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 מקומות בהם היו אבותינו -אבותינו ירושת 

 תשועהימי 

 שכבה צעירה

 

 רציונאל ה

אברהם, יצחק ויעקב.  :נחלת אבותינואחת הסיבות לערכה הרב של ארץ ישראל היא העובדה שזו 

 ארץ" –, י"ט( )ירמיהו ג'" ָלְך ֶאֶרץ ֶחְמָדה ְוֶאֶתןמדרש תנחומא רבה, פרשת ראה: "מקור לכך הוא 

ובחרו לגור  הם התהלכו בה לאורכה ולרוחבה ,ושחמדוה אבות העולם". הארץ הובטחה לאבותינ

ואת הבטחת ה'  ות המקומות שאבותינו התהלכו בהםדווקא בה. ביחידה זו נחזור ונזכיר את שמ

 להוריש להם את הארץ.

 

 מטרות ה

 עד עולם לנו –עו שהארץ הובטחה לאבותינו ולזרעם התלמידים יד. 

 ְדֹרְך  ָכל" -דים יבינו כי ההליכה בארץ יוצרת את השייכות אליה התלמי ָמקֹום ֲאֶשר תִּ

ף ְגְלֶכם ּבֹו כַּ יו - רַּ תִּ  ., י"ג(')יהושע א "ָלֶכם ְנתַּ

 אותן במפת הארץ. ןסמדעו להתלמידים יזהו את הערים שאבותינו חיו בהן וי 

 

 מבנה השיעור 

  :יאה(מל)לאורכה ולרוחבה  -אנחנו על המפהפתיחה 

 'מליאה() הכנה למשחק :שלב א 

 'קבוצות( מהלך המשחק: שלב ב( 

 פעילות עם המפה )עבודה יחידנית(סיכום :  

 

 נדרשות ההכנות ה

  או לצלמו בהגדלה, רצוי צילום בצבע. (1יש להכין להקרנה את לוח המשחק )נספח 

  את הציוד למשחק:יש להכין 

o משי בראשיתחו 

o  (1לוח משחק )נספח  

o + קובייה חייל משחק  

o סוגי כרטיסים: שלושה  

 ישראל.-( ובהם שאלות ותשובות על מקומות בארץ2"כרטיסי מקום" )נספח  25

  .( ובהם מידע על המקומות3"כרטיסי מידע" )נספח  25

   .ובהם מקור מחומש בראשית( 4)נספח " "כרטיסי הבטחה 6

 ( כמספר תלמידי הכיתה.5 יש לצלם מפה אילמת )נספח 
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 רמהלך השיעו

  מליאה() ץילות על ייחודם של מקומות בארפע :פתיחה

  ( או נתלה אותה על הלוח.1נקרין את מפת לוח המשחק )נספח 

 בארץ ישראל אלו מקומות ? )מה המשותף לכל המקומות המצוינים במפה :נבקש לחשוב

 .(יעקבליצחק ולאברהם, לקשורים לאבותינו:  וכולם שנזכרים בחומש בראשית

 נבקש לק מהמקומות במפה ישנו ציור הרומז למשהו שקרה במקום. כי ליד ח אהנר

 –, בית אל קניית מערת המכפלה - חברוןרמז? )הנאירוע ה מהו :להתבונן בציורים ולחשוב

 .עקידת יצחק( –חלום יעקב, הר המוריה 

 נשמע את  ?על דברים נוספים שקרו באחד המקומות הנ"ל האם משהו יודע :נשאל

 .התשובות השונות

 פעמים רבות לחלק גדול ממקומות והגיעו ולרוחבה סביר כי אבותינו הלכו בארץ לאורכה נ

ככל שנזכור את הליכתם  -אליה. גם לגבינו בארץ יצרה את השייכות  תםהליכאלו. 

 ומעשיהם של אבותינו במקומות אלו נרגיש קשר אל המקומות ותגבר שייכותנו אליהם.

  :חק מסלול הפורש בפנינו את המקומות בהם היו בשיעור זה נשחק במשנאמר לתלמידים

 אבותינו ואת האירועים השונים שהיו בהם.

