
 ח'-פרק כ"א פסוקים א' גבולות היחידה: 

 הולדת יצחק  נושא היחידה: 

 כתבה: יעל דאר 

 1מספר שיעורים:  

 : כללי 

האיש  –ביחידה זו נלמד על הולדת יצחק, על הבטחת ה' שמתקיימת כאן ועל מעשיו של אברהם 

 המאמין בה'.

 

 

 פתיחה:  

לילדים סיפור. אבא ואימא הבטיחו לילדים שילכו ללונה פארק )וכד'( בחופש הגדול.  נספר

עדיין -החופשה התחילה. עברו שבועות הקיטנה. כבר הלכו לסבא וסבתא, לים ולברכה, טיילו ו

לא הלכו ללונה פארק. החופשה עמדה להסתיים. כבר התחילו להכין את הילקוטים לשנה 

: איך מרגישים הילדים? מה הם נשאלתי כבר ילכו ללונה פארק? והילדים מחכים. מ –הבאה 

: בוקר אחד, ממש בשבוע האחרון של החופש, העירו ההורים נמשיך בסיפורחושבים בלבם? 

את הילדים בשעה מוקדמת. הילדים התפלאו, הרי עדיין חופש. למה מוקדם? אבל ההורים 

 . 'היום נלך ללונה פארק', אמרו ההורים. זירזו את הילדים. ליד הדלת כבר עמדו סלים לפיקניק

לכך שהילדים שמחו, אמרו תודה, ונתנו אמון  ונכוון את השיחה: כיצד הגיבו הילדים? נשאל

 בהורים שלהם שהבטיחו וגם קיימו.

 המשפחה נסעה ללונה פארק, כולם נהנו מאוד וחזרו הביתה בשלום. – סוף הסיפור

בל הבטחה. הוא חיכה כמעט מאה שנה לקיומה של היום נלמד סיפור דומה. על מישהו שקי

 ההבטחה. האם ההבטחה התקיימה?

 

 לימוד הפסוקים: 

ב' עם משימת קריאה: איזו הבטחה התקיימה? )הולדת בן לאברהם -נקרא את פסוקים א'

 ושרה( אילו מילים בפסוקים מספרות על קיום ההבטחה?

שלושה ביטויים בשני פסוקים  –"כאשר אמר", "כאשר דיבר", "למועד אשר דיבר אותו אלוקים" 

 )!( המלמדים אותנו על קיום ההבטחה ע"י ה'.

 יש להדגיש את המסר. ה' מבטיח ומקיים!

 נשאל: מי זוכר מתי ה' הבטיח לאברהם?

 בברית בין הבתרים )פרק ט"ו פסוק ד'( •

 י"ט(-זבברית המילה )פרק י"ז פס' ט" •

 בתחילת הפרשה, בבשורת המלאכים )פרק י"ח פסוק י'( •

שלוש פעמים ה' הבטיח, ושלוש פעמים כתוב שהוא מקיים. אברהם ושרה היו צריכים לחכות 

הרבה שנים, עד גיל מבוגר מאוד. אנשים רגילים כבר לא יולדים בגיל הזה, אבל אברהם ושרה 

 הוא מקיים. –האמינו בה' שאם הוא מבטיח 



                                                           
 אפשר לעשות זאת בתיאום עם שיעור עברית. להקנות את סוגת ההזמנה ולהכין הזמנה מתאימה. 1

 הדפים הוכנו על ידי המורות רושי פרידמן וטל בר לב. 2

ח', ונראה -סוף סוף נולד בן לאברהם. נשאל: מה הוא צריך לעשות עכשיו? נקרא את פסוקים ג'

 מה אברהם עושה. 

 קורא לבנו יצחק )בגלל שה' אמר לו, ולא בגלל הצחוק של שרה(. •

 עושה לו ברית מילה. •

 עושה משתה גדול ביום גמילתו מהנקה )יום בו יצחק מתחיל ללמוד תורה(. •

 

אברהם לבנו בשם יצחק? )כי ה' אמר לו לעשות זאת )י"ז, י"ט(( למה עשה שאל: למה קרא נ

 י"ד((.-ברית מילה? )כי ה' ציווה אותו )י"ז, י'

נאמר: אנו רואים שאברהם עושה את מה שה' מצווה אותו לעשות! אברהם מאמין בה', ומוכן 

 לעשות כל מה שה' יגיד לו.

