
 י"ח( –, י"ז פרקים ט"ו )   ובריתותיו עם ה' אברהם    -מסע שני  
 

 סיפור המסע 

 . ך"תנ –  מקצוע

 

  י"ח(–)פרקים ט"ו, י"ז  בריתותיו עם ה'אברהם ו – המסע שם

 

 .יח"ל 5, תלמידי ד "ממ י"א כיתה  – יעד שכבת

 

 . י"ח–ט"ו, י"ז בראשית, פרקים  – המסע נושא

 

 . שעות 7–6  – משוער מסע אורך

 

 : במסעיקריות תחנות ע

 רית ג הבמושבירור  •

 שיעורים(  2) יםרתבין הבברית  –ו פרק ט" •

 שיעורים(  2) וברית המילה  םהששינוי   –י"ז פרק  •

 שיעורים(  2) כוח על גורל סדום.יוהמלאכים והו שלושת  –פרק י"ח  •

 

ושאלות חשיבה  למידה מקוונת באמצעות משימות;    –  ודרכיה   הלמידה  אקלים קריאת טקסטים 
מהמורה(;    שיעור;  רפלקסיה שמיעתו  או  באינטרנט  בשיעור  בקבמשימת  )צפייה  ;  וצותלמידה 

 .  רפלקטיבית עצמית  בוננות; התעצמית של ניהול יומןישום ימטלת 

 

 .ים שלנו. הברית מותנית במעשלהיות ישראלי זו שליחות ולא רק זכות – הגדול הרעיון 

 

להשתאות מדמותו המרוממת של אברהם  ן: , וכמובטפמחויבות לברית עם ה', צדקה ומש – ערכים
 .  אבינו

 

  המורה יכול לבחור האם היא תהיה מצויננת.  .קבוצתיתישנה מטלה   – הערכה דרכי

 

תופסת בה מקום  עבודת המידות. ]מיומנות זו מובלעת לאורך היחידה, אך היא   –  מרכזית  מיומנות
 [פורש, גם אם לא מובלטת בממרכזי

 

 שבירוחם שלם בלבב התיכונית הבישיב  ך"התנ רכז, ביר  ועםאבינ הרב – המסע יוצר

 

 



 דווקא אני? למה    –להסתקרן  

 

 צפו בסרטון הבא: 

https://www.youtube.com/watch?v=L4mcEeC5DIY   

 

 לה. פונה שוב ושוב אל השוטר באותה השאהחומה  הבחור עם החולצה 

 תם מסכימים עם עצם השאלה?ם א הא מה הוא שואל אותו? •

 סבירו.ה תית לשאלה שלו?תשובה אמי ישהאם לדעתכם  •

 

 
 ואלינו: 

 ? מתי הרגשתם לפעמים ש"בוחרים" דווקא אתכם ולא הבנתם למה?גם אתם האם  •

, כאשר ה' אמר דווקא  שאלהם אברהם אבינו היה יכול לשאול את אותה החישבו: האם ג •
    ?לא ידועת למקום כללו לעזוב את ארצו ובית אביו ול

 זאת? ך אם הוא היה שואל כיצד היה נראה התנ" •

 

 

 הקדמה 

למדנו על הניסיונות השונים שה' ניסה אותו.  במסע הקודם פגשנו את דמותו של אברהם אבינו ו
נלמד   זה  נוסכמה  במסע  רעיון    יםפפרקים  עומד  במרכזם  ואשר  אברהם  של  בדמותו  העוסקים 

המספר על ברית   ז "יק  פרים,  רתהמספר על ברית בין הב,  ו"ט  פרק  :וכריתת הברית שה' עורך עימ
בו מבשרים המלאכים לאברהם על הולדת יצחק ושבו מתגלה מדוע ה' בחר ש  ח"י, ופרק  ההמיל

 דווקא עם אברהם. תלכרות ברי

בתוו משובצים  זה  במסע  הנלמדים  הניסיוהפרקים  סיפורי  בין  במסע   תנוך,  שראינו  הראשונים 
  נות הניסיו  ן סיפורילבי(  על ידי פרעהרץ כנען, הירידה למצרים ולקיחת שרה  ה לאהליכה )  הקודם

 קידת יצחק(.  )גירוש הגר, גירוש ישמעאל וע  האחרונים שראינו שם

 ת המסע ננסה לעסוק בשתי שאלות מרכזיות: במסגר

אחד   .1 מכל  "דורש"  זה  ומה  אומר?  זה  מה  ה'?  עם  ברית  כריתת  של  המשמעות  מה 
 מהצדדים? 

 "(רטון: "למה דווקא אני?כורת ברית דווקא עם אברהם? )ובלשון הס' מדוע ה .2

 

 ...הבא ונצא לדרךלים, אז בלי להכביר במי

https://www.youtube.com/watch?v=L4mcEeC5DIY


  
 

   מהי ברית? 

 ":בריתמילה "נו בהגדרה המילונית הבאה לעיי

ִרית    - ב ְּ
 מהותי   פעולה  לשיתוף  מאוד  גבוהה  ברמה   בינאישית  מחויבות,  מוחלט  הדדי  הסכם  .1

 ( וכדומהסחר כלכלי , תאיצב להגנה) כלשהו
)כגון: ארצות הברית, ברית המועצות   שונים   גופים   או,  חברות,  מדינות  של  איגוד .2

 וכדומה(.  

 ( מתאימה לאחת מן ההגדרות הללו? או עם)בין ה' לבין אדם כלשהו  נכרתת  אם ברית שה •
 נמקו.

  

 : התגלות הראשונה של ה' לאברהםהבמסע הקודם למדנו על 

אֶמר( א)  :  ַאְבָרם לאֶ ' ה ַויֹּ

ֵבית ַלְדְתךָ ּמוֹּ ּומ   ֵמַאְרְצךָ  ְלךָ  ֶלךְ  יךָ  ּומ   .  ַאְרֶאךָ  ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ָאב 

י  ְוֶאֶעְשךָ (  ב) ל  ְלגוֹּ )ְבָרָכה  ֶוְהֵיה  ְשֶמךָ   ַוֲאַגְדָלה  ַוֲאָבֶרְכךָ   ָגדוֹּ ר   ּוְמַקֶלְלךָ   ְמָבֲרֶכיךָ   ַוֲאָבְרָכה(  ג.    ָאאֹּ

ְבְרכּו ל ְבךָ  ְונ  תְש מ   כֹּ   .ָהֲאָדָמה ְפחֹּ

 

לעיין   שלבפסוכעת  ננסה  למשקפיים  מבעד  דין  קים  "ברית".  עורך  מעיין  כאן  שיש  נסו בהנחה   ,
 .נכלל בברית שבין ה' לאברהם מה להגדיר

 מה אברהם נדרש לעשות כאן? •

 פרטו.ומה ה' מתחייב לעשות בתמורה?  •

 ? "נכרתת"לשם מה היא  הזו?  "ברית"תוכלו לומר מה מטרת ה האם •

 



 
 

זה שעליו הוא יחתום עם ה',  ח עבור אברהם חולו אתם, עורכי דין מדופלמים, הייתם נדרשים לנס
 מה הייתם מבקשים לקבל? אילו דרישות הייתם כוללים בו? 

 חשיבות יורד. סדרבותן וסדרו ארישות שכאלו, ד 5–3רשימה של  בו תכ •

 

את רשימת הדרישות מומלץ מאוד לפתוח לתלמידים קיר שיתופי ולבקש מהם להעלות  למורה:  ]
 שלהם ולהגיב על אחת הרשימות של חבר אחר[ 

 

 ט"ו פרק    –ברית ראשונה  

 בתחנה זו נלמד על הברית הראשונה שכורת ה' עם אברהם.