 

 מליאה() הכנה למשחק :שלב א' 

 (3ונחלק לכל תלמיד "כרטיס מידע" )נספח  נחלק את התלמידים לשתי קבוצות. 

 משחק ולכן כדאי לעיין בהם ולפרסם נסביר כי הכרטיסים מכילים תשובות לשאלות שיישאלו ב

 .את המידע בקבוצה

 (4)נספח  "כרטיסי ההבטחה" 6ואת ( 3)נספח  "כרטיסי המקום" 25את  הערימנארגן ב. 

אחראי על מתנדב יהיה ותלמיד  "כרטיסי המקוםערימת "על המורה יהיה אחראי הצעה: 

 ."כרטיסי ההבטחהערימת "

  מחק של הלוח ב. במידה ולוח המשחק מוקרן על הלוח ניתן להשתמש הקבוצה הפותחת אתנקבע

 בתור חייל במשחק.

 של כרטיסי הבטחה וכרטיסי מקום לצבור כמות ֵמרבית נסביר כי מטרת כל קבוצה היא. 

  נסביר לתלמידים כי אמנם אנו שחק משחק תחרותיל ותקשמתלכיתות ש –הצעה נוספת :

משימה  יש לשתי הקבוצות -מחולקים לשתי קבוצות אך אין תחרות בין הקבוצות. להיפך 

לענות על כל כרטיסים ואנו רוצים  25ישנם  צבור כמות מרבית של כרטיסים. סך הכוללתפת, משו

 .ל הכרטיסיםצבור את כהמשימות בצורה נכונה וכך ל

 

 )קבוצות( ' משחק מסלולבשלב 

  מהלך המשחקנסביר את: 

o  את הקובייה ומתקדמים בעזרת החיילזורקים. 
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o  רטיס העליון שבחבילת את הכ מגלים "כרטיס מקום"כשמגיעים למשבצת

על השאלה ה. חברי הקבוצה עונים את השאלמקריאים ו"כרטיסי המקום" 

 להיעזר ב"כרטיסי המידע"(.)באפשרותם 

o כרטיס הכיתה/  אם התשובה נכונה, הקבוצה   .זוכה ּבַּ

o  .אם התשובה אינה נכונה, השאלה עוברת לקבוצה השנייה 

o  ,צה הראשונה עד שמתגלה השאלה חוזרת לקבואם גם הקבוצה השנייה טועה

 תשובה(.מתן )כדאי להקציב זמן להפיתרון 

o  "התלמיד האחראי על ערימת "כרטיסי כשמגיעים למשבצת "כרטיס הבטחה

ואת השאלה את המקור ה וקורא מיאת הכרטיס העליון שבערההבטחה" מגלה 

. ועונים על השאלה מהירות את הפסוקיםהתלמידים מחפשים ב .סכרטישב

כרטיס )כדאי להקציב זמן ל -נכון עונה תלמיד ש מתן התשובה וכן לקרוא זוכה ּבַּ

 .(בקול את פסוקי ההבטחה

o המשחק יכול להסתיים בכל רגע. 

 

  ית(יחידנ)עבודה  פעילות עם המפה :'גשלב 

 (. 5 לכל תלמיד מפה אילמת של ארץ ישראל ובה רמזים לערים ולמקומות )נספח נחלק 

 :נבקש מכל תלמיד 

o הערים החסרות על פי הרמזים. ם את שמותלהשלי 

o למזכרת. ורמלשאת אחת מההבטחות במקום פנוי על המפה ו להעתיק 
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 :  לוח משחק1נספח 
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 : כרטיסי מקום2נספח 

 המורה( ידי-שאלה )על כרטיסי מקום

 

 1כרטיס מקום 

 הראשון בו אברהם חונההיישוב 

 שמו שכם וגם ________  ________

 האלון מורתשובה: 

 

 2כרטיס מקום 

 

