
ְּפָרִקים יב-יז

ֵשם ְוֵשם ִמְשָּפָחה:

חֹוֶבֶרת ֶלְך ְלָך

תורה
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ָּפָרַשת ֶלְך ְלָך

ָמה ַהתֹוֶכן ֶשל ַהחֹוֶבֶרת ַעל ָּפָרַשת ֶלְך ְלָך?
ָלַמְדִתי?

א
ֵאיְך ָלַמְדִתי?  

5-4ָמה ָאַמר ה' ְלַאְבָרם ַלֲעׂשֹות?

7-6ָמה ֵּביֵרְך ה' ֶאת ַאְבָרם?

8ְלָאן ָהְלכּו ַאְבָרם ְוָהֲאָנִשים ֶשִאיתֹו ּוְלָאן ֵהם ָּבאּו?

9ָמה ִהְבִטיַח ה' ְלַאְבָרם ְּכֶשהּוא ָּבא ְלֶאֶרץ ְּכַנַען?

10ְלָאן ָהַלְך ַאְבָרם?

11ֶאֶרץ ְּכַנַען ִהיא ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶשָלנּו

13-12ִמְשְּפחֹות ִמיִלים

15-14שֹוָרִשים ּוְפָעִלים ְּבָעָבר

16ָמה ָקָרה ַאֲחֵרי ֶשַאְבָרם ָהַלְך ַלֶנֶגב?

17ָמה ָקָרה ְּבִמְצַרִים?

18ָמה ָקָרה ַעל ַיד ֵּבית ֵאל ֵּבין רֹוֵעי ַאְבָרם ּוֵבין רֹוֵעי לֹוט? 

19ָמה ַהָדָבר ָהִראשֹון ֶשִּביֵקש ַאְבָרם ִמלֹוט?

20ָלָמה ִּביֵקש ַאְבָרם ִמלֹוט ֹלא ָלִריב?

21ָמה ַהָדָבר ַהֵשִני ֶשִּביֵקש ַאְבָרם ִמלֹוט?

22ֵאיֹפה ָּבַחר לֹוט ָלגּור?

23ַאְבָרם ְולֹוט - ָהיּו ְּבַיַחד אֹו ִנְפְרדּו? 

24ָמה ָאַמר ה' ְלַאְבָרם ַלֲעׂשֹות ַאֲחֵרי ֶשלֹוט ִנְפַרד ִמֶמנּו?

25ָלָמה ָאַמר ה' ְלַאְבָרם ְלִהְסַתֵּכל ְלָכל ַהְצָדִדים?

26ָמה ִהְבִטיַח ה' ְלַאְבָרם ַעל ַהֶזַרע?

27ָמה ָאַמר ה' ְלַאְבָרם ַלֲעׂשֹות ָּבָאֶרץ ְוָלָמה?

28ְלָאן ָאַמר ה' ְלַאְבָרם ְלִהְסַתֵּכל?

29ְלָאן ָאַמר ה' ְלַאְבָרם ָלֶלֶכת?

31-30ָמה ָקָרה ַאֲחֵרי ֶשלֹוט ָהַלְך ָלגּור ִּבְסדֹום?

ְּפִעילּויֹות 
ַּבַמְחֵשב ַעמּוִדים

ַּבחֹוֶבֶרת

1

15-14

3-2

3-2

2-1

2-1

6-5

11-10

17-16

19

8

9

  ֶּפֶרק י"ב   ַאְבָרם ָהַלְך ְלֶאֶרץ ְּכַנַען

  ֶּפֶרק י"ד    ָמה ָקָרה ַאֲחֵרי ֶשלֹוט ָהַלְך ָלגּור ִּבְסדֹום?

  ֶּפֶרק י"ג    ַאְבָרם ִנְפַרד ִמלֹוט ְוִקיֵּבל ְּבָרכֹות ֵמה'

.
ֹלא טֹוב ְּבֵסֶדר אֹו  ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים ּוְלַצֵיר טֹוב ְמאֹוד אֹו  א
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ָּפסּוק 

ָמה ָאַמר ה’ ְלַאְבָרם ַלֲעׂשֹות?

ִמי ֲאִני ּוָמה 
ַהֵשם ֶשִלי?

1

ָמה ָאַמר ה' ֶאל ַאבְָרם ּבְָחָרן?