ם לכל אחת מהן.  ועל התגובה של אברה  רהםאבכמה הבטחות שנתן ה' לאנו למדים על    ט"ו  בפרק
 ה נקרא את הפרק:תחיל

 

ר  (א) ֵלאמֹּ ַבַּמֲחֶזה  ַאְבָרם  ֶאל  ה'  ְדַבר  ָהָיה  ָהֵאֶלה  ים  ַהְדָבר  ַאְבָרם:  ַאַחר  יָרא  ת  ָלךְ   ַאל  ָמֵגן  י  כ   ָאנֹּ

ד.    ְשָכְרָך ַהְרֵבה ְמאֹּ

אֶמר    (ב) א:  ַאְבָרם ַויֹּ י  ,יםהלו-ה'  ל  ֶתן  ת  יר    ?ַמה  ֲער  ֵלְך  הוֹּ י  כ  ֶמֶש   יְוָאנֹּ ַדֶּמֶשק  ּוֶבן  הּוא  י  ֵבית  ק 

יֶעֶזר אֶמר ַאְבָרם (ג) .ֱאל  י:  ַויֹּ ת  ֵרש אֹּ י יוֹּ ֵנה ֶבן ֵבית  א ָנַתָתה ָזַרע ְוה  י לֹּ  ! ֵהן ל 

ר (ד) ֵנה ְדַבר ה' ֵאָליו ֵלאמֹּ יָרְשָך ֶזה :  ְוה  א י  ם ֲאֶשר ֵיצֵ לֹּ י א  ֵּמֶעיָך הּוא כ  יָרֶשָך.א מ     י 

צֵ   (ה) תוֹּ ַויוֹּ אֹּ אֶמר  ַהחּוָצה  א  ָתם  :ַויֹּ אֹּ ר  ְספֹּ ל  תּוַכל  ם  א  ים  ָכב  ַהכוֹּ ר  ּוְספֹּ ַהָשַמְיָמה  ָנא  אֶמר  ,  ַהֶבט  ַויֹּ

ְהֶיה ַזְרֶעָך.  :לוֹּ  ה י   כֹּ

ן בה' ַוַיְחְשֶבָה לוֹּ ְצָדָקה.   )ו(  ְוֶהֱאמ 

 

י  :ֵאָליואֶמר ַויֹּ )ז(  צֵ  ה'ֲאנ  יָך ֵמאּוֲאֶשר הוֹּ את לְ ר ַכְשד  את  ְשָתה ים ָלֶתת ְלָך ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹּ  . ר 

אַמרוַ  )ח( ָני  :יֹּ יָרֶשָנה ,ה'ֲאדֹּ י א   ? ַבָּמה ֵאַדע כ 

אֶמר ֵאָליו לָ  :)ט( ַויֹּ ל ְמשֻׁ ֶלֶשת ְוַאי  ֶלֶשת ְוֵעז ְמשֻׁ י ֶעְגָלה ְמשֻׁ רְקָחה ל  ָזל ש ְותֹּ  . ְוגוֹּ

ַקח לוֹּ  ְת ַוְיַבתֵ ֶאת ָכל ֵאֶלה  )י( ַוי  יש ב  ֵתן א  ָתם ַבָתֶוְך ַוי  ְקרַ ר אֹּ א ָבָתררוֹּ ל  ר לֹּ פֹּ   .את ֵרֵעהּו ְוֶאת ַהצ 

ָתם ַאְבָרם ים ַוַיֵשב אֹּ ט ַעל ַהְפָגר     .)יא( ַוֵיֶרד ָהַעי 

 

א ְוַתרְ  י ַהֶשֶמש ָלבוֹּ ֵנה אֵ ֵדָמה ָנפְ )יב( ַוְיה  ָלה נֹּ ָלה ַעל ַאְבָרם ְוה    .ֶפֶלת ָעָליויָמה ֲחֵשָכה ְגדֹּ



ְלַאְבָרם אֶמר  ַויֹּ תֵ   :)יג(  ַע  גֵ ָידֹּ י  כ  ת ַדע  ֵמאוֹּ ַאְרַבע  ָתם  אֹּ נּו  ְוע  ַוֲעָבדּום  ָלֶהם  א  לֹּ ְבֶאֶרץ  ַזְרֲעָך  ְהֶיה  י  ר 

ָדן   .ָשָנה דּו  ַיֲעבֹּ ֲאֶשר  י  ַהגוֹּ ֶאת  ְוַגם  וְ   )יד(  י  כ  ְרכֻׁ ָאנֹּ ב  ֵיְצאּו  ֵכן  לַאֲחֵרי  ָגדוֹּ ְוַאתָ   .ש  אֶ )טו(  א  ָתבוֹּ ל  ה 

ְבֵש  ָקֵבר  ת  ם  ְבָשלוֹּ ֶתיָך  ָבהֲאבֹּ טוֹּ ַעד   .יָבה  י  ר  ָהֱאמֹּ ן  ֲעוֹּ ָשֵלם  א  לֹּ י  כ  ֵהָנה  ָישּובּו  י  יע  ְרב  ר  ְודוֹּ )טז( 

  .ֵהָנה

י ַהֶשֶמש ָבָאה ַוֲעָלָטה ָהָיה  ֵנה תַ )יז( ַוְיה  יד ֵאשְוה  ים ָהֵאֶלהֲאֶשר ָעַבר ֵבין ַהגְ  נּור ָעָשן ְוַלפ   .ָזר 

 

ם ַההּוא ָכַרת  ר תאֶ  ה')יח( ַביוֹּ ית ֵלאמֹּ ם ַעד   :ַאְבָרם ְבר  ְצַרי  ְנַהר מ  את מ  י ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹּ ְלַזְרֲעָך ָנַתת 

ְפָרת ְנַהר  ל  ַהָגדֹּ וְ   .ַהָנָהר  י  ַהֵקינ  ֶאת  ַהְקנ  )יט(  יֶאת  נ  ַהַקְדמֹּ ְוֵאת  י  הַ (  )כ  .ז  ְוֶאת  י  ת  ַהח  ְוֶאת ְוֶאת  י  ז  ְפר 

י י וְ  .םָהְרָפא  ר  י ְואֶ )כא( ְוֶאת ָהֱאמֹּ יֶאת ַהְכַנֲענ  י ְוֶאת ַהְיבּוס  ְרָגש   . ת ַהג 

  

 : ו–בפסוקים א עיינוו  משקפי עורך הדין הרכיבו שוב את 

 מה ה' מבטיח לאברהם בפסוק א?  •

 (?ח הבטחה זו )בפסוק  עלברהם מגיב א צדכי •

 ? (ה  ים)פסוק' המחיש את הבטחתו זו ד הכיצ •

  תגובת אברהם לכך? תהימה הי •

 

  כא:–עיינו שוב בפסוקים ז כעת 

 ?  זמה ה' מבטיח לאברהם בפסוק  •

 ג(?–בהבטחה זו )בפסוקים  עלצד אברהם מגיב כי •

 ? (יז-טאת הבטחתו זו )פסוק  חיזקה' באיזה אופן  •

הי  • לכך?  תה ימה  אברהם  היא    תגובת  האם 
 ? ים? מדועמתוארת בפסוק

 



 
א השושלת  –פסוקים  בשאלת  עוסקים  משרה  אבהאם    –ו  להוליד  יזכה  אכן  ואילו  רהם  יורש, 

 ת הארץ. נחלו אן יברהם אכצאצאי אהאם  –ירושה  פסוקים ז ואילך עוסקים בשאלת ה

זאת ת  ם אברהם בריע' אינו כורת  דוע לדעתכם המ • בנושא השושלת, אך הוא כן עושה 
 ביחס לירושת הארץ? 

