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ֶזה יוֹם ָחָדׁש וֲַאנְַחנּו מּוָכנִים,
נְַבֵקׁש ֵמה' ְּבלִֵּבנּו לִָׂשים ,

ַאֲהָבה לַּתוָֹרה ֶׁשיְָקָרה לָנּו ְמאֹד,
וְִהיא ְּבלִֵּבנּו ְּבָכל ָמקוֹם.

נְִׂשַמח ָּבּה ְּבָכל יוֹם וְנֵלֵךְ ָּתִמיד ְּבֶדֶרךְ ַהּתוָֹרה,
לִמּוד ַהּתוָֹרה יְָקֵרב אוָֹתנּו ֶאל ַהְמסוָֹרה.

ָּכל ָּפסּוק וְָכל אוֹת,
נִלְַמד ָּבּה עוֹד וָעוֹד,

לְָהִבין ּולְַהְׂשִּכיל,
ֶאת ָּכל ִדְבֵרי ַתלְמּוד ּתוָֹרֶתךָ ְּבַאֲהָבה.

ְלָהִבין
ּוְלַהְׂשִּכיל
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פסוק א‘פרשת לך לך  פרק יב

ְרגוּם לְ"י" יְֵתיָרה. * לְִפָעִמים, "י" לְִפנֵי סוִֹפית ִהיא "י" יְֵתיָרה. ֵאין ּתַ

ִחלִית - וָרֹד       שֶֹׁרׁש - צָהֹב       סוִֹפית - ּכָחֹל ַהְדֵגׁש:  ּתְ

ִעְבִרית ְמֻדֶּבֶרת ִמלִים ַּבָּפסּוק

ה' ָאַמר ַוּיֹאֶמר ה'

לְַאְבָרם ֶאל ַאְבָרם

ׁשְִבילְךָ( לֵךְ לְךָ )ּבִ ֶלְך ְלָך

ָ ִמן ָהָאֶרץ ׁשֶלְך ֵמַאְרְצָך

ָ ּוִמן ַהמוֹלֶֶדת ׁשֶלְך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך

יִת ׁשֶל ּוִמן ַהּבַ ּוִמֵּבית

ָ ָהַאּבָא ׁשֶלְך ָאִביָך*

לָָאֶרץ ֶאל ָהָאֶרץ

ֲאׁשֶר ֲאֶׁשר

ָ ֲאנִי ַאְרֶאה לְך ַאְרֶאָּך
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ְּתִחִלית ”א“

ַהְתָחלַת ִמלָה = “א” ּבְ
I (will) = ֲאנִי

 I will  show you = ַָאְרֶאּך לְֻדְגָמא:

לָל ֶדֶרךְ ּכְ ּבְ

ִחלִית “א”  לְִפנֵי ַהׁשֶֹרׁש. ּתְ

ִחלִית “א”  ּפַֹעל ׁשֶל ְזַמן ָעִתיד ּתְ

#1

#2

4( ַאְבָרם 3( ַאל  ַיֹאֶמר   2( ו  ָּ 1( ַאְרֶאך

ָ ך צֶ 8( ַאְר  ְ 7( ֲאָבֵרך  ָ ן   6( ָאִביך 5( ֶאּתֵ

ִחלִית א". ֶצַבע וָרֹד ֶאת ַה"ּתְ ַהְדֵגשׁ ּבְ

בס”ד

28

Sample



ָים 
ַהָגדֹול

ָים 
ַהֶמַלח

ֶנֶרת ּכִ

א ּכּוּתָ

ה ָי ִס ְר ּפֻ

ה ָי ִק ְר תּו

ֶבל* ּבָ
ְנָער( )ֶאֶרץ ׁשִ

ְנַהר ִחֶדֶקל

ָרת
ְנַהר ַהּפְ

ִדים ׂשְ אּור ּכַ

ְרֵדן ַהַי

ַען
ַנ

ּכְ  
ץ ֶר

ֶא
ֲאַרם ַנֲהַרִים

ָחָרן
ֵני ֶקֶדם( )ֵקְדָמה - ֶאֶרץ ּבְ

ה ָי ִר סּו

ֹון
ָבנ

ְל

ן ֵד ְר ַי

ב ָר ֲע
ית ִד עּו ָס ַה

ֶבל ּבָ
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"ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך..." )א'(
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ְׁשִמי:  

