוה   

ֲעֵליֶהם ֹלא ֶלֱאכֹל ִמְּפִרי ֵעץ ַהַּדַעת ְוַאף ֹלא ָלַגַעת ּבֹו.

ֶמה ָעָׂשה ַהָּנָחׁש, ָהַעְרמּוִמי ְּכֵדי ְלַׁשְכְנָעּה?  

ַהָּנָחׁש ָּדַחף ֶאת ָהִאָּׁשה ַעד ֶׁשָּנְגָעה ְּבגּוָפּה ְּבֵעץ   

ַהַּדַעת, ְוָאז ָאַמר ָלּה: "רֹוָאה ַאְּת?! ְּכִפי ֶׁשֵאין ַאְּת 

ֵמָתה ִמְּפֵני ֶׁשָּנַגַעְּת ְּבֵעץ ַהַּדַעת, ֹלא ָּתמּוִתי ַּגם ִאם ֹּתאְכִלי ִמִּפְריֹו!"

___________________________________________  
* ָרִׁש"י - ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ִיְצָחִקי, ְּגדֹול ַּפְרָׁשֵני ִיְׂשָרֵאל ַלָּתָנ"ְך ְוַלַּתְלמּוד.
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ָהָאָדם ְוָהִאָּׁשה ָיְכלּו ְלִהְתַנֵהג ַאֶחֶרת. ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים )ֵהָעְזרּו   .4

ַּבַּמְחָסן(:

ָהָאָדם ְוָהִאָּׁשה ָּבֲחרּו ֶלֱאכֹל ִמְּפִרי ֵעץ ַהַּדַעת ִּבְמקֹום  ____________   

______________________________________________  
 

ָהָאָדם ְוָהִאָּׁשה ָּפֲחדּו ּוָבֲחרּו ְלִהְסַּתֵּתר ַּבָּגן ִמְּפֵני ֱאֹלִהים ִּבְמקֹום  _____  

______________________________________________

ָהָאָדם ְוָהִאָּׁשה ָּבֲחרּו ְלַהִּטיל ֶאת ָהַאְׁשָמה ַעל ֲאֵחִרים   

ִּבְמקֹום _________________________________________  
 

ַמְחָסן:  ְלַצֵּית ְלֻחֵּקי ֱאֹלִהים.   ְלהֹודֹות ְּבַאְׁשָמָתם ּוְלַהִּכיר ָּבַאְחָריּות ְלַמֲעֵׂשיֶהם.  

         ַלֲעמֹד ְּבֹאֶמץ מּול ֱאֹלִהים, ְלַהִּביַע ֲחָרָטה ּוְלַבֵּקׁש ְסִליָחה.

ָמה ַּדְעְּתֶכם ַעל ִהְתַנֲהגּות ָהָאָדם ְוָהִאָּשה?  __________________  .5

______________________________________________  

ַסְּפרּו ַעל ִמְקֶרה ֶׁשּבֹו ִהְצַלְחֶּתם ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ִּפּתּוי ְוָעַמְדֶּתם ַּבִּנָּסיֹון.   .6

ֵּכיַצד ִהְרַּגְׁשֶּתם ְלַאַחר ִמֵּכן?  

______________________________________________  

_____________________________________________   

______________________________________________  

_____________________________________________   

______________________________________________  
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גְִּזרּו ֶאת ַהֲחָטִאים ְוֶאת ָהֳעָנִׁשים ֵמַעּמּוד 251. ַהְדִּביקּו ַּבָּמקֹום ַהַּמְתִאים   .7

ַּבַּטְבָלה.

ָהעֶֹנׁשַהֵחְטא

ַהָּנָחׁש

ָהִאָּׁשה

ָהָאָדם

ָהָאָדם ָקָרא ָלִאָּׁשה _____________ ִּכי ִהיא_______________ .  .8

9.          ְּדָגִנית ָהָאָּמִנית

ְּדָגִנית ָמְצָאה ְּבִסְפֵרי   

ָהָאָּמנּות ִצּיּור ֶׁשל ַהַּצָּיר 

ּגּוְסַטב ּדֹוֶרה.

ַצְּטטּו ֶאת ַהָּפסּוק   

ַהַּמְתִאים ַלִּצּיּור.

________________"  

________________  

________________  

"________________  
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ֵחן ַהְּמַדְמֵין   .10

ֵחן ִּדְמֵין ֶׁשָּׁשַמע ֶאת ָאָדם ְוַחָּוה ְמׂשֹוֲחִחים ְלַאַחר ֶׁשֹּגְרׁשּו ִמַּגן ֵעֶדן. ִּכְתבּו:  

ָאָדם:   _________________________________________  

ַחָּוה:  __________________________________________  

ָאָדם: __________________________________________  

ַחָּוה:  __________________________________________  

    ֲהְיַדְעֶּתם?

ָנָחׁש ַהַּקְדמֹוִני  

ָהַאָּגָדה ְמַסֶּפֶרת, ֶׁשָּנָחׁש ַהַּקְדמֹוִני ָהָיה ַּבַעל ַרְגַלִים. ַאֲחֵרי ֶׁשֶּנֱעַנׁש ִהְתִחיל 

ִלְזֹחל ַעל ִּבְטנֹו ְּכמֹו ַהָּנָחׁש ְּבָיֵמינּו.

ָנָחׁש ַאָּגִדי, ַּתְבִליט ַּבְבִלי ְּבַׁשַער ִאְׁשָּתר 
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ֶּפֶרק ד

)ְּפסּוִקים א-טז(

ֶלד ֶאת־ַקִין. ַהר ַוּתֵ ּתֹו, ַוּתַ ה ִאׁשְ ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת־ַחּוָ א 
ַוּתֹאֶמר: "ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת־ְיֹהָוה."    
ַוּתֶֹסף ָלֶלֶדת ֶאת ָאִחיו, ֶאת־ָהֶבל. ב 

ַוְיִהי־ֶהֶבל ֹרֵעה ֹצאן, ְוַקִין ָהָיה ֹעֵבד ֲאָדָמה.  
ִרי ָהֲאָדָמה ִמְנָחה ַליֹהָוה. ֵבא ַקִין ִמּפְ ץ ָיִמים, ַוּיָ ַוְיִהי ִמּקֵ ג 

ֹכרֹות ֹצאנֹו ּוֵמֶחְלֵבֶהן. ְוֶהֶבל ֵהִביא ַגם־הּוא ִמּבְ ד 
ע ְיֹהָוה ֶאל־ֶהֶבל ְוֶאל־ִמְנָחתֹו, ׁשַ ַוּיִ  

ָעה. ְוֶאל־ַקִין ְוֶאל־ִמְנָחתֹו ֹלא ׁשָ ה 
ָניו. לּו ּפָ ּפְ ַחר ְלַקִין ְמֹאד ַוּיִ ַוּיִ  

ה ָנְפלּו ָפֶניָך? ה ָחָרה ָלְך ְוָלּמָ ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה ֶאל־ָקִין: "ָלּמָ ו 
את רֵֹבץ,    ַתח ַחּטָ ֵאת, ְוִאם ֹלא ֵתיִטיב, ַלּפֶ יִטיב ׂשְ ֲהלֹוא ִאם־ּתֵ ז 

ל־ּבֹו." ְמׁשָ ה ּתִ ׁשּוָקתֹו ְוַאּתָ ְוֵאֶליָך ּתְ  
ָקם ַקִין ֶאל־   ֶדה, ַוּיָ ּשָׂ ְהיֹוָתם ּבַ ַוּיֹאֶמר ַקִין ֶאל־ֶהֶבל ָאִחיו, ַוְיִהי ּבִ ח 

ַהְרֵגהּו. ֶהֶבל ָאִחיו ַוּיַ  
ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה ֶאל־ַקִין: "ֵאי ֶהֶבל ָאִחיָך?" ט 

י, ֲהׁשֵֹמר ָאִחי ָאֹנִכי?" ַוּיֹאֶמר: "ֹלא ָיַדְעּתִ  
ֵמי ָאִחיָך ֹצֲעִקים ֵאַלי ִמן־ָהֲאָדָמה. יָת? קֹול ּדְ ַוּיֹאֶמר: "ֶמה ָעׂשִ י 

יָה ָלַקַחת ֶאת־  ְצָתה ֶאת־ּפִ ר ּפָ ה ִמן־ָהֲאָדָמה, ֲאׁשֶ ה ָארּור ָאּתָ ְוַעּתָ יא 
ֶדָך. ֵמי ָאִחיָך ִמּיָ ּדְ  

ת־ּכָֹחּה ָלְך.  י ַתֲעֹבד ֶאת־ָהֲאָדָמה, ֹלא תֵֹסף ּתֵ ּכִ יב 

וַּתַַהר - ָהיְתָה ְּבֵהָריֹון.

ָקנִיתִי ִאיׁש ֶאת ה' - יֵׁש 
לִי ֵּבן ְּבֶעזְַרת ה'.

ִמֵּקץ יִָמים - ַּכעֲבֹר זְַמן.
ִמנְָחה - ַמּתָנָה, ָקְרָּבן.

ִמְּבכֹרֹות צֹאנֹו - 
ֵמָהִראׁשֹונִים ׁשֶּנֹולְדּו 

ַּבּצֹאן.
ֵמֶחלְֵבֶהן - ֵמַהּׁשְֵמנִים 

וְַהּטֹובִים ְּביֹותֵר.
וַּיִׁשַע - ׁשָָעה, ָּפנָה, קִֵּבל 

ֶאת ַהָּקְרָּבן ְּבָרצֹון.
וַּיִַחר - ָּכַעס.

וַּיְִּפלּו ָּפנָיו - ִהְרִּכין ֶאת 
ֹראׁשֹו ִמִּקנְָאה ּוִמַּכַעס.

ֲהלֹוא ִאם ּתֵיִטיב ׂשְֵאת 
- ִאם ּתֵיִטיב ֶאת ְּדָרכֶיָך, 

ּתּוכַל לָׂשֵאת ֶאת ָּפנֶיָך.

לֶַּפתַח ַחָּטאת ֹרֵבץ וְֵאלֶיָך 
ּתְׁשּוָקתֹו - ַהֵחְטא אֹוֵרב 

לְָך לְיַד ַהֶּפתַח וְרֹוֶצה 
לְַהכְׁשִילְָך.

וְַאּתָה ּתְִמׁשָל ּבֹו - יֵׁש 
ְּבכֲֹחָך לְִהתְַּגֵּבר ַעל ַהֵחְטא.

ֵאי - ַאּיֵה? ֵאיפֹה?

ָּפְצתָה - ָּפתְָחה.

ֹלא תֵֹסף ּתֵת ּכָֹחּה לְָך - 
ָהֲאדָָמה ֹלא ּתְַצִמיַח לְָך 

ֵּפרֹות.
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נָע וָנָד - נֹודֵד ִמָּמקֹום 
לְָמקֹום.

ָּגדֹול ֲעוֹנִי ִמְנׂשֹוא - 
ַהֵחְטא ׁשֶָחָטאתִי ָּגדֹול, 
וְָהעֹנֶׁש ׁשִֶּקַּבלְּתִי ָקׁשֶה 

ְמאֹוד.

וְָהיָה כָל מְֹצִאי יַַהְרגֵנִי 
- ָּכל ָאדָם ׁשֶּיִפְּגֹׁש 

אֹותִי יַַהְרגֵנִי.

ׁשְִבָעתַיִם יָֻּקם - יֵָענֵׁש 
ִּפי ׁשִבְָעה.

ְהֶיה ָבָאֶרץ." ָנע ָוָנד ּתִ  
ׂשֹוא. דֹול ֲעֹוִני ִמּנְ ַוּיֹאֶמר ַקִין ֶאל־ְיֹהָוה: "ּגָ יג 

ֵתר. ְוָהִייִתי    ֶניָך ֶאּסָ ֵני ָהֲאָדָמה, ּוִמּפָ ּתָ ֹאִתי ַהּיֹום ֵמַעל ּפְ ַרׁשְ ֵהן ּגֵ יד 
ָאֶרץ, ְוָהָיה ָכל־ֹמְצִאי ַיַהְרֵגִני."  ָנע ָוָנד ּבָ  

ם ְיֹהָוה   ׂשֶ ם." ַוּיָ ְבָעַתִים ֻיּקָ ל־ֹהֵרג ַקִין, ׁשִ ַוּיֹאֶמר לֹו ְיֹהָוה: "ָלֵכן ּכָ טו 
ל־ֹמְצאֹו.  י ַהּכֹות־ֹאתֹו ּכָ ְלַקִין אֹות ְלִבְלּתִ  

ֶאֶרץ־נֹוד ִקְדַמת־ֵעֶדן. ב ּבְ ׁשֶ ְפֵני ְיֹהָוה, ַוּיֵ ֵצא ַקִין ִמּלִ ַוּיֵ טז 

ֶּפֶרק ד
ַקיִן וְֶהֶבל )ְּפסּוִקים א-טז(

ָמה ָידּוַע ָלֶכם ַעל ַקִין ְוֶהֶבל? ַהְׁשִלימּו ַּבַּטְבָלה )ֵהָעְזרּו ַּבַּמְחָסן(.  .1

ֶהֶבלַקִין

ַּבֶּמה ָעַבד?

ֵאיזֹו ִמְנָחה ֵהִביא?

 

ַהְׁשִלימּו: ִּכְתבּו ַקִין אֹו ֶהֶבל.  .2

___________ ֵהִביא ִמְנָחה ְמֻׁשַּבַחת יֹוֵתר, ְוָלֵכן ֱאֹלִהים   

ִקֵּבל ֶאת ִמְנָחתֹו. __________ ִקֵּנא ְּב ___________  

ְוָלֵכן ָהַרג אֹותֹו. _____________ ֶנֱעַנׁש ַעל ַמֲעָׂשיו.

    ַמְחָסן: עֹוֵבד ֲאָדָמה, רֹוֵעה צֹאן, "ִמְּבכֹרֹות צֹאנֹו ּוֵמֶחְלֵבֶהן", ִמְּפִרי ָהֲאָדָמה



47

ַאֶּיֶלת ַהּׁשֹוֶאֶלת     .3

ַאֶּיֶלת ָׁשֲאָלה: ֵּכיַצד ָיְדעּו ָהַאִחים, ֶׁשֱאֹלִהים ִקֵּבל ֶאת ִמְנָחתֹו ֶׁשל ֶהֶבל?  

ַאֶּיֶלת ָקְרָאה ֶאת ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל ָרִׁש"י:  

"ַוִּיַׁשע ה'" - ָיְרָדה ֵאׁש ְוִלֲחָכה )ָׂשְרָפה( ֶאת ִמְנָחתֹו ֶׁשל ֶהֶבל.  

ֲענּו ְלַאֶּיֶלת )ְלִפי ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל ָרִׁש"י(: ________________________  

______________________________________________  

ְּדָגִנית ָהָאָּמִנית     .4

ְּדָגִנית ָמְצָאה ְּבִסְפֵרי ָהָאָּמנּות ִצּיּור ֶׁשל ַהַּצָּיר ּגּוְסַטב ּדֹוֶרה.  

ַחְּברּו ְּבַקו ָּכל ִמְׁשָּפט ַלָּמקֹום ַהַּמְתִאים ַּבִּצּיּור.  

ֲאִני ַמִּביט ַלָּׁשַמִים ְּבתֹוָדה 

ֲאִני ַמִּביט ְּבָאִחי ְּבִקְנָאה

ֲאִני ַקִין  

ֲאִני ֶהֶבל

ַהִּמְנָחה ֶׁשֱאֹלִהים ִקֵּבל

ַהִּמְנָחה ֶׁשֱאֹלִהים ֹלא ִקֵּבל
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ֶמה ָהָיה ָעְנׁשֹו ֶׁשל ַקִין? _______________________________  .5

ַסְּפרּו ַעל ִמְקֶרה ֶׁשּבֹו ִהְתעֹוֵרר ָּבֶכם ֶרֶגׁש ַהִּקְנָאה. ֵּכיַצד ִהְצַלְחֶּתם   .6

ִלְׁשֹלט ּבֹו? ֵּכיַצד ִהְרַּגְׁשֶּתם ְלַאַחר ִמֵּכן? ____________________ 

______________________________________________

______________________________________________  

אֹות ַקִין   

ָהַאָּגָדה ְמַסֶּפֶרת ֶׁשאֹות ַקִין ָהָיה ֶקֶרן ַעל ַהֵּמַצח.   

ַיַּנאי ַהְּלׁשֹוַּנאי     .7

ַיַּנאי ָּבַחר ִמּתֹוְך ַהֶּפֶרק ְׁשֵני ִּבּטּוִיים ּוִמָּלה:  

"ַהּׁשֹוֵמר ָאִחי ָאֹנִכי?" - ֵאיֶנִּני ַאְחַראי לֹו.  

"ָנע ְוָנד" - נֹוֵדד ִמָּמקֹום ְלָמקֹום.  

"אֹות" - ִסיָמן.  
 

ִעְזרּו ְלַיַּנאי ְלַׁשֵּבץ אֹוָתם ַּבִּמְׁשָּפִטים ַהָּבִאים:  

ַהֵּבדּוִאי _____   __________  ַּבִּמְדָּבר ִעם ִמְׁשַּפְחּתֹו ְוִעם ֶעְדרֹו. א.    

ְּבַתֲחרּות ָהִריָצה ָעְמדּו ָהָרִצים ְוִחּכּו ְּבֶמַתח ַרב ְל ________ ַהִּזּנּוק. ב.   

ִאָּמא ָׁשֲאָלה ֶאת יֹוָאב: "ַמּדּוַע ָנָדב ֲעַדִין ֹלא ָחַזר ִמֵּבית ַהֵּסֶפר?" ג.    

ָעָנה יֹוָאב: "ִמַּנִין ִלי ָלַדַעת? ֲה ___ֹ___  ______   _______?     
ֹ

ַּבֲחרּו ִּבּטּוי ִמְּמִׂשיָמה 7 ְוַׁשְּבצּו אֹותֹו ְּבִמְׁשָּפט ִמֶּׁשָּלֶכם.   .8

______________________________________________  

______________________________________________  

______________________________________________  
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ֶאְמֶחה - ֶאְמַחק, ַאׁשְִמיד.

נִַחְמּתִי - ִהתְָחַרְטּתִי.

ֵאֶּלה ּתֹולְדֹת נַֹח - זֶה 
ַהִּסּפּור ׁשֶל נַֹח.

ּתִָמים ָהיָה ְּבדֹֹרתָיו  ַצִּדיק  
- נַֹח ָהיָה ִאיׁש יָׁשָר 

ׁשֶָעׂשָה ַמֲעׂשִים טֹובִים.
ֶאת ָהֱאֹלִהים ִהתְַהֶּלְך נַֹח - 

נַֹח ׁשַָמע ְּבקֹול ֱאֹלִהים.
וַּתִּׁשֵָחת ָהָאֶרץ - ְּבנֵי 

ָהָאדָם ָהיּו ָרִעים 
ּומֻׁשְָחתִים.

ָחָמס - ַמֲעׂשֵי ֶרׁשַע וָֹרַע.
ֵקץ - סֹוף.

וְִהנְנִי ַמׁשְִחיתָם ֶאת ָהָאֶרץ 
- ֲאנִי ַאׁשְִמיד ָּכל ַחי.

ֲעֵצי גֶֹפר - ֵעִצים 
ַהַּמתְִאיִמים לִבְנִּיַת ְּכלֵי 

ׁשַיִט.
ִקנִים - ֲחדִָרים ְקַטּנִים, 

ּתִָאים. 

וְכָָפְרּתָ... ַּבּכֶֹפר - ּתְִמַרח 
ְּבזֶפֶת.

ִמַּביִת ּוִמחּוץ - ִמִּבפְנִים 
ּוִמַּבחּוץ.

