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 71. הבטחת הארץ והבטחת הזרע
 )פרק י"ג פסוקים י"ד-י"ח(

א. הקדמה 

אחרי פרידתו של לוט, נגלה ה' אל אברם והבטיח לו את הבטחת הארץ והבטחת הזרע. 
הבטחת הארץ - כל הארץ שהוא רואה תהיה שלו ושל זרעו. 

הבטחת הזרע - עתיד לצאת ממנו עם גדול, שאי אפשר יהיה למנותו.
שתי ההבטחות נראו באותו זמן רחוקות מאוד ממימוש, משום שהארץ הייתה מיושבת כולה בעמי כנען )ולא היה נראה שהם 

מתכננים לעזוב(, וכן משום ששרי הייתה עקרה1 וכלל לא היו להם ילדים.
 למרות זאת )ואולי דווקא בגלל זה( - ה' ציווה על אברם:

1. לשאת את עיניו ולראות בעיניו את הארץ שעתידה להיות כולה שלו. 
2. ללכת בארץ לאורכה ולרוחבה.

  - כל זאת כדי לקשר אותו לארץ ולהרגשת הבעלות על הארץ.2

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ִמן־ ה  ּוְרֵא֔ עיניך  הרם  יָך֙  ֵעיֶנ֨ ָנ֤א  א  ֣ ׂשָ ֹו3  ִעּמ֔ ֵמֽ ֶרד־֣לֹוט  ֽ ִהּפָ ַאֲחֵר֙י  ם  ֶאל־ַאְבָר֗ ר  ָאַמ֣ ַוֽי-ה-֞ו-ה  יד 
ֶרץ  ל־ָהָא֛ ֶאת־ּכָ י  ֧ ּכִ טו  מערבה׃  ה  ָוָיּֽמָ מזרחה  ְדָמה  ָוֵק֥ דרומה  ה  ָוֶנְ֖גּבָ ָנה  ָצֹפ֥ ם4  ֑ ׁשָ ה  ֣ ר־ַאּתָ ֲאׁשֶ ֖קֹום  ַהּמָ
ִאם־ ר׀  ֣ ֲאׁשֶ ֶרץ  ָהָא֑ ר  ֲעַפ֣ ּכַ ת־ַזְרֲעָך֖  ֶאֽ י  ֥ ְמּתִ ְוׂשַ טז  ַעד־עֹוָלֽם׃  ְלַזְרֲעָך֖  ּוֽ ה  ֶנּ֑נָ ֶאּתְ ְלָך֣  ה  ֹרֶא֖ ה  ֥ ר־ַאּתָ ֲאׁשֶ
הזרע  את  גם  כך  הארץ,  עפר  את  למנות  אפשר  שאי  כמו  ֶנֽה  ִיּמָ ֽם־ַזְרֲעָך֖  ּגַ ֶרץ  ָהָא֔ ר  ֶאת־ֲעַפ֣ ִלְמנֹו֙ת  יׁש  ִא֗ יּוַכ֣ל 
ה׃  ֶנּֽנָ ֶאּתְ ְלָך֖  י  ֥ ּכִ ּה  ֑ ּוְלָרְחּבָ ּ֖ה  ְלָאְרּכָ ֶרץ  ָא֔ ּבָ ְ֣ך  ִהְתַהּלֵ ֚קּום  יז  למנות׃  יהיה  אפשר  אי  ממך  שיצא   )העם( 

ֵאלֵֹנ֥י  ב ּבְ ׁ֛שֶ א ַוּיֵ ֹב֛ ם התהלך בארץ והעביר אוהלו ממקום למקום כמצוות ה'.5 עד שבסופו של דבר: ַוּיָ ל ַאְבָר֗ ֱאַה֣ יח ַוּיֶ
ַ֖ח ַלֽי-ה-ֽו-ה׃6 ם ִמְזּבֵ ֥ ֶבן־ׁשָ ֽ ֶחְב֑רֹון ַוּיִ ר ּבְ ֣ א ֲאׁשֶ ַמְמֵר֖

ג. מנגינת הכתוב 

 ה' נתן לנו את ארץ ישראל לאחוזת עולם. 
ההליכה ברחבי ארץ ישראל וההסתכלות בנופיה מחזקות את הקשר שלנו לארץ ישראל.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

בצד ימין, למידה מתוך הפסוקים: 

משימות א', ב' עוסקות בהבטחות הארץ והזרע.•−
משימה ג' עוסקת בהתיישבותו של אברם בחברון. •−

1  “ותהי שרי עקרה, אין לה ולד" )י"א, ל’(.
2  “דעת מקרא" בשם “בעל הדיוקים": “הקב"ה רצה שאברהם יתהלך הליכה זאת, אשר תקנה לו מלבד ידיעת הבעלות גם את הרגשת הבעלות עליה 

משום ‘חביבותא דאברהם אבינו’." ויש אומרים שבהליכה זו היה מעין קניין על הארץ. הנצי"ב כותב: “פעולת ההילוך עד מקום ראות עיניו היה אות 
לקנין" )י"ז(. ועיינו עוד בתרגום יונתן, וכן בדברי הרמב"ן כאן.

