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ַהְבָטַחת ָהָאֶרץ ְוַהְבָטַחת ַהזֶַּרע
סּוִקים יד-יח( ֶרק יג פְּ )פֶּ יחידה 71

יָך֙  ֵעיֶנ֨ ָנ֤א  א  ֣ ׂשָ ֹו  ִעּמ֔ ֵמֽ ֶרד־֣לֹוט  ֽ ִהּפָ ֲחֵר֙י  ַאֽ ם  ֶאל־ַאְבָר֗ ר  ָאַמ֣ ַוֽי-ה-֞ו-ה  יד 

י ֶאת־ ֧ ה׃ טו ּכִ ְדָמה ָוָיּֽמָ ה ָוֵק֥ ָנה ָוֶנְ֖גּבָ ם ָצֹפ֥ ֑ ה ׁשָ ֣ ר־ַאּתָ ֖קֹום ֲאׁשֶ ה ִמן־ַהּמָ ּוְרֵא֔
י  ֥ ְמּתִ ְוׂשַ טז  ַעד־עֹוָלֽם׃  ְלַזְרֲעָך֖  ּוֽ ה  ֶנּ֑נָ ֶאּתְ ְלָך֣  ה  ֹרֶא֖ ה  ֥ ר־ַאּתָ ֲאׁשֶ ֶרץ  ל־ָהָא֛ ּכָ
ֶרץ  ָהָא֔ ר  ֶאת־ֲעַפ֣ ִלְמנֹו֙ת  יׁש  ִא֗ ִאם־יּוַכ֣ל  ר׀  ֣ ֲאׁשֶ ֶרץ  ָהָא֑ ר  ֲעַפ֣ ֽ ּכַ ת־ַזְֽרֲעָך֖  ֶאֽ
ה׃  ֶנּֽנָ ְלָך֖ ֶאּתְ י  ֥ ּכִ ּה  ֑ ּוְלָרְחּבָ ּ֖ה  ֶרץ ְלָאְרּכָ ָא֔ ּבָ ְ֣ך  ֶנֽה׃ יז ֚קּום ִהְתַהּלֵ ִיּמָ ֽם־ַזְֽרֲעָך֖  ּגַ
ַ֖ח  ם ִמְזּבֵ ֥ ֶבן־ׁשָ ֽ ֶחְב֑רֹון ַוּיִ ר ּבְ ֣ א ֲאׁשֶ לֵֹנ֥י ַמְמֵר֖ ֵאֽ ב ּבְ ׁ֛שֶ א ַוּיֵ ֹב֛ ם ַוּיָ ל ַאְבָר֗ ֱֽאַה֣ יח ַוּיֶ

ַלֽי-ה-ֽו-ה׃

י ַהְבָטחֹות ִהְבִטיַח ה' ְלַאְבָרם. ּתֵ א. ׁשְ
ׁש ֶאת ַהַהְבָטָחה ָהִראׁשֹוָנה. ַמְדּגֵ נּו ּבְ     1. ַסּמְ
ה. ִנּיָ ְ ֶצַבע ַאֵחר ֶאת ַהַהְבָטָחה ַהּשׁ נּו ּבְ     2. ַסּמְ

ׁש ְקָצת!( חֹול ֵמֶהָחֵצר. א. ָהִביאּו ְקָצת )ַמּמָ
ָלִדים. ּבֹו ּפֹוְסִעים ַהּיְ ִביל ׁשֶ ְ ֶבק ַעל ַהּשׁ ׁש ְקָצת!( ּדֶ ב. ִמְרחּו ְקָצת )ַמּמָ

ֶבק. יֵרי ַהחֹול ַעל ַהּדֶ ְרּגִ רּו ֶאת ּגַ ּזְ ג. ּפַ
יֵרי ַהחֹול. ְרּגִ ף ֵמעֶֹדף ּגַ ד. ַנֲערּו ֶאת ַהּדַ

יֵרי ַהחֹול. ְרּגִ ה. ַנּסּו ִלְמנֹות ֶאת ּגַ
ם?... ו. ַהִאם ִהְצַלְחּתֶ

ָנַען"  ָכל ֶאֶרץ כְּ ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם... ָואוֵֹלְך אֹתוֹ בְּ "ָוֶאקַּ
ַע כד( )ְיהוֹשֻׁ

ֶרץ  ר ָהָא֑ ֲעַפ֣ ת־ַזְרֲעָך֖ ּכַ י ֶאֽ ֥ ְמּתִ "ְוׂשַ
ֶנֽה" ֽם־ַזְרֲעָך֖ ִיּמָ ֶרץ ּגַ ר ָהָא֔ יׁש ִלְמנֹו֙ת ֶאת־ֲעַפ֣ ר׀ ִאם־יּוַכ֣ל ִא֗ ֣ ֲאׁשֶ

