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ירושת אבותינו  -מקומות בהם היו אבותינו
ימי תשועה
שכבה צעירה
הרציונאל
אחת הסיבות לערכה הרב של ארץ ישראל היא העובדה שזו נחלת אבותינו :אברהם ,יצחק ויעקב.
מקור לכך הוא מדרש תנחומא רבה ,פרשת ראה" :וְ ֶא ֶתן לְָך ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדה" (ירמיהו ג' ,י"ט) – "ארץ
שחמדוה אבות העולם" .הארץ הובטחה לאבותינו ,הם התהלכו בה לאורכה ולרוחבה ובחרו לגור
דווקא בה .ביחידה זו נחזור ונזכיר את שמות המקומות שאבותינו התהלכו בהם ואת הבטחת ה'
להוריש להם את הארץ.
המטרות


התלמידים ידעו שהארץ הובטחה לאבותינו ולזרעם – לנו עד עולם.



התלמידים יבינו כי ההליכה בארץ יוצרת את השייכות אליה " -כָל ָמקֹום אֲ ֶשר ִּת ְדרְֹך
כַּף ַּרגְ ְלכֶם ּבֹו ָ -לכֶם נ ְַּת ִּתיו" (יהושע א' ,י"ג).



התלמידים יזהו את הערים שאבותינו חיו בהן וידעו לסמן אותן במפת הארץ.

מבנה השיעור


פתיחה :אנחנו על המפה -לאורכה ולרוחבה (מליאה)



שלב א' :הכנה למשחק (מליאה)



שלב ב' :מהלך המשחק (קבוצות)



סיכום :פעילות עם המפה (עבודה יחידנית)

ההכנות הנדרשות


יש להכין להקרנה את לוח המשחק (נספח  )1או לצלמו בהגדלה ,רצוי צילום בצבע.

 יש להכין את הציוד למשחק:
 oחומשי בראשית
 oלוח משחק (נספח )1
 oחייל משחק  +קובייה
 oשלושה סוגי כרטיסים:
" 25כרטיסי מקום" (נספח  )2ובהם שאלות ותשובות על מקומות בארץ-ישראל.
" 25כרטיסי מידע" (נספח  )3ובהם מידע על המקומות.
" 6כרטיסי הבטחה" (נספח  )4ובהם מקור מחומש בראשית.


יש לצלם מפה אילמת (נספח  )5כמספר תלמידי הכיתה.
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מהלך השיעור
פתיחה :פעילות על ייחודם של מקומות בארץ (מליאה)


נקרין את מפת לוח המשחק (נספח  )1או נתלה אותה על הלוח.



נבקש לחשוב :מה המשותף לכל המקומות המצוינים במפה? (אלו מקומות בארץ ישראל
שנזכרים בחומש בראשית וכולם קשורים לאבותינו :לאברהם ,ליצחק וליעקב).



נראה כי ליד חלק מהמקומות במפה ישנו ציור הרומז למשהו שקרה במקום .נבקש
להתבונן בציורים ולחשוב :מהו האירוע הנרמז? (חברון  -קניית מערת המכפלה ,בית אל –
חלום יעקב ,הר המוריה – עקידת יצחק).



נשאל :האם משהו יודע על דברים נוספים שקרו באחד המקומות הנ"ל? נשמע את
התשובות השונות.



נסביר כי אבותינו הלכו בארץ לאורכה ולרוחבה והגיעו פעמים רבות לחלק גדול ממקומות
אלו .הליכתם בארץ יצרה את השייכות אליה .גם לגבינו  -ככל שנזכור את הליכתם
ומעשיהם של אבותינו במקומות אלו נרגיש קשר אל המקומות ותגבר שייכותנו אליהם.



נאמר לתלמידים :בשיעור זה נשחק במשחק מסלול הפורש בפנינו את המקומות בהם היו
אבותינו ואת האירועים השונים שהיו בהם.

