פריסת תכנית הלימודים לכיתה ב' – סיפורי יוסף
נושא  -על

נושא
יחידת
ההוראה

רעיונות

הערה :בפרקים מ'-מ"ט רשאים המורים ללמד חלק מהחומר בסיפור בעל-פה
פרקי
מושגים
תכנים
הלימוד
כלליים
מתחום
הדעת
ל"ז

 יוסף מתנשא על
אחיו.
 האחים רוקמים
מזימה ומוכרים את
יוסף לשיירה
ישמעלית בדרכה
למצרים.

ל"ט

 יוסף בבית פוטיפר
 יוסף ואשת פוטיפר.

מ'

 יוסף פותר חלומות.

מ"א

 יוסף מקבל מעמד
בכיר בבית מלוכת
פרעה.

 מכירת יוסף על רקע
של קנאת אחים.
 תוכנית האל מול
בחירת האדם.

סיפורי
יוסף

תוכניתו של יוסף ופעילותו
במצרים הצילו את
משפחתו ,את מצרים ואת
שאר העולם ממוות ברעב
בשבע השנים הרעות

 כתונת
פסים
 בן
זקונים

 שבע השנים
הרעות
 שבע השנים
הטובות

 חלום
 התנכרות

נושאים לדיון
והרחבה בהקשר
המקראי
ובהקשרים כלליים
 קנאת אחים
 התמודדות
יעקב עם אבדן
בנו המועדף.

 השינוי שעובר
יוסף מאדם
מתנשא בעל
החלומות ,
לפותר החלומות
בבית האסורים
 חכמת יוסף
מצילה את
מצרים ואת
העולם מרעב
כבד השורר
באזור.

קטעים ללימוד בע"פ ניבים
וביטויים







"בֶ ן-זְ קֺ נִים" (ל"ז )3

"הֲ מָ ֹלְך ִת ְמֹלְך עָ ֵלינּוִ ,אם-מָ ׁשֹול
ִת ְמׁשֹל בָ נּו" (ל"ז )8
" ֶאתַ -אחַ י ָאנֹכִ י ְמבַ ֵקׁש"(ל"ז )66
"בַ עַ ל הַ חֲ ֹלמֹות" (ל"ז )69
ׁשפְ כּו-דָ ם" (ל"ז )22
" ַאלִ -ת ְ
"וְ הַ בֹור ֵרקֵ ,אין בֹו מָ יִם"
(ל"ז )24



"כִ יָ -א ִחינּו בְ שָ ֵרנּו ,הּוא"





" ְיפֵה-ת ַֹאר וִ יפֵה מַ ְר ֶאה"





ית-מָא עִ םָ ִדי ,חָ סֶ ד"
"וְ עָ ִש ָ



"יֹום הֺ לֶדֶ ת" (מ' .)22




"עֹלֹות בְ ָקנֶה ֶאחָ ד" (מ"א .)5

"את-חֲ טָ ַאי ,אֲ נִי מַ זְ כִ יר הַ יֹום"
ֶ




"וְ ל ֹא נֹודַ ע כִ י-בָ אּו ֶאלִ -ק ְרבֶ נָה"



"וְ עַ ל-פִ יָך יִשַ ק כָל-עַ ִםי"

(ל"ז )27
"טָ רֹף ט ַֹרף ,יֹוסֵ ף" (ל"ז )33
"איׁש מַ צְ ִליחַ " (ל"ט )2
ִ
(ל"ט )6
" ַויִחַ רַ ,אפו"ֹ (ל"ט )69
אֹלהים פִ ְת ֹרנִים" (מ' .)22
" ֵל ִ
(מ' .)64

(מ"א .)9
ׁשיב עַ לַ -כ ִמי" (מ"א )63
"א ִֹתי הֵ ִ
(מ"א .)26
(מ"א .)42
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הערה :בפרקים מ'-מ"ט רשאים המורים ללמד חלק מהחומר בסיפור בעל-פה

נושא  -על

נושא יחידת
ההוראה

רעיונות

פרקי
הלימוד

מ"ב

סיפורי ראשית
האומה -
סיפורי האבות

 תוכניתו של יוסף
ופעילותו במצרים הצילו
סיפורי יוסף
את משפחתו ,את
(מקובל
מצרים ואת שאר העולם
במחקר לראות
ממוות ברעב בשבע
בסיפור יוסף
חלק מסיפור
השנים הרעות
יעקב)

מושגים
תכנים
 אחיו של יוסף
מגיעים למצרים
כדי לשבור שבר.
 יוסף פוגש את אחיו
ומאשימם בריגול.
 וסף דורש מאחיו
להביא את בנימין
למצריים.