 את גבולות הארץ? הסיום מפרטים  מדוע לדעתכם פסוקי •

 

 עבוד למצרים בשורת הש 

הברית   נכרתת  שבה  בצורה  נעסוק  מעט  במעבר    –עוד  חיותרבין  נשוב  ת.  י  קודם  ונעיין  אך 
עוד    ץאכן יירש את האר  אברהםלפני שזרעו של  ם כי  שומעיאנו    . בפסוקים אלוטז–בפסוקים יג

 נעימות. פות לו כמה חוויות לאמצ

 אילו חוויות זרעו של אברהם יעברו טרם שהוא ירש את הארץ?  •

 וב על סיבה, מדוע זה צריך להיות כך?אתם יכולים לחשהאם  •

 יש בו סיבה לשאלה ששאלנו.האם ים אותו? כיצד אתם מבינסוק טז. עיינו בפ •

)זאת לאברהם במהלך כריתת    מדוע לדעתכם ה' טורח לבשר • שהרי לאברהם אין  הברית 
 לכאורה כל השפעה על העתיד הזה(?  

 



 
 

 תרים" בין הב "   –עצמו  טקס הברית  

   ולם העתיק.כורתים ברית בעהצורה שבה היו כעת ננסה להבין את 

 כך מתארים זאת הפסוקים: 

אֶמר ֵאָליו ר :)ט( ַויֹּ ָלש ְותֹּ ל ְמשֻׁ ֶלֶשת ְוַאי  ֶלֶשת ְוֵעז ְמשֻׁ י ֶעְגָלה ְמשֻׁ ָזל ְקָחה ל   . ְוגוֹּ

ָתם ַבָתֶוךְ  ַקח לוֹּ ֶאת ָכל ֵאֶלה ַוְיַבֵתר אֹּ    ,)י( ַוי 

ְקרַ  ְתרוֹּ ל  יש ב  ֵתן א   ]...[   ֵעהּואת רֵ ַוי 

   , ָבָאה ַוֲעָלָטה ָהָיהי ַהֶשֶמש)יז( ַוְיה  

ֵנה תַ  ים ָהֵאֶלהְוה  יד ֵאש ֲאֶשר ָעַבר ֵבין ַהְגָזר     .נּור ָעָשן ְוַלפ 

ם( יח) ית ַאְבָרם  ֶאת' ה ָכַרת ַההּוא ַביוֹּ  ]...[  ְבר 

 

 (.שלושה קיפודים  זה " קיפוד משולש")שימו לב: קחת? ל ם מצווהמה אברהחיות  ואיל •

 ושה עם החיות הללו?רהם עמה אב •

   מה עושה האש )שמייצגת את ה'( עם החיות הללו? •

 



 
 

  :)פרק ל"ד( כך נאמר בירמיהו

תו   רְּ כְּ ִרית ַות ִ ָפַני בְּ ִית לְּ ב ַ ר ב ַ ָרא   ֲאש ֶׁ ִמי ִנקְּ  ( ]...[  המקדש  בית)= ָעָליו ש ְּ
ת ר  ד ִ  אֶׁ ִרית יבְּ ר ַהב ְּ תו   ֲאש ֶׁ רְּ ָפנָ  כ ָ ל, ילְּ גֶׁ ר ָהע  ת ֲאש ֶׁ רְּ ַנִים  ו  כ ָ רו   ִלש ְּ ַעבְּ ין ַוי ַ ָתָריו ב    . ב ְּ

 בו היה מקובל לכרות ברית בימי התנ"ך?יכולים ללמוד מפסוק זה על האופן שה אנו מ

 

 [ון הבא:רט בסגם , מצוי לצורת הברית הזו )פשטני מעט, כי הוא מיועד לתלמידי יסודי(הסבר ]

https://www.youtube.com/watch?v=q2Vba_mFOEY   

 

מ משפטיים,  בחוזים  סנקציות  ובלקכיום,  אילו  שלא    יוטלו  )עונשים(  לציין  מי  עומד על 
 ברית. שבבהתחייבויותיו  

 וקים?זכור לסנקציות דומות בפסהאם אתם מוצאים א •

בית  • עצם  כי  הטוענים  נויש  החיות  להוות  ור  שיפרעד  מי  על  הסבי  איום  הברית.  רו את 
 . טענה זו

 

 לסיום,

עם    חוזהבתחנה הקודמת התבקשתם לנסח "רשימת דרישות" שהייתם מייעצים לאברהם לכלול ב
 ך מה שלמדנו בתחנה זו,  תומה'. 

 ?וט" האם מצאתם חלק מהדרישות שלכם בפרק •

 רו.ביהס פויות" של אברהם?"סדר העדי להאם נוכל ללמוד מכאן ע •

 

 ולסיום סיומת,  

 מוזמנים לצפות בסרטון הבא:תחנה זו וגם לסיפורי אברהם עד כה, אתם ל גם

IGw&feature=emb_logohttps://www.youtube.com/watch?v=xA_rv9GV   

 

 י"ז פרק    –ברית נוספת  

 

https://www.youtube.com/watch?v=q2Vba_mFOEY
https://www.youtube.com/watch?v=xA_rv9GVIGw&feature=emb_logo


ם ה'.  מעשה נוסף שעושה אברהם כביטוי לכריתת ברית ע  , עומדשאותו נלמד בתחנה זוי"ז,  בפרק  
במעשה  ה מדובר  אין  ש נורמטיבי  פעם  האוניברסלי  לכרות  הוא  כולה  בסביבה  המקובל  אופן 

חשובותברי ש)שה  תות  כפי  לכרירי,  המקובלת  הדרך  הייתה  ראינו,  העתיק  בעולם  בריתות  תת 
צאיו של אברהם עצמו  אילך רק את צאשמייחד מעתה ושי חדש  א מע, אל באמצעות ביתור חיות(

 מילה.  ברית  –

 

   באופן כללי את רעיון הברית:מציג לו ו ,תחילה פונה ה' לאברהם

ים ים ָשָנה ְוֵתַשע ָשנ  ְשע  י ַאְבָרם ֶבן ת    ,)א( ַוְיה 

אֶמר ֵאָליול  אֶ  ה'ַוֵיָרא  ְת  :ַאְבָרם ַויֹּ י ֵאל ַשַדי ה  יםְלָפַני ֶוְהֵיה ַהֵלְך  ֲאנ     .ָתמ 

ד ְבִריִתיה )ב( ְוֶאְתנָ  ד ְמאֹּ ְמאֹּ ְתָך ב  י ּוֵביֶנָך ְוַאְרֶבה אוֹּ    .ֵבינ 

ל ַאְבָרם ַעל ָפָניו פֹּ   .)ג( ַוי 

 

תוֹּ  ר להים-אַוְיַדֵבר א   :  ֵלאמֹּ

ֵנה  י ה  םא   יְבִריתִִ)ד( ֲאנ  י  ן גוֹּ יָת ְלַאב ֲהמוֹּ   .ָתְך ְוָהי 

קָ )ה( ְולֹּ  ד ֶאת ש  רֵ א י  יךָ  –ָרָהם ְמָך ַאבְ ְוָהָיה ש   , ַאְבָרםְמךָ א עוֹּ ם ְנַתת  י  ן גוֹּ י ַאב ֲהמוֹּ   .כ 

ד ד ְמאֹּ ְמאֹּ ְתָך ב  י אֹּ ְפֵרת  ם ,)ו( ְוה  י  יָך ְלגוֹּ ְּמָך ֵיֵצאּו ,ּוְנַתת  ים מ    .ּוְמָלכ 

מֹּ  ַוֲהק  י  )ז(  ַזְרֲעךָ   ְבִריִתיֶאת  ת  ּוֵבין  ּוֵביֶנָך  י  ַאֲחֶריךָ ֵבינ  ל    ָתם  רֹּ ְלדֹּ ָלם  ְבִרית  ת  ,עוֹּ ְהיוֹּ לֵ   ל    להים -אְלָך 

   .ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריךָ 

ָלם עוֹּ ַזת  ַלֲאחֻׁ ֵאת ָכל ֶאֶרץ ְכַנַען  ֶריָך  ֶאֶרץ ְמגֻׁ ַאֲחֶריָך ֵאת  ְלָך ּוְלַזְרֲעָך  י  לָ   ,)ח( ְוָנַתת  י  ית  -אלֵ ֶהם  ְוָהי 

 להים. 

