
                                                           
לפני שחת ה' את הפעם הראשונה: בראשית י"ג פסוק י': "וישא לוט את עיניו וירא את כל ככר הירדן כי כולה משקה  1

במלחמת המלכים, אך  –ה יהשניוהפעם  "ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאוד כגן ה' כארץ מצרים ...סדום ואת עמורה. 
  אז אין אפיון מיוחד לעיר סדום.

כ"א(, ורק אחר כך לברר למה -יש גם אפשרות לקרוא את כל הפסוקים, ולגלות קודם מה ה' מודיע לאברהם )פסוקים כ' 2

 הוא מודיע לו זאת קודם.

  ב"ה 

 כ"א-פרק י"ח, פסוקים ט"ז גבולות היחידה: 

 גזירת ה' להפוך את סדום: נושא היחידה 

 יעל דארכותבת:  

 1: מספר שיעורים לפי המתווה

 הסבר כללי:  

אורחיו  –ביחידה הקודמת למדנו על הבשורה על לידת יצחק. את הבשורה בישרו המלאכים 

של אברהם. כעת הוא מלווה אותם לדרכם. המלאכים בדרך לסדום. אברהם עדיין אינו יודע 

 את הצפוי בסדום, ולכן ה' מגלה לו. בזכות מה הוא מגלה לו? זאת נלמד ביחידה הבאה.

שהעיר סדום מוזכרת בתורה, ומיד  1נוסף על כך, נלמד גם על העיר סדום. זו הפעם השלישית

 על הפיכתה. מדוע? גם על זה נלמד ביחידה הזאת.אנו מתבשרים 

 

 

 פתיחה:  

: משפחת אברהמי עברה דירה לבית חדש. כל אחד מילדי המשפחה קיבל חדר רופיספתח בנ

חדש לעצמו. הילדים שמחו, ומיד החלו לקשט ולייפות את חדריהם. לאחר כמה ימים בבית, 

המשפחה התחילה להתרגל לבית החדש. אבא אברהמי שם לב שאין מספיק אור בחדר של 

 ן גדול, כדי שיהיה אור בחדר. חלו -בנו הבכור. הוא החליט לקרוע חלון בקיר 

 –: האם, לדעתכם, צריך האבא להתייעץ עם בנו הבכור בקשר לחלון הזה? מצד אחד נשאל

 הוא האב. הוא קנה את הבית, והוא מחליט. –החדר שייך עכשיו לבן, ומצד שני 

: בפסוקים שנקרא היום, נראה דבר דומה ונאמרדקות(,  2-3את תשובות התלמידים ) נשמע

 . מאוד

 

 עיון בפסוקים:

 משימת הקריאה תהיה: מי מתייעץ עם מי? ומשימה מאתגרת: באיזה עניין התייעצו?

 את הפסוקים. נקראכעת 

נתחיל בפס' ט"ז: אברהם מלווה את אורחיו. נסביר שזו אחת מהלכות הכנסת אורחים. לאחר 

 שהאורחים הולכים, מצווה ללוותם כברת דרך.

"משקיפים" על פני סדום. מדוע הם משקיפים? נשאל את הילדים. אנו רואים שהאורחים 

בוודאי יהיו ילדים שיכירו את סיפורי סדום, וידעו לענות שהמלאכים הם בדרך להפוך את 

 .2סדום



                                                           
לה' אכפת מהתנהגות בני אדם אלה  ומעניין לציין שכל סיפורי חז"ל על סדום הם במסגרת בין אדם לחברו! כלומר, 3

 לאלה, ולאו דווקא מהתנהלותם בעניינים שבין אדם למקום.

: ה' אמר )לעצמו(: האם ייתכן שאני ונסביראת פסוק י"ז  נקראוכאן אנו מגיעים להתייעצות. 

שות? הרי נתתי לו את הארץ. האם ייתכן שאחריב מסתיר מאברהם את מה שאני עומד לע

 נחזור על השאלהחמש ערים )סדום, עמורה, אדמה, צבויים וצוער( מבלי להודיע לו על כך? 

ששאלנו לפני הקריאה: מי מתייעץ עם מי? והתשובה: ה' מתייעץ עם אברהם, או לפחות מודיע 

 לו מראש.

