
 בס"ד

 הביטו אל אברהם אביכם

 כל אחת מהן בדרך אחרת ומזווית שונה.  -דמויות שונות, שהכירו את אברהם שלוששבו על ח .1

 שורות( בשם כל אחת מן הדמויות, בה הדמות מספרת על אברהם: 6כתבו פסקה )לפחות 

 מתי או באיזו מסגרת הכירו ? 

  ?מהי התכונה המשמעותית של אברהם, שעלתה מן ההיכרות 

 לגבי כל אחת מן הדמויות, הקפידו להתבסס הן על פשט הפסוקים והן על מדרש או פירוש. 

 ציינו את המקורות עליהם התבססתם באמצעות הערות שוליים.   

 

 פירוש רבינו יונה על אבות פרק ה משנה ג .2

 –ת נתנסה אברהם אבינו ועמד בכלם עשרה נסיונו

  ...הראשון אור כשדים שהפלו נמרוד לכבשן האש וניצל

 והשני שצווהו לצאת מארצו שנאמר לך לך מארצך וממולדתך ועשה כן. 

 והשלישי שנאמר ויהי רעב בארץ ואף על פי שהקב"ה הבטיח ואמר לו ונברכו בך כל משפחות האדמה כשהביא הרעב לא הרהר אחר מדותיו. 

 הרביעי לקיחת שרה לפרעה. 

מאות ושמנה עשר איש החזיק ובטח בהקב"ה ונעשה לו נס שניצל והציל אחיו וכל רכוש סדום ועמורה  החמשי מלחמת ארבעה מלכים שבשלש

 והיה סובל המקרים לטובתו ולזכותו:

 בן תשעים ותשע שנה בהמלו את בשר ערלתו שם עצמו בסכנת הזקנה וניצל.  -הששי 

 השביעי לקיחת שרה לאבימלך. 

 ' ואם הרע הדבר על אודות בנו קיים מצותו. השמיני כשגרש הגר וישמעאל בנו במצות ה

אלא כשנודע ? וכי עד עכשו לא היה יודע והלא הכל גלוי וצפוי לפניו ,התשיעי לעקידת יצחק בנו שכתוב בה עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה

שבכל  ,גדולה מכל המצות שבתורהובא להודיענו כי יראת שמים  ,כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה :הדבר לבריות קורא הקדוש ברוך הוא בו

 חוץ מזו מפני שהיה הנסיון הגדול שבכלם כי לקח בנו להעלותו עולה.  'כי ירא אלהים אתה'הנסיונות לא אמר לו 

העשירי קבורת שרה. שנאמר לו קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה. וכשמתה אשתו לא מצא מקום לקברה עד שקנאו ולא הרהר. 

 ה חיבתו של אברהם אבינו היה מנסהו לגלות לבריות כי ירא אלהים ושלם בכל המדות:להודיע כמ

 

 ציינו זאת(.  -מצאו מקורות בפסוקים לכל הנסיונות )אם יש נסיון שלא מופיע בפסוקים  

  1תנו כותרת לכל קבוצה ע"פ בחירתכם.  קבוצותמיינו את הנסיונות למספר . 

 הסבירו את תשובתכם, ובססו מהי  המידה של אברהם שמתבררת ומתעצמת באמצעות הניסיון הזה?  -סיונותינ 3 בחרו

 . אותה על ציטוט מתאים. 

 

 

 פן משמעותי של אברהם.  -כל אחת מהן-מילים מתוך פרקי אברהם, המבטאות  3 בחרו .3

  -ל אחת מן המיליםכהציגו 

 (ציינו אותו -)אם הסתייעתם בפירוש שלה?מה המובן   איפה היא מופיעה ובאיזה הקשר? .א

 מדוע היא משמעותית בעיניכם?  .ב

בתנ"ך בכלל, מצאו פרק או פסוק נוסף שעשוי ללמד על משמעויות נוספות שלה, או  -ל המילה בהקשר רחב יותרהתבוננו ע .ג

 להרחיב את משמעותה לגבי אברהם. 

 לכם בנספח. הסבירו את העיצוב ש. 2מילים בדרך טיפוגרפיתמן שלוש עצבו  .ד

                                                           
 סיונות ניכר הקושי של אברהם, ובאילו לא מתואר הקושי? יפיגומים: באילו מהנ 1

 להבטחת הזרע?  -סיונות מתייחסים להבטחת הארץ, ואילויאילו נ
  לחצו כאן.. לדוגמאות האמנות של סידור ועיצוב טקסט -טיפוגרפיה 2

 

https://drive.google.com/file/d/0B8gFfuV9l-wTVGsyTmlUNGI2ZGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8gFfuV9l-wTVGsyTmlUNGI2ZGc/view?usp=sharing


                                                                                                                                                                                                                 
 טיפוגרפיה, מצגת אברהםקישורים נוספים, ליתר ביטחון... 

http://storage.cet.ac.il/CetForums/Storage/MessageFiles/7328/113848/Forum113848M3205I0.pptx
http://storage.cet.ac.il/CetForums/Storage/MessageFiles/7328/113848/Forum113848M3205I0.pptx
http://storage.cet.ac.il/CetForums/Storage/MessageFiles/7328/113848/Forum113848M3204I0.ppt
http://storage.cet.ac.il/CetForums/Storage/MessageFiles/7328/113848/Forum113848M3204I0.ppt

