
 לחומרים נוספים שלנו:
achiyayeda@achiya.org.il

תורה

פרשת תולדות פרק כ"ו
"ַוֵיָרא ֵאָליו ה' ַּבַליָלה ַההּוא ַויאֶמר ָאֹנִכי ֶאֹלֵקי ַאְבָרָהם ָאִביָך ַאל ִתיָרא ִּכי 

ִאְּתָך ָאֹנִכי ּוֵבַרְכִּתיָך ְוִהְרֵביִתי ֶאת ַזְרַעָך ַּבַעבּור ַאְבָרָהם ַעְבִדי"

מי נראה למי? 

________ נראה  ל- ___________

מתי הוא נראה אליו? 

ב- __________ 

מה ה' אמר לו? 

אנכי אלקי __________    ___________

אל תירא__________    ___________

מדוע אינו צריך לפחד?

___________   __________

במה ה' ברך אותו?

___________   ___________   __________

בגלל מי ה' ברך את יצחק? 

בגלל__________ 

בס"ד
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תורה

פרשת תולדות 
ַהֵּקף ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה

א. ָמַתי ִיְצַחק ָרָצה ְלָבֵרְך ֶאת ֵעָשיו?

ִלְפֵני ֶׁשהּוא ָימּות  .1

ָמַתי ֶׁשהּוא ָימּות  .2

ַאֲחֵרי ֶׁשהּוא ָימּות  .3

ב. ֵמֵאיפֹה ֵעָשיו ָיצּוד ֶאת ַהַּצִיד?

ֵמַהֶהְפֵקר  .1

ֵמַהֶּגֶזל   .2

ּלֹו ִמּׁשֶ  .3

ג. ַּכָּמה ְּגָדִיים ִרְבָקה ָאְמָרה ְלַיֲעֹקב ְלָהִביא?

ֶאָחד   .1

ְׁשַנִים  .2

ָׁשלֹוׁש  .3

ד. ֵאיֶזה ְּבָגִדים ִרְבָקה ִהְלִּביָׁשה ְלַיֲעֹקב?

ִּבְגֵדי ִנְמֹרד  .1

ִּבְגֵדי ָאָדם ָהִראׁשֹון  .2

ְׁשֵּתי ַהְּתׁשּובֹות ְנכֹונֹות  .3

ה. ֵאיפֹה ִרְבָקה ִהְלִּביָׁשה ְלַיֲעֹקב ֶאת ָהעֹורֹות ֶׁשל ַהְּגָדִיים?

1.        ַעל ַהָּיַדִים

2.        ַעל ַהַּצָּואר

3.        ְׁשֵּתי ַהְּתׁשּובֹות ְנכֹונֹות

בס"ד
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תורה

פרשת תולדות 
ִמי ָאַמר ְלִמי?

ֹלא ָיַדְעִּתי יֹום מֹוִתי __________ ל ___________. 1

ָׁשא ָנא ֵכֶליָך ֶּתְּלְיָך ְוַקׁשֶתָך _______ ל ___________. 2

ִהֵּנה ָׁשַמְעִּתי ֶאת ָאִביְך __________ ל ___________. 3

ְמַדֵּבר ֶאל ֵעָׂשו ָאִחיָך__________ ל ___________. 4

ם _______ ל ___________. 5 ֵלְך ָנא ֶאל ַהֹּצאן ְוַקח ִלי ִמּׁשָ

ֵהן ֵעָׂשו ָאִחי ִאיׁש ֵׂשָער ְוָאֹנִכי ִאיׁש ָחָלק______ ל_______. 6

ָעַלי ִקְּלָלְתָך ְּבִני__________ ל ___________. 7

ֲאָנִכי ֵעָׂשו ְבֹכֶרָך__________ ל ___________. 8

ַמה ֶזה ִמַהְרָּת ִלְמֹצא ְּבִני __________ ל ___________. 9

ִּכי ִהְקָרה ה' ֱאֹלֶקיָך ְלָפָני__________ ל ___________. 10

ְּגָׁשה ָנא ְוַאֻמְׁשָך ְּבִני__________ ל ___________. 11

ָהַאתה ֶזה ְּבִני ֵעָׂשו__________ ל ___________. 12

ְּגָׁשה ָנא ּוְׁשָקה ִלי ְּבִני __________ ל ___________. 13

בס"ד
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תורה

פרשת תולדות 
     ְכֹתב ִמי ֲאִני? 

