
 בס"ד

Timeline Key Phrases 

(בראשית א':א') רץ:מים ואת האקים את הש�אא ראׁשית ברב  

 

 בריאת העולם
 

(בראשית ג': ו') ל:אכעמה וי לאיׁשהם אכל ותתן ג...ותקח מּפריֹו וּת..  חטא אדם וחוה 

(בראשית ד':ח') הּו:הרגיבל אחיו והל קם קין א....וי  קין והבל 

(נח ז':יז) ....ץהארעל ם ים יֹועבול ארבויהי המ  מבול 

(נח יא':ד') ים....ל וראׁשֹו בּׁשמהבה נבנה לנּו עיר ּומגד רּומּיאו  דור הפלגה 

ר ׁשהארץ אל א ת אביךיֹולדּתך ּומּבמּומרם לך לך מארצך בא אמר ה' אלוי
(לך לך יב':א') ּך:ארא  

 נסיון לך לך

  ויבא הפליט ויגד לאברם העברי....וישמע אברם כי נשבה אחיו 
יד') -יד': יג'(לך לך   

מלאכים 4 5מלחמת   

גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ויאמר לאברם ידע תדע כי 
כן יצאו ברכש הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי  אתוגם  ארבע מאות שנה:

  גדול:
 (לך לך טו' יג': יד')

 ברית בין הבתרים

כל זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם 
 זכר:

 (לך לך יז':י')
 ברית מילה

...(וירא וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם
 הכנסת אורחים יח':ב')

ישבי הערים וצמח האדמה: ל ואת כל הככר ואת כל הקויהפך את הערים   
יט':כה')(וירא   מהפכת סדום 

(וירא כ':ב') שרה:את ...וישלח אבימלך מלך גרר ויקח   שרה בבית אבימלך 

(וירא כא':ב') ...ותלד שרה לאברהם בן לזקניו... יצחקלידת    

וישכם אברהם בבקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר שם על שכמה 
 גירוש הגר וישמעאל  (וירא כא':יד')... ואת הילד וישלחה

ארץ ולך לך אל יצחק ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את 
(וירא כב':ב'): המריה והעלהו שם לעלה על אחד ההרים אשר אמר אליך  עקידת יצחק 

  ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה:
 פטירת שרה אמנו (חיי שרה כג':א')



(חיי שרה כד':מד') גמליך אשקה...ותאמר שתה וגם ...  אליעזר בחרן 

( תולדות כה':כז')  ...ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים:  לידת יעקב ועשו 

(תולדות כה':לג') בכרתו ליעקב:...וישבע לו וימכר את   מכירת הבכורה 

לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירש: ויתן   
 ברכת יצחק (תולדות כז':כח)

(ויצא כח':יב') ....ויחלם והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה  חלום הסולם 

(ויצא כט':יד')ויאמר לו לבן אך עצמי ובשרי אתה וישב עמו חדש ימים:   יעקב בבית לבן 

(ויצא כט': יח') תאר ויפת מראה:ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת   רחל ולאה 

יוסף ובנימין גד אשר דן נפתלי ןיששכר זבולובן שמעון לוי יהודה רא  לידת השבטים 

(וישלח לב':כה')ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר:   פכים קטנים 

(וישלח לג':ד') וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על צואריו וישקהו ויבכו:  פגישת יעקב ועשו 

לה':יט') (וישלח ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה הוא בית לחם:  פטירת רחל אמנו 

(וישב לז':ה')ויחלם יוסף חלום ויגד לאחיו ויוספו עוד שנא אתו:   
(וישב לז':כז')לכו ונמכרנו לישמעאלים...   

חלומות ומכירת 
 יוסף

(וישב לט':כ') בית הסהר...ויקח אדני יוסף אתו ויתנהו אל   יוסף בבית הסהר 

(מקץ מא':א') היאר:נתים ימים ופרעה חלם והנה עמד על ויהי מקץ ש  חלום פרעה 

מא': מא')(מקץ  ארץ מצרים:ויאמר פרעה אל יוסף ראה נתתי אתך על כל   יוסף משנה למלך 

(מקץ מב':ג')יוסף עשרה לשבר בר ממצרים: וירדו אחי  ירידת השבטים  
 למצרים

 

(ויגש מה': ג') אני יוסף העוד אבי חי מגלה את עצמויוסף    

(ויחי מז': כח')ויחי יעקב בארץ מצרים   פטירת יעקב 

ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם 
 ברכת יעקב  (ויחי מט':א')באחרית הימים 



 


