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של זרע גדול-מלשון אב   -( אברהם1.   א.  ) 3 יהיה אבא  גויים.   המון 

של מלכים. 2)              זרע  יצא משרה,  לבן מאברהם.   זרע גדול   (  שרה תזכה 

.        –ב.         גדול  זרע  הזרע,  ולזרעו.     -הבטחת  הקב"ה לאברהם  בין  נצחית  הארץ –ברית   הבטחת 

ששרה תלד (  1ג.   )        לא ייתכן.  או שמח על הבשורה  שהדבר  בליבו  צחק ואמר   . נפל על פניו, 

לבן 2)              זכה  שכבר  לא ציפה    -(  כיון  התקיימה.  הזרע כבר  שהבטחת  היה בטוח  אברהם   ישמעאל, 

ששניהם                     בגלל העובדה  לבן משרה,  להם ילד. שיזכה  שיוולד  ייתכן  ולא   זקנים 

 

 

 

 

 

 

 



4  . 

 

 

 

5 ( בגלל : 1.     א.  יוסף   (   האחים שנאו את 

הרעים   -                     המעשים  לאביהם את דיבתם=את  היה מספר  בבני   יוסף  שהיו מזלזלים  לאה,   של בני 

לאביו.    השפחות.                          ומספר  היה הולך  לאה,  בבני  רואה   כל מעשה רע שהיה 

באופן מיוחד,  –                    היה בן   יעקב אהב את יוסף  שיוסף  מתאר  של יע-הכתוב  לו   קב.  הזקונים   והכין 

האחים  -כתנת                        לקנאת  שגרמה  מיוחדת.   פסים 

כלפיו                          ושנאה 

שיוסף  2)               היא  של החלמות  המשמעות  לו,  שכל האחים משתחווים  יוסף מתאר  שבחלומות   (  כיון 

על האחים.                      מולך 

י'1ב.    )         ו יעקב    -(  בפסוק  לו. כועס  ישתחוו  שהוריו  יתכן  כיצד  על חלומותיו,  את יוסף   מוכיח 

יא                      בטלים,  יעק  -בפסוק  דברים  חלום בלי  שאין  יעקב מבין  החלום בליבו,  שומר את   שיש   ב 

של אמת                                   הם יתקיימו. מידה  והאם  לראות מתי  בליבו,  שומר את החלום   ולכן 

הוא לא חוז 2)                לשכם, ולא מוצא אותם, אבל  הולך מחברון  לא מוצא את אחיו,  הוא  לאביו  (  יוסף   ר 

להגיע אל אחיו                       עזרה מאדם  וגם מבקש  לחפשם.   אלא ממשיך 

הילדים.  –ג.   לטובה את אחד   שלא להפלות 

, בלשון   -     דיבה  בהבאת   הרע. -זהירות 

להגיע שנאת  -    יכולה  מן הפרק.   -לאן  בהתאמה  העולים  עוד רעיונות  ויתקבלו   אחים. 

 



 

6     . 

 

 

 

 

 

   -יונה.     8

כדי    1) א.  כל דבר  לעשות  וניסו  פעילים  היו  לעומתו  והמלחים  ואדיש  פסיבי  יונה  היה  באניה  הסערה  (בעת 
ה': "  להינצל.  בפסוק  ביותר  בולט  יׁש ֶאלהניוד  אִּ ְזעֲקּו  ַויִּ ים,  חִּ ַהַמלָּ יְראּו  ֶאת-ה ַויִּ לּו  ַויָּטִּ יו,  ֲאֶׁשר  -ֱאֹלהָּ ים  לִּ ַהכֵּ

ֶאל יָּה  ֳאנִּ ֶאלַהיָּ-בָּ יַָּרד  ְויֹונָּה,  יֶהם;  עֲלֵּ ל מֵּ קֵּ ְלהָּ ַדם-ם,  ַויֵּרָּ ְׁשַכב,  ַויִּ ינָּה,  ַהְספִּ י   ."ַיְרְכתֵּ

הנוכחות    2)  שבה ראו את  בים  הסערה  ה' בעקבות  יראי  להיות  והפכו  אלילים  היו עובדי    (המלחים 

ממשי.   והמעורבות        של ה' באופן 

יונה   בספר  נוספים  שינוי  דוגמה אחת) )  ב. תהליכי   (:  יש לכתוב 

למלא   — מה' והלך  יכול לברוח  שאינו  הבין  בספר  ההתרחשות  ובמהלך  ברח מה' בהתחלה  את  יונה, 
"    שליחותו.  י ביסוס:  ְפנֵּ לִּ מִּ ה,  יׁשָּ ְבֹרַח ַתְרׁשִּ לִּ יֹונָּה  ם  ג') ) ה'"    ַויָּקָּ  ( פרק א', פסוק 

ֶאל"                                ַויֵֶּלְך  יֹונָּה,  ם  יְנוֵּה-ַויָּקָּ ְדַבר —נִּ ג') ) ה' "   כִּ ג', פסוק   ( פרק 

נינוה — את מעשיהם    אנשי  עליהם תיקנו  לבוא  שעתידה  על הפורענות  יונה  נבואת  ובעקבות  היו חוטאים 
 בתשובה.   וחזרו 

" השינוי:  לתהליך  ים ֶאתביסוס  ֱאֹלהִּ הָּ י -ַוַיְרא  כִּ יֶהם,  ה-ַמעֲשֵּ עָּ רָּ הָּ ַדְרכָּם  מִּ בּו  י') "  ׁשָּ ג' פסוק   ( פרק 

 

9  . 

 

 

: שם, חם ויפת10  .  אדם הראשון 



יצחק        ישמעאל,   אברהם: 

ויעקב         : עשיו   יצחק 

 השבטים  -12יעקב:         

 

 

ובים11  .  א. בע"ח שבאוויר 

הארץ.          והבטחת  הבטח הזרע   ב. 

בית מחוייב         יליד  למי שלא נימול,  כרת  זכר,  השמיני,   ג.   ביום 

 ד.   יהודה      

 

העץ שבתו 12 לאדם הראשון,  עץ.   א. נאמר  הגן נאסר,   הדעת. -ך 

לשרה, על         בגלל הרעב. -ב.  למצרים  שירדו  בזמן   ידי אברהם, 

יצחק.          לידת  בעקבות  זאת   ג.  שרה אמרה 

והוא          למצרים,  יחזרו  שלו שכל אחיו  המטרה  של בנימין,  בתיק  את גביע הכסף  להחביא  ד.  יוסף מבקש 
על מעשיהם האם הם התחרטו  לבדוק  יוסף.   -יוכל   על מכירת 


