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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת לך לך תשפ"ב

פרשה מאירה
ֱאמּונָ ה ְּוד ֵבקּות ַּב ַּמ ָּט ָרה

שאלות בפרשה
 .1מי אמר למי "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך"?
 .2מי הצטרף לאברהם ושרה בדרך אל ארץ כנען?
 .3האם אברהם הסכים לקחת שלל מלחמה ממלך סדום?
 .4באיזה אירוע נפלה תרדמה על אברהם אבינו?
 .5על איזו גזרה סיפר ה' לאברהם בברית בין הבתרים?
 .6מה היה שמה של שפחת אברהם ושרה?
 .7בן כמה שנים היה אברהם כאשר נולד ישמעאל?
 .8מתי אברהם אבינו צחק?
חידת חדגא:
ִמצאו שנים-עשר עננים בפרשה!
חידת פולקע:
ִמצאו בפרשה שלושה משולשים!

תמונות בפרשה
ִמצאו למה רומזות התמונות ,מתוך הפרשה!
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 איך נוסעים לקריית שמונה בקצרה? נוסעים פעמיים לקריית ארבע... למה חלב לא משחק כדורגל? כי הוא מחמיץ... -הרגע הזה שאתה קולט שהעיפרון שנגסת בשיעור ,בכלל שאול מחבר...

ְּב ָפ ָר ַׁשת לֵ ְך לְ ָך ְמ ֻס ָּפר ַעל ִמלְ ֶח ֶמת ַה ְּמלָ כִ יםַ .ה ִּמלְ ָח ָמה נֶ ֶע ְרכָ ה
ֵּבין ַא ְר ָּב ָעה ְמלָ כִ ים לְ ֵבין ֲח ִמ ָּׁשה ְמלָ כִ ים ,וְ ַא ְר ַּב ַעת ַה ְּמלָ כִ ים
ֶׁש ָהיּו ּכָ ל ּכָ ְך ֲחזָ ִקים ,נִ ְּצחּו ֶאת ֲח ֵמ ֶׁשת ַה ְּמלָ כִ ים!
ַה ְּמלָ כִ ים ֶׁשּנִ ְּצחּו לָ ְקחּו ַּב ֶּׁש ִבי ֶאת לֹוטֶׁ ,ש ָהיָ ה ְקרֹוב ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו
ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּוַ .א ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ֹלא נִ ְר ַּתע וְ יָ ָצא לְ ַחּלֵ ץ ֶאת
יח? ֲה ֵרי ַה ְּמלָ כִ ים ָה ֵאּלֶ ה ּכָ ל ּכָ ְך
לֹוט ֵמ ַה ֶּׁש ִבי! ַה ִאם ַא ְב ָר ָהם יַ ְצלִ ַ
ֲחזָ ִקים וְ ַאכְ זָ ִרּיִ ים!
ימתֹוַ .א ְב ָר ָהם ָהיָ ה
יח ִּב ְמ ִׂש ָ
ּתֹורה ְמ ַס ֶּפ ֶרת ֶׁש ַא ְב ָר ָהם ָאכֵ ן ִה ְצלִ ַ
ַה ָ
ּומ ַסר ֶאת נַ ְפׁשֹו ּכְ ֵדי לְ ַה ִּציל ֶאת לֹוטָ .ה ֱאמּונָ ה
ָּדבּוק ַּב ַּמ ָּט ָרהָ ,
ימה
יח ַּב ְּמ ִׂש ָ
הֹועילּו לֹו לְ ַה ְצלִ ַ
ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ְּוד ֵבקּותֹו ַּב ַּמ ָּט ָרה ִ
ֶׁשּנִ ְר ֵאית ִּבלְ ִּתי ֶא ְפ ָׁש ִרית.
ימה
עֹומ ֶדת ְּב ָפנֵ ינּו ְמ ִׂש ָ
נּוכַ ל לִ לְ מֹד ִמּכָ ְך ּגַ ם לְ ַע ְצ ֵמנּוּ .כַ ֲא ֶׁשר ֶ
אֹותּהִ ,אם נִ ְדּבֹוק ַּב ַּמ ָּט ָרה וְ נַ ֲא ִמין
ָק ָׁשהֲ ,א ָבל ָחׁשּוב לָ נּו לְ ַב ֵּצ ַע ָ
יח!
נֹותן לָ נּו – ְּב ֶעזְ ַרת ה' נַ ֲע ֵׂשה וְ נַ ְצלִ ַ
ַּבּכ ַֹח ֶׁשה' ֵ

ִמצאו  7הבדלים!