1 ְּבִריַאת ָהעֹוָלם

1656ַהַמּבּול

2023ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך

2448ַמַּתן ּתֹוָרה

_ _ _ _
ַהׁשָנָה ַעְכׁשָו

ִׂים ש
מוּנָה ּתְ
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ךָ"?  ) 1 ִמי ָאַמר "לֶךְ לְךָ ֵמַאְרצְךָ ּוִממוֹלְַדּתְ

ךָ"?  ) 2 לְִמי ה' ָאַמר "לֶךְ לְךָ ֵמַאְרצְךָ ּוִממוֹלְַדּתְ

 

לְָאן )ֵאיפֹה( ה' ָאַמר לְַאְבָרם לָלֶֶכת?  ) 3

 

שׁוָּבה ַהנְכוֹנָה. ַחר וְּכתֹב ֶאת ַהּתְ א. ּבְ

ה' ָאַמר 

לָלֶֶכת לָָאֶרץ ׁשֶיְַרֶאה לוֹ

ה' ָאַמר לְַאְבָרם
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סוִֹפית
+

 

ׁשֵם ֶעצֶם
+

 

ִחלִית ּתְ
=

ֵמַאְרְצָך

ִמלָה
 

ִעְבִרית ְמֻדּבֶֶרת

 

סוִֹפית
+

 

ׁשֶֹרׁש
+

 

ִחלִית ּתְ
=

ַאְרֶאָּך

ִמלָה
 

ִעְבִרית ְמֻדּבֶֶרת

 

סוִֹפית
+

 

י' יְֵתיָרה
+

 

ׁשֵם ֶעצֶם
=

ָאִביָך

ִמלָה
 

ִעְבִרית ְמֻדּבֶֶרת

 

ו‘ ַהִהּפוּךְ + ּפַֹעל: ָעִתיד
 

ּפַֹעל: ָעִתיד

  הוּא ָאַמר )ְזַמן ָעָבר(
  הוּא יֹאַמר )ְזַמן ָעִתיד(

  הוּא ָאַמר )ְזַמן ָעָבר(
  הוּא יֹאַמר )ְזַמן ָעִתיד(

.1

.2

.3

.4

  יִָחיד
  יְִחיָדה
  ַרּבִים
  ַרּבוֹת

  יִָחיד
  יְִחיָדה
  ַרּבִים
  ַרּבוֹת

  יִָחיד
  יְִחיָדה
  ַרּבִים
  ַרּבוֹת

ַוֹיאֶמרֹיאַמר

שׁוָּבה ַהנְכוֹנָה. ב. ּכְתֹב ֶאת ַהּתְ
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to
father
house

that/which
land

1) ֶאֶרץ

4) ָאב

2) ֲאׁשֶר

5) ֶאל

3) ּבַיִת

ַּבָּפסּוק א‘ ֲאִני ָלַמְדִּתי:

      

      

      

      

ְרגוּם ַהנָכוֹן. ַחר וְּכתֹב ֶאת ַהּתַ ג. ּבְ
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שׁוָּבה ַהנְכוֹנָה. ַחר ֶאת ַהּתְ ד. ּבְ

1 .: נָה ּבְ  ַהּתוָֹרה נִּתְ
D לְׁשוֹן ַהקֶֹדׁש C ִעְבִרית   B ְסָפַרִדית   A ַאנְְגלִית     

ָָֹפה ׁשֶל לְׁשוֹן ַהקֶֹדׁש?. 2  ִמי יָצַר ֶאת ַהש
ָָׂרה, ִרְבָקה, ָרֵחל, לֵָאה( C ָהִאָמהוֹת ׁשֶלָנוּ )ש A ָאָדם וְַחוָה      

D ָהָאבוֹת ׁשֶלָנוּ )ַאְבָרָהם, יִצְָחק, יֲַעקֹב( B ה׳      

 לְַמה יֵׁש ְקֻדׁשָה?. 3
נֶֶסת C ּבֵית ּכְ A ְמזוּזָה      

ׁשוּבוֹת נְכוֹנוֹת ל ַהּתְ D ּכָ B לְׁשוֹן ַהקֶֹדשׁ    

שׁוָּבה ַהנְכוֹנָה. ַחר ֶאת ַהּתְ ה. ּבְ

ֹּבאּו
ַנֲחֹזר!