תשובות התלמידים, ואז נקרא עוד  : למה ה' צריך להתייעץ עם אברהם? נשמע אתנשאל

 פסוקים ונגלה עוד תשובות.

 י"ט.-קריאת פסוקים י"ח

 : מדוע, לפי הפסוקים, ה' מודיע לאברהם מראש על הפיכת סדום ועמורה?נשאל

 תשובות: נסכם

ה' נתן לאברהם את הארץ. כעת הארץ היא של אברהם, ולכן ה' מודיע לו מה הוא  •

התייעץ עם בנו לגבי החלון(. תשובה זו מופיעה ברש"י עושה )כמו האב שהודיע או 

 לפסוק י"ז, ד"ה: המכסה אני.

ה' אומר שאברהם חביב לפניו, עד כדי כך  -ע"פ פס' י"ח: ואברהם היו יהיה לגוי גדול  •

שהוא בירך אותו להיות גוי גדול, ושיתברכו ממנו כל גויי הארץ. אם כך, הוא חייב 

 גויי הארץ.להודיע לו מה עומד לקרות עם 

ע"פ פס' י"ט: ה' יודע שאברהם יחנך את כל בני ביתו לשמור דרך ה', לעשות צדקה  •

 –ומשפט. רד"ק מסביר: "כי יאמר להם 'ִשמרו דרך ה' וייטב לכם. ואם לא תשמרו 

לא  –יעשה עמכם בהפך )ההיפך(. וכל אשר דיבר עלי לעשות טובה לי ולזרעי אחרי 

תאמרו: 'לא ישגיח במעשיכם' )לה' לא אכפת מה  יעשה אם לא תשמרו דרכו'. ושמא

 . ואם תאמרו:'ראו מה עשה בסדום ועמורה לפי שהיו רשעים -עושים בני האדם( 

', והנה, )רעידת אדמה( היה, כמו שאנו רואים מקומות נשקעים מפני הרעש ה'מקר

 .'", שישחית סדום ועמורה בעבור מעשיהם הרעיםקודם שישחיתםהוא אמר אלי '

כלומר, הרד"ק מסביר את הקשר בין הפסוק "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת 

ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט" )פס' י"ט( לבין העובדה שה' גילה 

לאברהם מראש שהוא הולך להשחית את סדום ועמורה. השחתת סדום אמורה להיות 

ר את דרך ה' לעשות צדקה ומשפט. מה יקרה למי שלא ישמו –תזכורת לבניו אחריו 

מעשי סדום הפוכים לדרך צדקה ומשפט. גם אם יאמרו הבנים שלה' לא אכפת ממעשי 

. ואם יאמרו הבנים 3הרי שהעונש של סדום ועמורה מוכיח שלה' כן אכפת –בני האדם 

הנה ה' הודיע  –שהפיכת סדום ועמורה היא מקרה שעלול לקרות בעת רעידת אדמה 



                                                           
 סיפורים אלה מובאים בגמרא, סנהדרין ק"ט עמוד ב', בארמית. 4

מה שמוכיח שאין זה מקרה, אלא גמול על מעשים  -ום לפני שזה קרה על הפיכת סד

 רעים.

מה נאמר לילדים? נסביר שאברהם הוא מחנך גדול, והוא מחנך  -מכל דברי הרד"ק  

את בניו ובני ביתו. הוא יספר להם על סדום ועמורה כדי לחנך אותם. הוא יְלמד בעצמו, 

 ויַלמד את בניו את הלקח ממעשה זה.

אלה מתקשרים לעניין שדיברנו עליו ביחידה הקודמת: הייפלא מה' דברים 

גם  -ה' יכול לעשות הכול. הוא ברא את העולם, ובכוחו לעשות הכול  –דבר 

לברוא בריאה חדשה, וגם להפוך את העולם. כמו כן, יש כאן עוד עיקר 

תורת הגמול. ה' גומל לאדם כמפעלו. בגיל זה אנו בונים את בניין  –באמונה 

 האמונה אצל תלמידינו. חשוב לציין גם את זה בשיעור.

 נעבור כעת לתאר את חטאי סדום.