3  מכאן שאין ללוט חלק בהבטחות שהבטיח כאן ה’ לאברם )ועיינו עוד בפירושו של הנצי"ב, “העמק דבר"(.
4  אברם היה בין בית אל ובין העי.

5  עיינו רמב"ן, “העמק דבר" וכן ב"דעת מקרא".
6  זהו המזבח השלישי שאברם בנה )אחרי המזבחות בשכם ובבית אל(. ייתכן שבנה את המזבח כדי להודות לה’ על הבטחת הארץ והזרע, ייתכן 

שמטרתו הייתה לעבוד את ה’ ולפרסם את שמו, ואולי שני הדברים גם יחד.
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 בצד שמאל:

ציור שנועד להמחיש, שטיול בארץ ישראל הוא הליכה בדרכי אבותינו ומחזק את הקשר שלנו לארץ.•	

פעילות שבה מתנסים התלמידים במניית גרגירי חול... בהקשר זה אפשר לפתח בכיתה שיחה בעניין משמעות •	

המשל שממשילה התורה את עם ישראל לעפר הארץ.

)כדאי לוודא שהתלמידים מורחים רק מעט דבק, ובנוסף משאירים את החוברות פתוחות עד שכל הדבק יתייבש(.

הרחבות והמחשות נוספות: 

 נושא הכיוונים - "צפונה ונגבה וקדמה וימה" - הוא קשה עבור הרבה ילדים בכיתה א'. •	

 ובכל זאת, אם המורה חושב שזה מתאים לתלמידי כיתתו, הוא יכול לשקול לפתח את הנושא.

 אפשר לציין את הכיוונים בתוך הכיתה )על גבי הקירות(.

 אפשר לצאת לחצר ולשחק )"כולם רצים לצד צפון" וכדומה(.

אפשר לנסות ולהבין את פשר השמות )"ימה" - הצד של הים, "מערב" - הצד בו השמש שוקעת בערב וכו'(.

להביא לכיתה את השיר של דדי גראוכר: "כי את כל הארץ אשר אתה רואה..."•	

להביא לכיתה את השיר של יורם טהרלב: "קום והתהלך בארץ".•	

להיזכר בפסוקים אלה כשיוצאים עם התלמידים לטיול.•	

לבקש מהילדים לספר על טיולים שהם טיילו בארץ עם המשפחה או עם חברים.•	
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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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 78. נתינת הגר לאברם
 )פרק ט"ז פסוקים א'-ו'(

א. הקדמה 

מלאו עשר שנים לישיבת אברם ושרי בארץ כנען. שרי כבר הייתה בת 75 ועדיין עקרה, והדבר גרם לה צער רב. שרי הציעה 
ה השמחה בבית. אמנם בן זה לא יהיה ממש בנה  לאברם לקחת את הגר שפחתה לאישה,1 בתקווה שאולי ייוולד ממנה בן וִתרּבֶ
של שרי, אבל מכיוון שהגר היא השפחה שלה ונשארת השפחה שלה, אז בן שייוולד לה יוכל להיחשב כשייך גם לה. שרי תוכל 
להשתתף בגידולו ולשמוח בו.2 אברם שמע לעצה,3 ושרי נתנה לו את הגר שפחתה לאישה. זכות גדולה נפלה בחלקה של הגר, 
שלמרות היותה שפחה - זכתה להילקח ע"י אברם הצדיק לאישה. אבל לשרי נכונה אכזבה... אחרי שהגר הרתה, לא די בכך 
שהיא לא הכירה טובה לשרי, שבזכותה וביוזמתה היא ניתנה לאברם, אלא שהיא החלה אף לזלזל בה! בעיניה היא פסקה להיות 
שפחתה של שרי והפכה להיות האישה העיקרית בבית.4 במצוקתה פנתה שרי לאברם, ואברם הסכים עמה. הוא הבהיר שהגר 
הייתה ונשארה שפחת שרי, אבל הגר סירבה לקבל את הדברים, וכששרי דרשה ממנה לעשות את העבודות שכל שפחה רגילה 