ֶלְך ְלָך 

3-2

ֶּפֶרק יב
ְּפסּוִקים א-ג

ְסִביָבה ֶשל תֹוָרה

א יב
ק 

ּפֶר

ב

ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים ֶאת ַהְתשּוָבה ַלְשֵאָלה ְּבִמיִלים ֵמַהתֹוָרה ּוֵמַהִּכיָתה. ג

 ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ַּבחּוָמשֹון ְּפסּוִקים א-ג.
ְּבֵאיֶזה ָּפסּוק ֵיש ְתשּוָבה ַלְשֵאָלה ֶשַּבּכֹוֶתֶרת?

וַּיֹאֶמר ה' ֶאל ַאבְָרם 

...      
ה' אַָמר      
.  

1

3

2

4
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1

2

3

4

ֲאַנְחנּו 
חֹוְשִבים, 
ְמַדְּבִרים 
ְוכֹוְתִבים

ד

 ְמִביִנים ָמה 
סּוִקים ּפְ תּוב ּבַ כָּ

ָמה ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים 
סּוק א?  ִמּפָ

45

ְלָאן ָהְלכּו 
ֶלְך ְלָך?   ּבְ

9

ְלָאן ָהְלכּו 
ְּבֶלְך ְלָך?

1

מֹולֶֶדת - ַהִמְשָּפָחה ֶשָּבה ֶּבן ָאָדם נֹוָלד ֵּפירּוש

ְסִביָבה ֶשל תֹוָרה

ה

ו

ז

ְּבַבָקָשה ִלְכתֹוב ַּבִמיִלים ֶשִהְשַלְמת ֶאת ָמה ֶשה' ָאַמר ְלַאְבָרם.

ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ֶאת ָהאֹות ַהסֹוִפית ַּבִמיִלים ְּבּכְָך ּכָתּוב ּבַתֹוָרה
ּוְלַהְשִלים ֶאת ַהִמיִלים ַהֲחֵסרֹות ְּבָּכְך אֹוְמִרים ַּבִּכיָתה.

ה' ָאַמר ְלַאְבָרם: 

ַאָתה ָצִריְך ָלֶלֶכת ֵמ    
ֶאל   

1. ַהִאם ה' ָאַמר ְלַאְבָרם ְלֵאיזֹו ֶאֶרץ ָלֶלֶכת?   
2. ַהִאם ַאְבָרם ָשַאל ֶאת ה' ְלֵאיזֹו ֶאֶרץ ָלֶלֶכת?   
3. ָמה ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ַעל ַאְבָרם?   
     

ֵמַאְרצְָך
ּוִמּמֹולְַדְּתָך

ּוִמּבֵית ָאבִיָך
ַאְרֶאּךָ

ֵמָהָאֶרץ   

ֵמַהמֹוֶלֶדת   

ֵמַהַּבִית ֶשל ַאָּבא   

ַאְרֶאה   

ַהתֹוָרה אֹוֶהֶבת ְלַקֵצר. 

ִּבְמקֹום ֵמָהָאֶרץ ֶשלְָך ָּכתּוב ַּבתֹוָרה ֵמַאְרְצָך. 

ִּבְמקֹום ַאְרֶאה לְָך ָּכתּוב ַאְרֶאּךָ.

ָּכְך אֹוְמִרים ַּבִּכיָתה ּכְָך ּכָתּוב ּבַתֹוָרה

5

ש
ֵמ

ָח



ְּפסּוִקים  ב

ג

ָמה ֵּביֵרְך ה’ ֶאת ַאְבָרם?

ֶלְך ְלָך 

3-2

ב.ר.כּבְִרּכַת ַהזֶַרעָמה ִהבְטִיַח ה' לְַאבְָרם ּבְָחָרן?

ּבְָרכָה
וְנִבְְרכּו ְמבְָרכֶיָך

וֲַאבְָרכָהוֲַאבֶָרכְָך
ֶּפֶרק יב

ְּפסּוִקים א-ג

ְסִביָבה ֶשל תֹוָרה

א יב
ק 

ּפֶר
 ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים ֶאת ַהְּבָרָכה ָהִראשֹוָנה ְּבִמיִלים ֵמַהתֹוָרה ּוֵמַהִּכיָתה.

וְֶאעְֶׂשָך       

...  
אֲנִי       
.  

ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ַּבחּוָמשֹון ְּפסּוִקים א-ג.
ְּבֵאילּו ְּפסּוִקים ֵיש ְתשּוָבה ַלְשֵאָלה ֶשַּבּכֹוֶתֶרת?

