
 

 

 

 

 

 

 אברהם אבינו

 בראשית פרק יב

ֹּאֶמר ( א)  :ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתָך ּוִמֵבית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאְרֶאךָ 'הוַי

 :וְֶאֶעְשָך ְלגֹוי ָגדֹול וֲַאָבֶרְכָך וֲַאַגְדָלה ְשֶמָך וְֶהיֵה ְבָרָכה( ב)

ֹּל ִמְשְפחֹּת ָהֲאָדָמהוֲַאָבֲרָכה ְמָבְרכֶ ( ג) ֹּר וְנְִבְרכּו ְבָך כ  :יָך ּוְמַקֶלְלָך ָאא

 'הוַיֵֶלְך ַאְבָרם ַכֲאֶשר ִדֶבר ֵאָליו ( ד)

 :וַיֵֶלְך ִאתֹו לֹוט וְַאְבָרם ֶבן ָחֵמש ָשנִים וְִשְבִעים ָשנָה ְבֵצאתֹו ֵמָחָרן     

 וְֶאת לֹוט ֶבן ָאִחיו וְֶאת ָכל ְרכּוָשם ֲאֶשר ָרָכשּו וַיִַקח ַאְבָרם ֶאת ָשַרי ִאְשתֹו( ה)

ֹּאּו ַאְרָצה ְכנַָען        :וְֶאת ַהנֶֶפש ֲאֶשר ָעשּו ְבָחָרן וַיְֵצאּו ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְכנַַען וַיָב

ֹּר ַאְבָרם ָבָאֶרץ ַעד ְמקֹום ְשֶכם ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה וְַהְכנֲַענִי ָאז( ו)  :ָבָאֶרץ וַיֲַעב

ֹּאת וַיִֶבן ָשם ִמזְֵבַח לַ  'הוַיֵָרא ( ז) ֹּאֶמר ְלזְַרֲעָך ֶאֵתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהז  :ַהנְִרֶאה ֵאָליו'הֶאל ַאְבָרם וַי

 וַיְַעֵתק ִמָשם ָהָהָרה ִמֶקֶדם ְלֵבית ֵאל וַיֵט ָאֳהֹלה ֵבית ֵאל ִמיָם וְָהַעי ִמֶקֶדם( ח)

 :'הוַיְִקָרא ְבֵשם  'הזְֵבַח לַ וַיִֶבן ָשם מִ       

 פ: וַיִַסע ַאְבָרם ָהלֹוְך וְנָסֹוַע ַהנְֶגָבה( ט)

 

 :ענה על השאלות הבאות

 ?"גוי גדול" :הסבר את הביטוי. לגוי גדולה מבטיח לאברם שיעשה אותו "הקב .1

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 ?מהיכן צריך אברם ללכת ולאן, "לך לך"ה מצווה את אברם "הקב .2
________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 ?'האת מי לוקח איתו אברם למסע אל ארץ  .3
________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________. 

 :את הדברים הבאים, פסוקים למעלהבסמן  .4

 ?בן כמה היה אברם בצאתו מחרן .א
 ?באלו מקומות היה אברם כאשר הגיע לארץ כנען .ב
 ?מהו שמו של המזבח שבונה אברם .ג

 



 

 

 

 

 

 

 אברם ושרה במצרים

 

 'פסוק ד' פרק יג  -'  פסוק י' בראשית פרק יב

   

 בראשית פרק יב

 :וַיְִהי ָרָעב ָבָאֶרץ וַיֵֶרד ַאְבָרם ִמְצַריְָמה ָלגּור ָשם כִי ָכֵבד ָהָרָעב ָבָאֶרץ (י)

ֹּאֶמר ֶאל ָשַרי ִאְשתֹו ִהנֵה נָא יַָדְעִתי ִכי ִאָשה יְ  (יא)  :ַפת ַמְרֶאה ָאתְ וַיְִהי ַכֲאֶשר ִהְקִריב ָלבֹוא ִמְצָריְָמה וַי

ָֹּתְך יְַחיּו (יב) ִֹּתי וְא ֹּאת וְָהְרגּו א ָֹּתְך ַהִּמְצִרים וְָאְמרּו ִאְשתֹו ז  :וְָהיָה כִי יְִראּו א

 :ִאְמִרי נָא ֲאחִֹּתי ָאְת ְלַמַען יִיַטב ִלי ַבֲעבּוֵרְך וְָחיְָתה נְַפִשי ִבְגָלֵלְך (יג)

ֹּדוַיְִהי ְכבֹוא ַאְבָרם ִמְצָריְמָ  (יד)  :ה וַיְִראּו ַהִּמְצִרים ֶאת ָהִאָשה כִי יָָפה ִהוא ְמא

ֹּה (טו) ַקח ָהִאָשה ֵבית ַפְרע ֹּה וַתֻּ ָֹּתּה ֶאל ַפְרע ֹּה וַיְַהְללּו א ָֹּתּה ָשֵרי ַפְרע  :וַיְִראּו א

ִֹּרים וֲַעָבִדים ּו (טז) ֹּאן ּוָבָקר וֲַחמ ֹּת ּוְגַמִליםּוְלַאְבָרם ֵהיִטיב ַבֲעבּוָרּה וַיְִהי לֹו צ ֹּנ  :ְשָפחֹּת וֲַאת