 

 . שלנואת משקפי עורך הדין הבא ונרכיב שנית 

 גרת הברית? רש אברהם לעשות במסלפי הפסוקים, מה נד •

 מה אלוהים יעשה בתמורה?  •

 בין למי למי תתקיים ברית זו? )פסוק ז(  •

 צאצאיו?  , או גם מחויבות לה' במסגרת הבריתש לנדר אברהםרק האם לפי פסוק ח,  •

 

אלבפסוואלינו:   בקים  כי  מגלים  אנו  האמונהשהדתיים    חייםהאופן  בסיס  ו  ושמירת   לנו,    בה' 
 תה לפני אלפי שנים. כראותה כריתת ברית היסטורית שנת עומד המצוות,

 תם מרגישים חלק מסיפור גדול של אלפי שנים?  האם א •

 פרטו! לאור ההבנה הזו?לו רגשות מפעמים בכם אי •

 

 רהם. ה' משנה את שמו של אברם לאבפסוקים אלו ב

 כיצד שינוי זה מנומק בפסוקים?  •

י תודעתי גם אצל אברהם אמור לחולל שינו  , או שהוארק שינוי חיצוניהאם לדעתכם זהו   •
 עצמו? נמקו.

 ם להחלטה זו? הוביל אותמה  –האם אתם מכירים אנשים ששינו את שמם? ואם כן  •



 
 הבא: בקישור נו עיי

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99_%D7%A9%D7%9

D (ויקיפדיה   ערך .)שינוי שם : 

 .ת שמוו שלושה גורמים שיכולים לגרום לאדם לשנות אציינ •

סיבה הקרובה ביותר לזו שהביאה את  הך זה, מה לדעתכם  בערים  רמתוך הגורמים המוזכ •
 ?(, כמובןאברהם לשנות את שמו )מעבר לכך שהוא צווה על כך

 

 
כיוון שטרם הורדנו את משקפי עורך הדין שלנו, כעת נשים לב שפתאום נוסף סעיף חדש בברית 

 : שה' כורת עם אברהם

אֶמר וַ  )ט( ר ַאָתה ִריִתיבְְִוַאָתה ֶאת  :ֶאל ַאְבָרָהם  להים-איֹּ ְשמֹּ ָתם ְוַזְרֲעָך ַאחֲ  ת  רֹּ    .ֶריָך ְלדֹּ

את  י ּוֵביֵניֶכם  ְבִריִתי)י( זֹּ ְשְמרּו ֵבינ  ל ָלֶכם ָכל ָזָכר :ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריךָ ֲאֶשר ת  ּמוֹּ    .ה 

ת ְתכֶ ּוְנַמְלֶתם ֵאת ְבַשר ָעְרלַ  א()י י ּוֵביֵניֶכם ְבִריתם ְוָהָיה ְלאוֹּ   .ֵבינ 

ָימ   ַנת  ְשמֹּ ּוֶבן  ָכל  )יב(  ָלֶכם  ל  ּמוֹּ י  ֵתיֶכםים  רֹּ ְלדֹּ ֵנָכר    ,ָזָכר  ֶבן  ל  כֹּ מ  ֶכֶסף  ְקַנת  ּומ  ת  ָבי  יד  א  ְיל  לֹּ ֲאֶשר 

ַזְרֲעָך הּוא יד .מ  ל ְיל  ּמוֹּ ל י  ּמוֹּ ְקַנת ַכְספֶ  )יג( ה  ְבַשְרֶכם ל   ְבִריִתיָתה ָהיְ ָך וְ ֵביְתָך ּומ  ָלם ְבִריתב    .עוֹּ

ל ֶאת ְבַשר עָ ְוָעֵרל ָזָכר ֲאֶשר  ד()י ּמוֹּ א י  וא ֵמַעֶּמיהָ  – ְרָלתוֹּ לֹּ ְכְרָתה ַהֶנֶפש ַהה   .ַפרהֵ  ְבִריִתיֶאת   ,ְונ 

 מה המעשה שאברהם נדרש לעשות כעת, במסגר הברית הנכרתת?  •

 התכלית של המעשה הזה?מה  •

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99_%D7%A9%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99_%D7%A9%D7%9D


 מצווים לעשות זאת? מי עוד  •

להסביר את חומרת    ומה עונשו? האם תוכלו  זה  ה' מתייחס למי שלא יעשה מעשהכיצד   •
 ש הזה?העונ

 

 , אז הנה ההמשך: ואם חשבתם שהנשים יוצאות מקופחות בפרק

אֶמר    :ֶאל ַאְבָרָהם להים-א)טו( ַויֹּ

ְקָרא ֶאת ְשָמה ָש  – ְשְתךָ ָשַרי א   א ת  י ָשרָ  ,ָרילֹּ    .ה ְשָמה כ 

י ָתה ְוַגם ָנַתת  י אֹּ ֶּמָנה ְלָך ֵבן ּובֵ  )טז( ּוֵבַרְכת  םמ  י  יָה ְוָהְיָתה ְלגוֹּ ְהיּו ,ַרְכת  ֶּמָנה י  ים מ   .ַמְלֵכי ַעּמ 

 שרה?  –י  כיצד אתם מבינים את שמה החדש של שר •

 "י:  רש קראו את דברי •

,  שמה  סתם   שרה  כי,  לאחרים   ולא   לי  שרי:  דמשמע  –"  שרי  שמה  את  תקרא   לא "
 . כל על  שרה שתהא 

 ה?השם שרי ומה מבטא השם שר  מה מבטאפי דברים אלה, ל

 ?ים אלוחוץ מהציווי להחלפת השם, איזו הבטחה ניתנת לאברהם בפסוק •

 נת לאברהם במסגרת הברית?  תת הניפת כאן הבטחה נוספווסהאם מת •

ֵרא עֹוד ֶאת ִשְמָך":  כיצד אתם מבינים את הפסוקים • ם  ְוֹלא ִיקָּ ּה  ", "ַאְברָּ א ֶאת ְשמָּ ֹלא ִתְקרָּ
י רָּ  ?"שָּ

 

 כך ששרה עתידה להוליד לו בן: נוכח הבשורה על ל תגובתו של אברהם לקרא עכעת נ

בְ )יז(   אֶמר  ַויֹּ ְצָחק  ַוי  ָפָניו  ַעל  ַאְבָרָהם  ל  פֹּ בוֹּ ַוי  ָּולֵ   :ל  י  ָשָנה  ֵמָאה  ָשָרה  !?דַהְלֶבן  ם  ים   ,ְוא  ְשע  ת  ֲהַבת 

