בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות /אימהות בנים/בנות
כיתות א-ג

פרשת תולדות
יום א
(יט) וְ ֵאלֶּה ּתֹו ְלדֹת יִצְ חָ ק בֶּ ן ַאבְ ָרהָ ם ַאבְ ָרהָ ם הֹולִיד ֶּאת יִצְ חָ ק( :כ) ַוי ְִהי יִצְ חָ ק בֶּ ן ַא ְרבָ עִ ים
תּואל הָ אֲ ַר ִמי ִמפַדַ ן אֲ ָרם אֲ חֹות לָבָ ן הָ אֲ ַר ִמי לֹו ל ְִאשָ ה( :כא)
שָ נָה בְ ַק ְחּתֹו ֶּאת ִרבְ ָקה בַ ת בְ ֵ
ַויֶּעְ ַּתר יִצְ חָ ק לַה' ְל ֹנכַח ִא ְשּתֹו כִ י ע ֲָק ָרה ִהוא ַויֵעָ ֶּתר לֹו ה' ו ַַּתהַ ר ִרבְ ָקה ִא ְשּתֹו( :כב)
ַוי ְִת ֹרצֲצּו הַ בָ נִים בְ ִק ְרבָ ּה וַּת ֹאמֶּ ר ִאם כֵן לָמָ ה זֶּה ָאנֹכִ י ו ֵַּתלְֶּך ל ְִדרֹש ֶּאת ה'( :כג) וַי ֹאמֶּ ר
ּושנֵי לְאֻ ִמים ִממֵ עַ יְִך ִיפ ֵָרדּו ּו ְלאֹם ִמ ְלאֹם יֶּאֱ מָ ץ וְ ַרב ַי ֲעבֹד
ה' לָּה ְשנֵי גיים גֹויִם בְ בִ ְטנְֵך ְ
תֹומם בְ בִ ְטנָּה( :כה) ַויֵצֵ א הָ ִראשֹון ַא ְדמֹונִי כֻלֹו
ִ
צָ עִ יר( :כד) ַוי ְִמלְאּו יָמֶּ יהָ ָללֶּדֶּ ת וְ ִהנֵה
כְ ַאדֶּ ֶּרת שֵ עָ ר ַוי ְִק ְראּו ְשמֹו עֵ שָ ו( :כו) וְ ַאחֲ ֵרי כֵן יָצָ א ָא ִחיו וְ יָדֹו אֹחֶּ זֶּת בַ ע ֲֵקב עֵ שָ ו ַוי ְִק ָרא
ְשמֹו ַי ֲעקֹב וְ יִצְ חָ ק בֶּ ן ִש ִשים שָ נָה בְ לֶּדֶּ ת א ָֹתם:
שאלות
 בן כמה היה יצחק כשהתחתן?
 מי האבא של רבקה ומי הוא האח שלה?
ַ ויֶּעְ ַּתר
השניה?

ַויֵעָ ֶּתר מה ההסבר של המילה הראשונה ומה ההסבר של המילה

 מה עשתה רבקה כאשר כאב לה הבטן בגלל שני התינוקות בבטן שלה?
 נולדו תאומים.מי נולד ראשון ,מי נולד שני ,בן כמה היה יצחק כשנולדו לו
התאומים?

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות /אימהות בנים/בנות
כיתות א-ג

פרשת תולדות
יום ב
(כז) ַויִגְ ְדלּו הַ נְעָ ִרים ַוי ְִהי עֵ שָ ו ִאיש יֹדֵ עַ צַ יִד ִאיש שָ דֶּ ה וְ ַי ֲעקֹב ִאיש ָּתם יֹשֵ ב אֹהָ לִים( :כח)
ַויֶּאֱ הַ ב יִצְ חָ ק ֶּאת עֵ שָ ו כִ י צַ יִד בְ פִ יו וְ ִרבְ ָקה אֹהֶּ בֶּ ת ֶּאת ַי ֲעקֹב( :כט) ַו ָיזֶּד ַי ֲעקֹב נָזִ יד ַויָב ֹא
עֵ שָ ו ִמן הַ שָ דֶּ ה וְ הּוא עָ יֵף( :ל) וַי ֹאמֶּ ר עֵ שָ ו ֶּאל ַי ֲעקֹב הַ לְעִ יטֵ נִי נָא ִמן הָ ָאדֹם הָ ָאדֹם הַ זֶּה
כִ י עָ יֵף ָאנֹכִ י עַ ל כֵן ָק ָרא ְשמֹו אֱ דֹום( :לא) וַי ֹאמֶּ ר ַי ֲעקֹב ִמכְ ָרה כַיֹום ֶּאת בְ כ ָֹר ְתָך לִי( :לב)
וַי ֹאמֶּ ר עֵ שָ ו ִהנֵה ָאנֹכִ י הֹולְֵך לָמּות וְ לָמָ ה זֶּה לִי בְ כ ָֹרה( :לג) וַי ֹאמֶּ ר ַי ֲעקֹב ִהשָ בְ עָ ה לִי כַיֹום
ַויִשָ בַ ע לֹו ַוי ְִמכֹר ֶּאת בְ כ ָֹרתֹו ְל ַי ֲעקֹב( :לד) וְ ַי ֲעקֹב נ ַָתן לְעֵ שָ ו לֶּחֶּ ם ּונְזִ יד עֲדָ ִשים וַי ֹאכַל
ַוי ְֵש ְּת ַוי ָָקם ַו ֵילְַך ַויִבֶּ ז עֵ שָ ו ֶּאת הַ בְ כ ָֹרה :ס
שאלות
 במה עסק עשו ובמה עסק יעקב?
 מי אהב את עשו ומי אהב את יעקב?
 כתוב המילים של התורה  :יעקב בישל תבשיל.
 יעקב רצה לקנות מעשו את הבכורה מה יעקב שילם בשביל זה?
 איך עשו התייחס אל הבכורה שלו?

