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ַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶאת ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ֱאלֹוִהים ְמַצֶוה ַעל  ּפַ ים ּבַ ה זֹו ֲאַנְחנּו ּפֹוְגׁשִ ָפָרׁשָ ּבְ

ֶאֶרץ ַאֶחֶרת. לֹו ְוָלֶלֶכת ָלגּור ּבְ ִית ׁשֶ לֹו ְוֶאת ַהּבַ ָחה ׁשֶ ּפָ ַאְבָרָהם ַלֲעזֹוב ֶאת  ַהִמׁשְ
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הּוא  ל ַאְבָרָהם. ַרק ַאֲחֵרי ׁשֶ ם ָהִראׁשֹון ׁשֶ ַאְבָרם – ֶזה ָהָיה ַהׁשֵ
לֹו ֶאת ָהאֹות ה': ַאְבָרָהם.  ם ׁשֶ ָיָצא ַלֶדֶרְך, ֱאלֹוִהים הֹוִסיף ַלׁשֵ

 from your country – ְלָך ֵמַאְרְצָך – ֵמָהָאֶרץ ׁשֶ

 and your homeland – ְלָך ָך – ֵמַהמֹוֶלֶדת ׁשֶ ּוִמּמֹוַלְדּתְ

 I will show you – ַאְרֶאּךָ – ֲאִני ַאְרֶאה ְלָך

ַהִמילֹון ֶׁשִלי

ְלָאן הּוא הֹוֵלְך?

 

.waze ֵאין לֹו ֲחָבל ׁשֶ

ֹ

ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם: 
ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך,

ּוִמּמֹוַלְדְּתָך, 
ּוִמֵּבית ָאִביָך,

ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָך.
סּוק א'( ֶרק י"ב, ּפָ ית, ּפֶ ֵראׁשִ )ּבְ
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ְמִׂשיָמה 

ֵמַח, ְוִלְפָעִמים הּוא ּפֹוֵחד. ה הּוא ַגם ָעצּוב ְוַגם ָשׂ עֹוֵבר ְלֶאֶרץ ֲחָדׁשָ ִמי ֶשׁ

 

י...                                                                                              ֵמַח ּכִ הּוא ׂשָ

י...                                                                                             הּוא ָעצּוב ּכִ

י...                                                                                            הּוא ּפֹוֵחד ּכִ

ה  כּוָנה ֲחָדׁשָ ׁשְ ה )  :)feeling  ָגִרים ּבִ ַמְתִאים ְלָכל ַהְרָגׁשָ ט ֶאָחד ֶשׁ ּפָ ֲחרּו ִמְשׁ ַבּ

 

ים   יִרים ֲחֵבִרים ֲחָדׁשִ ה    ַמּכִ ָפה ֲחָדׁשָ ׂשָ ִרים ּבְ ית ֵסֶפר ָחָדׁש    ְמַדּבְ   ֵיׁש ּבֵ
ים ָזִרים ים ֲאָנׁשִ ִית    עֹוְזִבים ֲחֵבִרים    ּפֹוְגׁשִ   עֹוְזִבים ֶאת ַהּבַ

ה ְמאֹוד ַלֲעזֹוב ֶאת  ָקׁשֶ
ְלָך ְוֶאת  ָחה ׁשֶ ּפָ ַהִמׁשְ

ְלָך. ְוַאְבָרָהם  ָהָאֶרץ ׁשֶ
ם  ֲאִפילּו לֹא יֹוֵדַע ֶאת ַהׁשֵ

ל ָהָאֶרץ ְוֵאיפֹה ִהיא...  ׁשֶ

ַטח ַאְבָרָהם  ֲאָבל ּבֶ
ב: "ֱאלֹוִהים  חֹוׁשֵ
אֹוֵמר ִלי ָלֶלֶכת  

ְלָמקֹום טֹוב".

ֵמַח  ָנכֹון, ַאְבָרָהם ׁשָ
ה  ָלֶלֶכת ְלֶאֶרץ ֲחָדׁשָ

ְוטֹוָבה, ֲאָבל הּוא ַגם 
ְקָצת ּפֹוֵחד ְוָעצּוב.

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה
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אֹוָמנּות

ן ָחמֹו  ֶלְך ְלָך                                                                      ִצְייָרה: ִמיַכל ּבֶ

מתוך המיזם "929 – קוראים תנ”ך ביחד"

ִתיק? ֲאִני נֹוֵסַע ְלֶאֶרץ ְרחֹוָקה. ָמה ֲאִני לֹוֵקַח ּבַ ב. 
יֹוֵתר: ת ַהְדָבִרים ַהֲחׁשּוִבים ָלֶכם ּבְ לֹוׁשֶ ׁשְ ֲחרּו ּבִ ּבַ  

ָחִקים    ַחָיה ָגִדים    ְסָפִרים    אֹוֶכל    ְתמּונֹות    ִמׂשְ ּבְ  

ֵאלֹות ַעל ַהִציּור. לֹוׁש ׁשְ ְתבּו ׁשָ ּכִ א. 

ל  ּכָ ּכּוָלם אֹוְמִרים ׁשֶ
 ַהַהְתָחלֹות ָקׁשֹות,

ְך ֲאָבל ַאַחר ּכָ

 

ַקל יֹוֵתר.

ֶאְמַצע?ָנכֹון. ָאז ָלָמה לֹא ַמְתִחיִלים ּבָ

קֹוִמיְקס
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ה ֲאָרצֹות. ּכּוָלם ַמְתִחיִלים ֵמָחָדׁש:  ִאים עֹוִלים ֵמַהְרּבֵ ָרֵאל ּבָ ְלִיׂשְ
ִרים  ִרים ַאְנְגִלית, ּוְבָצְרַפת ְמַדּבְ ָקָנָדה ְמַדּבְ ִרים רּוִסית, ּבְ רּוְסָיה ְמַדּבְ ּבְ

ר ִעְבִרית. ָרֵאל ּכּוָלם לֹוְמִדים ְלַדּבֵ ִיׂשְ ָצְרָפִתית – ּבְ

 

מֹו  ִעְבִרית ְואֹוְכִלים ָפָלאֶפל ְוחּומּוס ּכְ יִרים ּבְ ִרים ׁשִ ֵהם ׁשָ
ָנה  ָפה ַהְיׁשָ ְרֵאִלים. ֲאָבל ֵהם ַגם זֹוְכִרים ְואֹוֲהִבים ֶאת ַהׂשָ ַהִיׂשְ

ן. ְוֶאת ָהאֹוֶכל ַהָיׁשָ

מקור התמונה: הסוכנות היהודית  

ְּבִיְׂשָרֵאל

ִחידֹות

יָמה: ְמׂשִ
ים.  ל עֹוִלים ֲחָדׁשִ זֹאת ְתמּוָנה ׁשֶ

ְתבּו ָמה ֵהם אֹוְמִרים ַעל  ּכִ
ה. ָהָאֶרץ ַהֲחָדׁשָ

ֲאִני

ֲאִני

ית. ַנַען. הּוא ָצִריְך ִלְצעֹוד ְלִפי ֵסֶדר אֹוִתיֹות ָהָאֶלף ּבֵ ַאְבָרָהם רֹוֶצה ָלֶלֶכת ְלֶאֶרץ ּכְ
ל ַאְבָרָהם. ַקו ֶאת ַהֶדֶרְך ׁשֶ ַצְיירּו ּבְ
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