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ְהֶיה אֹור, ְוָכְך הּוא  ּיִ ּיֹום ָהִראׁשֹון ֱאֹלִהים ָאַמר ׁשֶ ּבַ
ָרא ֶאת ָהאֹור. ּבָ

ַהְתָחָלה.  ִראׁשֹוָנה, ּבַ ית — ּבָ ֵראׁשִ ּבְ  א 
ר אֹוְמִרים  ֲאׁשֶ ּלֹא ָהָיה. ּכַ הּו ׁשֶ ֶ ה ַמּשׁ ָרא — ָעׂשָ ּבָ

ִנים ֶלֱאֹלִהים. ּוְ ַהּבֹוֵרא, ִמְתּכַ
ֹתהּו ָוֹבהּו — ִעְרּבּוְבָיה.  ב 

ל ַמִים. ְתהֹום — ָים ֲעָנק ְוָעֹמק ׁשֶ
ְורּוַח ֱאֹלִהים ְמַרֶחֶפת — רּוַח ֱאֹלִהים ִנְמֵצאת   

ִים. ֵמַעל ַלּמַ
ה. ֻקּדָ ַוּיֹאֶמר — ָאַמר, ָנַתן ּפְ ג 

ְיִהי — ִיְהֶיה.  

ַוְיִהי — ָהָיה.  
ְרא — ָרָאה. ַוּיַ ד 

יל, ִהְפִריד. ל — ִהְבּדִ ְבּדֵ ַוּיַ  
ְקָרא — ָקָרא. ַוּיִ ה 

�

ַמִים, ְוָכְך הּוא  ְהיּו ׁשָ ּיִ ִני ֱאֹלִהים ָאַמר ׁשֶ ֵ ּיֹום ַהּשׁ ּבַ
ַמִים. ָ ָרא ֶאת ַהּשׁ ּבָ

ַמִים. ָרִקיַע — ׁשָ ו 
ה. ַעׂש — ָעׂשָ ַוּיַ ז 

ה. ַוְיִהי־ֵכן — ְוָכְך ַנֲעׂשָ  

ִים.  תֹוְך ַהּמָ ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים: ְיִהי ָרִקיַע ּבְ ו 
ין ַמִים ָלָמִים. יל ּבֵ ִויִהי ַמְבּדִ

ין  ל ּבֵ ְבּדֵ ַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת־ָהָרִקיַע, ַוּיַ ַוּיַ ז 
ִים  ַחת ָלָרִקיַע, ּוֵבין ַהּמַ ר ִמּתַ ִים ֲאׁשֶ ַהּמַ

ר ֵמַעל ָלָרִקיַע, ַוְיִהי־ֵכן. ֲאׁשֶ
ָמִים. ַוְיִהי־ֶעֶרב  ְקָרא ֱאֹלִהים ָלָרִקיַע ׁשָ ַוּיִ ח  

ִני.  ַוְיִהי־ֹבֶקר, יֹום ׁשֵ

פרק א

ַמִים ְוֶאת  ָ ָרא ֱאֹלִהים ֶאת ַהּשׁ ית, ּבָ ֵראׁשִ ּבְ א 
ָהָאֶרץ.

ֵני  ְוָהָאֶרץ, ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו, ְוֹחֶשְך ַעל־ּפְ ב  
ֵני  ְתהֹום. ְורּוַח ֱאֹלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל־ּפְ

ִים. ַהּמָ
ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים: ְיִהי אֹור. ַוְיִהי־אֹור. ג  

י־טֹוב. ְרא ֱאֹלִהים ֶאת־ָהאֹור ּכִ ַוּיַ ד 
ין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶֹֹשְך. ל ֱאֹלִהים, ּבֵ ְבּדֵ ַוּיַ  

ְקָרא ֱאֹלִהים ָלאֹור יֹום, ְוַלחֶֹֹשְך ָקָרא  ַוּיִ ה 
ָלְיָלה. ַוְיִהי־ֶעֶרב ַוְיִהי־ֹבֶקר, יֹום ֶאָחד.
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ַמִים, ְוָכְך הּוא  ְהיּו ׁשָ ּיִ ִני ֱאֹלִהים ָאַמר ׁשֶ ֵ ּיֹום ַהּשׁ ּבַ
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ִים.  תֹוְך ַהּמָ ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים: ְיִהי ָרִקיַע ּבְ ו 
ין ַמִים ָלָמִים. יל ּבֵ ִויִהי ַמְבּדִ

ין  ל ּבֵ ְבּדֵ ַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת־ָהָרִקיַע, ַוּיַ ַוּיַ ז 
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ין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶֹֹשְך. ל ֱאֹלִהים, ּבֵ ְבּדֵ ַוּיַ  

ְקָרא ֱאֹלִהים ָלאֹור יֹום, ְוַלחֶֹֹשְך ָקָרא  ַוּיִ ה 
ָלְיָלה. ַוְיִהי־ֶעֶרב ַוְיִהי־ֹבֶקר, יֹום ֶאָחד.



ַחת ִים ִמּתַ וּו ַהּמַ ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים: ִיּקָ  ט  
ה.  ׁשָ ּבָ ַמִים ֶאל־ָמקֹום ֶאָחד, ְוֵתָרֶאה ַהּיַ ָ ַהּשׁ

ַוְיִהי־ֵכן.
ה ֶאֶרץ, ּוְלִמְקֵוה  ׁשָ ּבָ ְקָרא ֱאֹלִהים ַלּיַ ַוּיִ י  

י־טֹוב. ְרא ֱאֹלִהים, ּכִ ים. ַוּיַ ִים ָקָרא ַיּמִ ַהּמַ
ב  א, ֵעׂשֶ ׁשֶ א ָהָאֶרץ ּדֶ ְדׁשֵ ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים: ּתַ יא  

ִרי ְלִמינֹו,  ה ּפְ ִרי ֹעׂשֶ ַמְזִריַע ֶזַרע, ֵעץ ּפְ
ר ַזְרעֹו־בֹו ַעל־ָהָאֶרץ. ַוְיִהי־ֵכן. ֲאׁשֶ

ב ַמְזִריַע ֶזַרע  א ֵעׂשֶ ׁשֶ ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ּדֶ יב  

ר ַזְרעֹו־בֹו  ִרי ֲאׁשֶ ה־ּפְ ְלִמיֵנהּו, ְוֵעץ ֹעׂשֶ
י־טֹוב. ְרא ֱאֹלִהים ּכִ ְלִמיֵנהּו, ַוּיַ

י. ִליׁשִ ַוְיִהי־ֶעֶרב ַוְיִהי־ֹבֶקר, יֹום ׁשְ יג  

ְהֶיה ָים ְוִתְהֶיה  ּיִ י ֱאֹלִהים ָאַמר ׁשֶ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבַ
ה, ְוָכְך ָהָיה.  ׁשָ  ַיּבָ

ל ְצָמִחים,  ְצְמחּו ִמיִנים ׁשֹוִנים ׁשֶ ּיִ ֱאֹלִהים ָאַמר ׁשֶ
ְוָכְך ָהָיה.

ם. ִים ֵיָאְספּו ֶאל ַהּיָ וּו — ַהּמַ ִיּקָ ט 
ה — ָמקֹום ָיֵבׁש, ֲאָדָמה. ׁשָ ַיּבָ  

ל ָהֲאָדָמה  ֹוִנים ׁשֶ ׁשֹות קֹוְרִאים ַלֲחָלִקים ַהּשׁ ַיּבָ  
ים. יֵניֶהם ַמְפִריִדים ַיּמִ ּבֵ ׁשֶ

ְצִמיַח. א — ּתַ ְדׁשֵ ּתַ יא 
ה. א — ְצָמִחים ׁשֹוִנים, ִצְמִחּיָ ׁשֶ ּדֶ  

ֶהם  ּמֵ ִכיל ְזָרִעים ׁשֶ ב ַמְזִריַע ֶזַרע — צֹוֵמַח ַהּמֵ ֵעׂשֶ  
ִיְצְמחּו ְצָמִחים נֹוָסִפים.

ּבְֵראִׁשית   �   �

ֶמׁש, ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים. ָרא ׁשֶ ּיֹום ָהְרִביִעי ֱאֹלִהים ּבָ ּבַ

ִאיִרים ֶאת  ֵרַח ְוַהּכֹוָכִבים ַהּמְ ֶמׁש, ַהּיָ ֶ ְמֹאֹרת — ַהּשׁ יד 
ָהָאֶרץ.

אֹורֹות יֹוְדִעים  י ַהּמְ ְלֹאֹתת ּוְלמֹוֲעִדים — ַעל ּפִ טו 
ָמַתי ַמְתִחיל יֹום ָחָדׁש ּוָמַתי ַמְתִחיל ַהֹחֶדׁש, ָלֵכן 

ֵהם  ב ְלִפיֶהם ֶאת ְיֵמי ַהּמֹוֲעִדים ׁשֶ ֵ ר ְלַחּשׁ ֶאְפׁשָ
ים. ַהַחּגִ

ֶמׁש. ֶ ֹדל — ַהּשׁ אֹור ַהּגָ ַהּמָ טז 
ֵרַח. ֹטן — ַהּיָ אֹור ַהּקָ ַהּמָ  

ָנה ְלָהִאיר  ּוָ ּיֹום, ַהּכַ ֶלת ַהּיֹום — ִלְמׁשֹל ּבַ ְלֶמְמׁשֶ  
ּיֹום. ּבַ

ְרִקיַע  ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים: ְיִהי ְמֹאֹרת ּבִ יד  

ְיָלה,  ין ַהּיֹום ּוֵבין ַהּלָ יל ּבֵ ַמִים ְלַהְבּדִ ָ ַהּשׁ
ִנים. ְוָהיּו ְלֹאֹתת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְלָיִמים ְוׁשָ טו 
ַמִים ְלָהִאיר  ָ ְרִקיַע ַהּשׁ ְוָהיּו ִלְמאֹוֹרת ּבִ

ַעל־ָהָאֶרץ. ַוְיִהי־ֵכן.
ֹדִלים: ֹאֹרת ַהּגְ ֵני ַהּמְ ַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת־ׁשְ ַוּיַ טז  

ֶלת ַהּיֹום,  ֹדל ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּגָ ֶאת־ַהּמָ
ְיָלה,  ֶלת ַהּלַ ֹטן ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּקָ ְוֶאת־ַהּמָ

ְוֶאת ַהּכֹוָכִבים.
ָמִים,  ָ ְרִקיַע ַהּשׁ ן ֹאָתם ֱאֹלִהים ּבִ ּתֵ ַוּיִ יז  

ְלָהִאיר ַעל־ָהָאֶרץ.
ין ָהאֹור  יל ּבֵ ְיָלה ּוְלַהְבּדִ ּיֹום ּוַבּלַ ְוִלְמׁשֹל ּבַ יח  

ְרא ֱאֹלִהים,   ּוֵבין ַהֹחֶשְך. ַוּיַ

י־טֹוב. ּכִ
ַוְיִהי־ֶעֶרב ַוְיִהי־ֹבֶקר, יֹום ְרִביִעי.  יט  

ַכי ַאְרדֹון ר ָמְרּדְ ִריָאה — ִצּיֵ ַהּבְ
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ֶמׁש, ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים. ָרא ׁשֶ ּיֹום ָהְרִביִעי ֱאֹלִהים ּבָ ּבַ

ִאיִרים ֶאת  ֵרַח ְוַהּכֹוָכִבים ַהּמְ ֶמׁש, ַהּיָ ֶ ְמֹאֹרת — ַהּשׁ יד 
ָהָאֶרץ.

אֹורֹות יֹוְדִעים  י ַהּמְ ְלֹאֹתת ּוְלמֹוֲעִדים — ַעל ּפִ טו 
ָמַתי ַמְתִחיל יֹום ָחָדׁש ּוָמַתי ַמְתִחיל ַהֹחֶדׁש, ָלֵכן 

ֵהם  ב ְלִפיֶהם ֶאת ְיֵמי ַהּמֹוֲעִדים ׁשֶ ֵ ר ְלַחּשׁ ֶאְפׁשָ
ים. ַהַחּגִ

ֶמׁש. ֶ ֹדל — ַהּשׁ אֹור ַהּגָ ַהּמָ טז 
ֵרַח. ֹטן — ַהּיָ אֹור ַהּקָ ַהּמָ  

ָנה ְלָהִאיר  ּוָ ּיֹום, ַהּכַ ֶלת ַהּיֹום — ִלְמׁשֹל ּבַ ְלֶמְמׁשֶ  
ּיֹום. ּבַ

ְרִקיַע  ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים: ְיִהי ְמֹאֹרת ּבִ יד  

ְיָלה,  ין ַהּיֹום ּוֵבין ַהּלָ יל ּבֵ ַמִים ְלַהְבּדִ ָ ַהּשׁ
ִנים. ְוָהיּו ְלֹאֹתת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְלָיִמים ְוׁשָ טו 
ַמִים ְלָהִאיר  ָ ְרִקיַע ַהּשׁ ְוָהיּו ִלְמאֹוֹרת ּבִ

ַעל־ָהָאֶרץ. ַוְיִהי־ֵכן.
ֹדִלים: ֹאֹרת ַהּגְ ֵני ַהּמְ ַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת־ׁשְ ַוּיַ טז  

ֶלת ַהּיֹום,  ֹדל ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּגָ ֶאת־ַהּמָ
ְיָלה,  ֶלת ַהּלַ ֹטן ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּקָ ְוֶאת־ַהּמָ

ְוֶאת ַהּכֹוָכִבים.
ָמִים,  ָ ְרִקיַע ַהּשׁ ן ֹאָתם ֱאֹלִהים ּבִ ּתֵ ַוּיִ יז  

ְלָהִאיר ַעל־ָהָאֶרץ.
ין ָהאֹור  יל ּבֵ ְיָלה ּוְלַהְבּדִ ּיֹום ּוַבּלַ ְוִלְמׁשֹל ּבַ יח  

ְרא ֱאֹלִהים,   ּוֵבין ַהֹחֶשְך. ַוּיַ

י־טֹוב. ּכִ
ַוְיִהי־ֶעֶרב ַוְיִהי־ֹבֶקר, יֹום ְרִביִעי.  יט  

ַכי ַאְרדֹון ר ָמְרּדְ ִריָאה — ִצּיֵ ַהּבְ



ֶרץ ֶנֶפׁש  ִים ׁשֶ ְרצּו ַהּמַ ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים: ִיׁשְ כ  
ֵני  ה, ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל־ָהָאֶרץ ַעל־ּפְ ַחּיָ

ָמִים. ָ ְרִקיַע ַהּשׁ
ֹדִלים,  יִנם ַהּגְ ּנִ ְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת־ַהּתַ ַוּיִ כא  

ר  ת, ֲאׁשֶ ה ָהֹרֶמׂשֶ ל־ֶנֶפׁש ַהַחּיָ ְוֶאת ּכָ
ָנף  ל־עֹוף ּכָ ִים ְלִמיֵנֶהם, ְוֶאת ּכָ ְרצּו ַהּמַ ׁשָ

י־טֹוב. ְרא ֱאֹלִהים, ּכִ ְלִמיֵנהּו. ַוּיַ
רּו ּוְרבּו,  ַוְיָבֶרְך ֹאָתם ֱאֹלִהים, ֵלאֹמר:ּפְ כב  

ים, ְוָהעֹוף ִיֶרב  ּמִ ּיַ ִים ּבַ ּוִמְלאּו ֶאת־ַהּמַ
ָאֶרץ. ּבָ

י. ַוְיִהי־ֶעֶרב ַוְיִהי־ֹבֶקר, יֹום ֲחִמיׁשִ כג  

ים  ים, ַהַחּיִ ֲעֵלי ַחּיִ ָרא ּבַ י ֱאֹלִהים ּבָ ּיֹום ַהֲחִמיׁשִ ּבַ
ִים. ֲאִויר ּוַבּמַ ּבָ

ִים. ּמַ ים ּבַ ַחּיִ ים ׁשֶ ֲעֵלי ַחּיִ ֶרץ — ּבַ ׁשֶ כ 
ָרִצים. ׁשְ אּו ּבִ ִים ִיְתַמּלְ ִים — ַהּמַ ְרצּו ַהּמַ ִיׁשְ  

ים. ֲעֵלי ַחּיִ ה — ּבַ ֶנֶפׁש ַחּיָ  
ְתנּוָעה. ת — ָזָזה, ִנְמֵצאת ּבִ ָהֹרֶמׂשֶ כא 

ים. ְהיּו ְלַרּבִ רּו ּוְרבוּ — הֹוִלידּו, ּתִ ּפְ כב 
ל. רֹו ִיְגּדַ ה. ִמְסּפָ ִיֶרב — ִיְרּבֶ  
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ה  ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים: ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחּיָ כד  

ֵהָמה ָוֶרֶמׂש ְוַחְיתֹו־ֶאֶרץ ְלִמיָנּה.  ְלִמיָנּה, ּבְ
ַוְיִהי־ֵכן.

ת ָהָאֶרץ ְלִמיָנּה,  ַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת־ַחּיַ ַוּיַ כה  

ל־ֶרֶמׂש  ֵהָמה ְלִמיָנּה, ְוֶאת ּכָ ְוֶאת־ַהּבְ
י־טֹוב. ְרא ֱאֹלִהים, ּכִ ָהֲאָדָמה ְלִמיֵנהּו. ַוּיַ

ַצְלֵמנּו  ה ָאָדם ּבְ ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים: ַנֲעׂשֶ כו  
ם, ּוְבעֹוף  ְדמּוֵתנּו, ְוִיְרּדּו ִבְדַגת ַהּיָ ּכִ

ֵהָמה, ּוְבָכל־ָהָאֶרץ,  ַמִים, ּוַבּבְ ָ ַהּשׁ
ּוְבָכל־ָהֶרֶמׂש ָהֹרֵמׂש ַעל־ָהָאֶרץ.

ֶצֶלם  ַצְלמֹו, ּבְ ְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת־ָהָאָדם ּבְ ַוּיִ כז  
ָרא ֹאָתם. ָרא ֹאתֹו, ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבָ ֱאֹלִהים ּבָ
ַוְיָבֶרְך אָֹתם ֱאלִֹהים, ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֱאלִֹהים:  כח  

ָה, ּוְרדּו  רּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת־ָהָאֶרץ ְוִכְבׁשֻ ּפְ
ה  ַמִים, ּוְבָכל־ַחּיָ ָ ם ּוְבעֹוף ַהּשׁ ְדַגת ַהּיָ ּבִ

ת ַעל־ָהָאֶרץ.  ָהרֶֹמׂשֶ
י ָלֶכם  ה ָנַתּתִ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים: ִהּנֵ כט  

ֵני  ר ַעל־ּפְ ב זֵֹרַע ֶזַרע ֲאׁשֶ ל־ֵעׂשֶ ֶאת־ּכָ
ר־ּבֹו  ל־ָהֵעץ ֲאׁשֶ ָכל־ָהָאֶרץ, ְוֶאת־ּכָ

ְפִרי־ֵעץ זֵֹרַע ָזַרע, ָלֶכם ִיְהֶיה 
ְלָאְכָלה.

ת ָהָאֶרץ ּוְלָכל־עֹוף  ּוְלָכל־ַחּיַ ל  
ַמִים, ּוְלֹכל רֹוֵמׂש ַעל־ָהָאֶרץ,  ָ ַהּשׁ
ל־ֶיֶרק  ה, ֶאת־ּכָ ר־ּבֹו ֶנֶפׁש ַחּיָ ֲאׁשֶ

ב, ְלָאְכָלה. ַוְיִהי־ֵכן. ֵעׂשֶ
ר  ל־ֲאׁשֶ ְרא ֱאֹלִהים ֶאת־ּכָ ַוּיַ  לא  

ה־טֹוב ְמֹאד,  ה ְוִהּנֵ  ָעׂשָ
 ַוְיִהי־ֶעֶרב ַוְיִהי־ֹבֶקר, 

י. ִ ּשׁ ִ יֹום ַהּשׁ

ֵהמֹות ְוֶאת ַהַחּיֹות  ָרא ֶאת ַהּבְ י ֱאֹלִהים ּבָ ִ ּשׁ ִ ּיֹום ַהּשׁ ּבַ
ה. ׁשָ ּבָ ּיַ ּבַ  ׁשֶ

ָרא ֶאת ָהָאָדם, ָזָכר ּוְנֵקָבה. י ֱאֹלִהים ּבָ ִ ּשׁ ִ ּיֹום ַהּשׁ ּבַ

ה. ׁשָ ּבָ ֵני ַהּיַ ֶרֶמׂש — ְזָחִלים ַוֲחָרִקים ַעל ּפְ כד 
ל ַחּיֹות. ַחְיתֹו ֶאֶרץ ְלִמיָנּה — ִמיִנים ׁשֹוִנים ׁשֶ  

ְדמּוֵתנּו — ָלָאָדם ִיְהיּו  ַצְלֵמנּו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ַנֲעׂשֶ כו 
כּונֹות ַהּדֹומֹות ֶלֱאֹלִהים. ְמַעט ּתְ

לּו. ְלטּו, ִיְמׁשְ ְוִיְרּדּו — ְוִיׁשְ  

ָרא ֹאתֹו — ָהָאָדם הּוא ַהּדֹוֶמה  ֶצֶלם ֱאֹלִהים ּבָ ּבְ כז 
ים.  ֲעֵלי ַהַחּיִ ל ּבַ יֹוֵתר ֶלֱאֹלִהים ִמּכָ ּבְ

ד ֶצֶלם  הּוא ַאְכָזִרי ְוַרע אֹוְמִרים: ִאּבֵ הּו ׁשֶ ַעל ִמיׁשֶ  
ֱאנֹוׁש.

ר  ֲאׁשֶ ְזְרעּו, ְוַכּדֹוֶמה. ּכַ ְחְרׁשּו, ִתּ ָה — ּתַ כח  ְוִכְבׁשֻ
ים  ּוב אֹוְמִרים: ּכֹוְבׁשִ הֹוְפִכים ָמקֹום ׁשֹוֵמם ְלִיּשׁ

ָמָמה. ְ ֶאת ַהּשׁ
אן ִנְגֶזֶרת  ְהיּו ַאְחָרִאים. ִמּכָ ְלטּו, ּתִ ּוְרדּו — ׁשִ  

ן. ה ַיְרּדֵ ּלָ ַהּמִ
ָמִחים ֵהם ְלַמֲאָכל ָלָאָדם  ל ַהּצְ ְלָאְכָלה — ּכָ כט 

ה. ְוַלַחּיָ



ה  ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים: ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחּיָ כד  

ֵהָמה ָוֶרֶמׂש ְוַחְיתֹו־ֶאֶרץ ְלִמיָנּה.  ְלִמיָנּה, ּבְ
ַוְיִהי־ֵכן.

ת ָהָאֶרץ ְלִמיָנּה,  ַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת־ַחּיַ ַוּיַ כה  

ל־ֶרֶמׂש  ֵהָמה ְלִמיָנּה, ְוֶאת ּכָ ְוֶאת־ַהּבְ
י־טֹוב. ְרא ֱאֹלִהים, ּכִ ָהֲאָדָמה ְלִמיֵנהּו. ַוּיַ

ַצְלֵמנּו  ה ָאָדם ּבְ ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים: ַנֲעׂשֶ כו  
ם, ּוְבעֹוף  ְדמּוֵתנּו, ְוִיְרּדּו ִבְדַגת ַהּיָ ּכִ

ֵהָמה, ּוְבָכל־ָהָאֶרץ,  ַמִים, ּוַבּבְ ָ ַהּשׁ
ּוְבָכל־ָהֶרֶמׂש ָהֹרֵמׂש ַעל־ָהָאֶרץ.

ֶצֶלם  ַצְלמֹו, ּבְ ְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת־ָהָאָדם ּבְ ַוּיִ כז  
ָרא ֹאָתם. ָרא ֹאתֹו, ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבָ ֱאֹלִהים ּבָ
ַוְיָבֶרְך אָֹתם ֱאלִֹהים, ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֱאלִֹהים:  כח  

ָה, ּוְרדּו  רּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת־ָהָאֶרץ ְוִכְבׁשֻ ּפְ
ה  ַמִים, ּוְבָכל־ַחּיָ ָ ם ּוְבעֹוף ַהּשׁ ְדַגת ַהּיָ ּבִ

ת ַעל־ָהָאֶרץ.  ָהרֶֹמׂשֶ
י ָלֶכם  ה ָנַתּתִ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים: ִהּנֵ כט  

ֵני  ר ַעל־ּפְ ב זֵֹרַע ֶזַרע ֲאׁשֶ ל־ֵעׂשֶ ֶאת־ּכָ
ר־ּבֹו  ל־ָהֵעץ ֲאׁשֶ ָכל־ָהָאֶרץ, ְוֶאת־ּכָ

ְפִרי־ֵעץ זֵֹרַע ָזַרע, ָלֶכם ִיְהֶיה 
ְלָאְכָלה.

ת ָהָאֶרץ ּוְלָכל־עֹוף  ּוְלָכל־ַחּיַ ל  
ַמִים, ּוְלֹכל רֹוֵמׂש ַעל־ָהָאֶרץ,  ָ ַהּשׁ
ל־ֶיֶרק  ה, ֶאת־ּכָ ר־ּבֹו ֶנֶפׁש ַחּיָ ֲאׁשֶ

ב, ְלָאְכָלה. ַוְיִהי־ֵכן. ֵעׂשֶ
ר  ל־ֲאׁשֶ ְרא ֱאֹלִהים ֶאת־ּכָ ַוּיַ  לא  

ה־טֹוב ְמֹאד,  ה ְוִהּנֵ  ָעׂשָ
 ַוְיִהי־ֶעֶרב ַוְיִהי־ֹבֶקר, 

י. ִ ּשׁ ִ יֹום ַהּשׁ

ֵהמֹות ְוֶאת ַהַחּיֹות  ָרא ֶאת ַהּבְ י ֱאֹלִהים ּבָ ִ ּשׁ ִ ּיֹום ַהּשׁ ּבַ
ה. ׁשָ ּבָ ּיַ ּבַ  ׁשֶ

ָרא ֶאת ָהָאָדם, ָזָכר ּוְנֵקָבה. י ֱאֹלִהים ּבָ ִ ּשׁ ִ ּיֹום ַהּשׁ ּבַ

ה. ׁשָ ּבָ ֵני ַהּיַ ֶרֶמׂש — ְזָחִלים ַוֲחָרִקים ַעל ּפְ כד 
ל ַחּיֹות. ַחְיתֹו ֶאֶרץ ְלִמיָנּה — ִמיִנים ׁשֹוִנים ׁשֶ  

ְדמּוֵתנּו — ָלָאָדם ִיְהיּו  ַצְלֵמנּו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ַנֲעׂשֶ כו 
כּונֹות ַהּדֹומֹות ֶלֱאֹלִהים. ְמַעט ּתְ

לּו. ְלטּו, ִיְמׁשְ ְוִיְרּדּו — ְוִיׁשְ  

ָרא ֹאתֹו — ָהָאָדם הּוא ַהּדֹוֶמה  ֶצֶלם ֱאֹלִהים ּבָ ּבְ כז 
ים.  ֲעֵלי ַהַחּיִ ל ּבַ יֹוֵתר ֶלֱאֹלִהים ִמּכָ ּבְ

ד ֶצֶלם  הּוא ַאְכָזִרי ְוַרע אֹוְמִרים: ִאּבֵ הּו ׁשֶ ַעל ִמיׁשֶ  
ֱאנֹוׁש.

ר  ֲאׁשֶ ְזְרעּו, ְוַכּדֹוֶמה. ּכַ ְחְרׁשּו, ִתּ ָה — ּתַ כח  ְוִכְבׁשֻ
ים  ּוב אֹוְמִרים: ּכֹוְבׁשִ הֹוְפִכים ָמקֹום ׁשֹוֵמם ְלִיּשׁ

ָמָמה. ְ ֶאת ַהּשׁ
אן ִנְגֶזֶרת  ְהיּו ַאְחָרִאים. ִמּכָ ְלטּו, ּתִ ּוְרדּו — ׁשִ  

ן. ה ַיְרּדֵ ּלָ ַהּמִ
ָמִחים ֵהם ְלַמֲאָכל ָלָאָדם  ל ַהּצְ ְלָאְכָלה — ּכָ כט 

ה. ְוַלַחּיָ



ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק א

אֱֹלִהים ּבָָרא ֶאת הָעֹולָם

 ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק כה

ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ? ָ ָרא ֶאת ַהּשׁ ֱאלִֹהים ּבָ עֹוָלם ִלְפֵני ׁשֶ ָמה ָהָיה ּבָ   .1

ִריָאה? ּיֹום ָהִראׁשֹון ַלּבְ עֹוָלם ּבַ ן ֱאלִֹהים ּבָ ֶאת ָמה ִאְרּגֵ   .2

ַחת  ּתַ ּמִ ִים ׁשֶ ַעל ָלָרִקיַע ַלּמַ ּמֵ ִים ׁשֶ ין ַהּמַ יל ֱאלִֹהים ּבֵ ִני ִהְבּדִ ֵ ּיֹום ַהּשׁ ּבַ   .3

ָרִקיַע ֵיׁש ַמִים? ּבָ ָלָרִקיַע. ֵאיְך ָאנּו יֹוְדִעים ׁשֶ

ֶהם ַמִים  ׁש ּבָ ּיֵ עֹוָלם ׁשֶ ין ְמקֹומֹות ּבָ י ֱאלִֹהים ִהְפִריד ּבֵ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהּשׁ א.  ּבַ   .4

ה. ׁשָ ֶהם ַיּבָ ׁש ּבָ  ּוְמקֹומֹות ׁשֵ

ִלימּו.  י ְקבּוצֹות ְוַהׁשְ ּתֵ נּו ִלׁשְ ה? ַמּיְ ׁשָ ּבָ ְך ַלּיַ ּיָ ְך ְלִמְקֵוי ַמִים ּוָמה ׁשַ ּיָ  ָמה ׁשַ

ׁשּובֹות: ַסל ּתְ  ֵהָעְזרּו ּבְ

ה ׁשָ ּבָ ְך ַלּיַ ּיָ ׁשַ ְך ִלְקבּוצֹות ִמְקֵוי ַמִים  ּיָ  ׁשַ

ֵפָלה ׁשְ  אֹוְקָינֹוס 
 

 

 

 

 

ׁשּובֹות: ַסל ּתְ

ְיא ְבָעה      ַמְעָין      ֵעֶמק      ּגַ ָים      ַנַחל      ַהר      ּגִ   

י ְקבּוצֹות ְצָמִחים  ּתֵ ה. ֵאילּו ׁשְ ם ִצְמִחּיָ ָרא ֱאלִֹהים ּגַ י ּבָ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהּשׁ ב.   ּבַ  

ר?                            ַסּפֵ יר ַהּמְ ַמְזּכִ

�   �   ּפֶֶרק א

סיפור הבריאה קשה 
להבנתם של התלמידים, 
כיוון שאין בו עלילה או 
תיאורים התואמים את 

ניְסיון חייהם ואת יכולת 
התמצאותם.

לכן לא הארכנו. הקדשנו 
יחידה לימי הבריאה, יחידה 

לבריאת האדם ויחידה 
לשבת.

ְ
אפשר לדון בשאלה: מה 
הן המילים המסתתרות 

במילה בראשית? 
התלמידים יוכלו להיווכח, 
ש"ראש","ראשית" ו"ברא" 

הנמצאות במילה זו הן 
מילים שימושיות גם 

בימינו.

 .2
אלהים ארגן את היממה 

לשעות אור ולשעות חושך. 
לשעות האור קרא יום 

ולשעות החושך קרא לילה.

.4
רצוי לתלות בכיתה תמונות 
נוף שונות המדגימות מקווי 
מים ומבנה שונה של אזורי 

יבשה.

ׁשּובֹות. ַסל ַהּתְ ִלימּו: ּתּוְכלּו ְלֵהָעֵזר ּבְ ַהׁשְ   .5

ין יֹום ְלַלְיָלה. ּיֹום ָהִראׁשֹון ִהְפִריד ֱאלִֹהים ּבֵ ָבר ּבַ ּכְ א.   

ֵדי ְלָהִאיר ֶאת ַהּיֹום?   ּיֹום ָהְרִביִעי ּכְ ָרא ֱאלִֹהים ּבַ ָמה ּבָ   

ְיָלה?   ֵדי ְלָהִאיר ְמַעט ֶאת ַהּלַ ָרא ּכְ ָמה ּבָ   

י? ּיֹום ַהֲחִמיׁשִ ים ִנְבְראּו ּבַ ֲעֵלי ַחּיִ ֵאילּו ִמיֵני ּבַ ב.   

ׁשּובֹות: ַסל ּתְ

ִים ּמַ ים ּבַ ַחּיִ ים ׁשֶ ֲעֵלי ַחּיִ ֶמׁש(    ּבַ ֶ דֹול )ַהּשׁ אֹור ַהּגָ ִמיֵני ִצּפֹוִרים ְועֹופֹות    ַהּמָ  

יִנים    ּנִ ֵרַח(    ּתַ ָטן )ַהּיָ אֹור ַהּקָ ַהּמָ  

ְתִאיִמים. ט ַהּמַ ּפָ ׁשְ ֵני ֶחְלֵקי ַהּמִ ין ׁשְ ִמְתחּו ַקו ּבֵ  .6

ָרא ֶאת ָהעֹוָלם  ֱאלִֹהים ּבָ

ֶלֱאלִֹהים קֹוְרִאים א.   

ָרא קֹוְרִאים ֱאלִֹהים ּבָ ְלָכל ָמה ׁשֶ ב.   

ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים: ְיִהי אֹור! ג.   

ֵרַח ְוַלּכֹוָכִבים ֶמׁש, ַלּיָ ֶ ֱאלִֹהים ָקָרא ַלּשׁ ד.   

ָטן"? אֹור ַהּקָ ֵרַח "ַהּמָ ַמּדּוַע ִנְקָרא ַהּיָ   .6

ה. ֶרת ִמּלָ ּתֶ ה "ָמאֹור" ִמְסּתַ ּלָ תֹוְך ַהּמִ ּבְ  .7

ְתבּו אֹוָתּה:  ִכּ  

 .

י? ּיֹום ַהֲחִמיׁשִ ְבְראּו ּבַ ּנִ ים ׁשֶ ֲעֵלי ַהַחּיִ ֵרְך ֱאלִֹהים ֶאת ּבַ יַצד ּבֵ ּכֵ  .8

 

ִריָאה. ַהּבְ

ַהּבֹוֵרא.

ְמאֹורֹות.

ַוְיִהי אֹור.

ּפֶֶרק א   �   �

מן הראוי התוכלו לתת 
דוגמאות לכך ששפת 

התורה שוָנה לעתים משפת 
 ימינו? כך יראו התלמידים:

 ויאמר — אמר,
 יהי — יהיה,
 ויהי — היה,

 מאור גדול — שמש.
בעזרת התרגיל יכירו 

התלמידים את השורשים 
בר"א או"ר, ומשפחות 
מילים משורשים אלה.

.5
מורים מעוניינים יוכלו 
לשאול מדוע אורו של 

הירח קטן מאור השמש 
לפי המדע?

.7
זו הזדמנות לבנות מילים 

על פי השורש או"ר: מאור, 
מאיר, תאורה, אורות, חג 

האורים, אורה ושמחה 
וכיו"ב.
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ֵדי ְלָהִאיר ֶאת ַהּיֹום?   ּיֹום ָהְרִביִעי ּכְ ָרא ֱאלִֹהים ּבַ ָמה ּבָ   

ְיָלה?   ֵדי ְלָהִאיר ְמַעט ֶאת ַהּלַ ָרא ּכְ ָמה ּבָ   

י? ּיֹום ַהֲחִמיׁשִ ים ִנְבְראּו ּבַ ֲעֵלי ַחּיִ ֵאילּו ִמיֵני ּבַ ב.   
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יִנים    ּנִ ֵרַח(    ּתַ ָטן )ַהּיָ אֹור ַהּקָ ַהּמָ  

ְתִאיִמים. ט ַהּמַ ּפָ ׁשְ ֵני ֶחְלֵקי ַהּמִ ין ׁשְ ִמְתחּו ַקו ּבֵ  .6

ָרא ֶאת ָהעֹוָלם  ֱאלִֹהים ּבָ

ֶלֱאלִֹהים קֹוְרִאים א.   

ָרא קֹוְרִאים ֱאלִֹהים ּבָ ְלָכל ָמה ׁשֶ ב.   

ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים: ְיִהי אֹור! ג.   

ֵרַח ְוַלּכֹוָכִבים ֶמׁש, ַלּיָ ֶ ֱאלִֹהים ָקָרא ַלּשׁ ד.   

ָטן"? אֹור ַהּקָ ֵרַח "ַהּמָ ַמּדּוַע ִנְקָרא ַהּיָ   .6

ה. ֶרת ִמּלָ ּתֶ ה "ָמאֹור" ִמְסּתַ ּלָ תֹוְך ַהּמִ ּבְ  .7

ְתבּו אֹוָתּה:  ִכּ  

 .

י? ּיֹום ַהֲחִמיׁשִ ְבְראּו ּבַ ּנִ ים ׁשֶ ֲעֵלי ַהַחּיִ ֵרְך ֱאלִֹהים ֶאת ּבַ יַצד ּבֵ ּכֵ  .8

 

ִריָאה. ַהּבְ

ַהּבֹוֵרא.

ְמאֹורֹות.

ַוְיִהי אֹור.

ּפֶֶרק א   �   �

מן הראוי התוכלו לתת 
דוגמאות לכך ששפת 

התורה שוָנה לעתים משפת 
 ימינו? כך יראו התלמידים:

 ויאמר — אמר,
 יהי — יהיה,
 ויהי — היה,

 מאור גדול — שמש.
בעזרת התרגיל יכירו 

התלמידים את השורשים 
בר"א או"ר, ומשפחות 
מילים משורשים אלה.

.5
מורים מעוניינים יוכלו 
לשאול מדוע אורו של 

הירח קטן מאור השמש 
לפי המדע?

.7
זו הזדמנות לבנות מילים 

על פי השורש או"ר: מאור, 
מאיר, תאורה, אורות, חג 

האורים, אורה ושמחה 
וכיו"ב.



10   �   ּפֶֶרק א

ּבַּיֹום הִַּׁשִּׁשי ּבָָרא אֱֹלִהים זּוג ּבְנֵי אָדָם: זָכָר ּונְֵקבָה

ִקְראּו ִמּפָסּוק כו עַד ּפָסּוק לא

י? ִ ּשׁ ִ ּיֹום ַהּשׁ ָמה נֹוַסף ָלעֹוָלם ּבַ  .1

תּוב: ָפסּוק כז ּכָ ּבְ  

ַצְלמֹו,  ְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ  ַוּיִ
ָרא ֹאתֹו,  ֶצֶלם ֱאֹלִהים ּבָ  ּבְ

ָרא ֹאָתם. ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבָ

ָמה עֹוֶלה ָהָאָדם ַעל  יר: ְבּ כֹול ְלַהְסּבִ ט ַהּיָ ּפָ ׁשְ סּוק ְוִכְתבּו ֶאת ַהּמִ ּפָ ִמְצאּו ּבַ  .2

ַאר ַהַחּיֹות? ׁשְ

ָרא זּוג: ָזָכר ּוְנֵקָבה. ט ָהאֹוֵמר: ֱאלִֹהים ּבָ ּפָ ׁשְ סּוק ְוִכְתבּו ֶאת ַהּמִ ּפָ ִמְצאּו ּבַ  

עֹוָלם?  ל ָהָאָדם ּבָ ְפִקיָדיו ׁשֶ ָמֵהם ּתַ  .3

תּוב: ִאים ֵמַהּכָ ּטּוִיים ַהּבָ ִרים ּוַבּבִ ֻאּיָ ְרָמִזים ַהּמְ ֵהָעְזרּו ּבָ  

ה ם... ּוְבָכל־ַחּיָ ְדַגת ַהּיָ ָה      ְרדּו ּבִ רּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת־ָהָאֶרץ       ְוִכְבׁשֻ ּפְ  

א.