אֶמר " כ  :כ"א-נקרא את פסוקים כ' י ה'ַויֹּ ָרה כִּ ם ַוֲעמֹּ י ָכְבָדה -ַזֲעַקת ְסדֹּ ָרָבה ְוַחָטאָתם כִּ

ד םָנא ְוֶאְרֶאה ַהְכַצֲעָקָתּה ַהָבָאה ֵאַלי ָעׂשּו -ֵאְרָדה כא.  ְמאֹּ  "ֹלא ֵאָדָעה-ָכָלה ְואִּ

להעלים ממנו. מתברר  -אמר אל אברהם, שהרי החליט שלא לכסות  –ויאמר ה' 

שחטאי סדום ועמורה כבדים מאוד. ה' ֵירד אל העיר סדום לראות בעיניו, האם 

כך עשו? חטאים  –צעקתם של אנשי העיר  -'כצעקתה'? כלומר, כצעקתה של העיר 

אם חטאיהם עדיין לא כל כך  –ה' יכלה אותם מיד. ואם לא  -כלה  –אם כן, אז  כבדים?

 אז ה' יראה ויחליט מה לעשות בעיר הזאת. -אדעה  –כבדים, אז 

 נכיר את העיר סדום:

נראה במפה. ונשאל: ליד מה היא  מי יודע איפה נמצאת העיר הזאת? •

 נמצאת? ליד ים המלח.

ובסביבה. מעטים הם נזכיר שהיום יש שם מלח שאינו מאפשר חיים בים 

הצמחים שצומחים שם, אבל פעם זה לא היה כך. נפנה את הילדים לעיון 

בפרק י"ג פסוק י'. נזכיר שהפסוקים שם מדברים על פרידת לוט ואברם. לוט 

בוחר לשבת בכיכר הירדן, משום שהיא "כולה משקה. כגן ה'. כארץ מצרים" 

פעם מלא מעיינות ופורה האזור הזה היה  -)המושקית ברווחה ממי הנילוס( 

 מאוד.

כדי להכיר את חטאי העיר סדום כאן, כדאי לספר כמה מסיפורי חז"ל כדי  •

להמחיש לילדים את חטאי העיר הזאת. סיפורים מתאימים נמצאים בספר: 

 (.416 – 14"על אבות לילדים", חלק א', מאת רבקה אליצור )סיפורים 

 ים:מטרת הסיפורים היא להדגיש את העניינים הבא

 בסדום לא היו חוקי אמת. כל החוקים היו מעוותים. •



 חטאי סדום היו במסגרת בין אדם לחברו. •

. דבר זה מנוגד לרוחו של אברהם אבינו שקיבל את אנשי סדום התנגדו לחסד •

 הארץ.

 

הצעות "דקות. הכרטיסיות לקבוצות נמצאות בסעיף  כחמשנעבוד בקבוצות במשך 

 ."להמחשה

 הקבוצות, נוכל לבנות על הלוח את הטבלה הבאה:תוך כדי הצגת תוצרי 

 אנשי סדום אברהם אבינו

 לא רצו להכניס אורחים מכניס אורחים

 לא חסים על חיי אדם מקבל כל אדם. כל אדם חשוב לו.

 לא רצו לתת משלהם לאחרים. אוהב חסד, נתן משלו לאחרים

 כל אחד שומר על רכושו נותן משלו לאחרים

 

לסיכום הדיון בטבלה ושמיעת הקבוצות, נדגיש כי אברהם היה אוהב חסד, ואילו אנשי סדום 

היו מנוגדים לאברהם בתפיסת עולמם. ומשום כך, הם לא יוכלו להמשיך לחיות בארץ שאותה 

 קיבל אברהם. 

 

 הצעות להמחשה: 

 בחלק זה תמצאו את כרטיסיות העבודה לקבוצות להכרת חטאי סדום.