ִֹּלים וְֶאת ֵביתֹו ַעל ְדַבר ָשַרי ֵאֶשת ַאְבָרם 'הוַיְנַַגע  (יז) ֹּה נְָגִעים ְגד  :ֶאת ַפְרע

ֹּאת ָעִשיָת ִלי ָלָּמה ֹלא ִהַגְדָת ִלי ִכי ִאְשְתָך ִהוא (יח) ֹּאֶמר ַמה ז ֹּה ְלַאְבָרם וַי  :וַיְִקָרא ַפְרע

ָֹּתּה ִלי ְלִאָשה וְַעָתה ִהנֵה ִאְשְתָך ַקח וֵָלְך (יט) ִֹּתי ִהוא וֶָאַקח א  :ָלָמה ָאַמְרָת ֲאח

ֹּתֹו וְֶאת ִאְשתֹו וְֶאת ָכל ֲאֶשר לֹו (כ) ֹּה ֲאנִָשים וַיְַשְלחּו א  :וַיְַצו ָעָליו ַפְרע

 

 בראשית פרק יג

 :תֹו וְָכל ֲאֶשר לֹו וְלֹוט ִעּמֹו ַהנְֶגָבהוַיַַעל ַאְבָרם ִמִּמְצַריִם הּוא וְִאשְ ( א)

ֹּד ַבִּמְקנֶה ַבֶכֶסף ּוַבָזָהב( ב)  :וְַאְבָרם ָכֵבד ְמא

 :ָעיוַיֵֶלְך ְלַמָסָעיו ִמנֶֶגב וְַעד ֵבית ֵאל ַעד ַהָּמקֹום ֲאֶשר ָהיָה ָשם ָאֳהֹלה ַבְתִחָלה ֵבין ֵבית ֵאל ּוֵבין הָ ( ג)

ֹּנָה וַיְִקָרא ָשם ַאְבָרם ְבֵשם ֶאל מְ ( ד)  :'הקֹום ַהִּמזְֵבַח ֲאֶשר ָעָשה ָשם ָבִראש

 

  



 

 

 

 

 

 

 :ענה על השאלות הבאות

 

 ?מדוע אברם ושרה יורדים למצרים .1

_______________________________________________________. 

 

_______   ___אבל מכיוון שחשש ש, של שרה_______________ אברם הוא  :השלם .2

 , אותו ויקחו את שרה

 ._____________________ביקש משרה שתאמר כי היא      

 

 מכיוון שאמרו לו כי היא , לוקח אליו את שרה_____________ פרעה מלך : השלם .3

 __________________________      בתמורה פרעה נותן לאברם . _____________     

 ________________ ועס על פרעה שלקח את שרה מה כ"הקב. _____________     

 .גדולים_________________ ומעניש אותו ב    

 

  



 

 

 

 

 

 

 אברהם אבינו

 .לב -פסוקים כז - ק יאבראשית פר

 

ֹּת ֶתַרח ֶתַרח הֹוִליד ֶאת ַאְבָרם ֶאת נָחֹור וְֶאת ָהָרן וְָהָרן הֹוִליד ֶאת לֹוט( כז)  :וְֵאֶלה תֹוְלד

יםוַיָָמת ָהָרן ַעל ְפנֵי ֶתַרח ָאִביו ְבֶאֶרץ מֹוַלְדתֹו ( כח) דִּ אּור כַּשְּ  :בְּ

 ִשים ֵשם ֵאֶשת ַאְבָרם ָשָרי וַיִַקח ַאְבָרם וְנָחֹור ָלֶהם נָ ( כט)

 :וְֵשם ֵאֶשת נָחֹור ִמְלָכה ַבת ָהָרן ֲאִבי ִמְלָכה וֲַאִבי יְִסָכה       

 :וְַתִהי ָשַרי ֲעָקָרה ֵאין ָלּה וָָלד( ל)

 ֹו ֵאֶשת ַאְבָרם ְבנֹווַיִַקח ֶתַרח ֶאת ַאְבָרם ְבנֹו וְֶאת לֹוט ֶבן ָהָרן ֶבן ְבנֹו וְֵאת ָשַרי ַכָלת( לא)

ֹּאּו ַעד ָחָרן וַיְֵשבּו ָשם         :וַיְֵצאּו ִאָתם ֵמאּור ַכְשִדים ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְכנַַען וַיָב

 : וַיְִהיּו יְֵמי ֶתַרח ָחֵמש ָשנִים ּוָמאַתיִם ָשנָה וַיָָמת ֶתַרח ְבָחָרן( לב)

 

 :אברם להשלם את אילן היוחסין ש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :השלם

 .______________נחור התחתן עם___________, אברם התחתן עם 

 .____________________אבא של שתיהן הוא

 

 



 

 

 

 

 

 

 :סמן על הפסוקים למעלה

 ?היכן נולד אברם. א

 ?אן יצאה משפחת תרח ללכתל. ב

 ?נעצרו בדרךהיכן .  ג
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                                     הסבא של  הסבא הוא סבא של הסבא של הסבא הוא סבא של

 

 

 

 

אברהם 

 אבינו

 

 סבא שלי

 סבא שלי

 

 אבא שלי

 אבא שלי

                            

 שלי

 שלי