שלב א' :הכנה למשחק (מליאה)


נחלק את התלמידים לשתי קבוצות ונחלק לכל תלמיד "כרטיס מידע" (נספח .)3



נסביר כי הכרטיסים מכילים תשובות לשאלות שיישאלו במשחק ולכן כדאי לעיין בהם ולפרסם
את המידע בקבוצה.



נארגן בערימה את " 25כרטיסי המקום" (נספח  )3ואת " 6כרטיסי ההבטחה" (נספח .)4
הצעה :המורה יהיה אחראי על ערימת "כרטיסי המקום" ותלמיד מתנדב יהיה אחראי על
ערימת "כרטיסי ההבטחה".



נקבע את הקבוצה הפותחת .במידה ולוח המשחק מוקרן על הלוח ניתן להשתמש במחק של הלוח
בתור חייל במשחק.



נסביר כי מטרת כל קבוצה היא לצבור כמות מֵ רבית של כרטיסי הבטחה וכרטיסי מקום.



הצעה נוספת – לכיתות שמתקשות לשחק משחק תחרותי :נסביר לתלמידים כי אמנם אנו
מחולקים לשתי קבוצות אך אין תחרות בין הקבוצות .להיפך  -לשתי הקבוצות יש משימה
משותפת ,לצבור כמות מרבית של כרטיסים .סך הכול ישנם  25כרטיסים ואנו רוצים לענות על כל
המשימות בצורה נכונה וכך לצבור את כל הכרטיסים.

שלב ב' משחק מסלול (קבוצות)


נסביר את מהלך המשחק:
 oזורקים את הקובייה ומתקדמים בעזרת החייל.
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 oכשמגיעים למשבצת "כרטיס מקום" מגלים את הכרטיס העליון שבחבילת
"כרטיסי המקום" ומקריאים את השאלה .חברי הקבוצה עונים על השאלה
(באפשרותם להיעזר ב"כרטיסי המידע").
 oאם התשובה נכונה ,הקבוצה  /הכיתה זוכה ּבַּ כרטיס.
 oאם התשובה אינה נכונה ,השאלה עוברת לקבוצה השנייה.
 oאם גם הקבוצה השנייה טועה ,השאלה חוזרת לקבוצה הראשונה עד שמתגלה
הפיתרון (כדאי להקציב זמן למתן תשובה).
 oכשמגיעים למשבצת "כרטיס הבטחה" התלמיד האחראי על ערימת "כרטיסי
ההבטחה" מגלה את הכרטיס העליון שבערימה וקורא את המקור ואת השאלה
שבכרטיס .התלמידים מחפשים במהירות את הפסוקים ועונים על השאלה.
תלמיד שעונה נכון  -זוכה ּבַּ כרטיס (כדאי להקציב זמן למתן התשובה וכן לקרוא
בקול את פסוקי ההבטחה).
 oהמשחק יכול להסתיים בכל רגע.
שלב ג' :פעילות עם המפה (עבודה יחידנית)


נחלק לכל תלמיד מפה אילמת של ארץ ישראל ובה רמזים לערים ולמקומות (נספח .)5



נבקש מכל תלמיד:
 oלהשלים את שמות הערים החסרות על פי הרמזים.
 oלהעתיק את אחת מההבטחות במקום פנוי על המפה ולשמור למזכרת.
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נספח  :1לוח משחק
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נספח  :2כרטיסי מקום

כרטיסי מקום

שאלה (על-ידי המורה)

כרטיס מקום 1

היישוב הראשון בו אברהם חונה
שמו שכם וגם ________ ________
תשובה :אלון מורה

כרטיס מקום 2

שם לראשונה אברהם מקים את אוהלו
בונה מזבח וקורא לה' בשמו.
בית אל

כרטיס מקום 3

אחרי שנפרד מלוט ולפני קרב המלכים הראשון
אברהם ישב באלוני ממרא אשר ב________.
חברון

