
 חֹוֶבֶרת תֹוְלֹדת
ְּפָרִקים כה-כח

ָחָדש

ֵשם ְוֵשם ִמְשָּפָחה:
תורה
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ָּפָרַשת ּתֹוְלֹדות

ָלַמְדִתי?

א
ֵאיְך ָלַמְדִתי?  

5-4ַהתֹוָלדֹות ְּבֵסֶפר ְּבֵראִשית

7-6ָמה ָעָׂשה ִיְצָחק ְּכֶשֹלא נֹוְלדּו לֹו ְיָלִדים? 

10-8ָמה ָקָרה ְּכֶשִרְבָקה ָהְיָתה ְּבֵהיָריֹון ּוִמי נֹוַלד ְלִיְצָחק ְוִרְבָקה? 

11ָמה ָהיּו ֵעָׂשו ְוַיֲעֹקב ְּכֶשֵהם ָגְדלּו? 

12ָמה ָמַכר ֵעָׂשו ְלַיֲעֹקב? 

13ֵאיְך קֹוְרִאים ָלָאֶרץ ְוָלָעם ֶשל ֵעָׂשו? 

14ֵעָׂשו ְוַיֲעֹקב ַאִחים ְתאֹוִמים

15ָהַאִחים ְוָהֲאָחיֹות ַּבִמְשָּפָחה ֶשִלי

16ָמה ָעָׂשה ַאְבָרָהם ּוָמה ָעָׂשה ִיְצָחק ְּכֶשָהָיה ָרָעב ָּבָאֶרץ? 

17ֵאיֹפה ָאַמר ה' ְלִיְצָחק ָלגּור ְּכֶשָהָיה ָרָעב ָּבָאֶרץ?

18ָלָמה ָאַמר ה' ְלִיְצָחק ֹלא ָלֶרֶדת ְלִמְצַרִים?

19ָמה ֵּביֵרְך ה' ֶאת ִיְצָחק? 

21-20ָמה ָקָרה ְּכֶשִיְצָחק ָגר ִּבְגָרר? 

22ָמה ָעָׂשה ִיְצָחק ִּבְגָרר? 

23ָמה ָחַפר ִיְצָחק ָּבָאֶרץ?

25-24ָמה ֵּביֵרְך ה' ֶאת ִיְצָחק ִּבְבֵאר ֶשַבע?

27-26ִמי ָּבא ֶאל ִיְצָחק ִלְבֵאר ֶשַבע ְוָלָמה? 

28ָלָמה ֵשם ָהִעיר ְּבֵאר ֶשַבע? 

29ָמה ָּכתּוב ְּבֶפֶרק כו ַעל ֵעָׂשו?

31-30ֵאילּו ְמקֹומֹות ָּבָאֶרץ ַמְזִּכיִרים ֶאת ִיְצָחק? 

33-32ַמֲעֵׂשה ָאבֹות ִסיָמן ַלָּבִנים

34ָמה ֲאִני ________ַעל ִיְצָחק? 

35ִמי ָעָׂשה? 

ְּפִעילּויֹות 
ַּבַמְחֵשב ַעמּוִדים

ַּבחֹוֶבֶרת

2-1

2-1

2-1

5-4

2-1

  ֶּפֶרק כה   ֵעָׂשו ְוַיֲעֹקב

  ֶּפֶרק כו    ִּבְרַּכת ה' ְלִיְצָחק

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

3

7

3

3

6

6

6

7

3

ָמה ַהתֹוֶכן ֶשל ַהחֹוֶבֶרת ַעל ָּפָרַשת תֹוְלדֹות?

5-4

5-4

5-4

5-4
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א
 י

ק
ּפֶר

ה
 כ

ק
ּפֶר

א
ק י

ּפֶר
ה

 כ
ק

ּפֶר

ְּבֵסֶפר ְּבֵראִשית ַהִמיָלה תֹוְלדֹות ְּכתּוָבה ַהְרֵּבה ְּפָעִמים, 
ָלֵכן ְלחּוַמש ְּבֵראִשית קֹוְרִאים ַגם ֵסֶפר ַהתֹוָלדֹות.