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות /אימהות בנים/בנות
כיתות א-ג

פרשת תולדות
יום ג
(א) ַוי ְִהי ָרעָ ב בָ ָא ֶּרץ ִמלְבַ ד הָ ָרעָ ב הָ ִראשֹון אֲ שֶּ ר הָ יָה בִ ימֵ י ַאבְ ָרהָ ם ַו ֵילְֶּך יִצְ חָ ק ֶּאל
אֲ בִ ימֶּ לְֶּך מֶּ לְֶּך פְ ל ְִש ִּתים גְ ָר ָרה( :ב) ַוי ֵָרא ֵאלָיו ה' וַי ֹאמֶּ ר ַאל ֵּת ֵרד ִמצְ ָריְמָ ה ְשכֹן בָ ָא ֶּרץ
אֲ שֶּ ר אֹמַ ר ֵאלֶּיָך( :ג) גּור בָ ָא ֶּרץ הַ ז ֹאת וְ ֶּא ְהיֶּה עִ ְמָך וַאֲ בָ ְר ֶּכ ָך כִ י לְָך ּו ְלז ְַרעֲָך ֶּא ֵּתן ֶּאת כָל
יתי ֶּאת ז ְַרעֲָך
הָ אֲ ָרצֹת הָ ֵאל וַהֲ ִקמ ִֹתי ֶּאת הַ ְשבֻעָ ה אֲ שֶּ ר נ ְִשבַ עְ ִּתי ל ְַאבְ ָרהָ ם ָאבִ יָך( :ד) וְ ִה ְרבֵ ִ
כְ כֹוכְ בֵ י הַ שָ מַ יִם וְ נ ַָת ִּתי ְלז ְַרעֲָך ֵאת כָל הָ אֲ ָרצֹת הָ ֵאל וְ ִה ְתבָ רֲ כּו בְ ז ְַרעֲָך כֹל גֹויֵי הָ ָא ֶּרץ( :ה)
ּקֹותי וְ תֹור ָֹתי:
ֹותי חֻ ַ
קלִי ַוי ְִשמֹר ִמ ְשמַ ְר ִּתי ִמצְ ַ
עֵ ֶּקב אֲ שֶּ ר שָ מַ ע ַאבְ ָרהָ ם בְ ֹ
שאלות
 לאן הלך יצחק כאשר היה רעב?
 האם המקום נמצא בארץ ישראל?
 מה מבטיח ה' ליצחק בפסוק ג? ( 4דברים)
 מה כתוב בתורה במקום" יהיו לך הרבה ילדים כמו ?".......
 בפסוק ה כתוב שאברהם שמר שלשה דברים _____ ______ _____

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות /אימהות בנים/בנות
כיתות א-ג