כרטיס מקום 4

שם אברהם לימד מהו אירוח מושלם,
לאירוח כזה לא זכו האורחים מעולם.
חברון

כרטיס מקום 5

אחרי הפיכת סדום  -מקום חדש אברהם מבקש
ומתיישב בין שור ובין קדש.
גרר

כרטיס מקום 6

שבעה כבשים אבימלך קיבל כסימן
שהבאר לאברהם ולזרעו עד עולם.
באר שבע

כרטיס מקום 7

שם צווה ה' את אברהם ללכת אל הר המוריה
ולשם אברהם חזר לאחר ניסיון העקידה.
באר שבע

כרטיס מקום 8

שם התנסה אברהם בניסיון קשה ומסובך
שהסתיים במילים" :אל הנער ידך אל תשלח".
ארץ המוריה

כרטיס מקום

 400שקל כסף עפרון קיבל בתמורה
ועם ישראל רכש את הסחורה
מערת המכפלה
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9

כרטיס מקום 10

באר ממנה הגיע יצחק כשבא לפגוש את רבקה אשתו
ושם ישב אחרי שאביו נפטר לעולמו.
באר לחי רואי

כרטיס מקום 11

בזמן הרעב השני בימי יצחק
ה' ציווהו שבארץ ישכון ולא ירחק.
לכן יצחק חנה בארץ פלשתים
והתברך בה במאה שערים.
גרר

כרטיס מקום 12

בארות בנחל גרר שחפרו עבדי יצחק
ועל שתיים מהן התפתח מאבק.
השלישית – כבר לא רבו עליה,
ברכה והצלחה ייחסו אליה.
שמות הבארות :שטנה ,עשק ,רחובות

כרטיס מקום 13

אחרי שקנה יעקב את הבכורה
הוא חשש שאחיו יבחר בנקמה
לכך לא היה מוכן ,לכן משם ברח לחרן.
באר שבע

כרטיס מקום 14

לוז הוא שמו הראשון של המקום
ובו יעקב חלם חלום.
בית אל

כרטיס מקום 15

יעקב ומשפחתו מחליטים לשוב מחרן
ויוצאים במרץ מביתו של לבן
לבן שומע ומזדרז עם אנשיו כאחד
ואותם פוגש בהר ה__________.
גלעד

כרטיס מקום 16

כשחזר יעקב מחרן לארצו
מלאכי אלוקים הוא פגש בדרכו.
מאחר ויעקב ראה מחנות שניים
הוא קרה למקום ____________.
מחניים

כרטיס מקום 17

אחרי שיעקב פגש בעשיו ו 400 -איש עימו
אמר שעדיף שיתנהל לאיטו
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הוא הגיע למקום ובנה לו שם בית וגג
ושֵ ם המקום כמו שם של חג
סוכות

כרטיס מקום 18

כרטיס מקום 19

מאה קשיטה -זהו המחיר
של חלקת השדה על פני העיר.
שכם
לאחר התקרית עם שכם בן חמור
חוזר יעקב עם משפחתו למקום החלום.
שם הוא בונה מזבח ונותן הודיה
על כל הטוב והחסד שהיה.
בית אל

כרטיס מקום 20

בדרך מבית אל לחברון משפחת יעקב עוצרת:
רחל כורעת ללדת  -הסכנה גוברת.
לאחר לידת בנימין המקרא מספר:
"ו ַָּתמָ ת ָרחֵ ל; ו ִַּּת ָקבֵ ר"...
דרך בית לחם אפרתה

כרטיס מקום 21

לאחר מות רחל בדרך לחברון
יעקב נוטה את אוהלו במקום
שהמילה הראשונה בו היא :מגדל
והשניה :מילה נרדפת לקבוצת צאן או בקר
מגדל עדר