ְלִמיָלה ֶשְּכתּוָבה ַּבתֹוָרה ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ְואֹוֶמֶרת ַרְעיֹון ָחשּוב קֹוְרִאים ִמיָלה ַמְנָחה.
תֹוְלדֹות ִהיא ִמיָלה ַמְנָחה ְּבֵסֶפר ְּבֵראִשית.

ְּכֶשָּכתּוב וְֵאלֶה תֹולְדֹות... ְמַסְּפִרים ִמי ַהְיָלִדים ֶשנֹוְלדּו.

ג

ַהִאם ָּכתּוב ְּבֶפֶרק כה ָּפסּוק יט ִמי ַהְיָלִדים ֶשנֹוְלדו ְלִיְצָחק?ד 
ֲאַנְחנּו

חֹוְשִבים
ּוְמַדְּבִרים

ְסִביָבה ֶשל תֹוָרה

ַהתֹוָלדֹות ְּבֵסֶפר ְּבֵראִשית

ִמְשּפַַחת ִמילִים

י.ל.ד.
יֶלֶד 

לָלֶֶדת

הֹולִיד 

נֹולְדּו

יְלִָדים 
תֹולְדֹת

וַּיֹולֶד 

ּבְלֶֶדתיָלְָדה  לְתֹולְדָֹתם

חּוַמשא
ְּבֵראִשית

תֹולְדֹות - ַהְיָלִדים ֶשל...

ה
-כ

ה
ם 

ִקי
ּפָר

ֶשל ִמי ַהתֹוָלדֹות? ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ַּבְּפסּוִקים ִמיִלים ִמשֹוֶרש י.ל.ד ְּבָצהֹוב
ְוֶאת ַהֵּׁשמֹות ֶׁשל ַהְיָלִדים ֶשנֹוְלדּו ְּבָירֹוק.

זֶה סֵפֶר ּתֹולְדֹת ָאָדם...  א. 
... וַּיֹולֶד ּבְִדמּותֹו ּכְצַלְמֹו  ג. 

וַּיְִקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵׁשת.  

ֵאּלֶה ּתֹולְדֹת נַֹח...  ט. 
וַּיֹולֶד נַֹח ְׁשֹלָׁשה בָנִים   י. 

ֶאת ֵׁשם ֶאת ָחם וְֶאת יָפֶת.  

ה
ק 

ּפֶר
 ו

ק
ּפֶר

ֵאּלֶה ּתֹולְדֹת ֵׁשם... י. 
וַּיֹולֶד ֶאת ַאְרּפַכְָׁשד.     

ְׁשנַָתיִם ַאַחר ַהַּמּבּול.  

וְֵאּלֶה ּתֹלְדֹת יְִׁשָמעֵאל ּבֶן-ַאבְָרָהם   יב. 
ֲאֶׁשר יָלְָדה ָהגָר ַהִּמצְִרית…  
וְֵאּלֶה ְׁשמֹות ּבְנֵי יְִׁשָמעֵאל   יג. 

ּבְִׁשמָֹתם, לְתֹולְדָֹתם  
ּבְכֹר יְִׁשָמעֵאל נְבָיֹת…  

וְֵאּלֶה ּתֹולְדֹת ֶּתַרח  כז. 
ֶּתַרח הֹולִיד ֶאת-ַאבְָרם…  

וְֵאּלֶה ּתֹולְדֹת יִצְָחק ּבֶן-ַאבְָרָהם יט. 
ַאבְָרָהם הֹולִיד ֶאת-יִצְָחק.  

ם אָדָ

נַֹח

ֵׁשם

ֶּתַרח

ָמעֵאל יִִׁשְ

ַאבְָרָהם

4
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ב
ָחשּוב 
ָלַדַעת

ָּפָרַשת תֹוְלדֹות ַמְתִחיָלה ַּבִמיִלים "וְֵאּלֶה ּתֹולְדֹת יִצְָחק",
ֲאָבל ַאֲחֵרי ַהִמיִלים ָהֵאֶלה ֹלא ָּכתּוב ִמי ַהְיָלִדים ֶשנֹוְלדּו ְלִיְצָחק, 

ִּכי ְלִיְצָחק ְוִרְבָקה ֹלא נֹוְלדּו ְיָלִדים ַהְרֵּבה ָשִנים. 
ְּבַהְתָחַלת ַהָּפָרָשה ָּכתּוב ָמה ָקָרה ַעד ֶשֵהם נֹוְלדּו.

ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים ִמי ַּבִמְשָּפָחה ְלִפי ְּפסּוִקים יט–כ.

ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים ֶאת ַהִמיְסָּפִרים. ד

הוִׂליד הוִׂליד הוִׂליד 

ְסִביָבה ֶשל תֹוָרה

א

ָּפָרַשת ּתֹוְלדֹות

תֹולְדֹות יִצְָחק  - ַהְיָלִדים ֶשל ִיְצָחק
ֶּפֶרק כה

ְּפסּוִקים יט-כא

ִמי נֹוְלדּו ְלִיְצָחק 
ְוִרְבָקה?

ה2-1
 כ

ק
ּפֶר

ג

1.  ְּבָפסּוק כ ָּכתּוב ֶשִיְצָחק ָהָיה ֶּבן            ָשָנה ְּכֶשהּוא ִהְתַחֵתן ִעם ִרְבָקה. 

2.  ְּבָפסּוק כו ָּכתּוב ֶשִיְצָחק ָהָיה ֶּבן 60 ָשָנה ְּכֶשנֹוְלדּו לֹו ְיָלִדים.

=           -  360.  ַּכָמה ָשִנים ְלִיְצָחק ְוִרְבָקה ֹלא ָהיּו ְיָלִדים? 

5

ש
ֵמ

ָח



כא.  וַּיֶעְַּתר יִצְָחק לַה' לְנֹכַח ִאְׁשּתֹו ּכִי עֲָקָרה ִהוא  
        וַּיֵעֶָתר לֹו ה' 

       וַַּתַהר ִרבְָקה ִאְׁשּתֹו:

וַּיֶעְַּתר - 
ְתִפיָלה. יר ּבִ ה ְוִהְפצִִ ִהְרּבָ

נּוִרית

ָשרֹוָנה

רֹוֵנן

ָּבָר ק

12

4

3

ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ָמה אֹוְמִרים ַהַתְלִמיִדים ְוַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאָלה ֶשַּבּכֹוֶתֶרת.ג

ַרִש”י

ב 
לֹוְמִדים חּוַמש ִעם ַרִש”י

ָמה ָעָׂשה ִיְצָחק ְּכֶשֹלא נֹוְלדּו לֹו ְיָלִדים?

א
ְתפִילָה

ֶּפֶרק כה

עֲָקָרה - ִאיָשה ֶשֹלא ְיכֹוָלה ָלֶלֶדת.ְּפסּוִקים יט-כא 31

ַרִש"י - ַרִּבי
ִקי ְשלׂמׂה יִצְחָ

2-1

פרשת חיי שרה

ְסִביָבה ֶשל תֹוָרה

ה
 כ

ק
ּפֶר

ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ֶאת ָּפסּוק כא ְוֶאת ֵּפירּוש ַרִש"י ִדיּבּור ַהַמְתִחיל וַּיֶעְַּתר.

ַרשִ"י אֹוֵמר 
שֵֶּפירּוש ַהִמילָה וַּיֶעְַּתר – 

ּבִיֵקש ַהְרּבֵה.
יִצְָחק ִהְתַּפלֵל לַה' עֹוד וְעֹוד.

 לְיִצְָחק וְִרבְָקה ֹלא נֹולְדּו יְלִָדים 
 ַהְרּבֵה שָנִים. 

אֲנִי לֹומֵד ֵמַרשִ"י שֶּבְכָל ַהשָנִים ָהאֵלֶה 
יִצְָחק ּבִיֵקש ֵמה' שִֶרבְָקה ֵתלֵד.

ָמה ֵּפירּוש ַהִמילָה ָמה ָקשֶה לְַרשִ"י? 
ְַּתר? ֶע ַּי ו

6

ש
ֵש



 ְּבַבָקָשה ְלַהֲעִתיק ֵמהחּוָמשֹון ֶאת ַהֵּפירּוש ֶשל ָּכל ִמיָלה.