מתחום
הדעת

כלליים
 בצורת

נושאים לדיון
והרחבה בהקשר
המקראי
ובהקשרים
כלליים
 נדידה בעקבות
בצורת.

קטעים ללימוד בע"פ ניבים
וביטויים





"הַ םַ ְׁשבִ ירְ ,לכָל-עַ ם
הָ ָא ֶרץ"
.)6

(מ"ב

" ַויְדַ בֵ ר ִא ָתם ָקׁשֹות" (מ"ב
.)7

הֹור ְד ֶתם ֶאת-שֵ יבָ ִתי
"וְ ַ

ׁשאֹולָה" (מ"ב .)38
בְ יָגֹוןְ ,

מ"ג

 אחי יוסף חוזרים
מצרימה עם
בנימין.




"מזִ ְמ ַרת הָ ָא ֶרץ" (מ"ג .)66
ִ
"-נִכְ ְמרּו ַרחֲ מָ יו" (מ"ג .)32

מ"ד

 בנימין מואשם
בגניבת גביע הכסף.
 יהודה מציע עצמו
לעבד במקום
בנימין הצעיר.



"לָםָ ה ִׁשל ְַמ ֶתם ָרעָ ה ַתחַ ת
טֹובָ ה"( .מ"ד .)4
"חָ לִילָה ִלי ,מֵ עֲשֹות ז ֹאת"



(מ"ד .)67
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הערה :בפרקים מ'-מ"ט רשאים המורים ללמד חלק מהחומר בסיפור בעל-פה

נושא  -על

נושא יחידת
ההוראה

מושגים
רעיונות

פרקי
הלימוד

מ"ה

סיפורי ראשית
האומה -
סיפורי האבות

 היחס בין מעשה האדם
להנהגה האלוהית .האדם
הפועל לכאורה לפי רצונו
החופשי ,מגשים למעשה
תוכנית אלוהית
 תוכניתו של יוסף
מ"ו
הצילו
במצרים
ופעילותו
סיפורי יוסף
,7-1
את משפחתו ,את מצרים
(מקובל
43 - 82
ואת שאר העולם ממוות
במחקר לראות
ברעב בשבע השנים
בסיפור יוסף
חלק מסיפור
הרעות.
יעקב)
 סיפור ירידתם של בני
יעקב לארץ מצרים
(כתשתית להבנת
הנושאים שילמדו בהמשך
בכיתה ג').
נ'.

תכנים
 יוסף נחשף בפני
אחיו ומבקש
להביא את יעקב
ושארית המשפחה
לארץ גושן.

מתחום
הדעת
 ארץ גושן

כלליים

נושאים לדיון
והרחבה בהקשר
המקראי
ובהקשרים
כלליים

קטעים ללימוד בע"פ
ניבים וביטויים

. 

 יעקב יורד
מצרימה.
 פגישת יעקב ויוסף.






מות יעקב
קבורת יעקב
במערת המכפלה.
חשש האחים מפני
נקמת יוסף לאחר
מות יעקב והבטחת
יוסף לאחיו
ליישבם בארץ גושן
ולכלכלם .
בקשת יוסף
להעלאת עצמותיו
לארץ כנען.

 השינוי בחל
ביוסף מנער
מתנשא חולם
חלומות לאיש
שבאמצעות
שינוי
התנהגותו
משתנה גורלו.



"וְ ַא ֶתם ,חֲ ׁשַ בְ ֶתם עָ ַלי
ֹלהים ,חֲ ׁשָ בָ ּה
ָרעָ ה; אֱ ִ
ְלטֹבָ ה" (נ' .)22