ים ַהֲחֵסרֹות: ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ב. ַהׁשְ

ה..." ֶנּנָ ה רֶֹאה  ֶאּתְ ר ַאּתָ ל  ֲאׁשֶ י ֶאת ּכָ 1. "ּכִ

ֲעַפר ָהָאֶרץ..." י ֶאת  ּכַ ְמּתִ 2. "ְוׂשַ

. ב ַאְבָרם?   ֵ 1. ֵהיָכן ִהְתַיּשׁ

. ֶחְברֹון?  ָנה ַאְבָרם ּבְ 2. ָמה ּבָ

ָפסּוק יח ַוֲענּו: נּו ּבְ ג. ַעּיְ

ּיּור ַלֲהָנַאְתֶכם! ִצְבעּו ֶאת ַהּצִ
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ְנִתיַנת ָהָגר ְלַאְבָרם
סּוִקים א-ו( ֶרק טז פְּ )פֶּ יחידה 78

ָהָגֽר׃  ּה  ָמ֥ ּוׁשְ ית  ִמְצִר֖ ה  ְפָח֥ ׁשִ ְוָלּ֛ה  ֑לֹו  ה  ָיְֽלָד֖ א  לֹ֥ ם  ַאְבָר֔ ת  ׁשֶ ֵא֣ ַר֙י  ְוׂשָ  א 
ּבֹא־ָנ֙א ֶאל־ ֶדת  ִמּלֶ֔ ִני י-ה-ו-֙ה  ֲעָצַר֤ א  ה־ָנ֞ ִהּנֵ ם  י ֶאל־ַאְבָר֗ ַר֜ ׂשָ אֶמר  ַוּתֹ֨ ב 

י  ַר֣ ׂשָ ח  ֞ ּקַ ַוּתִ ג  י׃  ָרֽ ׂשָ ְל֥קֹול  ם  ַאְבָר֖ ע  ַמ֥ ׁשְ ַוּיִ ה  ּנָ ֑ ִמּמֶ ֶנ֖ה  ִאּבָ אּוַל֥י  י  ְפָחִת֔ ׁשִ
ֶבת  ֥ ְלׁשֶ ים  ִנ֔ ׁשָ ר  ׂשֶ ֶע֣ ֙ץ  ִמּקֵ ּה  ְפָחָת֔ ׁשִ ְצִרי֙ת  ַהּמִ ֶאת־ָהָג֤ר  ם  ת־ַאְבָר֗ ׁשֶ ֵאֽ
א ֶאל־ָהָג֖ר  ֹב֥ ה׃ ד ַוּיָ ֽ ָ ּה ֥לֹו ְלִאּשׁ ֖ ם ִאיׁשָ ּה ְלַאְבָר֥ ן ֹאָת֛ ֥ ּתֵ ָנַ֑ען ַוּתִ ֶרץ ּכְ ֶא֣ ם ּבְ ַאְבָר֖
י ֶאל־ַאְבָר֮ם  ַר֣ אֶמר ׂשָ ֵעיֶנֽיָה׃ ה ַוּתֹ֨ ּה ּבְ ֖ ִבְרּתָ ל ּגְ ַק֥ ָתה ַוּתֵ י ָהָר֔ ֣ ֶר֙א ּכִ ַהר ַוּתֵ֨ ֑ ַוּתַ
ֵעיֶנ֑יָה  ל ּבְ ָתה ָוֵֽאַק֖ י ָהָר֔ ֣ ֶר֙א ּכִ ָך ַוּתֵ֨ ֵחיֶק֔ ְפָחִת֙י ּבְ י ׁשִ ּתִ י ָנַת֤ ֹנִכ֗ יָך֒ ָאֽ ֶ֒ י ָעל ֲחָמִס֣
ְך  ָיֵד֔ ְפָחֵתְך֙ ּבְ ֤ה ׁשִ י ִהּנֵ ַר֗ ם ֶאל־ׂשָ אֶמר ַאְבָר֜ י ּוֵביֶנֽׄיָך׃ ו ַוּיֹ֨ יִנ֥ ט י-ה-֭ו-ה ּבֵ ּפֹ֥ ִיׁשְ

ֶנֽיָה׃ ח ִמּפָ ְבַר֖ י ַוּתִ ַר֔ ָ֣ה ׂשָ ַעּנֶ ֵעיָנִ֑יְך ַוּתְ ֹוב ּבְ י־ָלּ֖ה ַהּט֣ ֲעׂשִ

ת ַאְבָרם". ַרי ֵאׁשֶ ַרי: "ׂשָ תּוב ַעל ׂשָ ֶהן ּכָ ּבָ ָעִמים ׁשֶ ל ַהּפְ ׁש ֶאת ּכָ ַמְדּגֵ יׁשּו ּבְ א. 1( ַהְדּגִ
ְפָחה. ִהיא ׁשִ תּוב ַעל ָהָגר ׁשֶ ּכָ ָעִמים ׁשֶ ל ַהּפְ ֶצַבע ַאֵחר ֶאת ּכָ יׁשּו ּבְ     2( ַהְדּגִ