ֶּפֶרק ו

)ְּפסּוִקים ה-כב(

ֹבת ִלּבֹו    ָאֶרץ, ְוָכל־ֵיֶצר ַמְחׁשְ ה ָרַעת ָהָאָדם ּבָ י ַרּבָ ְרא ְיֹהָוה, ּכִ ַוּיַ ה 
ל־ַהּיֹום. ַרק ַרע ּכָ  

ָאֶרץ.  ה ֶאת ָהָאָדם ּבָ י־ָעׂשָ ֶחם ְיֹהָוה, ּכִ ּנָ ַוּיִ ו 
ב ֶאל־ִלּבֹו. ְתַעּצֵ ַוּיִ  

ֵני ָהֲאָדָמה,   ָראִתי ֵמַעל ּפְ ר־ּבָ ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה: "ֶאְמֶחה ֶאת־ָהָאָדם ֲאׁשֶ ז 
י    י ּכִ י ִנַחְמּתִ ָמִים, ּכִ ָ ֵהָמה, ַעד־ֶרֶמׂש ְוַעד־עֹוף ַהּשׁ ֵמָאָדם ַעד־ּבְ  

יִתם."  ֲעׂשִ  
ֵעיֵני ְיֹהָוה. ְוֹנַח ָמָצא ֵחן ּבְ ח 

ָּפָרַׁשת	נַֹח	
דֹֹרָתיו. ֶאת־   ִמים ָהָיה ּבְ יק ּתָ ה ּתֹוְלֹדת ֹנַח: ֹנַח ִאיׁש ַצּדִ ֵאּלֶ ט 

ְך־ֹנַח. ָהֱאֹלִהים ִהְתַהּלֶ  
ם, ֶאת־ָחם ְוֶאת־ָיֶפת. ה ָבִנים: ֶאת־ׁשֵ ֹלׁשָ ַויֹוֶלד ֹנַח ׁשְ י 
ֵלא ָהָאֶרץ ָחָמס. ּמָ ֵחת ָהָאֶרץ ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים, ַוּתִ ָ ּשׁ ַוּתִ יא 

ר    ׂשָ ל־ּבָ ִחית ּכָ י־ִהׁשְ ָחָתה, ּכִ ה ִנׁשְ ְרא ֱאֹלִהים ֶאת־ָהָאֶרץ, ְוִהּנֵ ַוּיַ יב 
ְרּכֹו ַעל־ָהָאֶרץ.  ֶאת־ּדַ  

י־ָמְלָאה ָהָאֶרץ    א ְלָפַני, ּכִ ר ּבָ ׂשָ ל־ּבָ ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ְלֹנַח: "ֵקץ ּכָ יג 
ִחיָתם ֶאת־ָהָאֶרץ. ֵניֶהם, ְוִהְנִני ַמׁשְ ָחָמס ִמּפְ  

ָבה, ְוָכָפְרּתָ ֹאָתּה   ה ֶאת־ַהּתֵ ֲעׂשֶ ים ּתַ ַבת ֲעֵצי־ֹגֶפר. ִקּנִ ה ְלך ּתֵ ֲעׂשֵ יד 
ּכֶֹפר. ִית ּוִמחּוץ ּבַ ִמּבַ  

ַרָּבה ָרַעת ָהָאדָם - ַמֲעׂשֵי 
ְּבנֵי ָהָאדָם ָרִעים.

וְכָל יֵֶצר ַמְחׁשְבֹת לִּבֹו ַרק 
ַרע - ָהֲאנָׁשִים חֹוׁשְבִים 

ַרק ַמְחׁשָבֹות ָרעֹות.
וַּיִָנֶחם - ִהתְָחֵרט.
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ים    ִ ָבה, ֲחִמּשׁ ה ֹאֶרְך ַהּתֵ ֹלׁש ֵמאֹות ַאּמָ ה ֹאָתּה: ׁשְ ֲעׂשֶ ר ּתַ ְוֶזה ֲאׁשֶ טו 
ה קֹוָמָתּה. ים ַאּמָ ֹלׁשִ ּה, ּוׁשְ ה ָרְחּבָ ַאּמָ  

ָבה   ּוֶפַתח ַהּתֵ ה ִמְלַמְעָלה,   ּנָ ַכּלֶ ה ּתְ ָבה, ְוֶאל־ַאּמָ ה ַלּתֵ ֲעׂשֶ ֹצַהר ּתַ טז 
ָה. ֲעׂשֶ ים ּתַ ִלׁשִ ם ּוׁשְ ִנּיִ ם ׁשְ ּיִ ְחּתִ ים. ּתַ ׂשִ ּה ּתָ ִצּדָ ּבְ  

ר    ׂשָ ל־ּבָ ֵחת ּכָ ּבּול ַמִים ַעל־ָהָאֶרץ, ְלׁשַ ַוֲאִני, ִהְנִני ֵמִביא ֶאת ַהּמַ יז 
ָאֶרץ ִיְגָוע. ר־ּבָ ָמִים. ּכֹל ֲאׁשֶ ָ ַחת ַהּשׁ ים ִמּתַ ר־ּבֹו רּוַח ַחּיִ ֲאׁשֶ  

ָך   ּתְ ה ּוָבֶניָך ְוִאׁשְ ָבה, ַאּתָ ְך. ּוָבאָת ֶאל־ַהּתֵ ִריִתי ִאּתָ ַוֲהִקֹמִתי ֶאת־ּבְ יח 
ְך. י־ָבֶניָך ִאּתָ ּוְנׁשֵ  

ְך.   ָבה ְלַהֲחֹית ִאּתָ ִביא ֶאל־ַהּתֵ ַנִים ִמּכֹל ּתָ ר ׁשְ ׂשָ ל ּבָ ל־ָהַחי ִמּכָ ּוִמּכָ יט 
ָזָכר ּוְנֵקָבה ִיְהיּו.  

ֵהָמה ְלִמיָנּה, ִמּכֹל ֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה     ֵמָהעֹוף ְלִמיֵנהּו ּוִמן־ַהּבְ כ 
ַנִים ִמּכֹל ָיֹבאּו ֵאֶליָך ְלַהֲחיֹות. ְלִמיֵנהּו. ׁשְ  

ר ֵיָאֵכל, ְוָאַסְפּתָ ֵאֶליָך. ְוָהָיה ְלָך   ל־ַמֲאָכל ֲאׁשֶ ה, ַקח־ְלָך ִמּכָ ְוַאּתָ כא 
ְוָלֶהם ְלָאְכָלה."  

ה. ן ָעׂשָ ה ֹאתֹו ֱאֹלִהים, ּכֵ ר ִצּוָ ֹכל ֲאׁשֶ ַעׂש ֹנַח ּכְ ַוּיַ כב 

         ֶּפֶרק ו 
ְּבנֵי ָהָאָדם חֹוְטִאים )ְּפסּוִקים ה-ח(

 1. ַהְׁשִלימּו:

א. ֱאֹלִהים ָרָאה  _____________________________  

ב. ֱאֹלִהים ִהְצַטֵער ְוִהְתָחֵרט ______________________   

 ג. ֱאֹלִהים ֶהְחִליט ____________________________

ד. __________________ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ה'.

ַאָּמה - ִמַּדת ַהּזְרֹוַע 
ִמן ַהַּמְרֵּפק ַעד ְקֵצה 

ָהֶאְצָּבעֹות.
קֹוָמתָּה - ַהּגֹבַּה ׁשֶל 

ַהּתֵבָה. 
צַֹהר - ַחּלֹון.

ּתְכֶַּלָנה - ּתִגְמֹר לִבְנֹות 
ֶאת ַהּצַֹהר ְּבֶמְרַחק ַאָּמה 

ִמן ַהַּגג.
ּתְַחּתִּיִם - קֹוָמה ּתְַחּתֹונָה.

ׁשְנִּיִם - קֹוָמה ׁשְנִּיָה.
ׁשְלִׁשִים - קֹוָמה ׁשְלִיׁשִית.
ַמּבּול - ׁשְִטפֹון ַמיִם ָּגדֹול.

יִגְוָע - יָמּות.
וַהֲִקמֹתִי ֶאת ְּבִריתִי ִאּתְָך 

- ֲאַקּיֵם ֶאת ַהבְָטָחתִי 
לְַהִּציל אֹותְָך וְֶאת ְּבנֵי 

ֵּביתְָך.
לְַהֲחיֹת - לְַהׁשְִאיר ַּבַחּיִים.
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ֶּפֶרק ו
נַֹח ּבֹונֶה ּתֵָבה )ְּפסּוִקים ט-כב(

ַצְּטטּו ֶאת ַהָּפסּוק ַהּמֹוִכיַח ֶׁשֹּנַח ָהָיה ׁשֹוֶנה ִמְּבֵני ּדֹורֹו.   .1

"____________________________________________ "  

ֹנַח ָּבָנה ֶאת ַהֵּתָבה ְלִפי הֹוָראֹוָתיו ֶׁשל ֱאֹלִהים. ַהְׁשִלימּו )ֵהָעְזרּו ַּבַּמְחָסן(.   .2

הֹוָראֹות ִלְבִנַּית ַהֵּתָבה  

ֶהֳחָמִרים ִלְבִנָּיה: ___________________________________  

ֶהֳחָמִרים ְלִצּפּוי ּוְלִאּטּום:  _____________________________  

ִמּדֹות ַהֵּתָבה:  

ֹאֶרְך ַהֵּתָבה:  _____________________________________  

רַֹחב ַהֵּתָבה:  _____________________________________  

ֹּגַבּה ַהֵּתָבה:  _____________________________________  

ַהֲחֻלָּקה ַהְּפִניִמית ֶׁשל ַהֵּתָבה: __________________________  

ִמְסַּפר ַהּקֹומֹות: ___________________________________  

ְמקֹום ַהֶּדֶלת:  ____________________________________  

ְמקֹום ַהַחּלֹון:  ____________________________________  

ַמְחָסן: 50 ַאָּמה, ָׁשלֹוׁש קֹומֹות, ְּבַצד ַהֵּתָבה, 300 ַאָּמה, ֲחָדִרים ְקַטִּנים, 

ֶזֶפת, ֲעֵצי ֹּגֶפר, ָקרֹוב ַלַּגג, 30 ַאָּמה        

     

ֲהְיַדְעֶּתם?   

ְמִדידֹות ֹאֶרְך  

ַּבְּתקּוָפה ַהְּקדּוָמה ֹלא ָהיּו ַמְכִׁשיֵרי ְמִדיָדה ְמֻדָּיִקים ְּכגֹון ַסְרֵּגל   

אֹו ֶסֶרט ְמִדיָדה. ָהֲאָנִׁשים ָנֲהגּו ִלְמדֹד ֹאֶרְך ְּבֶאְמָצעּות ֵאיְבֵרי ּגּוָפם,     

ְלָמָׁשל: ְּבֶעְזַרת ָהַאָּמה. ַאָּמה = ַהֶּמְרָחק ִמן ַהַּמְרֵּפק ִלְקצֹות ָהֶאְצָּבעֹות.  
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ַהֵּתָבה ְּכָבר מּוָכָנה. ִמי ִיָּכֵנס ְלתֹוָכּה ְוִיָּנֵּצל?  .3

ַהְׁשִלימּו:  

ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשל ֹנַח: _________________________________  

ִמַּבֲעֵלי ַהַחִּיים: ____________________________________   

ֹנַח ִיְצַטֵּיד ַּגם ְּב:  ___________________________________  

ַמּדּוַע ִצָּוה ה' ַעל ֹנַח ְלַהְכִניס ַלֵּתָבה זּוגֹות ַּבֲעֵלי ַחִּיים, ָזָכר ּוְנֵקָבה? ______  .4

______________________________________________

5.        ְּדָגִנית ָהָאָּמִנית

ְּדָגִנית ָהָאָּמִנית    

ִצְּיָרה ֶאת ַּבֲעֵלי    

ַהַחִּיים ַהִּנְכָנִסים    

ַלֵּתָבה. ִצְבעּּו ֶאת    

ַהִּצּיּור.  
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 ֶּפֶרק ז

)ָּפסּוק יז(

אּו ֶאת־   ׂשְ ִים, ַוּיִ ְרּבּו ַהּמַ ִעים יֹום ַעל־ָהָאֶרץ, ַוּיִ ּבּול ַאְרּבָ ַוְיִהי ַהּמַ יז 
ָרם ֵמַעל ָהָאֶרץ.  ָבה, ַוּתָ ַהּתֵ  

ַהַּמּבּול )ָּפסּוק יז(
ֵחן ַהְּמַדְמֵין     .1

ֵחן ִּדְמֵין ֶׁשָּקָרא ַּדף ִמּיֹוָמנֹו ֶׁשל ֹנַח.  

ַהְׁשִלימּו:  

וַּתָָרם - ִהתְרֹוְמָמה.

יֹוָמִני ַהָּיָקר,

ְּכָבר ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה ֲאַנְחנּו ַּבֵּתָבה.

ֲאִני ַמִּביט ִמַּבַעד ַלּצַֹהר ְורֹוֶאה ֶׁשַהַּמִים ִּכּסּו ְּכָבר ֶאת _____________

ַהֵּתָבה ִמַּטְלֶטֶלת ַעל ְּפֵני ַהַּמִים ַוֲאִני  _______________________

ְּבתֹוְך ַהֵּתָבה ַרַעׁש ַוֲהֻמָּלה ______________________________

______________________________________________ 

ֲאִני ּוִמְׁשַּפְחִּתי ֲעסּוִקים ָּכל ַהּיֹום ְּב ________________________

ֲאִני ַמְרִּגיׁש _______________________________________

______________________________________________

ְּבִלִּבי ְּתִפָּלה ______________________________________
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ֶּפֶרק ח  

)ְּפסּוִקים א-יב, כב(

ר    ֵהָמה ֲאׁשֶ ל־ַהּבְ ה ְוֶאת ּכָ ל־ַהַחּיָ ְזּכֹר ֱאֹלִהים ֶאת־ֹנַח ְוֵאת ּכָ ַוּיִ א 
ִים. ׁשֹּכּו ַהּמָ ֲעֵבר ֱאֹלִהים רּוַח ַעל־ָהָאֶרץ ַוּיָ ָבה, ַוּיַ ּתֵ ִאּתֹו  ּבַ  

ָמִים. ָ ם ִמן־ַהּשׁ ׁשֶ ֵלא ַהּגֶ ּכָ ָמִים, ַוּיִ ָ הֹום ַוֲאֻרּבֹת ַהּשׁ ְכרּו ַמְעְיֹנת ּתְ ּסָ ַוּיִ ב 
ִים ֵמַעל ָהָאֶרץ ָהלֹוְך ָוׁשֹוב,  בּו ַהּמַ ׁשֻ ַוּיָ ג 

ים ּוְמַאת יֹום. ִ ִים ִמְקֵצה ֲחִמּשׁ ְחְסרּו ַהּמַ ַוַיּ  
ר יֹום ַלחֶֹדׁש, ַעל ָהֵרי ֲאָרָרט. ְבָעה־ָעׂשָ ׁשִ ִביִעי, ּבְ ְ חֶֹדׁש ַהּשׁ ָבה ּבַ ַנח ַהּתֵ ַוּתָ ד 
ֶאָחד    יִרי ּבְ ֲעׂשִ יִרי; ּבָ ִים ָהיּו ָהלֹוְך ְוָחסֹור ַעד ַהֹחֶדׁש ָהֲעׂשִ ְוַהּמַ ה 

י ֶהָהִרים. ַלֹחֶדׁש ִנְראּו ָראׁשֵ  
ה. ר ָעׂשָ ָבה ֲאׁשֶ ח ֹנַח ֶאת־ַחּלֹון ַהּתֵ ְפּתַ ִעים יֹום, ַוּיִ ץ ַאְרּבָ ַוְיִהי ִמּקֵ ו 
ָהָאֶרץ. ִים ֵמַעל   ת ַהּמַ ֵצא ָיצֹוא ָוׁשֹוב ַעד־ְיבֹׁשֶ ח ֶאת־ָהעֵֹרב; ַוּיֵ ּלַ ַוְיׁשַ ז 
ֵני ָהֲאָדָמה. ִים ֵמַעל ּפְ ח ֶאת־ַהּיֹוָנה ֵמִאּתֹו ִלְראֹות ֲהַקּלּו ַהּמַ ּלַ ַוְיׁשַ ח 
י   ָבה, ּכִ ב ֵאָליו ֶאל־ַהּתֵ ׁשָ ְוֹלא־ָמְצָאה ַהּיֹוָנה ָמנֹוַח ְלַכף־ַרְגָלּה, ַוּתָ ט 

ֵני ָכל ָהָאֶרץ. ַמִים ַעל־ּפְ  
ָבה. ֵבא ֹאָתּה ֵאָליו ֶאל־ַהּתֵ ֶחָה ַוָיּ ּקָ ַלח ָידֹו ַוּיִ ְשׁ ַוּיִ  

ָבה. ח ֶאת־ַהּיֹוָנה ִמן־ַהּתֵ ּלַ ְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים ַוּיֶֹסף ׁשַ ֶחל עֹוד ׁשִ ַוּיָ י 
ַדע   ִפיָה, ַוּיֵ ה ֲעֵלה־ַזִית ָטָרף ּבְ ֹבא ֵאָליו ַהּיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב, ְוִהּנֵ יא  ַוּתָ

ִים ֵמַעל ָהָאֶרץ.  י־ַקּלּו ַהּמַ ֹנַח ּכִ  
ח ֶאת־ַהּיֹוָנה, ְוֹלא ָיְסָפה ּלַ ְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים, ַוְיׁשַ ֶחל עֹוד ׁשִ ּיָ ַוּיִ יב 

ׁשּוב־ֵאָליו עֹוד.  
ל־ְיֵמי ָהָאֶרץ: ֶזַרע ְוָקִציר, ְוֹקר ָוֹחם, ְוַקִיץ ָוֹחֶרף, ְויֹום    ֹעד, ּכָ כב 

ּבֹתּו. ָוַלְיָלה ֹלא ִיׁשְ  

וַּיָׁשֹּכּו - נָחּו, ׁשְָקטּו.
וַּיִָּסכְרּו - נְִסְּגרּו, נְִסּתְמּו.

וַּיִָּכלֵא - ָּפַסק, נֱֶעַצר.

וַּיְַחְסרּו - ַהַּמיִם ָּפֲחתּו.

הֲַקּלּו ַהַּמיִם - ַהִאם ָּפֲחתּו 
ַהַּמיִם?

ָמנֹוַח - ָמקֹום לָנּוַח.

וַּיֶָחל - ִחָּכה.

ָטָרף - ָעלֶה ׁשֶּנְִקַטף 
ֵמָהֵעץ.

זֶַרע וְָקִציר - עֲבֹודֹות 
ַהּׂשָדֶה: זְִריָעה וְָקִציר.

ֹלא יִׁשְּבֹתּו - ֹלא יִׁשְּתַּנֶה 
ֵסדֶר ָהעֹולָם.
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ֶּפֶרק ח
יֹונָה ִעם ָעלֶה ׁשֶל זַיִת )ְּפסּוִקים א-יב, כב(

ִחידֹות: ִמי ֲאִני?   .1

ָעַלי ָנָחה ַהֵּתָבה. ֲאִני________ א.   

ֶנֱעַצְרנּו ֵמֶרֶדת, ָהַלְכנּו ּוָפַחְתנּו. ָאנּו________ ב.   

אֹוִתי ָׁשַלח ֹנַח ִראׁשֹון ִלְבדֹק ִאם ֶאְפָׁשר ְּכָבר ָלֵצאת    ג.   

ֵמַהֵּתָבה.  ֲאִני ________   

ֹלא ָמָצאִתי ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגִלי ְוַׁשְבִּתי ַלֵּתָבה. ֲאִני _______ ד.   

אֹוִתי ֵהִביָאה ַהּיֹוָנה ְּבַמּקֹוָרּה ַלֵּתָבה. ֲאִני_________ ה.   

ָׁשַלְחִּתי עֹוֵרב ְויֹוָנה ְּכֵדי ָלַדַעת ִאם ָיְבׁשּו ַהַּמִים. ֲאִני _____ ו.   

ֹנַח ָׁשַלח ֶאת ַהּיֹוָנה ִלְבדֹק "ֲהַקּלּו ַהַּמִים ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה."  .2

ַהְׁשִלימּו:   

ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ַהּיֹוָנה _____  ָהָיה ֶזה ִסיָמן ֶׁש ________  

ַּבַּפַעם ַהְּׁשִנָּיה ַהּיֹוָנה ______  ָהָיה ֶזה ִסיָמן ֶׁש _________  

ַּבַּפַעם ַהְּׁשִליִׁשית ַהּיֹוָנה _____ ָהָיה ֶזה ִסיָמן ֶׁש ________  

3.       ַיַּנאי ַהְּלׁשֹוַּנאי  

ֵאיְך ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה?  

ָּפַסק ַהֶּגֶׁשם -  ____________________________ א.   

ָּפֲחתּו ַהַּמִים -    ___________________________ ב.   

ֹלא ָמְצָאה ָמקֹום ְלַהִּניַח ּבֹו ֶאת ַרְגָלּה -  ____________ ג.   

ִחָּכה ִׁשְבָעה ָיִמים - _________________________ ד.   

ָעֶלה ָקטּוף ְּבִפיָה -    ________________________ ה.   

יֹוָנה ַוֲעֵלה ַזִית ְּבַמּקֹוָרּה 

ְמַסֶּמֶלת ִּתְקָוה ְלָׁשלֹום 

ּוְלַהְתָחָלה ֲחָדָׁשה.
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ְּדָגִנית ָהָאָּמִנית     .4

ְּדָגִנית ָמְצָאה חֹוֶתֶמת ּדַֹאר ֶׁשֻּצְּיָרה ִלְכבֹוד   

ַהֲחִתיָמה ֶׁשל חֹוֵזה ַהָּׁשלֹום ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ְלַיְרֵּדן 

ֶׁשֶנֱעַרְך ִּבְׁשַנת 1994.

ְּבֵאילּו ְסָמִלים ִהְׁשַּתֵּמׁש ַהַּצָּיר ְּכֵדי ְלַבֵּטא ֶאת  א.    

ַהָּׁשלֹום ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ְלַיְרֵּדן?  _____________________________

____________________________________________    

ב. ַמּדּוַע ָּבַחר ַהַּצָּיר ְלַצֵּיר ַּדְוָקא ְסָמִלים ֵאֶּלה? _________________  

____________________________________________    

ֵחן ַהְּמַדְמֵין     .5

ֵחן ִּדְמֵין ֶׁשָּקָרא ַּדף ִמּיֹוָמנֹו ֶׁשל ֹנַח.  