כרטיס מקום 22

שם חי יצחק ימים רבים עם רבקה
ושם נפטר בן  180שנה
ּושבַּ ע י ִָּמים"
" ַּוי ֵָאסֶ ף ֶאל עַּ ָמיוָ ,ז ֵקן ְ
ויקברו אותו עשו ויעקב בניו (התאומים)
חברון

כרטיס מקום 23

שם אחי יוסף רעו את צאנם ללא לאות
שם מכרו האחים את יוסף לעבדות.
(שכם ,עמק דותן)

כרטיס מקום 24

לפני שיעקב יורד למצריים לפגוש
את יוסף ובשלומו לדרוש -
הוא יורד עם משפחתו לעיר הבארות
זובח זבחים וזוכה לברכות.

שנה א' – אמונה
אהבת הארץ והמקדש בשילוב כבוד ועבודת צוות

7

ב"ה

ימי תשועה ,שכבה צעירה
שיעור  - 8ירושת אבותינו
מפתח הלב מתוך אמונה ,המינהל לחינוך דתי

8

באר שבע
יעקב נקבר במקום שבו
נקברו רוב בני משפחתו:
סבו סבתו ,אביו ואמו,
ואפילו אשתו.
חברון
מערת המכפלה

כרטיס מקום 25

למאיירת :כרטיס דו צידי

נספח  :3כרטיסי מידע
" ַּוי ְִּק ָרא ֶאת שֵ ם הַּ מָ קֹום ַּההּוא בֵּ ית ֵּאל וְ אּו ָלם
שנָה" (כ"ח ,י"ט).
לּוז שֵ ם-הָ עִּ יר ל ִָּרא ֹ
14
"וַּ ִּי ַּקח (לבן) ֶאת ֶאחָ יו עִּ מֹו וַּ ִּי ְרדֹף ַּאחֲ ָריו (יעקב)
דֶ ֶרְך ִּשבְ עַּ ת י ִָּמים ַּוי ְַּדּבֵ ק אֹתֹו בְּ הַ ר הַ גִּ לְּעָ ד"
15
(ל"א ,כ"ג).
ֹלהים זֶה
"וַּי ֹאמֶ ר ( ַּי ֲעקֹב) כַּאֲ שֶ ר ָר ָאם מַּ חֲ נֵה אֱ ִּ
ַּוי ְִּק ָרא ֵשם ַּהמָ קֹום ַּההּוא מַ חֲ ָניִּם" (ל"ב ,ג').
16
"וְ ַּי ֲעקֹב נָסַּ ע סֻ כ ָֹּתה וַּ יִּבֶ ן לֹו ּבָ יִּת ּול ְִּמ ְקנֵהּו עָ שָ ה
סֻ כֹת עַּ ל כֵ ן ָק ָרא שֵ ם הַּ מָ קֹום סֻ כֹות" (ל"ג ,י"ז).
17
" ַּויָב ֹא ַּי ֲעקֹב שָ לֵם עִּ יר ְּשכֶםַּ ...וי ִֶּקן ֶאת חֶ ל ְַּקת
הַּ שָ דֶ ה אֲ שֶ ר נָטָ ה שָ ם ָאהֳ לֹו ִּמיַּד ּבְ נֵי חֲ מֹור אֲ בִּ י
ְשכֶם ּבְ מֵ ָאה ְק ִּשיטָ ה" (ל"ג ,י"ח-י"ט).
18
ֹלהים ֶאל ַּי ֲעקֹב קּום ֲע ֵלה בֵּ ית ֵּאל וְ שֶ ב
"וַּי ֹאמֶ ר אֱ ִּ
שָ ם ַּועֲשֵ ה שָ ם ִּמזְ ּבֵ חַּ ל ֵָאל הַּ נ ְִּר ֶאה ֵאלֶיָך ּבְ בָ ְרחֲ ָך
ִּמפְ נֵי עֵ שָ ו ָא ִּחיָך" (ל"ה ,א')19 .
" ַּו ְי ִּהי עֹוד כִּ בְ ַּרת הָ ָא ֶרץ לָבֹוא ֶאפְ ָר ָתה ַּו ֵתלֶד ָרחֵ ל
ו ְַּת ַּקש ּבְ ל ְִּד ָתּה ...ו ַָּתמָ ת ָרחֵ ל ַּו ִּת ָקבֵ ר בְּ דֶ ֶרְך
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ֶאפְּ ָר ָתה ִּהוא בֵּ ית לָ חֶ ם (ל"ה ,ט"ז -י"ט)
20
"וַּיִּ ַּסע ִּי ְש ָר ֵאל ַּויֵט ָאהֳ ֹלה ֵמ ָהל ְָאה ל ְִּּמגְּ ַדל עֵּ דֶ ר:
(ל"ה ,כ"א)
21
(לאחר מות רחל)

