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ֶּפֶרק כה

)ְּפסּוִקים ז-יא(

ָנה    ְבִעים ׁשָ ָנה ְוׁשִ ר־ָחי: ְמַאת ׁשָ י ַאְבָרָהם ֲאׁשֶ ֵני־ַחּיֵ ה ְיֵמי ׁשְ ְוֵאּלֶ ז 
ִנים. ְוָחֵמׁש ׁשָ  

יו. ָאֶסף ֶאל־ַעּמָ ֵבַע, ַוּיֵ יָבה טֹוָבה, ָזֵקן ְוׂשָ ׂשֵ ָמת ַאְבָרָהם ּבְ ְגַוע ַוּיָ ַוּיִ ח 
ָלה,  ֶאל־   ְכּפֵ ָניו ֶאל־ְמָעַרת ַהּמַ ָמֵעאל ּבָ רּו ֹאתֹו ִיְצָחק ְוִיׁשְ ְקּבְ ַוּיִ ט 

ֵני ַמְמֵרא.  ר ַעל־ּפְ י ֲאׁשֶ ן־ֹצַחר ַהִחּתִ ֵדה ֶעְפֹרן ּבֶ ׂשְ  
ר ַאְבָרָהם    ה ֻקּבַ ּמָ ֵני־ֵחת – ׁשָ ר־ָקָנה ַאְבָרָהם ֵמֵאת ּבְ ֶדה ֲאׁשֶ ַהּשָׂ י 

ּתֹו.    ָרה ִאׁשְ ְוׂשָ  
נֹו. ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם, ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת־ִיְצָחק ּבְ יא 

ֵאר ַלַחי ֹרִאי. ב ִיְצָחק ִעם־ּבְ ׁשֶ ַוּיֵ  

ֶּפֶרק כה
מֹות ַאְבָרָהם )ְּפסּוִקים ז-יא(

1.  ְּדָגִנית ָהָאָּמִנית

ְּדָגִנית ִצְּיָרה ְׁשִביל ּוְלָאְרּכֹו הֹוִסיָפה ִצּיּוִרים ַהְּמָתֲאִרים ֵארּוִעים   

ֲחׁשּוִבים ְּבַחֵּיי ַאְבָרָהם. ִּגְזרּו  ֶאת ַהְּפסּוִקים ֵמַעּמּוד 253 ְוַהְדִּביקּו 

ָּכל ָּפסּוק ַּבָּמקֹום ַהַּמְתִאים.

וַּיִגְוַע - ֵמת.
ְּבׂשֵיָבה טֹוָבה - ְּבזְִקנָה 

טֹובָה.
וַּיֵָאֶסף ֶאל ַעָּמיו - ֵמת.

ִעם - לְיַד.
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ַמֲעָׂשיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ְמִעיִדים ַעל ְּתכּונֹוָתיו ְוַעל ָאְפיֹו. ִּכְתבּו ְלַיד ָּכל ַמֲעֶׂשה   .2

ֶאת ְּתכּוַנת ָהֹאִפי ַהַּמְתִאיָמה )ֵהָעְזרּו ַּבַּמְחָסן(.

ַאְבָרָהם ִצֵּית ְלָכל ִּדְבֵרי ֱאֹלִהים.  _______________________ א.    

ַאְבָרָהם ֵאַרח ְּבָאֳהלֹו ְׁשלֹוָׁשה ֲאָנִׁשים ָזִרים. ________________ ב.   

ַאְבָרָהם ִוֵּתר ַעל ֶחְלַקת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ְּכֵדי ֹלא ָלִריב ִעם לֹוט.    ג.   

____________________________________________   

ַאְבָרָהם ָּדַרׁש ֵמֱאֹלִהים ֹלא ַלֲהרֹג ַצִּדיִקים ִעם ְרָׁשִעים. ד.   

____________________________________________    

ַאְבָרָהם ֵסֵרב ְלַקֵּבל ֶאת ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה ֵמֶעְפרֹון ִחָּנם. ה.   