 ! ?ה ֵתֵלדָשנָ 

אֶמר ַאְבָרָהם ֶאל הָ  ְחֶיה לְ  ּול :להים-א)יח( ַויֹּ ְשָמֵעאל י   . ָפֶניךָ י 

אֶמר   ַויֹּ א    : להים-א)יט(  ָשָרה  ְצָחק  ֲאָבל  י  ְשמוֹּ  ֶאת  ְוָקָראָת  ֵבן  ְלָך  ֶלֶדת  יֹּ ֶאת  ְשְתָך  י  ת  מֹּ   ְבִריִתיַוֲהק 

ל   תוֹּ  ַאֲחָריו  יתרִִבְִא  ְלַזְרעוֹּ  ָלם  ּולְ !  עוֹּ ְשָמֵעאל)כ(  יךָ   –  י  ת  ,ְשַמְעת  אֹּ י  ֵבַרְכת  ֵנה  תוֹּ ה  אֹּ י  ְפֵרית  ְוה  וֹּ 

דוְ  ְמאֹּ ד  ְמאֹּ ב  תוֹּ  אֹּ י  ְרֵבית  ָעָשר  ,ה  ל  ְשֵנים  ָגדוֹּ י  ְלגוֹּ יו  ּוְנַתת  יד  ל  יוֹּ ם  יא  ְואֶ   .ְנש  ים    ְבִריִתית  )כא(  ָאק 

ְצָחק ֲאֶשר  . ָשָנה ָהַאֶחֶרתֵעד ַהֶזה בַ ֵתֵלד ְלָך ָשָרה ַלּמוֹּ  ֶאת י 

תוֹּ ַויַ   . ָהםֵמַעל ַאְברָ  להים-אַעל )כב( ַוְיַכל ְלַדֵבר א 

 מה אברהם אומר בליבו ומה הוא אומר לה'? •

 כיצד אתם מסבירים את תגובתו של אברהם? •

 בקש כעת אברהם )פסוק יח(? ממה לדעתכם היא נובעת?איזו בקשה חדשה מ •

 כיצד ה' מתייחס לבקשה זו?   •

ל  חוסר הפנמה שתוך  אמר את דבריו שבפסוק יח מאברהם  בהנחה שרת:  מאתג  ותושאל •
   תן ללמוד מהעבודה שלמרות זאת ה' נעתר גם לה? ינה  איזו מידה טוב  הבטחת ה',

שאברהם  • הקשים  הניסיונות  שאחד  יודעים  אנו  הבאים  הפרקים  את  למדנו  שכבר  כיוון 
כ ישמעאל.  את  לגרש  יהיה  בהם  עיועמד  מסתדרת  זו  עובדה  היצד  שניתנת ם  הבטחה 

 כ? לאברהם בפסוק 

 

 ות שבה אברהם ממהר לקיים את חלקו בברית עם ה': תפעל מהזריזלנו, אלא לה כעת לא נשאר



ַקח(  כג) ְשָמֵעאל  ֶאת  ַאְבָרָהם  ַוי  יֵדי  ָכל   ְוֵאת  ְבנוֹּ   י  ְקַנת   ָכל  ְוֵאת   ֵביתוֹּ   ְיל    ֵבית   ְבַאְנֵשי  ָזָכר  ָכל  ַכְספוֹּ   מ 

תוֹּ   ֶברד   ַכֲאֶשר ַהֶזהִםַהּיוִ ְִבֶעֶצם ָעְרָלָתם  ְבַשר ֶאת ַוָיָמל ַאְבָרָהם  .  להים-א א 

ים  ֶבן   ְוַאְבָרָהם(  כד) ְשע  לוֹּ   ָשָנה  ָוֵתַשע  ת  ּמֹּ ) ָעְרָלתוֹּ   ְבַשר   ְבה  ְשָמֵעאל(  כה.    ֶעְשֵרה   ְשלש  ֶבן   ְבנוֹּ   ְוי 

לוֹּ  ָשָנה ּמֹּ  . ָעְרָלתוֹּ  ְבַשר ֵאת ְבה 

םְִִבֶעֶצם(  כו) ל  ַהֶזהִִַהּיו  ּמוֹּ ְשָמֵעאל  ָהםַאְברָ   נ  )וֹּ ְבנ   ְוי  יד  ֵביתוֹּ   ַאְנֵשי  ְוָכל(  כז .  ת  ְיל  ְקַנת  ָבי   ֶכֶסף   ּומ 

לּו ֵנָכר ֶבן  ֵמֵאת ּמֹּ  . תוֹּ א   נ 

 

( מלמד על הזריזות שבה פעל אברהם למלא את צו ה ביטוי )החוזר פעמיים )ואפילו מודגש...(איז
 ה'?

עסקינן,  וא בביטויים  במם  בה  שעסקנו  במיומנות  הקודם  נזכר  תוכלו  אם  ה  .מנחהמילה    –סע 
 )רמז: גם היא מודגשת(מנחה? המילה נו כעת את הפרק שלמדלזהות ב

 מילה זו משמשת כמילה מנחה?מדוע לדעתכם דווקא 

 

 מנחה, אתם מוזמנים להיזכר בכך כאן:למקרה ששכחתם מהי מילה ו

60CctoVQEhttps://youtu.be/fz   

 

 

 רק לסיכום הפ 

הרשמית שה' עורך עם  תחנה הקודמת של המסע, עת עסקנו בפרק ט"ו, למדנו על כריתת הברית  ב
ופורמלי   רשמי  טקס  באמצעות  נהגו  מעבר    –אברהם  שככה  אמרנו  )וכבר  חיות  של  בתרים  בין 

   בעולם העתיק(. תות בריתורלכ

לבטא את כריתת    ת בכדישאברהם נדרש לעשו  על שני דברים הרבה יותר אישייםקראנו  בפרק זה  
 ניתוח".  -לערוך בגוף שלו "מיניו הברית עם ה': לשנות את השם הפרטי שלו 

דרש מאברהם לעשות גם דברים אלו, ולא הסתפק בברית הפורמלית שנכרתה ה'  לדעתכם  מדוע  
 פרטו! בפרק ט"ו? 

 בלת הברית עם ה' לאור דרישות אלו?איזה אופי מק

 

: פרק ט"ו  ה'   ם ע ם שלמדנו ביטוי לשתי צורות התקשרות  פרקי אות בשני ה אפשר לר   :ולחיים שלנו 
הב  בין  מבטאים  וברית  שבה  תרים  ופורמלית,  משפטית  מחויבות  של  לקיים  קשר  נדרש  צד  כל 

ו  מסוימים  י"ז תנאים  פרק  במחויבויות.  המילה לעמוד  וברית  השם  שינוי  אי   , ,  קשר  שי  מבטאים 
ש  יותר,  מעוני הרבה  צד  כל  למרכי בו  הברית  את  להפוך  שלו ין  ובהתנהלות  שלו  בזהות  מרכזי    ב 

 . בעולם 

צד יותר  איזה    –ואם כן    ? קשר שלכם עם ה' כלו למצוא ביטוי לשני צדדים אלו ב תו האם   •
     ? עבורכם  יננטי דומ 

קיימים? הסבירו  היבטים אלו  שני  נוספות שבהן  האם תוכלו להצביע על מערכות יחסים   •
   טענתכם והדגימו אותה.    את 

 

https://youtu.be/fz60CctoVQE


 
 

 :משימת סיכום 

( שתי תמונות שמצאתכם באינטרנט או    ]כאן המורה מכניס קישור[ קישור:  ף ) העלו לקיר המשות 
מבטאת   האחת  לבד.  וה שצילמתם  פורמלית  מחויבות  של  חיבו קשר  של  קשר  מבטאת  ר  שנייה 

 לתמונות שלכם.   ותרות תוסיפו הסברים או כ   אל אישי.  