1

4

2

5

3

6

6

ש
ֵש



1

2

3

4

וֲַאבֶָרכְָך
ְׁשֶמָך

ְמבְָרכֶיָך
ּוְמַקּלֶלְּךָ

ֲאִני ֲאָבֵרְך   

ַהֵשם   

ִמי ֶשְמָבֵרְך   

ִמי ֶשְמַקֵלל   

ָּכְך אֹוְמִרים ַּבִּכיָתה ּכְָך ּכָתּוב ּבַתֹוָרה

ז

ֲאַנְחנּו 
חֹוְשִבים, 
ְמַדְּבִרים 
ְוכֹוְתִבים

ָמה ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים 
סּוק ב?  ִמּפָ

ִרים  ֲאַנְחנּו ְמַדּבְ
סּוִקים  ַעל ַהּפְ

68

יֵרְך ה' ָמה ּבֵ
ם? ֶאת ַאברְָ

7

ְסִביָבה ֶשל תֹוָרה

 ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים ֶאת ַהְּבָרָכה ָהִראשֹוָנה ְּבִמיִלים ֵמַהתֹוָרה ּוֵמַהִּכיָתה.

  ְּבַבָקָשה ִלְכתֹוב ְּבֶעְזַרת ַהִמיִלים ֶשִהְשַלְמת
ֶאת ַהְּבָרָכה ֶשה' ֵּביֵרְך ֶאת ַאְבָרם.

 

ַהתֹוָרה אֹוֶהֶבת ְלַקֵצר. 

ִּבְמקֹום ֶאֱעֶׂשה אֹוְתָך ָּכתּוב ַּבתֹוָרה ֶאֶעְׂשָך. 

ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ֶאת ָהאֹות ַהסֹוִפית ַּבִמיִלים ְּבּכְָך ּכָתּוב ּבַתֹוָרה
 ּוְלַהְשִלים ֶאת ַהִמיִלים ַהֲחֵסרֹות ְּבָּכְך אֹוְמִרים ַּבִּכיָתה.

ָׂשַרי ָהְיָתה ֲעָקָרה. ִהיא ֹלא ָיְכָלה ָלֶלֶדת ְיָלִדים.
 1.   ַהִאם ַאְבָרם ָשַאל ֶאת ה' ֵאיְך הּוא ִיְהֶיה ְלַעם ָגדֹול 

  ִאם ֵאין לֹו ֶיֶלד?    
2.   ָמה ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ַעל ַאְבָרם?   
       

ה' ֵּביֵרְך ֶאת ַאְבָרם: ֲאִני ֶאֱעֶׂשה אֹוְתָך ְלַעם ָגדֹול ְו   

  

ו

ה

ד
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ָּפסּוק 

ֲאַנְחנּו 
חֹוְשִבים, 
ְמַדְּבִרים 
ְוכֹוְתִבים

ְסִביָבה ֶשל תֹוָרה

ְלָאן ָהְלכּו ַאְבָרם ְוָהֲאָנִשים ֶשִאיתֹו ּוְלָאן ֵהם ָּבאּו?

ְלָאן ָהְלכּו 

ְּבֶלְך ְלָך?

1

ִעילּויֹות ּפְ ְלָאן ָהַלְך ַאְבָרם?

11-10

ֶּפֶרק יב
ְּפסּוִקים ד-ה

לְָאן ָהלְַך ַאבְָרם?

13-12 יב
ק 

ּפֶר

א

ב

ג

ד

ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים ֶאת ַהְתשּוָבה ַלְשֵאָלה ְּבִמיִלים ֵמַהתֹוָרה ּוֵמַהִּכיָתה. 

וַּיֵצְאּו לָלֶכֶת  

        

וַּיָבֹאּו       .

אַבְָרם       
  

.  

 ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ַּבחּוָמשֹון ְּפסּוִקים ד-ה.
ְּבֵאיֶזה ָּפסּוק ֵיש ְתשּוָבה ַלְשֵאָלה ֶשַּבּכֹוֶתֶרת?

1.  ִמי ָהיּו ָהֲאָנִשים ֶשָהְלכּו ִעם ַאְבָרם ְוָׂשַרי?    
     

 2.  ָמה ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ֵמַהִסיּפּור ְלָאן ָהְלכּו ְּבֶלְך ְלָך 
    ַעל ַאְבָרם ְוָׂשַרי?   
      

8
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