ב.

ג.

ג.ב.א.

 .1 
אפשר לשוחח על השאלה: 

במה מחויב האדם יותר 
משאר הברואים, ומדוע?

התלמידים יוזמנו לקרוא 
את הפסוק באופן מדויק 
לּו את  ומוטעם. כך ְיַתְרגְּ

השפה המקראית וירכשו 
לעצמם משפטים וביטויים 

מקראיים.
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ַאר ַהַחּיֹות.  ְ ֵני ָהָאָדם ׁשֹוִנים ִמּשׁ ּבְ   .4

ְבָלה: ִלימּו ֶאת ַהּטַ ַהׁשְ א.   

ֵני ָהָאָדם ה ׁשֹוִנים ּבְ ּמֶ ּבַ ֵני ָהָאָדם   ה ּדֹוִמים ּבְ ּמֶ ּבַ  
ֵמַהַחּיֹות? ַלַחּיֹות?   

= ַרק ֵהם ְיכֹוִלים ִלְכּתֹב ְוִלְקֹרא. = ֵהם ְזקּוִקים ְלֹאֶכל ּוַמִים.           

 =    =  

 =    =  

 =    =  

 =    =  

קּו. ירּו ְוַנּמְ ב.  ַמּדּוַע ָחׁשּוב ְלִהְתַיֵחס ָיֶפה ַלַחּיֹות? ַהְסּבִ  

ַבע ְוַלַחּיֹות. ְבֵני ָהָאָדם ִלְהיֹות ַאְחָרִאים ַלּטֶ ַחר ּבִ ֱאלִֹהים ּבָ  .5

ִלימּו. ֵני ָאָדם ַלַחּיֹות? ַהׁשְ ֵאיְך ְצִריִכים ְלִהְתַנֵהג ּבְ  

לֹא ָלצּוד ַחּיֹות.  =  

=

=

=

=

 .4
א. אפשר לדון בשאלה: מה 

אפשר ללמוד מהטבלה?
יש להניח שהתלמידים 

יגיעו למסקנה, כי "מוָֹתר 
האדם מן הבהמה". 

דיון זה הוא המשך לדיון 
בעמוד הקודם.

ב. זו הזדמנות לטפל במושג 
של חז"ל: "צער בעלי 

חיים." בעלי החיים הם 
בעלי נפש כמו בני האדם, 

לכן עלינו למנוע מהם סבל.

 .5
מורים מעוניינים יוכלו 

לאפשר לתלמידים 
שבביתם גדל בעל חיים 

לספר כיצד המשפחה 
מטפלת בבעלי החיים.
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ָכל ֶאָחד  ָרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ֶדת ֵאיְך ּבָ ַלּמֶ ה ַהּמְ ּלָ ְתבּו ֶאת ַהּמִ א.  ּכִ  .6

ִריָאה. ֵמי ַהּבְ ִמּיְ

ה טֹוב ְמֹאד.  ה ְוִהּנֵ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ְרא ֱאֹלִהים ֶאת ּכָ תּוב: ַוּיַ ָפסוק לא ּכָ ּבְ

ֱאלִֹהים ָנַתן ָלעֹוָלם. ּיּון ׁשֶ עּוָדה ֶאת ַהּצִ ּתְ ְתבּו ּבַ ּכִ   .7

ְבָלה: ּטַ אּו ּבַ ה ְמֻאָחר יֹוֵתר? ַמּלְ ִריָאה ּוָמה ַנֲעׂשָ ּבְ ָרא ֱאלִֹהים ּבַ ָמה ּבָ   .8

ה ָראָהָאָדם ָעׂשָ ֱאלִֹהים ּבָ
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.6
מן הראוי להפנות את 
תשומת לב התלמידים 
שהעולם נברא במאמר 

 ובעשייה "ויאמר אלהים 
יהי אור ויהי אור".

7.  פירוש.
פעילות זו יש בה מן 

ההומור. אפשר להניח, 
שההתמקדות בביטוי "טוב 

מאוד" תעזור לתלמידים 
להבין בהמשך. כי העולם 

שנברא בתכלית הטוב 
והשלמות, הלך והתקלקל 
על ידי ההתנהגות הרעה 

של בני האדם.
א. המורה תוכל להכין 

פלקט ובו טבלה ריקה עם 
שמות הימים בלבד.

אפשר להשלים את הטבלה 
בעזרת התלמידים.

ב. אפשר לשאול: מה נברא 
בכל יום?

מהן המילים החוזרות 
בתיאור כל יום?

כך ָנֵסב את תשומת לב 
התלמידים, שהיה סדר 

הגיוני לבריאה. הבריאה 
של יום אחד שימשה בסיס 

לבריאה הבאה.

ְתִאים: ִריָאה ַהּמַ ַחת ְלָכל ִאּיּור ֶאת יֹום ַהּבְ ְתבּו ִמּתַ ּכִ
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בעזרת משימה זו יוכלו 
התלמידים לחזור על ימי 

הבריאה.
כדאי להפנות את תשומת 

לב התלמידים, שבעזרת 
הכתוב באיורים יוכלו 

ביתר קלות לזהות באיזה 
יום מדובר.

כדאי להפנות את תשומת 
לב התלמידים לכתוביות 

באיורים. המילים "ויאמר", 
"ויעש", "ויברא" יעזרו 

לתלמידים להבין, כי 
אלוהים ברא את העולם 

במאמר ובעשייה.
יש להפנות את תשומת 
לב התלמידים לתופעה 
של ו' ההיפוך המהפכת 

את העתיד לעבר ולהיפך: 
ויאמר = אמר 
ויברא = ברא

ויעש = עשה, וכיו"ב.

אפשר להציע לתלמידים 
לצייר את אחד מימי 

הבריאה.
אפשר להכין אלבום 

מציורי התלמידים.
אפשר ליצור קולאז' על 
קיר הכיתה: "הבריאה" 

מתמונות נוף, בעלי חיים 
ומתצלומים.אפשר לשתף 
הורים ביצירה המשותפת.
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פרק ב

ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל־ְצָבָאם. ָ ַוְיֻכּלּו ַהּשׁ א  
ִביִעי ְמַלאְכּתֹו  ְ ּיֹום ַהּשׁ ַוְיַכל ֱאֹלִהים ּבַ ב 

ִביִעי  ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבֹת ּבַ ׁשְ ה, ַוּיִ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ
ה. ר ָעׂשָ ל־ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִמּכָ

ׁש  ִביִעי ַוְיַקּדֵ ְ ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת־יֹום ַהּשׁ ג  
ל־ְמַלאְכּתֹו,  ַבת ִמּכָ י בֹו ׁשָ ֹאתֹו,ּכִ

ָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות. ר־ּבָ ֲאׁשֶ
ַמִים ְוָהָאֶרץ  ָ ה תֹוְלדֹות ַהּשׁ ֵאּלֶ ד  

יֹום ֲעׂשֹות ְיהָוה ֱאֹלִהים ֶאֶרץ  ְרָאם, ּבְ ִהּבָ ּבְ
ָמִים. ְוׁשָ

ֶדה ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ,  יַח ַהּשָׂ ְוֹכל ׂשִ ה  
י ֹלא  ֶדה ֶטֶרם ִיְצָמח, ּכִ ב ַהּשָׂ ְוָכל־ֵעׂשֶ

ִהְמִטיר ְיהָוה ֱאֹלִהים ַעל־ָהָאֶרץ, ְוָאָדם 
ַאִין ַלֲעֹבד ֶאת־ָהֲאָדָמה.

ֵני  ל־ּפְ ָקה ֶאת־ּכָ ְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן־ָהָאֶרץ ְוִהׁשְ ו  
ָהֲאָדָמה.

יֶצר ְיהָוה ֱאֹלִהים ֶאת־ָהָאָדם ָעָפר  ַוּיִ ז  
ים,  ַמת ַחּיִ יו ִנׁשְ ַאּפָ ח ּבְ ּפַ ִמן־ָהֲאָדָמה, ַוּיִ

ה. ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחּיָ

ר: סּוק ג ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ִביִעי. ְ ּיֹום ַהּשׁ  ֱאֹלִהים ָנח ּבַ

ִביִעי. ְ ׁש ֶאת ַהּיֹום ַהּשׁ ֵרְך ְוִקּדֵ ֱאֹלִהים ּבֵ

ָמה  ּיְ ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל־ְצָבָאם — ִהְסּתַ ָ ַוְיֻכּלּו ַהּשׁ א 
ִריַאת ָהעֹוָלם. ּבְ

ּבֹת — ִהְפִסיק. ׁשְ ַוּיִ ב 
ִביִעי ָקדֹוׁש. ְ ה ֶאת ַהּיֹום ַהּשׁ ׁש — ָעׂשָ ַוְיַקּדֵ ג 

ר: סּוק ז ְמֻסּפָ סּוק ד ַעד ּפָ  ִמּפָ
ָרא ֶאת ָהָאָדם ֵמֲעַפר ָהָאֶרץ. ֱאֹלִהים ּבָ

ָרה. ּקָ ל ָמה ׁשֶ ּפּור ׁשֶ ה תֹוְלדֹות — ֶזה ַהּסִ ֵאּלֶ ד 
ֶטֶרם — ֲעַדִין ֹלא ָהָיה. ה 

ם. ׁשֶ ֹלא ִהְמִטיר — ֹלא הֹוִריד ּגֶ  

ְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ — ֲעָרֶפל ָעָלה ִמן ָהֲאָדָמה. ו 

ה. יֶצר — ָיַצר, ָעׂשָ ַוּיִ ז 
ָאָדם. ים ּבָ יו — ֱאֹלִהים ִהְכִניס רּוַח ַחּיִ ַאּפָ ח ּבְ ּפַ ַוּיִ  

ה — ְיצּור ַחי. ֶנֶפׁש ַחּיָ  
קֹום  ּמָ ים ּבַ ֵאין ֲאָנׁשִ יד ׁשֶ ר רֹוִצים ְלַהּגִ ֲאׁשֶ ּכַ  

ה. אֹוְמִרים: ֵאין ֶנֶפׁש ַחּיָ

ֲאָבִנים ְיָקרֹות
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ם  ׂשֶ ֶדם, ַוּיָ ֵעֶדן ִמּקֶ ן ּבְ ע ְיהָוה ֱאֹלִהים ּגַ ּטַ ַוּיִ ח  
ר ָיָצר. ם ֶאת־ָהָאָדם ֲאׁשֶ ׁשָ

ל־ֵעץ  ְצַמח ְיהָוה ֱאֹלִהים ִמן־ָהֲאָדָמה ּכָ ַוּיַ ט  
ים  ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה ְוטֹוב ְלַמֲאָכל, ְוֵעץ ַהַחּיִ

ַעת טֹוב ָוָרע. ן, ְוֵעץ ַהּדַ תֹוְך ַהּגָ ּבְ
ן,  קֹות ֶאת־ַהּגָ ְוָנָהר ֹיֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ י  
ים. ָעה ָראׁשִ ֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ם ִיּפָ ָ ּוִמּשׁ

יׁשֹון, הּוא ַהּסֵֹבב ֶאת  ם ָהֶאָחד ּפִ ׁשֵ יא  

ָהב. ם ַהּזָ ר־ׁשָ ל־ֶאֶרץ ַהֲחִויָלה, ֲאׁשֶ ּכָ
ֹדַלח ְוֶאֶבן  ם ַהּבְ ּוְזַהב ָהָאֶרץ ַהִהוא טֹוב. ׁשָ יב  

ַֹהם.  ַהּשׁ
יחֹון, הּוא ַהּסֹוֵבב ֶאת  ִני ּגִ ֵ ָהר ַהּשׁ ם־ַהּנָ ְוׁשֵ יג  

ל־ֶאֶרץ ּכּוׁש. ּכָ
ֶקל, הּוא ַהֹהֵלְך  י ִחּדֶ ִליׁשִ ְ ָהר ַהּשׁ ם ַהּנָ ְוׁשֵ יד  

ָהר ָהְרִביִעי הּוא ְפָרת. ּור. ְוַהּנָ ִקְדַמת ַאּשׁ
ֵחהּו  ּנִ ח ְיהָוה ֱאֹלִהים ֶאת־ָהָאָדם ַוּיַ ּקַ ַוּיִ טו  

ְמָרּה. ְבַגן־ֵעֶדן ְלָעְבָדּה ּוְלׁשָ
ַוְיַצו ְיהָוה ֱאֹלִהים ַעל־ָהָאָדם ֵלאֹמר: ִמּכֹל  טז  

ן ָאֹכל ּתֹאֵכל. ֵעץ־ַהּגָ
י  ּנּו, ּכִ ַעת טֹוב ָוָרע לֹא תֹאַכל ִמּמֶ ּוֵמֵעץ ַהּדַ יז  

מּות. ּנּו מֹות ּתָ יֹום ֲאָכְלָך ִמּמֶ ּבְ

ר: סּוק יד ְמֻסּפָ סּוק ח ַעד ּפָ  ִמּפָ
ֶאֶרץ ֵעֶדן. ן ּבְ  ֱאֹלִהים ָנַטע ּגַ

ַגן ֵעֶדן. ָאָדם ַחי ּבְ

ֶאֶרץ ֵעֶדן. ן ּבְ ֵעֶדן — ּגַ ן ּבְ ּגַ ח  
ן ֵעֶדן. ְלָמקֹום ָיֶפה ּופֹוֵרַח קֹוְרִאים ּגַ  

ד ִמְזָרח. ֶדם — ִמּצַ ִמּקֶ  
ן. ּגָ ל ֵעץ ּבַ ם ׁשֶ ים — ׁשֵ ֵעץ ַהַחּיִ ט  

ן. ּגָ ל ֵעץ נֹוָסף ּבַ ם ׁשֶ ַעת טֹוב ָוָרע — ׁשֵ ְוֵעץ ַהּדַ  
ָעה ְנָהרֹות. ים — ַאְרּבָ ָעה ָראׁשִ ְלַאְרּבָ י  

ל ֲאָבִנים ְיָקרֹות  מֹות ׁשֶ ַֹהם — ׁשֵ ֹדַלח, ַהּשׁ ַהּבְ יב  
ּוְמֻיָחדֹות.

ר: סּוק יז ְמֻסּפָ סּוק טו ַעד ּפָ  ִמּפָ
ֹמר ָעָליו. ַגן ֵעֶדן ְוִלׁשְ ה ַעל ָהָאָדם ַלֲעֹבד ּבְ  ֱאֹלִהים ִצּוָ

ַעת. ה ֹלא ֶלֱאֹכל ֵמֵעץ ַהּדַ ֱאֹלִהים ִצּוָ

ן. ּגָ ֵחהּו — ֵהִביא ֶאת ָהָאָדם ִלְחיֹות ּבַ ּנִ ַוּיַ טו 

ה. ַוְיַצו — ִצּוָ טז 

ַעת טֹוב ָוָרע ֹלא ֹתאַכל — ֱאֹלִהים ָרָצה  ּוֵמֵעץ ַהּדַ יז  
ר  ּלֹא ַהּכֹל ֻמּתָ ים ְוׁשֶ ד ֻחּקִ ֵני ָהָאָדם ֵיְדעּו ְלַכּבֵ ּבְ ׁשֶ

ַלֲעׂשֹות.

יַחי ֵמירֹון ר ַעּמִ ן ֵעֶדן — ִצּיֵ ּגַ
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ם  ׂשֶ ֶדם, ַוּיָ ֵעֶדן ִמּקֶ ן ּבְ ע ְיהָוה ֱאֹלִהים ּגַ ּטַ ַוּיִ ח  
ר ָיָצר. ם ֶאת־ָהָאָדם ֲאׁשֶ ׁשָ

ל־ֵעץ  ְצַמח ְיהָוה ֱאֹלִהים ִמן־ָהֲאָדָמה ּכָ ַוּיַ ט  
ים  ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה ְוטֹוב ְלַמֲאָכל, ְוֵעץ ַהַחּיִ

ַעת טֹוב ָוָרע. ן, ְוֵעץ ַהּדַ תֹוְך ַהּגָ ּבְ
ן,  קֹות ֶאת־ַהּגָ ְוָנָהר ֹיֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ י  
ים. ָעה ָראׁשִ ֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ם ִיּפָ ָ ּוִמּשׁ

יׁשֹון, הּוא ַהּסֵֹבב ֶאת  ם ָהֶאָחד ּפִ ׁשֵ יא  

ָהב. ם ַהּזָ ר־ׁשָ ל־ֶאֶרץ ַהֲחִויָלה, ֲאׁשֶ ּכָ
ֹדַלח ְוֶאֶבן  ם ַהּבְ ּוְזַהב ָהָאֶרץ ַהִהוא טֹוב. ׁשָ יב  

ַֹהם.  ַהּשׁ
יחֹון, הּוא ַהּסֹוֵבב ֶאת  ִני ּגִ ֵ ָהר ַהּשׁ ם־ַהּנָ ְוׁשֵ יג  

ל־ֶאֶרץ ּכּוׁש. ּכָ
ֶקל, הּוא ַהֹהֵלְך  י ִחּדֶ ִליׁשִ ְ ָהר ַהּשׁ ם ַהּנָ ְוׁשֵ יד  

ָהר ָהְרִביִעי הּוא ְפָרת. ּור. ְוַהּנָ ִקְדַמת ַאּשׁ
ֵחהּו  ּנִ ח ְיהָוה ֱאֹלִהים ֶאת־ָהָאָדם ַוּיַ ּקַ ַוּיִ טו  

ְמָרּה. ְבַגן־ֵעֶדן ְלָעְבָדּה ּוְלׁשָ
ַוְיַצו ְיהָוה ֱאֹלִהים ַעל־ָהָאָדם ֵלאֹמר: ִמּכֹל  טז  

ן ָאֹכל ּתֹאֵכל. ֵעץ־ַהּגָ
י  ּנּו, ּכִ ַעת טֹוב ָוָרע לֹא תֹאַכל ִמּמֶ ּוֵמֵעץ ַהּדַ יז  

מּות. ּנּו מֹות ּתָ יֹום ֲאָכְלָך ִמּמֶ ּבְ

ר: סּוק יד ְמֻסּפָ סּוק ח ַעד ּפָ  ִמּפָ
ֶאֶרץ ֵעֶדן. ן ּבְ  ֱאֹלִהים ָנַטע ּגַ

ַגן ֵעֶדן. ָאָדם ַחי ּבְ

ֶאֶרץ ֵעֶדן. ן ּבְ ֵעֶדן — ּגַ ן ּבְ ּגַ ח  
ן ֵעֶדן. ְלָמקֹום ָיֶפה ּופֹוֵרַח קֹוְרִאים ּגַ  

ד ִמְזָרח. ֶדם — ִמּצַ ִמּקֶ  
ן. ּגָ ל ֵעץ ּבַ ם ׁשֶ ים — ׁשֵ ֵעץ ַהַחּיִ ט  

ן. ּגָ ל ֵעץ נֹוָסף ּבַ ם ׁשֶ ַעת טֹוב ָוָרע — ׁשֵ ְוֵעץ ַהּדַ  
ָעה ְנָהרֹות. ים — ַאְרּבָ ָעה ָראׁשִ ְלַאְרּבָ י  

ל ֲאָבִנים ְיָקרֹות  מֹות ׁשֶ ַֹהם — ׁשֵ ֹדַלח, ַהּשׁ ַהּבְ יב  
ּוְמֻיָחדֹות.

ר: סּוק יז ְמֻסּפָ סּוק טו ַעד ּפָ  ִמּפָ
ֹמר ָעָליו. ַגן ֵעֶדן ְוִלׁשְ ה ַעל ָהָאָדם ַלֲעֹבד ּבְ  ֱאֹלִהים ִצּוָ

ַעת. ה ֹלא ֶלֱאֹכל ֵמֵעץ ַהּדַ ֱאֹלִהים ִצּוָ

ן. ּגָ ֵחהּו — ֵהִביא ֶאת ָהָאָדם ִלְחיֹות ּבַ ּנִ ַוּיַ טו 

ה. ַוְיַצו — ִצּוָ טז 

ַעת טֹוב ָוָרע ֹלא ֹתאַכל — ֱאֹלִהים ָרָצה  ּוֵמֵעץ ַהּדַ יז  
ר  ּלֹא ַהּכֹל ֻמּתָ ים ְוׁשֶ ד ֻחּקִ ֵני ָהָאָדם ֵיְדעּו ְלַכּבֵ ּבְ ׁשֶ

ַלֲעׂשֹות.

יַחי ֵמירֹון ר ַעּמִ ן ֵעֶדן — ִצּיֵ ּגַ
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ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֱאֹלִהים: ֹלא־טֹוב ֱהיֹות  יח  

ֶנְגּדֹו. ה־ּלֹו ֵעֶזר ּכְ ָהָאָדם ְלַבּדֹו, ֶאֱעׂשֶ
ת  ל־ַחּיַ ֶצר ְיהָוה ֱאֹלִהים ִמן־ָהֲאָדָמה ּכָ ַוּיִ יט  

ֵבא  ַמִים, ַוּיָ ָ ל־עֹוף ַהּשׁ ֶדה ְוֶאת ּכָ ַהּשָׂ
ְקָרא־לֹו. ְוֹכל  ֶאל־ָהָאָדם ִלְראֹות ַמה־ּיִ
ה, הּוא  ר ִיְקָרא־לֹו ָהָאָדם ֶנֶפׁש ַחּיָ ֲאׁשֶ

מֹו. ׁשְ
ֵהָמה ּוְלעֹוף  מֹות ְלָכל־ַהּבְ ְקָרא ָהָאָדם ׁשֵ ַוּיִ כ  

ֶדה. ּוְלָאָדם  ת ַהּשָׂ ַמִים ּוְלֹכל ַחּיַ ָ ַהּשׁ
ֶנְגּדֹו. ֹלא־ָמָצא ֵעֶזר ּכְ

ָמה ַעל־ָהָאָדם,  ְרּדֵ ל ְיהָוה ֱאֹלִהים ּתַ ּפֵ ַוּיַ כא  

ר  ׂשָ ְסּגֹר ּבָ ְלֹעָתיו, ַוּיִ ח ַאַחת ִמּצַ ּקַ ן. ַוּיִ יׁשָ ַוּיִ
ה. ּנָ ְחּתֶ ּתַ

ר־ָלַקח  ָלע ֲאׁשֶ ֶבן ְיהָוה ֱאֹלִהים ֶאת־ַהּצֵ ַוּיִ כב  

ה, ַוְיִבֶאָה ֶאל־ָהָאָדם. ָ ִמן־ָהָאָדם ְלִאּשׁ
ַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי  ַוּיֹאֶמר ָהָאָדם: ֹזאת ַהּפַ כג  

י  ה, ּכִ ָ ֵרא ִאּשׁ ִרי. ְלֹזאת ִיּקָ ׂשָ ר ִמּבְ ּוָבׂשָ
ֵמִאיׁש ֻלְקָחה־ּזֹאת.

ן ַיֲעָזב־ִאיׁש ֶאת־ָאִביו ְוֶאת־ִאּמֹו  ַעל־ּכֵ כד  

ר ֶאָחד. ּתֹו, ְוָהיּו ְלָבׂשָ ִאׁשְ ְוָדַבק ּבְ
ּתֹו,  ים, ָהָאָדם ְוִאׁשְ ֵניֶהם ֲערּוּמִ ְהיּו ׁשְ ַוּיִ כה  

ְוֹלא ִיְתּבָֹשׁשּו.

ר: ֱאֹלִהים ָיַצר ֶאת  ֶרק ְמֻסּפָ סּוק יח ְוַעד סֹוף ַהּפֶ ִמּפָ
ל ָאָדם. ָלע ׁשֶ ה ֵמַהּצֵ ָ  ָהִאּשׁ

ַיַחד. ה ִיְחיּו ּבְ ָ ָהָאָדם ְוָהִאּשׁ

ָפה. ּתָ ת זּוג, ׁשֻ ֶנְגּדֹו — ּבַ ֵעֶזר ּכְ יח  
ִבילֹו ָהָאָדם. ׁשְ ם ִיְבַחר ּבִ ְקָרא לֹו — ֵאיֶזה ׁשֵ ַמה ּיִ יט 

ית ֶהָחֶזה. ל ּבֵ ְלֹעָתיו — ֵמַאַחת ָהֲעָצמֹות ׁשֶ ִמּצַ כא 

ה ִהיא ֵחֶלק  ָ ִרי — ָהִאּשׁ ׂשָ ר ִמּבְ ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ּוָבׂשָ כג  
י. ּנִ ִמּמֶ

ִנים לֹוַמר  ּוְ ִרי, ִמְתּכַ ׂשָ ר ִמּבְ ׂשָ ר אֹוְמִרים ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ  
ָחה. ּפָ ְקרֹוב ִמׁשְ

ׁשּו. ּיְ ׁשּו — ֹלא ִהְתּבַ ְוֹלא ִיְתּבׁשָ כה 

�1   �   ּבְֵראִׁשית

ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק ב

אֱֹלִהים ִקּדֵׁש ֶאת ַהּיֹום הְַּׁשבִיעִי, יֹום הַַּׁשּבָת

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק ג

תּוב: ָפסּוק ג ּכָ ּבְ

ִביִעי  ְ ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהּשׁ
ל ְמַלאְכּתֹו  ַבת ִמּכָ י בֹו ׁשָ ׁש ֹאתֹו, ּכִ ַוְיַקּדֵ

ָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות. ר ּבָ ֲאׁשֶ

ִלימּו: 1. ַהׁשְ

סּוק: ּפָ תּוב ּבַ י ּכָ ת ֹקֶדׁש" ּכִ ּבָ ִביִעי: "ׁשַ ְ נֹוֲהִגים ִלְקֹרא ַלּיֹום ַהּשׁ א. 

סּוק: ּפָ תּוב ּבַ י ּכָ ת ְמנּוָחה", ּכִ ּבָ ִביִעי "ׁשַ ְ נֹוֲהִגים ִלְקֹרא ַלּיֹום ַהּשׁ ב. 

סּוק: ּפָ תּוב ּבַ י ּכָ לֹום ּוְמֹבָרְך", ּכִ ת ׁשָ ּבָ ְך: "ׁשַ ת ְמָבְרִכים ּכָ ּבָ ׁשַ ּבְ ג. 

ת"? ָבּ ָלה "ׁשַ ַבת" ַלּמִ ה "ׁשָ ּלָ ין ַהּמִ ר ּבֵ ׁשֶ ָמה ַהּקֶ  .2
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אפשר להפנות את תשומת 
לב התלמידים, שפסוק זה 
נאמר בקידוש לכבוד שבת.

אפשר לטפל במושג 
"קידוש" ולשאול מדוע 

קוראים לזה קידוש. 
אפשר לבקש מתלמידים 

שהשתתפו בקידוש לספר 
על כך.

אפשר לשוחח על השאלה, 
לאילו מקומות או זמנים 

מוסיפים היהודים את 
הכינוי קדוש, ולהביא 

דוגמאות כגון: אלוהים 
קדוש, ירושלים היא עיר 

קדושה, יום כיפור הוא יום 
קדוש וכיו"ב.

המושג "קדוש" הוא תלוי 
תרבות וקשור בהשקפת 

עולם.

אפשר להראות לתלמידים 
את הקשר הלשוני בין 

קדוש, קידוש, קידש ואת 
ההיפוך לשבת קודש — יום 

חול.

רצוי להפנות את תשומת 
לב התלמידים לשורש 

המשותף לשתי המילים 
ולהבחין בין ָשבת — היום 

השביעי.
ָשַבת — הפסיק את עבודתו.
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק ב

הָאָדָם ַחי ּבְגַן עֵֶדן

ִקְראּו  ִמּפָסּוק ד עַד ּפָסּוק כה

ַגן ֵעֶדן? ָמה ָהָיה ּבְ   .1

א: ַעּמּוד ַהּבָ ְתִאים ּבָ ט ֶאל ָהִאּיּור ַהּמַ ּפָ ׁשְ ִמְתחּו ַקו ִמן ַהּמִ  

ָהֲאָדָמה ִהְצִמיָחה ִמיֵני ֵעִצים ּוְצָמִחים. א. 

ים. מֹות ְלַבֲעֵלי ַהַחּיִ ָהָאָדם ָנַתן ׁשֵ ב. 

ַעת . ֱאלִֹהים ָאַסר ֶלֱאֹכל ֵמֵעץ ַהּדַ ג. 

ַמר ָעָליו. ן ְוׁשָ ּגַ ָהָאָדם ָעַבד ּבַ ד. 

ַלע ָאָדם. ה ִמּצֵ ָ ָרא ֶאת ָהִאּשׁ ֱאלִֹהים ּבָ ה. 

ה ָהיּו זּוג. ָאָדם ְוַחּוָ ו. 

�1   �   ּפֶֶרק ב

א. אחרי המשימה, כאשר 
התוכן יהיה מוכר, אפשר 
לבקש מהתלמידים לחלק 

את המשפטים לשתי 
קבוצות 

ולערוך חלוקה בין 
משפטים המתארים את 

גן עדן לבין משפטים 
המתארים את התפקידים 

שמילא אדם בגן עדן. 
התלמידים יגיעו למסקנה, 

שלאדם ניתן התפקיד 
מרּה". "לָעבדּה ולׁשָ

מהסיפור ילמדו 
התלמידים, שחיי בטלה 

אינם טובים לאדם, ולכן 
גם בגן עדן עליו לעבוד.

ב. אפשר לשאול: מה ציווה 
אלוהים את אדם וחוה כדי 

לחנך אותם? התלמידים 
יבינו, שאפילו בגן עדן, שבו 

נהנה האדם מחופש, יש 
דברים שאסור לעשותם.

ְפסּוִקים ז ְוכב: ִריַאת ָהָאָדם ֶנֱאַמר ּבִ ַעל ּבְ  .2

יֶצר ה' ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה.  ַוּיִ
ה  ָ ר ָלַקח ִמן ָהָאָדם ָלִאּשׁ ָלע ֲאׁשֶ ֶבן ה' ֱאֹלִהים ֶאת ַהּצֶ ַוּיִ

ה ֲאָדָמה?  ּלָ תֹוְך ַהּמִ ֶרת ּבְ ּתֶ לֹוׁש אֹוִתּיֹות ִמְסּתַ ת ׁשָ ה ּבַ א. ֵאיזֹו ִמּלָ  

ְתִאיָמה  ין ָהִאּיּור ַלּכֹוֶתֶרת ַהּמַ ֵני ָאָדם ְקׁשּוִרים ָלֲאָדָמה. ִמְתחּו ַקו ּבֵ ב.  ּבְ  

ה. ְלַמּטָ

 

  

ה. ָפסּוק ז ֶנֱאַמר ַעל ָהָאָדם: ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחּיָ ּבְ

־� . נּו ּבְ ה? ַסּמְ ר לֹוַמר ֶנֶפׁש ַחּיָ א. ַעל ִמי ִאי־ֶאְפׁשָ   .3

ֵאינֹו "ֶנֶפׁש ַחָיּה": ְגָמאֹות נֹוָספֹות  ְלִמי ׁשֶ ְתבּו ּדֻ ב. ּכִ  

ּפֶֶרק ב   �   �1

ִרי  אֹוֵכל ִמּפְ
ָהֲאָדָמה. 

ר ַעל  ּגָ
ָהֲאָדָמה.

ר  ִנְקּבָ
ֲאָדָמה.  ּבָ

עֹוֵבד ֶאת 
ַאְדָמתֹו.

  .3
כאשר קוראים את 

התשובות, אפשר למיין 
את הפריטים לחי, לצומח, 

לדומם.
כדאי להסב את תשומת 

לב התלמידים שעל צמחים 
איננו אומרים "נפש חיה", 

אך למרות שהם אינם 
"נפש חיה", יש להם מחזור 

חיים משלהם.

אפשר להסב את תשומת 
לב התלמידים לשימוש 

בביטוי "נפש חיה" בימינו, 
כגון: "לא ראיתי ברחוב 

נפש חיה"
משמעותו לא ראיתי אף 

אחד ברחוב.
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ה.  ָ ִריַאת ָהָאָדם ְוָהִאּשׁ תּוב ִסּפּור נֹוָסף ַעל ּבְ ֶפֶרק ב ּכָ 3.   ּבְ

ֶפֶרק א  ר ּבְ ִריָאה: ַהִאם הּוא ְמֻסּפָ ִסּפּור ַהּבְ ט ּבְ ּפָ ל ִמׁשְ ְתבּו ְלַיד ּכָ ּכִ   

ֶפֶרק ב. ְלֻדְגָמה: אֹו ּבְ

ִריָאה ִסּפּור ַהּבְ ּפּור ּבְ סִּ בַּ
ִראׁשֹון

ּפּור  סִּ בַּ
ִני ׁשֵ

אֹותֹו ְזַמן ה ּבְ ָ ָרא ִאיׁש ְוִאּשׁ ֱאלִֹהים ּבָ �א. 

ַלע ָהָאָדם ה ִנְבְרָאה ִמּצֶ ָ ָהִאּשׁ ב. 

ן ַח ֶאת ַהּגַ ל ֵמֱאלִֹהים הֹוָרָאה ַלֲעֹבד ּוְלַטּפֵ ָהָאָדם ִקּבֵ ג. 

ָהָאָדם ִנְבָרא ַאֲחרֹון ד. 

ַגן ֵעֶדן ּתֹו ָחיּו ּבְ ָהָאָדם ְוִאׁשְ ה. 

ים מֹות ְלַבֲעֵלי ַחּיִ ָהָאָדם ָנַתן ׁשֵ ו. 

ה ָהיּו זּוג ָ ָהָאָדם ְוָהִאּשׁ ז. 

ַעת ֱאלִֹהים ָאַסר ַעל ָהָאָדם ֶלֱאֹכל ֵמֵעץ ַהּדַ ח. 

רֹוְיֶגל ר ַיאן ּבְ ן ֵעֶדן - ִצּיֵ ּגַ

20   �   ּפֶֶרק ב

 .3
אפשר לשאול את 

התלמידים במה שונה 
הסיפור על בריאת 

האדם והאישה בפרק א 
מהמסופר בפרק ב. 

זהו הבדל מאוד עקרוני 
וכדאי לדבר עליו: הבריאה 

הראשונה היא שיוויונית 
ואילו בשנייה יש עדיפות 

בולטת לבריאת הגבר.