ַהְׁשִלימּו:   

 

יֹוָמִני ַהָּיָקר!    

סֹוף סֹוף ִהְסַּתֵּים ַהַּמּבּול. ָּפַתְחִּתי ֶאת ֶּדֶלת ַהֵּתָבה    

ְו _______________________________________    

________________________________________    

ִהְרַּגְׁשִּתי  __________________________________    

ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁש ________________________________    

ֲאִני מֹוֶדה __________________________________    
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6.  ֱאֹלִהים ִהְבִטיַח ֶׁשִּסְדֵרי ָהעֹוָלם ִיָּׁשְמרּו ְּבַמְחזֹוִרּיּות ָלַעד - ִּבְתנּוָעה 

ַמְעָּגִלית ִּבְלִּתי ּפֹוֶסֶקת.  

ַהְׁשִלימּו ַּבַּמְעָּגִלים )ֵהָעְזרּו ַּבַּמְחָסן(.  

               

 

  

 

ַמְחָסן: ַקִיץ, ַלְיָלה, ְסָתו, ֶעֶרב, ָאִביב, ָצֳהַרִים, 

ְזִריָעה, ָקִציר

ַמְחזֹור ַהְּיָמָמה

ַמְחזֹור 

עֹונֹות ַהָּׁשָנה

      

ֹחֶרף    

 

ַמְחזֹור    

ֲעבֹוַדת ָהֲאָדָמה

      

ָחִריׁש    

 

      

ֹּבֶקר    
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ֶּפֶרק ט

)ְּפסּוִקים א-יז(

רּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו   ָניו, ַוּיֹאֶמר ָלֶהם: "ּפְ ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת־ֹנַח ְוֶאת־ּבָ א 
ֶאת־ָהָאֶרץ.  

ת ָהָאֶרץ  ל־ַחּיַ ֶכם ִיְהֶיה ַעל ּכָ ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחּתְ ב 
ם,   ֵגי ַהּיָ ְרֹמׂש ָהֲאָדָמה ּוְבָכל־ּדְ ר ּתִ ֹכל ֲאׁשֶ ָמִים; ּבְ ָ ל־עֹוף ַהּשׁ ְוַעל ּכָ  

נּו.  ֶיְדֶכם ִנּתָ ּבְ  
י    ב ָנַתּתִ ֶיֶרק ֵעׂשֶ ר הּוא־ַחי, ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה; ּכְ ל־ֶרֶמׂש ֲאׁשֶ ּכָ ג 

ָלֶכם ֶאת־ּכֹל.  
ַנְפׁשֹו ָדמֹו ֹלא ֹתאֵכלּו.  ר ּבְ ׂשָ ַאְך ּבָ ד 

ד   ּנּו; ּוִמּיַ ה ֶאְדְרׁשֶ ל־ַחּיָ ד ּכָ ְמֶכם ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם ֶאְדֹרׁש, ִמּיַ ְוַאְך ֶאת־ּדִ ה 
ד ִאיׁש ָאִחיו, ֶאְדֹרׁש ֶאת־ֶנֶפׁש ָהָאָדם. ָהָאָדם, ִמּיַ  

ה ֶאת־   ֶצֶלם ֱאֹלִהים ָעׂשָ י ּבְ ֵפְך. ּכִ ָ מֹו ִיּשׁ ָאָדם ּדָ ם ָהָאָדם ּבָ ׁשֵֹפְך ּדַ ו 
ָהָאָדם.  

ְרצּו ָבָאֶרץ ּוְרבּו־ָבּה."  רּו ּוְרבּו, ׁשִ ם, ּפְ ְוַאּתֶ ז 
ָניו ִאּתֹו ֵלאֹמר: ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל־ֹנַח ְוֶאל־ּבָ ח 

ְוֶאת־ַזְרֲעֶכם ַאֲחֵריֶכם. ֶכם   ִריִתי ִאּתְ "ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִקים ֶאת־ּבְ ט 
ת    ֵהָמה ּוְבָכל־ַחּיַ ּבְ עֹוף, ּבַ ֶכם: ּבָ ר ִאּתְ ה ֲאׁשֶ ל־ֶנֶפׁש ַהַחּיָ ְוֵאת ּכָ י 

ת ָהָאֶרץ. ָבה, ְלֹכל ַחּיַ ֶכם, ִמּכֹל ֹיְצֵאי ַהּתֵ ָהָאֶרץ ִאּתְ  
י    ר עֹוד ִמּמֵ ׂשָ ל־ּבָ ֵרת ּכָ ֶכם, ְוֹלא ִיּכָ ִריִתי ִאּתְ ַוֲהִקֹמִתי ֶאת־ּבְ יא 

ֵחת ָהָאֶרץ."  ּבּול, ְוֹלא ִיְהֶיה עֹוד ַמּבּול ְלׁשַ ַהּמַ  
יִני ּוֵביֵניֶכם   ר ֲאִני ֹנֵתן ּבֵ ִרית, ֲאׁשֶ ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים: "ֹזאת אֹות־ַהּבְ יב 

ֶכם, ְלֹדֹרת עֹוָלם: ר ִאּתְ ה ֲאׁשֶ ל־ֶנֶפׁש ַחּיָ ּוֵבין ּכָ   

ּומֹוַרֲאכֶם וְִחּתְכֶם יְִהיֶה 
ַעל ָּכל ַחּיַת ָהָאֶרץ - ַּבֲעלֵי 

ַהַחּיִים יִפְֲחדּו ִמְּפנֵיכֶם.

לָכֶם יְִהיֶה לְָאכְלָה - מֻּתָר 
לָכֶם לֱֶאכֹל ָּבׂשָר.

ַאְך ָּבׂשָר ְּבנְַפׁשֹו דָמֹו ֹלא 
תֹאכֵלּו - ָאסּור לָכֶם 
לֱֶאכֹל ָּבׂשָר ִעם ַהָּדם.

ִמּיַד ִאיׁש ָאִחיו, ֶאדְֹרׁש 
ֶאת נֶֶפׁש ָהָאדָם - ָּכל ִמי 

ׁשֶּיֲַהֹרג ָאדָם - יֵָענֵׁש.

ִהנְנִי ֵמִקים ֶאת ְּבִריתִי - 
ֲאנִי ְמַקּיֵם ֶאת ִהתְַחּיְבּותִי.

ֹלא יִָּכֵרת - ֹלא יֻׁשְְמדּו, 
ֹלא יָמּותּו.

לְדֹֹרת עֹולָם - לָנֶַצח, 
לְתִָמיד.
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יִני ּוֵבין ָהָאֶרץ. ִרית ּבֵ ָעָנן, ְוָהְיָתה ְלאֹות ּבְ י ּבֶ י ָנַתּתִ ּתִ ֶאת־ַקׁשְ יג 
ָעָנן. ת ּבֶ ׁשֶ ַעְנִני ָעָנן ַעל־ָהָאֶרץ, ְוִנְרֲאָתה ַהּקֶ ְוָהָיה ּבְ יד 

יִני ּוֵביֵניֶכם ר ּבֵ ִריִתי ֲאׁשֶ י ֶאת־ּבְ ְוָזַכְרּתִ טו 
ִים ְלַמּבּול    ר; ְוֹלא ִיְהֶיה עֹוד ַהּמַ ׂשָ ָכל־ּבָ ה ּבְ ל־ֶנֶפׁש ַחּיָ ּוֵבין ּכָ  

ר. ׂשָ ל־ּבָ ֵחת ּכָ ְלׁשַ  
ין ֱאֹלִהים    ִרית עֹוָלם ּבֵ ָעָנן; ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ּבְ ת ּבֶ ׁשֶ ְוָהְיָתה ַהּקֶ טז 

ר ַעל־ָהָאֶרץ." ר ֲאׁשֶ ׂשָ ָכל־ּבָ ה, ּבְ ל־ֶנֶפׁש ַחּיָ ּוֵבין ּכָ  
יִניּ ֵבין  ּבֵ ר ֲהִקֹמִתי   ִרית ֲאׁשֶ ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל־ֹנַח: "ֹזאת אֹות־ַהּבְ יז 

ר ַעל־ָהָאֶרץ."  ר ֲאׁשֶ ׂשָ ל־ּבָ ּכָ  

ְּבַענְנִי ָענָן - ַּכֲאׁשֶר ֲאכֶַּסה 
ֶאת ַהּׁשַָמיִם ַּבֲענָנִים.

אֹות - ִסיָמן.

ִעּצּוב ַהּבּוִלים: ַאֲהרֹן ְׁשבֹו



60

ֶּפֶרק ט
ַהֶּקׁשֶת ֶּבָענָן )ְּפסּוִקים א-יז(

ִּכְתבּו ַּבִּמְסֶּגֶרת ֶאת ַהְּבָרָכה ֶׁשֵּבֵרְך ֱאֹלִהים ֶאת ֹנַח ְוֶאת ָּבָניו.  .1

"__________________________________________ "    

ִּבְבָרָכה זֹו ֵּבֵרְך ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ָהִראׁשֹון.  .2

ַמּדּוַע ָחַזר ֱאֹלִהים ּוֵבֵרְך ַּגם ֶאת ֹנַח ּוָבָניו ְּבאֹוָתּה ַהְּבָרָכה?  

______________________________________________  

______________________________________________  

ֱאֹלִהים ָקַבע ֹחק: "ׁשֵֹפְך ַּדם ָהָאָדם ָּבָאָדם ָדמֹו ִיָּׁשֵפְך", ְּכלֹוַמר ִמי ֶׁשָרַצח   .3

ָאָדם, ָעְנׁשֹו ִיְהֶיה ָמֶות.

ַצְּטטּו ֶאת ַהָּפסּוק ַהַּמְסִּביר ַמּדּוַע ָאסּור ַלֲהרֹג ָאָדם )ָּפסּוק ו(.  

_____________________________________________"  

" _____________________________________________   

ֱאֹלִהים ָּכַרת ְּבִרית ִעם ֹנַח ְוִעם ַזְרעֹו.  .4

ָמה ִהְבִטיַח ֱאֹלִהים ְלֹנַח )ָּפסּוק יא(? _____________________ א.   

ָמה הּוא אֹות )ִסיָמן( ַהְּבִרית? _________________________ ב.   
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ָחָנן ַהַּסְקָרן     .5

ָחָנן ָקָרא ַּבּתֹוָרה ַעל ַהֶּקֶׁשת ֶּבָעָנן ְוִהְתעֹוְרָרה ַסְקָרנּותֹו ָלַדַעת, ֵּכיַצד    

נֹוֶצֶרת ַהֶּקֶׁשת ּוָמה ֵהם ְצָבֶעיָה.

ָחָנן ָקָרא ָּבֶאְנִציְקלֹוֶּפְדָיה.  

 

ַהֶּקֶׁשת  

ַהֶּקֶׁשת ִהיא ֲחִצי ַמְעָּגל ַרב ְצָבִעים ַהִּנְרֶאה ִלְפָעִמים   

ַּבָּׁשַמִים ְּביֹום ֶּגֶׁשם ְוֶׁשֶמׁש. ַהֶּקֶׁשת נֹוֶצֶרת ַּכֲאֶׁשר 

ַקְרֵני ַהֶּׁשֶמׁש ּפֹוְגעֹות ְּבִטּפֹות ַהֶּגֶׁשם ֶׁשַּבֲאִויר. ְּכֶׁשֶּקֶרן 

ַהֶּׁשֶמׁש ִנְׁשֶּבֶרת ְּבִטּפֹות ַהֶּגֶׁשם, ִהיא ִמְתַּפֶּצֶלת 

ִלְצָבִעים ַרִּבים.

ַהַּקְרַנִים ַהִּצְבעֹוִנּיֹות יֹוְצרֹות ְּתמּוָנה ֶׁשל ֶקֶׁשת   

אֹותֹו ַהֵּסֶדר: ָאדֹם, ָצהֹב, ָירֹק,  ִצְבעֹוִנית. ִצְבֵעי ַהֶּקֶׁשת מֹוִפיִעים ָּתִמיד ְבּ

ְּתֵכֶלת, ָּכֹחל, ָסֹגל.

ִצְבעּו ֶאת ַהֶּקֶׁשת.  
 

   

  

ַהֶּקֶׁשת ֶּבָעָנן ַמְזִּכיָרה ֶאת ִהְתַחְּיבּות ֱאֹלִהים ֶׁשֹּלא ָיבֹוא ֻחְרָּבן ַעל ָהעֹוָלם.  

                                           ָאדֹם

ֶקֶׁשת ֶּבָעָנן
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ֶּפֶרק יא 

)ְּפסּוִקים א-ט(

ָפה ֶאָחת ּוְדָבִרים ֲאָחִדים. ַוְיִהי ָכל־ָהָאֶרץ ׂשָ א 
ם. בּו ׁשָ ׁשְ ְנָער,  ַוּיֵ ֶאֶרץ ׁשִ ְמְצאּו ִבְקָעה ּבְ ֶדם; ַוּיִ ָנְסָעם ִמּקֶ ַוְיִהי ּבְ ב 

ֵרָפה."   ְרָפה ִלׂשְ ָנה ְלֵבִנים ְוִנׂשְ ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל־ֵרֵעהּו: "ָהָבה ִנְלּבְ ג 
ֵבָנה ְלָאֶבן, ְוַהֵחָמר ָהָיה ָלֶהם ַלֹחֶמר. ִהי ָלֶהם ַהּלְ ַוּתְ  

ה־   ַמִים, ְוַנֲעׂשֶ ָ ל ְוֹראׁשֹו ַבּשׁ ַוּיֹאְמרּו: "ָהָבה ִנְבֶנה־ָלנּו ִעיר ּוִמְגּדָ ד 
ֵני ָכל־ָהָאֶרץ."  ן־ָנפּוץ ַעל ּפְ ם, ּפֶ נּו ׁשֵ ּלָ  

ֵני ָהָאָדם. נּו ּבְ ר ּבָ ל ֲאׁשֶ ְגּדָ ֶרד ְיֹהָוה ִלְרֹאת ֶאת־ָהִעיר ְוֶאת־ַהּמִ ַוּיֵ ה 
ם    ם, ְוֶזה ַהִחּלָ ָפה ַאַחת ְלֻכּלָ ו  ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה: "ֵהן ַעם ֶאָחד ְוׂשָ

ר ָיְזמּו ַלֲעׂשֹות.  ֵצר ֵמֶהם ּכֹל ֲאׁשֶ ה ֹלא־ִיּבָ ַלֲעׂשֹות, ְוַעּתָ  
ַפת    ְמעּו ִאיׁש ׂשְ ר ֹלא ִיׁשְ ָפָתם, ֲאׁשֶ ם ׂשְ ָהָבה ֵנְרָדה ְוָנְבָלה ׁשָ ז 

ֵרֵעהּו."  
לּו ִלְבֹנת ָהִעיר. ְחּדְ ֵני ָכל־ָהָאֶרץ, ַוּיַ ם ַעל־ּפְ ָ ֶפץ ְיֹהָוה ֹאָתם ִמּשׁ ַוּיָ ח 
ל־ָהָאֶרץ,    ַפת ּכָ ַלל ְיֹהָוה ׂשְ ם  ּבָ י־ׁשָ ֶבל, ּכִ ָמּה ּבָ ן ָקָרא ׁשְ ַעל־ּכֵ ט 

ל־ָהָאֶרץ.   ֵני ּכָ ם ֱהִפיָצם ְיֹהָוה ַעל־ּפְ ּוִמׁשָ  

וַיְִהי כָל ָהָאֶרץ ׂשָָפה 
ֶאָחת - ָּכל ָהֲאנָׁשִים ִּדְּברּו 

ְּבאֹותָּה ַהּׂשָפָה.

דְָבִרים ֲאָחדִים - לְכָל 
ָהֲאנָׁשִים ָהיְתָה ֵּדָעה ַאַחת.

ִּבְקָעה - ָמקֹום נָמּוְך ֵּבין 
ָהִרים.

נִלְְּבנָה לְֵבנִים - נֲַעׂשֶה 
לְבֵנִים לִבְנִּיָה.

נִׂשְְרָפה לִׂשְֵרָפה - נִׂשְֹרף 
ֶאת ַהְּלבֵנִים ְּכדֵי ׁשֶּתְִהיֶינָה 

ָקׁשֹות.

וְַהֵחָמר ָהיָה לֶָהם לַחֶֹמר 
- ִהדְִּביקּו ֶאת ַהְּלבֵנִים 

ְּבחֶֹמר.

נֲַעׂשֶה ָּלנּו ֵׁשם - נְִתַּפְרֵסם.

ֶּפן נָפּוץ - ְּכדֵי ׁשֶֹּלא נְִתַּפּזֵר.
וְזֶה ַהִחָּלם - וְזֹאת ַרק 

ַהתְָחלַת ַמֲעׂשֵיֶהם.
ֹלא ִיָּבֵצר - ֹלא ִיָּמנַע ֵמֶהם.

יָזְמּו - ָחׁשְבּו, ּתִכְנְנּו.
נְָבלָה - נְבַלְֵּבל

ֹלא יִׁשְְמעּו - ֹלא יָבִינּו.
וַּיֶָפץ - ִּפּזֵר

וַּיְַחְּדלּו - ִהפְִסיקּו.
ָּבלַל - ִּבלְֵּבל.

הֱִפיָצם - ִּפּזֵר אֹותָם.
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ֶּפֶרק יא
ִמגְַּדל ָּבֶבל )ְּפסּוִקים א-ט(

ַהְעִּתיקּו ֶאת ַהָּפסּוק ַהְּמָתֵאר ֶאת ָּתְכִניָתם ֶׁשל ָהֲאָנִׁשים.  .1

_____________________________________________"  

 "_____________________________________________  

 

2. ְלֵׁשם ָמה ָרצּו ְּבֵני ָהָאָדם ִלְבנֹות ִמְגָּדל ֶׁשרֹאׁשֹו ַּבָּׁשַמִים? 

ַהִּקיפּו ֶאת ַהְּתׁשּובֹות ַהְּנכֹונֹות.  

ָהֲאָנִׁשים ָרצּו ִלְהיֹות ֲחָזִקים ְּכמֹו ֱאֹלִהים. א.    

ָהֲאָנִׁשים ָרצּו ִלְהיֹות ְמֻפְרָסִמים ָּבעֹוָלם. ב.   

ָהֲאָנִׁשים ָרצּו ִלְהיֹות ְמֻאָחִדים ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ּכַֹח ַרב. ג.   

ָהֲאָנִׁשים ָאֲהבּו ִלְבנֹות ִמְגָּדִלים ְּגבֹוִהים. ד.   

ָהֲאָנִׁשים ָּבנּו ִמְגָּדל ָּגבֹוַּה ְּכֵדי ְלַׂשֵּמַח ֶאת ֱאֹלִהים. ה.   

ַאָּגָדה

ַאְנֵׁשי ָּבֶבל ָהיּו ַּבָּנִאים ְמֻעִּלים. ֵהם ִהְמִציאּו ִׁשיָטה ִלְבִנָּיה ְמִהיָרה: ָּבנּו ֶׁשַבע 

ַמְדֵרגֹות ְּבַצד ֶאָחד ֶׁשל ַהִּמְגָּדל ְוֶׁשַבע ַמְדֵרגֹות ִמִּצּדֹו ָהַאֵחר. ְוָכְך ָהיּו ַהַּבָּנִאים 

עֹוִלים ִמַּצד ֶאָחד, ְלֵבִנים ִּביֵדיֶהם, ַמִּניִחים אֹוָתן ְויֹוְרִדים ַּבַּצד ַהֵּׁשִני. ְמֶלאֶכת 

ַהְּבִנָּיה ָהְיָתה ֲחׁשּוָבה ְּבֵעיֵניֶהם יֹוֵתר ִמּכֹל. ִאם ָנַפל ַּבַּנאי ָוֵמת, ֹלא ִהְפִסיקּו 

ֶאת ֲעבֹוָדָתם; ַאְך ִאם ָנְפָלה ְלֵבָנה ְוִנְׁשְּבָרה, ָהיּו יֹוְׁשִבים ּובֹוִכים.

)ִּפְרֵקי ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר כד(
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ְּדָגִנית ָהָאָּמִנית     .3

ְּדָגִנית ָמְצָאה ְּבִסְפֵרי ָהָאָּמנּות ִצּיּוִרים ֲאָחִדים ֶׁשל ִמְגַּדל ָּבֶבל.  

ּגּוְסַטב ּדֹוֶרה                  מֹוִריץ קֹוְרֶנִליס ֶאֶׁשר

ִּפיֶטר ְּברֹויֶכל )ְּברֹויֶגל(
    

 ַּגְבִריֵאל ּכֵֹהן
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ּגּוְסַטב ּדֹוֶרה                  מֹוִריץ קֹוְרֶנִליס ֶאֶׁשר

ִהְתּבֹוְננּו ְּבַאְרַּבַעת ַהִּצּיּוִרים ַוֲענּו: א.   

ַּבֶּמה ֵהם ּדֹוִמים? ________________________________  ב.   

____________________________________________   

ַּבֶּמה ֵהם ׁשֹוִנים? ג.   

