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 תורה , חומש בראשית תחום דעת:
י'ג.  -פרק י'ב פסוקים:א' יחידה הוראה בנושא:
 תחילת פרשת לך לך

 צילי גרוס המורה המשתפת: ב' מיועד לכיתה:

 מבט לשיעור:

 הניסיון השני והשלישי "לך לך  מארצך" נושא השיעור

תמצית תכני 
 השיעור

 
 הליכתו של אברהם אבינו מחרן לארץ כנען )מי? מתי? מהיכן? לאן?( 

 
 במהלך השיעור אנחנו נלמד על: 

 .ציוי ה'1
 .ברכת ה לאברהם 2
 . יציאת אברם מחרן.3
 שבות אברם בארץ כנען.י. התי4
 

 לאחר מכן נעיין בחומש ונלמד מילים בלשון התורה
 

 מושגים

 
 הבנת לשון החומש )כנדרש בכיתה ב'(  .1
 התלמיד יכיר את ברכות ה' לאברהם  .2
התלמידים יכירו לראשונה את ברכת הארץ וברכת הזרע, שמובטחת לאברהם אבינו שוב  .3

 ושוב 
 

 תובנה מרכזית
 מהו ניסיון, והתבטלות אברם כלפי ה'  .1
 ה' מברך את אברהם אבינו  .2
 כיצד אני עומדת בניסיון?  .3



 
פתיחה 
 מזניקה

 
 

משך 
 זמן

הקנייה / 
 למידה

 עצמאית
 קישור / נספח ציוד אמצעי ההוראה תיאור הפעילות

 דק'  7
 -למידה  

 מליאה 

במהלך הכניסה לשיעור זום. המורה מראה הסרטה של 
תחילת טיסה.השיעור מתחיל בסבב, בו כל אחד צריך 

, ללא דעתו האם מוכן לצאת ולטוס לבדו להביע את
נציגים ] בקבוצה גדולה נבחר שיודעים לאן יוצאים. 

ה לילדים והשאר יכתבו בצ'אט[אפקט הסרטון מוסיף הרב
 לניסיון.  – כאשר הם נכנסים לסיפור

 
הרגשנו כמה קשה לנו לעזוב את המקום  משפט מקשר:

)לאברהם אבינו  הטבעי שלנו ולעבור למקום בלתי נודע.
הוראה מה' לעזוב  אברם מקבל כמובן שהרבה יותר קשה(

  למקום לא ידוע.מו ולעבור את משפחתו ומקו
  האם יעמוד בניסיון?

 שיתופישיח 
 

 מחשבים עם אינטרנט ,חומשים, 
 מחברת וכלי כתיבה.

]אפשרות לספרי עבודה של 
 ["בראשית דרכינו".

https://www.youtube.
com/watch?v=cApag4

jFb4M :מטוס ממריא 

גוף 
 השיעור 

 הקנייה  'דק 10

תיאור הפעילות: במהלך המצגת, ישנו סיכום לתוכן 
הפסוקים, תוך הבאת לשון החומש. המצגת בנויה בצורה 

 כזו שיש שאלות, על מנת לסקרן את הבנות. 
בה  4בתחילה מוסבר הציווי, הברכה, )שקופית מס' 

לשיקול דעת המורה, וניתן לדלג על  –מפורטים הברכות 
מי הולך עם אברהם, באיזה גיל, הגעתו  –כך(. לאחר מכן 

, 1בניית מזבח  –הבשורה  –של אברהם לארץ כנען לשכם 
 . 2ולאחר מכן הגעה למקום בין העי לבית אל, ובניית מזבח 

 .מצגת
ני נלמד על הניסיון הש
באמצעות שאילת 

 אלות.שאלות: הבנות ש
 מאיפה?

 איפה?ל

 המצגת המצורפת 

https://www.youtube.com/watch?v=cApag4jFb4M
https://www.youtube.com/watch?v=cApag4jFb4M
https://www.youtube.com/watch?v=cApag4jFb4M


 

 

 

 

 

 

 דק'  15
למידה 
 עצמית 

עושים את דף העבודה והמורה  –אם הזמן מאפשר  .א
 סיכום.  ימשחק –עוזרת למתקשים. ואח"כ 

אם הזמן צפוף ניתן לשחק את המשחק, ותוך כדי  .ב
   לעשות יחד את הדף עבודה. 

  דף עבודה 
 חומש, מצגת
 ודף עבודה

 קישורים למשחקים: 
https://wordwall.net/res

ource/3741722  משחק מילים
 בלשון התורה 

 
https://wordwall.net/res

ource/3741823   משחק
 היגדים נכונים 

 
https://wordwall.net/res

ource/3741853   משחק סידור
 נקודות על המפה 

 

 דק 5
 ,הקנייה

הביצוע 
 אישי 

הקב"ה ניסה את אברם האם יעזוב את משפחתו. אברם 
 והגרים  ויוצא יחד עם אשתו, לוט, 'מציית לדברי ה

 
 ונלמד מא"א בחיינו את הניסיון שלנו. עיקר השיעור נחפש

נות שיש לילדים. וכדאי שגם וסיי. נקשיב לנלעמוד בניסיון
 אישי.  שתף במשהותהמורה 

 מחשב  למידה עצמית

 –כתיבה על דף משותף 
כדאי  –בניסיון שהיה לי 

מאוד שהמורה תכתוב 
 ראשונה.
 הקישור:

https://padlet.com/trg
770/jrk8a71np3ttsyfs   

 
פעילות 
 מסכמת

https://wordwall.net/resource/3741722
https://wordwall.net/resource/3741722
https://wordwall.net/resource/3741823
https://wordwall.net/resource/3741823
https://wordwall.net/resource/3741853
https://wordwall.net/resource/3741853
https://padlet.com/trg770/jrk8a71np3ttsyfs
https://padlet.com/trg770/jrk8a71np3ttsyfs


 

 

 

 קישורים 

 

https://wordwall.net/resource/3741722  משחק מילים בלשון התורה 

 

https://wordwall.net/resource/3741823   משחק היגדים נכונים 

 

https://wordwall.net/resource/3741853  פה משחק סידור נקודות על המ 

 

 

https://wordwall.net/resource/3741722
https://wordwall.net/resource/3741823
https://wordwall.net/resource/3741853