ר: סּוק ה ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ַעת. ה ֶלֱאֹכל ֵמֵעץ ַהּדַ ָ ה ֶאת ָהִאּשׁ ּתָ ָחׁש ּפִ ַהּנָ

אי. ָערּום — ַרּמַ א 
ַתְכֵנן  ּמְ ָחׁש ַעל ִמי ׁשֶ ּנָ נֹוֲהִגים לֹוַמר ָערּום ּכַ  

אּות. הּו ַעל ְיֵדי ַרּמָ ַלֲעׂשֹות ַרע ְלִמיׁשֶ

מּותּו. ֻמתּון — ּתָ ּתְ ג 

אֹלִהים, ֹיְדֵעי טֹוב  ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם, ִוְהִייֶתם ּכֵ ה  
ֱאֹלִהים ֹלא ְמֻעְנָין  ן ׁשֶ ּוֵ ָחׁש ִהְתּכַ ָוָרע — ַהּנָ

ְחִליטּו ָמה טֹוב ּוָמה ַרע  י ּתַ ּתֹאְכלּו ֵמָהֵעץ, ּכִ ׁשֶ
קֹול ֱאֹלִהים. ְמעּו ּבְ ׁשְ ְוֹלא ּתִ

ִדי —   ָנָחׁש ַאּגָ
ַער  ׁשַ ּוט ּבְ י ִקּשׁ  ִאּיּור ַעל ּפִ

יָקה  ָבֶבל ָהַעּתִ ַתר ּבְ ִאיׁשְ

פרק ג

ר  ֶדה ֲאׁשֶ ת ַהּשָׂ ָחׁש ָהָיה ָערּום ִמּכֹל ַחּיַ ְוַהּנָ א 

ה:  ָ ה ְיהָוה ֱאֹלִהים, ַוּיֹאֶמר ֶאל־ָהִאּשׁ ָעׂשָ
י ָאַמר ֱאֹלִהים, ֹלא ֹתאְכלּו ִמּכֹל ֵעץ  ַאף ּכִ

ן. ַהּגָ
ן  ִרי ֵעץ־ַהּגָ ָחׁש:ִמּפְ ה ֶאל־ַהּנָ ָ ַוּתֹאֶמר ָהִאּשׁ ב  

ֹנאֵכל.
ן ָאַמר  תֹוְך־ַהּגָ ר ּבְ ִרי ָהֵעץ ֲאׁשֶ ּוִמּפְ ג  

עּו ּבֹו,  ּנּו ְוֹלא ִתּגְ ֱאֹלִהים, ֹלא ֹתאְכלּו ִמּמֶ
ֻמתּון. ן־ּתְ ּפֶ

ה: ֹלא־מֹות  ָ ָחׁש ֶאל־ָהִאּשׁ ַוּיֹאֶמר ַהּנָ ד  
ֻמתּון. ּתְ

ּנּו,  יֹום ֲאָכְלֶכם ִמּמֶ י ּבְ י ֹיֵדַע ֱאֹלִהים, ּכִ ּכִ ה  
אֹלִהים, ֹיְדֵעי  ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם, ִוְהִייֶתם ּכֵ

טֹוב ָוָרע.
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ר: סּוק ה ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ַעת. ה ֶלֱאֹכל ֵמֵעץ ַהּדַ ָ ה ֶאת ָהִאּשׁ ּתָ ָחׁש ּפִ ַהּנָ

אי. ָערּום — ַרּמַ א 
ַתְכֵנן  ּמְ ָחׁש ַעל ִמי ׁשֶ ּנָ נֹוֲהִגים לֹוַמר ָערּום ּכַ  

אּות. הּו ַעל ְיֵדי ַרּמָ ַלֲעׂשֹות ַרע ְלִמיׁשֶ

מּותּו. ֻמתּון — ּתָ ּתְ ג 

אֹלִהים, ֹיְדֵעי טֹוב  ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם, ִוְהִייֶתם ּכֵ ה  
ֱאֹלִהים ֹלא ְמֻעְנָין  ן ׁשֶ ּוֵ ָחׁש ִהְתּכַ ָוָרע — ַהּנָ

ְחִליטּו ָמה טֹוב ּוָמה ַרע  י ּתַ ּתֹאְכלּו ֵמָהֵעץ, ּכִ ׁשֶ
קֹול ֱאֹלִהים. ְמעּו ּבְ ׁשְ ְוֹלא ּתִ

ִדי —   ָנָחׁש ַאּגָ
ַער  ׁשַ ּוט ּבְ י ִקּשׁ  ִאּיּור ַעל ּפִ

יָקה  ָבֶבל ָהַעּתִ ַתר ּבְ ִאיׁשְ

פרק ג

ר  ֶדה ֲאׁשֶ ת ַהּשָׂ ָחׁש ָהָיה ָערּום ִמּכֹל ַחּיַ ְוַהּנָ א 

ה:  ָ ה ְיהָוה ֱאֹלִהים, ַוּיֹאֶמר ֶאל־ָהִאּשׁ ָעׂשָ
י ָאַמר ֱאֹלִהים, ֹלא ֹתאְכלּו ִמּכֹל ֵעץ  ַאף ּכִ

ן. ַהּגָ
ן  ִרי ֵעץ־ַהּגָ ָחׁש:ִמּפְ ה ֶאל־ַהּנָ ָ ַוּתֹאֶמר ָהִאּשׁ ב  

ֹנאֵכל.
ן ָאַמר  תֹוְך־ַהּגָ ר ּבְ ִרי ָהֵעץ ֲאׁשֶ ּוִמּפְ ג  

עּו ּבֹו,  ּנּו ְוֹלא ִתּגְ ֱאֹלִהים, ֹלא ֹתאְכלּו ִמּמֶ
ֻמתּון. ן־ּתְ ּפֶ

ה: ֹלא־מֹות  ָ ָחׁש ֶאל־ָהִאּשׁ ַוּיֹאֶמר ַהּנָ ד  
ֻמתּון. ּתְ

ּנּו,  יֹום ֲאָכְלֶכם ִמּמֶ י ּבְ י ֹיֵדַע ֱאֹלִהים, ּכִ ּכִ ה  
אֹלִהים, ֹיְדֵעי  ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם, ִוְהִייֶתם ּכֵ

טֹוב ָוָרע.
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י טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל,  ה ּכִ ָ ֶרא ָהִאּשׁ ַוּתֵ  ו  

ְוִכי ַתֲאָוה־הּוא ָלֵעיַנִים ְוֶנְחָמד ָהֵעץ 
ְריֹו ַוּתֹאַכל,  ח ִמּפִ ּקַ יל, ַוּתִ ּכִ  ְלַהׂשְ
ּה, ַוּיֹאַכל. ּה ִעּמָ ם ְלִאיׁשָ ן ּגַ ּתֵ ַוּתִ

י  ְדעּו ּכִ ֵניֶהם, ַוּיֵ ַקְחָנה ֵעיֵני ׁשְ ּפָ ַוּתִ  ז  
רּו ֲעֵלה ְתֵאָנה,  ְתּפְ ם ֵהם, ַוּיִ  ֵעיֻרּמִ

ֲעׂשּו ָלֶהם ֲחֹגֹרת. ַוּיַ
ְך  ְמעּו ֶאת־קֹול ְיהָוה ֱאֹלִהים ִמְתַהּלֵ ׁשְ ַוּיִ ח  
ּתֹו  א ָהָאָדם ְוִאׁשְ ְתַחּבֵ ן ְלרּוַח ַהּיֹום, ַוּיִ ּגָ ּבַ

ן. תֹוְך ֵעץ ַהּגָ ֵני ְיהָוה ֱאֹלִהים ּבְ ִמּפְ
ְקָרא ְיהָוה ֱאֹלִהים ֶאל־ָהָאָדם  ַוּיִ  ט  

ה? ּכָ ַוּיֹאֶמר לֹו: ַאּיֶ
ן ָוִאיָרא,  ּגָ י ּבַ ַמְעּתִ ַוּיֹאֶמר: ֶאת־ֹקְלָך ׁשָ י  

י־ֵעיֹרם ָאֹנִכי, ָוֵאָחֵבא. ּכִ
ה?  י ֵעיֹרם ָאּתָ יד ְלָך ּכִ ַוּיֹאֶמר: ִמי ִהּגִ יא  

י  יִתיָך ְלִבְלּתִ ר ִצּוִ ֲהִמן־ָהֵעץ ֲאׁשֶ
? ּנּו ָאָכְלּתָ ֲאָכל־ִמּמֶ

ִדי,  ה ִעּמָ ר ָנַתּתָ ה, ֲאׁשֶ ָ ַוּיֹאֶמר ָהָאָדם: ָהִאּשׁ יב  

י ִמן־ָהֵעץ ָוֹאֵכל. ִהוא ָנְתָנה־ּלִ
ה:  ָ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֱאֹלִהים ָלִאּשׁ  יג  

ה:  ָ ית? ַוּתֹאֶמר ָהִאּשׁ  ַמה־ּזֹאת ָעׂשִ
יַאִני, ָוֹאֵכל. ִ ָחׁש ִהּשׁ ַהּנָ

ר: סּוק יג ְמֻסּפָ סּוק ו ַעד ּפָ  ִמּפָ
ַעת. ֱאֹלִהים ָחַקר  ִרי ֵעץ ַהּדַ ה ָאְכלּו ִמּפְ ָ ָהָאָדם ְוָהִאּשׁ

ָעׂשּו. ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ה ַעל ַהּמַ ָ ֶאת ָהָאָדם ְוֶאת ָהִאּשׁ

ה. ִרי ָהָיה ְמַפּתֶ ְוִכי ַתֲאָוה־הּוא ָלֵעיַנִים — ַהּפְ ו 
ִרי  ּפְ ה ֶהֱאִמיָנה, ׁשֶ יל — ַחּוָ ּכִ   ְוֶנְחָמד ָהֵעץ ְלַהׂשְ

ה אֹוָתּה ַלֲחָכָמה.  ָהֵעץ ַיֲעׂשֶ
ּה, ְלֶבן זּוָגּה. ּלָ ּה — ָלִאיׁש ׁשֶ ְלִאיׁשָ  

ֵהם  ֵניֶהם — ֵהם ֵהִבינּו ׁשֶ ַקְחָנה ֵעיֵני ׁשְ ּפָ ַוּתִ ז  
ְך.  ְך ּכָ יְך ְלִהְתַהּלֵ ׁשּו ְלַהְמׁשִ ּיְ ֲערּוִמים ְוִהְתּבַ

א? ה ִמְתַחּבֵ ה ַאּתָ ה? ָלּמָ ה — ֵאיֹפה ַאּתָ ּכָ ַאּיֶ ט  

י. ַחְדּתִ ָוִאיָרא — ָיֵראִתי, ּפָ י  
ָאֹנִכי — ֲאִני.  

ה אֹוִתי. ּתָ יַאִני — ֵהִסית, ּפִ ִ ִהּשׁ יג 

ִנים ה ֵמאֹות ׁשָ ּמָ ְפֵני ּכַ ה — ִצּיּור ִמּלִ ָאָדם ְוַחּוָ
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יָת  י ָעׂשִ ָחׁש: ּכִ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֱאֹלִהים ֶאל־ַהּנָ יד  

ֵהָמה ּוִמּכֹל  ל־ַהּבְ ה ִמּכָ ּזֹאת, ָארּור ַאּתָ
ֹחְנָך ֵתֵלְך, ְוָעָפר ּתֹאַכל  ֶדה. ַעל־ּגְ ת ַהּשָׂ ַחּיַ

יָך. ל־ְיֵמי ַחּיֶ ּכָ
ה ּוֵבין  ָ יְנָך ּוֵבין ָהִאּשׁ ית ּבֵ ְוֵאיָבה ָאׁשִ טו  
ַזְרֲעָך ּוֵבין ַזְרָעּה. הּוא ְיׁשּוְפָך ֹראׁש, 

ׁשּוֶפּנּו ָעֵקב. ה ּתְ ְוַאּתָ
בֹוֵנְך  ה ִעּצְ ה ַאְרּבֶ ה ָאַמר: ַהְרּבָ ָ ֶאל־ָהִאּשׁ טז  
ְך  ְלִדי ָבִנים. ְוֶאל־ִאיׁשֵ ֶעֶצב ּתֵ ְוֵהֹרֵנְך, ּבְ

ְך. ל־ּבָ ׁשּוָקֵתְך, ְוהּוא ִיְמׁשָ ּתְ
ָך,  ּתֶ ַמְעּתָ ְלקֹול ִאׁשְ י־ׁשָ ּוְלָאָדם ָאַמר: ּכִ יז  

יִתיָך ֵלאֹמר, ֹלא  ר ִצּוִ ַוּתֹאַכל ִמן־ָהֵעץ ֲאׁשֶ
ֲעבּוֶרָך.  ּנּו, ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ּבַ ֹתאַכל ִמּמֶ

יָך. ה ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ בֹון ּתֹאְכֶלּנָ ִעּצָ ּבְ
ְצִמיַח ָלְך, ְוָאַכְלּתָ  ר ּתַ ְוקֹוץ ְוַדְרּדַ יח  

ֶדה. ב ַהּשָׂ ֶאת־ֵעׂשֶ
יָך ּתֹאַכל ֶלֶחם, ַעד ׁשּוְבָך  ֵזַעת ַאּפֶ ּבְ יט  

י־ָעָפר  . ּכִ ְחּתָ ה ֻלּקָ ּנָ י ִמּמֶ ֶאל־ָהֲאָדָמה, ּכִ
ׁשּוב. ה, ְוֶאל־ָעָפר ּתָ ַאּתָ

ר: סּוק יט ְמֻסּפָ סּוק יד ַעד ּפָ  ִמּפָ
ָחׁש.  ֱאֹלִהים ֶהֱעִניׁש ֶאת ַהּנָ

ּתֹו. ֱאֹלִהים ֶהֱעִניׁש ֶאת ָהָאָדם ְוֶאת ִאׁשְ

ל.  ְהֶיה ְמֻקּלָ ה — ּתִ ָארּור ַאּתָ יד 
ְזַחל. ְטְנָך ּתִ ֹחְנָך ֵתֵלְך — ַעל ּבִ ַעל־ּגְ  

דֹוָלה.  ְנָאה ּגְ ְוֵאיָבה — ׂשִ טו  
ים.  ית — ָאׂשִ ָאׁשִ  

ֶניָך.  ֶניָך ּוְבֵני ּבָ ַזְרֲעָך — ּבָ  
ָחׁש. ְיׁשּוְפָך ֹראׁש — ָהָאָדם ִיְרֹמס ֶאת ֹראׁש ַהּנָ  

ֲעֵקב  יׁש ֶאת ָהָאָדם ּבַ ָחׁש ַיּכִ ׁשּוֶפּנּו ָעֵקב — ַהּנָ ּתְ  
ָהֶרֶגל.

ֵהָריֹון.  י ּבַ בֹוֵנְך ְוֵהֹרֵנְך — ַהּקׁשִ ִעּצְ טז 
ְכֵאב. ֶעֶצב — ּבִ ּבְ  

ַעם  ּפַ אן ֶנֱאַמר ּבַ ׁשּוָקֵתְך — ְרצֹוֵנְך ֶהָחָזק. ּכָ ּתְ  
ה. ָ ִאּשׁ ֹוֵלט ּבָ ֶבר הּוא ַהּשׁ י ַהּגֶ ָהִראׁשֹוָנה ּכִ

ה  ֲעֹבד ָקׁשֶ ר ּתַ ֲאׁשֶ ה — ַרק ּכַ בֹון ּתֹאְכֶלּנָ ִעּצָ ּבְ יז  
ן ְלָך ְיבּול. ּתֵ ָהֲאָדָמה ּתִ

ים. יִחים ּדֹוְקָרִנּיִ ר — ׂשִ ְוקֹוץ ְוַדְרּדַ יח  

ְרֵנס  ֵדי ְלִהְתּפַ יָך ּתֹאַכל ֶלֶחם — ּכְ ֵזַעת ַאּפֶ ּבְ יט 
ה.  יַע ְוַלֲעֹבד ָקׁשֶ ְצָטֵרְך ְלַהּזִ ּתִ

מּות. ר ּתָ ַעד ׁשּוְבָך ֶאל־ָהֲאָדָמה — ַעד ֲאׁשֶ  

ִתְמָנע ֲחִפירֹות ּבְ ת — ִנְמָצא ּבַ ֶסל ָנָחׁש ָעׂשּוי ְנחׁשֶ ּפֶ
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יָת  י ָעׂשִ ָחׁש: ּכִ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֱאֹלִהים ֶאל־ַהּנָ יד  

ֵהָמה ּוִמּכֹל  ל־ַהּבְ ה ִמּכָ ּזֹאת, ָארּור ַאּתָ
ֹחְנָך ֵתֵלְך, ְוָעָפר ּתֹאַכל  ֶדה. ַעל־ּגְ ת ַהּשָׂ ַחּיַ

יָך. ל־ְיֵמי ַחּיֶ ּכָ
ה ּוֵבין  ָ יְנָך ּוֵבין ָהִאּשׁ ית ּבֵ ְוֵאיָבה ָאׁשִ טו  
ַזְרֲעָך ּוֵבין ַזְרָעּה. הּוא ְיׁשּוְפָך ֹראׁש, 

ׁשּוֶפּנּו ָעֵקב. ה ּתְ ְוַאּתָ
בֹוֵנְך  ה ִעּצְ ה ַאְרּבֶ ה ָאַמר: ַהְרּבָ ָ ֶאל־ָהִאּשׁ טז  
ְך  ְלִדי ָבִנים. ְוֶאל־ִאיׁשֵ ֶעֶצב ּתֵ ְוֵהֹרֵנְך, ּבְ

ְך. ל־ּבָ ׁשּוָקֵתְך, ְוהּוא ִיְמׁשָ ּתְ
ָך,  ּתֶ ַמְעּתָ ְלקֹול ִאׁשְ י־ׁשָ ּוְלָאָדם ָאַמר: ּכִ יז  

יִתיָך ֵלאֹמר, ֹלא  ר ִצּוִ ַוּתֹאַכל ִמן־ָהֵעץ ֲאׁשֶ
ֲעבּוֶרָך.  ּנּו, ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ּבַ ֹתאַכל ִמּמֶ

יָך. ה ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ בֹון ּתֹאְכֶלּנָ ִעּצָ ּבְ
ְצִמיַח ָלְך, ְוָאַכְלּתָ  ר ּתַ ְוקֹוץ ְוַדְרּדַ יח  

ֶדה. ב ַהּשָׂ ֶאת־ֵעׂשֶ
יָך ּתֹאַכל ֶלֶחם, ַעד ׁשּוְבָך  ֵזַעת ַאּפֶ ּבְ יט  

י־ָעָפר  . ּכִ ְחּתָ ה ֻלּקָ ּנָ י ִמּמֶ ֶאל־ָהֲאָדָמה, ּכִ
ׁשּוב. ה, ְוֶאל־ָעָפר ּתָ ַאּתָ

ר: סּוק יט ְמֻסּפָ סּוק יד ַעד ּפָ  ִמּפָ
ָחׁש.  ֱאֹלִהים ֶהֱעִניׁש ֶאת ַהּנָ

ּתֹו. ֱאֹלִהים ֶהֱעִניׁש ֶאת ָהָאָדם ְוֶאת ִאׁשְ

ל.  ְהֶיה ְמֻקּלָ ה — ּתִ ָארּור ַאּתָ יד 
ְזַחל. ְטְנָך ּתִ ֹחְנָך ֵתֵלְך — ַעל ּבִ ַעל־ּגְ  

דֹוָלה.  ְנָאה ּגְ ְוֵאיָבה — ׂשִ טו  
ים.  ית — ָאׂשִ ָאׁשִ  

ֶניָך.  ֶניָך ּוְבֵני ּבָ ַזְרֲעָך — ּבָ  
ָחׁש. ְיׁשּוְפָך ֹראׁש — ָהָאָדם ִיְרֹמס ֶאת ֹראׁש ַהּנָ  

ֲעֵקב  יׁש ֶאת ָהָאָדם ּבַ ָחׁש ַיּכִ ׁשּוֶפּנּו ָעֵקב — ַהּנָ ּתְ  
ָהֶרֶגל.

ֵהָריֹון.  י ּבַ בֹוֵנְך ְוֵהֹרֵנְך — ַהּקׁשִ ִעּצְ טז 
ְכֵאב. ֶעֶצב — ּבִ ּבְ  

ַעם  ּפַ אן ֶנֱאַמר ּבַ ׁשּוָקֵתְך — ְרצֹוֵנְך ֶהָחָזק. ּכָ ּתְ  
ה. ָ ִאּשׁ ֹוֵלט ּבָ ֶבר הּוא ַהּשׁ י ַהּגֶ ָהִראׁשֹוָנה ּכִ

ה  ֲעֹבד ָקׁשֶ ר ּתַ ֲאׁשֶ ה — ַרק ּכַ בֹון ּתֹאְכֶלּנָ ִעּצָ ּבְ יז  
ן ְלָך ְיבּול. ּתֵ ָהֲאָדָמה ּתִ

ים. יִחים ּדֹוְקָרִנּיִ ר — ׂשִ ְוקֹוץ ְוַדְרּדַ יח  

ְרֵנס  ֵדי ְלִהְתּפַ יָך ּתֹאַכל ֶלֶחם — ּכְ ֵזַעת ַאּפֶ ּבְ יט 
ה.  יַע ְוַלֲעֹבד ָקׁשֶ ְצָטֵרְך ְלַהּזִ ּתִ

מּות. ר ּתָ ַעד ׁשּוְבָך ֶאל־ָהֲאָדָמה — ַעד ֲאׁשֶ  

ִתְמָנע ֲחִפירֹות ּבְ ת — ִנְמָצא ּבַ ֶסל ָנָחׁש ָעׂשּוי ְנחׁשֶ ּפֶ



י ִהוא  ה, ּכִ ּתֹו ַחּוָ ם ִאׁשְ ְקָרא ָהָאָדם ׁשֵ ַוּיִ כ  
ל־ָחי. ָהְיָתה ֵאם ּכָ

ּתֹו  ַעׂש ְיהָוה ֱאֹלִהים ְלָאָדם ּוְלִאׁשְ ַוּיַ כא  

ם. ׁשֵ ְלּבִ ְתנֹות עֹור ַוּיַ ּכָ
ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֱאֹלִהים: ֵהן ָהָאָדם ָהָיה  כב  

ה  ּנּו ָלַדַעת טֹוב ָוָרע, ְוַעּתָ ַאַחד ִמּמֶ ּכְ
ים  ם ֵמֵעץ ַהַחּיִ ַלח ָידֹו, ְוָלַקח ּגַ ן־ִיׁשְ ּפֶ

ְוָאַכל, ָוַחי ְלֹעָלם.
ן־ֵעֶדן, ַלֲעֹבד  ֵחהּו ְיהָוה ֱאֹלִהים ִמּגַ ּלְ ַוְיׁשַ כג  

ם. ָ ח ִמּשׁ ר ֻלּקַ ֶאת־ָהֲאָדָמה, ֲאׁשֶ
ֶדם  ן ִמּקֶ ּכֵ ׁשְ ַוְיָגֶרׁש ֶאת־ָהָאָדם. ַוּיַ כד  

ֻרִבים ְוֶאת ַלַהט ַהֶחֶרב  ְלַגן־ֵעֶדן ֶאת־ַהּכְ
ים. ֶרְך ֵעץ ַהַחּיִ ֹמר ֶאת־ּדֶ ֶכת, ִלׁשְ ְתַהּפֶ ַהּמִ

ר: סּוק כד ְמֻסּפָ סּוק כ ַעד ּפָ  ִמּפָ
ן ֵעֶדן. ֵרׁש ֶאת ָהָאָדם ִמּגַ ֱאֹלִהים ּגֵ

ה יֹוֶלֶדת ְיָלִדים.  ָ ל־ָחי — ָהִאּשׁ ֵאם ּכָ כ  
ָגִדים. ְתנֹות — ּבְ כא  ּכָ

ה  ּנָ ר ִמּמֶ ם — ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ָ ח ִמּשׁ ר ֻלּקַ ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ כג  
נֹוַצר.

ֻרִבים — ַמְלָאִכים.  ַהּכְ כד  
ֵאׁש  ֶכת — ֶחֶרב ֲעטּוָפה ּבְ ְתַהּפֶ   ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ

ּוִמְסּתֹוֶבֶבת.
ים. ֶרְך ַהּמֹוִביָלה ְלֵעץ ַהַחּיִ ים — ַהּדֶ ֶרְך ֵעץ ַהַחּיִ ּדֶ  

ן  ל ּפַ ר ַאּבֶ ן ֵעֶדן — ִצּיֵ רּוׁש ִמּגַ ַהּגֵ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק ג

ַהּנָחָׁש ִּפָּתה ֶאת הָאִָּׁשה לֶאֱכֹל ֵמעֵץ ַהּדַעַת

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק יג

ֵאינֹו ַמְתִאים  ט ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַמֲחקּו ֶאת ַהּמִ  .1 

 ָלִאּיּור. 

ִאּיּור: רֹוִאים ּבָ

ִרי  ה ְמַפֶחֶדת ֶלֱאֹכל ִמּפְ ָ ָהִאּשׁ א.    
ַעת. ֵעץ ַהּדַ  

ְכֵנַע אֹוָתּה  ה ְלׁשַ ָחׁש ְמַנּסֶ ַהּנָ ב.    
ִרי. ֶלֱאֹכל ֵמַהּפְ  

יָבה ְלִדְבֵרי  ה ֵאיָנּה ַמְקׁשִ ָ ָהִאּשׁ ג.    

ָחׁש. ַהּנָ  
 

ִאּיּור: רֹוִאים ּבָ   .2

ִרי ָהֵעץ. ה אֹוֶכֶלת ִמּפְ ַחּוָ א.   

ה. ָחׁש ִנְרֶאה ְמֻרּצֶ ַהּנָ ב.   

ה. ָ ָחׁש ּכֹוֵעס ַעל ָהִאּשׁ ַהּנָ ג.   

.1

.2
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.2
אפשר לשאול: האם גם 

לבני אדם בימינו קורים 
דברים דומים?

כדאי לעודד את התלמידים 
להביא דוגמאות מנסיונם.

־ התלמידים יגיעו 
למסקנה, שגם בימינו 

אנשים מתפתים ועוברים 
על חוקים ועל איסורים.

שיפוט.



ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק ג

ַהּנָחָׁש ִּפָּתה ֶאת הָאִָּׁשה לֶאֱכֹל ֵמעֵץ ַהּדַעַת

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק יג

ֵאינֹו ַמְתִאים  ט ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַמֲחקּו ֶאת ַהּמִ  .1 

 ָלִאּיּור. 

ִאּיּור: רֹוִאים ּבָ

ִרי  ה ְמַפֶחֶדת ֶלֱאֹכל ִמּפְ ָ ָהִאּשׁ א.    
ַעת. ֵעץ ַהּדַ  

ְכֵנַע אֹוָתּה  ה ְלׁשַ ָחׁש ְמַנּסֶ ַהּנָ ב.    
ִרי. ֶלֱאֹכל ֵמַהּפְ  

יָבה ְלִדְבֵרי  ה ֵאיָנּה ַמְקׁשִ ָ ָהִאּשׁ ג.    

ָחׁש. ַהּנָ  
 

ִאּיּור: רֹוִאים ּבָ   .2

ִרי ָהֵעץ. ה אֹוֶכֶלת ִמּפְ ַחּוָ א.   

ה. ָחׁש ִנְרֶאה ְמֻרּצֶ ַהּנָ ב.   

ה. ָ ָחׁש ּכֹוֵעס ַעל ָהִאּשׁ ַהּנָ ג.   

.1

.2

ּפֶֶרק ג   �   �2

.2
אפשר לשאול: האם גם 

לבני אדם בימינו קורים 
דברים דומים?

כדאי לעודד את התלמידים 
להביא דוגמאות מנסיונם.

־ התלמידים יגיעו 
למסקנה, שגם בימינו 

אנשים מתפתים ועוברים 
על חוקים ועל איסורים.

שיפוט.



ִאּיּור: רֹוִאים ּבָ   .3

ְכֵנַע ֶאת  ה ְלׁשַ ה ְמַנּסָ ָ א.  ָהִאּשׁ  
ִרי. ָאָדם ֶלֱאֹכל ִמן ַהּפְ

ה. ָ יב ָלִאּשׁ ב. ָאָדם לֹא ַמְקׁשִ  

ט ִאם ֶלֱאֹכל  ג.  ָהָאָדם ִמְתַלּבֵ  
ִרי. ֵמַהּפְ

ִאּיּור: רֹוִאים ּבָ   .4

ִלים ַעל  ּכְ ה ִמְסּתַ ָ א.  ָאָדם ְוָהִאּשׁ  
ָחׁש. ַהּנָ

ִרים  ּתְ ה ִמְסּתַ ָ ב.  ָאָדם ְוָהִאּשׁ  
ָחְטאּו. ֵמֱאלִֹהים. ֵהם ֵהִבינּו ׁשֶ

ה ִנְרִאים ְמֹבָהִלים  ָ ג.  ָאָדם ְוָהִאּשׁ  
ּוִמְתָקְרִבים ֶזה ָלֶזה.

ִאּיּור: רֹוִאים ּבָ   .5

ה ְנבֹוִכים. ָ ָאָדם ְוָהִאּשׁ א.   

ה. ה ִהְתַרֲחקּו ֶזה ִמּזֶ ָאָדם ְוַחּוָ ב.   

ּסּו ֶאת  ה ּכִ ג.  ָאָדם ְוַחּוָ  
יָחה ִעם  יֶהם, ַאֲחֵרי ַהּשִׂ ַמֲעֻרּמֵ

ֱאלִֹהים.

ִאּיּור: רֹוִאים ּבָ  .6

ה. ָ ים ֶאת ָהִאּשׁ א.  ָהָאָדם ַמֲאׁשִ  

ָחׁש. יָמה ֶאת ַהּנָ ה ַמֲאׁשִ ָ ב.  ָהִאּשׁ  

ה ְוַהָנָחׁש  ָ ג.  ָאָדם, ָהִאּשׁ  
יִמים ֶזה ֶאת ֶזה. ַמֲאׁשִ
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4. שיפוט.
האיור מזמן עיסוק 

במושגי חטא-עברה על צו 
האלהים. אפשר לשאול: 

במה חטאו אדם והאישה?

 .6
האיור מזמן עיסוק 

בשאלה: האם אדם, חוה 
והנחש אשמים באותה 

 מידה? 
או מי האשם במה שקרה? 

על מי מוטלת האחריות? 
ממגוון התשובות שיתקבלו 
אפשר יהיה להגיע לסיכום, 

שכל אחת מהדמויות 
אחראית למעשיה, והיתה 
לה האפשרות לבחור שלא 

לעשות זאת.
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תּוב: ָפסּוק ה ּכָ ּבְ

ּנּו,  יֹום ֲאָכְלֶכם ִמּמֶ י ּבְ י ֹיֵדַע ֱאֹלִהים, ּכִ  ּכִ
אֹלִהים, ֹיְדֵעי טֹוב ָוָרע. ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם, ִוְהִייֶתם ּכֵ

ַעת? ה ֶלֱאֹכל ֵמֵעץ ַהּדַ ָ ְכֵנַע ֶאת ָהִאּשׁ ֵדי ְלׁשַ ָחׁש ּכְ ָמה ָטַען ַהּנָ   .1

ָכל ֹזאת  ה ֶאת ָהֱאֶמת. ַמּדּוַע ּבְ ֱאלִֹהים ְיַגּלֶ ּתֹו ָיְדעּו ׁשֶ ַאל: ָאָדם ְוִאׁשְ א.  רֹון ׁשָ  .2

ירּו ְלרֹון. ְקרּו לֹו? ֲענּו ְוַהְסּבִ ׁשִ

ַגּלּו ֶאת ָהֱאֶמת ּוְבָכל ֹזאת  ּיְ ָלִדים ָיְדעּו ׁשֶ ּיְ ר ִמְקֶרה ׁשֶ ב.  ַהִאם ּתּוְכלּו ְלַסּפֵ  

ְקרּו? ׁשִ

ׁשּובֹות: ּטּוִיים ְלִפי ַסל ַהּתְ ִלימּו ֶאת ַהּבִ ַהׁשְ  .3

ים ֵאיָנם   ֲעֵלי ַהַחּיִ א. ּבַ  

ְסָעָדה ָהָיה    ּמִ ׁש ּבַ ֻהּגַ ָהֹאֶכל ׁשֶ ב.   
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חז"ל "מודה ועוזב ירוחם".
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 אֱֹלִהים הֶעֱנִיׁש ֶאת ַהּנָחָׁש, 
ֶאת הָאִָּׁשה וְֶאת אָדָם

ִקְראּו ִמּפָסּוק יד עַד ּפָסּוק כד

מּות ֶאל ָהֹעֶנׁש. א.  ִמְתחּו ַקו ִמן ַהּדְ   .1 

ט ֶאָחד. ּפָ ׁשְ מּות יֹוֵתר ִמּמִ ר ְלָכל ּדְ ֵ ר ְלַקּשׁ ֶאְפׁשָ

ָהֹעֶנׁש מּות  ַהּדְ
יִדים. ים ּוַמְכּבִ ָדה ִיְהיּו ָקׁשִ ַהֵהָריֹון ְוַהּלֵ ָחׁש  = ַהּנָ

ה ָלמּות. ל ֶנֶפׁש ַחּיָ סֹוָפּה ׁשֶ   

ְצָטֵרְך ִלְזֹחל. לֹא ִיְהיּו ְלָך ַרְגַלִים, ּתִ = ָאָדם 

ֵדי  ה ְמאֹוד ּכְ ָצִריְך ִיְהֶיה ַלֲעֹבד ָקׁשֶ ה  ָ  = ָהִאּשׁ

ְרֵנס. ְלִהְתּפַ  

ן ֵעֶדן. רּוׁש ִמּגַ ּגֵ   

ִטים: ּפָ ׁשְ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ב.  ַהׁשְ   

ם   ׁשֵ ּתֹו ּבְ  ָאָדם ָקָרא ְלִאׁשְ

ם הּוא  ַתן ָאָדם ַלׁשֵּ ּנָ ר ׁשֶ  ַהֶהְסּבֵ

ה  ֵאָנה ָנַתן ֱאלִֹהים ְלָאָדם ּוְלַחּוָ ְמקֹום ֲעֵלה ּתְ ּבִ

ֵני ָהָאָדם ִלְפֵני ַהֵחְטא? ל ֱאלִֹהים ַעל ּבְ ְעּתֹו ׁשֶ ֲערּו ָמה ָהְיָתה ּדַ ׁשַ א.   .2

ְעּתֹו ֲעֵליֶהם ַאֲחֵרי ַהֵחְטא? ֲערּו ָמה ָהְיָתה ּדַ ׁשַ ב.   

�2   �   ּפֶֶרק ג

.1
אפשר לעסוק בשאלה: 
מדוע העניש אלוהים 
את שלושתם? חשוב 

שהתלמידים יבינו, שלכל 
אחד מהם היה אחראי, 

בתורו, להפרת דברי האל.

.2
 חשוב שהתלמידים יבינו, 
כי העולם והברואים היו 
טובים. אך לאחר החטא, 
העולם אינו מושלם כפי 

שהיה.
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ְתִאים ֵמַהּתֹוָרה. ט ַהּמַ ּפָ ׁשְ מּוָנה ֶאל ַהּמִ 2. ִמְתחּו ַקו ִמן ַהּתְ

ִנים. ְלִדי ּבָ ֶעֶצב ּתֵ            ּבְ

יָך ּתֹאַכל ֶלֶחם. ֵזַעת ַאּפֶ  ּבְ

ׁשּוב. ה ְוֶאל ָעָפר ּתָ י ָעָפר ַאּתָ ּכִ

ֵני ָהָאָדם? ף ְלָכל ּבְ ּתָ ים ְמׁשֻ ין ָהֳעָנׁשִ א.  ֵאיֶזה ִמּבֵ   .3

ן,  ה ִאם ּכֵ ּמֶ ְמָרּה". ּבַ ָעָליו: "ְלָעְבָדּה ּוְלׁשָ ַגן ֵעֶדן ֶנֱאָמר ָלָאָדם ׁשֶ ם ּבְ ב.  ּגַ  

ן ֵעֶדן? רּוׁש ִמּגַ יו ַאֲחֵרי ַהּגֵ ּנּו ַחּיָ ּתַ ִהׁשְ

.2
אפשר להציע לתלמידים 

להציג את הביטויים 
בפנטומימה.

במשך אלפי שנים, 
הגברים היו אלה שעבדו 
מחוץ לבית וסיפקו מזון 
למשפחה. הגברים יותר 

חזקים פיזית, יצאו לצוד 
ולהילחם כדי להגן על 

משפחתם וכפרם ולכן היו 
לשולטים. הנשים עבדו 
בבית ובסביבתו ודאגו 

למשפחה.
בתקופתנו, הנשים רוצות 
להיות שוות לגברים ולכן 
הן בוחרות לצאת לעבוד 

מחוץ לבית.
הפסוק "בֵזעת אפיך תאכל 
לחם" מכוון בימינו לגברים 

ולנשים.

.3
אפשר לעסוק בשאלה: 
כיצד קיבל האדם מזון 
מהאדמה לפני העונש, 

וכיצד יקבל מזון מהאדמה 
אחרי העונש?

אפשר לחזור על הביטוים 
בדרך של מציאת ביטויים 

נרדפים, כגון: "תתפרנס 
מעבודה קשה", "תסבלי 

בזמן הלידה", "תיקבר 
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פרק ד

ֶלד  ַהר ַוּתֵ ּתֹו, ַוּתַ ה ִאׁשְ ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת־ַחּוָ א  
ֶאת־ַקִין ַוּתֹאֶמר: ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת־ְיהָוה.
ַוּתֶֹסף ָלֶלֶדת ֶאת־ָאִחיו ֶאת־ָהֶבל. ַוְיִהי  ב  
ֶהֶבל ֹרֵעה ֹצאן, ְוַקִין ָהָיה ֹעֵבד ֲאָדָמה.

ִרי ָהֲאָדָמה  ֵבא ַקִין ִמּפְ ץ ָיִמים, ַוּיָ ַוְיִהי ִמּקֵ ג  
ִמְנָחה ַליהָוה.

ֹכרֹות ֹצאנֹו  ְוֶהֶבל ֵהִביא ַגם־הּוא ִמּבְ ד  
ע ְיהָוה ֶאל־ֶהֶבל  ׁשַ ּוֵמֶחְלֵבֶהן. ַוּיִ

ְוֶאל־ִמְנָחתֹו,
ַחר  ָעה. ַוּיִ ְוֶאל־ַקִין ְוֶאל־ִמְנָחתֹו ֹלא ׁשָ ה  

ָניו. לּו ּפָ ּפְ ְלַקִין ְמֹאד, ַוּיִ
ה ָחָרה ָלְך,  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־ָקִין: ָלּמָ ו  

ה ָנְפלּו ָפֶניָך? ְוָלּמָ
ֵאת, ְוִאם ֹלא ֵתיִטיב,  יִטיב ׂשְ ֲהלֹוא ִאם־ּתֵ ז  

ׁשּוָקתֹו  את רֵֹבץ, ְוֵאֶליָך ּתְ ַתח ַחּטָ ַלּפֶ
ל־ּבֹו.  ְמׁשָ ה ּתִ ְוַאּתָ

ר: סּוק ז ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
כֹור,  ן ַהּבְ ִנים. ַקִין, ַהּבֵ ֵני ּבָ ה נֹוְלדּו ׁשְ ְלָאָדם ּוְלַחּוָ
ִעיר, ָהָיה רֹוֵעה  ן ַהּצָ ָהָיה עֹוֵבד ֲאָדָמה. ֶהֶבל, ַהּבֵ

ֹצאן.

ה — ָהיּו זּוג.  ָיַדע ֶאת־ַחּוָ א  
ן. י ּבֵ ת ָהֵאל ָיַלְדּתִ ִבְרּכַ ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת־ְיהָוה — ּבְ  

ים.  ים ְוִעּזִ ָבׂשִ ל ּכְ ֹרֵעה ֹצאן — ְמַגּדֵ ב  
ר. ֹעֵבד ֲאָדָמה — ִאּכָ  

ר ָעַבר ְזַמן. ֲאׁשֶ ץ ָיִמים — ּכַ ִמּקֵ ג  
ָנה ַלה'. ִמְנָחה ַליהָוה — ַמּתָ  

ּנֹוְלדּו  ָלִאים, ׁשֶ ָדִיים ְוַהּטְ ֹכרֹות ֹצאנֹו — ִמן ַהּגְ ִמּבְ ד  
ִראׁשֹוִנים.

ה  ע ְיהָוה ֶאל־ֶהֶבל — ֱאֹלִהים ָהָיה ְמֻרּצֶ ׁשַ ַוּיִ  
ל ֶהֶבל. ְנָחתֹו ׁשֶ ִמּמִ

ַעס ְמאֹוד. ַחר ְלַקִין — ַקִין ּכָ ַוּיִ ה  
ע ְוֶנֱעַלב. ָנְפלּו ָפֶניָך — ַקִין ִנְפּגַ ו 

ק.  ְלַמד ְלִהְתַאּפֵ ֵאת — ִאם ּתִ יִטיב ׂשְ ֲהלֹוא ִאם־ּתֵ ז  
ַמע  ָ ּשׁ את רֵֹבץ — ִאם ּתִ ַתח ַחּטָ ְוִאם ֹלא ֵתיִטיב, ַלּפֶ  

ים ָרִעים. ה ַמֲעׂשִ ֲעׂשֶ בֹות ָהָרעֹות, ּתַ ְחׁשָ ַלּמַ
ם ִאם  ל־ּבֹו — ּגַ ְמׁשָ ה ּתִ ׁשּוָקתֹו ְוַאּתָ ְוֵאֶליָך ּתְ  

ק  ה ָיכֹול ְלִהְתַאּפֵ הּו ַרע, ַאּתָ ֶ ְרֶצה ַלֲעׂשֹות ַמּשׁ ּתִ
ְוֹלא ַלֲעׂשֹות ַרע.

ָנה( ֶאֶלף ׁשָ ְפֵני ּכְ ְנָהב )ִמּלִ ְסלֹוֵני ׁשֶ ַקִין ְוֶהֶבל — ּפִ
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ְהיֹוָתם  ַוּיֹאֶמר ַקִין ֶאל־ֶהֶבל ָאִחיו. ַוְיִהי ּבִ ח  
ַהְרֵגהּו. ָקם ַקִין ֶאל־ֶהֶבל ָאִחיו, ַוּיַ ֶדה ַוּיָ ּשָׂ ּבַ

ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־ַקִין: ֵאי ֶהֶבל ָאִחיָך?  ט 
י, ֲהׁשֵֹמר ָאִחי ָאֹנִכי? ַוּיֹאֶמר: ֹלא ָיַדְעּתִ

ֵמי ָאִחיָך  יָת? קֹול ּדְ ַוּיֹאֶמר: ֶמה ָעׂשִ י  
ֹצֲעִקים ֵאַלי ִמן־ָהֲאָדָמה.