 ______________________________________________  

______________________________________________  

ְּבִנַּית ַהִּמְגָּדל ֹלא ָמְצָאה ֵחן ְּבֵעיֵני ה'. ַהְסִּבירּו ַמּדּוַע.       .4

______________________________________________  

______________________________________________  

ֵּכיַצד ֶהֱעִניׁש ֱאֹלִהים ֶאת ּבֹוֵני ַהִּמְגָּדל? _____________________  .5

ַמּדּוַע ִנְקָרא ַהָּמקֹום "ָּבֶבל"? ___________________________  .6

ַאֶּיֶלת ַהּׁשֹוֶאֶלת    .7

ַאֶּיֶלת ָׁשֲאָלה: ַמּדּוַע ֹלא ִהְצִליחּו ָהֲאָנִׁשים ְלַסֵּים ֶאת ְּבִנַּית ַהִּמְגָּדל?

ַאֶּיֶלת ָקְרָאה ַאָּגָדה:

ַהָּׂשָפה.  ְּבאֹוָתּה  ֶׁשְּיַדְּברּו  ִּבְמקֹום  ְוׁשֹונֹות  ַרּבֹות  ֶׁשְּיַדְּברּו ָׂשפֹות  ָעָׂשה  ֱאֹלִהים 

ִלי  ֵרֵעהּו. ֶאָחד ִּבֵּקׁש ֵמֲחֵברֹו: "ָהֵבא  ֵהִבינּו ִאיׁש ֶאת ְׂשַפת  ָהֲאָנִׁשים ֹלא  ָלֵכן 

ַמִים." ֵהִביא לֹו ֲחֵברֹו ָעָפר. ָּכַעס ַהְמַבֵּקׁש ַעל ֲחֵברֹו, ִהָּכה אֹותֹו ּוָפַצע אֹותֹו. 

ַאֵחר ִּבֵּקׁש ַקְרּדֹם, ַוֲחֵברֹו ֵהִביא לֹו ַמְגֵרָפה. ָּכַעס ַּגם הּוא, ִהָּכה ֶאת ֲחֵברֹו ּוָפַצע 

אֹותֹו. ְוָכְך, ִּבְמקֹום ְלַהְמִׁשיְך ְוִלְבנֹות ֶאת ַהִּמְגָּדל, ָרבּו ִאיׁש ִעם ֵרֵעהּו.

)ְּבֵראִׁשית ַרָּבה לב(

ֲהְיַדְעֶּתם?   

ָּבֶבל - ְּבִליל ֶׁשל ָׂשפֹות.

ִסּפּור ִמְגַּדל ָּבֶבל ָּבא ְלַהְסִּביר ֵּכיַצד נֹוְצרּו ָּבעֹוָלם ָׂשפֹות ַרּבֹות ְוַעִּמים ׁשֹוִנים.
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ָּפָרַׁשת	לְֶך	ְלָך
ֶּפֶרק יב

)ְּפסּוִקים א-ט(

ית    ָך ּוִמּבֵ ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה ֶאל־ַאְבָרם: "ֶלְך־ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדּתְ א 
 . ר ַאְרֶאךָּ ָאִביָך ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ  

ָרָכה. ֶמָך, ֶוְהֵיה ּבְ ָלה ׁשְ דֹול ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגּדְ ָך ְלגֹוי ּגָ ְוֶאֶעׂשְ ב 
ֹחת    ּפְ ְלָך ָאֹאר, ְוִנְבְרכּו ְבָך ּכֹל ִמׁשְ ַוֲאָבֲרָכה ְמָבְרֶכיָך, ּוְמַקּלֶ ג 

ָהֲאָדָמה."   
ֶלְך ִאּתֹו לֹוט. ר ֵאָליו ְיֹהָוה, ַוּיֵ ר ִדּבֵ ֲאׁשֶ ֶלְך ַאְבָרם ּכַ ַוּיֵ ד 
ֵצאתֹו ֵמָחָרן. ָנה ּבְ ְבִעים ׁשָ ִנים ְוׁשִ ן־ָחֵמׁש ׁשָ ְוַאְבָרם ּבֶ  

ם   ל־ְרכּוׁשָ ן־ָאִחיו ְוֶאת־ּכָ ּתֹו ְוֶאת־לֹוט ּבֶ ַרי ִאׁשְ ח ַאְבָרם ֶאת־ׂשָ ּקַ ַוּיִ ה 
ְצאּו ָלֶלֶכת ַאְרָצה    ר ָעׂשּו ְבָחָרן; ַוּיֵ ֶפׁש ֲאׁשֶ ר ָרָכׁשּו ְוֶאת־ַהּנֶ ֲאׁשֶ  

ָנַען. ֹבאּו ַאְרָצה ּכְ ַנַען, ַוּיָ ּכְ  
ַנֲעִני    ֶכם, ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה, ְוַהּכְ ָאֶרץ ַעד ְמקֹום ׁשְ ֲעֹבר ַאְבָרם ּבָ ַוּיַ ו 

ָאֶרץ. ָאז ּבָ  
ן ֶאת־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת."  ָרא ְיֹהָוה ֶאל־ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר: "ְלַזְרֲעָך ֶאּתֵ ַוּיֵ ז 

ְרֶאה ֵאָליו. ַח ַליֹהָוה ַהּנִ ם ִמְזּבֵ ֶבן ׁשָ ַוּיִ  
ם   ית־ֵאל ִמּיָ ט ָאֳהֹלה, ּבֵ ֶדם ְלֵבית־ֵאל, ַוּיֵ ם ָהָהָרה, ִמּקֶ ָ ק ִמּשׁ ְעּתֵ ַוּיַ ח 

ַח ַליֹהָוה.  ם ִמְזּבֵ ֶבן־ׁשָ ֶדם, ַוּיִ ְוָהַעי ִמּקֶ  
ם ְיֹהָוה. ׁשֵ ְקָרא ּבְ ַוּיִ  

ה. ְגּבָ ע ַאְבָרם ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ ַוִיּסַ ט 

ִמּמֹולַדְּתְָך - ִמִּמׁשְַּפְחּתְָך 
ַהֻּמְרֶחבֶת.

ַאְרֶאּךָ - ַאְרֶאה לְָך.
גֹוי - ַעם.

וֲַאגְַּדלָה ׁשְֶמָך - ֶאֱעׂשֶה 
אֹותְָך ְמפְֻרָסם.
ָאאֹר - ֲאַקֵּלל.

ִמׁשְְּפחֹת ָהֲאדָָמה - ָּכל 
ָהֲאנָׁשִים.

ַהֶנֶפׁש ֲאׁשֶר ָעׂשּו - 
ָהעֲבָדִים וְַהּׁשְפָחֹות ׁשֶָּקנּו 

ְּבָחָרן.

לְזְַרֲעָך - לְבָנֶיָך.

וַּיְַעּתֵק - ֶהֱעבִיר ֶאת 
ָהאֶֹהל ׁשֶּלֹו.

ִמֶּקדֶם - ִמַּצד ִמזְָרח.
וַּיֵט - ֵהִקים ֶאת ָאֳהלֹו.

ִמּיָם - ִמַּצד ַמֲעָרב.

ַהֶנגְָּבה - לְַצד ָּדרֹום.
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ֶּפֶרק יב
ַאְבָרם יֹוֵצא לִכְנַַען )ְּפסּוִקים א-ט(

ַהְׁשִלימּו ִּבְלׁשֹון ַהּתֹוָרה:  .1

ֱאֹלִהים ִצָּוה ַעל ַאְבָרם: "ֶלְך ְלָך ________  ________  ________    

__________  ֶאל__________ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך."

ֱאֹלִהים ִהְבִטיַח ַהְבָטָחה ְלַאְבָרם. ִמְתחּו ַקו ֵּבין ַהַהְבָטָחה ְלֵפרּוָׁשּה.  .2

 

ַאֶּיֶלת ַהּׁשֹוֶאֶלת     .3

ֶאת  ַּדְוָקא  ֱאֹלִהים  ָּבַחר  ַמּדּוַע  ָׁשֲאָלה:  ַאֶּיֶלת   

ַאְבָרם ְוִהְבִטיַח ֶאֶרץ לֹו ּוְלֶצֱאָצָאיו?

ַאֶּיֶלת ָקְרָאה ַאָּגדֹות:

ַוֹּיאֶמר ֶאל ִלּבֹו: "ָמה ָיפֹות  ַוַּיְרא ֶאת ַהּכֹוָכִבים,  ַוְיִהי ַאְבָרם ְּכֶבן ָׁשלֹוׁש ָׁשִנים, 

ְוֶנְחָמדֹות ַהְּנֻקּדֹות ַהְּמִאירֹות ָהֵאֶּלה! ֵאין זֹאת ִּכי ֱאֹלִהים ֵהן. ָהָבה ְוֶאְׁשַּתֲחֶוה 

ָלֶהן!" ַוְיִהי ִּכי ָעָלה ַהַּׁשַחר ָוֵיאֹור ַהּבֶֹקר ַוֵּיָעְלמּו ַהּכֹוָכִבים. ַוֹּיאֶמר ַאְבָרם:

ָהָאֶרץ  ָּכל  ֶאת  ַוָּיֶאר  ַהֶּׁשֶמׁש  ַוֵּיֵצא  ֱאֹלִהים!"  ֵאיָנם  ִּכי  ֵאֶּלה,  ֶאת  ֶאֱעבֹד  "ֹלא 

"ֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול"

"ֲאָבֶרְכָך"

"ֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך"

"ֲאָבֲרָכה ְמָבְרֶכיָך"

"ְמַקֶּלְלָך ָאֹאר"

  "ְוִנְבְרכּו ְבָך ָּכל ִמְׁשְּפֹחת   

  ָהֲאָדָמה"

ְיִדיֶדיָך ְמבָֹרִכים.

ִּתְהֶיה ַעם ָּגדֹול.

ׂשֹוְנֶאיָך ְמֻקָּלִלים.

ֲאָבֵרְך אֹוְתָך.

ִּתְהֶיה ָחׁשּוב ּוְמֻפְרָסם.

ָּכל ָהֲאָנִׁשים ִיְרצּו ִלְהיֹות 

ְמבָֹרִכים ָּכמֹוָך.
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ַוֹּיאֶמר ַאְבָרם:

"ַאְך ֶזה הּוא ָהֱאֹלִהים!" ַוְיִהי ִּכי ָּבא )ָׁשַקע( ַהֶּׁשֶמׁש ַוְיִהי ֹחֶׁשְך, ַוַּיְרא ֶאת ַהָּיֵרַח 

ַוֹּיאֶמר ְּבִלּבֹו:

"אּוַלי ֶזה ָהֱאֹלִהים?!" ְועֹוֶדּנּו חֹוֵׁשב ַוֵּיֶרד ַּגְבִריֵאל )ַהַּמְלָאְך( ַוַּיֵּגד לֹו ִּכי ה' ָּבָרא 

ָׁשַמִים ְוֶאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם, ְוהּוא ְמַחֵּיה ֶאת ָּכל ַהְּיקּום ְוֵאין ָּדָבר ִנְסָּתר ִמֶּמּנּו... 

ְׁשַמע ַאְבָרם ֶאת ִּדְבֵרי ַהַּמְלָאְך ַוִּיְכַרע ַוִּיְׁשַּתֲחֶוה ַוִּיְתַּפֵלל ֶלֱאֹלִהים ַוִּיִ

ּבֹוֵרא ָׁשַמִים ָוָאֶרץ.

ִּבְמִכיַרת  ָעַזר  ַהָּקָטן  ַאְבָרם  אֹוָתם.  ּוָמַכר  ְּפִסיִלים  ָּבָנה  ַאְבָרם  ֲאִבי  ֶּתַרח 

ַהְּפִסיִלים. יֹום ֶאָחד ָּבָאה ִאָּׁשה ּוְבָיָדּה ַקֲעַרת סֶֹלת ְוָאְמָרה ְלַאְבָרם: 

ָּכל  ֶאת  ְוָׁשַבר  ַמֵּקל,  ַאְבָרם  ָלַקח  ְוֹיאְכלּו."  ַלְּפִסיִלים  ַהּסֶֹלת  ֶאת  "ַהְקֵרב 

ָאִביו  ָּבא  ַּבֲחנּות.  ְּביֹוֵתר  ַהָּגדֹול  ַהֶּפֶסל  ֶׁשל  ְּבָידֹו  ַהַּמֵּקל  ֶאת  ְוָׂשם  ַהְּפִסיִלים, 

"ָּבָאה  ַאְבָרם:  ָעָנה  ַהְּפִסיִלים?"  ָּכל  ֶאת  ָׁשַבר  "ִמי  ְוָׁשַאל:  ָּכַעס  ַאְבָרם,  ֶׁשל 

ִאָּׁשה ּוִבְּקָׁשה ְלַהְקִריב ַלְּפִסיִלים סֶֹלת, ְוָאז ִהְתִחילּו ַהְּפִסיִלים ָלִריב ֵּביֵניֶהם. 

ֶזה אֹוֵמר: 'ֲאִני אַֹכל ְּתִחָּלה', ְוֶזה אֹוֵמר: 'ֲאִני אַֹכל ְּתִחָּלה.' ָקם ַהֶּפֶסל ַהָּגדֹול 

ְוָׁשַבר ֶאת ֻּכָּלם." 

ָאַמר לֹו ָאִביו:"ַהִאם ַאָּתה לֹוֵעג ִלי, ַאְבָרם? ֲהֵרי ַהְּפִסיִלים ֵאיָנם ְיכֹוִלים ָלזּוז!"

ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ְּפִסיִלים  ִאם  ְמַדֵּבר!  ֶׁשִּפיָך  ָמה  ָאְזֶניָך  "ִיְׁשְמעּו  ַאְבָרם:  ָאַמר 

ַלֲעׂשֹות ָּדָבר, ַמּדּוַע ַאָּתה ַמֲאִמין ָּבֶהם?!" 

)ְמֻתְרָּגם ֵמֲאָרִמית ּוְמֻעָּבד ַעל ִּפי ְּבֵראִׁשית ַרָּבה לח(

ֶאת ִמי ָלַקח ִאּתֹו ַאְבָרם ְּבַדְרּכֹו ִלְכַנַען?   .4

_____________________________________________
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___________________________________________ "

____________________________________________

".___________________________________________

ֵחן ַהְּמַדְמֵין      .5

ֵחן ִּדְמֵין ֶׁשָּקָרא ַּדף ִמּיֹוָמנֹו ֶׁשל ַאְבָרם. ָהיּו ְּכתּובֹות ּבֹו ֲחָויֹות ִמַּמָּסעֹו ִלְכַנַען.   

ַהְׁשִלימּו:

יֹוָמִני ַהָּיָקר!  

ָיִמים ַרִּבים צֹוֲעִדים ֲאִני ּוִמְׁשַּפְחִּתי ַּבֶּדֶרְך ֵמ __________________   

ְל __________________.   ַהֶּדֶרְך  ____________________  

ַּבָּיִמים ַהַחִּמים ____________________________________  

ַּבָּיִמים ַהָּקִרים  ____________________________________  

ַסָּכנֹות ַרּבֹות ָאְרבּו ָלנּו ַּבֶּדֶרְך ____________________________  

ִהְרַּגְׁשִּתי  ________________________________________  

ַאְך רּוִחי ֹלא ָנְפָלה ּוְבִלִּבי ִּתְקָוה __________________________  

______________________________________________  

ה' ִהְבִטיַח ְלַאְבָרם ַהְבָטָחה.  .6

א. ִהְפכּו ֶאת ַהִּמְסָּפִרים ְלאֹוִתּיֹות ּוְתַגּלּו אֹוָתּה.  

307200702014005014005120090
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ב. ִּכְתבּו ֶאת ַהַהְבָטָחה ַּבִּמְסֶּגֶרת ְוַקְּׁשטּו אֹוָתּה.  
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ַמּדּוַע ָּבָנה ַאְבָרם ִמְזָּבחֹות ַלה' ִּבְכַנַען?   .7

ַהִּקיפּו ֶאת ַהְּתׁשּובֹות ַהְּנכֹונֹות.  

ַאְבָרם ָרָצה ְלַקֵּׁשט ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען. א.   

ַאְבָרם ָרָצה ְלַהְפִחיד ֶאת ּתֹוָׁשֵבי ְּכַנַען. ב.   

ַאְבָרם ָרָצה ְלהֹוִדיַע ֶׁשַהָּמקֹום ַׁשָּיְך לֹו. ג.   

ַאְבָרם ָרָצה ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ַהִהְתַּגּלּות ְוַעל    ד.   

ַהַהְבָטחֹות ֶׁשִּקֵּבל.   

ַאְבָרם ָנַדד ֵמאּור ַּכְׂשִדים ְלָחָרן, ּוֵמָחָרן ְלֶאֶרץ ְּכַנַען. ִּבְכַנַען ָנַדד ַאְבָרם    .8

ָלִעיר ְׁשֶכם, ּוִמֶּמָּנּה ְלֵבית ֵאל ְוַלֶּנֶגב.

ַסְּמנּו ַּבַּמָּפה ְּבִחִּצים ֶאת ְנִתיב ְנדּוָדיו ֶׁשל ַאְבָרם.  

שכם
בית אל

חברון

אור כשדים

נגב

חרן

באר שבע
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ֶּפֶרק יג 

)ְּפסּוִקים ב-יג(

ָהב. ֶסף ּוַבּזָ ּכֶ ְקֶנה, ּבַ ּמִ ֵבד ְמֹאד ּבַ ְוַאְבָרם ּכָ ב 
ם    ר־ָהָיה ׁשָ קֹום ֲאׁשֶ ית־ֵאל, ַעד־ַהּמָ ֶגב ְוַעד־ּבֵ ָעיו ִמּנֶ ֶלְך ְלַמּסָ ַוּיֵ ג 

ית־ֵאל ּוֵבין ָהָעי. ין ּבֵ ּבֵ ה,   ִחּלָ ּתְ ָאֳהֹלה ּבַ  
ם ַאְבָרם   ְקָרא ׁשָ ִראׁשָֹנה; ַוּיִ ם ּבָ ה ׁשָ ר־ָעׂשָ ַח, ֲאׁשֶ ְזּבֵ ֶאל ְמקֹום ַהּמִ ד 

ם ְיֹהָוה. ׁשֵ ּבְ  
ְוַגם־ְללֹוט, ַהֹהֵלְך ֶאת־ַאְבָרם, ָהָיה ֹצאן־ּוָבָקר ְוֹאָהִלים. ה 

ם ָרב, ְוֹלא    י־ָהָיה ְרכּוׁשָ ו, ּכִ ֶבת ַיְחּדָ א ֹאָתם ָהָאֶרץ ָלׁשֶ ְוֹלא ָנׂשָ ו 
ו. ֶבת ַיְחּדָ ָיְכלּו ָלׁשֶ  

ין ֹרֵעי ִמְקֵנה־ַאְבָרם ּוֵבין ֹרֵעי ִמְקֵנה־לֹוט. ַוְיִהי־ִריב ּבֵ ז 
ָאֶרץ.  ב ּבָ י ָאז ֹיׁשֵ ִרּזִ ַנֲעִני ְוַהּפְ ְוַהּכְ  

יִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ֹרַעי   ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל־לֹוט: "ַאל־ָנא ְתִהי ְמִריָבה ּבֵ ח 
ַאִחים ֲאָנְחנּו. ים   י־ֲאָנׁשִ ּוֵבין ֹרֶעיָך, ּכִ  

ֶרד ָנא ֵמָעָלי.  ֲהֹלא ָכל־ָהָאֶרץ ְלָפֶניָך. ִהּפָ ט 
ְמִאיָלה." ִמין - ְוַאׂשְ ֹמאל - ְוֵאיִמָנה, ְוִאם־ַהּיָ ִאם־ַהּשְׂ  

ֶקה,   ּה ַמׁשְ י ֻכּלָ ן, ּכִ ר ַהַיְרּדֵ ּכַ ל־ּכִ ְרא ֶאת ּכָ א־לֹוט ֶאת־ֵעיָניו ַוּיַ ּשָׂ ַוִיּ י 
ֶאֶרץ ִמְצַרִים   ַגן־ְיֹהָוה ּכְ ֵחת ְיֹהָוה ֶאת־ְסֹדם ְוֶאת־ֲעֹמָרה, ּכְ ִלְפֵני ׁשַ  

ּבֲֹאָכה ֹצַער.  
ן. ר ַהַיְרּדֵ ּכַ ל־ ּכִ ְבַחר־לֹו לֹוט ֵאת ּכָ ַוּיִ יא 

ְרדּו ִאיׁש ֵמַעל ָאִחיו. ֶדם, ַוִיּפָ ע לֹוט ִמּקֶ ּסַ ַוּיִ  
ר.  ּכָ ָעֵרי ַהּכִ ב ּבְ ָנַען, ְולֹוט ָיׁשַ ֶאֶרץ־ּכְ ב ּבְ ַאְבָרם ָיׁשַ יב 

ֱאַהל ַעד־ְסֹדם. ַוּיֶ  
ִאים ַליֹהָוה ְמֹאד.  י ְסֹדם ָרִעים ְוַחּטָ ְוַאְנׁשֵ יג 

ָּכֵבד ְמאֹד - ָעׁשִיר ְמאֹוד.
ִמְקנֶה - צֹאן, ָּבָקר 

וֲַחמֹוִרים.

צֹאן - ְּכבָׁשִים וְִעּזִים.
ָּבָקר - ָּפִרים ּופָרֹות.

