
מהדורה זמנית

ְּפָרִקים יח-כב

ָחָדש

חּוַמש ְּבֵראִשית ֶשִלי ְוֶשָלנּו
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ֵשם ְוֵשם ִמְשָּפָחה:

חֹוֶבֶרת ַוֵיָרא



ָּפָרַשת ַוֵיָרא

ָלַמְדִתי?

א
ֵאיְך ָלַמְדִתי?  

4ַוֵיָרא ______ ה'

5ָלָמה ה' ִנְרָאה ֵאָליו?

7-6ַאְבָרָהם ָיַשב ְּבֶפַתח ָהאֹוֶהל

9-8ַאְבָרָהם ִהְזִמין אֹוְרִחים 

11-10ַאְבָרָהם ִהְכִניס אֹוְרִחים

12ַהַהְבָטָחה ֶשל ָהאֹוֵרַח

13ַהְצחֹוק ֶשל ָׂשָרה

14ַהְצחֹוק ֶשל ָׂשָרה ְוֶשל ַאְבָרָהם

15ָהאֹוְרִחים ֶשל ַאְבָרָהם ָהְלכּו

16ה' ִדיֵּבר ִעם ַאְבָרָהם ַעל ְסדֹום

17ַּכָמה ַצִדיִקים ְצִריִכים ִלְהיֹות ִּבְסדֹום ְּכֵדי ֶשה' ֹלא ַיְשִחית אֹוָתה?

19-18ָלָמה ִּביֵקש ַאְבָרָהם ֵמה' ֹלא ַלֲהרֹוג ֶאת ַאְנֵשי ְסדֹום?

20ָמה לֹוְמִדים ַעל ַאְבָרָהם ִמְּפסּוִקים כג-לה?

21ָמה לֹוְמִדים ִמֶּפֶרק יח?

22ְּפָעִלים ְּבִציוּוי ְּבֶפֶרק יח

23ְּפָעִלים ִּבְנֵקָבה ִּבְזַמן ָעָבר

25-24ְשֵני ַהַמְלָאִכים ָּבאּו ִלְסדֹום

27-26ַאְנֵשי ְסדֹום ָּבאּו ַלַּבִית ֶשל לֹוט ַּבַלְיָלה

29-28ַהַמְלָאִכים הֹוִציאּו ֶאת לֹוט ִמְסדֹום ַּבּבֹוֶקר

30ה' ָהַפְך ֶאת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה

31ָמה ָרָאה ַאְבָרָהם ְּכֶשהּוא ִהְשִקיף ַעל ְסדֹום?

32ִמי ָיָצא ְּבֶפֶרק יט?

33ָמה ִהְתַהֵּפְך ְּבֶפֶרק יט?

ְּפִעילּויֹות 
ַּבַמְחֵשב ַעמּוִדים

ַּבחֹוֶבֶרת

2-1

2-1

2-1

2-1

6-5

6-5

12

2-113

10-9

10-9

  ֶּפֶרק יח     ה' ִנְרָאה ֶאל ַאְבָרָהם

  ֶּפֶרק יט    ָמה ָקָרה ִּבְסדֹום?

.
ֹלא טֹוב ְּבֵסֶדר אֹו  ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים ּוְלַצֵיר טֹוב ְמאֹוד אֹו  א
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ָמה ַהתֹוֶכן ֶשל ָּפָרַשת ַוֵיָרא?

7-6
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ב

ו

ד

ָחשּוב 
ָלַדַעת ה

ְסִביָבה ֶשל תֹוָרה

ַוֵּיָרא    ה’ 

א

ֶפֶרק יח? ֶאל ִמי ִנְרָאה ה' ּבְ

וַּיֵָרא ֵאלָיו  - ִנְרָאה ֵאָליו. 
ָּבא ֵאָליו ְוהּוא ָרָאה אֹותֹו.

ֵאלֹונֵי ַמְמֵרא

ח
 י

ק
ּפֶר

ֶּפֶרק יח

ָּפסּוק א

ְּכֶשרֹוִצים ְלַהִגיד ֶאל ִמי, ְּבִלי ְלַהִגיד ֶאת ַהֵשם ֶשל ָהָאָדם, 
אֹוְמִרים ֵאָליו.

ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים ֶאת ַהִמיָלה ַהֲחֵסָרה ַּבּכֹוֶתֶרת, 
ְוַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאָלה ַּבִמיִלים ֶשלך.

ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ַּבחּוָמשֹון ֶאת ָּפסּוק א ְוֶאת ַהֵּפירּוש.

ֶאל ִמי ִנְרָאה ה' ְּבֵאלֹוֵני ַמְמֵרא?

ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ַּבחּוָמשֹון ֶאת ֶּפֶרק יז ָּפסּוק א,
ְוִלְכתֹוב ַּבְתמּוָנה ֶאת ֵשם ָהִאיש ֶשֵאָליו ה' ִנְרָאה.

ְּבֶפֶרק יח ָּפסּוק א ֹלא ָּכתּוב ֶאל ִמי ה' ִנְרָאה.

ֶזה ָּכתּוב ְּבֶפֶרק יז ָּפסּוק א.

ֶּפֶרק יח ַמְמִשיְך ֶאת ֶּפֶרק יז.

ה'
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ג

ָחשּוב 
ָלַדַעת ב

ד

ו

ְּבַבָקָשה ַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאָלה. ֵאיזֹו ִמְצָוה ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ֵמה'?

ְּבַבָקָשה ַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאָלה. ֵאיְך ֲאִני עוׂשה ֶאת ַהִמְצָוה ַהֹזאת?

  

ְסִביָבה ֶשל תֹוָרה

ָלָמה ה’ ִנְרָאה ֵאָליו?

א

ִמצְוַת ּבִיקּור חֹולִים

ֲאִני עֹוָׂשהֲאִני עֹוֶׂשה 

  

  

אֲנְַחנּו ְמַדּבְִרים 
ּבֶַטלֶפֹון.

אֲנְַחנּו שֹולְִחים 
שִיעּוֵרי ּבַיִת 

ּבְֵמיְיל.

אֲנְַחנּו ְמִכינִים 
ַּכְרִטיס ּבְָרָכה - 

ְרפּואָה שְלֵָמה.
אֲנְַחנּו הֹולְִכים 

לְבֵַקר.

ֶּפֶרק יח

ָּפסּוק א

ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ֶאת ַהְתשּובֹות ֶשל ַהַתְלִמיִדים ַלְשֵאָלה. 
ֵאיְך ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ֶאת ַהִמְצָוה ַהֹזאת?

ְּבסֹוף ָּפָרַשת ֶלְך ְלָך ָּכתּוב ֶשַאְבָרָהם ָעָׂשה ְּבִרית ִמיָלה.

ְּבַהְתָחַלת ָּפָרַשת ַוֵיָרא ָּכתּוב ֶשה' ִנְרָאה ֵאָליו.

ֲחָכִמים ָאְמרּו ֶשה' ָּבא ְלַבֵקר ֶאת ַאְבָרָהם,
ִּכי ַאֲחֵרי ֶשַאְבָרָהם ָעָׂשה ְּבִרית ִמיָלה הּוא ָהָיה חֹוֶלה.

  

ה
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ב

ג

ְּבַבָקָשה ַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאלֹות.ד

1. ֵאיֹפה ִנְרָאה ה' ֶאל ַאְבָרָהם? 

2. ָמה ָהָיה ֶמֶזג ָהֲאִויר ַּבחּוץ? 

ַאְבָרָהם ָיַשב ְּבֶפַתח ָהאֹוֶהל

א

וַּיְַרא - 1. ָרָאה ָּבֵעיַנִיים. 
          2. ֵהִבין.

ִמצְוַת ַהכְנָסַת אֹוְרִחים

ֲאֶשר ה' ִנְרָאה ֵאָליו? ַהַמְלָאִכים   ָמה ָרָאה ַאְבָרָהם ּכַ
ֵאֶצל ַאְבָרָהם

2-1

ִמי ִנְרָאה ּוִמי ָּבא 
ֶאל ַאְבָרָהם?

3

ֶּפֶרק יח

ְּפסּוִקים א-ב

1

2

ְסִביָבה ֶשל תֹוָרה

ח
 י

ק
ּפֶר

  

  

  

  

ְּבַבָקָשה ִלְכתֹוב ְּבֵאילּו ְּפסּוִקים ֵיש ְתשּובֹות ַלְשֵאלֹות ֶשֵמַעל ַלְתמּונֹות, 
ּוְלַהְשִלים ֶאת ַהְתשּובֹות ְּבִמיִלים ֵמַהתֹוָרה ּוֵמַהֵּפירּוש.

ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ַּבחּוָמשֹון ֶאת ְּפסּוִקים א-ב ְוֶאת ַהֵּפירּוש.

ָמה ָעָׂשה ַאְבָרָהם?

... וַּיְַרא וְִהּנֵה 

       נִּצָבִים עָלָיו.

...וַּיְַרא
       ִמּפֶַתח ָהאֶֹהל

וַּיְִׁשַּתחּו ָאְרצָה.

ָּפסּוק ָמה ָרָאה ַאְבָרָהם ְּכֶשהּוא ָיַשב ְּבֶפַתח ָהאֹוֶהל?