____________________________________________    

ַמְחָסן: רֹוֵדף ֶצֶדק, ׂשֹוֵנא ַמָּתנֹות, ַמֲאִמין ֶּבֱאֹלִהים, 

    ׂשֹוֵנא ְמִריבֹות ְואֹוֵהב ָׁשלֹום, ַמְכִניס אֹוְרִחים

ֵחן ַהְּמַדְמֵין     .3

ֵחן ָקָרא ַעל מֹות ַאְבָרָהם ְוִהְתַעֵּצב ֶאל ִלּבֹו. ֵחן ָּכַתב ִּדְבֵרי ְּפֵרָדה   

ֵמַאְבָרָהם. ַהְׁשִלימּו.

 

ַהּיֹום ֲאִני ָעצּוב ִּכי ָקָראִתי ַעל מֹותֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם.  __________    

_________________________________________    

_________________________________________    

_________________________________________    

_________________________________________    

_________________________________________    
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ִאיַלן ֻיֲחִסין  - ִמְׁשַּפַחת ַאְבָרָהם  .4

ָזָכר ִמְקָרא:    
 

              ְנֵקָבה

                     ֶּתַרח

  

               
  

                        ְּבתּוֵאל  
       

הְַׁשִלימּו ַּבַּתְרִׁשים ֶאת ַהֵּׁשמֹות: ִיְׁשָמֵעאל, ִיְצָחק, ִרְבָקה, ָלָבן. א.   

ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהֶּקֶׁשר ַהִּמְׁשַּפְחִּתי )ֵהָעְזרּו ַּבַּמְחָסן(. ב.   

ֶׁשל ַאְבָרָהם.   __________ לֹוט הּוא      

ֶׁשל ִיְצָחק.   __________ ֶּתַרח הּוא      

ְּבתּוֵאל הּוא  __________  ֶׁשל ִיְצָחק.    

ֶׁשל ָלָבן.   __________ ִרְבָקה ִהיא      

ֶׁשל ֶּתַרח.   __________ ִיְצָחק הּוא      

ַמְחָסן: ָאחֹות, ֶנֶכד, ֶּבן ּדֹוד, ַאְחָין, ַסָּבא

ָהָגר            ַאְבָרָהם           ָׂשָרה         ָנחֹור          ִמְלָּכה                   ָהָרן

לֹוט
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ַיַּנאי ַהְּלׁשֹוַּנאי     .5

ַיַּנאי ָחד ִחידֹות "ִמי ֲאִני?"  

ִּפְתרּו אֹוָתן.  

ַאְבָרָהם ָׁשַלח אֹוִתי ְלָחָרן ְלָהִביא ִמָּׁשם ִאָּׁשה ִלְבנֹו.  א.   

ֲאִני ___________________    
 

ָּבאִתי ִלְכַנַען ַיַחד ִעם ַאְבָרָהם ּדֹוִדי.  ב.   

ֲאִני ___________________    
 

ִהְׁשֵקיִתי ֶאת ָהֶעֶבד ּוְגַמָּליו ְּבַמִים ִמן ַהְּבֵאר.  ג.   

ֲאִני ___________________    
 

ֱאֹלִהים ָעָׂשה ִלי ֵנס ּוָמָצאִתי ַמִים ְלַהְׁשקֹות ֶאת ְּבִני.  ד.   

ֲאִני ___________________    
 

ַאְבָרָהם ָמל אֹוִתי ְּכֶׁשָהִייִתי ֶּבן ְׁשלֹׁש־ֶעְׂשֵרה.  ה.   

ֲאִני ___________________    
 

ָמַכְרִּתי ְלַאְבָרָהם ֶאת ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה.  ו.   

ֲאִני ___________________    
 

ָצַחְקִּתי ְּבִלִּבי ְּכֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֶׁשֵאֵלד ֵּבן ְלֵעת ִזְקָנה. ז.   

ֲאִני ___________________    

 
ַהַּמְלָאִכים ִּבְּׂשרּו ְלָאִבי ֶׁשִאָּוֵלד.  ח.   

ֲאִני ___________________    
 

ָהַפְכִּתי ִלְנִציב ֶמַלח.  ט.   