ֹּבאּו
ַנֲחֹזר!

לָל ֶדֶרךְ ּכְ ּבְ

לָל ֶדֶרךְ ּכְ ּבְ

B יַלְָדה A יֶלֶד              זָָכר =. 1

B יַלְָדה A יֶלֶד             נְֵקָבה =. 2

D ַרּבִים C יִָחיד          B נְֵקָבה          A זָָכר          "ת" ּבְסוֹף ִמלָה =. 3
D ַרּבִים C יִָחיד          B נְֵקָבה          A זָָכר          “  ָה" ּבְסוֹף ִמלָה =. 4

D ַרּבוֹת C יְִחיָדה       B נְֵקָבה          A זָָכר          לִי סוִֹפית =. 5 ִמלָה ּבְ
D ַרּבִים C יִָחיד          B נְֵקָבה          A זָָכר          "וֹת" ּבְסוֹף ִמלָה =. 6
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שׁוָּבה ַהנְכוֹנָה. ַחר ֶאת ַהּתְ ֹּבאּוו. ּבְ
ַנֲחֹזר!

לָל ֶדֶרךְ ּכְ ּבְ

A אוִֹתיוֹת ׁשֶּבוֹנוֹת ּפַֹעל. 1  סוִֹפית :    
ִׂים B ַמׁשֶהוּ ׁשֶעוֹש     

ַהְתָחלַת ִמלָה C אוֹת ּבְ     
D אוֹת ּבְסוֹף ִמלָה    

 סוִֹפית =. 2
D הוֹלְִכים C “ֶכם”   B ר,א,ה       ִחלִית “א”   A ּתְ  

 סוִֹפית ַגם יָכוֹל לְִהיוֹת:. 3
נוּי  D ּכִ C ׁשֶֹרׁש   B ׁשֵם ֶעצֶם       A ּפַֹעל     

 סוִֹפית: ּכִנוּי =. 4
ִחלִית ׁשֶּבָָאה ּבְִמקוֹם ׁשֵם ֶעצֶם A ִמלָה אוֹ סוִֹפית אוֹ ּתְ     

B ּפַֹעל     
C ׁשֶֹרׁש     

ׁשוָּבה D ֵאין ּתְ    

נוּי =. 5  ּכִ
D “ּכ” C “ ָּה”   B ַאְבָרם      A ה,ל,כ/י,ל,כ    

 סוִֹפית יָכוֹל לְִהיוֹת:. 6
A יִָחיד     

B יְִחיָדה     
C ַרּבִים אוֹ ַרּבוֹת     

ׁשוּבוֹת נְכוֹנוֹת ל ַהּתְ D ּכָ    

בס”ד
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פסוק ב‘פרשת לך לך  פרק יב

ִעְבִרית ְמֻדֶּבֶרת ִמלִים ַּבָּפסּוק

ָ ֶׂה אוְֹתך וֲַאנִי ֶאֱעש ְוֶאֶעְׂשָך

לְַעם ָגדוֹל ְלגֹוי ָּגדֹול

ָ וֲַאנִי ֲאָבֵרךְ אוְֹתך ַוֲאָבֶרְכָך

וֲַאנִי ֲאַגֵדל ַוֲאַגְּדָלה*

ָ ֶאת ַהׁשֵם ׁשֶלְך ְׁשֶמָך

 וְִתְהיֶה )נוֵֹתן(
ָרָכה )לֲַאֵחִרים( ּבְ

ֶוְהֵיה ְּבָרָכה**

* "ה" = "ה" יְֵתיָרה
ָרכוֹת ׁשֶיְִתַגׁשְמוּ. ְהיֶה לְךָ יְכוֹלֶת ְמיוֶּחֶדת לֵָתת ּבְ ** ּתִ

ִחלִית - וָרֹד       שֶֹׁרׁש - צָהֹב       סוִֹפית - ּכָחֹל ַהְדֵגׁש:  ּתְ
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