ה? ים ֵאּלֶ ִמּלִ יׁש ָלנּו ּבְ ֶכם רֹוָצה ַהּתֹוָרה ְלַהְדּגִ ה: ָמה ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ ֵאָלה ְלִדּיּון ּבַ     3( ׁשְ

ְפָחה ִמְצִרית? ָהָגר ָהְיָתה ׁשִ ר ׁשֶ סּוק ְמֻסּפָ ֵאיֶזה ּפָ ָפסּוק   .ב. 1( ּבְ ּבְ

ָרי"? ַמע ַאְבָרם ְלקֹול ׂשָ ׁשְ תּוב: "ַוּיִ סּוק ּכָ ֵאיֶזה ּפָ ָפסּוק   .    2( ּבְ ּבְ

ַרי ָנְתָנה ֶאת ָהָגר ְלַאְבָרם? ּשָׂ ר ׁשֶ סּוק ְמֻסּפָ ֵאיֶזה ּפָ ָפסּוק   .    3( ּבְ ּבְ

ַרי? ׂשָ ָהָגר ִזְלְזָלה ּבְ ר ׁשֶ סּוק ְמֻסּפָ ֵאיֶזה ּפָ ָפסּוק   .    4( ּבְ ּבְ

ַטֲעָנה? ָאה ְלַאְבָרם ּבְ ַרי ּבָ ּשָׂ ר ׁשֶ סּוק ְמֻסּפָ ֵאיֶזה ּפָ ָפסּוק   .   5( ּבְ ּבְ

ים. ים / לֹא ִהְסּכִ ַרי אֹו לֹא?       ִהְסּכִ ים ִעם ׂשָ ג.  1( ַהִאם ַאְבָרם ִהְסּכִ
יָמה. יָמה / לֹא ִהְסּכִ ַרי אֹו לֹא?       ִהְסּכִ יָמה ִעם ׂשָ     2( ַהִאם ָהָגר ִהְסּכִ

ֶחְלקֹו" ֵמַח ּבְ יר ֶאת ְמקֹומֹו ְוַהּשָׂ ּכִ "ַהּמַ
ְרֵקי ָאבֹות ו, ו( )ּפִ

ְפָחה: ל ׁשִ ֵני ִצּיּוִרים ׁשֶ ֵחֶלק א: ִלְפֵניֶכם ׁשְ

ַתְפִקיד: ל ְיָלִדים ּבְ ֵני ִצּיּוִרים ׁשֶ ֵחֶלק ב: ִלְפֵניֶכם ׁשְ

ֵמָחה. ְפָחה ַהּשְׂ ִ ל ַהּשׁ ּיּור ׁשֶ ל ֶאת ַהּצִ ַמְעּגָ יפּו ּבְ א. ַהּקִ

"זֹאת ְזכּות

ָאְכלּו  ִלים ׁשֶ טֹוף ּכֵ ִלׁשְ

יִקים!" ים ַצּדִ ֵמֶהם ֲאָנׁשִ

"ָלָמה ֲאִני ְצִריָכה

ִלים? ָהִאם ֲאִני  טֹוף ּכֵ ִלׁשְ

ּה?" ּלָ ְפָחה ׁשֶ ִ ַהׁשּ

ֵמָחה: ְפָחה ַהּשְׂ ִ ְתִאימֹות ַלּשׁ ים ַהּמַ ּלִ ל ֶאת ַהּמִ ַמְעּגָ יפּו ּבְ ב. ַהּקִ

ּיּות        ַאְחָריּות / ִזְלזּול ַעס       ְזִריזּות / ִאּטִ ִנים / ּכַ ְמָחה / ַעְצבּות       ְמאֹור ּפָ ׂשִ

ה: ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ֵאלֹות ְלׂשִ  ג. ׁשְ
ֵמָחה? ְפָחה ָהִראׁשֹוָנה ׂשְ ִ ה ְלַדֲעְתֶכם ַהּשׁ     • ָלּמָ

ּה, ָמה ֲהִייֶתם אֹוְמִרים ָלּה? ר ִאּתָ ם ְלַדּבֵ עּוָסה? לּו ְיָכְלּתֶ ה ּכְ ִנּיָ ְ ְפָחה ַהּשׁ ִ ה ְלַדֲעְתֶכם ַהּשׁ     • ָלּמָ

ה.  ּתָ ִית ּוַבּכִ ּבַ ִאים ּבַ ם ְמַמּלְ ַאּתֶ ְפִקיִדים נֹוָסִפים ׁשֶ בּו ַעל ּתַ ִחׁשְ