לעשות - היא ראתה בכך עינוי5 והחליטה לברוח.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ם  י ֶאל־ַאְבָר֗ ַר֜ אֶמר ׂשָ ּה ָהָגֽר׃ ב ַוּתֹ֨ ָמ֥ ית ּוׁשְ ה ִמְצִר֖ ְפָח֥ ה ֑לֹו ְוָלּ֛ה לשרי ׁשִ א ָיְלָד֖ ם6 לֹ֥ ת ַאְבָר֔ ׁשֶ ַר֙י ֵא֣ א ְוׂשָ
בגלל שהיא  ה  ּנָ ֑ ִמּמֵ ֶנ֖ה  ִאּבָ אּוַל֥י  התחתן עם שפחתי  י  ְפָחִת֔ ּבֹא־ָנ֙א ֶאל־ׁשִ ֶדת  ִמּלֶ֔ ִני י-ה-ו-֙ה  ֲעָצַר֤ א  ה־ָנ֞ ִהּנֵ
ח  ֞ ּקַ י׃ ג ַוּתִ ָרֽ ם ְל֥קֹול ׂשָ ע ַאְבָר֖ ַמ֥ ׁשְ ה השמחה בבית7 ַוּיִ שפחתי, הילדים שלה ייחשבו כאילו הם גם הילדים שלי, וִתְרּבֶ

ם מאז הגיע אברם  ֶבת ַאְבָר֖ ֥ ים ְלׁשֶ ִנ֔ ר ׁשָ ׂשֶ סוף ֶע֣ ֙ץ ְבּ ּה ִמּקֵ ְפָחָת֔ ְצִרי֙ת ׁשִ ם ֶאת־ָהָג֤ר ַהּמִ ת־ַאְבָר֗ ׁשֶ י ֵאֽ ַר֣ ׂשָ
ַהר  ֑ ַוּתַ א ֶאל־ָהָג֖ר  ֹב֥ ַוּיָ ה׃ ד  ֽ ָ ֥לֹו ְלִאּשׁ ּה האיש שלה, בעלּה  ֖ ם ִאיׁשָ ּה ְלַאְבָר֥ ן ֹאָת֛ ֥ ּתֵ ַוּתִ ָנַ֑ען8  ּכְ ֶרץ  ֶא֣ ּבְ והתיישב 

נהגה  ולא  גברתה,  בשרי  זלזלה  היא  ֵעיֶנֽיָה  ּבְ ּה  ֖ ִבְרּתָ ּגְ ל  ַק֥ ַוּתֵ בהיריון  שהיא  ָתה  ָהָר֔ י  ֣ ּכִ הגר  ֶר֙א  ַוּתֵ֨ בהיריון  הייתה 

י  ּתִ י ָנַת֤ י ָעֶליָך֒ גזל השפחה שלי - עליך הוא חל,9 בגלל ש-ָאֹנִכ֗ י ֶאל־ַאְבָר֮ם ֲחָמִס֣ ַר֣ אֶמר ׂשָ עוד כשפחתה׃ ה ַוּתֹ֨

ֵעיֶנ֑יָה היא התחילה לזלזל  ל ּבְ ָתה וכשהיא ראתה שהיא בהיריון ָוֵאַק֖ י ָהָר֔ ֣ ֶר֙א ּכִ ָך להיות לך לאישה ַוּתֵ֨ ֵחיֶק֔ ְפָחִת֙י ּבְ ׁשִ
י ּוֵביֶנֽׄיָך אם אתה, אברם, אינך מסכים לדברי, הרי שה' ישפוט  יִנ֥ ט י-ה-֭ו-ה ּבֵ ּפֹ֥ בי, ואתה מתעלם ואינך אומר דבר! ִיׁשְ

ְך אני מסכים עם דברייך ומבהיר שהגר  ָיֵד֔ ְפָחֵתְך֙ ּבְ ֤ה ׁשִ י ִהּנֵ ַר֗ ם ֶאל־ׂשָ אֶמר ַאְבָר֜ ויכריע מי מבין שנינו צודק׃ ו ַוּיֹ֨

ֵעיָנִ֑יְך את יכולה להתייחס אליה כאל שפחה ולהטיל עליה כל עבודה שאת  ֹוב ּבְ י־ָלּ֖ה ַהּט֣ היא שפחתך ונתונה בידך. ֲעׂשִ

י שרי דרשה מהגר לעשות עבודות, אך הגר ראתה בעבודות אלה עינוי )"מה פתאום ששרי  ַר֔ ָ֣ה ׂשָ ַעּנֶ רוצה שהיא תעשה. ַוּתְ

ֶנֽיָה הגר החליטה לברוח׃  ח ִמּפָ ְבַר֖ תגיד לי מה לעשות? וכי אני השפחה שלה??"( ַוּתִ

ג. מנגינת הכתוב

בפרקי אבות )ו', ו'(, בעניין המידות שהתורה נקנית בהן, אומרת המשנה: 
קהתי(.  )הרב  לו  ראוי  שאינו  למקום  נדחק  ואינו  ומקומו,  ערכו  את  יודע  שהאדם  היא  הכוונה   - מקומו"  את   "המכיר 

"והשמח בחלקו" - כלומר, שהאדם שמח ומודה לה' על חלקו.