ל? לא כתוב שה' מצווה אותו. אברהם עושה נשאל: האם ה' ציווה את אברהם לעשות משתה גדו

 משתה גדול כדי להכיר תודה לה' על מה שזכה בו. 

העשרה: בשני פסוקים אנו רואים את השמחה הגדולה. שרה מביעה את שמחתה והתפעלותה 

שילדה בגיל כה מבוגר, ואומרת: מי מילל לאברהם היניקה בנים שרה? כלומר,  –מהנס שקרה לה 

 דבר משמח מאוד קרה לי.  –רה תלד בגיל מבוגר? צחוק עשה לי אלוקים מי היה מאמין שש

 

 הצעות להמחשה: 

. ההזמנה 1כתיבת הזמנה למשתה שעשה אברהם להולדת יצחק. )או לברית המילה( •

קריית ארבע, שם גר אברהם,  –תכלול פרטים שנלמדו, כגון: המקום בו תתקיים הברית 

אמנם לא עסקנו בזה, אך חז"ל אומרים  –נתון לדמיון. התאריך  –שם האולם, השעה 

 שזה היה בפסח, משמע: הברית באסרו חג, וכן הלאה.

לבנים: עם פרטים על ברית המילה שלהם, ולבנות: על  –לתת לילדים דף למילוי בבית  •

מופיעים בנספחים ליחידת  2הסיבה לשם שלהן, ועל איך שחגגו את הולדתן. הדפים

 ההוראה.

 

 מסרים והפנמה: 

 ה' מבטיח ומקיים )הבטחות צריך לקיים( •

 אברהם עושה את מה שה' מצווה אותו  לעשות )צריך לשמוע בקול ה'(. •

 אברהם מכיר תודה לה' )חשוב להגיד תודה(. •

 

 סיכום וסיום: 

וגם קיים. אברהם מאמין גדול בה', ועושה כל מה שה' אומר  –למדנו על לידת יצחק. ה' הבטיח 

 לו לעשות.  



 

  

 

 הרחבות:

 ניתן לעשות מעין משתה בכיתה לכבוד הולדת יצחק.

 .(הלכל התלמידים הזמנה למשתה יצחק )מצ"ב דוגמ נחלק ,לאחר שלומדים את היחידה

 .יערך בכיתה שלנו בשיעור הבאיהמשתה 

)על  לאברהם ושרה. יש אפשרות שכל תלמיד הוא מלך מארץ כנעןכל תלמיד מוזמן לכתוב ברכה 

, ואז בהזמנה כל תלמיד מקבל שם של מלך (שכל מלכי הארץ הגיעו למשתה ,פי דברי המדרש

 .מלכים בספר יהושע(ה 31מהרשימה של  אפשר לקחת)

 ,שקית הפתעות לכל תלמיד ש אפשרות גם להכיןיו ,כיבוד יביאואפשר שהתלמידים  ,במסיבה

 .מסיבת ההודיה על הולדת יצחקו מזכרת מפתק שז לשיםובתוכה 

 מילות השיר מצורפות בנספח ליחידה. ."צחוק בא לעולם" את השיר נלמדבמסיבה 

 

 הזמנה למסיבה זו נמצאת בעמוד הבא. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFsB-8dCSY4


 

            לבריאת העולם 2048שנת                                                  בס"ד 

 _________.התלמיד _לכבוד מלך _________  וממלכתו, 

יצחק הקטן הגיע לגיל שנתיים, ואנו מתכבדים להזמינך לחגוג 

והודיה לבורא יתברך את לידתו עמנו במשתה ובשמחה ובשבח 

 של בננו היקר, גמילתו מהחלב ותחילת לימודו בתורה. 

הנך מוזמן להביא כיבוד, וכן לכתוב ברכה לאברהם ושרה 

 וליצחק הקטן בשם כל ממלכתך.

, באולם כיתה __________המסיבה תיערך בבית ספר 

 .______בשעה  _______בנים, ביום ___

 בברכה, אברהם ושרה

 

 

 