ָּפסּוק 

אַבְָרָהם 

הּוא
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ו

ְּבַבָקָשה ַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאָלה. 

ָמה ֲאִני    ֵמַאְבָרָהם ַלֲעׂשֹות ְּכֶשֲחֵבִרים ֲחָדִשים ָּבִאים ַלִּכָתה?

ז

ה
ַדְרּכָה 

ֶשל תֹוָרה

ר.א.ה

נְִראָה וַּיְַרא
ָראָה וַּיֵָרא

לְַהזְִמין אֹוְרִחים - ְלַהִגיד ַלֲאָנִשים ָלבֹוא ַלַּבִית ֶשלך. ִמְשּפַַחת ִמילִים

ֲאִני לֹוֵמד 

ֲאִני לֹוֶמֶדת

לְכַּבֵד - 1. ְלַהִגיד ְוַלֲעׂשֹות ְדָבִרים ְּכֵדי 
               ֶשָהָאָדם ַיְרִגיש ֶשהּוא ָחשּוב. 

            2. ָלֵתת אֹוֶכל ּוְשִתָיה ְלִמיֶשהּו ַאֵחר.

ְסִביָבה ֶשל תֹוָרה

  

  

ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים ֶאת ֶהָחֵסר ַּבִמיִלים ִנְרָאה אֹו ָרָאה.
ַּכֲאֶשר ה'    ֶאל ַאְבָרָהם, 

ַאְבָרָהם ִהְסַתֵּכל ְו   ְשלֹוָשה ֲאָנִשים עֹוְמִדים.

ַאְבָרָהם    - ֵהִבין ֶשהּוא ָיכֹול ַלֲעזֹור ָלֲאָנִשים ּוְלַכֵּבד אֹוָתם, 

ְוָלֵכן ָרץ ְלַהְזִמין אֹוָתם ֵאָליו.

ֲחַז"ל - ֲחָכֵמינּו ִזיְכרֹוָנם ִלְבָרָכה - אֹוְמִרים 
ֶשַאְבָרָהם ָרָאה ֲאָנִשים ְוהּוא ֹלא ָיַדע ֶשָהֲאָנִשים ֵהם ַמְלָאִכים. 

ְּכֶשַהתֹוָרה ּכֹוֶתֶבת ִמיִלים ֵמאֹותֹו שֹוֶרש ִּבְמַעט ְּפסּוִקים 
ֲאַנְחנּו ְמִביִנים ֶשֵאלּו ֵהן ִמיִלים ַמְנחֹות - 

ִמיִלים ֶשאֹוְמרֹות ַרֲעיֹון ָחשּוב. 
ִּבְפסּוִקים א-ב ֵיש ָשלֹוש ִמיִלים ִמשֹוֶרש ר.א.ה.

ח

ּבְרּוָכה 
ַהּבָאָה!

7

ע
ֶשַב

ּבָרּוְך 
ַהּבָא!
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.  

ָּפסּוק 

ב

ג

ַאְבָרָהם ִהְזִמין אֹוְרִחים

א

ַהַמְלָאִכים 
ֵאֶצל ַאְבָרָהם

2-1

ָמה ָאַמר ַאְבָרָהם 
ּוָמה הּוא ָעָׂשה?

4

ִהזְִמין  - ִּביֵקש ֶשָיבֹואּו ֵאָליו.עֶבֶד   ָאדֹון 

1

2

ִמצְוַת ַהכְנָסַת אֹוְרִחים

ְסִביָבה ֶשל תֹוָרה

ח
 י

ק
ּפֶר

ְּבַבָקָשה ִלְכתֹוב ְּבֵאילּו ְּפסּוִקים ֵיש ְתשּובֹות ַלְשֵאלֹות ֶשֵמַעל ַלְתמּונֹות, 
ּוְלַהְשִלים ֶאת ַהְתשּובֹות ְּבִמיִלים ֵמַהתֹוָרה ּוֵמַהֵּפירּוש.

ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ַּבחּוָמשֹון ֶאת ְּפסּוִקים ג-ה ְוֶאת ַהֵּפירּוש.

ָמה ַאְבָרָהם ַיֲעֶׂשה?

יַֻּקח נָא ְמעַט ַמיִם       

   ַּתַחת   .

    פַת     

וְַסעֲדּו לִּבְכֶם ...

ָמה ִּביֵקש ַאְבָרָהם ֵמָהֲאָנִשים ַלֲעׂשֹות?

ֶּפֶרק יח

ְּפסּוִקים ג-ה

אַבְָרָהם 

הּוא 

ָּפסּוק 

8

ה
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מ
ְש