ר  ה ִמן־ָהֲאָדָמה, ֲאׁשֶ ה ָארּור ָאּתָ ְוַעּתָ יא  

ֵמי ָאִחיָך  יָה ָלַקַחת ֶאת ּדְ ְצָתה ֶאת ּפִ ּפָ
ֶדָך. ִמּיָ

ת־ּכָֹחּה  י ַתֲעֹבד ֶאת־ָהֲאָדָמה, ֹלא־תֵֹסף ּתֵ ּכִ יב  

ְהֶיה ָבָאֶרץ. ָלְך. ָנע ָוָנד ּתִ
ׂשֹא. דֹול ֲעו ִֹני ִמּנְ ַוּיֹאֶמר ַקִין ֶאל־ְיהָוה: ּגָ יג  
ֵני ָהֲאָדָמה  ּתָ ֹאִתי ַהּיֹום ֵמַעל ּפְ ַרׁשְ ֵהן ּגֵ יד  

ָאֶרץ,  ֵתר, ְוָהִייִתי ָנע ָוָנד ּבָ ֶניָך ֶאּסָ ּוִמּפָ
ְוָהָיה ָכל־ֹמְצִאי ַיַהְרֵגִני.

ל־ֹהֵרג ַקִין  ַוּיֹאֶמר לֹו ְיהָוה: ָלֵכן ּכָ טו  
ם ְיהָוה ְלַקִין אֹות,  ׂשֶ ם. ַוּיָ ְבָעַתִים ֻיּקָ ׁשִ

ל־ֹמְצאֹו. י ַהּכֹות־ֹאתֹו ּכָ ְלִבְלּתִ
ֶאֶרץ־נֹוד,  ב ּבְ ׁשֶ ְפֵני ְיהָוה, ַוּיֵ ֵצא ַקִין ִמּלִ ַוּיֵ טז  

ִקְדַמת־ֵעֶדן.

ר: סּוק טז ְמֻסּפָ סּוק ח ַעד ּפָ  ִמּפָ
ַקִין ָהַרג ֶאת ֶהֶבל. ֱאֹלִהים ֶהֱעִניׁש ֶאת ַקִין.

ל ַעל ֶהֶבל. ָקם ַקִין ֶאל־ֶהֶבל ָאִחיו — ִהְתַנּפֵ ַוּיָ ח  
ֵאי — ֵאיֹפה. ט 

ֲהׁשֵֹמר ָאִחי ָאֹנִכי? — ֲאִני ֹלא ַאְחַראי ְלָאִחי.  
ֵמי ָאִחיָך ֹצֲעִקים ֵאַלי ִמן־ָהֲאָדָמה —  קֹול ּדְ י  

ּכַֹח ֶאת  ר ִלׁשְ ָנתֹו — ִאי ֶאְפׁשָ ָאל ְוַכּוָ ּטּוי מּוׁשְ ַהּבִ
יָת. ָעׂשִ ה ָהַרע ׁשֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ

ל. ָארּור — ְמֻקּלָ יא  
ֲאָדָמה. ר ּבָ יָה — ֶהֶבל ִנְקּבַ ְצָתה ֶאת ּפִ ּפָ  

ְהֶיה  ת־ּכָֹחּה ָלְך — ָהֲאָדָמה ֹלא ּתִ ֹלא־תֵֹסף ּתֵ יב  
ה.  ּפֹוִרּיָ

ָמקֹום ָקבּוַע.  גּור ּבְ ְהֶיה — ֹלא ּתָ ָנע ָוָנד ּתִ   
קֹום ְלָמקֹום. ְנּדֹד ִמָמּ ּתִ

י  ּלִ ַהֵחְטא ׁשֶ י ׁשֶ ׂשֹוא — ַאף ַעל ּפִ דֹול ֲעֹוִני ִמּנְ ּגָ יג  
ה  י ָקׁשֶ ְלּתִ ּבַ ּקִ ר ִלְסֹלַח ִלי, ָהֹעֶנׁש ׁשֶ דֹול, ְוִאי ֶאְפׁשָ ּגָ

ְמאֹוד.
ִיְפּגׁש אֹוִתי. ל ָאָדם ׁשֶ ְוָהָיה ָכל־ֹמְצִאי — ּכָ יד  

דֹוִלים  ָקָמה ְוָהֹעֶנׁש ִיְהיּו ּגְ ם — ַהּנְ ְבָעַתִים ֻיּקָ ׁשִ טו  
ְמאֹוד. 

ּלֹא ַיַהְרגּו אֹותֹו. ֵדי ׁשֶ י ַהּכֹות־ֹאתֹו — ּכְ ְלִבְלּתִ  
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ְהיֹוָתם  ַוּיֹאֶמר ַקִין ֶאל־ֶהֶבל ָאִחיו. ַוְיִהי ּבִ ח  
ַהְרֵגהּו. ָקם ַקִין ֶאל־ֶהֶבל ָאִחיו, ַוּיַ ֶדה ַוּיָ ּשָׂ ּבַ

ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־ַקִין: ֵאי ֶהֶבל ָאִחיָך?  ט 
י, ֲהׁשֵֹמר ָאִחי ָאֹנִכי? ַוּיֹאֶמר: ֹלא ָיַדְעּתִ

ֵמי ָאִחיָך  יָת? קֹול ּדְ ַוּיֹאֶמר: ֶמה ָעׂשִ י  
ֹצֲעִקים ֵאַלי ִמן־ָהֲאָדָמה.

ר  ה ִמן־ָהֲאָדָמה, ֲאׁשֶ ה ָארּור ָאּתָ ְוַעּתָ יא  

ֵמי ָאִחיָך  יָה ָלַקַחת ֶאת ּדְ ְצָתה ֶאת ּפִ ּפָ
ֶדָך. ִמּיָ

ת־ּכָֹחּה  י ַתֲעֹבד ֶאת־ָהֲאָדָמה, ֹלא־תֵֹסף ּתֵ ּכִ יב  

ְהֶיה ָבָאֶרץ. ָלְך. ָנע ָוָנד ּתִ
ׂשֹא. דֹול ֲעו ִֹני ִמּנְ ַוּיֹאֶמר ַקִין ֶאל־ְיהָוה: ּגָ יג  
ֵני ָהֲאָדָמה  ּתָ ֹאִתי ַהּיֹום ֵמַעל ּפְ ַרׁשְ ֵהן ּגֵ יד  

ָאֶרץ,  ֵתר, ְוָהִייִתי ָנע ָוָנד ּבָ ֶניָך ֶאּסָ ּוִמּפָ
ְוָהָיה ָכל־ֹמְצִאי ַיַהְרֵגִני.

ל־ֹהֵרג ַקִין  ַוּיֹאֶמר לֹו ְיהָוה: ָלֵכן ּכָ טו  
ם ְיהָוה ְלַקִין אֹות,  ׂשֶ ם. ַוּיָ ְבָעַתִים ֻיּקָ ׁשִ

ל־ֹמְצאֹו. י ַהּכֹות־ֹאתֹו ּכָ ְלִבְלּתִ
ֶאֶרץ־נֹוד,  ב ּבְ ׁשֶ ְפֵני ְיהָוה, ַוּיֵ ֵצא ַקִין ִמּלִ ַוּיֵ טז  

ִקְדַמת־ֵעֶדן.

ר: סּוק טז ְמֻסּפָ סּוק ח ַעד ּפָ  ִמּפָ
ַקִין ָהַרג ֶאת ֶהֶבל. ֱאֹלִהים ֶהֱעִניׁש ֶאת ַקִין.

ל ַעל ֶהֶבל. ָקם ַקִין ֶאל־ֶהֶבל ָאִחיו — ִהְתַנּפֵ ַוּיָ ח  
ֵאי — ֵאיֹפה. ט 

ֲהׁשֵֹמר ָאִחי ָאֹנִכי? — ֲאִני ֹלא ַאְחַראי ְלָאִחי.  
ֵמי ָאִחיָך ֹצֲעִקים ֵאַלי ִמן־ָהֲאָדָמה —  קֹול ּדְ י  

ּכַֹח ֶאת  ר ִלׁשְ ָנתֹו — ִאי ֶאְפׁשָ ָאל ְוַכּוָ ּטּוי מּוׁשְ ַהּבִ
יָת. ָעׂשִ ה ָהַרע ׁשֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ

ל. ָארּור — ְמֻקּלָ יא  
ֲאָדָמה. ר ּבָ יָה — ֶהֶבל ִנְקּבַ ְצָתה ֶאת ּפִ ּפָ  

ְהֶיה  ת־ּכָֹחּה ָלְך — ָהֲאָדָמה ֹלא ּתִ ֹלא־תֵֹסף ּתֵ יב  
ה.  ּפֹוִרּיָ

ָמקֹום ָקבּוַע.  גּור ּבְ ְהֶיה — ֹלא ּתָ ָנע ָוָנד ּתִ   
קֹום ְלָמקֹום. ְנּדֹד ִמָמּ ּתִ

י  ּלִ ַהֵחְטא ׁשֶ י ׁשֶ ׂשֹוא — ַאף ַעל ּפִ דֹול ֲעֹוִני ִמּנְ ּגָ יג  
ה  י ָקׁשֶ ְלּתִ ּבַ ּקִ ר ִלְסֹלַח ִלי, ָהֹעֶנׁש ׁשֶ דֹול, ְוִאי ֶאְפׁשָ ּגָ

ְמאֹוד.
ִיְפּגׁש אֹוִתי. ל ָאָדם ׁשֶ ְוָהָיה ָכל־ֹמְצִאי — ּכָ יד  

דֹוִלים  ָקָמה ְוָהֹעֶנׁש ִיְהיּו ּגְ ם — ַהּנְ ְבָעַתִים ֻיּקָ ׁשִ טו  
ְמאֹוד. 

ּלֹא ַיַהְרגּו אֹותֹו. ֵדי ׁשֶ י ַהּכֹות־ֹאתֹו — ּכְ ְלִבְלּתִ  
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ַקיִן, ּבְנָם ֶׁשל אָדָם וְַחּוָה, הַָרג ֶאת הֶבֶל אִָחיו

 ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק ז

ר ַעל ֶהֶבל? ר ַעל ַקִין? ָמה ְמֻסּפָ 1. ָמה ְמֻסּפָ

ְתִאים: ִמְתחּו ַקו ֶאל ָהִעּגּול ַהּמַ  

ִעיר. ן ַהּצָ ָהָיה ַהּבֵ

ל ֹצאן, ָהָיה רֹוֶעה. ּדֵ ּגִ

ר. ד ֶאת ָהֲאָדָמה, ָהָיה ִאּכָ ִעּבֵ

ם ֵלב ַרק ְלִמְנָחתֹו. ֱאלִֹהים ׂשָ

ַעס ְמאֹוד, ָחָרה לֹו. ּכָ

ר מּוָצִרים ֵמַהצֹוֵמַח, ְוָהרֹוִעים ָיְדעּו  ִרים ְלַיּצֵ ָיִמים ְקדּוִמים ָיְדעּו ָהִאּכָ ָבר ּבְ ּכְ  .2

ּטּור  נּו √ ּבַ ְבֵרי עֹור.  ַסּמְ ר ּדִ ָקר ּוְלַיּצֵ ְלָהִכין ְגִביָנה ְוֶחְמָאה ֵמֲחֵלב ַהּצֹאן ְוַהּבָ

ְבָלה: ּטַ ְתִאים ּבַ ַהּמַ

 מּוָצר 

ֵמַהּצֹוֵמַח

 מּוָצר 

ָקר ִמּצֹאן ּוִמּבָ

ַנֲעַלִים

√ ֶלֶחם

ֶצֶמר

ִביָנה ּגְ

ֶחְמָאה

ֶהֶבלַקִין

32   �   ּפֶֶרק ד

 .1
אפשר לשאול: מה ההבדל 

בין מתנה למנחה? 
ולהראות שהמילה ִמנחה 

מציינת סוג של קרבן 
לאלוהים.

אפשר לשאול: מדוע הביאו 
קין והבל מנחה לאלוהים? 

התלמידים ישערו, ויש 
להניח שבין השאר יאמרו: 

כתודה על יבול מוצלח 
או על תנובה טובה של 
הצאן, או אולי ביקשו 

בקשה מאלוהים שהיבול 
או התנובה הבאים יהיו 

מוצלחים.
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 אֱֹלִהים הֶעֱנִיׁש ֶאת ַקיִן

ִקְראּו ִמּפָסּוק ח עַד ּפָסּוק טז

ֵאיָנם ְנכֹוִנים. ִטים ׁשֶ ּפָ ָנכֹון? לֹא ָנכֹון? ַמֲחקּו ִמׁשְ  .1

י. ַקִין הֹוָדה ְוָאַמר: ֲאִני ָהַרְגּתִ  =

י. ִמים. ָאַמר: לֹא ָיַדְעּתִ ה ֶאת ַעְצמֹו ּתָ ַקִין ָעׂשָ  =

ּקֹוֶרה ְלָאִחי. ַקִין ָאַמר: ֲאִני לֹא ַאְחַראי ְלָמה ׁשֶ  =

ָמקֹום ֶאָחד.  ּלֹא ָיגּור ּבְ ֱאלִֹהים ֶהֱעִניׁש ֶאת ַקִין ׁשֶ  =

ְרֵנס ֵמֲעבֹוַדת ָהֲאָדָמה. הּוא לֹא ִיְתּפַ  =

ֱאלִֹהים ָנַתן ְלַקִין אֹות.  =

ַקִין ָנע ָוָנד — 
ן ל ּפַ ר ַאּבֶ ִצּיֵ

התלמידים יבינו בוודאי 
שקין קינא, ולכן התנפל 

על הבל, אף שגם הוא ידע 
כנראה, שהבל אינו אשם.

אפשר לשער שקין לא ידע 
כי התוצאה של מעשיו 

תהיה מותו של הבל.
ואולי יוכלו התלמידים 
להסיק, שקשה לחזות 

תוצאה של אלימות, ולכן 
כדאי להימנע מאלימות. 
חשוב להדגיש כל אחד 

מקנא וקנאה אינה חטא 
בעיני אלוהים, בתנאי 

שאותו אדם שולט 
ברגשותיו. אדם ששולט 

בעצמו לא יגיע לכלל פשע.

אפשר לשוחח על התמונה 
בעזרת השאלות הבאות:
א. איך נראה קין בציור?

ב. מהו יחסו של הצייר אל 
קין? )מרחם עליו, מאמין 

שהוא סובל, וכיו"ב(.
ג. למה משמש המקל את 

קין?
קין מחזיק "מקל נדודים". 
זהו ביטוי לאדם שאין לו 

מקום קבוע.
ד. מי עוד בציור הוא בין 

הנודדים.
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק ד

 אֱֹלִהים הֶעֱנִיׁש ֶאת ַקיִן

ִקְראּו ִמּפָסּוק ח עַד ּפָסּוק טז

ֵאיָנם ְנכֹוִנים. ִטים ׁשֶ ּפָ ָנכֹון? לֹא ָנכֹון? ַמֲחקּו ִמׁשְ  .1

י. ַקִין הֹוָדה ְוָאַמר: ֲאִני ָהַרְגּתִ  =

י. ִמים. ָאַמר: לֹא ָיַדְעּתִ ה ֶאת ַעְצמֹו ּתָ ַקִין ָעׂשָ  =

ּקֹוֶרה ְלָאִחי. ַקִין ָאַמר: ֲאִני לֹא ַאְחַראי ְלָמה ׁשֶ  =

ָמקֹום ֶאָחד.  ּלֹא ָיגּור ּבְ ֱאלִֹהים ֶהֱעִניׁש ֶאת ַקִין ׁשֶ  =

ְרֵנס ֵמֲעבֹוַדת ָהֲאָדָמה. הּוא לֹא ִיְתּפַ  =

ֱאלִֹהים ָנַתן ְלַקִין אֹות.  =

ַקִין ָנע ָוָנד — 
ן ל ּפַ ר ַאּבֶ ִצּיֵ

התלמידים יבינו בוודאי 
שקין קינא, ולכן התנפל 

על הבל, אף שגם הוא ידע 
כנראה, שהבל אינו אשם.

אפשר לשער שקין לא ידע 
כי התוצאה של מעשיו 

תהיה מותו של הבל.
ואולי יוכלו התלמידים 
להסיק, שקשה לחזות 

תוצאה של אלימות, ולכן 
כדאי להימנע מאלימות. 
חשוב להדגיש כל אחד 

מקנא וקנאה אינה חטא 
בעיני אלוהים, בתנאי 

שאותו אדם שולט 
ברגשותיו. אדם ששולט 

בעצמו לא יגיע לכלל פשע.

אפשר לשוחח על התמונה 
בעזרת השאלות הבאות:
א. איך נראה קין בציור?

ב. מהו יחסו של הצייר אל 
קין? )מרחם עליו, מאמין 

שהוא סובל, וכיו"ב(.
ג. למה משמש המקל את 

קין?
קין מחזיק "מקל נדודים". 
זהו ביטוי לאדם שאין לו 

מקום קבוע.
ד. מי עוד בציור הוא בין 

הנודדים.



תּוב: ָפסּוק ט ּכָ ּבְ

 ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ַקִין: ֵאי ֶהֶבל ָאִחיָך? 

י, ֲהׁשֵֹמר ָאִחי ָאֹנִכי? ַוּיֹאֶמר: ֹלא ָיַדְעּתִ

ַאל אֹותֹו: ֵאי ֶהֶבל ָאִחיָך? ה. ַמּדּוַע ֱאלִֹהים ׁשָ ֱאלִֹהים ֲהֵרי יֹוֵדַע ָמה ַקִין ָעׂשָ  .2

ר ַקִין ֶלֱאלִֹהים. ּקֵ ירּו ַמּדּוַע ׁשִ ֲערּו ְוַהְסּבִ א. ׁשַ  .3

ְבֵרי ֱאלִֹהים ְלַקִין? ל ָאָדם ִלְלֹמד ִמּדִ ב. ָמה ָיכֹול ּכָ  

ר ְלַקִין? ם ֱאלִֹהים ִסיַמן ֶהּכֵ 4. ַמּדּוַע ׂשָ

תּוב: ָפסּוק ז ּכָ ּבְ   .5

ֵאת, ְוִאם ֹלא ֵתיִטיב,  יִטיב ׂשְ  ֲהלֹוא ִאם־ּתֵ
ל־ּבֹו. ְמׁשָ ה ּתִ ׁשּוָקתֹו ְוַאּתָ את רֵֹבץ, ְוֵאֶליָך ּתְ ַתח ַחּטָ ַלּפֶ

סּוק ז? א. ֵאיְך ַקִין ָיכֹול ָהָיה ִלְמנֹוע ֶאת ָהֶרַצח, ְלִפי ּפָ  

ַעְסֶתם ְמאֹוד?  ר ּכְ ֲאׁשֶ ק ּכַ ם ְלִהְתַאּפֵ ִהְצַלְחּתֶ ב.  ַהִאם ָקָרה ׁשֶ   

ְך. ר ַעל ּכָ ם ֻמְזָמִנים ְלַסּפֵ ם? ַאּתֶ ּלֹא ִהְצַלְחּתֶ ַהִאם ָקָרה ׁשֶ
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.2
התלמידים יבינו, כי 

אלוהים רצה שקין יתחיל 
לחשוב על מה שעשה ויודה 

באשמתו.

.3
כדי שהוויכוח יהיה פתוח, 
צריך לאפשר להשמיע גם 

דעה שקין נבהל, ואפשר גם 
להבין אותו, אך זה אינו 
סותר את העובדה שחיי 

אדם קדושים, שדבר אינו 
יכול להצדיק רצח, ושעליו 

להיענש.

בסיכום הפרק תוכלו 
להציע לתלמידים את 

הפעילות הבאה:
את מה שקראתם על קין 

והבל תוכלו להציג או 
לצייר. חשבו מה מתאים 
לצייר מתוך הסיפור, ומה 

מתאים להציג.

ֶּפֶרק ו

ָאֶרץ,  ה ָרַעת ָהָאָדם ּבָ י ַרּבָ ְרא ְיהָוה, ּכִ ַוּיַ ה  
ל־ַהּיֹום. ֹבת ִלּבֹו ַרק ַרע ּכָ ְוָכל־ֵיֶצר ַמְחׁשְ
ָאֶרץ,  ה ֶאת־ָהָאָדם ּבָ י־ָעׂשָ ֶחם ְיהָוה ּכִ ּנָ ַוּיִ ו  

ב ֶאל־ִלּבֹו. ְתַעּצֵ ַוּיִ
ָראִתי  ר־ּבָ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה: ֶאְמֶחה ֶאת־ָהָאָדם ֲאׁשֶ ז  

ֵהָמה ַעד־ֶרֶמׂש  ֵני ָהֲאָדָמה, ֵמָאָדם ַעד־ּבְ ֵמַעל ּפְ
יִתם. י ֲעׂשִ י ּכִ י ִנַחְמּתִ ָמִים, ּכִ ָ ְוַעד־עֹוף ַהּשׁ

ֵעיֵני ְיהָוה. ְוֹנַח ָמָצא ֵחן ּבְ ח  

ר: סּוק ח ְמֻסּפָ סּוק ה ַעד ּפָ  ִמּפָ
בֹות  בּו ַמְחׁשָ ֵני ָהָאָדם ָהיּו ָרִעים ְמאֹוד. ֵהם ָחׁשְ ּבְ
ן ָרָצה ֱאֹלִהים  ים ָרִעים, ַעל ּכֵ ָרעֹות ְוָעׂשּו ַמֲעׂשִ

ִמיָדם. ַרק ֹנַח ָהָיה ָאָדם טֹוב. ְלַהׁשְ

ֵני ָהָאָדם  ּבְ ים ָהָרִעים ׁשֶ ֲעׂשִ ה ָרַעת ָהָאָדם — ַהּמַ ַרּבָ ה  
ָעׂשּו, ָהְלכּו ְוִהְתַרּבּו. 

בּו  ים ָחׁשְ ֹבת ִלּבֹו ַרק ַרע — ָהֲאָנׁשִ ֵיֶצר ַמְחׁשְ  
עֹות. ָ בֹות ָרעֹות ּוְמֻרּשׁ ַמְחׁשָ

ִאּלּו ִהְצַטֵער ְוִהְתָחֵרט ַעל  ֶחם ְיהָוה — ה' ּכְ ּנָ ַוּיִ ו  
ִריַאת ָהָאָדם. ּבְ

ִמיד. ֶאְמֶחה — ַאׁשְ ז  

ֵעיֵני  ֵעיֵני ְיהָוה — ַרק ֹנַח ָמָצא ֵחן ּבְ ְוֹנַח ָמָצא ֵחן ּבְ ח  
ה'.

ּבְֵראִׁשית   �   �3

ָרה דֹורֹות ֵמָאָדם ַעד ֹנַח ָעְברּו ֲעׂשָ



ֶּפֶרק ו

ָאֶרץ,  ה ָרַעת ָהָאָדם ּבָ י ַרּבָ ְרא ְיהָוה, ּכִ ַוּיַ ה  
ל־ַהּיֹום. ֹבת ִלּבֹו ַרק ַרע ּכָ ְוָכל־ֵיֶצר ַמְחׁשְ
ָאֶרץ,  ה ֶאת־ָהָאָדם ּבָ י־ָעׂשָ ֶחם ְיהָוה ּכִ ּנָ ַוּיִ ו  

ב ֶאל־ִלּבֹו. ְתַעּצֵ ַוּיִ
ָראִתי  ר־ּבָ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה: ֶאְמֶחה ֶאת־ָהָאָדם ֲאׁשֶ ז  

ֵהָמה ַעד־ֶרֶמׂש  ֵני ָהֲאָדָמה, ֵמָאָדם ַעד־ּבְ ֵמַעל ּפְ
יִתם. י ֲעׂשִ י ּכִ י ִנַחְמּתִ ָמִים, ּכִ ָ ְוַעד־עֹוף ַהּשׁ

ֵעיֵני ְיהָוה. ְוֹנַח ָמָצא ֵחן ּבְ ח  

ר: סּוק ח ְמֻסּפָ סּוק ה ַעד ּפָ  ִמּפָ
בֹות  בּו ַמְחׁשָ ֵני ָהָאָדם ָהיּו ָרִעים ְמאֹוד. ֵהם ָחׁשְ ּבְ
ן ָרָצה ֱאֹלִהים  ים ָרִעים, ַעל ּכֵ ָרעֹות ְוָעׂשּו ַמֲעׂשִ

ִמיָדם. ַרק ֹנַח ָהָיה ָאָדם טֹוב. ְלַהׁשְ

ֵני ָהָאָדם  ּבְ ים ָהָרִעים ׁשֶ ֲעׂשִ ה ָרַעת ָהָאָדם — ַהּמַ ַרּבָ ה  
ָעׂשּו, ָהְלכּו ְוִהְתַרּבּו. 

בּו  ים ָחׁשְ ֹבת ִלּבֹו ַרק ַרע — ָהֲאָנׁשִ ֵיֶצר ַמְחׁשְ  
עֹות. ָ בֹות ָרעֹות ּוְמֻרּשׁ ַמְחׁשָ

ִאּלּו ִהְצַטֵער ְוִהְתָחֵרט ַעל  ֶחם ְיהָוה — ה' ּכְ ּנָ ַוּיִ ו  
ִריַאת ָהָאָדם. ּבְ

ִמיד. ֶאְמֶחה — ַאׁשְ ז  

ֵעיֵני  ֵעיֵני ְיהָוה — ַרק ֹנַח ָמָצא ֵחן ּבְ ְוֹנַח ָמָצא ֵחן ּבְ ח  
ה'.

ּבְֵראִׁשית   �   �3

ָרה דֹורֹות ֵמָאָדם ַעד ֹנַח ָעְברּו ֲעׂשָ



ִמים  יק ּתָ ה ּתֹוְלֹדת ֹנַח. ֹנַח ִאיׁש ַצּדִ ֵאּלֶ ט  
ְך־ֹנַח. ֹדֹרָתיו, ֶאת־ָהֱאֹלִהים ִהְתַהּלֶ ָהָיה ּבְ

ם, ֶאת־ָחם  ֹלָשה ָבִנים: ֶאת־ׁשֵ ַוּיֹוֶלד ֹנַח ׁשְ י  
ְוֶאת־ָיֶפת.

ֵלא  ּמָ ֵחת ָהָאֶרץ ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים, ַוּתִ ָ ּשׁ ַוּתִ יא  

ָהָאֶרץ ָחָמס.
ָחָתה,  ה ִנׁשְ ְרא ֱאֹלִהים ֶאת־ָהָאֶרץ ְוִהּנֵ ַוּיַ יב  

ְרּכֹו  ר ֶאת־ּדַ ׂשָ ל־ּבָ ִחית ּכָ י־ִהׁשְ ּכִ
ַעל־ָהָאֶרץ. 

א  ר ּבָ ׂשָ ל־ּבָ ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ְלֹנַח: ֵקץ ּכָ יג  
ֵניֶהם,  י־ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמּפְ ְלָפַני, ּכִ

ִחיָתם ֶאת־ָהָאֶרץ. ְוִהְנִני ַמׁשְ
ה  ֲעׂשֶ ים ּתַ ַבת ֲעֵצי־ֹגֶפר, ִקּנִ ה ְלָך ּתֵ ֲעׂשֵ יד  

ִית ּוִמחּוץ  ָבה, ְוָכַפְרּתָ ֹאָתּה ִמּבַ ֶאת־ַהּתֵ
ּכֶֹפר. ּבַ

ֹלש ֵמאֹות  ה ֹאָתּה: ׁשְ ֲעׂשֶ ר ּתַ ְוֶזה ֲאׁשֶ טו  
ּה  ה ָרְחּבָ ים ַאּמָ ִ ָבה, ֲחִמּשׁ ה ֹאֶרְך ַהּתֵ ַאּמָ

ה קֹוָמָתּה. ֹלִשים ַאּמָ ּוׁשְ
ה  ּנָ ַכּלֶ ה ּתְ ָבה, ְוֶאל־ַאּמָ ה ַלּתֵ ֲעׂשֶ ֹצַהר ּתַ טז  
ים.  ׂשִ ּה ּתָ ִצּדָ ָבה ּבְ ִמְלַמְעָלה, ּוֶפַתח ַהּתֵ

ָה. ֲעׂשֶ ים ּתַ ִלׁשִ ם ּוׁשְ ִנּיִ ם, ׁשְ ּיִ ְחּתִ ּתַ

ר: סּוק יג ְמֻסּפָ סּוק ט ַעד ּפָ  ִמּפָ
ים ָרִעים, ַרק ֹנַח ָהָיה טֹוב. ים ָעׂשּו ַמֲעׂשִ ל ָהֲאָנׁשִ ּכָ

י ֹנַח.  ּפּור ַעל ַחּיֵ ה ּתֹוְלֹדת ֹנַח — ֶזה ַהּסִ ט ֵאּלֶ
ה ׁשּום  ֹדֹרָתיו — ֹנַח ֹלא ָעׂשָ ִמים ָהָיה ּבְ יק ּתָ ַצּדִ  
ים  ֵני ָהָאָדם ָהֲאֵחִרים ָעׂשּו ַמֲעׂשִ ל ּבְ ַרע, ְוִאּלּו ּכָ

ָרִעים ְמאֹוד.
קֹול  ַמע ּבְ ְך־ֹנַח — ֹנַח ׁשָ ֶאת־ָהֱאֹלִהים ִהְתַהּלֶ  

ֱאֹלִהים.
עֹוָלם ָהיּו ָרִעים. ים ּבָ ל ָהֲאָנׁשִ ֵחת ָהָאֶרץ — ּכָ ָ ּשׁ ַוּתִ יא  

ֶזל. ֵנבֹות, ׁשֹד, ּגֶ ים ָרִעים: ּגְ ָחָמס — ַמֲעׂשִ  

ר:  סּוק טז ְמֻסּפָ סּוק יג ַעד ּפָ  ִמּפָ
ן  ּוֵ הּוא ִמְתּכַ ה ְלֹנַח ְוָאַמר לֹו ׁשֶ ּלָ ֱאֹלִהים ִהְתּגַ

ה ַעל ֹנַח ִלְבנֹות  ֵני ָהָאָדם. ֱאֹלִהים ִצּוָ ִמיד ֶאת ּבְ ְלַהׁשְ
ָבה. ּתֵ

ל  י ְלָהִמית ֶאת ּכָ א ְלָפַני — ֶהְחַלְטּתִ ר ּבָ ׂשָ ל־ּבָ יג  ֵקץ ּכָ
ַהַחי.

ה. ת ֳאִנּיָ ְתִאיִמים ִלְבִנּיַ ֲעֵצי־ֹגֶפר — ֵעִצים ַהּמַ יד  
ים. ים — ֲחָדִרים ְקַטּנִ ִקּנִ  

ֶזֶפת. ְמַרח ּבְ ּכֶֹפר — ּתִ ְוָכַפְרּתָ ֹאָתּה ּבַ  
חּוץ. ְפִנים ּוִמּבַ ִית ּוִמחּוץ — ִמּבִ ִמּבַ  

ּה ָמְדדּו ֹאֶרְך. ּבָ ה ׁשֶ ה — ִמּדָ ַאּמָ טו  
ּה. ּלָ קֹוָמָתּה — ַהּגַֹבּה ׁשֶ  

ג. ּגַ ֹצַהר — ַחּלֹון ּבַ טז  
ָבה ִיְהֶיה  ג ַהּתֵ ה ִמְלַמְעָלה — ּגַ ּנָ ַכּלֶ ה ּתְ ְוֶאל־ַאּמָ  

ּפּוַע. ָדִדים ִיְהֶיה ׁשִ ֵני ַהּצְ ְ ה, ּוִמּשׁ ל ַאּמָ ֹרַחב ׁשֶ ּבְ

ה  ִנּיָ ְחּתֹוָנה, ׁשְ ים — קֹוָמה ּתַ ִלׁשִ ם ּוׁשְ ִנּיִ ם, ׁשְ ּיִ ְחּתִ ּתַ  
ית. ִליׁשִ ּוׁשְ

�
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ּבּול, ַמִים  ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת־ַהּמַ יז  
ר־ּבֹו רּוַח  ר ֲאׁשֶ ׂשָ ל־ּבָ ֵחת ּכָ ַעל־ָהָאֶרץ, ְלׁשַ

ָאֶרץ  ר־ּבָ ָמִים, ּכֹל ֲאׁשֶ ָ ַחת ַהּשׁ ים ִמּתַ ַחּיִ
ִיְגָוע.

ְך, ּוָבאָת  ִריִתי ִאּתָ ַוֲהִקֹמִתי ֶאת־ּבְ יח  

י־ָבֶניָך  ָך ּוְנׁשֵ ּתְ ה ּוָבֶניָך ְוִאׁשְ ָבה ַאּתָ ֶאל־ַהּתֵ
ְך. ִאּתָ

ִביא  ַנִים ִמּכֹל ּתָ ר, ׁשְ ׂשָ ל־ּבָ ל־ָהַחי ִמּכָ ּוִמּכָ יט  

ְך, ָזָכר ּוְנֵקָבה  ָבה ְלַהֲחֹית ִאּתָ ֶאל־ַהּתֵ
ִיְהיּו.

ֵהָמה ְלִמיָנּה, ִמּכֹל  ֵמָהעֹוף ְלִמיֵנהּו ּוִמן־ַהּבְ כ  
ַנִים ִמּכֹל ָיֹבאּו  ֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה ְלִמיֵנהּו. ׁשְ

ֵאֶליָך ְלַהֲחיֹות.
ר ֵיָאֵכל  ל־ַמֲאָכל ֲאׁשֶ ה ַקח־ְלָך ִמּכָ ְוַאּתָ כא  

ְוָאַסְפּתָ ֵאֶליָך, ְוָהָיה ְלָך ְוָלֶהם ְלָאְכָלה.
ן  ה ֹאתֹו ֱאֹלִהים, ּכֵ ר ִצּוָ ֹכל ֲאׁשֶ ַעׂש ֹנַח ּכְ ַוּיַ כב  

ה. ָעׂשָ

ר: סּוק כב ְמֻסּפָ סּוק יז ַעד ּפָ  ִמּפָ
ָבה: ֱאֹלִהים ָנַתן ְלֹנַח הֹוָראֹות ֶאת ִמי ְלַהְכִניס ַלּתֵ

ים ְיַכּסּו ֶאת ָהָאֶרץ. ּבּול –ַמִים ַרּבִ ַהּמַ יז  
ָיֵמינּו ִלְקֹרא  ם ׁשֹוֵטף ְלֹלא ַהְפָסָקה נֹוֲהִגים ּבְ ְלֶגׁשֶ  

ַמּבּול.
ִיְגָוע — ָימּות.  

ְך — ָאִקים ֶאת ַהְבָטָחִתי  ִריִתי ִאּתָ ַוֲהִקֹמִתי ֶאת־ּבְ יח  
ְצלּו. ּנָ יְתָך ּתִ ה ּוְבֵני ּבֵ ַאּתָ ׁשֶ

ל  ל ּכָ ל ִמין ׁשֶ ַנִים — זּוג ֶאָחד ִמּכָ ר ׁשְ ׂשָ ל־ּבָ ִמּכָ יט  
ֵני ָהָאֶרץ. ים ַעל ּפְ ֲעֵלי ַהַחּיִ ּבַ

 

ַבת ֹנַח —   ִצּלּום ּתֵ
ָיֵמינּו   ִנְבְנָתה ּבְ

ָנ"ִכי  ַגן ַהַחּיֹות ַהּתָ ּבְ
ַלִים ירּוׁשָ ּבִ
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ּבּול, ַמִים  ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת־ַהּמַ יז  
ר־ּבֹו רּוַח  ר ֲאׁשֶ ׂשָ ל־ּבָ ֵחת ּכָ ַעל־ָהָאֶרץ, ְלׁשַ

ָאֶרץ  ר־ּבָ ָמִים, ּכֹל ֲאׁשֶ ָ ַחת ַהּשׁ ים ִמּתַ ַחּיִ
ִיְגָוע.

ְך, ּוָבאָת  ִריִתי ִאּתָ ַוֲהִקֹמִתי ֶאת־ּבְ יח  

י־ָבֶניָך  ָך ּוְנׁשֵ ּתְ ה ּוָבֶניָך ְוִאׁשְ ָבה ַאּתָ ֶאל־ַהּתֵ
ְך. ִאּתָ

ִביא  ַנִים ִמּכֹל ּתָ ר, ׁשְ ׂשָ ל־ּבָ ל־ָהַחי ִמּכָ ּוִמּכָ יט  

ְך, ָזָכר ּוְנֵקָבה  ָבה ְלַהֲחֹית ִאּתָ ֶאל־ַהּתֵ
ִיְהיּו.

ֵהָמה ְלִמיָנּה, ִמּכֹל  ֵמָהעֹוף ְלִמיֵנהּו ּוִמן־ַהּבְ כ  
ַנִים ִמּכֹל ָיֹבאּו  ֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה ְלִמיֵנהּו. ׁשְ

ֵאֶליָך ְלַהֲחיֹות.
ר ֵיָאֵכל  ל־ַמֲאָכל ֲאׁשֶ ה ַקח־ְלָך ִמּכָ ְוַאּתָ כא  

ְוָאַסְפּתָ ֵאֶליָך, ְוָהָיה ְלָך ְוָלֶהם ְלָאְכָלה.
ן  ה ֹאתֹו ֱאֹלִהים, ּכֵ ר ִצּוָ ֹכל ֲאׁשֶ ַעׂש ֹנַח ּכְ ַוּיַ כב  

ה. ָעׂשָ

ר: סּוק כב ְמֻסּפָ סּוק יז ַעד ּפָ  ִמּפָ
ָבה: ֱאֹלִהים ָנַתן ְלֹנַח הֹוָראֹות ֶאת ִמי ְלַהְכִניס ַלּתֵ

ים ְיַכּסּו ֶאת ָהָאֶרץ. ּבּול –ַמִים ַרּבִ ַהּמַ יז  
ָיֵמינּו ִלְקֹרא  ם ׁשֹוֵטף ְלֹלא ַהְפָסָקה נֹוֲהִגים ּבְ ְלֶגׁשֶ  

ַמּבּול.
ִיְגָוע — ָימּות.  

