
 בס"ד

 

י ֶאת": 2יחידה  ֹּאת-ְלַזְרֲעָך ָנַתתִּ  "ָהָאֶרץ ַהז

 

 משימה לפני הלימוד .א

 חשבי על השאלה הבאה, והשיבי עליה בשלושה משפטים לפחות:  

 מותנה )לא תלוי במעשים(? -שים שלנו( או לאהאם הקשר שלנו עם ההורים הוא מותנה )תלוי במע .1

 

 מצד אחד... ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 מצד שני... _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

  מותנים?-חשבי על קשרים נוספים בחיים שלך: האם הם מותנים או לא .2

 הזוג...(-עם בן -)למשל: הקשר עם החברות, עם האולפנה, עם המשפחה הרחבה, עם השכונה, בעתיד בע"ה

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 למי שייכת הארץ הזו...?  .ב

 תורה )בראשית, פרק א' פסוק א'(: את פירוש רש"י הראשון ל נקרא

שאלת 

 רש"י

  :אמר רבי יצחק

  ' )שמות י"ב פסוק ב'(,החודש הזה לכם'לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מ

  ,שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל

  ?ומה טעם פתח בבראשית

תשובת 

 רש"י

  ',לתת להם נחלת גוים ,מעשיו הגיד לעמוח וכ' :(פסוק ו' משום )תהילים קי"א

  !שכבשתם ארצות שבעה גוים ,אתם )=שודדים( ליסטים :שאם יאמרו אומות העולם לישראל

  ,כל הארץ של הקב"ה היא :הם אומרים להם

 ". וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו ,ברצונו נתנה להם ,הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו

 



לשם מה נכתב ספר בראשית כולו? הרי כמעט כל שאלת רש"י היא:  .1

חומש בראשית הוא סיפורים )על בריאת העולם, על האבות ומסעם 

לארץ ובתוך הארץ(. אם מטרת התורה היא ללמד אותנו את המצוות, 

 למה צריך את חומש בראשית?  

 קראי את תשובת רש"י והשלימי: 

אם הגויים יאמרו לעם ישראל: 

___________________________________________  

___________________________________________  

 _________________ש_____________עם ישראל יוכל לענות 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 ם, בתשובתו רש"י מצטט פסוק מתהילי .2

 העתיקי את הפסוק:

____________________________________________________ 

 כתבי אותו במילים שלך: 

_________________________________________________________ 

 _______________________________________________ וע נכתב חומש בראשית לפי פסוק זה? מד

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 למי שייכת הארץ הזו...?  -אז .3

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 האם הזכות שלנו על הארץ היא  .ג

 במעשים( או לא מותנית? המותנית )תלוי

 : (חומש בראשית) ברית בין הבתריםהפסוקים הבאים מתוך  תקראי א .1

ׁש ַוְיִהי יז מֶּׁ ָאה ַהשֶּׁ ה בָּ יָּה ַוֲעלָּטָּ ן ַתנּור ְוִהנֵּה הָּ ׁשָּ ׁש ְוַלִפיד עָּ ר אֵּ ַבר ֲאׁשֶּׁ ין עָּ ִרים בֵּ לֶּׁה ַהְגזָּ אֵּ  ..  הָּ

ַרת ַההּוא ַבּיֹום יח ת 'ה כָּ ם-אֶּׁ ת נַָּתִתי ְלַזְרֲעָך  לֵּאֹמר ְבִרית ַאְברָּ ץ-אֶּׁ ָארֶּׁ ר-ַעד ִמְצַרִים ִמְנַהר ַהֹזאת הָּ ֹדל ַהנָּהָּ ת-ְנַהר ַהגָּ  .  ְפרָּ

ת יט יִני-אֶּׁ ת ַהקֵּ ת ַהְקִנִזי-ְואֶּׁ ת כ .  ַהַקְדֹמִני ְואֵּ ת ַהִחִתי-ְואֶּׁ ת ַהְפִרִזי-ְואֶּׁ ִאים-ְואֶּׁ ְרפָּ  .  הָּ

ת  כא ֱאֹמִרי-ְואֶּׁ ת הָּ ת ַהְכַנֲעִני-ְואֶּׁ ִׁשי-ְואֶּׁ ת ַהִגְרגָּ  )בראשית,ט"ו(   ַהְיבּוִסי.-ְואֶּׁ

 _________________________________________________________מה הבטיח ה' לאברהם? 

_________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________האם דרש ממנו תמורה? 

 הסבירי את דעתך.  ותנית )תלויה במעשים( או לא מותנית?לפי פסוקים אלו, האם הזכות שלנו על הארץ היא מ

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 



 

 

 קראי את הפסוקים הבאים מתוך חומש דברים:  .2

ֹמעַ -ִאם יָּהְוהָּ  יג ל ִתְׁשְמעּו ׁשָּ ר ַֹתיִמְצו-אֶּׁ ה ָאֹנִכי ֲאׁשֶּׁ ם ְמַצּוֶּׁ ְתכֶּׁ ה ַהּיֹום אֶּׁ ת ְלַאֲהבָּ ם 'ה-אֶּׁ יכֶּׁ ְבדוֹ  ֱאֹלהֵּ ל ּוְלעָּ ם-ְבכָּ ל ְלַבְבכֶּׁ -ּוְבכָּ