וְֹלא נָׂשָא אֹתָם ָהָאֶרץ - 
ֹלא ָהיָה ָּבָאֶרץ ַמְסִּפיק 

ִמְרֶעה לִׁשְנֵיֶהם.

יְַחָּדו - ְּביַַחד.

ִאם ַהּׂשְמֹאל - ִאם ּתֵלְֵך 
לְַצד ָצפֹון.

וְֵאיִמנָה - ֲאנִי ֵאלְֵך לְַצד 
ָּדרֹום.

כָֻּלּה ַמׁשְֶקה - יֵׁש ָּבּה ַמיִם 
ַרִּבים.

ְּכגַן יְהֹוָה - ְּכמֹו ַּגן ֵעדֶן.
ּבֲֹאכָה צַֹער - ַעד לִָעיר 

צַֹער.
וַּיֱֶאַהל - ֵהִקים ַמֲחנֵה 

אָֹהלִים.
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פרק יג
ַאְבָרם וְלֹוט נְִפָרִדים )ְּפסּוִקים ב-יג(

ְּדָגִנית ָהָאָּמִנית     .1

ְּדָגִנית ָמְצָאה ְּבִסְפֵרי ָהָאָּמנּות ִצּיּור ֶׁשל ַהַּצָּיר ּגּוְסַטב ּדֹוֶרה, ַהְּמָתֵאר ֶאת   

ָעְׁשָרם ָהַרב ֶׁשל ַאְבָרם ְולֹוט.  

ַצְּטטּו ָּפסּוק ַהַּמְתִאים ַלִּצּיּור.  

_________________________  

_________________________

2. ָמה ֲעׂשּויֹות ִלְהיֹות ַהִּסּבֹות ַלְּמִריָבה 

ֵּבין רֹוֵעי ַאְבָרם ְלרֹוֵעי לֹוט?  

_________________________

_________________________  

ָמה ִהִּציַע ַאְבָרם ְללֹוט?  .3

______________________________________________  

______________________________________________  

4. ָמה ַּדְעְּתֶכם ַעל ִהְתַנֲהגּותֹו ֶׁשל ַאְבָרם? _____________________

______________________________________________  

ִהְתַנֲהגּותֹו ֶׁשל ַאְבָרם ְמִעיָדה ַעל ָאְפיֹו ְוַעל ְּתכּונֹוָתיו.   .5

א. ִהְפכּו ֶאת ַהִּמְסָּפִרים ְלאֹוִתּיֹות ּוְתַגּלּו ְּתכּוַנת ֹאִפי ֶׁשל ַאְבָרם.  

200648030030640

ב. ַהְׁשִלימּו: ַאְבָרם  _____________     _________________  
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ָחָנן ַהַּסְקָרן       .6

ָחָנן ָאַסף ֵמיָדע ַעל ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן.  

ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ִהיא ַהִּבְקָעה ֶׁשּזֹוֵרם ָּבּה ְנַהר   

ַהַּיְרֵּדן. ֶׁשַפע ַהַּמְעָינֹות ַּבָּמקֹום הֹוְפִכים 

אֹותֹו ְלֵאזֹור ׁשֹוֵפַע ִצְמִחָּיה, ּפֹוֶרה ְמאֹוד 

ְוָירֹק. ֶהָעִרים ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ָׁשְכנּו ְלַיד 

ַים ַהֶּמַלח, ּוְלִפי ַהְּמֻסָּפר ַּבּתֹוָרה ָהיּו 

ּתֹוְׁשֵביֶהן ְרָׁשִעים.

ְּכֵדי ִלְבֹחר ְמקֹום ְמגּוִרים ָצִריְך ָהָיה לֹוט ִלְבדֹק ֶאת      א.   

ִיְתרֹונֹוֶתיָה ְוֶאת ֶחְסרֹונֹוֶתיָה ֶׁשל ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן.   

ַהְׁשִלימּו ַּבַּטְבָלה:    

ַהֶחְסרֹונֹות ֶׁשל ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדןַהִּיְתרֹונֹות ֶׁשל ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן

 

ַּבֶּמה ָּבַחר לֹוט? _________________________________ ב.   
 

ָמה ַּדְעְּתֶכם ַעל ַהְּבִחיָרה ֶׁשל לֹוט? _____________________ ג.   

___________________________________________    

 ֶׁשֶפְך ַהַּיְרֵּדן ְלַים ַהֶּמַלח
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ַיַּנאי ַהְּלׁשֹוַּנאי     .7

ֵאיְך ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה?  

ַאְבָרם ָעִׁשיר ְמאֹוד -  _____________________________ א.   

ַהִּמְרֶעה ֹלא ִהְסִּפיק ִלְׁשֵניֶהם -   ______________________ ב.   

ֲאַנְחנּו ְקרֹוֵבי ִמְׁשָּפָחה - ___________________________ ג.   

ֵחן ַהְּמַדְמֵין     .8

ֵחן ִּדְמֵין ֶׁשָּקָרא ַּדף ִמּיֹוָמנֹו ֶׁשל ַאְבָרם. ַהַּדף ִנְכַּתב ְלַאַחר ֶׁשַאְבָרם ִנְפַרד   

ִמּלֹוט ַאְחָינֹו. ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהָּכתּוב.

יֹוָמִני ַהָּיָקר!   

ַהּיֹום ִנְפַרְדִּתי ִמּלֹוט ַאְחָיִני. ֲאִני ַמְרִּגיׁש __________________   

ֲאִני ִנְזָּכר ַּבֶּדֶרְך ָהֲאֻרָּכה ֶׁשָעַבְרנּו ַיְחָּדו ֵמ _______ ְל ________     

ִּבְכַנַען ִהְתַעַּׁשְרנּו ְוֵיׁש ָלנּו ַהְרֵּבה ______________________   

ְלַצֲעִרי, ָּפְרָצה ְמִריָבה ֵּבין ָהרֹוִעים ֶׁשָּלנּו ַעל _______________   

ֶהְחַלְטנּו ְלִהָּפֵרד. לֹוט ָּבַחר ָלגּור ְּב _____________________   

ְּבִחיָרתֹו ַמְדִאיָגה אֹוִתי ִּכי  __________________________   

___________________________________________   

ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁש __________________________________   

___________________________________________   

ֲאִני ְמַאֵחל ְללֹוט ֶׁש ______________________________   

__________________________________________   
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ֶּפֶרק יג
)ְּפסּוִקים יד-יח(

א ֵעיֶניָך   א ּנָ ֶרד־לֹוט ֵמִעּמֹו: "ׂשָ ַויֹהָוה ָאַמר ֶאל־ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהּפָ יד 
ה.   ה ָוֵקְדָמה ָוָיּמָ ם: ָצֹפָנה ָוֶנְגּבָ ה ׁשָ ר־ַאּתָ קֹום ֲאׁשֶ ּוְרֵאה ִמן־ַהּמָ  
ה ּוְלַזְרֲעָך ַעד    ֶנּנָ ה ֹרֶאה, ְלָך ֶאּתְ ר־ַאּתָ ל־ָהָאֶרץ, ֲאׁשֶ י ֶאת־ּכָ ּכִ טו 

עֹוָלם.  
ר־ִאם־יּוַכל ִאיׁש ִלְמנֹות    ֲעַפר ָהָאֶרץ, ֲאׁשֶ י ֶאת־ַזְרֲעָך ּכַ ְמּתִ ְוׂשַ טז 

ֶנה. ֶאת־ֲעַפר ָהָאֶרץ - ַגם־ַזְרֲעָך ִיּמָ  
ה." ֶנּנָ י ְלָך ֶאּתְ ּה, ּכִ ּה ּוְלָרְחּבָ ָאֶרץ ְלָאְרּכָ ְך ּבָ קּום ִהְתַהּלֵ יז 

ֶחְברֹון,     ר ּבְ ֵאֹלֵני ַמְמֵרא ֲאׁשֶ ב ּבְ ֹבא ַוֵיׁשֶ ֱאַהל ַאְבָרם, ַוּיָ ַוּיֶ יח 
ַח ַליֹהָוה. ם ִמְזּבֵ ֶבן־ׁשָ ַוּיִ  

ֶּפֶרק יג
ֱאֹלִהים ַמְבִטיַח לְַאְבָרם ַהְבָטחֹות )ְּפסּוִקים יד-יח(  
ֱאֹלִהים ִהְבִטיַח ְלַאְבָרם ַהְבָטחֹות. ַהְׁשִלימּו ִּבְלׁשֹון ַהּתֹוָרה.  .1

"ִּכי ֶאת ָּכל _________  ֲאֶׁשר __________  ________   

ְלָך ________       _______  ַעד _________.  

ְוַׂשְמִּתי ֶאת __________  _________  __________."  

ַיַּנאי ַהְּלׁשֹוַּנאי     .2

ַיַּנאי ָמָצא ִּדּמּוי* ְּבַהְבָטחֹות ה' ְלַאְבָרם.  

          ַזְרעֹו ֶׁשל ַאְבָרם ִיְהֶיה ַרב ְּכמֹו ַּגְרְּגֵרי ֶהָעָפר.

ַהְׁשִלימּו:  

ְּכֵׁשם ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלְסֹּפר ֶאת   ____________________   

ָּכְך ִאי ֶאְפָׁשר ִיְהֶיה ִלְסֹּפר ֶאת  ____________________  
*ִּדּמּוי - ַקֵּוי ִּדְמיֹון ֵּבין ְּדָבִרים ׁשֹוִנים.

ׂשָא ָנא ֵעינֶיָך - ָהֵרם ֶאת 
ֵעינֶיָך, ִהְסּתֵַּכל.

ָצפֹנָה - לְַצד ָצפֹון.
נֶגְָּבה - לְַצד ָּדרֹום.

ֵקדְָמה - לְַצד ִמזְָרח.
יָָּמה - לְַצד ַמֲעָרב.

לְִמנֹות - לְִסּפֹר.
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3.          ָחָנן ַהַּסְקָרן

ַּבֲעלּות ַעל ָהֲאָדָמה

ִּבְתקּוַפת ַהּתֹוָרה ָהָיה ִמְנָהג ֶׁשְּלִפיו ָאָדם ַההֹוֵלְך ְלָאְרָּכּה ּוְלָרְחָּבּה ֶׁשל   

ָהָאֶרץ ְמַסֵּמן ְּבָכְך ֶאת ַּבֲעלּותֹו ַעל ָהֲאָדָמה, ְוִהיא ַׁשֶּיֶכת לֹו.

ַהְעִּתיקּו ֶאת ַהָּפסּוק ַהְּמַסֵּפר ָמה ִצָּוה ֱאֹלִהים ַעל ַאְבָרם ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי   

ְלַהְפִּגין ֶאת ַּבֲעלּותֹו ַעל ָהָאֶרץ.

"קּום __________________________________________  

"_____________________________________________  

ַיַּנאי ַהְּלׁשֹוַּנאי          .4

ֱאֹלִהים ִהְתַּגָּלה ְלַאְבָרם ְוָאַמר לֹו ְלִהְסַּתֵּכל ְלָכל ַהִּכּוּוִנים.  

ִּכְתבּו ְּבָכל ִמְׁשֶּבֶצת ֶאת ַהִּכּוּון ִּבְׂשַפת ַהּתֹוָרה.  

        

 

       

     

  

ַמֲעָרב   ִמְזָרח

ָצפֹון

ָּדרֹום

ע ן
 נ 

כ
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 ֶּפֶרק טז

)ְּפסּוִקים א-טז(

ָמּה ָהָגר. ְפָחה ִמְצִרית ּוׁשְ ת ַאְבָרם ֹלא ָיְלָדה לֹו, ְוָלּה ׁשִ ַרי ֵאׁשֶ ְוׂשָ א 
ַרי ֶאל־ַאְבָרם: ַוּתֹאֶמר ׂשָ ב 

ֶנה    ְפָחִתי, אּוַלי ִאּבָ ֶדת. ּבֹא־ָנא ֶאל ׁשִ ה־ָנא ֲעָצַרִני ְיֹהָוה ִמּלֶ "ִהּנֵ  
ָרי. ַמע ַאְבָרם ְלקֹול ׂשָ ׁשְ ה." ַוּיִ ּנָ ִמּמֶ  

ר   ץ ֶעׂשֶ ְפָחָתּה ִמּקֵ ְצִרית ׁשִ ת־ַאְבָרם, ֶאת־ָהָגר ַהּמִ ַרי, ֵאׁשֶ ח ׂשָ ּקַ ַוִתּ ג 
ּה לֹו    ן ֹאָתּה ְלַאְבָרם ִאיָשׁ ּתֵ ָנַען, ַוּתִ ֶאֶרץ ּכְ ֶבת ַאְבָרם ּבְ ִנים ְלׁשֶ ׁשָ  

ה. ָ ְלִאּשׁ  
ֵעיֶניָה. ּה ּבְ ַקל ְגִבְרּתָ י ָהָרָתּה, ַוּתֵ ֶרא ּכִ ַהר. ַוּתֵ ֹבא ֶאל־ָהָגר ַוּתַ ַוּיָ ד 

ַרי ֶאל־ַאְבָרם:  ַוּתֹאֶמר ׂשָ ה 
י ָהָרָתה,    ֶרא ּכִ ֵחיֶקָך, ַוּתֵ ְפָחִתי ּבְ י ׁשִ "ֲחָמִסי ָעֶליָך, ָאֹנִכי ָנַתּתִ  

ֵעיֶניָה. ָוֵאַקל ּבְ  
יִני ּוֵביֶניָך." ּפֹט ְיֹהָוה ּבֵ ִיׁשְ  

י־ָלּה ַהּטֹוב    ָיֵדְך, ֲעׂשִ ְפָחֵתְך ּבְ ה ׁשִ ַרי: "ִהּנֵ ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל־ׂשָ ו 
ֵעיָנִיְך."  ּבְ  

ֶניָה. ְבַרח ִמּפָ ַרי, ַוּתִ ָה ׂשָ ַעּנֶ ַוּתְ  
ֶדֶרְך ׁשּור. ר ַעל־ָהַעִין ּבְ ְדּבָ ּמִ ִים ּבַ ְמָצָאּה ַמְלַאְך ְיהָֹוה ַעל־ֵעין ַהּמַ ַוּיִ ז 
ה? ָבאת ְוָאָנה ֵתֵלִכי?"    ַרי, ֵאי־ִמּזֶ ְפַחת ׂשָ ַוּיֹאַמר: "ָהָגר, ׁשִ ח 

י ָאֹנִכי ּבַֹרַחת." ִבְרּתִ ַרי ּגְ ֵני ׂשָ ַוּתֹאֶמר: "ִמּפְ  
ַחת ָיֶדיָה." י ּתַ ְך, ְוִהְתַעּנִ ִבְרּתֵ ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאך ְיֹהָוה: "ׁשּוִבי ֶאל ּגְ ט 

ׁשְִפָחה - ִאּׁשָה ׁשֶּנְִמְּכָרה 
לְַעבְדּות.

ֲעָצַרנִי - ָמנַע ִמֶּמּנִי.
ִאָּבנֶה ִמֶּמָנה - יְִהיֶה לִי ֵּבן 

ׁשֶָהגָר ּתֵלֵד.

ִמֵּקץ - ַּכעֲבֹר.

וַּתֵַקל גְִבְרּתָּה ְּבֵעינֶיָה 
- ְּגבִיְרּתָּה נֶֶעׂשְתָה ֹלא 

ֲחׁשּובָה ְּבֵעינֶיָה, ָהגָר 
זִלְזְלָה ְּבׂשַָרי.

ֲחָמִסי ָעלֶיָך - ַאּתָה ָאׁשֵם 
ָּבָעוֶל ׁשֶּנֲַעׂשָה לִי.

וַּתְַעֶנָה - ֵהִציָקה לָּה 
ַּבעֲבֹודָה ָקׁשָה.

ֵעין ַהַּמיִם - ַמְעיַן ַמיִם.

ֵאי ִמֶּזה - ֵמַאיִן? ֵמֵהיכָן?

וְִהתְַענִי - ִסבְלִי ֶאת 
ָהִעּנּוּיִים.
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ֵפר ֵמרֹב." ה ֶאת־ַזְרֵעְך, ְולֹא ִיּסָ ה ַאְרּבֶ ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ְיהָֹוה: "ַהְרּבָ י 
מֹו    ן, ְוָקָראת ׁשְ ְך ָהָרה ְוֹיַלְדּתְ ּבֵ ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ְיֹהָוה: "ִהּנָ יא 

ַמע ְיֹהָוה ֶאל־ָעְנֵיְך. י־ׁשָ ָמֵעאל, ּכִ ִיׁשְ  
ֵני ָכל־ֶאָחיו   ֶרא ָאָדם - ָידֹו ַבּכֹל, ְוַיד ּכֹל ּבֹו; ְוַעל־ּפְ ְוהּוא ִיְהֶיה ּפֶ יב 

ּכֹן." ִיׁשְ  
י ָאְמָרה:    ּכִ ה ֵאל ֳרִאי",   ם־ְיֹהָוה ַהּדֵֹבר ֵאֶליָה, "ַאּתָ ְקָרא ׁשֵ יג  ַוּתִ

"ֲהַגם ֲהֹלם ָרִאיִתי ַאֲחֵרי ֹרִאי."   
ֶרד. ה ֵבין־ָקֵדׁש ּוֵבין ּבָ ֵאר ַלַחי ֹרִאי, ִהּנֵ ֵאר ּבְ ן ָקָרא ַלּבְ ַעל־ּכֵ יד 

ר־ָיְלָדה ָהָגר:   נֹו, ֲאׁשֶ ם־ּבְ ְקָרא ַאְבָרם ׁשֶ ן, ַוּיִ ֶלד ָהָגר ְלַאְבָרם ּבֵ ַוּתֵ טו 
ָמֵעאל." "ִיׁשְ  

ָמֵעאל    ֶלֶדת־ָהָגר ֶאת־ִיׁשְ ִנים ּבְ ש ׁשָ ָנה ְוׁשֵ ֹמִנים ׁשָ ן־ׁשְ ְוַאְבָרם ּבֶ טז 
ְלַאְבָרם.  

ָענְיְֵך - ַהֵּסבֶל ׁשֶָּלְך.

יָדֹו ַבּכֹל, וְיַד ּכֹל ּבֹו - 
ּתְִהיֶינָה לֹו ִמלְָחמֹות 

ּוְמִריבֹות ִעם ַהּׁשְכֵנִים.

ֵאל רֳִאי - ָהֵאל ָהרֹוֶאה 
אֹותִי ּוַמׁשְִּגיַח ָעלַי.

ֵאזֹור ִמְדָּבִרי
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ֶּפֶרק טז        
ָהגָר יָלְָדה ֵּבן לְַאְבָרם )ְּפסּוִקים א-טז(

1. ַמּדּוַע ָנְתָנה ָׂשַרי ֶאת ָהָגר ִׁשְפָחָתּה ִלְהיֹות ִאָּׁשה ְלַאְבָרם?

_____________________________________________  

ַמּדּוַע ִעְּנָתה ָׂשָרי ֶאת ָהָגר ִׁשְפָחָתּה?  _____________________  .2

_____________________________________________  
 

ֵחן ַהְּמַדְמֵין     .3

ֵחן ִּדְמֵין ֶׁשָּקָרא ַּדף ִמּיֹוָמָנּה ֶׁשל ָהָגר. ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהָּכתּוב.  

 

יֹוָמִני ַהָּיָקר!  

ָּבַרְחִּתי ִמֵּבית ָׂשַרי ְוַאְבָרם ִּכי ____________________________.  

ַּבִּמְדָּבר ִנְגָלה ֵאַלי ַמְלָאְך ה' ְוִצָּוה ָעַלי _______________________  

ַהַּמְלָאְך ִּבֵּׂשר ִלי ֶׁש  __________________________________  

ַלֵּבן ֶׁשִּיָּוֵלד ִלי ָעַלי ִלְקרֹא ְּבֵׁשם ___________________________  

ִּכי  ____________________________________________  

ַהַּמְלָאְך ֵּבֵרְך ֶאת ְּבִני ֶׁשהּוא ִיְהֶיה _________________________  

ֵהַבְנִּתי ִמְּדָבָריו ֶׁשְּבִני ִיְהֶיה אֹוֵהב ֹחֶפׁש ְּכמֹו ֲחמֹור ַהָּבר, ַהַחי ַּבִּמְדָּבר.   

הּוא ִהְבִטיַח ִלי ֶׁשִּיְׁשָמֵעאל ְוֶצֱאָצָאיו ִיָּלֲחמּו ְּבָכל ָהַעִּמים.   