" ַּויָב ֹא ַּי ֲעקֹב ֶאל ִּיצְ חָ ק ָא ִּביו מַּ ְמ ֵרא ִּק ְּריַת הָ ַא ְּרבַ ע
ִּהוא חֶ בְּ רֹון אֲ שֶ ר גָר שָ ם ַּאבְ ָרהָ ם וְ ִּיצְ חָ ק ַּו ִּי ְהיּו יְ מֵ י
מנִּים שָ נָהַּ ...וי ְִּק ְּברּו אֹתֹו
ּוש ֹ
ִּיצְ חָ ק ְמ ַּאת שָ נָה ְ
עֵ שָ ו וְ ַּי ֲעקֹב ּבָ נָיו" (ל"ה ,כ"ז -כ"ט).
22

"נ ְָסעּו ִּמזֶה כִּ י שָ מַּ עְ ִּתי א ְֹמ ִּרים ֵּנ ְּלכָה ד ָֹּת ְּינָה...
ַּיִּמכְ רּו ֶאת
יֹוסף ִּמן הַּ ּבֹור ו ְ
ַּוי ְִּמ ְשכּו ַּו ַּיעֲלּו ֶאת ֵ
יֹוסֵ ף לַּ יִּ ְש ְמעֵ אלִּים (ל"ז ,י"ז ו-כ"ח)
23
(לפני הירידה למצריים)

"וַּ ִּי ַּסע י ְִּש ָר ֵאל וְ כָ ל אֲ שֶ ר לֹו ַּויָב ֹא בְּ ֵּא ָרה שָ בַ ע
וַּיִּ זְ ּבַּ ח זְ בָ ִּחים ֵלאֹל ֵקי ָאבִּ יו ִּי ְצחָ ק" (מ"ו ,א').
24
יִּקּבְ רּו אֹתֹו
" ַּו ִּי ְשאּו אֹתֹו בָ נָיו ַּא ְרצָ ה כְ נַּעַּ ן וַּ ְ
בִּ ְּמעָ ַרת ְּשדֵּ ה הַ מַ כְּ ֵּפלָה אֲ שֶ ר ָקנָה ַּאבְ ָרהָ ם ֶאת
הַּ שָ דֶ ה לַּאֲ חֻ זַּ ת ֶקבֶ ר מֵ ֵאת עֶ פְ רֹן ַּה ִּח ִּתי עַּ ל פְ נֵי
מַּ ְמ ֵרא (נ' ,י"ג).
25