 שם לראשונה אברהם מקים את אוהלו 

 .בונה מזבח וקורא לה' בשמו

 אל בית

 3 כרטיס מקום

 אחרי שנפרד מלוט ולפני קרב המלכים הראשון

 .אשר ב________אברהם ישב באלוני ממרא 

 חברון

 4כרטיס מקום 

 ,מהו אירוח מושלם שם אברהם לימד

 .לא זכו האורחים מעולם לאירוח כזה

 חברון

 

 5 כרטיס מקום

 

  מקום חדש אברהם מבקש  - אחרי הפיכת סדום

                                                     .ומתיישב בין שור ובין קדש

 גרר

 6כרטיס מקום 

 סימןכאבימלך קיבל  שבעה כבשים

 .שהבאר לאברהם ולזרעו עד עולם

 באר שבע                      

 

 7כרטיס מקום  

 

 אל הר המוריה לכתשם צווה ה' את אברהם ל

  .ולשם אברהם חזר לאחר ניסיון העקידה

 שבע באר

 

 8כרטיס מקום  

 

 שם התנסה אברהם בניסיון קשה ומסובך

 .אל תשלח"אל הנער ידך שהסתיים במילים: "

 המוריה ארץ

 כרטיס מקום

 

 

 

 שקל כסף עפרון קיבל בתמורה 400

 ועם ישראל רכש את הסחורה

 מערת המכפלה
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 10כרטיס מקום 

 כשבא לפגוש את רבקה אשתו  באר ממנה  הגיע יצחק

 .ושם ישב אחרי שאביו נפטר לעולמו

 לחי רואי באר

 

 11כרטיס מקום  

 

  בימי יצחקבזמן הרעב השני 

 .ולא ירחק ישכוןשבארץ  וציווהה' 

 לכן יצחק חנה בארץ פלשתים

  .והתברך בה במאה שערים

 גרר

 12  כרטיס מקום

 בארות בנחל גרר שחפרו עבדי יצחק 

 .ועל שתיים מהן התפתח מאבק

 ,כבר לא רבו עליה –השלישית 

 .הצלחה ייחסו אליהו ברכה

 שמות הבארות: שטנה, עשק, רחובות  

 

 13 רטיס מקום כ

 

 אחרי שקנה יעקב את הבכורה 

 הוא חשש שאחיו יבחר בנקמה

 .לחרןלכן משם ברח , לכך לא היה מוכן

 שבע באר

 14כרטיס מקום 

 לוז הוא שמו הראשון של המקום 

  .ובו יעקב חלם חלום

 אל בית

 15כרטיס מקום  

 יעקב ומשפחתו מחליטים לשוב מחרן  

 מביתו של לבן יוצאים במרץ ו

 לבן שומע ומזדרז עם אנשיו כאחד

 .ואותם פוגש בהר ה__________

 גלעד

 

 16כרטיס מקום  

 

 כשחזר יעקב מחרן לארצו

  .מלאכי אלוקים הוא פגש בדרכו

 מאחר ויעקב ראה מחנות שניים 

 .הוא קרה למקום ____________

 מחניים

 

 17כרטיס מקום  

 איש עימו 400 -אחרי שיעקב פגש בעשיו ו

 דיף שיתנהל לאיטואמר שע
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 הוא הגיע למקום ובנה לו שם בית וגג 

 וֵשם המקום כמו שם של חג

 סוכות

 

 18כרטיס מקום  

 

 זהו המחיר -מאה קשיטה

 .של חלקת השדה על  פני העיר

 שכם

 

 19כרטיס מקום  

 לאחר התקרית עם שכם בן חמור

 .חוזר יעקב עם משפחתו למקום החלום

 השם הוא בונה מזבח ונותן הודי

 על כל הטוב והחסד שהיה.