ְך — ָאִקים ֶאת ַהְבָטָחִתי  ִריִתי ִאּתָ ַוֲהִקֹמִתי ֶאת־ּבְ יח  
ְצלּו. ּנָ יְתָך ּתִ ה ּוְבֵני ּבֵ ַאּתָ ׁשֶ

ל  ל ּכָ ל ִמין ׁשֶ ַנִים — זּוג ֶאָחד ִמּכָ ר ׁשְ ׂשָ ל־ּבָ ִמּכָ יט  
ֵני ָהָאֶרץ. ים ַעל ּפְ ֲעֵלי ַהַחּיִ ּבַ

 

ַבת ֹנַח —   ִצּלּום ּתֵ
ָיֵמינּו   ִנְבְנָתה ּבְ

ָנ"ִכי  ַגן ַהַחּיֹות ַהּתָ ּבְ
ַלִים ירּוׁשָ ּבִ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק ו

ּבְנֵי הָאָדָם ׁשּוב חָטְאּו

ִקְראּו ִמּפָסּוק ה עַד ּפָסּוק יג

ים. ֵני ָאָדם ַרּבִ ָרה ּדֹורֹות, ּוָבעֹוָלם ָהיּו ּבְ ֵמָאָדם ָהִראׁשֹון ַעד נַֹח ָעְברּו ֲעׂשָ

תּוב: ָפסּוק ה ּכָ ִאים: ּבְ סּוִקים ַהּבָ ִקְראּו ֶאת ַהּפְ

ָאֶרץ  ה ָרַעת ָהָאָדם ּבָ י ַרּבָ ְרא ה', ּכִ  ַוּיַ
ל־ַהּיֹום. ֹבת ִלּבֹו, ַרק ַרע ּכָ ְוָכל־ֵיֶצר ַמְחׁשְ

יַע? ֵני ָהָאָדם, ְלֵאיזֹו ַמְסָקָנה ִהּגִ ב ֱאלִֹהים ַעל ִהְתַנֲהגּות ּבְ ָמה ָחׁשַ   .1

תּוב: ָפסּוק ט ּכָ ּבְ  

ה ּתֹוְלֹדת ֹנַח:   ֵאּלֶ
ֹדֹרָתיו. ִמים ָהָיה ּבְ יק ּתָ  ֹנַח ִאיׁש ַצּדִ

ְך־ֹנַח. ֶאת־ָהֱאֹלִהים ִהְתַהּלֶ

ֵני ּדֹורֹו?     ָאר ּבְ ְ ה ׁשֹוֶנה ָהָיה ֹנַח ִמּשׁ ּמֶ ּבַ  

ְזַמּנֹו. ָחיּו ּבִ ים ׁשֶ ֹנַח ִהְתַנֵהג ַאֶחֶרת ֵמָהֲאָנׁשִ  .2

ְגָמה ְלָכְך: ְתבּו ּדֻ ם? ּכִ ּלָ מֹו ּכֻ ָחׁשּוב ְלִהְתַנֵהג ּכְ ִבים ׁשֶ יִרים ַמּצָ ם ַמּכִ א. ַהִאם ַאּתֶ  

ְגָמה. ְתבּו ּדֻ ם? ּכִ ּלָ ָחׁשּוב ְלִהְתַנֵהג ַאֶחֶרת ִמּכֻ ִבים ׁשֶ יִרים ַמּצָ ם ַמּכִ ב. ַהִאם ַאּתֶ  

�3   �   ּפֶֶרק ו

ה יֹוֵתר  ׁשֶ ּקָ ם ְוֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים ׁשֶ ּלָ מֹו ּכֻ ה ְלִהְתַנֵהג ּכְ ׁשֶ ּקָ ג.  ֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים ׁשֶ  

ל ַצד ֶאת ַטֲעָנתֹו? יר ּכָ ם? ֵאיְך ַמְסּבִ ּלָ ְלִהְתַנֵהג ַאֶחֶרת ִמּכֻ

ִריָאה הּוא טֹוב ְמאֹוד.  ה ַהּבְ ל ַמֲעׂשֵ ּכָ ב ׁשֶ ֱאלִֹהים ָחׁשַ ר ׁשֶ ֶפֶרק א ְמֻסּפָ ּבְ   .3

ירּו. ה? ַהְסּבִ ָבִרים ֵאּלֶ ל ֹנַח ָהָיה ֱאלִֹהים אֹוֵמר ְלַעְצמֹו ּדְ דֹורֹו ׁשֶ ם ּבְ ַהִאם ּגַ

תּוב: ָפסּוק יג ּכָ ּבְ  

א ְלָפַני,  ר ּבָ ׂשָ ל־ּבָ  ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ְלֹנַח: ֵקץ ּכָ
ֵניֶהם,  י־ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמּפְ  ּכִ

ִחיָתם ֶאת־ָהָאֶרץ. ְוִהְנִני ַמׁשְ

ִעים ְוִכְתבּו:  ָ ים ָרִעים ּוְמֻרּשׁ ּה ַמֲעׂשִ רּוׁשָ ּפֵ ה ׁשֶ ּלָ סּוק ֶאת ַהּמִ ּפָ א.  ִמְצאּו ּבַ  .4

י ָחָמס: ל ַמֲעׂשֵ ִלְפֵניֶכם ִמְקִרים ׁשֶ ב.   

ְסּפֹו. ְדדּו ֶאת ּכַ � ְצִעיִרים ִהּכּו ָזֵקן ְוׁשָ   

ֶאֶבן ְוָנַפל. ְתַקל ּבְ ּנִ ר ׁשֶ � ְיָלִדים ָלֲעגּו ְלֶיֶלד ִעּוֵ   

ה ָחָמס: ל ַמֲעׂשֶ ְגָמה ׁשֶ ם ּדֻ ם ַאּתֶ הֹוִסיפּו ּגַ  
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ה יֹוֵתר  ׁשֶ ּקָ ם ְוֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים ׁשֶ ּלָ מֹו ּכֻ ה ְלִהְתַנֵהג ּכְ ׁשֶ ּקָ ג.  ֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים ׁשֶ  

ל ַצד ֶאת ַטֲעָנתֹו? יר ּכָ ם? ֵאיְך ַמְסּבִ ּלָ ְלִהְתַנֵהג ַאֶחֶרת ִמּכֻ

ִריָאה הּוא טֹוב ְמאֹוד.  ה ַהּבְ ל ַמֲעׂשֵ ּכָ ב ׁשֶ ֱאלִֹהים ָחׁשַ ר ׁשֶ ֶפֶרק א ְמֻסּפָ ּבְ   .3

ירּו. ה? ַהְסּבִ ָבִרים ֵאּלֶ ל ֹנַח ָהָיה ֱאלִֹהים אֹוֵמר ְלַעְצמֹו ּדְ דֹורֹו ׁשֶ ם ּבְ ַהִאם ּגַ

תּוב: ָפסּוק יג ּכָ ּבְ  

א ְלָפַני,  ר ּבָ ׂשָ ל־ּבָ  ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ְלֹנַח: ֵקץ ּכָ
ֵניֶהם,  י־ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמּפְ  ּכִ

ִחיָתם ֶאת־ָהָאֶרץ. ְוִהְנִני ַמׁשְ

ִעים ְוִכְתבּו:  ָ ים ָרִעים ּוְמֻרּשׁ ּה ַמֲעׂשִ רּוׁשָ ּפֵ ה ׁשֶ ּלָ סּוק ֶאת ַהּמִ ּפָ א.  ִמְצאּו ּבַ  .4

י ָחָמס: ל ַמֲעׂשֵ ִלְפֵניֶכם ִמְקִרים ׁשֶ ב.   

ְסּפֹו. ְדדּו ֶאת ּכַ � ְצִעיִרים ִהּכּו ָזֵקן ְוׁשָ   

ֶאֶבן ְוָנַפל. ְתַקל ּבְ ּנִ ר ׁשֶ � ְיָלִדים ָלֲעגּו ְלֶיֶלד ִעּוֵ   

ה ָחָמס: ל ַמֲעׂשֶ ְגָמה ׁשֶ ם ּדֻ ם ַאּתֶ הֹוִסיפּו ּגַ  
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א ְלָפַני ר ּבָ ׂשָ ל־ּבָ ט: ֵקץ ּכָ ּפָ ׁשְ תּוב ַהּמִ סּוק יג ּכָ ּפָ ּבַ   .5

ֶפת ְל:   ה ִנְרּדֶ ר" ִהיא ִמּלָ ׂשָ ה "ּבָ ּלָ ַהּמִ א.   

ִרים ַעל ֶחְטָאם  ַדּבְ ִטים ַהּמְ ּפָ -�  ִמׁשְ נּו ּבְ ּפּור. ַסּמְ ִטים ִמּתֹוְך ַהּסִ ּפָ 6. ִלְפֵניֶכם ִמׁשְ

פּוי ָלֶהם. ִרים ַעל ָהֹעֶנׁש ַהּצָ ַדּבְ ִטים ַהּמְ ּפָ -X ִמׁשְ נּו ּבְ ֵני ָהָאָדם. ַסּמְ ל ּבְ ׁשֶ

א ִלְפֵני. ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ֵקץ ּכָ  –  

ְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ. ר ֶאת ּדַ ׂשָ ל ּבָ ִחית ּכָ י ִהׁשְ ּכִ  –  

ִחיָתם ֶאת ָהָאֶרץ. ְוִהְנִני ַמׁשְ  –  

י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס. ּכִ  –  

ֵני ָהֲאָדָמה. ָראִתי ֵמַעל ּפְ ר ּבָ ֶאְמֶחה ֶאת ָהָאָדם ֲאׁשֶ  –  

ֶפת: ְרּדֶ ה ַהּנִ ּלָ ה ֵמַהּתֹוָרה ַלּמִ ּלָ ין ַהּמִ ִמְתחּו ַקו ּבֵ א.   .7

ֹרַע ֵקץ       

ִמיָדם ַמׁשְ ִחית    ִהׁשְ   

סֹוף ִחיָתם    ַמׁשְ   

ִקְלֵקל ר     ׂשָ ּבָ   

ָאָדם ְוַחּיֹות ָחָמס       

ין  ר ּבֵ ׁשֶ ֶחֶתת" ִלְסִפיַנת ִמְלָחָמה. ָמה ַהּקֶ ל ָיֵמינּו קֹוְרִאים "ַמׁשְ ִעְבִרית ׁשֶ ב.  ּבָ  

ִחית"? ה "ִהׁשְ ּלָ ֶחֶתת" ְלֵבין ַהּמִ ם "ַמׁשְ ֵ ַהּשׁ

ֶחֶתת"? ִחית" ּו"ַמׁשְ ים "ִהׁשְ ִלּ פֹות ַלּמִ ּתָ ׁשֻ ָמֵהן ָהאֹוִתּיֹות ַהּמְ ג.    
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כל בעלי החיים ובני האדם 
בדורו של נח היו חוטאים. 

אך אלהים לא היה מעוניין 
להשמיד את העולם. לכן 

הכניס לתבה את משפחת 
נח ובעלי החיים כדי 

שמהם יתפתח עולם חדש 
טוב יותר.

אֱֹלִהים צִּוָה עַל נַֹח לִבְנֹות ֵּתבָה

ִקְראּו ִמּפָסּוק יד עַד ּפָסּוק כב

ְפִנים? חּוץ ּוִמּבִ ָבה ִמּבַ 1.  ֵאיְך ִנְרֲאָתה ַהּתֵ

ט ְלסֹופֹו. ּפָ ׁשְ ין ַהְתָחַלת ַהּמִ ִמְתחּו ַקו ּבֵ  

ְנסּו ְלתֹוָכּה ַמִים. ּלֹא ִיּכָ ֵדי ׁשֶ ּכְ י   ָבה ֲעׂשּוָיה ֵמֵעץ, ּכִ א. ַהּתֵ

ִים. ֵני ַהּמַ ֵעץ ָצף ַעל ּפְ ה ֶזֶפת,  ָבה ְמֻצּפָ ב. ַהּתֵ

ין סּוֵגי ֵדי ְלַהְפִריד ּבֵ ּכְ ֶקת ְלקֹומֹות   ָבה ְמֻחּלֶ ג.  ַהּתֵ
ים. ֲעֵלי ַהַחּיִ ּבַ ְוַלֲחָדִרים 

ְבָלה: ִלימּו ֶאת ַהּטַ 2. ַהׁשְ

ּבּול? ּמַ ַמד ּבַ ּבּול?               ִמי ֻיׁשְ ֵצל ֵמַהּמַ      ִמי ִיּנָ
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התלמידים יבינו, 
שאלוהים דואג להמשך 

קיום החיים בעולם



אֱֹלִהים צִּוָה עַל נַֹח לִבְנֹות ֵּתבָה

ִקְראּו ִמּפָסּוק יד עַד ּפָסּוק כב

ְפִנים? חּוץ ּוִמּבִ ָבה ִמּבַ 1.  ֵאיְך ִנְרֲאָתה ַהּתֵ

ט ְלסֹופֹו. ּפָ ׁשְ ין ַהְתָחַלת ַהּמִ ִמְתחּו ַקו ּבֵ  

ְנסּו ְלתֹוָכּה ַמִים. ּלֹא ִיּכָ ֵדי ׁשֶ ּכְ י   ָבה ֲעׂשּוָיה ֵמֵעץ, ּכִ א. ַהּתֵ

ִים. ֵני ַהּמַ ֵעץ ָצף ַעל ּפְ ה ֶזֶפת,  ָבה ְמֻצּפָ ב. ַהּתֵ

ין סּוֵגי ֵדי ְלַהְפִריד ּבֵ ּכְ ֶקת ְלקֹומֹות   ָבה ְמֻחּלֶ ג.  ַהּתֵ
ים. ֲעֵלי ַהַחּיִ ּבַ ְוַלֲחָדִרים 

ְבָלה: ִלימּו ֶאת ַהּטַ 2. ַהׁשְ

ּבּול? ּמַ ַמד ּבַ ּבּול?               ִמי ֻיׁשְ ֵצל ֵמַהּמַ      ִמי ִיּנָ
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ֶּפֶרק ז

ִעים יֹום ַעל־ָהָאֶרץ,  ּבּול ַאְרּבָ ַוְיִהי ַהּמַ יז  
ָרם  ָבה, ַוּתָ אּו ֶאת־ַהּתֵ ׂשְ ִים, ַוּיִ ְרּבּו ַהּמַ ַוּיִ

ֵמַעל ָהָאֶרץ.

ְבהּו יֹוֵתר ְויֹוֵתר. ִים ּגָ ַהְדָרָגה ַהּמַ ִים — ּבְ ְרּבּו ַהּמַ ַוּיִ  יז  
ָבה ֵמַעל  ָבה — ֵהִרימּו ֶאת ַהּתֵ אּו ֶאת־ַהּתֵ ׂשְ ַוּיִ

ִים. ָטה ֵמַעל ַהּמַ  ָהֲאָדָמה ְוִהיא ׁשָ
ָרם — ִהְתרֹוְמָמה. ַוּתָ

     

ר  ּבּול — ִצּיֵ  ַהּמַ
קֹוִביץ לֹום מֹוׁשְ ׁשָ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק ז

הַַּמּבּול ִהְתִחיל

סּוק יז ִקְראּו ּפָ

תּוב: סּוק יז ּכָ ֶפֶרק ז ּפָ ּבְ

ִעים יֹום ַעל-ָהָאֶרץ,  ּבּול ַאְרּבָ  ַוְיִהי ַהּמַ
ָבה,  אּו ֶאת-ַהּתֵ ׂשְ ִים, ַוּיִ ְרּבּו ַהּמַ  ַוּיִ

ָרם ֵמַעל ָהָאֶרץ. ַוּתָ

ּה ִהְתרֹוְמָמה. רּוׁשָ ּפֵ ה ׁשֶ סּוק ִמּלָ ּפָ 1. ִמְצאּו ּבַ

אן:   ְתבּו ּכָ ּכִ  

נּו ֶאת  ֶעֶצם ִלְסִפיָנה. ַסּמְ ָבה ָהְפָכה ּבְ ַהּתֵ סּוק ֲאַנְחנּו ְלֵמִדים ׁשֶ י ַהּפָ 2. א.  ַעל ּפִ

ְך. ז ַעל ּכָ ַרּמֵ סּוק ַהּמְ ּפָ ט ּבַ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ָבה? ּתֵ ים ּבַ ל ֹנח ְלַנֵהל ֶאת ַהַחּיִ ִיים ׁשֶ ׁשָ ֲערּו ָמה ִיְהיּו ַהּקְ 3. ׁשַ

 

   

   

ִחידָה

ָנם,  י ַחּיֹות ָהיּו ְוֶיׁשְ ּנֵ ּגַ

ם ּלָ דֹול ִמּכֻ ַאְך ֶאת ַהּגָ

לֹא נּוַכל ִלְראֹות ְלעֹוָלם.

ִנים? ּוְ ן ַחּיֹות ִמְתּכַ ְלֵאיֶזה ּגַ
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.1
תרגיל זה הוא דוגמה 

להבדלים בין לשון המקרא 
לעברית החדשה.

אפשר להציע לתלמידים 
לבנות  דגם של תיבת נח 

מחומרים המתאימים 
למחזור.



ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק ז

הַַּמּבּול ִהְתִחיל

סּוק יז ִקְראּו ּפָ

תּוב: סּוק יז ּכָ ֶפֶרק ז ּפָ ּבְ

ִעים יֹום ַעל-ָהָאֶרץ,  ּבּול ַאְרּבָ  ַוְיִהי ַהּמַ
ָבה,  אּו ֶאת-ַהּתֵ ׂשְ ִים, ַוּיִ ְרּבּו ַהּמַ  ַוּיִ

ָרם ֵמַעל ָהָאֶרץ. ַוּתָ

ּה ִהְתרֹוְמָמה. רּוׁשָ ּפֵ ה ׁשֶ סּוק ִמּלָ ּפָ 1. ִמְצאּו ּבַ

אן:   ְתבּו ּכָ ּכִ  

נּו ֶאת  ֶעֶצם ִלְסִפיָנה. ַסּמְ ָבה ָהְפָכה ּבְ ַהּתֵ סּוק ֲאַנְחנּו ְלֵמִדים ׁשֶ י ַהּפָ 2. א.  ַעל ּפִ

ְך. ז ַעל ּכָ ַרּמֵ סּוק ַהּמְ ּפָ ט ּבַ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ָבה? ּתֵ ים ּבַ ל ֹנח ְלַנֵהל ֶאת ַהַחּיִ ִיים ׁשֶ ׁשָ ֲערּו ָמה ִיְהיּו ַהּקְ 3. ׁשַ

 

   

   

ִחידָה

ָנם,  י ַחּיֹות ָהיּו ְוֶיׁשְ ּנֵ ּגַ

ם ּלָ דֹול ִמּכֻ ַאְך ֶאת ַהּגָ

לֹא נּוַכל ִלְראֹות ְלעֹוָלם.

ִנים? ּוְ ן ַחּיֹות ִמְתּכַ ְלֵאיֶזה ּגַ
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.1
תרגיל זה הוא דוגמה 

להבדלים בין לשון המקרא 
לעברית החדשה.

אפשר להציע לתלמידים 
לבנות  דגם של תיבת נח 

מחומרים המתאימים 
למחזור.



ֶּפֶרק ט

ָניו, ַוּיֹאֶמר  ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת־נַֹח ְוֶאת־ּבָ א  
רּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת־ָהָאֶרץ. ָלֶהם: ּפְ

ת  ל־ַחּיַ ֶכם ִיְהֶיה ַעל ּכָ ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחּתְ ב  
ר  ֹכל ֲאׁשֶ ָמִים, ּבְ ָ ל־עֹוף ַהּשׁ ָהָאֶרץ ְוַעל ּכָ
ֶיְדֶכם  ם ּבְ ֵגי ַהּיָ ְרֹמׂש ָהֲאָדָמה, ּוְבָכל־ּדְ ּתִ

נּו. ִנּתָ
ר הּוא־ַחי, ָלֶכם ִיְהֶיה  ל־ֶרֶמׂש, ֲאׁשֶ ּכָ ג  

י ָלֶכם ֶאת־ּכֹל. ב ָנַתּתִ ֶיֶרק ֵעׂשֶ ְלָאְכָלה,ּכְ
ַנְפׁשֹו ָדמֹו ֹלא ֹתאֵכלּו. ר ּבְ ׂשָ ַאְך־ּבָ ד  

ד  ְמֶכם ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם ֶאְדרֹש, ִמּיַ ְוַאְך ֶאת־ּדִ ה  
ד ִאיׁש  ד ָהָאָדם ִמּיַ ּנּו, ּוִמּיַ ה ֶאְדְרׁשֶ ל־ַחּיָ ּכָ

ָאִחיו ֶאְדרֹש ֶאת־ֶנֶפׁש ָהָאָדם.
י  ֵפְך, ּכִ ָ מֹו ִיּשׁ ָאָדם ּדָ ם ָהָאָדם, ּבָ ׁשֵֹפְך ּדַ ו  

ה ֶאת־ָהָאָדם. ֶצֶלם ֱאֹלִהים ָעׂשָ ּבְ
ְרצּו ָבָאֶרץ ּוְרבּו־ָבּה. רּו ּוְרבּו, ׁשִ ם ּפְ ְוַאּתֶ ז  
ָניו ִאּתֹו  ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל־ֹנַח ְוֶאל־ּבָ ח  

ֵלאֹמר:
ֶכם  ִריִתי ִאּתְ ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִקים ֶאת־ּבְ ט  

ְוֶאת־ַזְרֲעֶכם ַאֲחֵריֶכם.

ר: סּוק ז ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
רּו ּוְרבּו". ֵרְך ֶאת ֹנַח ּוָבָניו: "ּפְ  ֱאֹלִהים ּבֵ

עֹוָלם. ר ּבָ ּזֵ  ֱאֹלִהים ָאַמר ִלְבֵני ָהָאָדם ְלִהְתּפַ
ים. ְבָעה ֻחּקִ  ֱאֹלִהים חֹוֵקק ִלְבֵני ָהָאָדם ׁשִ

ר ַחּיֹות. ֹחק ָחׁשּוב:  ׂשַ ר ֶלֱאֹכל ּבְ ים: ֻמּתָ ַאַחד ַהֻחּקִ
ֵני ָאָדם. ָאסּור ַלֲהרֹג ּבְ

ילּו מֹוָרא ָוַפַחד. ּפִ ֶכם — ּתַ ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחּתְ ב  
יִתי ָלֶכם ֶלֱאֹכל ְיָרקֹות. ִהְרׁשֵ מֹו ׁשֶ ב — ּכְ ֶיֶרק ֵעׂשֶ ּכְ ג  

ַנְפׁשֹו ָדמֹו ֹלא ֹתאֵכלּו — ֱאֹלִהים ָנַתן  ר ּבְ ׂשָ ַאְך־ּבָ ד  
ה ֶלֱאֹכל ִמן  ר, ַאְך ֹלא ִהְרׁשָ ׂשָ ֶאת ָהְרׁשּות ֶלֱאֹכל ּבָ

ם. ַהּדָ
ד ִאיׁש ָאִחיו ֶאְדֹרש ֶאת־ֶנֶפׁש  ד ָהָאָדם ִמּיַ ּוִמּיַ ה  
מֹותֹו,  הּוא ָאָדם ּכְ הֹוֵרג ָאָדם, ׁשֶ ָהָאָדם — ִמי ׁשֶ

ֵיָעֵנׁש.

ר: סּוק יז ְמֻסּפָ סּוק ח ַעד ּפָ  ִמּפָ
ִרית ִעם ֹנַח. ַרת ּבְ  ֱאֹלִהים ּכָ

עֹוָלם ֹלא ִיְהֶיה עֹוד ַמּבּול  ּלְ ֱאֹלִהים ִהְבִטיַח ְלֹנַח ׁשֶ
ְהֶיה ִסיָמן  ָעָנן ּתִ ת ּבֶ ׁשֶ ל ַהַחי. ַהּקֶ ִמיד ֶאת ּכָ ׁשְ ּיַ ׁשֶ

ם ֶאת ַהְבָטָחתֹו. ֱאֹלִהים ְיַקּיֵ ׁשֶ

י. ּלִ ם ֶאת ַהַהְבָטָחה ׁשֶ ִריִתי — ְמַקּיֵ ֵמִקים ֶאת־ּבְ ט  
ֵניֶהם, ְוָכל ַהּדֹורֹות  נֹות, ּבְ ִנים, ַהּבָ ַזְרֲעֶכם — ַהּבָ  

ִאים. ַהּבָ
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עֹוף  ֶכם, ּבָ ר ִאּתְ ה ֲאׁשֶ ל־ֶנֶפׁש ַהַחּיָ ְוֵאת ּכָ י  
ֶכם, ִמּכֹל  ת ָהָאֶרץ ִאּתְ ֵהָמה ּוְבָכל־ַחּיַ ּבְ ּבַ

ת ָהָאֶרץ. ָבה ְלכֹל ַחּיַ יְֹצֵאי ַהּתֵ
ֵרת  ֶכם, ְולֹא־ִיּכָ ִריִתי ִאּתְ ַוֲהִקמִֹתי ֶאת־ּבְ יא  

ּבּול, ְולֹא־ִיְהֶיה עֹוד  י ַהּמַ ר עֹוד ִמּמֵ ׂשָ ל־ּבָ ּכָ
ֵחת ָהָאֶרץ. ַמּבּול ְלׁשַ

ִרית  ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים: ֹזאת אֹות־ַהּבְ יב  

ל־ֶנֶפׁש  יִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ּכָ ר־ֲאִני ֹנֵתן ּבֵ ֲאׁשֶ
ֶכם ְלֹדֹרת עֹוָלם. ר ִאּתְ ה ֲאׁשֶ ַחּיָ

ָעָנן, ְוָהְיָתה ְלאֹות  י ּבֶ י ָנַתּתִ ּתִ ֶאת־ַקׁשְ יג  
יִני ּוֵבין ָהָאֶרץ. ִרית ּבֵ ּבְ

ַעְנִני ָעָנן ַעל־ָהָאֶרץ, ְוִנְרֲאָתה  ְוָהָיה ּבְ יד  

ָעָנן. ת ּבֶ ׁשֶ ַהּקֶ
יִני ּוֵביֵניֶכם  ר ּבֵ ִריִתי ֲאׁשֶ י ֶאת־ּבְ ְוָזַכְרּתִ טו  

ר, ְוֹלא־ִיְהֶיה  ׂשָ ָכל־ּבָ ה ּבְ ל־ֶנֶפׁש ַחּיָ ּוֵבין ּכָ
ר. ׂשָ ל־ּבָ ֵחת ּכָ ִים ְלַמּבּול ְלׁשַ עֹוד ַהּמַ

ִרית  ָעָנן, ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ּבְ ת ּבֶ ׁשֶ ְוָהְיָתה ַהּקֶ טז  
ה  ל־ֶנֶפׁש ַחּיָ ין ֱאלִֹהים ּוֵבין ּכָ עֹוָלם ּבֵ

ר ַעל־ָהָאֶרץ. ר ֲאׁשֶ ׂשָ ָכל־ּבָ ּבְ
ִרית,  ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל־ֹנַח: ֹזאת אֹות־ַהּבְ יז  

ר  ר ֲאׁשֶ ׂשָ ל־ּבָ יִני ּוֵבין ּכָ ר ֲהִקֹמִתי ּבֵ ֲאׁשֶ
ַעל־ָהָאֶרץ.

ֵני  ַמּבּול, ֹלא ּבְ ֵרת — ֹלא ָימּותּו עֹוד ּבְ ְוֹלא־ִיּכָ יא  
ָאָדם ְוֹלא ַחּיֹות.

ָהְיָתה  ְרֶאה ׁשֶ ּיַ יָמן ׁשֶ ִרית — ֶזה ַהּסִ ֹזאת אֹות־ַהּבְ יב  
ל ֱאֹלִהים ָלָאָדם.  ַהְבָטָחה ׁשֶ

ְלֹדֹרת עֹוָלם — ְלָתִמיד, ָלֶנַצח, ְלָכל ַהּדֹורֹות   
עֹוד ִיְהיּו. ׁשֶ

ים. ִמים ַרּבִ ׁשָ ַעְנִני ָעָנן — ֲעָנִנים מֹוִריֵדי ּגְ ּבְ יד  

ִרית עֹוָלם — ַהַהְבָטָחה ִהיא ְלָתִמיד. ּבְ טז  

ִצּיּור ִמְצִרי ַהְמָתֵאר ַצִיד ְוַדִיג
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עֹוף  ֶכם, ּבָ ר ִאּתְ ה ֲאׁשֶ ל־ֶנֶפׁש ַהַחּיָ ְוֵאת ּכָ י  
ֶכם, ִמּכֹל  ת ָהָאֶרץ ִאּתְ ֵהָמה ּוְבָכל־ַחּיַ ּבְ ּבַ

ת ָהָאֶרץ. ָבה ְלכֹל ַחּיַ יְֹצֵאי ַהּתֵ
ֵרת  ֶכם, ְולֹא־ִיּכָ ִריִתי ִאּתְ ַוֲהִקמִֹתי ֶאת־ּבְ יא  

ּבּול, ְולֹא־ִיְהֶיה עֹוד  י ַהּמַ ר עֹוד ִמּמֵ ׂשָ ל־ּבָ ּכָ
ֵחת ָהָאֶרץ. ַמּבּול ְלׁשַ

ִרית  ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים: ֹזאת אֹות־ַהּבְ יב  

ל־ֶנֶפׁש  יִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ּכָ ר־ֲאִני ֹנֵתן ּבֵ ֲאׁשֶ
ֶכם ְלֹדֹרת עֹוָלם. ר ִאּתְ ה ֲאׁשֶ ַחּיָ

ָעָנן, ְוָהְיָתה ְלאֹות  י ּבֶ י ָנַתּתִ ּתִ ֶאת־ַקׁשְ יג  
יִני ּוֵבין ָהָאֶרץ. ִרית ּבֵ ּבְ

ַעְנִני ָעָנן ַעל־ָהָאֶרץ, ְוִנְרֲאָתה  ְוָהָיה ּבְ יד  

ָעָנן. ת ּבֶ ׁשֶ ַהּקֶ
יִני ּוֵביֵניֶכם  ר ּבֵ ִריִתי ֲאׁשֶ י ֶאת־ּבְ ְוָזַכְרּתִ טו  

ר, ְוֹלא־ִיְהֶיה  ׂשָ ָכל־ּבָ ה ּבְ ל־ֶנֶפׁש ַחּיָ ּוֵבין ּכָ
ר. ׂשָ ל־ּבָ ֵחת ּכָ ִים ְלַמּבּול ְלׁשַ עֹוד ַהּמַ

ִרית  ָעָנן, ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ּבְ ת ּבֶ ׁשֶ ְוָהְיָתה ַהּקֶ טז  
ה  ל־ֶנֶפׁש ַחּיָ ין ֱאלִֹהים ּוֵבין ּכָ עֹוָלם ּבֵ

ר ַעל־ָהָאֶרץ. ר ֲאׁשֶ ׂשָ ָכל־ּבָ ּבְ
ִרית,  ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל־ֹנַח: ֹזאת אֹות־ַהּבְ יז  

ר  ר ֲאׁשֶ ׂשָ ל־ּבָ יִני ּוֵבין ּכָ ר ֲהִקֹמִתי ּבֵ ֲאׁשֶ
ַעל־ָהָאֶרץ.

ֵני  ַמּבּול, ֹלא ּבְ ֵרת — ֹלא ָימּותּו עֹוד ּבְ ְוֹלא־ִיּכָ יא  
ָאָדם ְוֹלא ַחּיֹות.

ָהְיָתה  ְרֶאה ׁשֶ ּיַ יָמן ׁשֶ ִרית — ֶזה ַהּסִ ֹזאת אֹות־ַהּבְ יב  
ל ֱאֹלִהים ָלָאָדם.  ַהְבָטָחה ׁשֶ

ְלֹדֹרת עֹוָלם — ְלָתִמיד, ָלֶנַצח, ְלָכל ַהּדֹורֹות   
עֹוד ִיְהיּו. ׁשֶ

ים. ִמים ַרּבִ ׁשָ ַעְנִני ָעָנן — ֲעָנִנים מֹוִריֵדי ּגְ ּבְ יד  

ִרית עֹוָלם — ַהַהְבָטָחה ִהיא ְלָתִמיד. ּבְ טז  

ִצּיּור ִמְצִרי ַהְמָתֵאר ַצִיד ְוַדִיג
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק ח

אֱֹלִהים הִבְִטיַח ֶׁשֹּלא יִהְיֶה עֹוד ַמּבּול עַל הָאֶָרץ

ִקְראּו ּפָסּוק כב

ּבּול ֱאלִֹהים ָסַלח ִלְבֵני ָהָאָדם.  ַאֲחֵרי ַהּמַ

ֱאלִֹהים ִהְבִטיַח: תּוב ׁשֶ סּוק כב ּכָ ֶפֶרק ח ּפָ ּבְ

ל ְיֵמי ָהָאֶרץ   ֹעד ּכָ
 ֶזַרע ְוָקִציר ְוֹקר ָוֹחם 

 ְוַקִיץ ָוֹחֶרף ְויֹום ָוַלְיָלה 
ּבֹתּו. ֹלא ִיׁשְ

ְסקּו: ַעם לֹא ִיּפָ ַאף ּפַ ְבִטיַח ׁשֶ ּטּוי ַהּמַ סּוק ֶאת ַהּבִ 1.  ַהֲעִתיקּו ִמּתֹוְך ַהּפָ

ָנה  ָ א. ִחּלּוֵפי עֹונֹות ַהּשׁ

ב. ֲעבֹוַדת ֲאָדָמה 

ְך  עֹות חׁשֶ עֹות אֹור ְוִלׁשְ ָמָמה ִלׁשְ ת ַהּיְ ג. ֲחֻלּקַ

ּבּול? יֵמי ַהּמַ ָהָיה ּבִ ב ׁשֶ ָמה לֹוְמִדים ֵמַהְבָטָחה זֹו ַעל ַהַמּצָ   .2
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עֹוָרה ֵדה ׂשְ ׂשְ

הרעיון של פיוס בין 
אלוהים לאדם יופיע שוב 

בסיפור הקשת בענן.

.2
אפשר לשאול: מה קרה 

בזמן המבול? התלמידים 
יסיקו מתוך האמור 

בפסוק, שבזמן המבול 
השתבשו סדרי בראשית: 

לא היה יום ולא היה לילה 
וכיו"ב.

ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק ט

אֱֹלִהים נַָתן חִֻּקים לִבְנֵי הָאָדָם

ִקְראּו ּפָסּוק ח עַד ּפָסּוק יז

ְתִאים ֵמַהּתֹוָרה.  ט ַהּמַ ּפָ ׁשְ ַקו ֶאל ַהּמִ רּו ּבְ  1.  ַחּבְ
ט ֵמַהּתֹוָרה.  ּפָ ׁשְ ו ֶאָחד ֶאל ַהּמִ ר יֹוֵתר ִמּקַ ר ְלַחּבֵ  ִאם ָצִריְך ֶאְפׁשָ

ּבּול: נּו ִלְבֵני ָהָאָדם ַאֲחֵרי ַהּמַ ּתְ ּנִ ְצוֹות ׁשֶ ַבע ַהּמִ ה ׁשֶ ֵאּלֶ

ָמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ.   .1 ים.  ְלדּו ְיָלִדים ַרּבִ ּתֵ א.  

מֹו  ַנְפׁשֹו ּדָ ר ּבְ ׂשָ ַאְך ּבָ   .2 ָמקֹום ֶאָחד,  גּורּו ּבְ ַאל ּתָ  ב.  
לֹא ּתֹאְכלּו. עֹוָלם.   רּו ּבָ ּזְ ְתּפַ ּתִ  

רּו ּוְרבּו. ּפְ   .3 ַחּיֹות  ְלטּו ּבַ ׁשְ ּתִ ג.  

ר הּוא ַחי ָלֶכם ל ֶרֶמׂש ֲאׁשֶ ּכָ   .4 ר  ׂשָ ר ֶלֱאֹכל ּבָ ֻמּתָ  ד.  
ִיְהֶיה ְלָאְכָלה.    

ֵפְך.  ָ ם ָהָאָדם... ָדמֹו ִיּשׁ 5. ׁשֵֹפְך ּדָ ר   ׂשָ ָאסּור ֶלֱאֹכל ּבָ  ה.  
ם.   ַיַחד ִעם ּדָ  

ָאסּור ִלְרֹצַח.  ו.  
ָאסּור ֶלֱאֹכל ֵאיָבר ִמן ַהַחי   ז.  

ה. ֲחטּו ֶאת ַהַחּיָ ָ ּשׁ ִלְפֵני ׁשֶ  

ּבּול? 2. ֵאילּו ִמְצוֹות ֲחָדׁשֹות נֹוְספּו ִלְבֵני ָהָאָדם ַאֲחֵרי ַהּמַ

ַמִים ִהיא ִסיָמן  ָ ּשׁ ת ּבַ ׁשֶ ט: הֹוָפַעת ַהּקֶ ּפָ ׁשְ ִלימּו ֶאת ַהּמִ 5. ַהׁשְ

ֵני ָהָאָדם ָאְכלּו ַרק ִמן ַהּצֹוֵמַח.  ּבּול ּבְ  ִלְפֵני ַהּמַ

ר. ׂשָ ה ֱאלִֹהים ִלְבֵני ָהָאָדם ֶלֱאֹכל ּבָ ּבּול ִהְרׁשָ ְלַאַחר ַהּמַ

ּכְַדאי לַָדַעת
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.1
יש להבהיר את המושגים 

"ברית" – הסכם מחייב 
שאי אפשר להפר אותו; 

אלהים הבין שבבני אדם 
יש גם מהטוב וגם מהרע. 

הוא קיווה שבעזרת שבעת 
החוקים שנתן להם יגבר 

הטוב על הרע.

אפשר לתרגל שימוש 
בביטויים מהכתוב. המורה 

תוכל לבקש מהתלמידים 
לספר סיפורים קצרים 

ולהשתמש בביטויים.

 
.2

אסור לרצוח. מותר לאכול 
בשר, אך אסור להתעלל 

בבעלי חיים.



ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק ט

אֱֹלִהים נַָתן חִֻּקים לִבְנֵי הָאָדָם

ִקְראּו ּפָסּוק ח עַד ּפָסּוק יז

ְתִאים ֵמַהּתֹוָרה.  ט ַהּמַ ּפָ ׁשְ ַקו ֶאל ַהּמִ רּו ּבְ  1.  ַחּבְ
ט ֵמַהּתֹוָרה.  ּפָ ׁשְ ו ֶאָחד ֶאל ַהּמִ ר יֹוֵתר ִמּקַ ר ְלַחּבֵ  ִאם ָצִריְך ֶאְפׁשָ

ּבּול: נּו ִלְבֵני ָהָאָדם ַאֲחֵרי ַהּמַ ּתְ ּנִ ְצוֹות ׁשֶ ַבע ַהּמִ ה ׁשֶ ֵאּלֶ

ָמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ.   .1 ים.  ְלדּו ְיָלִדים ַרּבִ ּתֵ א.  

מֹו  ַנְפׁשֹו ּדָ ר ּבְ ׂשָ ַאְך ּבָ   .2 ָמקֹום ֶאָחד,  גּורּו ּבְ ַאל ּתָ  ב.  
לֹא ּתֹאְכלּו. עֹוָלם.   רּו ּבָ ּזְ ְתּפַ ּתִ  

רּו ּוְרבּו. ּפְ   .3 ַחּיֹות  ְלטּו ּבַ ׁשְ ּתִ ג.  

ר הּוא ַחי ָלֶכם ל ֶרֶמׂש ֲאׁשֶ ּכָ   .4 ר  ׂשָ ר ֶלֱאֹכל ּבָ ֻמּתָ  ד.  
ִיְהֶיה ְלָאְכָלה.    

ֵפְך.  ָ ם ָהָאָדם... ָדמֹו ִיּשׁ 5. ׁשֵֹפְך ּדָ ר   ׂשָ ָאסּור ֶלֱאֹכל ּבָ  ה.  
ם.   ַיַחד ִעם ּדָ  

ָאסּור ִלְרֹצַח.  ו.  
ָאסּור ֶלֱאֹכל ֵאיָבר ִמן ַהַחי   ז.  