1. אֹוִתי ָּבנּו ַּבְּבֵאר ֶׁשַבע ,ִמי ֲאִני? 

___________

2. אֹוִתי ָחְפרּו ָׁשם ִמי ֲאִני? 

___________

3. ֲאִני ָׁשר ַהָּצָבא ֶׁשל ֲאִבי ֶמֶלְך: ִמי ֲאִני? 

___________

4. ֲאִביֶמֶלְך ָּכאן ַהֶּמֶלְך: ֵאיֶזה ָמקֹום ֶזה? 

___________

5. ָאַכְלנּו ְסעּוָדה ֵאֶצל ִיְצַחק? ִמי ֲאַנְחנּו: 

___________

6. ֲאַנְחנּו ָחַפְרנּו ֶאת ַהְּבֵאר: ִמי ֲאַנְחנּו? 

___________

7. אֹוִתי ָמְצאּו ְּבתֹוְך ַהְּבֵאר: ִמי ֲאִני?    

___________

בס"ד
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תורה

פרשת תולדות 
פרק כ"ה פסוקים י"ט- ל"ד

ּוְלאֹום ִמְּלֹאם ְיֶאָּמץ

______________________________________________________________

ְוַרב ַיֲעֹבד ָצִעיר

______________________________________________________________
       

ְוֵיָעֵתר לֹו ד'
             

______________________________________________________________

ָלָּמה ֶזה ָאֹנִכי
             

______________________________________________________________

ַהְלִעיִטיִני ָנא
             

______________________________________________________________

ְוִיְמְלאּו ָיֶמיָה ָלֶלֶדת
             

______________________________________________________________

ִּכי ַצִיד ְּבִפיו
             

______________________________________________________________

ַוָיֶזד ַיֲעֹקב

______________________________________________________________

     

בס"ד

ַהְעֵּתק ְלַיד ָּכל ָּפסּוק ֶאת ַהֶהְסֵּבר ַהַּמְתִאים

ְִהִּגיַע ַהְּזַמן ֶׁשִהיא ְצִריָכה ָלֶלֶדת	 
ִני	  ְוַעם ֶאָחד ִיְהֶיה יֹוֵתר ָחָזק ֵמַהּׁשֵ
ָלָּמה ִהְתַּפַּלְלִּתי ַעל ֶזה ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה	 
ל	  ְוַיֲעֹקב ִּבּׁשֵ
וד' ִקֵּבל ֶאת ַהְּתִפָּלה ֶׁשּלֹו	 
ַּבּסֹוף ַהָּגדֹול ִיְהֶיה ָהֶעֶבד ֶׁשל ַהָּצִעיר	 
ִּתְׁשֹּפְך ִלי ְּבַבָּקָׁשה ְלתֹוְך ַהֶּפה	 
ִּכי הּוא ָהָיה ְמַרֶּמה אֹותֹו ַּבֶּפה ֶׁשּלֹו	 

ַמְחָסן ְּתׁשּובֹות
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תורה

פרשת תולדות 
א. ְלִמי ָאַמר ִיְצָחק?

ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך ְּבֵני ִאְּמָך__________  

ֵהן ְּגִביר ַׂשְמִּתיו ָלְך__________  

אֹוְרֶריך ָארּור ּוְמָבְרֶכיָך ָּברּוְך__________  

ְוַעל ַחְרְּבָך ִּתְחֶיה__________  

ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָּתִריד ּוָפַרְקָּת ֻעּלֹו ֵמַעל ַצָּואֶריָך__________  

ַמִים ּוִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ__________ ְוִיֵּתן ְלָך ָהֱאֹלִקים ִמַּטל ַהּׁשָ  

ֵהֶוה ְּגִביר ְלָאִחיָך__________  

ִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך ְלֻאִּמים__________  

ֶאת ָּכל ֶאָחיו ָנַתִּתי לֹו ַלֲעָבִדים__________  

ב. ְּכֹתב את ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה ְלַיד ַהִּמָּלה.