 אל בית

 20כרטיס מקום 

 :בדרך מבית אל לחברון משפחת יעקב עוצרת

 .ברתוהסכנה ג -ללדת  תרחל כורע

 לאחר לידת בנימין המקרא מספר:

ָקֵבר" תִּ ָתָמת ָרֵחל; וַּ         ..."וַּ

 דרך בית לחם אפרתה

 21כרטיס מקום 

 לאחר מות רחל בדרך לחברון

 הלו במקום ויעקב נוטה את א

 שהמילה הראשונה בו היא: מגדל

 והשניה: מילה נרדפת לקבוצת צאן או בקר

 מגדל עדר

 22  כרטיס מקום

 שם חי יצחק ימים רבים עם רבקה

 שנה 180ושם נפטר בן 

ֵיָאֶסף ֶאל" ים וַּ ע ָימִּ ָמיו, ָזֵקן ּוְשבַּ  "עַּ

                             התאומים()ויקברו אותו עשו ויעקב בניו 

 חברון

 23כרטיס מקום 

 שם אחי יוסף רעו את צאנם ללא לאות

  .שם מכרו האחים את יוסף לעבדות

 )שכם, עמק דותן(

 24 כרטיס מקום 

 לפגושלמצריים לפני שיעקב יורד 

 -ובשלומו לדרוש את יוסף 

 הוא יורד עם משפחתו לעיר הבארות

 זובח זבחים וזוכה לברכות. 
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 כרטיס דו צידילמאיירת: 

 : כרטיסי מידע3נספח 

ְקָרא" יִּ ָמקֹום  ֵשם ֶאת וַּ הּואהַּ ית הַּ ל בֵּ ם ְואּולָ  אֵּ

אֹשָנה-לּוז ֵשם יר ָלרִּ  .(טי", ח)כ"" ָהעִּ

                           14 

ח" קַּ יִּ מֹו  )לבן( ֶאת וַּ ְרֹדףֶאָחיו עִּ יִּ ֲחָרי וַּ )יעקב(  ואַּ

ְדֵּבק ֹאתֹו  יַּ ים וַּ ת ָימִּ ְבעַּ ַהר ֶדֶרְך שִּ ָעדבְּ לְּ   "ַהגִּ

 15             .(גכ"  ,א)ל"

 

יֹאֶמר" ֲאֶשר ) וַּ ֲעֹקב( כַּ ים ֶזה  ָרָאםיַּ ֲחֵנה ֱאֹלהִּ מַּ

ְקָרא ֵשם יִּ הּוא  וַּ ָמקֹום הַּ םהַּ    .ג'(  ,ב)ל" "ַמֲחָניִּ

16 

ֲעֹקב" ע  ְויַּ ֶבן  ֻסכָֹּתהָנסַּ יִּ ְקֵנהּו ָעָשה  לֹווַּ ת ּוְלמִּ ָּביִּ

ל ָמקֹום ֻסכֹות ֵכן ָקָרא ֵשם ֻסֹכת עַּ  .(זי" ,ג)ל" "הַּ

                                                 17 

 

ָיבֹא" ֲעֹקב ָשֵלם  וַּ יר יַּ ֶכםעִּ ֶקן ...שְּ יִּ ת  ֶאת וַּ ֶחְלקַּ

ָשֶדה  יַּד ְּבֵני ָנָטה ֲאֶשרהַּ י ֲחמֹור  ָשם ָאֳהלֹו מִּ ֲאבִּ

יָטה   .(טי"-חי" ,ג)ל" "ְשֶכם ְּבֵמָאה ְקשִּ

18 

יֹאֶמר" ים ֶאל וַּ ֲעֹקב  ֱאֹלהִּ יתֲעֵלה  קּוםיַּ ל בֵּ  ְוֶשב אֵּ

ֲעֵשה ְרֶאה  ָשם וַּ נִּ ְזֵּבחַּ ָלֵאל הַּ ְּבָבְרֲחָך  ֵאֶליָךָשם מִּ

יָך ְפֵני ֵעָשו ָאחִּ  19.     א'( ,ה)ל" "מִּ

 

ֵתֶלד ָרֵחל " ת ָהָאֶרץ ָלבֹוא ֶאְפָרָתה וַּ ְברַּ י עֹוד כִּ ְיהִּ וַּ

ְדָתּה ש ְּבלִּ ְתקַּ ָקֵבר  ...וַּ תִּ ָתָמת ָרֵחל וַּ ֶדֶרְך וַּ בְּ

 שבע באר

 25 כרטיס מקום 

 יעקב נקבר במקום שבו

 נקברו רוב בני משפחתו:

 אביו ואמו, , סבו סבתו

  .ואפילו אשתו

 חברון

 המכפלה מערת



 9 , שכבה צעירהימי תשועה ב"ה
 ירושת אבותינו - 8 שיעור

 מפתח הלב מתוך אמונה, המינהל לחינוך דתי

 

 אמונה –שנה א' 
 אהבת הארץ והמקדש בשילוב כבוד ועבודת צוות

9 

ית ָלֶחם וא בֵּ ָרָתה הִּ  י"ט( -ט"ז ,ה")ל  ֶאפְּ

20 

ֵיט ָאֳהֹלה ֵמָהְלָאה " ְשָרֵאל וַּ ע יִּ סַּ יִּ ֶדרוַּ ַדל עֵּ גְּ מִּ  :לְּ

 כ"א( ,)ל"ה

21 

 מות רחל( לאחר)

ָיבֹא" ֲעֹקב ֶאל וַּ ְצָחק  יַּ יויִּ ְמֵרא  ָאבִּ ַבע מַּ ַית ָהַארְּ רְּ קִּ

רֹון וא ֶחבְּ ְבָרָהם  ָגר ֲאֶשר הִּ ְצָחקָשם אַּ ְהיּו ְיֵמי  ְויִּ יִּ וַּ

ְצָחק ְמ  ים ָשָנהיִּ ת ָשָנה ּוְשֹמנִּ ְקְּברּו ֹאתֹו  ...אַּ יִּ וַּ

ֲעֹקב ָּבָניו    .(כ"ט -זכ" ,ה)ל"" ֵעָשו ְויַּ

22 

ים " י ֹאְמרִּ ְעתִּ י ָשמַּ ֶזה כִּ ָנהָנְסעּו מִּ ָכה דָֹּתיְּ לְּ  ...נֵּ

ְמְכרּו ֶאת וַּ  יִּ ּבֹור וַּ ן הַּ ֲעלּו ֶאת יֹוֵסף מִּ יַּ ְמְשכּו וַּ יִּ

ים ְשְמֵעאלִּ יִּ  כ"ח(-ו )ל"ז, י"ז יֹוֵסף לַּ

23 

 למצריים( הירידה)לפני 

ע" סַּ יִּ ְשָרֵאל ְוָכל וַּ ָיבֹאלֹו  ֲאֶשר יִּ ָרה ָשַבע וַּ אֵּ  בְּ

ים ֵלאֹל ח ְזָבחִּ ְזּבַּ יִּ ְצָחקֵק וַּ יו יִּ     .א'( ,ו)מ" "י ָאבִּ

24 

ְשאּו" יִּ ְרָצה  וַּ ןֹאתֹו ָבָניו אַּ עַּ ְקְּברּו ֹאתֹו  ְכנַּ יִּ וַּ

ָלה פֵּ ה ַהַמכְּ דֵּ ָעַרת שְּ מְּ ְבָרָהם ֶאת ָקָנה ֲאֶשר בִּ  אַּ

ת ֲאֻחזַּ ָשֶדה לַּ י  הַּ תִּ חִּ לֶקֶבר ֵמֵאת ֶעְפֹרן הַּ ְפֵני  עַּ

ְמֵרא )נ'    .(גי" ,מַּ

25 

 

 

 גרפיקה: כרטיס דו צידי

 : כרטיסי הבטחה4נספח 

 המקור לכרטיס ההבטחה כרטיס ההבטחה

 1כרטיס הבטחה 

 המקור: בראשית י"ב, ו'

ֵיָרא ה" ְרֲעָך ֶאֵתן 'וַּ יֹאֶמר ְלזַּ ְבָרם וַּ ֶאת  ֶאל אַּ

זֹאת  "ָהָאֶרץ הַּ

 שאלה: למי נתנה הבטחה זו? 