ַאֲחֵרי ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֶאת ִּדְבֵרי ַהַּמְלָאְך ִהְתַמֵּלא ִלִּבי ְּב ______________  

ַלָּמקֹום ֶׁשּבֹו ִנְגָלה ֵאַלי ַהַּמְלָאְך ָקָראִתי ְּבֵׁשם _________________  

ְּבַדְרִּכי ֲחָזָרה ְלֵבית ָׂשַרי ְוַאְבָרם ָחַׁשְבִּתי ְּבִלִּבי __________________  

______________________________________________  
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ֶּפֶרק יז

)ְּפסּוִקים א-כז(

ָרא ְיֹהָוה ֶאל־ַאְבָרם   ִנים, ַוּיֵ ע ׁשָ ָנה ְוֵתׁשַ ִעים ׁשָ ׁשְ ן־ּתִ ַוְיִהי ַאְבָרם ּבֶ א 
ְך ְלָפַני, ֶוְהֵיה ָתִמים. י ִהְתַהּלֵ ּדַ ַוּיֹאֶמר ֵאָליו: "ֲאִני־ֵאל ׁשַ  
ְמֹאד ְמֹאד." ה אֹוְתָך ּבִ יִני ּוֵביֶנָך, ְוַאְרּבֶ ָנה ְבִריִתי ּבֵ ְוֶאּתְ ב 

ר ִאּתֹו ֱאֹלִהים, ֵלאֹמר:  ָניו, ַוְיַדּבֵ ּפֹל ַאְבָרם ַעל־ּפָ ַוּיִ ג 
ְך, ְוָהִייָת ְלַאב ֲהמֹון ּגֹוִים. ה ְבִריִתי ִאּתָ "ֲאִני ִהּנֵ ד 

י ַאב־   ְמָך ַאְבָרָהם, ּכִ ְמָך ַאְבָרם, ְוָהָיה ׁשִ ֵרא עֹוד ֶאת־ׁשִ ְוֹלא ִיּקָ ה 
יָך.  ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתּתִ  

ָך ֵיֵצאּו. יָך ְלגֹוִים, ּוְמָלִכים ִמּמְ ְמֹאד ְמֹאד, ּוְנַתּתִ ְוִהְפֵרִתי ֹאְתָך ּבִ ו 
יִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלֹדֹרָתם    ִריִתי ּבֵ ַוֲהִקֹמִתי ֶאת ּבְ ז 

ִלְבִרית עֹוָלם:   
ִלְהיֹות ְלָך ֵלאֹלִהים ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך.  

ַנַען,   ל־ֶאֶרץ ּכְ י ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך, ֵאת ּכָ ְוָנַתּתִ ח 
ת עֹוָלם, ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים." ַלֲאֻחּזַ  

ה  ֹמר, ַאּתָ ִריִתי ִתׁשְ ה ֶאת־ּבְ ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל־ַאְבָרָהם: "ְוַאּתָ ט 
ְוַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלֹדֹרָתם.  

יִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך: ִהּמֹול   ְמרּו ּבֵ ׁשְ ר ּתִ ִריִתי ֲאׁשֶ ֹזאת ּבְ י 
ל־ָזָכר.  ָלֶכם ּכָ  

יִני ּוֵביֵניֶכם. ִרית ּבֵ ר ָעְרַלְתֶכם, ְוָהָיה ְלאֹות ּבְ ׂשַ ם ֵאת ּבְ ּוְנַמְלּתֶ יא 
ִית    ל־ָזָכר ְלֹדֹרֵתיֶכם: ְיִליד ּבָ ֹמַנת ָיִמים ִיּמֹול ָלֶכם ּכָ ּוֶבן־ׁשְ יב 

ְרֲעָך הּוא. ר ֹלא ִמּזַ ן־ֵנָכר, ֲאׁשֶ ֶסף ִמּכֹל ּבֶ ּוִמְקַנת־ּכֶ  
ְרֶכם    ְבׂשַ ָך; ְוָהְיָתה ְבִריִתי ּבִ ְסּפֶ יְתָך ּוִמְקַנת ּכַ ִהּמֹול ִיּמֹול ְיִליד ּבֵ יג 

וַּיֵָרא - ִהתְַּגָּלה.

ׁשַַּדי - ַרב ּכַֹח, ּכֹל יָכֹול.
תִָמים - יָׁשָר, נִָקי ִמָּכל 

ֵחְטא.

ַאב ֲהמֹון ּגֹויִם - ָאב ׁשֶל 
ַעִּמים ַרִּבים.

וַהֲִקמֹתִי - ֲאַקּיֵם.

לֲַאֻחַּזת עֹולָם - ּתְִהיֶה 
ׁשַּיֶכֶת לָכֶם לְעֹולָם.

ִהּמֹול - ֲעׂשֵה לְכָל זָכָר 
ְּבִרית ִמילָה.

יְלִיד ָּביִת ּוִמְקנַת ֶּכֶסף 
- עֶבֶד ׁשֶּנֹולַד ַּבַּביִת אֹו 

ׁשֶּנְִקנָה ְּבכֶֶסף.
ֶּבן נֵכָר - זָר.
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ִלְבִרית עֹוָלם.  
ֶפׁש    ר ָעְרָלתֹו, ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ׂשַ ר ֹלא־ִיּמֹול ֶאת־ּבְ ְוָעֵרל ָזָכר, ֲאׁשֶ יד 

ִריִתי ֵהַפר." יָה, ֶאת־ּבְ ַהִהוא ֵמַעּמֶ  
ָמּה   ָך - ֹלא־ִתְקָרא ֶאת־ׁשְ ּתְ ַרי ִאׁשְ ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל־ַאְבָרָהם: "ׂשָ טו 

ָמּה. ָרה ׁשְ י ׂשָ ָרי, ּכִ ׂשָ  
יָה ְוָהְיָתה ְלגֹוִים.   ן, ּוֵבַרְכּתִ ה ְלָך ּבֵ ּנָ י ִמּמֶ י ֹאָתּה, ְוַגם ָנַתּתִ טז  ּוֵבַרְכּתִ

ה ִיְהיּו." ּנָ ים ִמּמֶ ַמְלֵכי ַעּמִ  
ָנה    ֶבן ֵמָאה־ׁשָ ִלּבֹו: "ַהּלְ ְצָחק, ַוּיֹאֶמר ּבְ ָניו ַוּיִ ּפֹל ַאְבָרָהם ַעל־ּפָ ַוּיִ יז 

ֵלד?" ָנה ּתֵ ִעים ׁשָ ׁשְ ָרה, ֲהַבת־ּתִ ֵלד, ְוִאם־ׂשָ ִיּוָ  
ָמֵעאל ִיְחֶיה ְלָפֶניָך." ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל־ָהֱאֹלִהים:  "לּו ִיׁשְ יח 

ן, ְוָקָראָת ֶאת־   ָך ֹיֶלֶדת ְלָך ּבֵ ּתְ ָרה ִאׁשְ ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים: "ֲאָבל ׂשָ יט 
ִריִתי ִאּתֹו ִלְבִרית עֹוָלם, ְלַזְרעֹו ַאֲחָריו. מֹו ִיְצָחק; ַוֲהִקמִֹתי ֶאת־ּבְ ׁשְ  
יִתי   י ֹאתֹו ְוִהְפֵריִתי ֹאתֹו ְוִהְרּבֵ ַרְכּתִ ה ּבֵ יָך, ִהּנֵ ַמְעּתִ ָמֵעאל, ׁשְ ּוְלִיׁשְ כ 
דֹול. יו ְלגֹוי ּגָ יִאם יֹוִליד, ּוְנַתּתִ ר ְנׂשִ ֵנים־ָעׂשָ ְמֹאד ְמֹאד: ׁשְ ֹאתֹו ּבִ  
ה    ָרה ַלּמֹוֵעד ַהּזֶ ֵלד ְלָך ׂשָ ר ּתֵ ִריִתי ָאִקים ֶאת־ִיְצָחק, ֲאׁשֶ ְוֶאת ּבְ כא 

ָנה ָהַאֶחֶרת." ָ ּשׁ ּבַ  
ַעל ֱאֹלִהים ֵמַעל ַאְבָרָהם. ר ִאּתֹו; ַוּיַ ַוְיַכל ְלַדּבֵ כב 

ל־ ל־ְיִליֵדי ֵביתֹו ְוֵאת ּכָ נֹו ְוֵאת ּכָ ָמֵעאל ּבְ ח ַאְבָרָהם ֶאת־ִיׁשְ ּקַ ַוּיִ כג 
ר    ׂשַ ָמל ֶאת־ּבְ ית ַאְבָרָהם, ַוּיָ י ּבֵ ַאְנׁשֵ ל־ָזָכר ּבְ ְסּפֹו ּכָ ִמְקַנת ּכַ  

ר ִאּתֹו ֱאֹלִהים. ּבֶ ר ִדּ ֲאׁשֶ ה, ּכַ ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ָעְרָלָתם ּבְ  
ר ָעְרָלתֹו; ׂשַ ִהּמֹלֹו ּבְ ָנה ּבְ ע ׁשָ ִעים ָוֵתׁשַ ׁשְ ן־ּתִ ְוַאְבָרָהם ּבֶ כד 

ר ָעְרָלתֹו. ׂשַ ִהּמֹלֹו ֵאת ּבְ ָנה ּבְ ֵרה ׁשָ ֹלש־ֶעׂשְ ן־ׁשְ נֹו ּבֶ ָמֵעאל ּבְ ְוִיׁשְ כה 
נֹו;  ָמֵעאל ּבְ ה ִנּמֹול ַאְבָרָהם ְוִיׁשְ ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ּבְ כו 

ן־ֵנָכר, ִנּמֹלּו ִאּתֹו. ֶסף ֵמֵאת ּבֶ ִית ּוִמְקַנת־ּכֶ י ֵביתֹו, ְיִליד ּבָ ְוָכל־ַאְנׁשֵ כז 

וְנִכְְרתָה ַהֶנֶפׁש - ּתָמּות.
ֵהַפר - ֹלא ִקּיֵם.

ׂשָָרה - ֵאם ׂשִָרים 
ּוְמלָכִים.

לּו יִׁשְָמֵעאל - ַהלְוַאי 
ׁשֶּיִׁשְָמֵעאל.

ּולְיִׁשְָמֵעאל, ׁשְַמְעּתִיָך - 
ַּגם ִּבדְבַר יִׁשְָמֵעאל ׁשַָמְעּתִי 

אֹותְָך.

לַּמֹוֵעד ַהֶּזה - ַּבּזְַמן ַהּזֶה.

ַּבּׁשָנָה ָהַאֶחֶרת - ַּבּׁשָנָה 
ַהָּבָאה.

וַיְכַל - ִּכלָה, ִסּיֵם.
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ֶּפֶרק יז
ֱאֹלִהים ּכֹוֵרת ְּבִרית ִעם ַאְבָרם )ְּפסּוִקים א-כז(

1. ֱאֹלִהים ָּכַרת ְּבִרית ִעם ַאְבָרם. ַהְׁשִלימּו:

ִאם ַאְבָרם ְוֶצֱאָצָאיו __________________________________  

ֱאֹלִהים ַיְרֶּבה ֶאת _________________________________   ָאז   

ְוִיֵּתן ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ _______ ְלעֹוָלם.  

ָמה ִיְהֶיה ַהִּסיָמן ַלְּבִרית? ______________________________  .2

ָחָנן ַהַּסְקָרן      .3

ְּבִרית ִמיָלה

ַהְּיהּוִדים עֹוִׂשים ְּבִרית ִמיָלה ְלָכל ִּתינֹוק ֶּבן ְׁשמֹוָנה ָיִמים. ֶאת ִמְצַות ְּבִרית ַהִּמיָלה 

ְמַקְּיִמים ַהְּיהּוִדים ִמְּתקּוַפת ַאְבָרָהם ָאִבינּו ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה.

ֶּבן ַּכָּמה ַהִּתינֹוק ִּבְזַמן ִמיָלתֹו? ______________________________ א. 

ַמּדּוַע עֹוִׂשים ַהְּיהּוִדים ְּבִרית ִמיָלה?___________________________ ב. 
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ַיַּנאי ַהְּלׁשֹוַּנאי      .4

ִמְדַרׁש ֵׁשם  

ָלֲאָנִׁשים ְוִלְמקֹומֹות ַּבָּתָנ"ְך ֵיׁש ֵׁשמֹות ַּבֲעֵלי ַמְׁשָמעּות. ִּכְתבּו ֶאת ֵּפרּוָׁשם ֶׁשל   

ַהֵּׁשמֹות ַהָּבִאים )ֵהָעְזרּו ַּבַּמְחָסן(.

  ַמְחָסן: "ַאב ֲהמֹון ּגֹוִיים", נֹוַצר ִמן ָהֲאָדָמה, ֵאם ֶׁשל ָׂשִרים ּוְמָלִכים, ָהֵאל ָׁשַמע  

ֶאת ִסְבָלּה ֶׁשל ָהָגר, ַאְבָרָהם  ָצַחק ְּכֶׁשָּׁשַמע ֶׁשִּיָּוֵלד לֹו ֵּבן, ֵאם ָּכל ַחי,  "ָקִניִתי    

ִאיׁש ֶאת ה'" , ָׁשם ָּבַלל ה' ֶאת ְׂשַפת ָּכל ָהָאֶרץ.  

ב. ַהְסִּבירּו ֶאת ִמְדַרׁש ַהֵּׁשם ֶׁשָּלֶכם:____________________________  

_________________________________________________   

ִמְדַרׁש ַהֵּׁשםַהֵּׁשם  

ָאָדם

ַחָּוה

ַקִין

ַאְבָרָהם

ָׁשָרה

ִיְׁשָמֵעאל

ִיְצָחק

ָּבֶבל
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ָּפָרַׁשת	וַּיֵָרא

ֶּפֶרק יח

 )ְּפסּוִקים א-טו(

   

חֹם ַהּיֹום. ַתח־ָהאֶֹהל ּכְ ב ּפֶ ֵאלֵֹני ַמְמֵרא, ְוהּוא יֹׁשֵ ָרא ֵאָליו ְיהָֹוה ּבְ ַוּיֵ א 
ָרץ   ְרא, ַוּיָ ִבים ָעָליו, ַוּיַ ים ִנּצָ ה ֲאָנׁשִ ֹלׁשָ ה ׁשְ ְרא, ְוִהּנֵ א ֵעיָניו ַוּיַ ּשָׂ ַוִיּ ב 

חּו ָאְרָצה. ּתַ ׁשְ ַתח ָהֹאֶהל, ַוּיִ ִלְקָראָתם ִמּפֶ  
ֵעיֶניָך, ַאל־ָנא ַתֲעֹבר ֵמַעל    ַוּיֹאַמר: "ֲאֹדָני, ִאם־ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ ג 

ָך.  ַעְבּדֶ  
ַחת ָהֵעץ.  ֲענּו ּתַ ָ ח ָנא ְמַעט־ַמִים, ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם, ְוִהּשׁ ֻיּקַ ד 

ֶכם. ְוֶאְקָחה ַפת־ֶלֶחם, ְוַסֲעדּו ִלּבְ ה 
ֶכם." ם ַעל־ַעְבּדְ ן ֲעַבְרּתֶ י־ַעל־ּכֵ ֲעֹברּו, ּכִ ַאַחר ּתַ  

". ְרּתָ ּבַ ר ִדּ ֲאׁשֶ ה ּכַ ֲעׂשֶ ן ּתַ ַוּיֹאְמרּו: "ּכֵ  
לׁש ְסִאים    ָרה ַוּיֹאֶמר: "ַמֲהִרי, ׁשְ ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהֹאֱהָלה ֶאל־ׂשָ ו 

י ֻעגֹות." י, ַוֲעׂשִ ֶקַמח ֹסֶלת לּוׁשִ  
ַער,   ן ֶאל־ַהּנַ ּתֵ ָקר ַרְך ָוטֹוב, ַוִיּ ן־ּבָ ח ּבֶ ּקַ ָקר ָרץ ַאְבָרָהם, ַוּיִ ְוֶאל־ַהּבָ ז 

ַוְיַמֵהר ַלֲעׂשֹות ֹאתֹו.  
ן ִלְפֵניֶהם;  ְוהּוא־   ּתֵ ה, ַוּיִ ר ָעׂשָ ָקר ֲאׁשֶ ח ֶחְמָאה ְוָחָלב ּוֶבן־ַהּבָ ּקַ ַוּיִ ח 

ַחת ָהֵעץ, ַוּיֹאֵכלּו. ֹעֵמד ֲעֵליֶהם ּתַ  
ה ָבֹאֶהל." ָך?" ַוּיֹאֶמר: "ִהּנֵ ּתֶ ָרה ִאׁשְ ה ׂשָ ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו: "ַאּיֵ ט 

ָך."  ּתֶ ָרה ִאׁשְ ה־ֵבן ְלׂשָ ה, ְוִהּנֵ ֵעת ַחּיָ ַוּיֹאֶמר: "ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶליָך ּכָ י 
ַתח ָהֹאֶהל, ְוהּוא ַאֲחָריו. ָרה ׁשַֹמַעת ּפֶ ְוׂשָ  

וַּיֵָרא - נְִרָאה, ִהתְַּגָּלה.
ְּכחֹם ַהּיֹום - ִּבׁשְעֹות 

ַהָּצֳהַריִם.
נִָּצִבים ָעלָיו - עֹוְמדִים 

ָקרֹוב ֵאלָיו.
וַּיִׁשְּתַחּו - ִהׁשְּתֲַחוָה.
ַאל נָא תֲַעבֹר - ַאל 
ּתְַמׁשִיכּו ְּבדְַרְּככֶם, 

ִהתְָאְרחּו ֶאְצלִי.

יַֻּקח - יְִקחּו עֲבּוְרכֶם.

ַפת לֶֶחם - ְּפרּוַסת לֶֶחם.
וְַסֲעדּו לְִּבכֶם - ּתֹאכְלּו.

ְסִאים - )ְסָאה(: ִמָּדה 
ְקדּוָמה לִׁשְִקילַת ֳחָמִרים.

ֶקַמח סֹלֶת - ֶקַמח ַּדק 
ּומֻבְָחר.

ֶּבן ָּבָקר ַרְך - ֵעגֶל ָצִעיר.

עֵֹמד ֲעלֵיֶהם - עֹוֵמד 
לְיָדָם ּוְמׁשֵָרת אֹותָם.

ַאּיֵה? - ֵהיכָן?

ָּכֵעת ַחּיָה - ְּבעֹוד ׁשָנָה.
וְהּוא ַאֲחָריו - ֶּפתַח 
ָהאֶֹהל ָהיָה ֵמֲאחֹוֵרי 
ַהַּמלְָאְך  אֹו ַהַּמלְָאְך 
ֵמֲאחֹוֵרי ֶּפתַח ָהאֶֹהל.
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ָרה ֹאַרח    ִמים; ָחַדל ִלְהיֹות ְלׂשָ ּיָ ִאים ּבַ ָרה ְזֵקִנים, ּבָ ְוַאְבָרָהם ְוׂשָ יא 
ים. ׁשִ ּנָ ּכַ  

י ֶעְדָנה?    ּה ֵלאֹמר: "ַאֲחֵרי ְבֹלִתי ָהְיָתה־ִלּ ִקְרּבָ ָרה ּבְ ְצַחק ׂשָ ַוּתִ יב 
ַואֹדִני ָזֵקן."  

ָרה ֵלאֹמר, ַהַאף    ה ָצֲחָקה ׂשָ ה ּזֶ ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה ֶאל־ַאְבָרָהם: "ָלּמָ יג 
י? ֻאְמָנם ֵאֵלד ַוֲאִני ָזַקְנּתִ  

ָרה ֵבן." ה - ּוְלׂשָ ֵעת ַחּיָ ָבר? ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב ֵאֶליָך, ּכָ ֵלא ֵמְיהָֹוה ּדָ ֲהִיּפָ  יד 
י    י ָיֵרָאה; ַוּיֹאֶמר: "ֹלא, ּכִ י", ּכִ ָרה ֵלאֹמר: "ֹלא ָצַחְקּתִ ַכֵחׁש ׂשָ ַוּתְ טו 

". ָצָחְקּתְ  

ֶּפֶרק יח 
ַאְבָרָהם ְמַאֵרַח ֶאת ׁשְֹלׁשֶת ַהַּמלְָאכִים )ְּפסּוִקים א-טו(

ֵחן ַהְּמַדְמֵין      .1

ֵחן ָעַרְך ִּבְתמּונֹות ֶאת ִּבּקּור ַהַּמְלָאִכים ְּבֹאֶהל ַאְבָרָהם.  

ַהְׁשִלימּו: א.    

ַאְבָרָהם ָיַׁשב ּב___________ ִּבְׁשַעת   ___________.  ֵמָרחֹוק ָרָאה       

   _____________  ְו  ___________ ִלְקָראָתם.
  

ַאְבָרָהם ִהִּציַע ְלאֹוְרָחיו     

________________    

________________    

________________    
   

ָהאֹוְרִחים ָענּו:       

________________    

ָּבִאים ַּבּיִָמים - זְֵקנִים.
ָחדַל לְִהיֹות לְׂשָָרה אַֹרח 
ַּכָנׁשִים - ׂשָָרה ֹלא יָכְלָה 

לָלֶדֶת.
ְּבִקְרָּבּה - ְּבלִָּבּה.

ַאֲחֵרי ְבֹלתִי ָהיְתָה ִּלי 
ֶעדְנָה? - ַאַחר זְִקנָתִי 

יְַחזְרּו ֵאלַי נְעּוַרי וְאּוכַל 
לָלֶדֶת?

ַהַאף אְֻמנָם - ַהִאם 
ֶּבֱאֶמת?