 ה.  כעת התבוננו בתמונות שהעלו חבריכם לכיתה ונסו לנחש לאיזו קטגוריה משתייכת כל תמונ 

 

 

 פרשנויות הנדרשות ה פרונטלי להשלמת  יעור  ש  –  לשמוע 
לימ בכל  במסגרת  נגענו  לא  הקודמים  הפרקים  הפרשנוד  הלימודה  םידברי  בתוכנית  ים.  נכללים 

ב יעסוק  המורה  זה,  במסע  חשובה  תחנה  המהווה  עצמו,  העולות  בשיעור  הפרשניות  שאלות 
 תוך עיון בדברי הפרשנים הנצרכים לבגרות. ,ורים אלוסיפב

ם לנוחות העניין, מובאים כאן במרוכז כל הפרשנים שלא נכללו במסע, אך שהתלמיד נדרש ללומד
 .עבור בחינת הבגרות

 

 ו פרק ט" 

 

  אתננה  לך  רואה  אתה  אשר  הארץ  כל  את  כי"  לאברהם  לו  נאמר  שכבר,  לשאול  ליך ע  ויש :  ן" רמב 
)הארץ  כעפר  זרעך   את  ושמתי   עולם  עד  ולזרעך    הולך   ואנכי"  עתה   יאמר  ואיך (,  טו,  ג"י  בראשית" 
 ?  הראשונה בנבואה האמין לא ולמה"? אותי יורש ביתי בן והנה ערירי

"וכתוב.  בשגגה  טאם ח   בשל,  בעצמם  יאמינו  לא  הצדיקים  כי,  והתשובה   ועל  גוי  על  אדבר   רגע: 
  והנה (.  ט,  ח"י   ירמיה " )הטובה  על  ונחמתי  לפני  הרע  ועשה  ההוא  הגוי  ושב,  ולנטוע  לבנות  ממלכה

 . הטוב  מנעו חטאיו כי וחשב, נבואתו נתקיימה ולא(,  זקן)= בימים בא עצמו[ את] ראה

 

ה"  ה "להקב  אברהם  –"  ְחְשֶבהָּ ַויַ ',  בה  ְוֶהֱאִמן: "שור  בכור  קָּ   שיוצא   שהבטיחו  עמו  עשה  שצדקה ".  ְצדָּ
 .הארץ  יירש מחלציו

 

 . גליות של וחשך  לצרות רמז –" אימה והנה : "י" רש 

 

"הכתוב  שאמר  כמו  והטעם:  ן" רמב  )לרעה  עזרו  והמה  מעט  קצפתי   אני:    היה   וכן(.  יד',  א  זכריה " 
  וזה .  שמם  את  למחות  שבו וח  חייהם   את  וימררו,  אורלי  בניהם  השליכו  כי ,  להרע  שהוסיפו   בִמְצִרים

 .  להם להרע  הוסיפו או עליהם כנגזר עשו אם, במשפט אותם שאביא", אנכי דן" טעם



"בסנחריב  אומר  הכתוב  וכן "  אצונו  עברתי  עם   ועל  אשלחנו  חנף  בגוי]...[    אפי  שבט  אשור  הוי : 
  כן   ועל –"  בבובל  להשמיד  כי,  יחשוב  כן  לא  ולבבו, ידמה  כן  לא  והוא: "הכתוב  ואמר(.  ה',  י  ישעיהו )

 אשור  מלך  לבב  גודל  פרי  על  אפקוד  מעשהו  כל  את'  ה  יבצע  כי   והיה: "שנאמר  כמו.  בסוף  הענישו 
 (.יב', י  שם" ) עיניו רום תפארת ועל

  ידוע   איש  על'[  ה]  גזר  שלא  לפי(,  ה',  ו  תשובה   הלכות)  המדע  בספר  טעם  נתן[  ם"הרמב]  והרב
, לישראל  המריעים[ שהיו  המצרים]  אותם  וכל .  [כולו  המצרי  העם  על  רק  אאל  ישראל  את  שישעבד]

 .ידוע איש על נגזר שלא לפי , בידו הרשות – מהם אחד כל רצה לא אילו

 

 ז פרק י" 

 

 . שמחה  לשון", וחדי: "אנקלוס תירגם זה –" ויצחק  פניו על אברהם ויפל: "י" רש 

 .  כזה שכר מתן לקבל[ ראוי] איכד איני, ישמעאל שיחיה  הלוואי –" יחיה ישמעאל לו"

 [. אותי תעבוד]= קדמי פלח" = לפני התהלך" כמו, ביראתך  יחיה –" לפניך יחיה"

 

"י" רש    מן   ולא  הגויים  מן  לא  נתיירא  לא!  בלילה  ולא  ביום !  שנצטווה  ביום  בו   –"  היום  בעצם: 
  מצוותו   ולקיים  ללמו  הנחנוהו  לא,  ראינוהו  אילו:  אומרים  דורו  ובני  אויביו  יהיו  ושלא.  הליצנים

 . מקום של

 

 )עיון בפרק י"ח(   מדוע ה' כרת ברית דווקא עם אברהם? לחקור:  

 

 בתחנה זו נלמד את פרק י"ח. 

זה   באברהם  מופיעבפרק  דווקא  בחר  ה'  מדוע  ה' הסבר  אומר  וכך  אברהם  .  ְיַדְעִתיו "  : על    ִכי 
יו ְוֶאת ֵביתֹו ַאחֲ ֲאֶשר ְיַצֶוה ֶאת בָּ  ]=מפני ש[ ְלַמַען ]=בחרתי דווקא אותו[ ְמרו ֶדֶרְך ה' ַלֲעשֹות  נָּ יו ְושָּ רָּ

ט ה וִמְשפָּ קָּ   . "ְצדָּ

 כיצד אתם מבינים הסבר זה? •

שאברהם   • שבגלל  עד  חשובים,  כה  משפט  ושל  צדקה  של  הערכים  לדעתכם  מחנך  מדוע 
 ? בודווקא בחר ה'  אליהם

 

 
 

 צפו בסרטון הבא:  

https://youtu.be/boWHdYNVudU  

 

https://youtu.be/boWHdYNVudU


 דום? סה' החליט להודיע לאברהם על גורלה הצפוי של לפי סרטון זה, מדוע  •

 

ק בפרשלפיו ה' בחר באברהם בגלל ערכי הצדקה והמשפט שהוא מחנך אליהם,  מעבר להסבר זה,  
הסיפו מרכזיים:  סיפורים  שני  יש  על עצמו  ו  ר  המלאכים  השלושת  של  וו סיפור  גורלה  על  יכוח 

אברהם ושאליהם הוא    ן היטב את שני הערכים שבהם חונשני הסיפורים הללו ממחישים  סדום.  
 צדקה ומשפט.: יתומחנך את בני ב

בחון כיצד תכונות הצדקה והמשפט של אברהם באות בהם לכדי פנה לחקור סיפורים אלו ולכעת נ
ויכוח  ו מלאכים או בסיפור הקד: בסיפור הלהתמ  תרצו  יפורסבאיזה  ר  תם מוזמנים לבחואביטוי.  

 על סדום. 

 

לקבוצות של   לתלמידים    4–3התחלקו  הח]או  המורה[לפי  בחרו את אחד מהמסלולים וקה של   ,
 הבאים ובצעו את המשימות. 