ף ְרִטיִסים: ֲעבֹוָדה דַּ ְקבּוצֹות כַּ   לַּ

 1 ְקבּוָצה

 .ִבְסדֹום ַהַחִיים ֵתאּור ִלְפֵניֶכם

 .ַהֵתאּור ֶאת ִקְראּו .1

 . ַהְשֵאלֹות ַעל ֲענּו .2

 .ַבֶקַטע ֶשְקָראֶתם ָמה ְלִפי ְסדֹום ַאְנֵשי ַעל ַלִכָתה ַסְפרּו .3

ְסדֹום ה ָהיּו בִּ י ַהְרבֵּ י ֲעצֵּ י ָהָיה, ְפרִּ ה ְסדֹום ְלַאְנשֵּ יָרם, ֹאֶכל ַהְרבֵּ ים ָהיּו ּוְבעִּ י ָזָהב ּכֹורִּ ן ְוַאְבנֵּ י, חֵּ  ַאְנשֵּ

ים ָהיּו ְסדֹום ירִּ  .ְמאֹוד ֲעשִּ

י ָאְמרּו ל ָלנּו ָלָמה ,ַהֹּכל ָלנּו יֵּש: ְסדֹום ַאְנשֵּ ים ְלַקבֵּ ים? אֹוְרחִּ ים ַרק אֹוְרחִּ ָתנּו לֹוְקחִּ אִּ יְך, מֵּ ת ָצרִּ  ָלֶהם ָלתֵּ

ָטה י - ְוֹאֶכל מִּ יְך מִּ ים ָצרִּ ְכָלל אֹוְרחִּ ים ַעל ֶנֱאֹסר בֹואּו? בִּ יעַ  אֹוְרחִּ נּו ְלַהגִּ ירֵּ  .ְלעִּ

 .ֵביֵניֶכם ַבִשיָחה ֶפה ְבַעל ֲענּו :ְשֵאלֹות

 ?אֹוְרִחים ָרצּו לֹא ְסדֹום ַאְנֵשי ַמּדּועַ  •

 ?ַלֲעׂשֹות ְסדֹום ַאְנֵשי ֶהְחִליטּו ָמה •

 2קבוצה 

 .ִבְסדֹום ַהַחִיים ֵתאּור ִלְפֵניֶכם



 .ַהֵתאּור ֶאת ִקְראּו .1

 .ַהְשֵאלֹות ַעל ֲענּו .2

 .ַבֶקַטע ֶשְקָראֶתם ָמה ְלִפי ְסדֹום ַאְנֵשי ַעל ַלִכָתה ַסְפרּו .3

ִפיִלים ִקיר ְליַּד אֹותֹו מֹוִשיִבים ֲחֵבָריו ָהיּו, ִבְסדֹום ִבְמיָֻחד ָעִשיר ָאָדם ָהָיה ִאם ִקיר ֶאת ּומַּ , ָעָליו הַּ

ר חַּ ְספֹו ָכל ֶאת לֹוְקִחים ָהיּו ,ֶהָעִשיר ֶשל מֹותֹו ְלאַּ  .כַּ

 .ֵביֵניֶכם ְבִׂשיָחה ֶפה ְבַעל ֲענּו :ְשֵאלֹות

 ?ָעִשיר ָחֵברלְ  עֹוִׂשים ְסדֹום ַאְנֵשי ָהיּו ָמה •

 ?ֶכֶסף אֹו ָאָדם ַחֵיי – ִבְסדֹום יֹוֵתר ָחשּוב ָהָיה ָמה •

 

 3קבוצה 

 .ִבְסדֹום ַהַחִיים ֵתאּור ִלְפֵניֶכם

 .ַהֵתאּור ֶאת ִקְראּו .1

  .ַהְשֵאלֹות ַעל ֲענּו .2

 .ַבֶקַטע ֶשְקָראֶתם ָמה ְלִפי ְסדֹום ַאְנֵשי ַעל ַלִכָתה ַסְפרּו .3

ִית ִמְשָפט בַּ ת ֶשּנֹוֵתן ִמי ָכל: ְוהֹוִדיעַּ  ָכרֹוז הֹוִציא ִבְסדֹום הַּ ת מֹות – ֶלָעִני ֶלֶחם ְפרּוסַּ  !יּומַּ

 .ֵביֵניֶכם ְבִׂשיָחה ֶפה ְבַעל ֲענּו: ְשֵאלֹות

 ?ָהֲעִנִיים ְכַלֵפי ֶשִיְתַנֲהגּו ְסדֹום ַאְנֵשי ָרצּו ֵכיַצד •

 ?ָלֲעִנִיים ַיַעְזרּו ָהִעיר ֶשתֹוָשֵבי ִהְסִכימּו לֹא ְסדֹום ַאְנֵשי ,ְלַדְעְתֶכם ,ַמּדּועַ  •