ה. ֲחטּו ֶאת ַהַחּיָ ָ ּשׁ ִלְפֵני ׁשֶ  

ּבּול? 2. ֵאילּו ִמְצוֹות ֲחָדׁשֹות נֹוְספּו ִלְבֵני ָהָאָדם ַאֲחֵרי ַהּמַ

ַמִים ִהיא ִסיָמן  ָ ּשׁ ת ּבַ ׁשֶ ט: הֹוָפַעת ַהּקֶ ּפָ ׁשְ ִלימּו ֶאת ַהּמִ 5. ַהׁשְ

ֵני ָהָאָדם ָאְכלּו ַרק ִמן ַהּצֹוֵמַח.  ּבּול ּבְ  ִלְפֵני ַהּמַ

ר. ׂשָ ה ֱאלִֹהים ִלְבֵני ָהָאָדם ֶלֱאֹכל ּבָ ּבּול ִהְרׁשָ ְלַאַחר ַהּמַ

ּכְַדאי לַָדַעת
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.1
יש להבהיר את המושגים 

"ברית" – הסכם מחייב 
שאי אפשר להפר אותו; 

אלהים הבין שבבני אדם 
יש גם מהטוב וגם מהרע. 

הוא קיווה שבעזרת שבעת 
החוקים שנתן להם יגבר 

הטוב על הרע.

אפשר לתרגל שימוש 
בביטויים מהכתוב. המורה 

תוכל לבקש מהתלמידים 
לספר סיפורים קצרים 

ולהשתמש בביטויים.

 
.2

אסור לרצוח. מותר לאכול 
בשר, אך אסור להתעלל 

בבעלי חיים.



ֶּפֶרק יא

ָפה ֶאָחת ּוְדָבִרים  ַוְיִהי ָכל־ָהָאֶרץ ׂשָ א  
ֲאָחִדים.

ֶאֶרץ  ְמְצאּו ִבְקָעה ּבְ ֶדם, ַוּיִ ָנְסָעם ִמּקֶ ַוְיִהי ּבְ ב  
ם. בּו ׁשָ ׁשְ ְנָער ַוּיֵ ׁשִ

ָנה ְלֵבִנים  ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל־ֵרֵעהּו: ָהָבה ִנְלּבְ ג  
ֵבָנה ְלָאֶבן,  ִהי ָלֶהם ַהּלְ ֵרָפה. ַוּתְ ְרָפה ִלׂשְ ְוִנׂשְ

ְוַהֵחָמר ָהָיה ָלֶהם ַלחֶֹמר.
נּו ִעיר  ַוּיֹאְמרּו: ָהָבה ִנְבֶנה־ּלָ ד  

נּו  ה־ּלָ ַמִים, ְוַנֲעׂשֶ ָ ל ְוֹראׁשֹו ַבּשׁ ּוִמְגּדָ
ֵני ָכל־ָהָאֶרץ. ן־ָנפּוץ ַעל־ּפְ ם, ּפֶ ׁשֵ

ל,  ְגּדָ ֶרד ְיהָוה ִלְרֹאת ֶאת־ָהִעיר ְוֶאת־ַהּמִ ַוּיֵ ה  
ֵני ָהָאָדם. נּו ּבְ ר ּבָ ֲאׁשֶ

ָפה ַאַחת  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה: ֵהן ַעם ֶאָחד ְוׂשָ ו  
ה  ם ַלֲעׂשֹות. ְוַעּתָ ם, ְוֶזה ַהִחּלָ ְלֻכּלָ

ר ָיְזמּו ַלֲעׂשֹות. ֵצר ֵמֶהם ּכֹל ֲאׁשֶ ֹלא־ִיּבָ
ר ֹלא  ָפָתם, ֲאׁשֶ ם ׂשְ ָהָבה ֵנְרָדה ְוָנְבָלה ׁשָ ז  

ַפת ֵרֵעהּו. ְמעּו ִאיׁש ׂשְ ִיׁשְ
ֵני ָכל־ָהָאֶרץ,  ם ַעל־ּפְ ָ ֶפץ ְיהָוה ֹאָתם ִמּשׁ ַוּיָ ח  

לּו ִלְבֹנת ָהִעיר. ְחּדְ ַוּיַ
ַלל  ם ּבָ י־ׁשָ ֶבל, ּכִ ָמּה ּבָ ן ָקָרא ׁשְ ַעל־ּכֵ ט  
ם ֱהִפיָצם  ָ ל־ָהָאֶרץ. ּוִמּשׁ ַפת ּכָ ְיהָוה ׂשְ

ל־ָהָאֶרץ. ֵני ּכָ ְיהָוה ַעל־ּפְ

ר: סּוק ד ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
פּו ַיַחד ְוִהְתִחילּו ִלְבנֹות ִעיר  ֵני ָהָאָדם ִהְתַאּסְ ּבְ

בֹוהַּ ְמאֹוד. ל ּגָ ּוִמְגּדָ

ֵני ָהָאָדם  ל ּבְ ָפה ֶאָחת ּוְדָבִרים ֲאָחִדים — ּכָ ׂשָ א  
ַפת ֲחֵברֹו. ָהיּו ָלֶהם אֹוָתם  ֵהִבינּו ֶאָחד ֶאת ׂשְ

רּו ֶאת  ּפּוִרים ְוׁשָ רּו ֶאת אֹוָתם ַהּסִ ִמְנָהִגים, ֵהם ִסּפְ
יִרים. ִ אֹוָתם ַהּשׁ

ֶדם — ְלַצד ִמְזָרח.  ִמּקֶ ב  
ין ָהִרים.  ְמְצאּו ִבְקָעה — ָמקֹום ָנמּוְך ּבֵ ַוּיִ  

קֹום ְוֵהִקימּו ִעיר. ּמָ בּו ּבַ ְ בּו — ִהְתַיּשׁ ׁשְ ַוּיֵ  
ָנה ְלֵבִנים — ָנִכין ְלָבִנים. ִנְלּבְ ג  

ּבֹו ִיְתרכזו ּכֹל  ל ׁשֶ ל — ִעיר ּוְבתֹוָכּה ִמְגּדָ ִעיר ּוִמְגּדָ ד  
אֹוָתם ָיִמים.  ָהיּו ּבְ ֵני ָהָאָדם ׁשֶ ּבְ

ם — ִנְהֶיה ְמֻפְרָסִמים. נּו ׁשֵ ה־ּלָ ְוַנֲעׂשֶ  
ר ִלְמקֹומֹות ְרחֹוִקים  ּזֵ ּלֹא ִנְתּפַ ֵדי ׁשֶ ן־ָנפּוץ — ּכְ ּפֶ  

ה. ֶזה ִמּזֶ

ר: סּוק ט ְמֻסּפָ סּוק ה ַעד ּפָ  ִמּפָ
ל. ְגּדָ יְך ִלְבנֹות ֶאת ַהּמִ ים ְלַהְמׁשִ ֱאֹלִהים ָמַנע ֵמָהֲאָנׁשִ

ם ַלֲעׂשֹות — ִהְתִחילּו ַלֲעׂשֹות.  ַהִחּלָ ו  
ר ִלְמֹנַע. ֵצר — ֹלא ִיְהֶיה ֶאְפׁשָ ֹלא־ִיּבָ  

עּו אֹוָתן. בּו ַעל ַהְמָצאֹות ֲחָדׁשֹות ּוִבּצְ ָיְזמּו — ָחׁשְ  
ָפָתם. ל ֶאת ׂשְ ְוָנְבָלה — ְנַבְלּבֵ ז  

ְמעּו — ֹלא ָיִבינּו. ֹלא ִיׁשְ  
לּו — ִהְפִסיקּו. ְחּדְ ַוּיַ  

ל. ְלּבֵ ַלל — ּבִ ּבָ ט  

�4   �   נֹח

ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק יא

 ּבְנֵי הָאָדָם ׁשּוב חָטְאּו. 
ּבְִמקֹום לְִהְתּפַּזֵר ּבָאֶָרץ הֵם ּבָנּו ִמגְּדָל.

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק ט

תּוב: ָפסּוק ד ּכָ 1. ּבְ

ַמִים,  ָ ל ְוֹראׁשֹו ַבּשׁ נּו ִעיר ּוִמְגּדָ  ָהָבה ִנְבֶנה־ּלָ
ֵני ָכל־ָהָאֶרץ. ן־ָנפּוץ ַעל־ּפְ ם, ּפֶ נּו ׁשֵ ה־ּלָ ְוַנֲעׂשֶ

עֹוָלם? ָחיּו ָאז ּבָ ים ׁשֶ ל ָהֲאָנׁשִ ֲעבּור ּכָ ל ְמגּוִרים ּבַ ֵני ָהָאָדם ִמְגּדַ נּו ּבְ ַמּדּוַע ּבָ  

א.    

ב.    

ל? ְגּדָ נּו ֶאת ַהּמִ ּבָ ים ׁשֶ  2.  ֵאיֶזה ֶיַדע ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות ָלֲאָנׁשִ

ל?  ְגּדָ ת ַהּמִ ד ֱאלִֹהים ִלְבִנּיַ ַמּדּוַע ִהְתַנּגֵ  .3 

ָבׁשּוָה"(. ִאים: "ָמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ", "ּכְ ְרָמִזים ַהּבָ )ֵהָעְזרּו ּבָ

ל? ְגּדָ יַצד ֶהֱעִניׁש ֱאלִֹהים ֶאת ּבֹוֵני ַהּמִ ּכֵ א.    .4

ָמה ָהְיָתה ַהּתֹוָצָאה? ב.   

נֹח   �   �4

בני האדם התפתחו 
מבחינה טכנולוגית. 

היו להם יכולות 
לתכנן )הנדסה( ולבצע 
)ייצור לבנים(. היכולת 

הטכנולוגית הביאה עמה 
גאווה.

המורה תוכל להוסיף מידע 
על בקעת שנער. הבקעה 

נמצאת בין נהר פרת לנהר 
חידקל, היום בעיראק.

אפשר להציע לתלמידים 
לבנות את המגדל מחומרים 
שונים המתאימים למחזור: 

קרטון, קלקר.

 .3
התלמידים יבינו שהמעשה 
היה מנוגד למצוות אלהים 

להתפשט ולגור בעולם 
כולו.
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ל. ְגּדָ ת ַהּמִ ִנּיַ  5.  ֱאלִֹהים ִהְפִסיק ֶאת ְבּ

ָבר ָיכֹול ְלהֹוִעיל. ַהּדָ ִטים ָהאֹוְמִרים ׁשֶ ּפָ ־� ִמׁשְ נּו ּבְ ַסּמְ

יק. ָבר ָיכֹול ְלַהּזִ ַהּדָ ִטים ָהאֹוְמִרים ׁשֶ ּפָ ־X ִמׁשְ נּו ּבְ ַסּמְ  

ּיֹות ׁשֹונֹות. ְרּבֻ חּו ּתַ ְקבּוצֹות ׁשֹונֹות ִויַפּתְ עֹוָלם ֵהם ִיְחיּו ּבִ רּו ּבָ ּזְ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ּכְ א.   c

בּוצֹות. ין ַהּקְ חּו ִמְלָחמֹות ּבֵ ּתְ ִֹני ִיְתּפַ ְגַלל ַהּשׁ ּבִ ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ ב.   c

בּוצֹות ִיְלְמדּו  ְרּבּות ַאֶחֶרת ְוָכל ַהּקְ ַח ּתַ ַפּתֵ ל ְקבּוָצה ּתְ ּכָ ג.  ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ  c

ה. ִנּיָ ְ ַאַחת ִמן ַהּשׁ

רֹוְיֶגל ר ַיאן ּבְ ֶבל — ִצּיֵ ל ּבָ ִמְגּדַ

�0   �   ּפֶֶרק יא

רצוי להבהיר לתלמידים, 
שמבחינתם של בוני המגדל 

היה הפיזור עונש, אך 
למעשה במקומות שונים 

הפיזור תורם לפיתוח 
שפות ותרבויות שונות, 

המעשירות את בני האדם.
איחוד בין בני אדם מביא 

לכוח ולעוצמה. כוח זה 
יכול לשמש לטובה או 

לרעה.
ראו סיפורי חכמים במד"ל.

פרק יב

ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־ַאְבָרם: ֶלְך־ְלָך ֵמַאְרְצָך  א  
ר  ית ָאִביָך ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָך ּוִמּבֵ ּוִמּמֹוַלְדּתְ

. ַאְרֶאךָּ
ָלה  דֹול ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגּדְ ָך ְלגֹוי ּגָ ְוֶאֶעׂשְ ב  

ָרָכה. ֶמָך, ֶוְהֵיה ּבְ ׁשְ
ְלָך ָאֹאר, ְוִנְבְרכּו  ַוֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכיָך ּוְמַקּלֶ ג  

ֹחת ָהֲאָדָמה. ּפְ ְבָך ּכֹל ִמׁשְ
ר ֵאָליו ְיהָוה,  ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ֶלְך ַאְבָרם, ּכַ ַוּיֵ ד  

ִנים  ן־ָחֵמׁש ׁשָ ֶלְך ִאּתֹו לֹוט. ְוַאְבָרם ּבֶ ַוּיֵ
ֵצאתֹו ֵמָחָרן. ָנה ּבְ ְבִעים ׁשָ ְוׁשִ

ּתֹו ְוֶאת־לֹוט  ַרי ִאׁשְ ח ַאְבָרם ֶאת־ׂשָ ּקַ ַוּיִ ה  
ר ָרָכׁשּו,  ם ֲאׁשֶ ל־ְרכּוׁשָ ן־ָאִחיו ְוֶאת־ּכָ ּבֶ

ְצאּו  ר־ָעׂשּו ְבָחָרן, ַוּיֵ ֶפׁש ֲאׁשֶ ְוֶאת־ַהּנֶ
ָנַען. ֹבאּו ַאְרָצה ּכְ ַנַען, ַוּיָ ָלֶלֶכת ַאְרָצה ּכְ

ֶכם, ַעד  ָאֶרץ ַעד ְמקֹום ׁשְ ֲעֹבר ַאְבָרם ּבָ ַוּיַ ו  
ָאֶרץ. ַנֲעִני ָאז ּבָ ֵאלֹון מֹוֶרה. ְוַהּכְ

ָרא ְיהָוה ֶאל־ַאְבָרם, ַוּיֹאֶמר: ְלַזְרֲעָך  ַוּיֵ ז  
ַח  ם ִמְזּבֵ ֶבן ׁשָ ן ֶאת־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת. ַוּיִ ֶאּתֵ

ְרֶאה ֵאָליו. ַליהָוה ַהּנִ
ט  ֶדם ְלֵבית־ֵאל ַוּיֵ ם ָהָהָרה ִמּקֶ ָ ק ִמּשׁ ְעּתֵ ַוּיַ ח  

ם  ֶבן־ׁשָ ֶדם, ַוּיִ ם ְוָהַעי ִמּקֶ ית־ֵאל ִמּיָ ָאֳהלֹה, ּבֵ
ם ְיהָוה. ׁשֵ ְקָרא ּבְ ַח ַליהָוה, ַוּיִ ִמְזּבֵ

ה. ְגּבָ ע ַאְבָרם ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ ּסַ ַוּיִ ט  

ר: סּוק ט ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ר ַיְרֶאה לֹו. ה ֶאת ַאְבָרם ָלֶלֶכת ָלָאֶרץ ֲאׁשֶ  ֱאֹלִהים ִצּוָ

ָניו ִיְהיּו ְלַעם  ָעִתיד ּבָ ּבֶ ֱאֹלִהים ִהְבִטיַח ְלַאְבָרם ׁשֶ
ֶכת  ּיֶ ְהֶיה ׁשַ ר ֵאֶליָה הּוא הֹוֵלְך, ּתִ דֹול, ְוָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ּגָ

לֹו ּוְלָבָניו.

ּנֹוַלְדּתָ ּבֹו, ּובֹו נֹוְלדּו  קֹום ׁשֶ ָך — ֵמַהּמָ ּוִמּמֹוַלְדּתְ א  
ֲאבֹוֶתיָך ַוֲאבֹות ֲאבֹוֶתיָך.

ְלגֹוי — ְלַעם. ב  
ֵאינֹו ְיהּוִדי. ָיֵמינּו קֹוְרִאים ּגֹוי ְלִמי ׁשֶ ּבְ  

ר ּוְמֻפְרָסם. ְמָך ִיְהֶיה ֻמּכָ ֶמָך — ׁשִ ָלה ׁשְ ַוֲאַגּדְ  
ֶליָך. ְלָך ָאֹאר — ְוַאֲעִניׁש ֶאת ְמַקּלְ ּוְמַקּלֶ ג.  

ים. ל ָהַעּמִ ֹחת ָהֲאָדָמה — ּכָ ּפְ ּכֹל ִמׁשְ  

ים,  ָבׂשִ ָנה: ּכְ ּוָ ר ָרָכׁשּו — ַהּכַ ם ֲאׁשֶ ל־ְרכּוׁשָ ּכָ  ה  
ִלים ְוַכּדֹוֶמה.  ֶסף, ּכֵ ים, ֹאָהִלים, ָזָהב, ּכֶ ַמּלִ ּגְ

נּו  ּקָ ָפחֹות ׁשֶ ְ ר־ָעׂשּו — ָהֲעָבִדים ְוַהּשׁ ֶפׁש ֲאׁשֶ ַהּנֶ  
ָלֶהם.

ֶכם.  ם ָמקֹום ְלַיד ׁשְ ֵאלֹון מֹוֶרה — ׁשֵ ו  
ַנֲעִני. ב ָהָעם ַהּכְ ָאֶרץ ָיׁשַ ָאֶרץ — ּבָ ַנֲעִני ָאז ּבָ ְוַהּכְ  

ה ְלַאְבָרם. ּלָ ָרא ה' ֶאל־ַאְבָרם — ה' ִנְרָאה, ִהְתּגַ ַוּיֵ ז  
ֶניָך. ְלַזְרֲעָך — ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ּבָ  

ם ָהָהָרה — ֶהֱעִביר ֶאת ַמֲחֵנהּו ֶאל  ָ ק ִמּשׁ ְעּתֵ ַוּיַ ח  
ם.  ֵדי ַלְחנֹות ׁשָ  ָהָהר ּכְ

ֵדי  ַח — ַאְבָרם ֵהִקים ִמְבֶנה ֵמֶאֶבן, ּכְ ם ִמְזּבֵ ֶבן־ׁשָ ַוּיִ
ם ֱאֹלִהים. ְלַפְרֵסם ֶאת ׁשֵ
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פרק יב

ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־ַאְבָרם: ֶלְך־ְלָך ֵמַאְרְצָך  א  
ר  ית ָאִביָך ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָך ּוִמּבֵ ּוִמּמֹוַלְדּתְ

. ַאְרֶאךָּ
ָלה  דֹול ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגּדְ ָך ְלגֹוי ּגָ ְוֶאֶעׂשְ ב  

ָרָכה. ֶמָך, ֶוְהֵיה ּבְ ׁשְ
ְלָך ָאֹאר, ְוִנְבְרכּו  ַוֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכיָך ּוְמַקּלֶ ג  

ֹחת ָהֲאָדָמה. ּפְ ְבָך ּכֹל ִמׁשְ
ר ֵאָליו ְיהָוה,  ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ֶלְך ַאְבָרם, ּכַ ַוּיֵ ד  

ִנים  ן־ָחֵמׁש ׁשָ ֶלְך ִאּתֹו לֹוט. ְוַאְבָרם ּבֶ ַוּיֵ
ֵצאתֹו ֵמָחָרן. ָנה ּבְ ְבִעים ׁשָ ְוׁשִ

ּתֹו ְוֶאת־לֹוט  ַרי ִאׁשְ ח ַאְבָרם ֶאת־ׂשָ ּקַ ַוּיִ ה  
ר ָרָכׁשּו,  ם ֲאׁשֶ ל־ְרכּוׁשָ ן־ָאִחיו ְוֶאת־ּכָ ּבֶ

ְצאּו  ר־ָעׂשּו ְבָחָרן, ַוּיֵ ֶפׁש ֲאׁשֶ ְוֶאת־ַהּנֶ
ָנַען. ֹבאּו ַאְרָצה ּכְ ַנַען, ַוּיָ ָלֶלֶכת ַאְרָצה ּכְ

ֶכם, ַעד  ָאֶרץ ַעד ְמקֹום ׁשְ ֲעֹבר ַאְבָרם ּבָ ַוּיַ ו  
ָאֶרץ. ַנֲעִני ָאז ּבָ ֵאלֹון מֹוֶרה. ְוַהּכְ

ָרא ְיהָוה ֶאל־ַאְבָרם, ַוּיֹאֶמר: ְלַזְרֲעָך  ַוּיֵ ז  
ַח  ם ִמְזּבֵ ֶבן ׁשָ ן ֶאת־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת. ַוּיִ ֶאּתֵ

ְרֶאה ֵאָליו. ַליהָוה ַהּנִ
ט  ֶדם ְלֵבית־ֵאל ַוּיֵ ם ָהָהָרה ִמּקֶ ָ ק ִמּשׁ ְעּתֵ ַוּיַ ח  

ם  ֶבן־ׁשָ ֶדם, ַוּיִ ם ְוָהַעי ִמּקֶ ית־ֵאל ִמּיָ ָאֳהלֹה, ּבֵ
ם ְיהָוה. ׁשֵ ְקָרא ּבְ ַח ַליהָוה, ַוּיִ ִמְזּבֵ

ה. ְגּבָ ע ַאְבָרם ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ ּסַ ַוּיִ ט  

ר: סּוק ט ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ר ַיְרֶאה לֹו. ה ֶאת ַאְבָרם ָלֶלֶכת ָלָאֶרץ ֲאׁשֶ  ֱאֹלִהים ִצּוָ

ָניו ִיְהיּו ְלַעם  ָעִתיד ּבָ ּבֶ ֱאֹלִהים ִהְבִטיַח ְלַאְבָרם ׁשֶ
ֶכת  ּיֶ ְהֶיה ׁשַ ר ֵאֶליָה הּוא הֹוֵלְך, ּתִ דֹול, ְוָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ּגָ

לֹו ּוְלָבָניו.

ּנֹוַלְדּתָ ּבֹו, ּובֹו נֹוְלדּו  קֹום ׁשֶ ָך — ֵמַהּמָ ּוִמּמֹוַלְדּתְ א  
ֲאבֹוֶתיָך ַוֲאבֹות ֲאבֹוֶתיָך.

ְלגֹוי — ְלַעם. ב  
ֵאינֹו ְיהּוִדי. ָיֵמינּו קֹוְרִאים ּגֹוי ְלִמי ׁשֶ ּבְ  

ר ּוְמֻפְרָסם. ְמָך ִיְהֶיה ֻמּכָ ֶמָך — ׁשִ ָלה ׁשְ ַוֲאַגּדְ  
ֶליָך. ְלָך ָאֹאר — ְוַאֲעִניׁש ֶאת ְמַקּלְ ּוְמַקּלֶ ג.  

ים. ל ָהַעּמִ ֹחת ָהֲאָדָמה — ּכָ ּפְ ּכֹל ִמׁשְ  

ים,  ָבׂשִ ָנה: ּכְ ּוָ ר ָרָכׁשּו — ַהּכַ ם ֲאׁשֶ ל־ְרכּוׁשָ ּכָ  ה  
ִלים ְוַכּדֹוֶמה.  ֶסף, ּכֵ ים, ֹאָהִלים, ָזָהב, ּכֶ ַמּלִ ּגְ

נּו  ּקָ ָפחֹות ׁשֶ ְ ר־ָעׂשּו — ָהֲעָבִדים ְוַהּשׁ ֶפׁש ֲאׁשֶ ַהּנֶ  
ָלֶהם.

ֶכם.  ם ָמקֹום ְלַיד ׁשְ ֵאלֹון מֹוֶרה — ׁשֵ ו  
ַנֲעִני. ב ָהָעם ַהּכְ ָאֶרץ ָיׁשַ ָאֶרץ — ּבָ ַנֲעִני ָאז ּבָ ְוַהּכְ  

ה ְלַאְבָרם. ּלָ ָרא ה' ֶאל־ַאְבָרם — ה' ִנְרָאה, ִהְתּגַ ַוּיֵ ז  
ֶניָך. ְלַזְרֲעָך — ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ּבָ  

ם ָהָהָרה — ֶהֱעִביר ֶאת ַמֲחֵנהּו ֶאל  ָ ק ִמּשׁ ְעּתֵ ַוּיַ ח  
ם.  ֵדי ַלְחנֹות ׁשָ  ָהָהר ּכְ

ֵדי  ַח — ַאְבָרם ֵהִקים ִמְבֶנה ֵמֶאֶבן, ּכְ ם ִמְזּבֵ ֶבן־ׁשָ ַוּיִ
ם ֱאֹלִהים. ְלַפְרֵסם ֶאת ׁשֵ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק יב

אֱֹלִהים ָקָרא לְאַבְָרם לָלֶכֶת לַָּמקֹום ֶׁשּיְַראֶה לֹו

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק ט

ל ָיֵמינּו.  ִעיָרק ׁשֶ ָהְיָתה ּבְ ים ׁשֶ ּדִ ׂשְ מֹו אּור ּכַ ְ ּשׁ ָמקֹום ׁשֶ ָרה ּבְ ַחת ַאְבָרם ּגָ ּפַ ִמׁשְ

ְקָרא ָחָרן. ָחה ְלָמקֹום ָחָדׁש ַהּנִ ּפָ ׁשְ ם ָנְדָדה ַהּמִ ָ ִמּשׁ

ל ָיֵמינּו. טּוְרְקָיה ׁשֶ ָחָרן ִהיא ָמקֹום ּבְ

תּוב: ָפסּוק א ּכָ ּבְ

 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־ַאְבָרם: 
ית ָאִביָך  ָך ּוִמּבֵ ֶלְך־ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדּתְ

 

. ר ַאְרֶאךָּ ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

ַאל ֶאת ֱאלִֹהים ְלֵאיֶזה ֶאֶרץ ָעָליו ָלֶלֶכת?  ֲאָלה: ַמּדּוַע ַאְבָרם לֹא ׁשָ רּות ׁשָ  .1

ְתׁשּוָבה ַאַחת ְלרּות: יֹוֵתר ּכִ ִאים ַמְתִאים ּבְ ּמּוִקים ַהּבָ ֵאיֶזה ֵמַהּנִ  

ְדָבָריו. ה ּכִ ֱאלִֹהים ָרָצה ִלְבֹחן ִאם ַיֲעׂשֶ ב ׁשֶ א.  ַאְבָרם ָחׁשַ  
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ֹאל. ָצִריְך ִלׁשְ

ִחיַרְתֶכם: ירּו ֶאת ּבְ ַהְסּבִ   
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יש מקום לבסס את המושג 
"דור" על ידי הדגמות 
של דורות במשפחות 

התלמידים. 
התלמידים יוכלו להביא 
תמונות של דורות מבני 
משפחותיהם ולהכין עץ 

משפחה פרטי קטן.

הפסוקים א, ב הם פסוקי 
 מפתח בתרבות שלנו. מן 
הראוי שיילמדו בעל פה.

המורה תוכל להציע לכתוב 
אותם בכרזות ולתלותם 

בכיתה.

 .1
אפשר לעמוד על השאלה:
מה המיוחד בהליכתו של 

אברם?
כך יוכלו התלמידים לראות 

את אמונתו הגדולה.

תּוב: ָפסּוק ב ּכָ ּבְ  .2
ָרָכה. ֶמָך, ֶוְהֵיה ּבְ ָלה ׁשְ דֹול ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגּדְ ָך ְלגֹוי ּגָ ְוֶאֶעׂשְ

ָיֵמינּו? ה ּבְ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ה "ּגֹוי" הּוא ַעם. ָמה ּפֵ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ית ּפֵ ֵראׁשִ ֵסֶפר ּבְ א.  ּבְ  

ָמה ִהְבִטיַח ה' ְלַאְבָרם? ב.   

=  

= 	

ָחה ָהַלְך ִעם ַאְבָרם? ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ  3.  ִמי ִמּבְ

יר? ַאְבָרם ָהָיה ָעׁשִ ּפּור ׁשֶ י ַהּסִ ר ָלַדַעת ַעל ּפִ ֵאיְך ֶאְפׁשָ   .4

ִטים: ּפָ ׁשְ ִלים ֶאת ַהּמִ ֵדי ְלַהׁשְ ִמְתחּו ַקו ּכְ  .5

ֵאלֹון מֹוֶרה. ֱאלִֹהים ֶהְרָאה ְלַאְבָרם ָלֶלֶכת ְלֶאֶרץ   

ַנֲעִני. ּכְ ַנַען ָהְיָתה  ֶאֶרץ ּכְ ל ַאְבָרם ּבְ ֲחָנה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ַהּתַ  

ַנַען. ּכְ ָאֶרץ ִנְקָרא  ב ּבָ ׁשַ ּיָ ָהָעם ׁשֶ  

ַנַען?  ֶאֶרץ ּכְ ּוּון ָנַדד ַאְבָרם ּבְ סּוק ו: ְלֵאיֶזה ּכִ י ּפָ ֲענּו ַעל ּפִ   .6

ַמּדּוַע ָנַדד?   

ן ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת. תּוב: ְלַזְרֲעָך ֶאּתֵ ָפסּוק ז ּכָ ּבְ   .7

ים ׁשֹוִנים.  רּוׁשִ ה ֶזַרע ּפֵ ּלָ ַלּמִ    

ט. ּפָ ׁשְ ְתִאים ַלּמִ רּוׁש ַהּמַ ל ֶאת ַהּפֵ ַמְעּגָ יפּו ּבְ ַהּקִ

ּנּו ַמְתִחיל ֶצַמח ָחָדׁש. ּמֶ ּמִ ַמח ׁשֶ ּצֶ ַהֵחֶלק ּבַ  =

ִנים, ְנָכִדים ְוִניִנים, ֶצֱאָצִאים. ֵני ּבָ ִנים, ּבְ ְיָלִדים, ּבָ  =
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אפשר להביא דוגמאות של 
יהודים אשר נולדו בארץ 

מסוימת ועלו למדינת 
ישראל: הם ממשיכים 

לראות בארץ שנולדו בה 
את מולדתם, וגם במדינת 
ישראל הם רואים מולדת.
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ר ַיֲעזֹב ֶאת  ֲאׁשֶ ְהיּו ְלַאְבָרם ּכַ ּיִ ִיים ׁשֶ ׁשָ יֵניֶהם ַעל ַהּקְ י ׂשֹוֲחחּו ּבֵ 8.   א.  ִליאֹור ְוׁשַ

ה.   ָפה ֲחָדׁשָ  ַאְרצֹו ּומֹוַלְדּתֹו. ְלֻדְגָמה: ַאְבָרם ִיְצָטֵרְך ִלְלמֹד ׂשָ

ְהיּו ְלַאְבָרם ְוִכְתבּו: ּיִ ִיים ׁשֶ ם ַעל ְקׁשָ ם ַאּתֶ בּו ּגַ ִחׁשְ

ׁשּוַבְתֶכם. ירּו ֶאת ּתְ ִיים? ַהְסּבִ ׁשָ ּקְ ַמה ַיֲעֹזר ְלַאְבָרם ַלֲעֹמד ּבַ ב.   

ִנים? ּוְ ם "ַאְבָרָהם ָאִבינּו" – ְלָמה ִמְתּכַ ֵ ּשׁ ר קֹוְרִאים ְלַאְבָרם ּבַ ֲאׁשֶ ּכַ  .9 

ֵעיֵניֶכם: ִטים ַמְתִאיִמים ּבְ ּפָ -√ ִמׁשְ נּו ּבְ ַסּמְ

ָרֵאל. ל ַעם ִיׂשְ c   ַאְבָרָהם הּוא ָאִביו ׁשֶ 	

ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ָרֵאל ֵהם ֶצֱאָצָאיו ׁשֶ ֵני ִיׂשְ c   ּבְ 	

י ָהעֹוָלם. ל ַעמֵּ ל כָּ c   ַאְבָרָהם הּוא ֲאִביֶהם ׁשֶ 	

ָרֵאל: "ָהָאֶרץ  ר קֹוְרִאים ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ֲאׁשֶ ָרֵאל. ּכַ ַנַען ִהיא ֶאֶרץ ִיׂשְ 10. ֶאֶרץ ּכְ

ירּו. ִנים? ַהְסּבִ ּוְ ְבַטַחת" – ְלָמה ִמְתּכַ ַהּמֻ

ַחת ַאְבָרם  ּפַ ְנדּוֵדי ִמׁשְ
ים ְלָחָרן  ּדִ ׂשְ ֵמאּור ּכַ

ּוֵמָחָרן ִלְכַנַען
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ָהב. ֶסף ּוַבּזָ ּכֶ ְקֶנה ּבַ ּמִ ֵבד ְמֹאד ּבַ ְוַאְבָרם ּכָ ב  
ית־ֵאל,  ֶגב ְוַעד־ּבֵ ָעיו ִמּנֶ ֶלְך ְלַמּסָ ַוּיֵ ג  
ם ָאֳהֹלה  ר־ָהָיה ׁשָ קֹום ֲאׁשֶ ַעד־ַהּמָ

ית־ֵאל ּוֵבין ָהָעי. ין ּבֵ ה, ּבֵ ִחּלָ ּתְ ּבַ
ם  ה ׁשָ ר־ָעׂשָ ַח, ֲאׁשֶ ְזּבֵ ֶאל־ְמקֹום ַהּמִ ד  

ם ְיהָוה. ׁשֵ ם ַאְבָרם ּבְ ְקָרא ׁשָ ִראׁשָֹנה, ַוּיִ ּבָ

ר: סּוק ד ְמֻסּפָ סּוק ב ַעד ּפָ  ִמּפָ
ם ֱאֹלִהים. ָאֶרץ ּוְמַפְרֵסם ֶאת ׁשֵ ַאְבָרָהם נֹוֵדד ּבָ

יר ְמאֹוד. ֵבד ְמֹאד — ָעׁשִ ּכָ  ב 
ְקֶנה — ֹצאן ּוָבָקר, סּוִסים ַוֲחמֹוִרים. ּמִ ּבַ

ָיֵמינּו,  קֹום. ּבְ קֹום ַלּמָ ָעיו — ָעַבר ִמּמָ ֶלְך ְלַמּסָ ַוּיֵ ג  
ה  ּלָ ּמִ ְמקֹום ּבַ ע ּבִ ה ַמּסָ ּלָ ּמִ ים ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ ִלְפָעִמים ִמׁשְ

ִטּיּול.
ל ֶאל ֱאֹלִהים. ּלֵ ם ה' — ַאְבָרם ִהְתּפַ ׁשֵ ְקָרא... ּבְ ַוּיִ ד  

ר ּגּוְסַטב ּדֹוֶרה ְנִדיַדת ַאְבָרָהם — ִצּיֵ

ַחת ַאְבָרם  ּפַ ְנדּוֵדי ִמׁשְ
ים ְלָחָרן  ּדִ ׂשְ ֵמאּור ּכַ

ּוֵמָחָרן ִלְכַנַען
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ְוַגם־ְללֹוט, ַהֹהֵלְך ֶאת־ַאְבָרם, ָהָיה  ה 
ֹצאן־ּוָבָקר ְוֹאָהִלים.

ֶבת  א ֹאָתם ָהָאֶרץ ָלׁשֶ ְוֹלא־ָנׂשָ ו  
ם ָרב, ְוֹלא ָיְכלּו  י־ָהָיה ְרכּוׁשָ ו, ּכִ ַיְחּדָ

ו. ֶבת ַיְחּדָ ָלׁשֶ
ין ֹרֵעי ִמְקֵנה־ַאְבָרם ּוֵבין ֹרֵעי  ַוְיִהי־ִריב ּבֵ ז  

י ָאז ֹיֵשב  ִרּזִ ַנֲעִני ְוַהּפְ ִמְקֵנה־לֹוט, ְוַהּכְ
ָאֶרץ. ּבָ

ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל־לֹוט: ַאל־ָנא ְתִהי  ח 
יִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ֹרַעי ּוֵבין ֹרֶעיָך,  ְמִריָבה ּבֵ

ים ַאִחים ֲאָנְחנּו. י־ֲאָנׁשִ ּכִ
ֶרד ָנא ֵמָעָלי,  ֲהֹלא ָכל־ָהָאֶרץ ְלָפֶניָך. ִהּפָ ט  

ִמין  ֹמאל ְוֵאיִמָנה, ְוִאם־ַהּיָ ִאם־ַהּשְׂ
ְמִאיָלה. ְוַאׂשְ

ר  ּכַ ל־ּכִ ְרא ֶאת־ּכָ א־לֹוט ֶאת־ֵעיָניו ַוּיַ ּשָׂ ַוּיִ י  
ֵחת ְיהָוה  ֶקה, ִלְפֵני ׁשַ ּה ַמׁשְ י ֻכּלָ ן, ּכִ ְרּדֵ ַהּיַ
ֶאֶרץ  ַגן־ְיהָוה, ּכְ ֶאת־ְסדֹם ְוֶאת־ֲעמָֹרה, ּכְ

ִמְצַרִים ּבֲֹאָכה צַֹער.
ע  ּסַ ן, ַוּיִ ְרּדֵ ר ַהּיַ ּכַ ל־ּכִ ְבַחר־לֹו לֹוט ֶאת ּכָ ַוּיִ יא  

ְרדּו ִאיׁש ֵמַעל ָאִחיו. ּפָ ֶדם, ַוּיִ לֹוט ִמּקֶ
ָעֵרי  ב ּבְ ָנַען, ְולֹוט ָיׁשַ ֶאֶרץ־ּכְ ב ּבְ ַאְבָרם ָיׁשַ יב  

ֱאַהל ַעד־ְסֹדם. ר ַוּיֶ ּכָ ַהּכִ
ִאים ַליהָוה ְמֹאד. י ְסֹדם ָרִעים ְוַחּטָ ְוַאְנׁשֵ יג  

ר: סּוק יג ְמֻסּפָ סּוק ה ַעד ּפָ  ִמּפָ
ה. ֵרד ְוָלגּור ָרחֹוק ֶזה ִמּזֶ לֹוט ְוַאְבָרם ֶהְחִליטּו ְלִהּפָ

ים.  ים ְוִעּזִ ָבׂשִ ֹצאן — ּכְ ה 
ִרים ּוָפרֹות. ּוָבָקר — ּפָ  

דֹות ִמְרֶעה  י ׂשְ א ֹאָתם — ֹלא ָהיּו ּדֵ ְוֹלא־ָנׂשָ ו  
י ַמִים  ל לֹוט ְוֹלא ָהיּו ּדֵ ל ַאְבָרם ְוׁשֶ ָלֲעָדִרים ׁשֶ

ֵארֹות ַלּצֹאן. ּבְ ּבַ
ָחיּו  ים ׁשֶ ל ַעּמִ מֹות ׁשֶ י — ׁשֵ ִרּזִ ַנֲעִני ְוַהּפְ ְוַהּכְ ז  

ְכַנַען. ּבִ
ה. ׁשָ ַבּקָ ָנא — ּבְ ח 

ל ַאְבָרם  ים ַאִחים ֲאָנְחנּו — לֹוט ֵאינֹו ָאִחיו ׁשֶ ֲאָנׁשִ  
ר אֹוְמִרים ַאִחים, ִלְפָעִמים  ֲאׁשֶ ן ָאִחיו. ּכַ א ּבֶ ֶאּלָ

ִנים ִלְבֵני אֹוָתם הֹוִרים ְוִלְפָעִמים ִלְבֵני אֹוָתּה  ּוְ ִמְתּכַ
ָחה אֹו ַעם. ּפָ ִמׁשְ

ֹמאל. ֵלְך ְלַצד ׂשְ ֹמאל — ִאם ּתֵ ִאם־ַהּשְׂ ט  
ְוֵאיִמָנה — ֲאִני ֵאֵלְך ְלַצד ָיִמין.  