 

 , נעיר הערה פרשנית חשובה להבנת המתרחש שם. בסיפורים עצמםשנתמקד אבל לפני ]

ֹאֶהל  ח בתיאור התגלות ה' אל אהפרק נפת הָּ ֶפַתח  יֵשב  ְוהוא  ַמְמֵרא  ְבֵאֹלֵני  ה'  יו  ֵאלָּ א  )"ַוֵירָּ ברהם 
 "ם:על כך אומר רשבבואם של המלאכים.  ממשיך בתיאורד מיְכֹחם ַהיֹום"(, ו

האיך? שבאו אליו שלשה אנשים שהיו מלאכים. שבהרבה מקומות   –"וירא אליו ה'"  
 כי שמי בקרבו", שלוחו כמותו.: "בלשון שכינה, כדכתיב כשנראה המלאך קוראו

אחרות:   הובמילים  ה'"  אליו  "וירא  מופיע  המילים  הכותרת  אחרי  הפרק.  של  הכותרת  תיאור  ן 
 בואם של שלושת המלאכים. עצמה שהיא  ההתגלות

הופעת המלאכים היא התגלות ה' מסבירה גם את המשך הפרק, שבו אנו שומעים כיצד  ההבנה ש
גורלהאברה על  ה'  עם  מתווכח  סדום.    ם  נמסרת  של  סדום  של  האפשרית  הפיכתה  על  הבשורה 

לאברהם על ידי אחד המלאכים שנשאר לשוחח אתו, בעוד שהשניים האחרים מתרחקים לכיוונה  
יצג את ה', ועל כן הכתוב  המשא ומתן מנהל אברהם אל מול אותו מלאך המיכל  את  של סדום.  

ם עוֹ   מדגיש לנו שלאחר הליכת שני הָּ ֶדּנו ֹעֵמד ִלְפֵני ה'", דהיינו משוחח עם המלאך  המלאכים "ַאְברָּ
 [.השלישי 

 

 טו( -א )פסוקים    על שלושת המלאכים הסיפור    –סלול א  מ

 קראו בבקיאות את פרק י"ח מתחילתו ועד סופו.   .1

ב  .2 פסוקים  את  את  ח-העתיקו  בצבע  וסמנו  הפעלים,  וענו  כל  השאלות ,  על  לעצמכם 
    הבאות:

 עלים? פסוק מופיעים הכי הרבה פבאיזה 

 פעלים? איזה תחושה הכתוב מעביר לדעתכם באמצעות ריבוי ה

 שמים ברקע?  תםי, איזו מוזיקה הייטים את הסיטואציה לסרטאם הייתם מסר

   מכאן: להעתיק את הפסוקים  )אפשר 

91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%97/%D7%A0%https://he.wikisource.org/wiki/%D7%

D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93#%D7%90  )   

בקשת אברהם לבין למעשיו בפועל והסבירו את המדרש הבא לאור ממצאיכם: השוו בין   .3
 ."קים אומרים מעט ועושים הרבהר רבי אליעזר: מכאן שצדיאמ"

  ם הכי בולטתזו תכונת אופי של אברהעצמכם איטו ונסו לסכם ל–פסוקים או שוב בעיינ .4
צדקה    –משתי תכונותיו המיוחדות של אברהם    תחהאם תוכלו לזהות כאן את א  .בהם
 פט?ומש

 ך: על פסוק א אומר רש"י כ .5

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%97/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93#%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%97/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93#%D7%90


 בר ושב ויכניסם בביתו. לראות אם יש עו  – "פתח האהל"
היום" באורחים  –  "כחום  י שראהו  ולפ.  הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה שלא להטריחו 

 .ות אנשיםהביא המלאכים עליו בדמ ,מצטער שלא היו אורחים באים 
 ו, לפי רש"י? מה זה מלמד על אופיו? מדוע אברהם ישב בפתח אוהל

 מלאכים?   ' שלח אליוה ,לפי רש"י ,מדוע

אבבחולסיכום:   .6 של  המרכזית  בתכונה  הרו  והכינו  שלמדתם  פסוקים  ה  ךמתו  ניכרתרהם 
ותסיכו התכונה  תציגו את  הלימוד, שבו  של  קצר  ובולטת מתוך ם  ניכרת  היא  כיצד  ראו 

  2עד  ) של שיעור קצרצר    הסרטה/הפסוקים. תוכלו להציג את ממצאיכם באמצעות הקלטה 
 פסל(.הסבר )תמונה, ריקוד או   או מיצג חזותי עם יות(שקופ  5צרה )עד (, מצגת קדקות

 שאפשר לקחת מאברהם לחיי שלנו היום. ערך בסיום דבריכם התייחסו ל

 של הכיתה.  קייה המשותפת יהעלו את התוצר שלכם לת

  כנה על עבודתם.למידים שבחרו במסלול ב ותנו להם מחמאה תשני תוצרים של צפו ב .7

 

 
 

 

 לג( -טז )פסוקים    על הויכוח אודות גורלה של סדום הסיפור    –מסלול ב  

 קראו בבקיאות את פרק י"ח מתחילתו ועד סופו.   .1

אמרים על ידי אברהם בצבע כחול ואת . סמנו את כל המפשטים הנהעתיקו את הפסוקים .2
 עות המלאך( בצבע אדום. ם על ידי ה' )שמדבר באמצפטים הנאמריכל המש

 מה מיצג כל צבע?האם תוכלו להסביר 

 סמנו בקו את המספרים השונים שאברהם מעלה במהלך הדיון. 

   מכאן: להעתיק את הפסוקים  )אפשר 

91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%97/%D7%A0%https://he.wikisource.org/wiki/%D7%

D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93#%D7%90  )   

איזה  ללו?  כה. איזה טיעון מעלה אברהם בכל אחד מהפסוקים ה–עיינו היטב בפסוקים כד .3
 למידת הרחמים? ואיזה פונה   מידת הדיןל לדעתכםפונה טיעון 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%97/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93#%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%97/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93#%D7%90


 דבריו של אברהם בפסוק כז.  הסבירו את  .4

 וק זה אומר רד"ק:  על פס

ואף על פי שאנכי עפר ואפר לדבר כנגד כבודו ודבורו וכנגד   –"ואנכי עפר ואפר"  

 לא באתי אלא ללמוד ולדעת משפטו איך הוא.  משפטו,

עדיין הוא   מכיר באפסותו אל מול ה',את העובדה שלמרות שאברהם  מסביר  רד"ק  כיצד  
 מהין להתווכח עימו?  

ונסו לסכם לעצמכם איזו תכונת אופי של אברהם הכי בולטת    לג–טזעיינו שוב בפסוקים   .5
צדקה    –בהם. האם תוכלו לזהות כאן את אחת משתי תכונותיו המיוחדות של אברהם  

 ומשפט?