ו 

2. ָמה ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ַעל ִיְצָחק? 

1. ָלָמה ַהתֹוָרה ִמְשַתֶמֶשת ְּבָפסּוק כא ְּבָלשֹון נֹוֵפל ַעל ָלשֹון?

ֲאַנְחנּו 
חֹוְשִבים 
ְמַדְּבִרים 
ְוכֹוְתִבים

ְּבָפסּוק כה ַהתֹוָרה ּכֹוֶתֶבת ַעל ִיְצָחק – וַּיֶעְַּתר ְוַעל ה' – וַּיֵעֶָתר.

וַּיֶעְַּתר – וַּיֵעֶָתר ֵהן ִמיִלים דֹומֹות ֲאָבל ַהֵּפירּוש ֶשָלֶהן שֹוֶנה. 
ְלִמיִלים דֹומֹות ִעם ֵּפירּוש שֹוֶנה קֹוְרִאים: 

ָלשֹון נֹוֵפל ַעל ָלשֹון.

ַהתוָרה ִמְשַתֶמֶשת ְּבָלשֹון נוֵפל ַעל ָלשֹון ְּכֵדי ְלַהִגיד 

ֵיש ֶקֶשר ֵּבין ַהְדָבִרים. ֶשֵ

ד

ה

ַוֶּיְעַּתר -

ַוֵּיָעֶתר - 

ְלִיְצָחק ְוִרְבָקה 
נֹוְלדּו ֵעָׂשו ְוַיֲעקֹב

3

ְסִביָבה ֶשל תֹוָרה

ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ֶאת ָּפסּוק כא ְוֶאת ֵּפירּוש ַרִש"י ִדיּבּור ַהַמְתִחיל וַּיֶעְַּתר.

7

ע
ֶשַב

ְע       ַּת      ר

ָע       ֶת      ר
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1

3

ֵמַהָּבִנים ֶשָלְך ִיְהיּו ְשֵני ַעִמים.2

ָהָעם ֶשל ַהֵּבן ַהָקָטן ִיְהֶיה יֹוֵתר ָחשּוב ֵמָהָעם ֶשל ַהֵּבן ַהָגדֹול.

ה

ָמה ָקָרה ְּכֶשִרְבָקה ָהְיָתה ְּבֵהיָריֹון?

ֶּפֶרק כהא

ְּפסּוִקים כב-כג

ִמי נֹוְלדּו ְלִיְצָחק 
ְוִרְבָקה?

2-1

לָרּוץ

גֹויִים לְאּוִמים - ַעִמים.

גבא

ְסִביָבה ֶשל תֹוָרה

ה
 כ

ק
ּפֶר

1.  ָמה ָעׂשּו ַהָּבִנים ַּבֶּבֶטן ֶשל ִרְבָקה?

2.  ָמה ָעְׂשָתה ִרְבָקה?       

ְּבַבָקָשה ִלְצּפֹות ְּבִסְרטֹון  וִלְקרֹוא ַּבחּוָמשֹון ְּפסּוִקים כב-כג.

ְּבַבָקָשה ִלְצּפֹות ְּבִסְרטֹון  ְוַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאלֹות ְּבֶעְזַרת ַהֵּפירּוש ַּבחּוָמשֹון.

ְּבַבָקָשה ִלְכתֹוב ְּבָכל ְתמּוָנה ֶאת ִמְסַּפר ַהִמְשָּפט ַהַמְתִאים ָלה.

ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים ֶאת ֶהָחֵסר ַּבְּפסּוִקים.

כב     ַהּבָנִים ּבְִקְרּבָה

וַּתֹאֶמר ִאם–ּכֵן לָָּמה ּזֶה ָאנֹכִי   

וֵַּתלְֶך לְִדֹרׁש ֶאת ה’.   

וַּיֹאֶמר ה’ לָּה כג  

    גֹיִים   ...
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ֵיש ָלְך ַּבֶּבֶטן ְשֵני ָּבִנים.

 ה' ָאַמר ְלִרְבָקה:
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