ם ם-ְמַטר ְונַָּתִתי יד.  ַנְפְׁשכֶּׁ ה ְבִעתוֹ  ַאְרְצכֶּׁ נֶָּׁך ְוָאַסְפתָּ  ּוַמְלקֹוׁש יֹורֶּׁ ָך ְוִתיֹרְׁשָך ְדגָּ רֶּׁ ב ְונַָּתִתי טו.  ְוִיְצהָּ שֶּׁ ְדָך עֵּ ָך ְבשָּ ְמתֶּׁ  ְוָאַכְלתָּ  ִלְבהֶּׁ

ְעתָּ  בָּ ְמרּו טז.  ְושָּ ם ִהשָּ ן לָּכֶּׁ ה פֶּׁ ם ִיְפתֶּׁ ם ְלַבְבכֶּׁ ם ְוַסְרתֶּׁ ִרים ֱאֹלִהים ַוֲעַבְדתֶּׁ ם ֲאחֵּ ם ְוִהְׁשַתֲחִויתֶּׁ ה יז. לָּהֶּׁ רָּ ם 'ה-ַאף ְוחָּ כֶּׁ ַצר בָּ ת ְועָּ ַמִים-אֶּׁ  ַהשָּ

ר ִיְהיֶּׁה-ְוֹלא טָּ ה מָּ מָּ ֲאדָּ ן ֹלא ְוהָּ ת ִתתֵּ ם ְיבּולָּּה-אֶּׁ ץ ֵמַעל ְמֵהָרה ַוֲאַבְדתֶּ ר ַהטָֹּבה ָהָארֶּ ֵתן 'ה ֲאשֶּ ם נֹּ  י"א( )דברים . ָלכֶּ

 

 השלימי ע"פ הפסוקים: 

 ________________________________________________ילך בדרך ה' ________ אם עם ישראל

____________________________________________________________________________ 

 ___________________________________לא ילך בדרך ה' ___________ עם ישראלחס וחלילה אם 

____________________________________________________________________________ 

 הסבירי את דעתך.  האם הזכות שלנו על הארץ היא מותנית )תלויה במעשים( או לא מותנית?לפי פסוקים אלו, 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 (: פרשת יתרו, פרשה ב'למכילתא מתוך הקראי את המדרש הבא ) .3

 : 
  תנאי: על ניתנו דברים שלושה

  דוד, בית ומלכות המקדש ובית ישראל, ארץ

  תנאי. על נתנו שלא אהרן של ובריתו תורה מספר חוץ

ְמרּו שנאמר: מנין? ישראל ארץ ם "ִהשָּ ן לָּכֶּׁ ה פֶּׁ ם... ִיְפתֶּׁ  ְלַבְבכֶּׁ

ה רָּ ם... ה' ַאף ְוחָּ כֶּׁ ם בָּ ה ַוֲאַבְדתֶּׁ רָּ ַעל ְמהֵּ ץ מֵּ ָארֶּׁ ה הָּ  ַהֹטבָּ

  יז(. טז; יא, )דברים

ה "ַהַבִית שנאמר: מנין? המקדש בית ר ַהזֶּׁ ה ֲאׁשֶּׁ  ִאם ֹבנֶּׁה ַאתָּ

לְֵּך ַמְרתָּ  ְבֻחֹקַתי תֵּ ת ...ְוׁשָּ ל אֶּׁ ת ִמְצֹוַתי כָּ כֶּׁ לֶּׁ הֶּׁ  לָּ  ַוֲהִקֹמִתי םבָּ

ת ִרי אֶּׁ ְך ְדבָּ ר ִאתָּ  לאו ואם יב(. ו, א', )מלכים וגו' ִדַבְרִתי" ֲאׁשֶּׁ

ה ְיתָּ ץ "ְוהָּ ָארֶּׁ ה הָּ מָּ יהָּ  ַעל ִלְׁשמָּ ם" ִמְפִרי יְׁשבֶּׁ יהֶּׁ  )מיכה, ַמַעְללֵּ

  יג(. ז,

נֶּׁיָך ִיְׁשְמרּו "ִאם שנאמר מנין? דויד בית מלכות  ְבִריִתי בָּ

ֹדִתי י ... זוֹ  ְועֵּ ְׁשבּו ַעד ֲעדֵּ א יֵּ  ואם יב(. קלב, )תהלים לְָּך" ְלִכסֵּ

ַקְדִתי לאו ט "ּופָּ בֶּׁ ם ְבׁשֵּ ִעים ִפְׁשעָּ   לג(. פט, )תהלים ֲעֹונָּם" ּוִבְנגָּ

 

 

 _______________________________________________מהם שלושת הדברים שניתנו "על תנאי"? 

 _______________________________________________________________מי נתן אותם למי? 

 __________________________________________________________________מהו התנאי? 

 ______________________________________איך יודע כותב המדרש שדברים אלו ניתנו "על תנאי"? 

____________________________________________________________________________ 

 הסבירי את דעתך.  לפי פסוקים אלו, האם הזכות שלנו על הארץ היא מותנית )תלויה במעשים( או לא מותנית?

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________



 

 מאברהם אבינו ועד ימינו. לפנייך ציר זמן של ארץ ישראל .4

  תקופות שבהן יהודים רבים התגוררו בארץ.  2הקיפי בעיגול לפחות 

  תקופות שבהן יהודים רבים היו בגלות.  2הקיפי בעיגול לפחות 

 

חשבי: על פי ציר הזמן, האם הזכות שלנו על הארץ היא מותנית )תלויה במעשים( או לא 

 מותנית? הסבירי את דעתך.

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 האם לדעתך אנחנו ראויים לארץ ישראל...?  .5

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 