ָּדָגן___________  

ִּתירֹוׁש___________  

ְּגִביר___________  

ְלֻאִּמים___________  

ֲחָרָדה___________  

ִמְרָמה___________   

ָאַצְלָּת___________  

ְסַמְכִתיו___________  

ָּתִריד___________  

ְוִיְׂשֹטם___________  

ַחַּמת___________  

ַקְצִּתי___________  

בס"ד

ִהְׁשַעְנִּתי אֹותֹו	 
 ָחְכָמה	 
 ַיִין 	 
ָאדֹון	 
ְמָלִכים	 
ָמַאְסִּתי	 
 ְוָׂשֵנא,	 
 ִהְׁשַאְרָּת	 
 ַּפַחד	 
ְּתבּוָאה	 
ִּתְצַטֵער	 
 ַּכַעס	 

ַמְחָסן ְּתׁשּובֹות
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תורה

פרשת תולדות 
          ְּכֹתב את ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה

ֵמָאה ְשָעִרים  _______          . 1

ִמְקֵנה ֹצאן  _______          . 2

ִמְקֵנה ָבָקר _______           . 3

ְוַעֻבָדה ַרָבה _______           . 4

ִסְתמּום _______           . 5

ִּכי ָעַצְמָת _______           . 6

ּוָפִרינּו בארץ _______          . 7

 

          

        ִמי ָאַמר ְלִמי?
ְלך ְמִעָמנּו_________ ל __________

ָלנּו ַהַמִים _________ ל __________

ַעָּתה ִהְרִחיב ה' ָלנּו __________ ל _________

ַאל ִּתיָרא ִּכי ִאְתָך ָאִני __________ ל __________

ְוַאֶתם ְשֵנאֶתם ֹאִתי __________ ל __________

בס"ד

ַמְחָסן ְּתׁשּובֹות
ַהְרֵבה ַאָדָמה ְלִעבּוד, ְמָאה ְפָעִמים, ָסְתמּו אֹוָתם, ַעָדִרים ֶשל ֹצאן, 

ַעָדִרים ֶשל ָבָקר, ִכי ִהְתַעָשְרָת, ְוִנְתַרֶבה ָבָאֶרץ.

ַמְחָסן ְּתׁשּובֹות
יצחק, ְפִלְשִתים, ַאִבֶמֶלך, ַעְצמֹו, הקב"ה
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תורה

פרשת תולדות 
פרק כ"ו עד פרק כ"ז פסוק כ"ו.

        ִמי ָאַמר ְלִמי?
ְּבֶפֶרק כ"ו

ְּבָפסּוק כ"ז:  ַמּדּוַע ָּבאֶתם ֵאַלי ְוַאֶּתם ְׂשֵנאֶתם אֹוִתי

__________ ל _________

ְּבָפסּוק כ"ח: ָראּו ָרִאינּו ִּכי ָהָיה ד' ִעְּמָך

 __________ ל _________

ְּבָפסּוק ל"ב: ָמָצאנּו ַמִים

__________ ל _________

   
ְּבֶפֶרק כ"ז

ְּבָפסּוק  ו' ִהֵּנה ָׁשַמְעִּתי ֶאת ָאִביְך ְמַדֵּבר ֶאל ֵעָשיו ָאִחיָך ֵלאֹמר 

__________ ל _________

ְּבָפסּוק ב' ִהֵּנה ָנא ָזַקְנִּתי ֹלא ָיַדְעִּתי יֹום מֹוִתי

__________ ל _________

ְּבָפסּוק כ"א ֵהן ֵעָשו ָאִחי ִאיׁש ֵׂשָער ַוָאֹנִכי ִאיׁש ָחָלק

 __________ ל _________

ְּבָפסּוק י"ט ָאֹנִכי ֵעָשיו ְּבכֹוֶריָך ָעִׂשיִתי ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵאַלי

  __________ ל _________

בס"ד

ַמְחָסן ְּתׁשּובֹות
ִיְצָחק, ֵעָשו, ַיֲעקב, ִרְבָקה, ַאִביֶמֶלך ּוִפיכֹול, ַעְבֵדי ִיְצָחק