ֲאִני ___________________    
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ָּפָרַׁשת	ּתֹוְלדֹות
ֶּפֶרק כה

)ְּפסּוִקים יט-לד(

ן־ַאְבָרָהם: ה ּתֹוְלֹדת ִיְצָחק ּבֶ ְוֵאּלֶ יט 
ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת־ִיְצָחק.  

תּוֵאל    ת־ּבְ ַקְחּתֹו ֶאת־ִרְבָקה ּבַ ָנה ּבְ ִעים ׁשָ ן־ַאְרּבָ ַוְיִהי ִיְצָחק ּבֶ כ 
ה. ָ י, לֹו ְלִאּשׁ ן ֲאָרם, ֲאחֹות ָלָבן ָהֲאַרּמִ ּדַ י ִמּפַ ָהֲאַרּמִ  

ָעֶתר לֹו ְיֹהָוה,   י ֲעָקָרה ִהוא, ַוּיֵ ּתֹו ּכִ ר ִיְצָחק ַליֹהָוה ְלֹנַכח ִאׁשְ ְעּתַ ַוּיֶ כא 
ּתֹו. ַהר ִרְבָקה ִאׁשְ ַוּתַ  

ה ֶזּה ָאֹנִכי?" ן, ָלּמָ ּה, ַוּתֹאֶמר: "ִאם־ּכֵ ִקְרּבָ ִנים ּבְ ְתֹרֲצצּו ַהּבָ ַוּיִ כב 
ֶלְך ִלְדֹרש ֶאת־ְיֹהָוה. ַוּתֵ  

ַעִיְך    ים ִמּמֵ ֵני ְלֻאּמִ ִבְטֵנְך, ּוׁשְ ֵני גֹוִים ּבְ ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה ָלּה: "ׁשְ כג 
ֵרדּו; ּוְלֹאם ִמְלֹאם ֶיֱאָמץ, ְוַרב ַיֲעֹבד ָצִעיר." ִיּפָ  

ִבְטָנּה. ה תֹוִמם ּבְ ְמְלאּו ָיֶמיָה ָלֶלֶדת, ְוִהּנֵ ַוּיִ כד 
ו." מֹו "ֵעׂשָ ְקְראּו ׁשְ ָער, ַוּיִ ֶרת ׂשֵ ַאּדֶ ּלֹו ּכְ ֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני ּכֻ ַוּיֵ כה 

מֹו "ַיֲעקֹב."  ְקָרא ׁשְ ו, ַוּיִ ֲעֵקב ֵעׂשָ ְוַאֲחֵרי־ֵכן ָיָצא ָאִחיו, ְוָידֹו אֶֹחֶזת ּבַ כו 
ֶלֶדת ֹאָתם. ָנה ּבְ ים ׁשָ ִ ּשׁ ן־ׁשִ ְוִיְצָחק ּבֶ  

ֶדה, ְוַיֲעֹקב    ו ִאיׁש ֹיֵדַע ַצִיד, ִאיׁש ׂשָ ָעִרים; ַוְיִהי ֵעׂשָ לּו ַהּנְ ְגּדְ ַוּיִ כז 
ב ֹאָהִלים. ם, ֹיׁשֵ ִאיׁש ּתָ  

ִפיו, ְוִרְבָקה ֹאֶהֶבת ֶאת־ַיֲעֹקב. י־ַצִיד ּבְ ו ּכִ ֱאַהב ִיְצָחק ֶאת־ֵעׂשָ ַוּיֶ כח 

וַּיְֶעּתַר - ִהתְַּפֵּלל, ִּבֵּקׁש.
וַּיֵָעתֶר לֹו - קִֵּבל ֶאת 

ּתְפִָּלתֹו.

לָָּמה זֶה ָאנֹכִי? - לָָּמה ֲאנִי 
עֹוד ָחיָה?

לִדְֹרש - לִׁשְאֹל.

גֹויִם - ַעִּמים.
ִמֵּמַעיְִך - ִמִּבְטנְֵך.

לְאֹם ִמלְאֹם יֱֶאָמץ - ַאַחד 
ָהַעִּמים יְִהיֶה ָחזָק יֹותֵר.

ַרב יֲַעבֹד ָצִעיר - ַהָּצִעיר 
יִׁשְֹלט ַּבְּבכֹור.

