
 בס"ד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תורה , חומש בראשית  תחום דעת:
פרק י"ד, פסוקים א'  יחידה הוראה בנושא:

 ט"ז   –

 צילי גרוס  המורה המשתפת: ב' מיועד לכיתה:

 מבט לשיעור:

 ז " ט  – 'מלחמת המלכים, פרק י"א פסוקים א –החמישי הניסיון  נושא השיעור 

תמצית תכני 

 השיעור

 

 מלכים, בעמק השידים, בים המלח.   5-מלכים להילחם ב 4בימיו של אברהם אבינו בקשו  

 והניסיון של אברהם אבינו בהצלת לוט מידי ארבעת המלכים.  

 מושגים

 

 "מרדו", "בארות חמר", "נסו", "הפליט".  הבנת לשון החומש )כנדרש בכיתה ב'(  .1

 "ההרה" = "להר".  –הכרת "ה' המגמה"  .2

 

   המלכיםארבעת הניסיון הקשה שעמד בפני אברהם אבינו בהצלת לוט מידי  תובנה מרכזית 



 
פתיחה  
 מזניקה 

 
 

מש
ך 
 זמן 

הקנייה /  
למידה  
 עצמאית 

 קישור / נספח  ציוד  אמצעי ההוראה  תיאור הפעילות 

7 
 דק' 

  -למידה   
 מליאה  

פעילות זו תהיה בשיח שיתופי במליאה, ואפשר  
באמצעות שאלת "סקר" בזום, כשהתלמידים  

 נדרשים להכריע.   
 

השאלות שהתלמידים יצטרכו לבחור בתמונה  
 המתאימה: 

 רבים או מעטים?  – מי מנצח  .1
רבים וחלשים, או מעטים   –מי ינצח  .2

 וחזקים? 
 

בשיעור זה נלמד על מלחמה קשה, שאברהם נכנס  
 למלחמה זו כדי להצליח את אחיינו.   

 תמונה  
 ושיח שיתופי 

 

מחשבים עם אינטרנט  
 חומשים,  ,

 מחברת וכלי כתיבה. 
]אפשרות לספרי עבודה של  

 "בראשית דרכינו".[

 תמונות מצורפות  2

גוף  
 השיעור 

10  
 דק'

 הקנייה  

בסיפור מלחמת המלכים ישנם מילים החוזרות על  
עצמן פעמים רבות ויכולות להוות בלבול בפני  

 התלמידים.  
כדי לסדר את הסיפור בראש, יש להכין את  

אם יש אפשרות  התלמידים מראש, שיהיה להם: 
קבוצות   2שני כתרים המסמלים את  –  להדפסה

  אם אין אפשרות להדפיסהמלכים )מצורף קובץ( , 
  4צבעים, אדום וירוק =  2עפרונות או טושים ב –

 המלכים.   5 -המלכים ו
במהלך המצגת יופיעו סימונים קטנים )כתרים  

להרים את  באדום וירוק(, והתלמידים ידרשו 
 הצבע )או הכתר( הנכון, בהתאם לדברי המורה.  

 
 באמצעות המצגת  

בשמם ומהותם*,   –נכיר את המלכים  .1
 ומקומם. 

נבין כיצד שיעבדו ארבעת המלכים את   .2
המלכים שילמו מס,   5 – המלכים האחרים 

 מצגת.
נלמד על הניסיון  

החמישי באמצעות  
ושיתוף  מצגת 

על ידי   התלמידים
אביזרים שהוכנו  

 מראש. 

  2אביזרים מוכנים מראש: 
צבעים  2כתרים מודפסים, או 

 טושים, אדום וירוק.   /
 המצגת המצורפת 



  13ואח"כ מרדו בו )בכדרלעומר( במשל 
המלכים להילחם,   4יצאו    14שנה, בשנה ה

 המלכים ובהם מלך סדום.   5 והביסו את

המלחמה הקשה ותוצאות המלחמה,   .א
 וסיפורו של מלך סדום.  

סיכום  
 ביניים  

10  
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למידה  
 עצמאית  

 *סיכום ביניים באמצעות : משחק + דף עבודה 
 *קריאה מהחומש את הפסוקים הנבחרים 

 
 

 דף עבודה  
   משחק  

גוף  
 השיעור  
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 חלק שני: )פסוק י"ג(  
בחלק זה נלמד על הצלתו של לוט מידי אברהם.  

כהקדמה לחלק זה נשוחח עם התלמידים  
באמצעות הצ'אט או נבחר תלמידים מסויימים:  

"האם המלכים חזקים / חלשים?" "מי שבוי בידי  
המלכים ממשפחת אברהם"? " האם אברהם ילך  

 להציל את לוט ולהילחם בארבעת המלכים?"  
לאחר הדיון הכיתתי, יכנסו התלמידים לסיפור,  
ויבינו את ההחלטה הקשה שעמדה בפני אברהם  

 אבינו. 
 

ה כדי להציל את אחיינו והצליח בזכות  יצא למלחמ
הסייעתא דשמייא שהייתה לו. כמובן שנספר גם  
על האסטרטגיה המלחמתית שלו, אך נשים דגש  

חזק על סיעעתא דשמייא. בנקודה זו כדאי למורה  
להביא דוגמאות מעשיות מחיי היום יום בניסיונות  

קטנים בעזרה לזולת. כגון: לעזור לחברה לקראת  
בון זמן המשחק שלי, לעזור לאמא  מבחן על חש

לקחת את אחי הקטן מהגן על חשבון זמן משחק ,  
ועוד דוגמאות בהם נראה כי ההתאמצות תביא לנו  

 סיעעתא דשמייא , בזמן וכו'. 
 

במצגת נמשיך ללמוד על "הפליט" )אדם שנמלט מן  
המלחמה(, על התארגנות אברהם למלחמה )הוא  

כים(, בעלי  המל 4מאנשיו ורדף אחרי  318אסף 

 מצגת 
 חומש, מצגת 

 

 המצגת המצורפת 
 



 

 מהם אנו מבינים כי הם היו רשעים.   ,)על פי רש"י( *הערה: כדאי להכין את פירושי השמות של המלכים

 הוא נמרוד, שאמר לאברהם אבינו "פול לכבשן האש"  אמרפל:

 ב' רע, רע לשמיים ורע לבריות  : ברע

 נתעלה ברשעו, שעשה הרבה רע. : ברשע

 מלשון "שונא אביו שבשמים"  :  בשנא

 שהוסיף לעצמו כאילו כנף, למרוד בה' : שמאבר

 

הברית, והניצחון הגדול שלו במלחמה.  הוא שחרר  
 את לוט וכן את רכושו והנשים והעם שנפלו בשבי.   

 
 *נקרא פסוקים מתוך החומש, ונתרגם ללשוננו.  

 *נסכם באמצעות משחק     

5 
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משחק "איש תלוי" למציאת המשפט המסכם את  
 השיעור, באמצעות שאלה מנחה, ואותיות...  

 
*משימה לבית: הכנת המלחמה מפלסטלינה, נחלק  

את התפקידים בין התלמידים על פי הכתוב  
במצגת, ניתן כמובן להוסיף ולשנות לפי ראות עיני  

  המורה.  
 תיאור הפעילות 

 למידה עצמית 

 

 מחשב 

 

 המשחק המצורף:   
https://wordwall.net

 /resource/3812189 

 

 
פעילות  
  מסכמת

 

https://wordwall.net/resource/3812189
https://wordwall.net/resource/3812189