פרשת תולדות
יום ד
יב) ַויִזְ ַרע יִצְ חָ ק בָ ָא ֶּרץ הַ ִהוא ַוי ְִמצָ א בַ שָ נָה הַ ִהוא מֵ ָאה ְשעָ ִרים ַויְבָ רֲ כֵהּו ה'( :יג) ַויִגְ דַ ל
ּומ ְקנֵה בָ ָקר ַו ֲעבֻדָ ה ַרבָ ה
הָ ִאיש ַו ֵילְֶּך הָ לֹוְך וְ גָדֵ ל עַ ד כִ י גָדַ ל ְמאֹד( :יד) ַוי ְִהי לֹו ִמ ְקנֵה צ ֹאן ִ
ַוי ְַקנְאּו אֹתֹו פְ ל ְִש ִּתים( :טו) וְ כָל הַ בְ ֵארֹת אֲ שֶּ ר חָ פְ רּו עַ בְ דֵ י ָאבִ יו בִ ימֵ י ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ יו
ִס ְּתמּום פְ ל ְִש ִּתים ַויְמַ לְאּום עָ פָר( :טז) וַי ֹאמֶּ ר אֲ בִ ימֶּ לְֶּך ֶּאל יִצְ חָ ק לְֵך מֵ עִ מָ נּו כִ י עָ צַ ְמ ָּת
ִממֶּ נּו ְמאֹד( :יז) ַו ֵילְֶּך ִמשָ ם יִצְ חָ ק ַויִחַ ן בְ נַחַ ל גְ ָרר ַויֵשֶּ ב שָ ם( :יח) ַויָשָ ב יִצְ חָ ק ַוי ְַחפֹר ֶּאת
בְ ֵארֹת הַ מַ יִם אֲ שֶּ ר חָ פְ רּו בִ ימֵ י ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ יו ַויְסַ ְּתמּום פְ ל ְִש ִּתים ַאחֲ ֵרי מֹות ַאבְ ָרהָ ם
ַוי ְִק ָרא לָהֶּ ן שֵ מֹות כַשֵ מֹת אֲ שֶּ ר ָק ָרא לָהֶּ ן ָאבִ יו( :יט) ַוי ְַחפְ רּו עַ בְ דֵ י יִצְ חָ ק בַ נָחַ ל ַוי ְִמצְ אּו
שָ ם בְ ֵאר מַ יִם חַ יִים:
שאלות
 מה כתוב בתורה במקום "פי מאה"?
 מה היה הרכוש של יצחק המתואר בפסוק יד?
 איך הציקו הפלישתים ליצחק?
 יצחק עזב את ארץ פלישתים ,איפה הוא חנה ,עצר?
 איפה מצאו עבדי יצחק מים?

פרשת תולדות

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות /אימהות בנים/בנות
כיתות א-ג

יום ה
(כ) ַוי ִָריבּו רֹעֵ י גְ ָרר עִ ם רֹעֵ י יִצְ חָ ק לֵאמֹר לָנּו הַ מָ יִם ַוי ְִק ָרא שֵ ם הַ בְ ֵאר עֵ שֶּ ק כִ י
ִה ְתעַ ְשקּו עִ מֹו( :כא) ַוי ְַחפְ רּו בְ ֵאר ַאחֶּ ֶּרת ַוי ִָריבּו גַם עָ לֶּיהָ ַוי ְִק ָרא ְשמָ ּה ִש ְטנָה:
(כב) ַויַעְ ֵּתק ִמשָ ם ַוי ְַחפֹר בְ ֵאר ַאחֶּ ֶּרת וְ ל ֹא ָרבּו עָ לֶּיהָ ַוי ְִק ָרא ְשמָ ּה ְרחֹבֹות וַי ֹאמֶּ ר
כִ י עַ ָּתה ִה ְר ִחיב ה' לָנּו ּופ ִָרינּו בָ ָא ֶּרץ( :כג) ַויַעַ ל ִמשָ ם בְ ֵאר שָ בַ ע( :כד) ַוי ֵָרא ֵאלָיו
ירא כִ י ִא ְּתָך ָאנֹכִ י
ה' בַ ַל ְילָה הַ הּוא וַי ֹאמֶּ ר ָאנֹכִ י אֱ ֹלהֵ י ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ יָך ַאל ִּת ָ
יתי ֶּאת ז ְַרעֲָך בַ עֲבּור ַאבְ ָרהָ ם עַ בְ ִדי( :כה) ַויִבֶּ ן שָ ם ִמזְ בֵ חַ ַוי ְִק ָרא
ּובֵ ַרכְ ִּתיָך וְ ִה ְרבֵ ִ
בְ שֵ ם ה' ַויֶּט שָ ם ָאהֳ לֹו ַויִכְ רּו שָ ם עַ בְ דֵ י יִצְ חָ ק בְ ֵאר:
שאלות
 רועי גרר רבו עם רועי יצחק ,איך קראן לבאר שעליה רבו?
 מה שם הבאר השניה? מה פירוש השם הזה?
 מה שם הבאר השלישית האם יש מקום כזה בארץ ישראל.
 לאיזה עיר הגיע יצחק( .פסוק כג) האם יש עיר כזאת היום?
 מה מבטיח ה' ליצחק בפסוק כד?