תֹוִמם - ּתְאֹוִמים.
ְּכַאֶּדֶרת ׂשֵָער - ֶּבגֶד ָעׂשּוי 

ֵמעֹור ׂשִָעיר ׁשֶל ַּבַעל 
ַחּיִים.

יֹׁשֵב אָֹהלִים - רֹוֵעה צֹאן.

ַציִד ְּבִפיו - יְִצָחק ָאכַל ִמן 
ַהַּציִד ׁשֵֶהבִיא ֵעׂשָו.
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ֶדה, ְוהּוא ָעֵיף.  ו ִמן־ַהּשָׂ ֹבא ֵעׂשָ ֶזד ַיֲעֹקב ָנִזיד; ַוּיָ ַוּיָ כט 
י   ה, ּכִ ו ֶאל־ַיֲעֹקב: "ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן־ָהָאֹדם ָהָאֹדם ַהּזֶ ַוּיֹאֶמר ֵעׂשָ ל 

ָעֵיף ָאֹנִכי."  
מֹו ֱאדֹום. ן ָקָרא־ׁשְ ַעל ּכֵ  

ֹכָרְתָך ִלי."   ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב: "ִמְכָרה ַכּיֹום ֶאת־ּבְ לא 
ה ִלי ְבֹכָרה?" ה־ּזֶ ה ָאֹנִכי הֹוֵלְך ָלמּות, ְוָלּמָ ו: "ִהּנֵ ַוּיֹאֶמר ֵעׂשָ לב 

ֹכָרתֹו   ְמּכֹר ֶאת־ּבְ ַבע לֹו; ַוּיִ ָ ּשׁ ּיֹום." ַוּיִ י ּכַ ְבָעה ּלִ ָ ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב: "ִהּשׁ לג 
ְלַיֲעֹקב.  

ַלְך;  ָקם ַוּיֵ ּתְ ַוּיָ ׁשְ ים; ַוּיֹאַכל ַוּיֵ ו ֶלֶחם ּוְנִזיד ֲעָדׁשִ ְוַיֲעֹקב ָנַתן ְלֵעׂשָ לד 
ֹכָרה.  ו ֶאת־ַהּבְ ֶבז ֵעׂשָ ַוּיִ  

ֶּפֶרק כה
יֲַעקֹב וְֵעׁשָו )ְּפסּוִקים יט-לד(

ֵחן ַהְּמַדְמֵין     .1

ֵחן ִּדְמֵין ֶׁשָּקָרא ַּדף ִמּיֹוָמָנּה ֶׁשל ִרְבָקה.  

 

וַּיָזֶד - ִּבּׁשֵל.
נָזִיד - ּתַבְשִיל

ַהלְִעיֵטנִי - ּתֵן לִי לִזְֹלל.

ִמכְָרה כַּיֹום - ְמכֹר לִי 
ַהּיֹום.

ָאנֹכִי הֹולְֵך לָמּות - ֲאנִי 
ַצּיָד וְַחי ּתִָמיד ְּבַסָּכנַת 

ַחּיִים.

וַּיִֶבז - זִלְזֵל ַּבְּבכֹוָרה ּובָז 
לָּה.

יֹוָמִני ַהָּיָקר!

ה' ֶנְעַּתר ִלְתִפָּלתֹו ֶׁשל ִיְצָחק ַּבֲעִלי ְו ____________________  

ַהּיֹום ָּתְקפּו אֹוִתי ְּכֵאִבים ַעִזים ְּבִבְטִני ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁש ___________  

ְלִּתי ֶלֱאֹלִהים, ְוהּוא ִּגָּלה ִלי ֶׁשְּבִבְטִני_________________ ִהְתַּפַלּ  

ְּכֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֶׁשְּׁשֵני ָּבַני ָיִריבּו ֶזה ִעם ֶזה ֶּבָעִתיד ִהְרַּגְׁשִּתי__________  

ֲאִני ְמַחָּכה ְּבקֶֹצר רּוַח ְלֻהֶּלֶדת ַהְּתאֹוִמים.  