ֵלְך ְלַצד ָיִמין. ִמין — ְוִאם ּתֵ ְִאם־ַהּיָ  
ֹמאל. ְמִאיָלה –ֵאֵלְך ְלַצד ׂשְ ְוַאׂשְ  

ה ַמִים.  ּה ַהְרּבֵ ֶקה — ֵיׁש ּבָ ּה ַמׁשְ י ֻכּלָ ּכִ י  
ִמיד. ֵחת — ִהׁשְ ׁשַ  

ן ֵעֶדן. מֹו ּגַ ַגן־ה' — ּכְ ּכְ  

ד ִמְזָרח. ֶדם — ִמּצַ ִמּקֶ יא  

ֱאַהל — ָעַצר ְוֵהִקים ַמֲחֵנה ֹאָהִלים. ַוּיֶ יב  
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ֶרד־לֹוט  ַויהָוה ָאַמר ֶאל־ַאְבָרם, ַאֲחֵרי ִהּפָ יד  

קֹום  א ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ִמן־ַהּמָ ֵמִעּמֹו: ׂשָ
ה ָוֵקְדָמה  ם, ָצֹפָנה ָוֶנְגּבָ ה ׁשָ ר־ַאּתָ ֲאׁשֶ

ה. ָוָיּמָ
ה ֹרֶאה, ְלָך  ר־ַאּתָ ל־ָהָאֶרץ, ֲאׁשֶ י ֶאת־ּכָ ּכִ טו  

ה ּוְלַזְרֲעָך ַעד־עֹוָלם. ֶנּנָ ֶאּתְ
ר  ֲעַפר ָהָאֶרץ, ֲאׁשֶ י ֶאת־ַזְרֲעָך ּכַ ְמּתִ ְוׂשַ טז  

ִאם־יּוַכל ִאיׁש ִלְמנֹות ֶאת־ֲעַפר ָהָאֶרץ, 
ֶנה. ם־ַזְרֲעָך ִיּמָ ּגַ

י  ּה, ּכִ ּה ּוְלָרְחּבָ ָאֶרץ ְלָאְרּכָ ְך ּבָ קּום ִהְתַהּלֵ יז  
ה. ֶנּנָ ְלָך ֶאּתְ

ֵאֹלֵני ַמְמֵרא  ב ּבְ ׁשֶ ֹבא ַוּיֵ ֱאַהל ַאְבָרם, ַוּיָ ַוּיֶ יח  

ַח ַליהָוה. ם ִמְזּבֵ ֶבן־ׁשָ ֶחְברֹון, ַוּיִ ר ּבְ ֲאׁשֶ

ר: סּוק יח ְמֻסּפָ סּוק יד ַעד ּפָ  ִמּפָ
 ֱאֹלִהים ִנְגָלה ְלַאְבָרם.

ַנַען. ֱאֹלִהים ׁשּוב ִהְבִטיַח ְלַאְבָרם ּוְלָבָניו ֶאת ֶאֶרץ ּכְ

ל.  ּכֵ א ָנא ֵעיֶניָך — ָהֵרם ֶאת ֵעיֶניָך ְוִהְסּתַ ׂשָ יד  
ָצֹפָנה — ְלַצד ָצפֹון.

רֹום. ה — ְלַצד ּדָ ָוֶנְגּבָ
ָוֵקְדָמה — ְלַצד ִמְזָרח.

ה — ְלַצד ַמֲעָרב. ָוָיּמָ
ן אֹוָתּה.  ה — ֶאּתֵ ֶנּנָ ֶאּתְ טו  

ֶניָך  ָך ּוִמּבָ ַח ִמּמְ ּתֵ ְתּפַ ּיִ ּוְלַזְרֲעָך — ָלָעם ׁשֶ
נֹוֶתיָך. ּוִמּבְ

יֵרי ֶהָעָפר  ְרּגִ מֹו ּגַ ה, ּכְ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ֲעַפר ָהָאֶרץ — ּכָ ּכַ טז  
עֹוָלם ֹלא נּוַכל ִלְסּפֹר אֹוָתם. ּלְ ֲאָדָמה, ׁשֶ ּבָ ׁשֶ

ִלְמנֹות — ִלְסּפֹר.
ֵפר. ֶנה — ִיּסָ ִיּמָ

יַע ְלָכל  ּגִ ּה — ּתַ ּה ּוְלָרְחּבָ ָאֶרץ ְלָאְרּכָ ְך ּבָ ִהְתַהּלֵ יז  
ָאֶרץ. ָמקֹום ּבָ

ְרֶאה ָהיּו ּבֹו  ּנִ ּכַ ֵאֹלֵני ַמְמֵרא - ָמקֹום ְלַיד ֶחְברֹון ׁשֶ יח 
ֲעֵצי ַאּלֹון.

ָיֵמינּו ן ּבְ ְרּדֵ ר ַהּיַ ּכַ ּכִ
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ֶרד־לֹוט  ַויהָוה ָאַמר ֶאל־ַאְבָרם, ַאֲחֵרי ִהּפָ יד  

קֹום  א ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ִמן־ַהּמָ ֵמִעּמֹו: ׂשָ
ה ָוֵקְדָמה  ם, ָצֹפָנה ָוֶנְגּבָ ה ׁשָ ר־ַאּתָ ֲאׁשֶ

ה. ָוָיּמָ
ה ֹרֶאה, ְלָך  ר־ַאּתָ ל־ָהָאֶרץ, ֲאׁשֶ י ֶאת־ּכָ ּכִ טו  

ה ּוְלַזְרֲעָך ַעד־עֹוָלם. ֶנּנָ ֶאּתְ
ר  ֲעַפר ָהָאֶרץ, ֲאׁשֶ י ֶאת־ַזְרֲעָך ּכַ ְמּתִ ְוׂשַ טז  

ִאם־יּוַכל ִאיׁש ִלְמנֹות ֶאת־ֲעַפר ָהָאֶרץ, 
ֶנה. ם־ַזְרֲעָך ִיּמָ ּגַ

י  ּה, ּכִ ּה ּוְלָרְחּבָ ָאֶרץ ְלָאְרּכָ ְך ּבָ קּום ִהְתַהּלֵ יז  
ה. ֶנּנָ ְלָך ֶאּתְ

ֵאֹלֵני ַמְמֵרא  ב ּבְ ׁשֶ ֹבא ַוּיֵ ֱאַהל ַאְבָרם, ַוּיָ ַוּיֶ יח  

ַח ַליהָוה. ם ִמְזּבֵ ֶבן־ׁשָ ֶחְברֹון, ַוּיִ ר ּבְ ֲאׁשֶ

ר: סּוק יח ְמֻסּפָ סּוק יד ַעד ּפָ  ִמּפָ
 ֱאֹלִהים ִנְגָלה ְלַאְבָרם.

ַנַען. ֱאֹלִהים ׁשּוב ִהְבִטיַח ְלַאְבָרם ּוְלָבָניו ֶאת ֶאֶרץ ּכְ

ל.  ּכֵ א ָנא ֵעיֶניָך — ָהֵרם ֶאת ֵעיֶניָך ְוִהְסּתַ ׂשָ יד  
ָצֹפָנה — ְלַצד ָצפֹון.

רֹום. ה — ְלַצד ּדָ ָוֶנְגּבָ
ָוֵקְדָמה — ְלַצד ִמְזָרח.

ה — ְלַצד ַמֲעָרב. ָוָיּמָ
ן אֹוָתּה.  ה — ֶאּתֵ ֶנּנָ ֶאּתְ טו  

ֶניָך  ָך ּוִמּבָ ַח ִמּמְ ּתֵ ְתּפַ ּיִ ּוְלַזְרֲעָך — ָלָעם ׁשֶ
נֹוֶתיָך. ּוִמּבְ

יֵרי ֶהָעָפר  ְרּגִ מֹו ּגַ ה, ּכְ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ֲעַפר ָהָאֶרץ — ּכָ ּכַ טז  
עֹוָלם ֹלא נּוַכל ִלְסּפֹר אֹוָתם. ּלְ ֲאָדָמה, ׁשֶ ּבָ ׁשֶ

ִלְמנֹות — ִלְסּפֹר.
ֵפר. ֶנה — ִיּסָ ִיּמָ

יַע ְלָכל  ּגִ ּה — ּתַ ּה ּוְלָרְחּבָ ָאֶרץ ְלָאְרּכָ ְך ּבָ ִהְתַהּלֵ יז  
ָאֶרץ. ָמקֹום ּבָ

ְרֶאה ָהיּו ּבֹו  ּנִ ּכַ ֵאֹלֵני ַמְמֵרא - ָמקֹום ְלַיד ֶחְברֹון ׁשֶ יח 
ֲעֵצי ַאּלֹון.

ָיֵמינּו ן ּבְ ְרּדֵ ר ַהּיַ ּכַ ּכִ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק יג

אַבְָרם הְִמִׁשיְך לִנְּדֹד ּבְֶאֶרץ ּכְנַעַן

ִקְראּו ִמּפָסּוק ב עַד ּפָסּוק ד

תּוב: ָפסּוק ב ּכָ ּבְ   .1

ָהב. ֶסף ּוַבּזָ ּכֶ ְקֶנה ּבַ ּמִ ֵבד ְמֹאד ּבַ ְוַאְבָרם ּכָ

ם? ֵ ּשׁ ָבר ִהְתּגַ סּוק ב ּכְ ֶפֶרק יב ּפָ תּוָבה ּבְ ָרָכה ַהּכְ א. ֵאיֶזה ֵחֶלק ֵמַהּבְ  

יֵמי ַאְבָרם? יר ּבִ הּו ָעׁשִ יׁשֶ ּמִ ב. ְלִפי ָמה ָקְבעּו ׁשֶ  

ָאֶרץ ָנַדד ַאְבָרם?  ֵאיֶזה ֵאזֹור ּבָ ּבְ   .2

הָיָה ִריב ּבֵין רֹועֵי אַבְָרם לְרֹועֵי לֹוט

ִקְראּו ִמּפָסּוק ה עַד יג

ין רֹוֵעי ַאְבָרם ְורֹוֵעי לֹוט? ַרם ָלִריב ּבֵ ָמה ּגָ   .1
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1. ב.
התלמידים יבינו שבימים 
קדומים עושרו של אדם 

נקבע לפי כמות הצאן 
והבקר בנוסף לכסף וזהב.

התלמידים יבינו שאברם 
נודד לפי מצוות האל כדי 

לקבל חזקה עליה.

 .1
אפשר לשאול: מדוע נאלצו 

אברם ולוט להיפרד?
התלמידים יבינו שרועי לוט 
ורועי אברהם לא הסתדרו 

ביניהם, כיוון ששניהם 
היו בעלי עדרים גדולים, 

ושטחי המרעה היו מעטים, 
וגם כמות המים בבארות לא 

הספיקה.

אפשר לשאול: איזה משפט 
מתוך הסיפור איירה 

המאיירת?

תּוב: ָפסּוק ח ּכָ ּבְ

 ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל־לֹוט: 
יִני ּוֵביֶנָך   ַאל־ָנא ְתִהי ְמִריָבה ּבֵ

 ּוֵבין ֹרַעי ּוֵבין ֹרֶעיָך,

ים ַאִחים ֲאָנְחנּו. י־ֲאָנׁשִ ּכִ

ׁש ַאְבָרם ִמּלֹוט?    ּקֵ א.  ָמה ּבִ  .2 

ר. ֻיּתָ ָנה ַאְבָרם ֶאל לֹוט? ַמֲחקּו ֶאת ַהּמְ יַצד ּפָ ב.  ּכֵ  

ׁש. ּקֵ 2. ַאְבָרם ּבִ ה.   1. ַאְבָרם ִצּוָ   

יַע. 4. ַאְבָרם ִהּצִ ַרׁש.   3. ַאְבָרם ּדָ   

ים ַאִחים ֲאָנְחנּו. ַאְבָרם ָאַמר ַעל לֹוט:  ֲאָנׁשִ   .3

־√. נּו ּבְ ִמְקֶרה ֶזה? ַסּמְ ה "ַאִחים" ּבְ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ָמה ּפֵ א. 

ִנים ְלאֹוָתם הֹוִרים. c   ּבָ ָחה.    ּפָ c   ְקרֹוֵבי ִמׁשְ  

תּוב: ָפסּוק ט ּכָ ּבְ

ֲהֹלא ָכל־ָהָאֶרץ ְלָפֶניָך
ֶרד ָנא ֵמָעָלי ִהּפָ

ֹמאל ְוֵאיִמָנה ִאם־ַהּשְׂ
ְמִאיָלה ִמין ְוַאׂשְ ְוִאם־ַהּיָ

יַע ַאְבָרם ְללֹוט? ָמה ִהּצִ א.    .4

כּות ִלְבֹחר  ַאְבָרם ָנַתן ְללֹוט ֶאת ַהּזְ ר ִלְלֹמד ׁשֶ סּוק ֶאְפׁשָ ּפָ ה ּבַ ב.  ִמּמָ  

ִראׁשֹון?
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 .3
אפשר לטפל גם במושג 

"אחים" במובן בני אותו 
עם ו"אחים" במובן חברים.

.4
אפשר לשאול:

האם אתם מכירים סכסוך 
בימינו שבו הצדדים רוצים 

להיפרד?
אפשר לשאול: האם אתם 
מכירים הסכמים אחרים? 
המורה תוכל להזכיר את 
המושגים "הסכם שלום", 
"הסכם נישואים" וכיו"ב.

4. ב.
אפשר לשאול:

מה בודקים כאשר הולכים 
לבחור מקום חדש לחיות 

בו?
התלמידים יעלו השערות 

שונות ויבינו מתוך הסיפור, 
שלוט לא בדק מי הם 
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ֶקה" ּה ַמׁשְ י ֻכּלָ תּוב "ּכִ ָפסּוק ט ּכָ ּבְ   .6

ִאים". י ְסֹדם ָרִעים ְוַחּטָ תּוב: "ַאְנׁשֵ ָפסּוק יג ּכָ ּבְ  

ִלימּו ה ְוַהׁשְ ִטים ֵאּלֶ ּפָ ִמׁשְ ׁשּו ּבְ ּמְ ּתַ ִהׁשְ  

י  ן, ּכִ ְרּדֵ ר ַהּיַ ִכּכַ ַחר ּבְ • לֹוט ּבָ  
ב ׁשֶ  ֵ ְסדֹום ְולֹא ִהְתַחּשׁ ַחר ָלגּור ּבִ • לֹוט ּבָ  

ִמְקֶרה ֶזה? ל לֹוט ּבְ ל ַאְבָרם ֵמִהְתַנֲהגּותֹו ׁשֶ ה ׁשֹוָנה ִהְתַנֲהגּותֹו ׁשֶ ּמֶ 7. ּבַ

ִלימּו  ַקו ְוַהׁשְ ם. ַהְתִאימּו ּבְ יֵניֶהם ֶהְסּכֵ ַחר ֶנֱעַרְך ּבֵ ּלֹוט ּבָ ַאַחר ׁשֶ ּלְ ֵער ׁשֶ ְנׁשַ  .5

ט. ּפָ ׁשְ ֶאת ַהּמִ

ין ַאְבָרם ְללֹוט ְרדּות ּבֵ ם ִהּפָ ֶהְסּכֵ
ְלֻדְגָמה:

ֵרד ִנּפָ ה, לֹוט   ֲאִני, ַאְבָרם, ְוַאּתָ

ן. ְרּדֵ ר ַהּיַ ִכּכַ ּבְ ים   ֲאִני, ַאְבָרם, ַמְסּכִ

ְבַחר ִראׁשֹון. ה ּתִ ַאּתָ ׁשֶ ֲאִני, לֹוט, ּבֹוֵחר ָלגּור  

ית ֵאל ְלֵבין ָהַעי. ין ּבֵ ּבֵ יְך ָלגּור   ֲאִני, ַאְבָרם, ַאְמׁשִ

  

ַעל ֶהָחתּום
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אֱֹלִהים חָזַר עַל הַבְָטחֹוָתיו לְאַבְָרם

ִקְראּו ִמּפָסּוק יד עַד ּפָסּוק יח

ל  ּכֵ ֱאלִֹהים ָאַמר ְלַאְבָרם ְלִהְסּתַ

ּוּוִנים. ְלָכל ַהּכִ

ה,  ּפָ ּמַ ּוּון ּבַ ל ּכִ ְתבּו ְלַיד ּכָ ּכִ  .1

ָיֵמינּו. ֵאיְך קֹוְרִאים לֹו ּבְ  

תּוב: ָפסּוק טז ּכָ ּבְ  .2

ֲעַפר ָהָאֶרץ,  י ֶאת־ַזְרֲעָך ּכַ ְמּתִ  ְוׂשַ

ֶנה. ם־ַזְרֲעָך ִיּמָ ר ִאם־יּוַכל ִאיׁש ִלְמנֹות ֶאת־ֲעַפר ָהָאֶרץ, ּגַ ֲאׁשֶ

סּוק. רּוׁש ַלּפָ ּפֵ ָפסּוק ֶזה? ֵהָעְזרּו ּבַ ָמה ִהְבִטיַח ה' ְלַאְבָרם ּבְ א.   

 

 

ֵרָדה ִמּלֹוט? ְוָקא ַאֲחֵרי ַהּפְ ֲערּו ַמּדּוַע ִהְבִטיַח ה' ְלַאְבָרם ַהְבָטָחה זֹו ּדַ ב.  ׁשַ  

 

 

ֵאיֶזה ֹאֶפן הֹוָדה ַאְבָרם ַלה'? ּבְ ג.    
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כיוון שנושא הכיוונים 
— רוחות השמים — נלמד 

בכיתה ג, אין צורך להיכנס 
לנושא קריאת מפה. יש 

להסתפק בכך שהתלמידים 
יכירו את שמות הכיוונים 

הנהוגים בעברית היום 
ושמות הכיוונים במקרא.

.2
א. אפשר לשאול את 

התלמידים:
מתי כבר הבטיח ה' 

לאברהם, שמצאצאיו 
יצמח גוי גדול? במה שונה 

הבטחה זו מההבטחה 
הקודמת, ובמה היא 

דומה? אפשר להפנות את 
התלמידים לפרק יב, פסוק 

ב.

ב. לאחר הפרידה מלוט 
אברם התהלך לבד. לוט 

כבר לא נמצא לידו, האזור 
מיושב בכנענים. איך 

לדעתכם הרגיש אברם? 
למה ציפה?

התלמידים יבינו 
שההבטחה באה לחזק את 

אברם.
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ר: סּוק ז ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ְפָחָתּה  ח ֶאת ָהָגר ׁשִ ּקַ ּיִ יָעה ְלַאְבָרם ׁשֶ ַרי ִהּצִ ׂשָ

ר  ֲאׁשֶ ן. ּכַ ֵלד לֹו ּבֵ ּתֵ ֵדי ׁשֶ ה נֹוֶסֶפת ּכְ ָ ְצִרית ְלִאּשׁ ַהּמִ
ַרי.  ד ֶאת ׂשָ ָהְרָתה ָהָגר ְלַאְבָרם, ִהיא ִהְפִסיָקה ְלַכּבֵ

ְרָחה  ה. ָהָגר ּבָ ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ה אֹוָתּה ּבַ ַרי ֶהֱעִניׁשָ ׂשָ
ר. ְדּבָ ֶניָה ַלּמִ ִמּפָ

מֹו ֶעֶבד. ָרה ּכְ ְמּכְ ּנִ ה ׁשֶ ָ ְפָחה — ִאּשׁ ׁשִ א 
ר ִלי  ֶדת — ֱאֹלִהים ֹלא ִאְפׁשֵ ֲעָצַרִני ְיהָוה ִמּלֶ ב  

ָלֶלֶדת.
ֲעֹבר. ץ — ּכַ ִמּקֵ ג  

ַרי. ִהיא  ׂשָ ֵעיֶניָה — ָהָגר ִזְלְזָלה ּבְ ּה ּבְ ִבְרּתָ ַקל ּגְ ַוּתֵ ד 
ָדה אֹוָתּה. ּבְ ֹלא ּכִ

ֵאיְנָך ַמְפִסיק ֶאת  ֵסֶדר ׁשֶ ֲחָמִסי ָעֶליָך — ֶזה ֹלא ּבְ ה  
י. ַלּפַ ל ָהָגר ּכְ ִהְתַנֲהגּוָתּה ָהָרָעה ׁשֶ

ְלּתָ ֶאת  ְזכּוִתי ִקּבַ ֵחיֶקָך — ּבִ ְפָחִתי ּבְ י ׁשִ ָאֹנִכי ָנַתּתִ  
ָהָגר.

ְנַהג  ּתִ ת ׁשֶ ׁשֶ יִני ּוֵביֶניָך — ֲאִני ְמַבּקֶ ּפֹט ְיֹהָוה ּבֵ ִיׁשְ  
ֶצֶדק. י ּבְ ַלּפַ ּכְ

ּה  י ּבָ ָיֵדְך — ְקִחי ֶאת ָהָגר ַוֲעׂשִ ְפָחֵתְך ּבְ ה ׁשִ ִהּנֵ ו  
ְרצֹוֵנְך. ּכִ

ֲעבֹוָדה  ה ֶאת ָהָגר ּבַ ַרי ֶהֱעִניׁשָ ַרי — ׂשָ ָה ׂשָ ַעּנֶ ַוּתְ  
ה. ָקׁשָ

ר: סּוק טז ְמֻסּפָ סּוק ח ַעד ּפָ  ִמּפָ
ר ִנְגָלה ַמְלַאְך ֱאֹלִהים ְלָהָגר. ְדּבָ ּמִ  ּבַ

ָמֵעאל, ְוָאַמר  ֶדת ִיׁשְ ר ְלָהָגר ַעל ֻהּלֶ ּשֵׂ ְלָאְך ּבִ ַהּמַ
דֹול. ָמֵעאל ִיְצַמח ַעם ּגָ ׁשְ ּיִ ּמִ ׁשֶ

ִים — ְלַיד ַמְעַין ַמִים. ַעל־ֵעין ַהּמַ ז  
ר ׁשּור ַהּמֹוִביל ְלִמְצַרִים. ֶדֶרְך ׁשּור — ְלִמְדּבַ ּבְ  

ה — ֵמַאִין? ֵאי־ִמּזֶ ח  
ָאָנה — ְלָאן?  

ֶּפֶרק טז

ת ַאְבָרם ֹלא ָיְלָדה לֹו, ְוָלּה  ַרי ֵאׁשֶ ְוׂשָ א  

ָמּה ָהָגר. ְפָחה ִמְצִרית ּוׁשְ ׁשִ
ה־ָנא ֲעָצַרִני  ַרי ֶאל־ַאְבָרם: ִהּנֵ ַוּתֹאֶמר ׂשָ ב 
ְפָחִתי אּוַלי  ֶדת, ּבֹא־ָנא ֶאל־ׁשִ ְיהָוה ִמּלֶ
ָרי. ַמע ַאְבָרם ְלקֹול ׂשָ ׁשְ ה. ַוּיִ ּנָ ֶנה ִמּמֶ ִאּבָ

ת־ַאְבָרם ֶאת־ָהָגר  ַרי ֵאׁשֶ ח ׂשָ ּקַ ַוּתִ ג  
ִנים  ר ׁשָ ץ ֶעׂשֶ ְפָחָתּה ִמּקֵ ְצִרית ׁשִ ַהּמִ

ן ֹאָתּה  ּתֵ ָנַען, ַוּתִ ֶאֶרץ ּכְ ֶבת ַאְבָרם ּבְ ְלׁשֶ
ה. ָ ּה לֹו ְלִאּשׁ ְלַאְבָרם ִאיׁשָ

י ָהָרָתה,  ֶרא ּכִ ַהר, ַוּתֵ ֹבא ֶאל־ָהָגר, ַוּתַ ַוּיָ ד 
ֵעיֶניָה. ּה ּבְ ִבְרּתָ ַקל ּגְ ַוּתֵ

ַרי ֶאל־ַאְבָרם: ֲחָמִסי ָעֶליָך.  ַוּתֹאֶמר ׂשָ ה 
י  ֶרא ּכִ ֵחיֶקָך, ַוּתֵ ְפָחִתי ּבְ י ׁשִ ָאֹנִכי ָנַתּתִ

יִני  ּפֹט ְיהָוה ּבֵ ֵעיֶניָה. ִיׁשְ ָהָרָתה ָוֵאַקל ּבְ
ּוֵביֶניָך.

ְפָחֵתְך  ה ׁשִ ַרי: ִהּנֵ ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל־ׂשָ ו 
ָה  ַעּנֶ ֵעיָנִיְך. ַוּתְ י־ָלּה ַהּטֹוב ּבְ ָיֵדְך, ֲעׂשִ ּבְ

ֶניָה. ְבַרח ִמּפָ ַרי, ַוּתִ ׂשָ
ִים  ְמָצָאּה ַמְלַאְך ְיהָוה ַעל־ֵעין ַהּמַ ַוּיִ ז  

ֶדֶרְך ׁשּור. ר, ַעל־ָהַעִין ּבְ ְדּבָ ּמִ ּבַ
ה ָבאת  ַרי, ֵאי־ִמּזֶ ְפַחת ׂשָ ַוּיֹאַמר: ָהָגר, ׁשִ ח  

י  ִבְרּתִ ַרי ּגְ ֵני ׂשָ ְוָאָנה ֵתֵלִכי? ַוּתֹאֶמר: ִמּפְ
ָאֹנִכי ּבַֹרַחת.
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ְך  ִבְרּתֵ ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ְיהָוה: ׁשּוִבי ֶאל־ּגְ ט  

ַחת ָיֶדיָה. י ּתַ ְוִהְתַעּנִ
ה  ה ַאְרּבֶ ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ְיהָוה: ַהְרּבָ י  

ֵפר ֵמרֹב. ֶאת־ַזְרֵעְך, ְוֹלא ִיּסָ
ְך ָהָרה ְוֹיַלְדּתְ  ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ְיהָוה: ִהּנָ יא  

ַמע ְיהָוה  י־ׁשָ ָמֵעאל, ּכִ מֹו ִיׁשְ ן, ְוָקָראת ׁשְ ּבֵ
ֶאל־ָעְנֵיְך.

ֶרא ָאָדם, ָידֹו ַבּכֹל ְוַיד ּכֹל  ְוהּוא ִיְהֶיה ּפֶ יב 

ּכֹן. ֵני ָכל־ֶאָחיו ִיׁשְ ּבֹו, ְוַעל־ּפְ
ה ֵאל  ם־ְיהָוה ַהּדֵֹבר ֵאֶליָה ַאּתָ ְקָרא ׁשֵ ַוּתִ יג  

י ָאְמָרה: ֲהַגם ֲהֹלם ָרִאיִתי ַאֲחֵרי  ֳרִאי, ּכִ
ֹרִאי.

ה  ֵאר ַלַחי ֹרִאי, ִהּנֵ ֵאר ּבְ ן ָקָרא ַלּבְ ַעל־ּכֵ יד  

ֶרד. ֵבין־ָקֵדׁש ּוֵבין ּבָ
ְקָרא ַאְבָרם  ן, ַוּיִ ֶלד ָהָגר ְלַאְבָרם ּבֵ ַוּתֵ טו 
ָמֵעאל. ר־ָיְלָדה ָהָגר, ִיׁשְ נֹו, ֲאׁשֶ ם־ּבְ ׁשֶ
ִנים  ׁש ׁשָ ָנה ְוׁשֵ ֹמִנים ׁשָ ן־ׁשְ ְוַאְבָרם ּבֶ טז  

ָמֵעאל ְלַאְבָרם. ֶלֶדת־ָהָגר ֶאת־ִיׁשְ ּבְ
  

ַטְיְנַהְרט ר ַיֲעֹקב ׁשְ רּוׁש ָהָגר — ִצּיֵ ּגֵ

. ְך — ַאּתְ ִהּנָ יא  
ָעְנֵיְך — ִסְבֵלְך.  

ר  ֶרא הּוא ֲחמֹור ַהּבַ ֶרא ָאָדם — ּפֶ ְוהּוא ִיְהֶיה ּפֶ יב 
ּנּו  ְצַמח ִמּמֶ ּיִ ָמֵעאל ְוָהָעם ׁשֶ ר. ִיׁשְ ְדּבָ ּמִ ֹוֵכן ּבַ ַהּשׁ

ֶרא. מֹו ַהּפֶ ִיְהיּו אֹוֲהֵבי ֹחֶפׁש, ּכְ
י  ָמֵעאל ְוֶצֱאָצָאיו ִיְחיּו ַחּיֵ ָידֹו ַבּכֹל ְוַיד ּכֹל ּבֹו –ִיׁשְ  

ֶהם. ֲחמּו ּבָ ים ִיּלָ ׁשֹוְדִדים, ְוָכל ָהַעּמִ
יַח ַעל ַהּכֹל, ָהרֹוֶאה  ּגִ ֵאל ֳרִאי — ָהֵאל ָהרֹוֶאה ּוַמׁשְ יג  

ִנים. ְסּכֵ ֶאת ֵסֶבל ַהּמִ
ר  ְדּבָ ּמִ אן ּבַ ם ּכָ ֲהַגם ֲהֹלם ָרִאיִתי ַאֲחֵרי ֹרִאי — ּגַ  

ֲאַגת ֱאֹלִהים. ָרִאיִתי ֶאת ּדַ
ים  ֶכת ֶלֱאֹלִהים ַחּיִ ּיֶ ַ ֵאר ַהּשׁ ֵאר ַלַחי ֹרִאי — ּבְ ּבְ יד  

יַח ָעַלי. ּגִ ָהרֹוֶאה אֹוִתי ּוַמׁשְ
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ְך  ִבְרּתֵ ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ְיהָוה: ׁשּוִבי ֶאל־ּגְ ט  

ַחת ָיֶדיָה. י ּתַ ְוִהְתַעּנִ
ה  ה ַאְרּבֶ ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ְיהָוה: ַהְרּבָ י  

ֵפר ֵמרֹב. ֶאת־ַזְרֵעְך, ְוֹלא ִיּסָ
ְך ָהָרה ְוֹיַלְדּתְ  ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ְיהָוה: ִהּנָ יא  

ַמע ְיהָוה  י־ׁשָ ָמֵעאל, ּכִ מֹו ִיׁשְ ן, ְוָקָראת ׁשְ ּבֵ
ֶאל־ָעְנֵיְך.

ֶרא ָאָדם, ָידֹו ַבּכֹל ְוַיד ּכֹל  ְוהּוא ִיְהֶיה ּפֶ יב 

ּכֹן. ֵני ָכל־ֶאָחיו ִיׁשְ ּבֹו, ְוַעל־ּפְ
ה ֵאל  ם־ְיהָוה ַהּדֵֹבר ֵאֶליָה ַאּתָ ְקָרא ׁשֵ ַוּתִ יג  

י ָאְמָרה: ֲהַגם ֲהֹלם ָרִאיִתי ַאֲחֵרי  ֳרִאי, ּכִ
ֹרִאי.

ה  ֵאר ַלַחי ֹרִאי, ִהּנֵ ֵאר ּבְ ן ָקָרא ַלּבְ ַעל־ּכֵ יד  

ֶרד. ֵבין־ָקֵדׁש ּוֵבין ּבָ
ְקָרא ַאְבָרם  ן, ַוּיִ ֶלד ָהָגר ְלַאְבָרם ּבֵ ַוּתֵ טו 
ָמֵעאל. ר־ָיְלָדה ָהָגר, ִיׁשְ נֹו, ֲאׁשֶ ם־ּבְ ׁשֶ
ִנים  ׁש ׁשָ ָנה ְוׁשֵ ֹמִנים ׁשָ ן־ׁשְ ְוַאְבָרם ּבֶ טז  

ָמֵעאל ְלַאְבָרם. ֶלֶדת־ָהָגר ֶאת־ִיׁשְ ּבְ
  

ַטְיְנַהְרט ר ַיֲעֹקב ׁשְ רּוׁש ָהָגר — ִצּיֵ ּגֵ

. ְך — ַאּתְ ִהּנָ יא  
ָעְנֵיְך — ִסְבֵלְך.  

ר  ֶרא הּוא ֲחמֹור ַהּבַ ֶרא ָאָדם — ּפֶ ְוהּוא ִיְהֶיה ּפֶ יב 
ּנּו  ְצַמח ִמּמֶ ּיִ ָמֵעאל ְוָהָעם ׁשֶ ר. ִיׁשְ ְדּבָ ּמִ ֹוֵכן ּבַ ַהּשׁ

ֶרא. מֹו ַהּפֶ ִיְהיּו אֹוֲהֵבי ֹחֶפׁש, ּכְ
י  ָמֵעאל ְוֶצֱאָצָאיו ִיְחיּו ַחּיֵ ָידֹו ַבּכֹל ְוַיד ּכֹל ּבֹו –ִיׁשְ  

ֶהם. ֲחמּו ּבָ ים ִיּלָ ׁשֹוְדִדים, ְוָכל ָהַעּמִ
יַח ַעל ַהּכֹל, ָהרֹוֶאה  ּגִ ֵאל ֳרִאי — ָהֵאל ָהרֹוֶאה ּוַמׁשְ יג  

ִנים. ְסּכֵ ֶאת ֵסֶבל ַהּמִ
ר  ְדּבָ ּמִ אן ּבַ ם ּכָ ֲהַגם ֲהֹלם ָרִאיִתי ַאֲחֵרי ֹרִאי — ּגַ  

ֲאַגת ֱאֹלִהים. ָרִאיִתי ֶאת ּדַ
ים  ֶכת ֶלֱאֹלִהים ַחּיִ ּיֶ ַ ֵאר ַהּשׁ ֵאר ַלַחי ֹרִאי — ּבְ ּבְ יד  

יַח ָעַלי. ּגִ ָהרֹוֶאה אֹוִתי ּוַמׁשְ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק טז

ָׂשָרה נְָתנָה ֶאת הָגָר ִׁשפְָחָתּה לְאַבְָרם לְאִָּׁשה

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק ו

ירּו. קּו ְוַהְסּבִ ל ָהָגר? ַנּמְ ִהְתַנֲהגּוָתּה ׁשֶ ַהִאם ָהָיה ַרע ּבְ  1.  א. 

ַרי ֶאת ַאְבָרם? יָמה ׂשָ ה ֶהֱאׁשִ ּמֶ ב.   ּבַ  

קּו. ַרי? ַנּמְ ל ַאְבָרם ְלׂשָ ְתׁשּוָבתֹו ׁשֶ ַהִאם ָהָיה ַרע ּבִ ג.   

ירּו. קּו ְוַהְסּבִ ָרה? ַנּמְ ל ׂשָ ִהְתַנֲהגּוָתּה ׁשֶ ד.  ַהִאם ָהָיה ַרע ּבְ  

ְך? ֶכם, ָנַהג ַאְבָרם ּכָ ה.  ַמּדּוַע, ְלַדְעּתְ  

הָגָר חָזְָרה ֵמהִַּמְדּבָר. לְהָגָר ּולְאַבְָרם נֹולַד ּבֵן

ִקְראּו ִמּפָסּוק ז עַד ּפָסּוק טז

ר. ְדּבָ ּמִ  2.  ָהָגר ָהְיָתה ֻאְמָלָלה ּבַ

ָלה? ּבְ ּקִ ָמה ָהֵעָצה ׁשֶ א.   

ָלה? ּבְ ּקִ ב. ַמה ַהַהְבָטָחה ׁשֶ  

ל ָהָגר? ם ֵלב ְלִסְבָלּה ׁשֶ ֱאלִֹהים ׂשָ ֵאיְך יֹוְדִעים ׁשֶ   .4
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אפשר להרחיב ולספר, 
שהעבדות היתה חלק 

מהחיים באותה תקופה. כל 
העבודות בבית ובשדה נעשו 

על ידי עבדים ושפחות. 
העבד היה רכושו האישי של 
בעליו. גם הגר היתה שייכת 

לשרי, ועל כן יכלה שרי 
לתת אותה לאברם.

מאוחר יותר ייתקלו 
הילדים בסיפור דומה, שבו 
נתנו רחל ולאה את בלהה 

וזלפה ליעקב.
בפרק על מכירת יוסף תוכל 
המורה להוסיף עוד פרטים 

על העבדות.
לפני העיסוק בשאלה יש 

להסביר את המילים ביׂשר, 
בשורה, מבשר. 
על פי המילון: 

מבשר — משמיע טובות, 
מביא ידיעה טובה.

.2
העיסוק בשאלה 2 מזמן 

להראות את האבות באור 
אנושי. אברהם לא מתערב 
כי נוח לו. שרה כבר אינה 
זקוקה להגר. היא מנצלת 

אותה לאחר שהרתה.

ֶּפֶרק יז

ע  ָנה ְוֵתׁשַ ִעים ׁשָ ׁשְ ן־ּתִ ַוְיִהי ַאְבָרם ּבֶ א  

ָרא ְיהָוה ֶאל־ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו:  ִנים, ַוּיֵ ׁשָ
ְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים. י, ִהְתַהּלֵ ּדַ ֲאִני־ֵאל ׁשַ
ה אֹוְתָך  יִני ּוֵביֶנָך ְוַאְרּבֶ ָנה ְבִריִתי ּבֵ ְוֶאּתְ ב 

ְמֹאד ְמֹאד. ּבִ
ר ִאּתֹו ֱאֹלִהים  ָניו, ַוְיַדּבֵ ּפֹל ַאְבָרם ַעל־ּפָ ַוּיִ ג  

ֵלאֹמר:
ְך, ְוָהִייָת ְלַאב ֲהמֹון  ה ְבִריִתי ִאּתָ ֲאִני ִהּנֵ ד  

ּגֹוִים.
ְמָך ַאְבָרם, ְוָהָיה  ֵרא עֹוד ֶאת־ׁשִ ְוֹלא־ִיּקָ ה 

יָך. י ַאב־ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתּתִ ְמָך ַאְבָרָהם, ּכִ ׁשִ
יָך ְלגֹוִים,  ְמֹאד ְמֹאד, ּוְנַתּתִ ְוִהְפֵרִתי ֹאְתָך ּבִ ו 

ָך ֵיֵצאּו. ּוְמָלִכים ִמּמְ
יִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ַזְרֲעָך  ִריִתי ּבֵ ַוֲהִקֹמִתי ֶאת־ּבְ ז  

ַאֲחֶריָך ְלֹדֹרָתם ִלְבִרית עֹוָלם, ִלְהיֹות ְלָך 
ֵלאֹלִהים ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך.

י ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֶאת ֶאֶרץ  ְוָנַתּתִ ח  

ת  ַנַען, ַלֲאֻחּזַ ל־ֶאֶרץ ּכְ ְמֻגֶריָך, ֶאת ּכָ
עֹוָלם, ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים.

ר: סּוק ח ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ִרית ִעּמֹו ְוִעם  ה ְלַאְבָרם ְוָכַרת ּבְ ּלָ ֱאֹלִהים ׁשּוב ִהְתּגַ

ָניו.  ּבָ
ִבים ְלַהֲאִמין  ִרית, ַאְבָרם ְוֶצֱאָצָאיו ַחּיָ ְלִפי ַהּבְ

ם ֶאת ַהְבָטחֹוָתיו  ֱאֹלִהים ֶוֱאֹלִהים ִהְבִטיַח ְלַקּיֵ ּבֶ
 ְלַאְבָרם.

