בס"ד

ב ְֵּראשִׁ ית יב פְּ ִׁ
סּוקים ד-ט
 .1קְּ ָרא פְּסּוקִ ים ד – ט .העזר בַּמִ ילֹון.
 .2סַ מֵ ן  לְּיד הַּ פֵּרּוׁש הנכון:
וַי ַעְּ תֵ ק מִׁ שָ ם הָ הָ ָרה ז ֹאת אֹומֶ ֶרת...




עָ זַּב אֶ ת הָ הָ ר.
עָ בַּר לגּור בָהָ ר.
*******

מִׁ ֶק ָדם לְּ בֵ ית-אֵ ל ז ֹאת אֹומֶ ֶרת...




מִ מִ ז ְָּרח ְּלבֵּית-אֵּ ל.
על יד בֵּית-אֵּ ל.
*******

וַי ֵט ָאהֳ ֹלה ז ֹאת אֹומֶ ֶרת...




קנָה אֶ ת הָ א ֹהֶ ל ׁשֶ לֹו.
הֵּ קִ ים אֶ ת הָ א ֹהֶ ל ׁשֶ לֹו.
*******

בֵ ית אֵ ל מִׁ יָם ו ְּהָ עַ י מִׁ קֶ ֶדם ז ֹאת אֹומֶ ֶרת...




בֵּית אֵּ ל מִ
מערב ו ְּהָ עַּ י מִ מִ ז ְָּרח.
ָ
ממערב.
ָ
בֵּית אֵּ ל מִ מִ ז ְָּרח ו ְּהָ עַּ י
*******

וַיִׁסַ ע ַאב ְָּרם הָ לֹוְך וְּנָסֹועַ הַ ֶנגְּבָ ה ז ֹאת אֹומֶ ֶרת...




ַאב ְָּרם הָ לַּך לְּכיוּון צָפֹון.
ַאב ְָּרם הלך לְּכיוּון דָ רֹום.
*******

 .3הַ שְּ לֵ ם אֶ ת הַּ מִ ילִים הַּ חסֵּ רֹות בָפְּסּוקִ ים:
"___________ ַאב ְָּרם כַּאֲ ׁשֶ ר דִ בֶר אֵּ לָיו ד'".

(פסוק ד')

"___________

מֹורה".
ָָארץ עַּ ד מְּ קֹום ׁשְּ כֶם עַּ ד אֵּ לֹון ֶ
ַאב ְָּרם ב ֶ

"___________

מִ שָ ם הָ הָ ָרה מִ קֶ דֶ ם ְּלבֵּית אֵּ ל".

"___________ ַאב ְָּרם








(פסוק ח')

___________ ___________

 .4העְּ תֵ ק ְּלפִי הַּ סֵּ דֶ ר אֶ ת הַּ מִ ילִים ׁשֶ הׁשְּ למְּ תָ :
____________
____________
____________
____________
____________
____________

 .5לְּמָ ה קְּ שּורֹות כָל הַּ מִ ילִים שֶ העתקתָ ?
סַ מֵ ן ְּבצֶבע אֶ ת הַּ תְּ שּובָה הָ נְּכֹונָה:
 לְּחָ גִים
 לְּהלִיכָה ּו ְּלנִדּודִ ים
 לְּמִ צְּוֹות
 .6כְּתֹוב עַּ ל מִ י מְּ סּופָר ַּבפְּסּוקִ ים ׁשֶ השלמתָ
ׁשֶ הּוא נֹודד מִ מָ קֹום לְּמָ קֹום באֶ ֶרץ ְּכנָעַּ ן?
_______________

 .7הַ שְּ לֶ ם:
אֶ ֶרץ ְּכנָעַּ ן הִ יא אֶ ֶרץ _________________ .

(פסוק ו')

הַּ נֶ ְּגבָה".

(פסוק ט')

 .8לָמַּ דְּ תָ ׁשֶ ַאב ְָּרם נָדַּ ד בְּאֶ ֶרץ י ִשְּ ָראֵּ ל מִ מָ קֹום לְּמָ קֹום.
גְּזֹור אֶ ת הַּ פְּסּוקִ ים ׁשֶ בְּסֹוף הֶ עָ מּוד וְּהַ ְּד ֵבק אֹותם כָאן ,לְּפִי סֵּ דֶ ר הַּ נִדּודִ ים ׁשֶ ל
ַאב ְָּרם:

 .9בַּפְּ סּוקִ ים ׁשֶ הדְּ בַּקְּ תָ הקַּ פְּנּו אֶ ת ׁשְּ מֹות הַּ מְּ קֹומֹות בְּאֶ ֶרץ י ִשְּ ָראֶ ל
ׁשֶ בהֶ ם עָ בַּר ַאב ְָּרם.
_______________________________
כְּתֹוב כָאן אֶ ת ׁשְּ מֹות הַּ מְּ קֹומֹות:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

האִ ם הי ִיתָ פעם בְּאֶ חד אֹו יֹותר מְּ הַּ מְּ קֹומֹות האֵּ לֶה? סַ מֵ ן ְּב ֶצבָע מָ קֹום בֹו
הי ִיתָ .

ְּפסּוקִ ים ל ְּגז ִָירה
----------------------------------------------------------------------------:

ויֵּט ָאהֳ ֹלה

בית אֵּ ל מִ יָם ו ְּהָ עַּ י מִ קֶ דֶ ם.