ְּבִלִּבי ַמְחָׁשבֹות ַרּבֹות: ַהִאם__________________________  

___________________________________________  
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ִמְדַרׁש ֵׁשם  .2

ַיֲעקֹב ִנְקָרא ְּבֵׁשם ֶזה ִּכי ______________________________  

ָחָנן ַהַּסְקָרן     .3

ָחָנן יֹוֵדַע ֶׁשְּלִעִּתים ְּתאֹוִמים ּדֹוִמים ֶזה ָלֶזה. ַיֲעקֹב ְוֵעָׂשו ָהיּו ְּתאֹוִמים.  

ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהַּטְבָלה, ּוְתַגּלּו ֶׁשֵהם ׁשֹוִנים ֶזה ִמֶּזה )ֵהָעְזרּו ַּבַּמְחָסן(.  

ֵעָׂשוַיֲעקֹב

ַהָּמקֹום ַּבִּמְׁשָּפָחה

ַהַּמְרֶאה ַהִחיצֹוִני

ַהִּמְקצֹוַע

ַהַּיַחס ַלְּבכֹוָרה

ַאֲהַבת ַההֹוִרים

  

ַמְחָסן: רֹוֵעה צֹאן, ָׂשִעיר, ְׁשִריִרי, ִרְבָקה אֹוֶהֶבת אֹותֹו, ַצָּיד, ַּבַעל עֹור ָחָלק, ִיְצָחק   

אֹוֵהב אֹותֹו, רֹוֶצה ַּבְּבכֹוָרה, ְמַזְלֵזל ַּבְּבכֹוָרה, ָצִעיר, ַאְדמֹוִני, ָּתם יֹוֵׁשב ֹאָהִלים, ִאיׁש 

ָׂשֶדה, ְּבכֹור
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ֵחן ַהְּמַדְמֵין     .4

ֵחן ָעַרְך ִּבְתמּונֹות ֶאת ִסּפּור ְמִכיַרת ַהְּבכֹוָרה.  

ַהְׁשִלימּו ֶאת ּבּועֹות ַהִּדּבּור ִּבְלׁשֹון ַהּתֹוָרה.  

         

  

  

"ַהְלִעיֵטִני ______________ 
__________________  ָאֹנִכי."        

"ִמְכָרה ________________
  __________________ ִלי."

"ִהֵּנה ָאֹנִכי ______________
______________ ְּבכָֹרה."

"ִהָּׁשְבָעה ______________
"____________________

א

ב
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ָחָנן ַהַּסְקָרן    .5

ַהְּבכֹוָרה  

ַהֵּבן ַהָּמֳעָדף ִּביֵמי ֶקֶדם ָהָיה ַהֵּבן ַהְּבכֹור.  

ִעם מֹות ָהָאב ָהָיה ֶחְלקֹו ֶׁשל ַהֵּבן ַהְּבכֹור ַּבְּיֻרָּׁשה ָּגדֹול ִּפי ְׁשַנִים ִמֶּזה ֶׁשל   

ְׁשַאר ָהַאִחים.

ַמּדּוַע ָחׁשּוב ָהָיה ְלַיֲעקֹב ִלְקנֹות ֶאת ַהְּבכֹוָרה?   _____________ א.   

___________________________________________    

ַמּדּוַע ִוֵּתר ֵעָׂשו ַעל ַהְּבכֹוָרה ְּבַקּלּות?  ____________________ ב.   

____________________________________________    

ָמה ַּדְעְּתֶכם ַעל ִהְתַנֲהגּות ֵעָׂשו? _______________________ ג.   

____________________________________________    

____________________________________________    

ָמה ַּדְעְּתֶכם ַעל ִהְתַנֲהגּות ַיֲעקֹב?  ______________________ ד.   

____________________________________________    

____________________________________________    

ַיַּנאי ַהְּלׁשֹוַּנאי     .6

ֵאיְך ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה?    

ְּבתֹוְך ִּבְטָנּה -  ______________ ִהְתַּפֵּלל - ______________    

ַּתְבִׁשיל -  ________________ ַעִּמים - ________________   

ִזְלֵזל - __________________ ְׁשֹפְך ְלתֹוְך ִּפי - ___________   