ֲהיִָּפלֵא ֵמיְהֹוָה ָּדָבר? - 
ֲהּיֵׁש ֶּפלֶא ׁשֶה' ֹלא יָכֹול 

לֲַעׂשֹות?
וַּתְכֵַחׁש - ִהכְִחיׁשָה, 

ָאְמָרה ִּכי ַהָּדבָר ֵאינֹו נָכֹון.
יֵָרָאה - ָּפֲחדָה.
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 ______ ב. ָמה ָנַתן ַאְבָרָהם ְלאֹוְרָחיו?       

_________________________

 _________________________  

_________________________  

 

ג. ָמה ֶאְפָׁשר ִלְלמֹד ַעל ָאְפיֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם?   _______________________  

ד. ָמה ִּבְּׂשרּו ַהַּמְלָאִכים ְלַאְבָרָהם?   ____________________________  

ה. ַמּדּוַע ָצֲחָקה ָׂשָרה?  ____________________________________  

ו. ַמּדּוַע ִהְכִחיָׁשה ָׂשָרה ֶׁשָּצֲחָקה?         

____________________________

ַיַּנאי ַהְּלׁשֹוַּנאי     .2

ַיַּנאי ִנְזַּכר ַּבִּפְתָּגם "ֱאֹמר ְמַעט ַוֲעֵׂשה ַהְרֵּבה". )ָאבֹות, א, טו( א.   

ְוַלֲעׂשֹות     ֵּפרּוׁשֹו: ָחׁשּוב ֹלא ְלַהְרּבֹות ְּבִדּבּוִרים ְמֻיָּתִרים, ֶאָּלא ִלְפעֹל      

ֶאת ַהַּמֲעִׂשים ַהִּנְדָרִׁשים.   

ִמי ְּבִפְרֵקנּו ָּפַעל ְלִפי ִּפְתָּגם ֶזה? _________________    

ִהְתַנֲהגּותֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ְמִעיָדה ַעל ָאְפיֹו ְוַעל ְּתכּונֹוָתיו. ב.   

ִהְפכּו ֶאת ַהִּמְסָּפִרים ְלאֹוִתּיֹות ּוְתַגּלּו ְּתכּוַנת ֹאִפי ֶׁשל ַאְבָרָהם.    
  

40205010601620081040

 

ַאְבָרָהם  _______   _________  
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ְּדָגִנית ָהָאָּמִנית    .3 

ְּדָגִנית ָמְצָאה ְּבִסְפֵרי ָאָּמנּות ִצּיּוִרים ֶׁשל ַצָּיִרים ְמֻפְרָסִמים.  

ִּגְזרּו ֶאת ַהֶהֵּגִדים ֵמַעּמּוד 251 ְוַהְדִּביקּו ָּכל ֶהֵּגד ִמַּתַחת ַלִּצּיּור ַהַּמְתִאים. א.   

ְּתנּו ֵׁשם ַמְתִאים ַלִּצּיּוִרים.  ב.   

_____________________   

      ַאֶּבל ַּפן  
  

ּגּוְסַטב ּדֹוֶרה
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ֶּפֶרק יח
)ְּפסּוִקים טז-לג(

ם ֵני ְסֹדם; ְוַאְבָרָהם ֹהֵלְך ִעּמָ ִקפּו ַעל־ּפְ ׁשְ ים, ַוּיַ ם ָהֲאָנׁשִ ָ ֻקמּו ִמּשׁ ַוּיָ טז 
ָחם. ּלְ ְלׁשַ  

ה?! ר ֲאִני ֹעׂשֶ ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם, ֲאׁשֶ ְויֹהָוה ָאָמר: "ַהְמַכּסֶ יז 
דֹול ְוָעצּום, ְוִנְבְרכּו־בֹו ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ. ְוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי ּגָ יח 
ְמרּו   יתֹו ַאֲחָריו, ְוׁשָ ָניו ְוֶאת־ּבֵ ה ֶאת־ּבָ ר ְיַצּוֶ יו, ְלַמַען ֲאׁשֶ י ְיַדְעּתִ ּכִ יט 
ט, ְלַמַען ָהִביא ְיֹהָוה ַעל־ַאְבָרָהם   ּפָ ֶרְך ְיֹהָוה ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמׁשְ ּדֶ  

ר ָעָליו." ּבֶ ר־ּדִ ֵאת ֲאׁשֶ  
י ָכְבָדה ְמאֹד. אָתם ּכִ ה, ְוַחּטָ י־ָרּבָ ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה: "ַזֲעַקת ְסדֹם ַוֲעמָֹרה ּכִ כ 
ָלה? ְוִאם־ֹלא,   ָאה ֵאַלי ָעׂשּו ּכָ ַצֲעָקָתּה ַהּבָ א ְוֶאְרֶאה: ַהּכְ כא  ֵאֲרָדה־ּנָ

ֵאָדָעה."   
ְלכּו ְסדָֹמה, ְוַאְבָרָהם עֹוֶדּנּו עֵֹמד ִלְפֵני ְיהָֹוה. ים ַוּיֵ ם ָהֲאָנׁשִ ָ ְפנּו ִמּשׁ ַוּיִ כב 

ע? יק ִעם־ָרׁשָ ה ַצּדִ ְסּפֶ ׁש ַאְבָרָהם ַוּיֹאַמר: "ַהַאף ּתִ ּגַ ַוּיִ כג 
א    ה, ְוֹלא־ִתּשָׂ ְסּפֶ תֹוְך ָהִעיר, ַהַאף ּתִ יִקם ּבְ ים ַצּדִ ִ אּוַלי ֵיׁש ֲחִמּשׁ כד 

ּה?! ִקְרּבָ ר ּבְ יִקם ֲאׁשֶ ּדִ ים ַהּצַ ִ קֹום ְלַמַען ֲחִמּשׁ ַלּמָ  
ע, ְוָהָיה    יק ִעם־ָרׁשָ ה ְלָהִמית ַצּדִ ָבר ַהּזֶ ּדָ ָך ֵמֲעׂשת ּכַ ָחִלָלה ּלְ כה 
ט?!" ּפָ ה ִמׁשְ ל־ָהָאֶרץ לֹא ַיֲעׂשֶ ְך - ֲהׁשֵֹפט ּכָ ע; ָחִלָלה ּלָ ָרׁשָ יק ּכָ ּדִ ַכּצַ  

תֹוְך ָהִעיר, יִקם ּבְ ים ַצּדִ ִ ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה: "ִאם־ֶאְמָצא ִבְסֹדם ֲחִמּשׁ כו 
ֲעבּוָרם." קֹום ּבַ אִתי ְלָכל־ַהּמָ ְוָנׂשָ  

ר ֶאל־ֲאֹדָני, ְוָאֹנִכי   י ְלַדּבֵ ה־ָנא הֹוַאְלּתִ ַען ַאְבָרָהם ַוּיֹאַמר: "ִהּנֵ כז  ַוּיַ
ָעָפר ָוֵאֶפר.  

וַּיַׁשְִקפּו - ִהִּביטּו ֵמָרחֹוק.

ַהְמכֶַּסה ֲאנִי - ַהִאם ֲאנִי 
ַמְסּתִיר?

ַהְּכַצֲעָקתָּה ַהָּבָאה ֵאלַי 
ָעׂשּו - ַהִאם ַמֲעׂשֵיֶהם 

ֶּבֱאֶמת ָרִעים ְּכמֹו ַהְּצָעקֹות 
ַהּנִׁשְָמעֹות ִמּׁשָם?

ֵאדָָעה - ֵאדַע ָמה לֲַעׂשֹות.

ַהַאף ּתְִסֶּפה - ַהִאם 
ּתַׁשְִמיד?

וְֹלא תִּׂשָא - ֹלא ּתְִסלַח.
ְּבִקְרָּבּה - ְּבתֹוכָּה.

וְָהיָה כַַּצִּדיק ָּכָרׁשָע - ּגֹוַרל 
ַהַּצִּדיק יְִהיֶה ְּכגֹוַרל ָהָרׁשָע.

וְנָׂשָאתִי - ֶאְסלַח.
ַּבֲעבּוָרם - ִּבזְכּותָם.

הֹוַאלְּתִי - ֶהְחלְַטּתִי, 
ֵהַעזְּתִי.
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ה ֶאת־  ָ ֲחִמּשׁ ִחית ּבַ ה – ֲהַתׁשְ ָ יִקם ֲחִמּשׁ ּדִ ים ַהּצַ אּוַלי ַיְחְסרּון ֲחִמׁשִ כח 
ל־ָהִעיר?"  ּכָ  

ה." ָ ִעים ַוֲחִמּשׁ ם ַאְרּבָ ִחית, ִאם ֶאְמָצא ׁשָ ַוּיֹאֶמר: "ֹלא ַאׁשְ  
ִעים?" ם ַאְרּבָ ְצאּון ׁשָ ר ֵאָליו ַוּיֹאַמר: "אּוַלי ִיּמָ ַוּיֶֹסף עֹוד ְלַדּבֵ כט 

ִעים." ֲעבּור ָהַאְרּבָ ה ּבַ ַוּיֹאֶמר: "ֹלא ֶאֱעׂשֶ  
ים?" לׁשִ ם ׁשְ ְצאּון ׁשָ ָרה: אּוַלי ִיּמָ ַוּיֹאֶמר: "ַאל־ָנא ִיַחר ַלאדָֹני ַוֲאַדּבֵ ל 

ים." לׁשִ ם ׁשְ ה ִאם־ֶאְמָצא ׁשָ ַוּיֹאֶמר: "ֹלא ֶאֱעׂשֶ  
ם    ְצאּון ׁשָ ר ֶאל־ֲאֹדָני: אּוַלי ִיּמָ י ְלַדּבֵ ה־ָנא הֹוַאְלּתִ ַוּיֹאֶמר: "ִהּנֵ לא 

ִרים?" ֶעׂשְ  
ִרים." ֲעבּור ָהֶעׂשְ ִחית ּבַ ַוּיֹאֶמר: "ֹלא ַאׁשְ  

ְצאּון   אּוַלי ִיּמָ ַעם:   ָרה ַאְך־ַהּפַ ַוּיֹאֶמר: "ַאל־ָנא ִיַחר ַלאֹדָני ַוֲאַדּבְ לב 
ָרה?" ם ֲעׂשָ ׁשָ  

ָרה." ֲעבּור ַהֲעׂשָ ִחית ּבַ ַוּיֹאֶמר: "ֹלא ַאׁשְ  
ב ִלְמֹקמֹו. ְוַאְבָרָהם ׁשָ ר ֶאל־ַאְבָרָהם,  ה ְלַדּבֵ ּלָ ר ּכִ ֲאׁשֶ ֶלְך ְיֹהָוה ּכַ ַוּיֵ לג 

יִָּמְצאּון - יִָּמְצאּו.

ַאל נָא יִַחר - ְּבבַָּקׁשָה, ַאל 
ּתִכְַעס.

ִּכָּלה - ָּגַמר, ִסּיֵם.

ֶּפֶרק יח
ַאְבָרָהם ִמתְוַּכֵַח ִעם ֱאֹלִהים )ְּפסּוִקים טז-לג(

1. ָמה ִמְתַּכֵּון ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות ִלְסדֹום ְוַלֲעמֹוָרה? ________________________

 

ְּבֵאילּו ְטָענֹות ִנָּסה ַאְבָרָהם ְלַׁשְכֵנַע ֶאת ֱאֹלִהים ֹלא ְלַהְׁשִמיד ֶאת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה?     .2

____________________________________________________

ֵּכיַצד ִהְסַּתֵּים ַהִּוּכּוַח ֵּבין ַאְבָרָהם ֶלֱאֹלִהים?   _________________________  .3

_____________________________________________________  



90

ַיַּנאי ַהְּלׁשֹוַּנאי     .4

ַחְּברּו ָּכל ָּפסּוק ְלֵפרּוׁשֹו.  

ִּכְתבּו ְלַיד ָּכל ָּפסּוק ֶאת ָהאֹות ַהּמֹוִפיָעה ְלַיד ֵּפרּוׁשֹו.  

 

ִאם ִהְתַאְמֶּתם ָנכֹון, ִקַּבְלֶּתם ִמְּלַמְעָלה ְלַמָּטה ְּתכּוַנת ֹאִפי ֶׁשל ַאְבָרָהם. ִּכְתבּו     

אֹוָתּה: ַאְבָרָהם __________   __________.   

ָמה ַּדְעְּתֶכם ַעל ִהְתַנֲהגּותֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם? __________________________  .5

____________________________________________________  

ַהֵּפרּוׁש

ַהִאם ֱאֹלִהים, ַהּׁשֹוֵפט ָהֶעְליֹון, ֹלא 

ַיֲעֶׂשה ִמְׁשַּפט ֶצֶדק?

ַהְרֵׁשה ִלי ְלַדֵּבר ֵאֶליָך, ַאף ַעל ִּפי 

ֶׁשֲאִני ָאָדם ְּפחּות ֵעֶרְך ֶׁשּנֹוַצר ֵמָעָפר.

ֵאֵרד ְוֶאְרֶאה ִאם ַמֲעֵׂשיֶהם ֶּבֱאֶמת     

ָרִעים ְּכִפי ֶׁשִּנְׁשַמע ֵמַהְּצָעָקה.  

ִאם ֶאְמָצא ָּבִעיר ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקים, 

ֶאְסַלח ִּבְזכּוָתם ַּגם ָלְרָׁשִעים.

ַצֲעָקָתם ֶׁשל ַהּסֹוְבִלים ִמַּמֲעֵׂשיֶהם    

ָהָרִעים ֶׁשל ַאְנֵׁשי ְסדֹום - ָּגְדָלה.  

ַאל ָנא ִּתְכַעס ִאם אֹוִסיף ְלַדֵּבר ֵאֶליָך 

ַּבַּפַעם ָהַאֲחרֹוָנה.

ַהִאם ָּתִמית ַצִּדיק ִעם ָרָׁשע?  

ַהָּפסּוק

"ַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ִּכי ַרָּבה    

ְוַחָּטאָתם ִּכי ָכְבָדה ְמֹאד."   

" ֵאֲרָדה־ָּנא ְוֶאְרֶאה: ַהְּכַצֲעָקָתּה    

ַהָּבָאה ֵאַלי ָעׂשּו ָּכָלה?"    

"ַהַאף ִּתְסֶּפה ַצִּדיק ִעם ָרָׁשע?"  

"ַהּׁשֹוֵפט ָּכל ָהָאֶרץ ֹלא ַיֲעֶׂשה ִמְׁשָּפט?"  

"ִאם ֶאְמָצא ִּבְסדֹם ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם   

ְּבתֹוְך ָהִעיר ְוָנָׂשאִתי ְלָכל ַהָּמקֹום   

ַּבֲעבּוָרם."

"ִהֵּנה ָנא הֹוַאְלִּתי ְלַדֵּבר ֶאל ה'   

ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר."  

"ַאל ָנא ִיַחר ַלה' ָוֲאַדְּבָרה ַאְך ַהַּפַעם."  

ף

ד

ו

צ

ר

ק

ד

ר
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ֶּפֶרק יט

)ְּפסּוִקים א-כט(

ַער־ְסֹדם. ׁשַ ב ּבְ ֶעֶרב, ְולֹוט יׁשֵ ְלָאִכים ְסֹדָמה ּבָ ֵני ַהּמַ ֹבאּו ׁשְ ַוּיָ א 
ִים ַאְרָצה. חּו ַאּפַ ּתַ ְשׁ ָקם ִלְקָראָתם, ַוּיִ ְרא־לֹוט, ַוּיָ ַוּיַ  

ְוַרֲחצּו   ֶכם ְוִלינּו   ית ַעְבּדְ א־ֲאֹדַני, סּורּו ָנא ֶאל  ּבֵ ה־ּנָ ַוּיֹאֶמר: "ִהּנֶ ב 
ֶכם." ם ְלַדְרּכְ ם ַוֲהַלְכּתֶ ְמּתֶ ּכַ ַרְגֵליֶכם, ְוִהׁשְ  

י ָבְרחֹוב ָנִלין." א, ּכִ ַוּיֹאְמרּו: "ֹלּ  
יתֹו. ֹבאּו ֶאל־ּבֵ ֻסרּו ֵאָליו ַוּיָ ם ְמֹאד ַוּיָ ְפַצר־ּבָ ַוּיִ ג 

ה, ּוַמּצֹות ָאָפה ַוּיֹאֵכלּו. ּתֶ ַעׂש ָלֶהם ִמׁשְ ַוּיַ  
ַער   ִית ִמּנַ י ְסֹדם, ָנַסּבּו ַעל־ַהּבַ י ָהִעיר, ַאְנׁשֵ בּו - ְוַאְנׁשֵ ּכָ ֶטֶרם ִיׁשְ ד 

ֶצה. ל־ָהָעם ִמּקָ ְוַעד־ָזֵקן, ּכָ  
אּו ֵאֶליָך    ר־ּבָ ים ֲאׁשֶ ה ָהֲאָנׁשִ ְקְראּו ֶאל־לֹוט ַוּיֹאְמרּו לֹו: "ַאּיֵ ַוּיִ ה 

ְיָלה? הֹוִציֵאם ֵאֵלינּו ְוֵנְדָעה ֹאָתם." ַהּלָ  
ֶלת ָסַגר ַאֲחָריו. ְתָחה, ְוַהּדֶ ֵצא ֲאֵלֶהם לֹוט ַהּפֶ ַוּיֵ ו 

ֵרעּו. ַוּיֹאַמר: "ַאל־ָנא ַאַחי ּתָ ז 
א ֶאְתֶהן   ר ֹלא־ָיְדעּו ִאיׁש –אֹוִציָאה־ּנָ י ָבנֹות, ֲאׁשֶ ּתֵ ה־ָנא ִלי ׁשְ ִהּנֵ ח 
ֲעׂשּו   ים  ָהֵאל ַאל־ּתַ ֵעיֵניֶכם; ַרק ָלֲאָנׁשִ ּטֹוב ּבְ ֲאֵליֶכם, ַוֲעׂשּו ָלֶהן ּכַ  

ֵצל ֹקָרִתי." אּו ּבְ ן ּבָ י־ַעל־ּכֵ ָדָבר, ּכִ  
ׁש־ָהְלָאה!"  ַוּיֹאְמרּו: "ּגֶ ט 

ה ָנַרע ְלָך ֵמֶהם."   פֹוט; ַעּתָ ּפֹט ׁשָ ׁשְ א־ָלגּור, ַוּיִ ַוּיֹאְמרּו: "ָהֶאָחד ּבָ  
ֶלת. ּבֹר ַהּדָ ׁשּו ִלׁשְ ּגְ לֹוט ְמֹאד, ַוּיִ ְפְצרּו ָבִאיׁש ּבְ ַוּיִ  

ְיָתה,    ִביאּו ֶאת־לֹוט ֲאֵליֶהם ַהּבַ ים ֶאת־ָיָדם, ַוּיָ ְלחּו ָהֲאָנׁשִ ׁשְ ַוּיִ י 

סּורּו - ִהָּכנְסּו.
לִינּו - ּתִיׁשְנּו.

וְִהׁשְַּכְמּתֶם - ּתַׁשְִּכימּו, 
ּתָקּומּו מְֻקָּדם ַּבּבֶֹקר.

וַּיְִפַצר - ִהפְִציר, ִּבֵּקׁש 
ְמאֹוד.

ִמׁשְּתֶה - ְסעָֻּדה ְּגדֹולָה.

ֶטֶרם יִׁשְָּכבּו - ֲעדַיִן ֹלא 
ׁשָכְבּו לִיׁשֹן.

נַָסּבּו - ִהִּקיפּו, ָסבְבּו.

ּתֵָרעּו - ּתֲַעׂשּו ַרע.

ָהֵאל - ָהֵאֶּלה.

ָּבאּו ְּבֵצל קָֹרתִי - ֵהם 
אֹוְרַחי.

ֶּגׁש ָהלְָאה - לְֵך ִמָּכאן.
ָהֶאָחד ָּבא לָגּור וַּיִׁשְּפֹט 
ׁשָפֹוט - ַאּתָה, ׁשֵֶאינְָך 

ִמְּבנֵי ִעיֵרנּו, ׁשֹופֵט אֹותָנּו 
ַעל ַמֲעׂשֵינּו ּוִמנְָהגֵינּו?



