
1

מדינת ישראל
משרד החינוך

שיעור תורה לכיתות ג' ד'
נושא השיעור: איך הגענו למצרים

עם המורה: ישראל יוקל

נָא ִהְצַטיְדּו ְּב-חומש [לא חובה]
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מה להביא לשיעור?
דף וכלי כתיבה או קובץ וורד פתוח
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מה נלמד היום?

שלום לכולם! •
היום נלמד על השעבוד במצרים. 
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אבל איך הגענו למצרים?
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בני ישראל הגיעו למצרים והפכו לעבדים. 

איך הם הגיעו לשם?•
מה הסיבה העיקרית שבגללה בני ישראל מצאו את •

עצמם במצרים?
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מה אנחנו כבר יודעים?

נתחיל מהתחלה-
מה אנחנו זוכרים מספר בראשית?

.כתבו שלושה דברים בדף שלפניכם
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עכשיו לומדים

ה' הבטיח 
את הארץ 

לאבות
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אברהם
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ברית בין הבתרים
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בראשית פרק טו
(יג) 

ַו
ֹּאֶמר ְלַאְבָרם יָדַֹע ֵּתַדע ִּכי ֵגר יְִהיֶה זְַרֲעָך ְּבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשנָה:י
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(יד) ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי 
ֲאֶׁשר יֲַעבֹדּו ָּדן ָאנִֹכי ְוַאֲחֵרי ֵכן יְֵצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול:
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יצחק
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(כו, ג) ּגּור 
ָָּאֶרץ ַהּזֹאת ְוֶאְהיֶה ִעְּמָך ַוֲאָבֲרֶכָּך ִּכי ְלָך ּוְלזְַרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת ָּכל ָהֲאָרצֹת ָהֵאל ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ַהְּׁשֻבָעה ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ָאִביָך:ב
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(כו, ג) ּגּור ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ְוֶאְהיֶה ִעְּמָך ַוֲאָבֲרֶכָּך 
ִּכי ְלָך ּוְלזְַרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת ָּכל ָהֲאָרצֹת ָהֵאל ַוֲהִקמִֹתי ֶאת 

ַהְּׁשֻבָעה ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ָאִביָך:
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יעקב
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(כח, יג) ָהָאֶרץ 
ֲאֶׁשר ַאָּתה ׁשֵֹכב ָעֶליָה ְלָך ֶאְּתנֶּנָה ּוְלזְַרֶעָך
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מכירת יוסף
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מסיימים ומסכמים

בני ישראל הגיעו למצרים והפכו לעבדים. 

למדנו איך זה קרה:•
ההבטחה לאבות- הבטחת הארץ והבטחת העם.•
הבטחת השעבוד.•
הירידה למצרים בעקבות מכירת יוסף.•
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ממשיכים לתרגל

:ענו על השאלות הבאות
?א. אילו שתי הבטחות הבטיח ה' לאבות

?ב. מדוע ירדו בני ישראל למצרים
?ג. כיצד הציל יוסף את המצרים

שאלת בונוס:
עיינו בפרק נ' ומצאו את המלים מהם ניתן ללמוד

!שה' יציל את עם ישראל ממצרים
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