 

 4קבוצה 

 .ִבְסדֹום ַהַחִיים ֵתאּור ִלְפֵניֶכם

 .ַהֵתאּור ֶאת ִקְראּו .1

  .ַהְשֵאלֹות ַעל ֲענּו .2

 .ַבֶקַטע ֶשְקָראֶתם ָמה ְלִפי ְסדֹום ַאְנֵשי ַעל ַלִכָתה ַסְפרּו .3

ְכָלל  .ֶשִלי – ֶשֶשִלי ''ָמה :ָהָיה ִבְסדֹום הַּ

 - ֶשְלָך'' – ֶשֶשְלָך ּוָמה

ם ְכלּום ְלָך נֹוֵתן לֹא ֲאִני ָתה ְוגַּ  .ָדָבר שּום ִלי נֹוֵתן לֹא אַּ

 .ֵביֵניֶכם ְבִׂשיָחה ֶפה ְבַעל ֲענּו: ְשֵאלֹות
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 ?ַהֶזה ַהְכָלל ֶשל ַהֶחְסרֹונֹות ָמה •

 ַהתֹוָשִבים ֶשל ָהִאְכַפִתיֹות ֹחֶסר ֶאת ַהְמָתֶאֶרת ַהָצָגה ְוֵהִכינּו ,ִבְסדֹום ִנְרִאים ַהַחִיים ֵכיַצד ִחְשבּו
 .ִמֶזה ֶזה
 

 

 מסרים והפנמה: 

בואו נחשוב על דרכים שבהן אנו יכולים להיות טובים ונעימים יותר  .אנחנו צאצאי אברהם

 .להידמות לאברהם ולהתרחק מדרכי אנשי סדום , כך שנוכללחברים, למשפחה ולסביבה כולה

 5נציג מקרה, והתלמידים יחשבו בקבוצות ,הכיתה לקבוצות בנות ארבעה תלמידים נחלק את

 :להלן המקרים .על דרך התנהגות ראויה שיש לאמץ

וכשכל התלמידים אוכלים בארוחת  ,מיכל שכחה את הכריך בבית, אין לה מה לאכול •

 .היא יושבת בכיסא עצובה ,עשר

מה הוא יכול לעשות? בשיעור הבא  –לרועי אבד העיפרון, הוא חיפש וחיפש ולא מצא  •

 .יש מבחן חשוב במדעים

הוא לא מבין כל כך  טוב עברית,  .לכיתה הגיע תלמיד חדש שעלה לפני חודש לישראל •

המורה שואלת: "מי מוכן לשבת ליד החבר  .נראה קצת אחרת והבגדים שלו מוזרים

 "?החדש

מתחיל לבכות, הוא  את בבית יושבת ומשחקת במחשב, פתאום אחיך הקטן בן השלוש •

 .לא מוצא את המוצץ שלו

נסכם שבכל יום נקרות בדרכנו הזדמנויות רבות לעזור, להושיט יד ולהאיר פנים. עלינו 

 .בלב פתוח, בנדיבות, בזריזות ובטוב לב ,להתאמץ ולהתנהג כבניו של אברהם אבינו

 

 סיכום: 

בניגוד לאנשי  –משום שיחנך את ביתו לעשות צדקה ומשפט  –למדנו על בחירת אברהם 

סדום, השונאים חסד ופועלים על פי משפט רשע ועוול. זה הציר המרכזי של השיעור: אברהם 

מול אנשי סדום. חטאי סדום גרמו לכך שה' מחליט להפוך את העיר. וכאן אנו לומדים משהו 

אנו לומדים כאן על החשיבות של מצוות של על תורת הגמול: ה' גומל לאדם כמפעלו. כמו כן, 

 בין אדם לחברו, של צדקה ומשפט ושל צדק ואמת.

 

 הרחבה והפניות למקורות נוספים:

, כדי לספר 16-14כדאי לעיין בספרה של רבקה אליצור "על אבות לילדים", חלק א' בקטעים 

 בשפה יפה ומסברת אוזן על חטאי אנשי סדום.