גרפיקה :כרטיס דו צידי
נספח  :4כרטיסי הבטחה
כרטיס ההבטחה

המקור לכרטיס ההבטחה

כרטיס הבטחה 4
כרטיס הבטחה 1
בראשית כ"ו ,ג'
המקור :בראשית י"ב ,ו'
ֹאמר ְלז ְַּרעֲָך ֶא ֵתן ֶאת "גּור ּבָ ָא ֶרץ ַּהז ֹאת וְ ֶא ְהיֶה עִּ ְמָך וַּאֲ בָ ְרכֶ ָך כִּ י לְָך
" ַּוי ֵָרא ה' ֶאל ַּאבְ ָרם וַּי ֶ
ּו ְלז ְַּרעֲָך ֶא ֵתן ֶאת כָל ָהאֲ ָרצֹת ָה ֵאל וַּהֲ ִּקמ ִֹּתי ֶאת
הָ ָא ֶרץ הַּ ז ֹאת"
הַּ ְשבֻעָ ה אֲ ֶשר נ ְִּשּבַּ עְ ִּתי ל ְַּא ְב ָר ָהם ָא ִּביָך"
שאלה :למי נתנה הבטחה זו?
לאברהם

למי נתנה הבטחה זו?
ליצחק
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כרטיס הבטחה 5
כרטיס הבטחה 2
בראשית כ"ח ,י"ג
בראשית ט"ו ,י"ח
ֹלהי ַּא ְב ָר ָהם
ֹאמר אֲ נִּי ה' אֱ ֵ
"ּבַּ יֹום ַּההּוא כ ַָּרת יְהוָ ה ֶאת ַּאבְ ָרם ּבְ ִּרית לֵאמֹר "וְ ִּהנֵה ה' ִּנצָ ב עָ לָיו וַּי ַּ
יה
אֹלהי ִּי ְצ ָחק ָה ָא ֶרץ אֲ ֶשר ַּא ָתה שֹכֵב עָ לֶ ָ
ְלז ְַּרעֲָך נ ַָּת ִּתי ֶאת הָ ָא ֶרץ הַּ ז ֹאת ִּמנְהַּ ר ִּמצְ ַּריִּם עַּ ד ָאבִּ יָך ֵו ֵ
לְָך ֶא ְת ֶננָה ּו ְלז ְַּרעֶ ָך"
הַּ נָהָ ר הַּ ָגדֹל נְהַּ ר פְ ָרת"
שאלה :מה הם גבולות הארץ המובטחת?

מי שכב על הארץ? ומתי?

מנהר מצריים עד נהר פרת

יעקב ,כשחלם את החלום על סולם מוצב
ארצה

כרטיס הבטחה 3
בראשית י"ז ,ד'-ח'
"וְ נ ַָּת ִּתי לְָך ּו ְל ַּז ְרעֲָך ַּאחֲ ֶריָך ֵאת ֶא ֶרץ ְמג ֶֻריָך ֵאת
יתי לָהֶ ם
כָל ֶא ֶרץ כְ נַּעַּ ן לַּאֲ חֻ ַּזת עֹולָם וְ הָ יִּ ִּ
לֵאֹל ִּקים"

כרטיס הבטחה 6
בראשית ל"ה ,י"ב
"וְ ֶאת הָ ָא ֶרץ אֲ ֶשר נ ַָּת ִּתי לְ ַּא ְב ָר ָהם ּולְיִּ ְצ ָחק לְָך
ֶא ְת ֶננָה ּו ְל ַּז ְרעֲָך ַּאחֲ ֶריָך ֶא ֵתן ֶאת ָה ָא ֶרץ"

כיצד כתוב בפסוק נחלה לעולם?

למי נתנה הבטחה זו?

אחוזת עולם

ליעקב

נספח  :5מפת אילמת של ארץ ישראל
למאיירת :יש לצייר מפה אילמת של ארץ-ישראל (תרשים כללי ללא שמות של ערים)
ובמקומות הערים הבאות להוסיף ציור:
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באלון מורה  /שכם 100 :מטבעות קשיטה (או  20של  5קשיטה ,או  5של  20קשיטה,
העיקר הסכום)
בבית אל :סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה.
ירושלים  /ארץ המוריה :יצחק עקוד על המזבח.
בחברון :אברהם ועפרון.
בבאר שבע :בארות.
בגרר :פלשתים סותמים בארות.
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