1  מעיקר הדין מותר לאדם לשאת יותר מאישה אחת, ובעבר היה גם מקובל לעשות כך.
2  רש"י אומר ששרי  קיוותה שבזכות מעשה זה, תזכה גם היא לבנים. 

3  רמב"ן: “כל כוונתו לעשות רצון שרה, שתבנה ממנה, שיהיה לה נחת רוח בבני שפחתה או זכות שתזכה היא לבנים בעבור כן, כדברי רבותינו".
4  “אמרה )הגר(: שרי זו אין סתרה כגלויה, מראה עצמה כאילו היא צדקת ואינה צדקת, שלא זכתה להריון כל השנים הללו ואני נתעברתי מביאה 

ראשונה" )רש"י(.
5  על פי פירושו של הרש"ר הירש.

6  התורה מדגישה מספר פעמים בפרק זה ששרי היא אשת אברם ושהגר היא שפחתה )אולי כדי שלא נתבלבל גם אנחנו(.
7  ילדים מוסיפים שמחה בבית, ובכך מוסיפים לבניינו )ועיינו ברש"י(.

8  לפי זה אברם היה בן 85 ושרי בת 75 )אברם הגיע לארץ כנען בגיל 75, ושרי הייתה צעירה ממנו בעשר שנים(.
9 העובדה שהגר מזלזלת בי ואינה מקשיבה לי יותר, הרי זה כאילו נגזלה שפחתי ממני, וזהו מעין חמס )גזל(, ואת אשמת החמס הזה אני מטילה עליך.
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הגר טעתה בדבר הזה. שרי היתה אשת אברם, והגר הייתה שפחתה. ברגע שהגר חשבה שהתפקידים התהפכו, ברגע שהיא 
ראתה את עצמה כאשת אברם והתייחסה אל שרי כפחותה ממנה וזלזלה בה - התחילו הצרות. בהתחלה היא נהגה בכפיות 
טובה וגרמה עלבון צורב לשרי גברתה, שבזכותה היא ניתנה לאברם. בהמשך היא פירשה את יחסה של שרי אליה כעינוי. 
בסופו של דבר היא החליטה לברוח, ומצאה את עצמה בודדה ועצובה במדבר. רק אחרי שהמלאך )בהמשך הפסוקים( חזר 

והסביר לה שתפקידה להיות שפחת שרי וששרי היא גברתה, ורק אחרי שהיא קיבלה את הדברים - הוטב לה.

 ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 
בחוברת:

בצד ימין, למידה מתוך הפסוקים: 
משימה א' נועדה להסב את תשומת לב התלמידים למספר הרב של הפעמים שבהן מדגישה התורה את היותה של •−

שרי אשת אברם ושהגר היא שפחה. זהו הבסיס להבנת הטעות של הגר בהתייחסותה המזלזלת כלפי שרי.
במשימה ב' נדרשים התלמידים לאתר את הפסוק ולזהות את 'מספרו', תוך כדי חזרה על תוכן הפסוקים ומהלך •−

הסיפור.
משימה ג' נועדה לברר וללבן עם התלמידים את תגובתם של אברם ושל הגר לעמדתה של שרי. •−

בצד שמאל:
בעזרת הציורים והמשימות ניתן לפתח עם התלמידים שיחה על היחס הראוי לתפקידים המוטלים עלינו וכיצד היחס 
שלנו לתפקידים משפיע על ההרגשה שלנו. כשרואים חשיבות בתפקיד המוטל עלינו ורואים בכל עבודה הזדמנות 

להיות שותפים - אז יכולים להרגיש שמחה וסיפוק בכל עבודה שהיא.

הרחבות והמחשות נוספות 
לספר על יהושע בן נון, שהיה מסדר את ספסלי בית המדרש, וזכה להיות המנהיג אחרי משה רבנו.•	
לעשות מבצע בשם "התפקידים שלי" או "גם אני עוזר" וכדומה. במבצע זה כל תלמיד יקבל כרטיס, ועליו יודבקו •	

מדבקות או יצוירו חייכנים על כל תפקיד שהוא ממלא או עזרה שהוא עוזר בבית או בכיתה. )אפשר לשלב פרסים, 
חתימות הורים וכו' - כיד הדמיון הטובה עליכם.(
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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