----------------------------------------------------------------------------וַּיִסַּ ע ַאב ְָּרם הָ לֹוְך וְּנָסֹועַּ הַּ נֶ ְּגבָה.

----------------------------------------------------------------------------ַארצָה ְּכנָעַּ ן.
וַּיָב ֹאּו ְּ

-----------------------------------------------------------------------------

ָָארץ עַּ ד מְּ קֹום
וַּיַּעֲ ב ֹר ַאב ְָּרם ב ֶ

ׁשְּ כֶם

מֹורה .
עַּ ד אֵּ לֹון ֶ

----------------------------------------------------------------------------ב ְֵּראשית יב פְּ ִׁ
סּוקים ד-ט

מִׁ ילֹון
ְּבצֵאתֹו – ַּבזְּמָ ן ׁשֶ יָצָא
הָ הָ ָרה – אֶ ל הָ הַּ ר
הַ ֶנ ְּג ָבה – ַּלנֶגֶבְּ ,לכִיוּון דָ רֹום
וַיִׁבֶן ָ -בנָה
וַי ֵט ָאהֳ ֹלה – הֵּ קִ ים אֶ ת הָ א ֹהֶ ל ׁשֶ לֹו
וַיֵלֶ ך  -הָ לְַּך
וַיַעֲ בר  -עָ בַּר
וַיַעְּ תֵ ק מִׁ שָ ם – זָז מִ שָ ם ,עָ בַּר מִ שָ ם
וַי ִׁסַ ע – נָסַּ ע ,הָ לַּך
וַי ִַׁקח  -לָקַּ ח
וַי ֵָרא ד' – ד' נ ְִּרָאה
שר  -כְּמֹו
ַכאֳ ֶ
לְּ ז ְַּרעֲ ָך  -לַּבנִים ׁשֶ לְָּך
מִׁ יָם – מכִיוּון הַּ ים ,מכִיוּון מַּ עֲ ָרב
מִׁ ֶק ֶדם – מכִיוּון מִ ז ְָּרח

בס"ד

ב ְֵּראשית יב פְּ ִׁ
סּוקים ד-ט
סִׁ יכּום
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הַ שְּ לם לְּפִ י פֶ ֶרק יב פְּ סּוקִ ים ד-ט.

הִׁ שְּ תמש רק ְּבׁשֵּ מֹות ׁשֶ ל מְּ קֹומֹות:
ְּבגִיל ׁשִ בְּעִ ים ו ְּחָ מֵּ ׁש ַאב ְָּרם יצָא מ _____________ כְּמֹו ׁשֶ ד' אמר לֹו.
ַאב ְָּרם לָקַּ ח אִ יתֹו אֶ ת שָ ַּרי אִ ׁשְּ תֹו ו ְּאֶ ת לֹוט בֶן ָאחִ יו,
ו ְּהֵּ ם הָ לְּכּו י ָחַּ ד לְּאֶ ֶרץ

_____________.

ְּבאֶ ֶרץ ְּכנָעַּ ן עָ בַּר ַאב ְָּרם ו ְּהִ גִיעַּ עַּ ד מָ קֹום ׁשֶ נִקְּ ָרא
ו ְּקֹו ְּראִ ים לֹו

_____________

ַּגם _____________ _____________.

ׁשָ ם הִ בְּטִ יחַּ ד' לַאב ְָּרם ׁשֶ אֶ ֶרץ _____________ תִ הְּ י ֶה ׁשֶ לֹו
ו ְַּאב ְָּרם ָבנָה ׁשָ ם מִ ְּז ֵּבחַּ לד'.
מִ ׁשָ ם נָדַּ ד ַאב ְָּרם ְּבאֵּ זֹור הָ הָ ר ו ְּהֵּ קִ ים א ֹהָ ל ֵּבין

_____________ ּו ֵּ
בין _____________.

ַּגם שָ ם ָבנָה ַאב ְָּרם מִ ְּז ֵּבחַּ לד'.
אֳ חַּ רָ -כך הִ מְּ ׁשִ יְך ַאב ְָּרם ו ְּהָ ַּלְך

ְּל ִ
כיוּון _____________.

.11

ְּבאֵּ י ֶזה פָ סּוק ָכתּוב אֶ ת מִ י ָלקַּ ח אִ תֹו ַאב ְָּרם ְּלאֶ ֶרץ ְּכנָעַּ ן?

.21

ְּכתֹוב לְּפִי הַּ פְּ סּוקִ ים ׁשֶ קָ ָראתָ :

_____________

לַּמָ ה ַאב ְָּרם הִ חְּ לִיט ָל ֶלכָת לְּאֶ ֶרץ ְּכנָעַּ ן?
_______________________________________________________________________
____
_______________________________________________________________________
____
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הָ ֵקף אֶ ת הַּ מִ ׁשְּ פָ ט הַּ נָכֹון:
ַ אב ְָּרם בָא ְּלבָד לְּאֶ ֶרץ ְּכנָעַּ ן.
ַ אב ְָּרם ּו ְּבנֵּי מִ ׁשְּ פַּ חְּ תֹו עָ ְּברּו מִ מָ קֹום ְּלמָ קֹום ְּבאֶ ֶרץ ְּכנָעַּ ן.
ַ אב ְָּרם ּו ְּבנֵּי מִ ׁשְּ פַּ חְּ תֹו גָרּו כָל הַּ זְּמָ ן בְּאֹותֹו מָ קֹום בְּאֶ ֶרץ ְּכנָעַּ ן.