הולסיכום:   .6 אברהם  של  המרכזית  בתכונה    והכינו שלמדתם  פסוקים  ה  ךמתו  ניכרתבחרו 
ותסיכו התכונה  תציגו את  הלימוד, שבו  של  קצר  ובולטת מתוך ם  ניכרת  היא  כיצד  ראו 

  2עד  ) של שיעור קצרצר    הסרטה/הפסוקים. תוכלו להציג את ממצאיכם באמצעות הקלטה 
 או מיצג חזותי עם הסבר )תמונה, ריקוד או פסל(. יות(שקופ  5צרה )עד (, מצגת קדקות

 לקחת מאברהם לחיי שלנו היום.  שאפשרערך ריכם התייחסו לבסיום דב

 של הכיתה.  קייה המשותפת יהעלו את התוצר שלכם לת

  כנה על עבודתם.ותנו להם מחמאה  אלמידים שבחרו במסלול תשני תוצרים של צפו ב .7

 

 

 

 

 ם ואני ברה ליישם: א 

 פו של המסע. סוכבר קרבים לאנו כעת 

ולאחר מכן את הברית   כרת עם אברהם באמצעות בתרי החיות  ה'אינו את הברית שרבתחילה  
ש  יותר  והמיוחדת  ביטוי הפרטית  לידי  המילה    באה  ובברית  ושרה  אברהם  של  השמות  בשינויי 

עליה. מצווים  וזרעו  הקודמ  שאברהם  דוו בתחנה  מדוע  סוך  סוף  הבנו  שנת  הוא  ר  חבקא אברהם 
זרעו אחריו.  ברית    –מבין כל בני האדם לכרות ברית עם ה'   הכוללת לא רק אותו, אלא גם את 

סד החתכונת    –התכונות שמאפיינו אותו    נעשתה בזכות שתיהבחירה באברהם  גילינו כי  אותנו.  
 צדק.  , כמו גם תכונת המשפט והוהצדקה



מנסים גם לקחת מהם משהו איתנו. מזכרת, אלא    חנו אלרק עוברים במקומו,אבל במסע טוב אנ
 זיכרון או תובנה חדשה.  

 לקחת משהו מאברהם ולאמץ אותו לחיים שלנו.בתחנה זו ננסה 

 

 הי שיש באברהם אבינו. שכלטובה בחרו מידה  .1

מידה   .2 לתרגם  ניתן  כיצד  לחשוב  לעשות    זו   תכללינסו  יכולים  שאנו  פשוטים  למעשים 
 מעשים טובים שיכולים לבטא את אותה מידה כללית.  10תבו לפחות חיים שלנו. כב

 ה ננהל יומן.  לצורך זמץ את המידה הזו ולהנהיג אותה בחיים שלנו. כעת ננסה לא .3

דקות בכל יום, שבהן תנסו להיזכר במעשה אחד,    5קחו פנקס, מחברת או יומן. הקדישו  
ט אובובמחשבה  אחת  ש  ה  שאמרתם  טוב  מבמשהו  אנבע  של  מידה  אותה  ברהם תוך 

 הישג היומי שלכם. כתבו ביומן את ה כעת  ים להפנים.סנשאנחנו מ

לב: באמ הזו לעוצשימו  נוכל להפוך את המידה  היומיומית,  והכתיבה  משהו  ת המודעות 
 הי אנו צאצאיו של אברהם. שטבוע בנו, כפי שראוי לנו, ש

 

לא   פרטי שלכם.  הוא  ציון  היומן  עליו  הזה בע )תקבלו  אותו  ולא תתבק  (לפחות  ולם  שו להראות 
נסו שים טובים יותר. לאף אחד. הפרס האמיתי הוא שהוא יעזור לכם לשפר את עצמכם ולהיות אנ

 ותיווכחו בעצמכם. 

 

 

 

 קסיה( ומבט לאחור )רפל   סיכום 
 תות השונות שה' כורת עם אברהם.במסע זה עסקנו בברי

מה  בדקנו  הרכבנו את משקפי עורך הדין ואלי.  בתחילה ניסינו לבחון את הבריתות מהצד הפורמ
ע, זרע  ן ה' לאברהם. ראינו כי ה' הבטיח לאברהם ברכות, הגנה, שפשנכרת בי  חוזה""בדיוק נכלל ב
 בתמורה להיות נאמן לה'.  ראל, ואילו אברהם התבקש ואת ארץ יש



י חיות, נערכה דווקא סביב  הרשמית, זו שנעשתה באמצעות בתרעוד עסקנו בשאלה מדוע הברית  
 הזכות על ארץ ישראל ולא סביב ההבטחה לזרע.  

יולאחר מכן עס נוספת, פרטית  ה' לאברהם. ראינו כי לא די בברית    ה ביןתר שנכ  תר,קנו בברית 
ומחייבים הרבה    ים אישייםשע"ו, אלא אברהם נדרש לעשות ממית והפורמאלית של פרק טהרש

 צעות שינוי שמו וברית המילה. מם את זיקתו החזקה לברית. זאת באיותר כדי לבטא ולהפני

ובמחויבות   חיים  בדרך  בחירה  אלא  יבש,  משפטי  "חוזה"  רק  איננה  ה'  עם  שהברית  למדנו  כאן 
 ממנה.  לדרך החיים הנובעתברית ונפשית ותודעתית מלאה ל

"(  ?אנילמה דווקא  ם )"ה' כורת ברית דווקא עם אברהמדוע    –שהעסיקה אותנו יותר מכל  השאלה  
ות הצדקה והמשפט שם גילינו כי הבחירה באברהם ייסודה בתכונ  על פתרונה בפרק י"ח.באה    –

 אלו באות לידי ביטוי כל  ל כך. עוד ראינו כיצד ממש באותו הפרק שתי תכונוכשמאפיינות אותו  
ת אורחים אדיבה מעין כמוה,  כנסות הכך חזק. כיצד תכונת הצדקה של אברהם מומחש באמצע

 תכונת המשפט שלו באה לידי ביטוי במסע ומתן העיקש על גורלה של סדום.וכיצד 

אברהם של  העצומה  מדמותו  בהתפעלות  להסתפק  רק  שלא  ניסינו  להפולבסוף  גם  אלא  את ,  ך 
ל צאצאיעצמנו  אנו  שהרי  בממשיכיו,  כך  משום  אותנו.  גם  מחייבת  ה'  עם  שלו  והברית  חרנו  ו 

.  נולחיים שולהטמיע אותה בלאמץ אותה  הם והחלטנו לנסות  נת את אבריתכונה כלשהי שמאפי
      בכך. ייע לכםסלשם כך אף הומלץ לכם לנהל יומן שי

שעלה   המרכזי  ש   מסע ב המסר  היה  ז שלנו  רק  איננה  ה'  עם  חובה כו ברית  )ובעיקר(  גם  אלא    ת, 
וקיומה של הברית תלוי   מוסרית. בגלל אותו מוסר ה' בחר לכרות עימנו את הברית מלכתחילה 

אנו  בכך שנהיה ראויים לה. זאת באמצעות ההידמות לאברהם אבינו וההליכה בדבריו )שזה מה ש 
 במשימת היישום שלנו(. מנסים לעשות  

 

 
 

 נעצום עיינים בסופו של מסע מעייף ומלא תוכן, נענה לעצמנו על השאלות הבאות:כעת, טרם 

נאי • ה'  ברית עם  צורה של  יותר מזו  לי  ושל שכר   של מחויבותברית    –שמעותית  ראית 
 ועונש )פרק ט"ו( או ברית של שותפות וחיבור אישי עמוק )פרק י"ז(? מדוע?

, אלו דברים הייתי מבקש ממנו מבקש לכרות איתי בריתנגלה אלי, והוא היה  אם ה' היה   •
 לכלול בה? 



 יתה טובה בעבורי? מדוע?האם צורת הלימוד של פרק י"ז הי  •

טוב   • להכיר  למדתי  יכול  האם  אני  מה  כן,  ואם  זה?  במסע  אברהם  של  דמותו  את  יותר 
 לקחת ממנו? 

איזו עצה אני יכול לתת לעצמי, על מנת שאכן אצליח להתמיד ולכתוב ביומן  והכי חשוב:   •
 יום?  30במשך 

 

 