92

ֶלת ָסָגרּו. ְוֶאת־ַהּדֶ  
דֹול,   ֹטן ְוַעד־ּגָ ְנֵוִרים ִמּקָ ּסַ ִית ִהּכּו ּבַ ַתח ַהּבַ ר־ּפֶ ים ֲאׁשֶ ְוֶאת־ָהֲאָנׁשִ יא 

ַתח. ְלאּו ִלְמֹצא ַהּפָ ַוּיִ  
ים ֶאל־לֹוט: "ֹעד ִמי־ְלָך ֹפה? ָחָתן ּוָבֶניָך ּוְבֹנֶתיָך   ַוּיֹאְמרּו ָהֲאָנׁשִ יב 

קֹום;  ִעיר הֹוֵצא ִמן־ַהּמָ ר־ְלָך ּבָ ְוֹכל ֲאׁשֶ  
ֵני   י־ָגְדָלה ַצֲעָקָתם ֶאת־ּפְ ה, ּכִ קֹום ַהּזֶ ִחִתים ֲאַנְחנּו ֶאת־ַהּמָ י־ַמׁשְ ּכִ יג 

ֲחָתּה." ֵחנּו ְיֹהָוה ְלׁשַ ּלְ ְיֹהָוה, ַוְיׁשַ  
אּו    ר ֶאל־ֲחָתָניו, ֹלְקֵחי ְבֹנָתיו, ַוּיֹאֶמר: "קּומּו ּצְ ֵצא לֹוט ַוְיַדּבֵ ַוּיֵ יד 

ִחית ְיֹהָוה ֶאת־ָהִעיר." י־ַמׁשְ ה, ּכִ קֹום ַהּזֶ ִמן־ַהּמָ  
ֵעיֵני ֲחָתָניו. ַוְיִהי ִכְמַצֵחק ּבְ  

לֹוט ֵלאֹמר: "קּום, ַקח    ְלָאִכים ּבְ ִאיצּו ַהּמַ ַחר ָעָלה, ַוּיָ ַ ּוְכמֹו ַהּשׁ טו 
ֲעוֹ ן ָהִעיר." ֶפה ּבַ ּסָ ן־ּתִ ְמָצֹאת, ּפֶ י ְבֹנֶתיָך ַהּנִ ּתֵ ָך ְוֶאת־ׁשְ ּתְ ֶאת־ִאׁשְ  

י ְבֹנָתיו   ּתֵ ּתֹו ּוְבַיד ׁשְ ָידֹו ּוְבַיד־ִאׁשְ ים ּבְ ֲחִזיקּו ָהֲאָנׁשִ ְתַמְהָמּה. ַוּיַ ַוּיִ טז 
ֻחהּו ִמחּוץ ָלִעיר. ּנִ ֶחְמַלת ְיֹהָוה ָעָליו, ַוֹיִצֻאהּו ַוּיַ ּבְ  

ָך! ַאל־ ֵלט ַעל־ַנְפׁשֶ ַוְיִהי ְכהֹוִציָאם אָֹתם ַהחּוָצה, ַוּיֹאֶמר: "ִהּמָ יז 
ֶפה." ּסָ ן־ּתִ ֵלט - ּפֶ ר! ָהָהָרה ִהּמָ ּכָ ָכל־ַהּכִ ֲעמֹד ּבְ יט ַאֲחֶריָך, ְוַאל־ּתַ תַּּבִ  

ַוּיֹאֶמר לֹוט ֲאֵלֶהם: "ַאל־ָנא ֲאֹדָני. יח 
ִדי יָת ִעּמָ ר ָעׂשִ ָך ֲאׁשֶ ל ַחְסּדְ ְגּדֵ ֵעיֶניָך, ַוּתַ ָך ֵחן ּבְ ה־ָנא ָמָצא ַעְבּדְ ִהּנֵ יט 
ַקִני   ְדּבָ ן־ּתִ ֵלט ָהָהָרה, ּפֶ י; ְוָאֹנִכי ֹלא אּוַכל ְלִהּמָ ְלַהֲחיֹות ֶאת־ַנְפׁשִ  

י. ָהָרָעה, ָוַמּתִ  
א   ְלָטה־ּנָ ה ְוִהוא ִמְצָער; ִאּמָ ּמָ ה־ָנא ָהִעיר ַהּזֹאת ְקרָֹבה ָלנּוס ׁשָ ִהּנֵ כ 

י. ה, ֲהֹלא ִמְצָער ִהוא ּוְתִחי ַנְפׁשִ ּמָ ׁשָ  
י    י ָהְפּכִ ה ְלִבְלּתִ ָבר ַהּזֶ ם ַלּדָ אִתי ָפֶניָך ּגַ ה ָנׂשָ ַוּיֹאֶמר ֵאָליו: "ִהּנֵ כא 

. ְרּתָ ּבַ ר ּדִ ֶאת־ָהִעיר ֲאׁשֶ  

ַּבַּסנְוִֵרים - ְּבאֹור ָחזָק 
ַהּגֹוֵרם לְִעּוָרֹון.

וַּיִלְאּו - ִהתְַעּיְפּו, ֹלא 
יָכְלּו.

כְִמַצֵחק - ְּכִאּלּו ְמדֵַּבר 
ִּבְצחֹוק.

ַהּׁשַַחר - ַהּבֶֹקר.
וַּיִָאיצּו - זְֵרזּו.

ּתִָּסֶפה - ּתָמּות.
ַּבֲעוֹן ָהִעיר - ִּבגְלַל ֵחְטא 

ַאנְׁשֵי ָהִעיר.
וַּיִתְַמְהָמּה - ִהתְַעֵּכב.

ְּבֶחְמלַת יְהֹוָה - ִּכי ה' 
ִרֵחם ָעלָיו.

ִהָּמלֵט - ְּבַרח!

ּתִדְָּבַקנִי - ּתַּׂשִיג אֹותִי.

וַָמּתִי - ָאמּות.

לָנּוס - לִבְֹרַח.
ִמְצָער - ִעיר ְקַטּנָה.

נָׂשָאתִי ָפנֶיָך - ֶאֱעׂשֶה 
ְּכבַָּקׁשָתְָך.

לְִבלְּתִי ָהְפִּכי - ׁשֶֹּלא 
ֶאֱהפְֹך ֶאת ָהִעיר.



93

ה.    ּמָ ָבר ַעד־ּבֲֹאָך ׁשָ י ֹלא אּוַכל ַלֲעׂשֹות ּדָ ה, ּכִ ּמָ ֵלט ׁשָ ַמֵהר, ִהּמָ כב 
ם־ָהִעיר "צֹוַער". ן ָקָרא ׁשֵ ַעל־ּכֵ  

א ֹצֲעָרה.  ֶמׁש ָיָצא ַעל־ָהָאֶרץ; ְולֹוט, ּבָ ֶ ַהּשׁ כג 
ְפִרית ָוֵאׁש ֵמֵאת ְיֹהָוה, ִמן־ ַויֹהָוה ִהְמִטיר ַעל־ְסֹדם ְוַעל־ֲעֹמָרה ּגָ כד 

ָמִים. ָ ַהּשׁ  
ֵבי ֶהָעִרים    ל־ֹיׁשְ ר ְוֵאת ּכָ ּכָ ל־ַהּכִ ֲהֹפְך ֶאת־ֶהָעִרים ָהֵאל ְוֵאת ּכָ ַוּיַ כה 

ְוֶצַמח ָהֲאָדָמה.  
ִהי ְנִציב ֶמַלח. ּתֹו ֵמַאֲחָריו - ַוּתְ ט ִאׁשְ ּבֵ ַוַתּ כו 

ֵני ְיהָֹוה. ם ֶאת־ּפְ ר־ָעַמד ׁשָ קֹום ֲאׁשֶ ּבֶֹקר ֶאל־ַהּמָ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ְשׁ כז  ַוּיַ
ְרא    ר; ַוּיַ ּכָ ֵני ֶאֶרץ ַהּכִ ל־ּפְ ֵני ְסֹדם ַוֲעֹמָרה ְוַעל־ּכָ ֵקף ַעל־ּפְ ׁשְ ַוּיַ כח 

ן. ְבׁשָ ִקיֹטר ַהּכִ ה ָעָלה ִקיֹטר ָהָאֶרץ ּכְ ְוִהּנֵ  
ְזּכֹר ֱאֹלִהים ֶאת־ַאְבָרָהם,   ר, ַוּיִ ּכָ ֵחת ֱאֹלִהים ֶאת־ָעֵרי ַהּכִ ׁשַ ַוְיִהי ּבְ כט 
ב    ר־ָיׁשַ ֲהֹפְך ֶאת־ֶהָעִרים ֲאׁשֶ ח ֶאת־לֹוט ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה, ּבַ ַוְיַשּלַ  

ֵהן לֹוט. ּבָ  

ָּגְפִרית - חֶֹמר ָּדלִיק.

ָהֵאל - ָהֵאֶּלה.

נְִציב ֶמלַח - ַעּמּוד ֶמלַח.

ִקיטֹר - ָעׁשָן.
ִּכְבׁשָן - ּתַּנּור ָּגדֹול.

ַעּמּוד ֶסַלע ְּבֵאזֹור ַים ַהֶּמַלח
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ֶּפֶרק יט
ַהַּמלְָאכִים ַמִּצילִים ֶאת לֹוט ּוִמׁשְַּפְחּתֹו )ְּפסּוִקים א-כט(

ַאֶּיֶלת ַהּׁשֹוֶאֶלת     .1

ַאֶּיֶלת ָׁשֲאָלה: ְׁשלֹוָׁשה ַמְלָאִכים ָּבאּו ְלַאְבָרָהם, ְוַרק ְׁשַנִים ִהִּגיעּו ִלְסדֹום.   

ָמה ָקָרה ַלַּמְלָאְך ַהְּׁשִליִׁשי?

ַאֶּיֶלת ָקְרָאה ֶאת ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל ָרִׁש"י:  

ְלָכל ַמְלָאְך ָהָיה ַּתְפִקיד: ָלִראׁשֹון - ְלַבֵּׂשר ְלַאְבָרָהם ּוְלָׂשָרה ֶׁשִּיָּוֵלד   

ָלֶהם ֵּבן; ַלֵּׁשִני - ַלֲהֹפְך ֶאת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה; ַלְּׁשִליִׁשי - ְלַהִּציל ֶאת לֹוט 

ּוִמְׁשַּפְחּתֹו.

ָהִראׁשֹון ִסֵּים ֶאת ַּתְפִקידֹו, ְוָלֵכן ָחַזר ִלְמקֹומֹו.   

 

ָחָנן ַהַּסְקָרן     .2

"ְולֹוט יֹוֵׁשב ְּבַׁשַער ָהִעיר" - ָחָנן ָרָצה   

ָלַדַעת ַמּדּוַע ָיַׁשב לֹוט ְּבַׁשַער ָהִעיר. ָחָנן 

ָקָרא ָּבֶאְנִציְקלֹוֶּפְדָיה.

ַׁשַער ָהִעיר

ַעל  ְלָהֵגן  ָהָיה  ַהחֹוָמה  ַּתְפִקיד  ָהִעיר.  ְסִביב  חֹוָמה  ָּבנּו  ַהְּקדּוָמה  ַּבְּתקּוָפה 

ָהֲאָנִׁשים ִמְּפֵני ַחּיֹות ֶטֶרף ּוִמְּפֵני אֹוְיִבים. ַּבחֹוָמה ָהָיה ַׁשַער. ֶאת ַהַּׁשַער ָּפְתחּו 

ְוָסְגרּו ָּבֶעֶרב. ְלַיד ַהַּׁשַער ָהְיָתה ַרֲחָבה. ָׁשם ִנְפְּגׁשּו ּתֹוָׁשֵבי ָהִעיר, ָׁשם  ַּבּבֶֹקר 

ִהְתַקֵּים ַהּׁשּוק, ּוְלָׁשם ָּבאּו ַהּסֹוֲחִרים ּוָמְכרּו ֶאת ְסחֹוָרָתם. ָּבַרֲחָבה ָיְׁשבּו ַּגם 

ַהּׁשֹוְפִטים, ַהְּזֵקִנים ְוַהֲחָכִמים ְוָׁשְפטּו ֶאת ָהֲאָנִׁשים. 
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ֲענּו:

ְלֵׁשם ָמה ָּבאּו ַהּתֹוָׁשִבים ְלַרֲחַבת ַׁשַער ָהִעיר?      א.   

 ___________________________________________   

___________________________________________   

ַׁשֲערּו: ַמּדּוַע ָיַׁשב לֹוט ְּבַׁשַער ָהִעיר?        ב.   

___________________________________________   

___________________________________________    

ִעְרכּו ַהְׁשָוָאה ֵּבין ַהְכָנַסת ָהאֹוְרִחים ֶׁשל לֹוט ּוֵבין ַהְכָנַסת ָהאֹוְרִחים ֶׁשל   .3

ַאְבָרָהם. 

ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהַּטְבָלה: א.   

לֹוט ַמְכִניס אֹוְרִחיםַאְבָרָהם ַמְכִניס אֹוְרִחים

ַאְבָרָהם ָרץ ִלְקַראת 

ָהאֹוְרִחים ְוִהְׁשַּתֲחָוה  

ָלֶהם.

ַאְבָרָהם ִהִּציַע ָלאֹוְרִחים 

ַמִים ִלְרִחיַצת ָהַרְגַלִים ּוַפת 

ֶלֶחם.

ַאְבָרָהם ִהִּגיׁש ָלאֹוְרִחים 

עּוגֹות סֶֹלת, ָּבָׂשר ְוָחָלב.

ב. ַהְׁשִלימּו:  

לֹוט ָּגַדל ְוִהְתַחֵּנְך ֵאֶצל ַאְבָרָהם ְוָלֵכן ַּגם הּוא ____  __________    

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________
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ֵחן ַהְּמַדְמֵין     .4

ֵחן ָעַרְך ִּבְתמּונֹות ֶאת ִסּפּור ֲהֵפַכת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ְוַהָּצַלת לֹוט.   

ִּכְתבּו ִּבְקָצָרה ָמה ְמָתֶאֶרת ָּכל ְּתמּוָנה.  

           א. 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

ב.

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

ג.
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ְּבִסּפּור ַהַּמּבּול ּוְבִסּפּור ֲהֵפַכת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ֵיׁש ְּדָבִרים ּדֹוִמים. ַהְׁשִלימּו   .5

ַּבַּטְבָלה )ֵהָעְזרּו ַּבַּמְחָסן(.

      
ִסּפּור ֲהֵפַכת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרהִסּפּור ַהַּמּבּול

ָהֲאָנִׁשים ֶנֶעְנׁשּו ִּכי _____________

ַרק _________ ָהָיה ַצִּדיק ְּבדֹורֹו.

ָהֹעֶנׁש:

ָיַרד __________ ִמן ַהָּׁשַמִים.

ִמְׁשָּפָחה ַאַחת ִנְּצָלה: __________

ַמְחָסן: ֹנַח, ֵאׁש ְוָגְפִרית, ַמּבּול, לֹוט, ֵׁשם, ְּבנֹוָתיו ֶׁשל לֹוט, ַחם, ֶיֶפת, ָהיּו ְרָׁשִעים

ַיַּנאי ַהְּלׁשֹוַּנאי     .6

ַיַּנאי ָּבַחר ִמן ַהֶּפֶרק ִמְסַּפר ִּבּטּוִּיים:  

ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן - ֻּכָּלם ְּבִלי יֹוֵצא ִמן ַהְּכָלל.  

ִהּכּו ַּבַּסְנֵוִרים - ָּגְרמּו ְלִעָּורֹון ְזַמִּני, ִסְנְורּו.  

ְלִמָּקֹטן ְוַעד ָּגדֹול - ֻּכָּלם ְּבִלי יֹוֵצא ִמן ַהְּכָלל.  

ְּבֵצל קֹוָרִתי - ְּבֵביִתי.  

ְׁשָּפִטים ַהָּבִאים: ִעְזרּו ְלַיַּנאי ְלַׁשֵּבץ ֶאת ַהִּבּטּוִּיים ַּבִמּ  

ַּבֲחִגיגֹות יֹום ָהַעְצָמאּות ִהְׁשַּתְּתפּו ֻּכָּלם _____  ______  _____. א.   

ִהְזַמְנִּתי ֶאת ֲחֵבַרי ְלִהְתָאֵרַח __________   ___________ . ב.   

ַּפָּנֵסי ַהְּמכֹוִנית _______  ________ ֶאת ַהֶּנָהִגים. ג.   

ֻּכָּלם ֻהְזְמנּו ַלֲחֻתָּנה _______   ________  ________ . ד.   

ָהֲאָנִׁשים ֶנֶעְנׁשּו ִּכי_____________

ַרק _____ ָהָיה ַצִּדיק  ְּבִעירֹו.

ָהֹעֶנׁש:

 ָיְרדּו  ___________ ִמן ַהָּׁשַמִים.

ִמְׁשָּפָחה ַאַחת ִנְּצָלה: ___________
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7. ַּבֲחרּו ִּבּטּוי ִמְּמִׂשיָמה 6 ְוַׁשְּבצּו אֹותֹו ְּבִמְׁשָּפט ִמֶּׁשָּלֶכם.

______________________________________________  

______________________________________________  

ְּדָגִנית ָהָאָּמִנית     .8

ְּדָגִנית ָמְצָאה ְּבִסְפֵרי ָהָאָּמנּות ִצּיּור ֶׁשל ַהַּצָּיר ּגּוְסַטב ּדֹוֶרה. ִהְתּבֹוְננּו   

ַּבִּצּיּור ַוֲענּו:

ָמה רֹוִאים ָּבֹאֶפק?   _______________________________ א.   

ָמה ָקָרה ְלֵאֶׁשת לֹוט?  _____________________________ ב.   

ָמה עֹוׂשֹות ְׁשלֹׁש ַהְּדמּויֹות ָהֲאֵחרֹות? ____________________ ג.   

____________________________________________    

ּגּוְסַטב ּדֹוֶרה
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ֶּפֶרק כא

)ְּפסּוִקים א-ח(

ר. ּבֵ ר ּדִ ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ַעׂש ְיהָֹוה ְלׂשָ ר ָאָמר, ַוּיַ ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ַקד ֶאת־ׂשָ ַויהָֹוה ּפָ א 
ר ֹאתֹו    ּבֶ ר־ּדִ ן ִלְזֻקָניו, ַלּמֹוֵעד ֲאׁשֶ ָרה ְלַאְבָרָהם ּבֵ ֶלד ׂשָ ַהר ַוּתֵ ַוּתַ ב 

ֱאֹלִהים.  
ָרה:    ר־ָיְלָדה־ּלֹו ׂשָ נֹו ַהּנֹוַלד־לֹו, ֲאֶשׁ ם־ּבְ ְקָרא ַאְבָרָהם ֶאת־ׁשֶ וַּיִ ג 

ִיְצָחק."  
ה ֹאתֹו    ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ֹמַנת ָיִמים, ּכַ ן־ׁשְ נֹו ּבֶ ָמל ַאְבָרָהם ֶאת־ִיְצָחק ּבְ ַוּיָ ד 

ֱאֹלִהים.  
נֹו. ֶלד לֹו ֵאת ִיְצָחק ּבְ ִהּוָ ָנה ּבְ ן־ְמַאת ׁשָ ְוַאְבָרָהם ּבֶ ה 

ֵֹמַע ִיְצַחק־ִלי." ל־ַהּשׁ ה ִלי ֱאֹלִהים, ּכָ ָרה: "ְצֹחק ָעׂשָ ַוּתֹאֶמר ׂשָ ו 
י    י־ָיַלְדּתִ ָרה: ּכִ ל ְלַאְבָרָהם, ֵהיִניָקה ָבִנים ׂשָ ַוּתֹאֶמר: "ִמי ִמּלֵ ז 

ֵבן  ִלְזֻקָניו."  
ֵמל ֶאת־  יֹום ִהּגָ ה ָגדֹול ּבְ ּתֶ ַעׂש ַאְבָרָהם ִמׁשְ ַמל. ַוּיַ ּגָ ֶלד ַוּיִ ל ַהּיֶ ְגּדַ ַוּיִ ח 

ִיְצָחק.  

ָּפַקד - זָכַר.

לִזְקֻנָיו - לְֵעת זְִקנָתֹו.
לַּמֹוֵעד - לַּזְַמן.

וַּיָָמל - ָעׂשָה לֹו ְּבִרית 
ִמילָה.

ִמי ִמֵּלל - ִמי יָכֹול לְַהִּגיד?

וַּיִָּגַמל - נִגְַמל, ִהפְִסיק 
לִינֹק ָחלָב.
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ֶּפֶרק כא
ֻהּלֶֶדת יְִצָחק )ְּפסּוִקים א-ח(

ֵחן ַהְּמַדְמֵין     .1

ֵחן ִּדְמֵין ֶׁשָּקָרא ַּדף ֶׁשָּכְתָבה ָׂשָרה ְּביֹוָמָנּה ְלַאַחר ֻהֶּלֶדת ְּבָנּה.   

ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהָּכתּוב.  

יֹוָמִני ַהָּיָקר!   

ַהּיֹום הּוא ַהּיֹום ַהְמֻאָּׁשר ְּביֹוֵתר ְּבַחַּיי!   

ַהּיֹום ____________________________________  

_______________________________________  

ִלִּבי ָמֵלא ִרְגׁשֹות_____________________________  

ַהּכֹל ָקָרה ְּכִפי ֶׁשִהְבִטיחּו  _______________________  

ָקָראִתי ִלְבִני ְּבֵׁשם ____________________________  

י_______________________________________ ִכּ  

ִמי ָהָיה ַמֲאִמין ֶׁש _____________________________  

ְּבעֹוד ְׁשמֹוָנה ָיִמים ____________________________  

ֲאִני ְמַאֶחֶלת ִלְבִני  ____________________________  

________________________________________  

כְִּתבּו ְּבָרָכה ְלַאְבָרָהם ּוְלָׂשָרה ְלֻהֶּלֶדת ְּבָנם ִיְצָחק, ְוַקְּׁשטּו אֹוָתּה.  .2

ְלָׂשָרה ּוְלַאְבָרָהם!  

_______________________________________   
_______________________________________   
_______________________________________   

                                                      ִמֶּמִּני ________