 אברהםל

 4כרטיס הבטחה 

 בראשית כ"ו, ג'

י ְלָך " ֲאָבְרֶכָך כִּ ְמָך וַּ זֹאת ְוֶאְהֶיה עִּ גּור ָּבָאֶרץ הַּ

י ֶאת  ֹמתִּ ֲהקִּ ְרֲעָך ֶאֵתן ֶאת ָכל ָהֲאָרֹצת ָהֵאל וַּ ּוְלזַּ

ְבָרָהם י ְלאַּ ְעתִּ ְשּבַּ ְשֻבָעה ֲאֶשר נִּ יָך הַּ  "ָאבִּ

 למי נתנה הבטחה זו? 

 ליצחק



 10 , שכבה צעירהימי תשועה ב"ה
 ירושת אבותינו - 8 שיעור

 מפתח הלב מתוך אמונה, המינהל לחינוך דתי

 

 אמונה –שנה א' 
 אהבת הארץ והמקדש בשילוב כבוד ועבודת צוות

10 

 2כרטיס הבטחה 

 בראשית ט"ו, י"ח

ית ֵלאֹמר " ְבָרם ְּברִּ ת ְיהָוה ֶאת אַּ הּוא ָכרַּ יֹום הַּ ּבַּ

ד  ם עַּ יִּ ְצרַּ ר מִּ ְנהַּ זֹאת מִּ י ֶאת ָהָאֶרץ הַּ תִּ ְרֲעָך ָנתַּ ְלזַּ

ר ְפָרת ָגֹדל ְנהַּ ָנָהר הַּ  "הַּ

 שאלה: מה הם גבולות הארץ המובטחת?

 ר מצריים עד נהר פרתמנה

 5כרטיס הבטחה 

 בראשית כ"ח, י"ג

ֵנה ה" י ה 'ְוהִּ ר ֲאנִּ יֹאמַּ ָצב ָעָליו וַּ ְבָרָהם  'נִּ ֱאֹלֵהי אַּ

ָתה ֹשֵכב ָעֶליָה  ְצָחק ָהָאֶרץ ֲאֶשר אַּ יָך ֵואֹלֵהי יִּ ָאבִּ

ְרֶעָך  "ְלָך ֶאְתֶנָנה ּוְלזַּ

 מי שכב על הארץ? ומתי?

ם מוצב יעקב, כשחלם את החלום על סול

 ארצה

 3כרטיס הבטחה 

 ח'-בראשית י"ז, ד'

ֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ ְמגֶֻריָך ֵאת " ְרֲעָך אַּ י ְלָך ּוְלזַּ תִּ ְוָנתַּ

ת ֲאֻחזַּ ן לַּ עַּ י ָלֶהם  ָכל ֶאֶרץ ְכנַּ יתִּ עֹוָלם ְוָהיִּ

 "יםקִּ ֵלאֹל

 כיצד כתוב בפסוק נחלה לעולם?

 אחוזת עולם

 

 6כרטיס הבטחה 

 בראשית ל"ה, י"ב

ְצָחק ְלָך ְוֶאת ָהָא " ְבָרָהם ּוְליִּ י ְלאַּ תִּ ֶרץ ֲאֶשר ָנתַּ

ֲחֶריָך ֶאֵתן ֶאת ָהָאֶרץ ְרֲעָך אַּ   "ֶאְתֶנָנה ּוְלזַּ
 תנה הבטחה זו?נלמי 

 ליעקב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפת אילמת של ארץ ישראל : 5נספח 

 )תרשים כללי ללא שמות של ערים( שראלי-: יש לצייר מפה אילמת של ארץלמאיירת

 קומות הערים הבאות להוסיף ציור:ובמ



 11 , שכבה צעירהימי תשועה ב"ה
 ירושת אבותינו - 8 שיעור

 מפתח הלב מתוך אמונה, המינהל לחינוך דתי

 

 אמונה –שנה א' 
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קשיטה,  20של  5קשיטה, או  5של  20מטבעות קשיטה )או  100/ שכם:  באלון מורה

    העיקר הסכום(

 בבית אל: סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה.

 יה: יצחק עקוד על המזבח./ ארץ המור ירושלים

 בחברון: אברהם ועפרון.  

 בבאר שבע: בארות. 

 תים סותמים בארות.בגרר: פלש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