ל ַאְבָרם ְלַאְבָרָהם. מֹו ׁשֶ ה ֶאת ׁשְ ּנָ ֱאֹלִהים ׁשִ

ל ֱאֹלִהים. מֹוָתיו ׁשֶ ְ י — ֶאָחד ִמּשׁ ּדַ ֵאל ׁשַ א  
ְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים — ָעֶליָך ַלֲעֹבד ֶאת ה'  ִהְתַהּלֵ  

ֵלָמה. ֱאמּוָנה ׁשְ ּבֶ
ִרית. ָך ּבְ ָנה ְבִריִתי — ֶאְכֹרת ִאּתְ ְוֶאּתְ ב 

ים.  ִנים ּוָבנֹות ַרּבִ ה אֹוְתָך — ִיְהיּו ְלָך ּבָ ְוַאְרּבֶ  
בֹוד  ֲחָוה ִמּתֹוְך ּכָ ּתַ ָניו — ִהׁשְ ּפֹל ַאְבָרם ַעל־ּפָ ַוּיִ ג  

ּוִמּתֹוְך ֶרֶגׁש ּתֹוָדה.
ים ִיְצְמחּו  ים ַרּבִ ְוָהִייָת ְלַאב ֲהמֹון ּגֹוִים — ַעּמִ ד  

ֱאָצֶאיָך. ְוִמּצֶ
ה אֹוְתָך ְלָאָדם ּפֹוֶרה. ִיְהיּו  ְוִהְפֵרִתי ֹאְתָך — ֶאֱעׂשֶ ו  

ה ֶצֱאָצִאים.  ְלָך ַהְרּבֵ
ם. ַוֲהִקֹמִתי — ֲאַקּיֵ ז  

ְלדּו ַאֲחֶריָך. ּוָ ּיִ ְלֹדֹרָתם — ְלָכל ַהּדֹורֹות ׁשֶ  
ל.  ר ְלַבּטֵ ִאי ֶאְפׁשָ ִרית ׁשֶ ִלְבִרית עֹוָלם — ּבְ  

ּה. אָת ָלגּור ּבָ ּבָ ַנַען, ׁשֶ ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך — ֶאֶרץ ּכְ ח  
ֶכת ְלָך ְלָתִמיד. ּיֶ ְהֶיה ׁשַ ת עֹוָלם — ּתִ ַלֲאֻחּזַ  
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ֶּפֶרק יז

ע  ָנה ְוֵתׁשַ ִעים ׁשָ ׁשְ ן־ּתִ ַוְיִהי ַאְבָרם ּבֶ א  

ָרא ְיהָוה ֶאל־ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו:  ִנים, ַוּיֵ ׁשָ
ְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים. י, ִהְתַהּלֵ ּדַ ֲאִני־ֵאל ׁשַ
ה אֹוְתָך  יִני ּוֵביֶנָך ְוַאְרּבֶ ָנה ְבִריִתי ּבֵ ְוֶאּתְ ב 

ְמֹאד ְמֹאד. ּבִ
ר ִאּתֹו ֱאֹלִהים  ָניו, ַוְיַדּבֵ ּפֹל ַאְבָרם ַעל־ּפָ ַוּיִ ג  

ֵלאֹמר:
ְך, ְוָהִייָת ְלַאב ֲהמֹון  ה ְבִריִתי ִאּתָ ֲאִני ִהּנֵ ד  

ּגֹוִים.
ְמָך ַאְבָרם, ְוָהָיה  ֵרא עֹוד ֶאת־ׁשִ ְוֹלא־ִיּקָ ה 

יָך. י ַאב־ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתּתִ ְמָך ַאְבָרָהם, ּכִ ׁשִ
יָך ְלגֹוִים,  ְמֹאד ְמֹאד, ּוְנַתּתִ ְוִהְפֵרִתי ֹאְתָך ּבִ ו 

ָך ֵיֵצאּו. ּוְמָלִכים ִמּמְ
יִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ַזְרֲעָך  ִריִתי ּבֵ ַוֲהִקֹמִתי ֶאת־ּבְ ז  

ַאֲחֶריָך ְלֹדֹרָתם ִלְבִרית עֹוָלם, ִלְהיֹות ְלָך 
ֵלאֹלִהים ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך.

י ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֶאת ֶאֶרץ  ְוָנַתּתִ ח  

ת  ַנַען, ַלֲאֻחּזַ ל־ֶאֶרץ ּכְ ְמֻגֶריָך, ֶאת ּכָ
עֹוָלם, ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים.

ר: סּוק ח ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ִרית ִעּמֹו ְוִעם  ה ְלַאְבָרם ְוָכַרת ּבְ ּלָ ֱאֹלִהים ׁשּוב ִהְתּגַ

ָניו.  ּבָ
ִבים ְלַהֲאִמין  ִרית, ַאְבָרם ְוֶצֱאָצָאיו ַחּיָ ְלִפי ַהּבְ

ם ֶאת ַהְבָטחֹוָתיו  ֱאֹלִהים ֶוֱאֹלִהים ִהְבִטיַח ְלַקּיֵ ּבֶ
 ְלַאְבָרם.

ל ַאְבָרם ְלַאְבָרָהם. מֹו ׁשֶ ה ֶאת ׁשְ ּנָ ֱאֹלִהים ׁשִ

ל ֱאֹלִהים. מֹוָתיו ׁשֶ ְ י — ֶאָחד ִמּשׁ ּדַ ֵאל ׁשַ א  
ְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים — ָעֶליָך ַלֲעֹבד ֶאת ה'  ִהְתַהּלֵ  

ֵלָמה. ֱאמּוָנה ׁשְ ּבֶ
ִרית. ָך ּבְ ָנה ְבִריִתי — ֶאְכֹרת ִאּתְ ְוֶאּתְ ב 

ים.  ִנים ּוָבנֹות ַרּבִ ה אֹוְתָך — ִיְהיּו ְלָך ּבָ ְוַאְרּבֶ  
בֹוד  ֲחָוה ִמּתֹוְך ּכָ ּתַ ָניו — ִהׁשְ ּפֹל ַאְבָרם ַעל־ּפָ ַוּיִ ג  

ּוִמּתֹוְך ֶרֶגׁש ּתֹוָדה.
ים ִיְצְמחּו  ים ַרּבִ ְוָהִייָת ְלַאב ֲהמֹון ּגֹוִים — ַעּמִ ד  

ֱאָצֶאיָך. ְוִמּצֶ
ה אֹוְתָך ְלָאָדם ּפֹוֶרה. ִיְהיּו  ְוִהְפֵרִתי ֹאְתָך — ֶאֱעׂשֶ ו  

ה ֶצֱאָצִאים.  ְלָך ַהְרּבֵ
ם. ַוֲהִקֹמִתי — ֲאַקּיֵ ז  

ְלדּו ַאֲחֶריָך. ּוָ ּיִ ְלֹדֹרָתם — ְלָכל ַהּדֹורֹות ׁשֶ  
ל.  ר ְלַבּטֵ ִאי ֶאְפׁשָ ִרית ׁשֶ ִלְבִרית עֹוָלם — ּבְ  

ּה. אָת ָלגּור ּבָ ּבָ ַנַען, ׁשֶ ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך — ֶאֶרץ ּכְ ח  
ֶכת ְלָך ְלָתִמיד. ּיֶ ְהֶיה ׁשַ ת עֹוָלם — ּתִ ַלֲאֻחּזַ  
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ה  ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל־ַאְבָרָהם: ְוַאּתָ ט  

ה ְוַזְרֲעָך  ֹמר, ַאּתָ ִריִתי ִתׁשְ  ֶאת־ּבְ
ַאֲחֶריָך ְלֹדֹרָתם.

יִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין  ְמרּו ּבֵ ׁשְ ר ּתִ ִריִתי ֲאׁשֶ זֹאת ּבְ י  

ל־ָזָכר. ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך: ִהּמֹול ָלֶכם ּכָ
ר ָעְרַלְתֶכם, ְוָהָיה ְלאֹות  ׂשַ ם ֶאת ּבְ ּוְנַמְלּתֶ יא  

יִני ּוֵביֵניֶכם. ִרית ּבֵ ּבְ
ל־ָזָכר  ֹמַנת ָיִמים ִיּמֹול ָלֶכם ּכָ ּוֶבן־ׁשְ יב  

ֶסף  ִית ּוִמְקַנת־ּכֶ  ְלֹדֹרֵתיֶכם, ְיִליד ּבָ
ְרֲעָך הּוא. ר ֹלא ִמּזַ ן־ֵנָכר ֲאׁשֶ ִמּכֹל ּבֶ

ָך,  ְסּפֶ יְתָך ּוִמְקַנת ּכַ ִהּמֹול ִיּמֹול ְיִליד ּבֵ יג  

ְרֶכם ִלְבִרית עֹוָלם. ְבׂשַ ְוָהְיָתה ְבִריִתי ּבִ
ר  ׂשַ ר ֹלא־ִיּמֹול ֶאת־ּבְ ְוָעֵרל ָזָכר, ֲאׁשֶ יד  

ֶפׁש   ָעְרָלתֹו, ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ
ִריִתי ֵהַפר. יָה. ֶאת־ּבְ ַהִהוא ֵמַעּמֶ

ָך,  ּתְ ַרי ִאׁשְ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל־ַאְבָרָהם: ׂשָ טו  

ָמּה. ָרה ׁשְ י ׂשָ ָרי, ּכִ ָמּה ׂשָ לֹא־ִתְקָרא ֶאת־ׁשְ
ן,  ה ְלָך ּבֵ ּנָ י ִמּמֶ י ֹאָתּה ְוַגם ָנַתּתִ ּוֵבַרְכּתִ טז  

ים  יָה ְוָהְיָתה ְלגֹוִים, ַמְלֵכי ַעּמִ ּוֵבַרְכּתִ
ה ִיְהיּו. ּנָ ִמּמֶ

ְצָחק, ַוּיֹאֶמר  ָניו ַוּיִ ּפֹל ַאְבָרָהם ַעל־ּפָ ַוּיִ יז  

ָרה  ֵלד, ְוִאם־ׂשָ ָנה ִיּוָ ֶבן ֵמָאה־ׁשָ ִלּבֹו: ַהּלְ ּבְ
ֵלד? ָנה ּתֵ ִעים ׁשָ ׁשְ ֲהַבת־ּתִ

ָמֵעאל  ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל־ָהֱאֹלִהים: לּו ִיׁשְ יח  

ִיְחֶיה ְלָפֶניָך.

ר: ֶרק ְמֻסּפָ סּוק ט ַעד סֹוף ַהּפֶ  ִמּפָ
ִרית ִמיָלה. ִבים ַלֲעֹרְך ֶטֶקס ּבְ  ַאְבָרָהם ְוֶצֱאָצָאיו ַחּיָ

ִרית  ׁש ּבְ ּיֵ יָלה ִהיא ִסיָמן ְואֹות ׁשֶ ִרית ַהּמִ  ּבְ
ין ֱאֹלִהים ְלֵבין ַאְבָרָהם ְוַזְרעֹו.  ּבֵ

ן. ֵלד ּבֵ ַרי ִיּוָ ְלַאְבָרָהם ּוְלׂשָ  ֱאלִֹהים ָחַזר ְוִהְבִטיַח ׁשֶ
ָרה. ַרי ְלׂשָ ל ׂשָ ָמּה ׁשֶ ה ֶאת ׁשְ ּנָ ֱאֹלִהים ׁשִ

ִרית ִמיָלה  ל־ָזָכר — ָצִריְך ַלֲעֹרְך ּבְ ִהּמֹול ָלֶכם ּכָ י  
ּנֹוָלד. ינֹוק ָזָכר ׁשֶ ְלָכל ּתִ

ִרית ִמיָלה. ַעְרכּו ּבְ ְהיּו ִנּמֹוִלים. ּתַ ם — ּתִ ּוְנַמְלּתֶ יא  
ָכל ַהּדֹורֹות  ל־ָזָכר ְלֹדֹרֵתיֶכם — ּבְ ִהּמֹול ָלֶכם ּכָ יב  

ָכִרים. ִרית ִמיָלה ַלּזְ מּו ּבְ ַקּיְ ִאים ּתְ ַהּבָ
ִרית ִמיָלה  ֲעֹרְך ּבְ ֶסף — ּתַ ִית ּוִמְקַנת־ּכֶ ְיִליד ּבָ  

ִניָת  ּקָ ה ׁשֶ ֵביְתָך ְוַגם ְלֵאּלֶ ּנֹוְלדּו ּבְ ם ָלֲעָבִדים ׁשֶ ּגַ
ָך. ַכְסּפְ ּבְ

מּו  ְתַקּיְ ּיִ ָמֵעאל ִיְחֶיה ְלָפֶניָך — ַהְלַואי ׁשֶ לּו ִיׁשְ יח  

ַתּתָ ְלִאּמֹו ָהָגר. ּנָ ָרכֹות ׁשֶ ָמֵעאל ַהּבְ ִיׁשְ ּבְ
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ָך יֶֹלֶדת  ּתְ ָרה ִאׁשְ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים: ֲאָבל ׂשָ יט  

מֹו ִיְצָחק, ַוֲהִקמִֹתי  ן, ְוָקָראָת ֶאת־ׁשְ ְלָך ּבֵ
ִריִתי ִאּתֹו ִלְבִרית עֹוָלם ְלַזְרעֹו ַאֲחָריו. ֶאת־ּבְ

י אֹתֹו  ַרְכּתִ ה ּבֵ יָך: ִהּנֵ ַמְעּתִ ָמֵעאל, ׁשְ ּוְלִיׁשְ כ  

ְמאֹד ְמאֹד,  יִתי אֹתֹו ּבִ ְוִהְפֵריִתי אֹתֹו ְוִהְרּבֵ
יו ְלגֹוי  יִאם יֹוִליד, ּוְנַתּתִ ר ְנׂשִ ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ

דֹול. ּגָ
ֵלד ְלָך  ר ּתֵ ִריִתי ָאִקים ֶאת־ִיְצָחק, ֲאׁשֶ ְוֶאת־ּבְ כא  

ָנה ָהַאֶחֶרת. ָ ּשׁ ה ּבַ ָרה ַלּמֹוֵעד ַהּזֶ ׂשָ
ַעל ֱאלִֹהים ֵמַעל  ר ִאּתֹו, ַוּיַ ַוְיַכל ְלַדּבֵ כב  

ַאְבָרָהם.
נֹו ְוֶאת  ָמֵעאל ּבְ ח ַאְבָרָהם ֶאת־ִיׁשְ ּקַ ַוּיִ כג  

ְסּפֹו,  ל־ִמְקַנת ּכַ ל־ְיִליֵדי ֵביתֹו ְוֶאת ּכָ ּכָ
ָמל  ית ַאְבָרָהם, ַוּיָ י ּבֵ ַאְנׁשֵ ל־ָזָכר ּבְ ּכָ

ר  ֲאׁשֶ ה, ּכַ ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ר ָעְרָלָתם ּבְ ׂשַ ֶאת־ּבְ
ר ִאּתֹו ֱאלִֹהים. ּבֶ ּדִ

ִהּמֹלֹו  ָנה ּבְ ע ׁשָ ִעים ָוֵתׁשַ ׁשְ ן־ּתִ ְוַאְבָרָהם ּבֶ כד 

ר ָעְרָלתֹו. ׂשַ ּבְ
ָנה  ֵרה ׁשָ לֹש ֶעׂשְ ן־ׁשְ נֹו ּבֶ ָמֵעאל ּבְ ְוִיׁשְ כה 

ר ָעְרָלתֹו. ׂשַ ִהּמֹלֹו ֶאת ּבְ ּבְ
ָמֵעאל  ה ִנּמֹול ַאְבָרָהם ְוִיׁשְ ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ּבְ כו  

נֹו. ּבְ
ֶסף  ִית ּוִמְקַנת־ּכֶ י ֵביתֹו, ְיִליד ּבָ ְוָכל־ַאְנׁשֵ כז  

ן־ֵנָכר, ִנּמֹלּו ִאּתֹו. ֵמֵאת ּבֶ

ר ַמְנִהיֵגי  ֵנים ָעׂשָ יִאם — ׁשְ ר ְנׂשִ ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ כ  
ָבִטים. ׁשְ

ִרית  ִריִתי ָאִקים ֶאת־ִיְצָחק — ֲאָבל ֶאת ַהּבְ ְוֶאת־ּבְ כא  
ם ִעם ִיְצָחק ְוִעם ֶצֱאָצָאיו. ֲאַקּיֵ

עֹוד  ה, ּבְ ַמן ַהּזֶ ּזְ ָנה ָהַאֶחֶרת — ּבַ ָ ּשׁ ה ּבַ ַלּמֹוֵעד ַהּזֶ  
ִדּיּוק. ָנה ּבְ ׁשָ

ם. ה, ִסּיֵ ּלָ ַוְיַכל — ּכִ כב  
ּלּות  ַעל ֱאֹלִהים ֵמַעל ַאְבָרָהם — ַהִהְתּגַ ַוּיַ  

ָמה. ּיְ ִהְסּתַ
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ָך יֶֹלֶדת  ּתְ ָרה ִאׁשְ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים: ֲאָבל ׂשָ יט  

מֹו ִיְצָחק, ַוֲהִקמִֹתי  ן, ְוָקָראָת ֶאת־ׁשְ ְלָך ּבֵ
ִריִתי ִאּתֹו ִלְבִרית עֹוָלם ְלַזְרעֹו ַאֲחָריו. ֶאת־ּבְ

י אֹתֹו  ַרְכּתִ ה ּבֵ יָך: ִהּנֵ ַמְעּתִ ָמֵעאל, ׁשְ ּוְלִיׁשְ כ  

ְמאֹד ְמאֹד,  יִתי אֹתֹו ּבִ ְוִהְפֵריִתי אֹתֹו ְוִהְרּבֵ
יו ְלגֹוי  יִאם יֹוִליד, ּוְנַתּתִ ר ְנׂשִ ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ

דֹול. ּגָ
ֵלד ְלָך  ר ּתֵ ִריִתי ָאִקים ֶאת־ִיְצָחק, ֲאׁשֶ ְוֶאת־ּבְ כא  

ָנה ָהַאֶחֶרת. ָ ּשׁ ה ּבַ ָרה ַלּמֹוֵעד ַהּזֶ ׂשָ
ַעל ֱאלִֹהים ֵמַעל  ר ִאּתֹו, ַוּיַ ַוְיַכל ְלַדּבֵ כב  

ַאְבָרָהם.
נֹו ְוֶאת  ָמֵעאל ּבְ ח ַאְבָרָהם ֶאת־ִיׁשְ ּקַ ַוּיִ כג  

ְסּפֹו,  ל־ִמְקַנת ּכַ ל־ְיִליֵדי ֵביתֹו ְוֶאת ּכָ ּכָ
ָמל  ית ַאְבָרָהם, ַוּיָ י ּבֵ ַאְנׁשֵ ל־ָזָכר ּבְ ּכָ

ר  ֲאׁשֶ ה, ּכַ ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ר ָעְרָלָתם ּבְ ׂשַ ֶאת־ּבְ
ר ִאּתֹו ֱאלִֹהים. ּבֶ ּדִ

ִהּמֹלֹו  ָנה ּבְ ע ׁשָ ִעים ָוֵתׁשַ ׁשְ ן־ּתִ ְוַאְבָרָהם ּבֶ כד 

ר ָעְרָלתֹו. ׂשַ ּבְ
ָנה  ֵרה ׁשָ לֹש ֶעׂשְ ן־ׁשְ נֹו ּבֶ ָמֵעאל ּבְ ְוִיׁשְ כה 

ר ָעְרָלתֹו. ׂשַ ִהּמֹלֹו ֶאת ּבְ ּבְ
ָמֵעאל  ה ִנּמֹול ַאְבָרָהם ְוִיׁשְ ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ּבְ כו  

נֹו. ּבְ
ֶסף  ִית ּוִמְקַנת־ּכֶ י ֵביתֹו, ְיִליד ּבָ ְוָכל־ַאְנׁשֵ כז  

ן־ֵנָכר, ִנּמֹלּו ִאּתֹו. ֵמֵאת ּבֶ

ר ַמְנִהיֵגי  ֵנים ָעׂשָ יִאם — ׁשְ ר ְנׂשִ ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ כ  
ָבִטים. ׁשְ

ִרית  ִריִתי ָאִקים ֶאת־ִיְצָחק — ֲאָבל ֶאת ַהּבְ ְוֶאת־ּבְ כא  
ם ִעם ִיְצָחק ְוִעם ֶצֱאָצָאיו. ֲאַקּיֵ

עֹוד  ה, ּבְ ַמן ַהּזֶ ּזְ ָנה ָהַאֶחֶרת — ּבַ ָ ּשׁ ה ּבַ ַלּמֹוֵעד ַהּזֶ  
ִדּיּוק. ָנה ּבְ ׁשָ

ם. ה, ִסּיֵ ּלָ ַוְיַכל — ּכִ כב  
ּלּות  ַעל ֱאֹלִהים ֵמַעל ַאְבָרָהם — ַהִהְתּגַ ַוּיַ  

ָמה. ּיְ ִהְסּתַ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק יז

אֱֹלִהים ּכֹוֵרת ּבְִרית עִם אַבְָרם

ִקְראּו אֶת ַהֶּפֶרק

ן: ְלּבֵ ַמּ ְתבּו ּבַ ִרית. ּכִ ר ַעל ּבְ ֶרק ְמֻסּפָ ּפֶ ב. ּבַ ם ְמַחּיֵ ִרית ִהיא ֶהְסּכֵ ּבְ   .1

ִרית?    יַע ֶאת ַהּבְ ִמי ִהּצִ  

ִרית?   יַע ֶאת ַהּבְ ְלִמי הּוא ִהּצִ  

ׁשּובֹות. ַסל ַהּתְ ִלימּו. ֵהָעְזרּו ּבְ ין ה' ְלַאְבָרם: ַהׁשְ ִרית ּבֵ ַהּבְ  .2

ִרית? ּבְ ב ֱאלִֹהים ּבַ בּו ַאְבָרָהם ְוֶצֱאָצָאיו?ְלָמה ִהְתַחּיֵ ְלָמה ִיְתַחּיְ

ֱאָצֵאי ַאְבָרָהם ִיְצְמחּו  ִמּצֶ
.

ַאְבָרָהם ּוָבָניו ַיֲאִמינּו 

ּבְ 

ֶכת ְל־ ּיֶ ְהֶיה ׁשַ ַנַען ּתִ מּו ֶטֶקס ֶאֶרץ ּכְ ַאְבָרָהם ּוָבָניו ְיַקּיְ

ִרית ִמיָלה ְלָכל  ּבְ

ֵלד  ָרה ּתֵ ׂשָ

ים. ים ַרּבִ ׁשּובֹות:  ַעּמִ  ַסל ּתְ

ן ָזָכר.  ּבֵ

ָרה.  ֶצֱאָצֵאי ַאְבָרָהם ְוׂשָ

 ֱאלִֹהים.

מֹו ִיְצָחק. ן ּוׁשְ ּבֵ
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הסיפור מזֵמן אפשרות 
להמשיך לטפל במושג 

"ברית" בין שני צדדים 
ולדון גם בהתחייבות של 

כל אחד מבני הברית.

ָמֵעאל? ַאג ְלִיׁשְ ַאְבָרם ּדָ ּפּור ׁשֶ ּסִ ר ִלְראֹות ּבַ ֵהיָכן ֶאְפׁשָ   .3

ַרי.  ל ַאְבָרם ְוׂשָ מֹוֵתיֶהם ׁשֶ ה ֶאת ׁשְ ּנָ ִלימּו: ֱאלִֹהים ׁשִ א.  ַהׁשְ   .4 

ֵרא  ּקָ ַרי ּתִ ֵרא  ׂשָ  ַאְבָרם ִיּקָ

מֹות נֹוְסָפה ָהאֹות  ֵ ֵני ַהּשׁ ִלׁשְ

מֹוֵתיֶהם? ה ֱאלִֹהים ֶאת ׁשְ ּנָ ב.  ַמּדּוַע ׁשִ  

נֹו.  ָמֵעאל ּבְ ִרית ִמיָלה ְלַעְצמֹו ּוְלִיׁשְ ם ֶטֶקס ּבְ ַאְבָרָהם ִקּיֵ   .5

יָלה, ִסיָמן ְלָמה ִהיא? ִרית ַהּמִ ּבְ א.   

ָמֵעאל? ה ָהָיה ָאז ִיׁשְ ּמָ ן ּכַ ּבֶ ב.   

סּוק כ(. ָמֵעאל? )ּפָ ֵרְך ה' ֶאת ִיׁשְ ה ּבֵ ּמֶ ּבַ   .6

ִמים ֶטֶקס  ָמֵעאל. ֵהם ְמַקּיְ ֶצֶאָצֵאי ִיׁשְ ְסְלִמים רֹוִאים ַעְצָמם ּכְ ַהּמֻ

ָמֵעאל ָהָיה  י ִיׁשְ ֵרה, ּכִ לֹוׁש־ֶעׂשְ יעֹו ְלִגיל ׁשְ ַהּגִ ִרית ִמיָלה ְלַנַער ּבְ ּבְ

ִרית ִמיָלה. ר ֶנֶעְרָכה לֹו ּבְ ֲאׁשֶ ֵרה ּכַ לֹוׁש־ֶעׂשְ ן ׁשְ ּבֶ

ּכְַדאי לַָדַעת
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 .3
כדאי להסביר לתלמידים, 

ששינוי השם של אברם 
ושרי מרמז על שינוי שעתיד 

להתחולל בחייהם.

אפשר לפתוח את בראשית, 
פרק ט, טו-טז ולראות 
את הדומה והשונה בין 

הבריתות.

.5
יש מקום להבהיר את 

המילה "מילה" במובן של 
ברית מילה.

אפשר לשוחח עם 
התלמידים על השם בני 

ברית כשם נרדף ליהודים.



ָמֵעאל? ַאג ְלִיׁשְ ַאְבָרם ּדָ ּפּור ׁשֶ ּסִ ר ִלְראֹות ּבַ ֵהיָכן ֶאְפׁשָ   .3

ַרי.  ל ַאְבָרם ְוׂשָ מֹוֵתיֶהם ׁשֶ ה ֶאת ׁשְ ּנָ ִלימּו: ֱאלִֹהים ׁשִ א.  ַהׁשְ   .4 

ֵרא  ּקָ ַרי ּתִ ֵרא  ׂשָ  ַאְבָרם ִיּקָ

מֹות נֹוְסָפה ָהאֹות  ֵ ֵני ַהּשׁ ִלׁשְ

מֹוֵתיֶהם? ה ֱאלִֹהים ֶאת ׁשְ ּנָ ב.  ַמּדּוַע ׁשִ  

נֹו.  ָמֵעאל ּבְ ִרית ִמיָלה ְלַעְצמֹו ּוְלִיׁשְ ם ֶטֶקס ּבְ ַאְבָרָהם ִקּיֵ   .5

יָלה, ִסיָמן ְלָמה ִהיא? ִרית ַהּמִ ּבְ א.   

ָמֵעאל? ה ָהָיה ָאז ִיׁשְ ּמָ ן ּכַ ּבֶ ב.   

סּוק כ(. ָמֵעאל? )ּפָ ֵרְך ה' ֶאת ִיׁשְ ה ּבֵ ּמֶ ּבַ   .6

ִמים ֶטֶקס  ָמֵעאל. ֵהם ְמַקּיְ ֶצֶאָצֵאי ִיׁשְ ְסְלִמים רֹוִאים ַעְצָמם ּכְ ַהּמֻ

ָמֵעאל ָהָיה  י ִיׁשְ ֵרה, ּכִ לֹוׁש־ֶעׂשְ יעֹו ְלִגיל ׁשְ ַהּגִ ִרית ִמיָלה ְלַנַער ּבְ ּבְ

ִרית ִמיָלה. ר ֶנֶעְרָכה לֹו ּבְ ֲאׁשֶ ֵרה ּכַ לֹוׁש־ֶעׂשְ ן ׁשְ ּבֶ

ּכְַדאי לַָדַעת
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 .3
כדאי להסביר לתלמידים, 

ששינוי השם של אברם 
ושרי מרמז על שינוי שעתיד 

להתחולל בחייהם.

אפשר לפתוח את בראשית, 
פרק ט, טו-טז ולראות 
את הדומה והשונה בין 

הבריתות.

.5
יש מקום להבהיר את 

המילה "מילה" במובן של 
ברית מילה.

אפשר לשוחח עם 
התלמידים על השם בני 

ברית כשם נרדף ליהודים.



ֶּפֶרק יח

ֵאֹלֵני ַמְמֵרא, ְוהּוא ֹיֵשב  ָרא ֵאָליו ְיהָוה ּבְ ַוּיֵ א 

ֹחם ַהּיֹום. ַתח־ָהֹאֶהל ּכְ ּפֶ
ים  ֹלָשה ֲאָנׁשִ ה ׁשְ ְרא, ְוִהּנֵ א ֵעיָניו ַוּיַ ּשָׂ ַוּיִ ב  

ַתח  ָרץ ִלְקָראָתם ִמּפֶ ְרא, ַוּיָ ִבים ָעָליו, ַוּיַ ִנּצָ
חּו ָאְרָצה. ּתַ ׁשְ ָהֹאֶהל, ַוּיִ

ֵעיֶניָך,  ַוּיֹאַמר: ֲאֹדָני, ִאם־ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ ג  
ָך. ַאל־ָנא ַתֲעֹבר ֵמַעל ַעְבּדֶ

ח־ָנא ְמַעט־ַמִים ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם,  ֻיּקַ ד  
ַחת ָהֵעץ. ֲענּו ּתַ ָ ְוִהּשׁ

ֶכם, ַאַחר  ְוֶאְקָחה ַפת־ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלּבְ ה 

ֶכם.  ם ַעל־ַעְבּדְ ן ֲעַבְרּתֶ י־ַעל־ּכֵ ֲעֹברּו, ּכִ ּתַ
. ְרּתָ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ה ּכַ ֲעׂשֶ ן ּתַ ַוּיֹאְמרּו: ּכֵ

ָרה ַוּיֹאֶמר:  ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהֹאֱהָלה ֶאל־ׂשָ ו 
י  י ַוֲעׂשִ ֹלש ְסִאים ֶקַמח ֹסֶלת, לּוׁשִ ַמֲהִרי ׁשְ

ֻעגֹות.
ָקר  ן־ּבָ ח ּבֶ ּקַ ָקר ָרץ ַאְבָרָהם, ַוּיִ ְוֶאל־ַהּבָ ז  

ַער, ַוְיַמֵהר ַלֲעׂשֹות  ן ֶאל־ַהּנַ ּתֵ ַרְך ָוטֹוב ַוּיִ
ֹאתֹו.

ה  ר ָעׂשָ ָקר ֲאׁשֶ ח ֶחְמָאה ְוָחָלב ּוֶבן־ַהּבָ ּקַ ַוּיִ ח  

ַחת  ן ִלְפֵניֶהם. ְוהּוא־ֹעֵמד ֲעֵליֶהם ּתַ ּתֵ ַוּיִ
ָהֵעץ, ַוּיֹאֵכלּו.

ר: סּוק ח ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ַלת  ם ִמְנַהג ַהְכָנַסת אֹוְרִחים. הּוא ָעַרְך ַקּבָ ַאְבָרָהם ִקּיֵ

ִנים ָלאֹוְרִחים. ּפָ

ר ַחם ְמאֹוד. ֲאׁשֶ ֳהַרִים, ּכַ ַעת ַהּצָ ׁשְ ֹחם ַהּיֹום — ּבִ ּכְ א  
ים עֹוְמִדים ָקרֹוב  ה ֲאָנׁשִ לֹוׁשָ ִבים ָעָליו — ׁשְ ִנּצָ ב  

ֵאָליו.
ד  ֵדי ְלַכּבֵ ֲחָוה ּכְ ּתַ חּו ָאְרָצה — ַאְבָרָהם ִהׁשְ ּתַ ׁשְ ַוּיִ  

ְלָאִכים.  ֶאת ַהּמַ
אן  ה ִעְצרּו ּכָ ׁשָ ַבּקָ ָך — ּבְ ַאל־ָנא ַתֲעֹבר ֵמַעל ַעְבּדֶ ג  

ְוִתְהיּו אֹוְרַחי.

רּוַסת ֶלֶחם. ח ּפְ ְוֶאְקָחה ַפת־ֶלֶחם — ֶאּקַ ה 
ֶכם — ּתֹאְכלּו. ְוַסֲעדּו ִלּבְ  

ּבֹו  ָיֵמינּו קֹוְרִאים ִמְסָעָדה ְלָמקֹום ִצּבּוִרי ׁשֶ ּבְ  
ֲעבּור ָהֹאֶכל. ִמים ּבַ ּלְ ים אֹוְכִלים ּוְמׁשַ ֲאָנׁשִ

ָקל. ת ִמׁשְ ְסִאים — ְסָאה ִהיא ִמּדַ ו  
ֵצק. י — ָהִכיִני ּבָ לּוׁשִ  

ים. ְבֵרי ַמֲאֶפה ֲעֻגּלִ ֻעגֹות — ּדִ  

ָקר — ֵעֶגל. ן־ּבָ ּבֶ ז  

יׁש  ַעְצמֹו ִהּגִ ְוהּוא־ֹעֵמד ֲעֵליֶהם — ַאְבָרָהם ּבְ ח  
ֵרת אֹוָתם. ָלאֹוְרִחים ְוׁשֵ

�
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ָך? ַוּיֹאֶמר:  ּתֶ ָרה ִאׁשְ ה ׂשָ ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו: ַאּיֵ ט  

ה ָבֹאֶהל. ִהּנֵ
ה,  ֵעת ַחּיָ ַוּיֹאֶמר: ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶליָך ּכָ י  

ָרה ׁשַֹמַעת  ָך. ְוׂשָ ּתֶ ָרה ִאׁשְ ה־ֵבן ְלׂשָ ְוִהּנֵ
ַתח ָהֹאֶהל ְוהּוא ַאֲחָריו. ּפֶ

ִמים, ָחַדל  ּיָ ִאים ּבַ ָרה ְזֵקִנים ּבָ ְוַאְבָרָהם ְוׂשָ יא  

ים. ׁשִ ּנָ ָרה ֹאַרח ּכַ ִלְהיֹות ְלׂשָ
ּה ֵלאֹמר: ַאֲחֵרי ְבֹלִתי  ִקְרּבָ ָרה ּבְ ְצַחק ׂשָ ַוּתִ יב  

י ֶעְדָנה, ַואֹדִני ָזֵקן. ָהְיָתה־ּלִ
ה ָצֲחָקה  ה ּזֶ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־ַאְבָרָהם: ָלּמָ יג  

ָרה, ֵלאֹמר, ַהַאף ֻאְמָנם ֵאֵלד, ַוֲאִני  ׂשָ
י? ָזַקְנּתִ

ָבר? ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב ֵאֶליָך.  ֵלא ֵמְיהָוה ּדָ ֲהִיּפָ יד  

ָרה ֵבן. ה ּוְלׂשָ ֵעת ַחּיָ ּכָ
י  י. ּכִ ָרה, ֵלאֹמר: ֹלא ָצַחְקּתִ ַכֵחׁש ׂשָ ַוּתְ טו  

. י ָצָחְקּתְ ָיֵרָאה. ַוּיֹאֶמר: ֹלא, ּכִ
ֵני  ִקפּו ַעל־ּפְ ׁשְ ים ַוּיַ ם ָהֲאָנׁשִ ָ ֻקמּו ִמּשׁ ַוּיָ טז  

ָחם. ּלְ ם ְלׁשַ ְסדֹם, ְוַאְבָרָהם הֵֹלְך ִעּמָ
ר  ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאׁשֶ ַויהָוה ָאָמר: ַהְמַכּסֶ יז  

ה?  ֲאִני ֹעׂשֶ
דֹול ְוָעצּום,  ְוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי ּגָ יח 

ְוִנְבְרכּו־בֹו ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ.
ָניו  ה ֶאת־ּבָ ר ְיַצּוֶ יו, ְלַמַען ֲאׁשֶ י ְיַדְעּתִ ּכִ יט  

ֶרְך ְיהָוה  ְמרּו ּדֶ יתֹו ַאֲחָריו, ְוׁשָ ְוֶאת־ּבֵ
ט, ְלַמַען ָהִביא ְיהָוה  ּפָ ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמׁשְ

ר ָעָליו. ּבֶ ר־ּדִ ַעל־ַאְבָרָהם ֶאת ֲאׁשֶ

ר: סּוק טו ְמֻסּפָ סּוק ט ַעד ּפָ  ּפָ
ֵלד לֹו  ָקרֹוב ִיּוָ ּבְ רּו ְלַאְבָרָהם, ׁשֶ ּשְׂ ְלָאִכים ּבִ ַהּמַ

ן. ָרה ּבֵ ּוְלׂשָ

ה — ֵאיֹפה. ַאּיֵ ט  
ָנה. עֹוד ׁשָ ִדּיּוק ּבְ ה — ּבְ ֵעת ַחּיָ ּכָ י  

ָרה ָהיּו ְזֵקִנים. ִמים — ַאְבָרָהם ְוׂשָ ּיָ ִאים ּבַ ּבָ יא  

ה  ָ ִאּשׁ ֵכן ׁשֶ י ֶעְדָנה — ֹלא ִיּתָ ַאֲחֵרי ְבֹלִתי ָהְיָתה־ּלִ יב  
מֹוִני ּתּוַכל ָלֶלֶדת. ְזֵקָנה ּכָ

ָבר — ֱאֹלִהים ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל.  ֵלא ֵמְיהָוה ּדָ ֲהִיּפָ יד  
ֱאֹלִהים ֹלא יּוַכל ַלֲעׂשֹותֹו.  ָבר ׁשֶ  ֵאין ּדָ

י  ְלּתִ ה אֹו ִמְקֶרה ּבִ ֶלא ַעל ַמֲעׂשֶ ָיֵמינּו אֹוְמִרים ּפֶ ּבְ
ָרִגיל. 

ֲחָקה. ּצָ ָרה, ִהיא ֹלא הֹוְדָתה ׁשֶ ּקְ ָרה ׁשִ ַכֵחׁש — ׂשָ ַוּתְ טו  

ר: סּוק כא ְמֻסּפָ סּוק טז ַעד ּפָ  ִמּפָ
הּוא ִמְתּכֹוֵנן ְלַהֲעִניׁש ֶאת  ה ְלַאְבָרָהם, ׁשֶ ּלָ ֱאֹלִהים ּגִ

י ְסדֹום. ַאְנׁשֵ

יטּו. ִקפּו — ִהּבִ ׁשְ ַוּיַ טז  
יר ָהעֹוֵזר ִלְראֹות  ָקַפִים ְלַמְכׁשִ ָיֵמינּו קֹוְרִאים ִמׁשְ ּבְ  

רּור. ּבָ
הּוא ֹלא  ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם — ֱאֹלִהים ָאַמר ׁשֶ ַהְמַכּסֶ יז  

נֹוָתיו.  ּוָ יר ֵמַאְבָרָהם ֶאת ּכַ ַמְסּתִ
ט — ה'  ּפָ ֶרְך ה' ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמׁשְ ְמרּו ּדֶ ְוׁשָ יט  

ר  יׁשֶ ְך ֶאת ֶצֱאָצָאיו ְלִהְתַנֵהג ּבְ ַאְבָרָהם ְיַחּנֵ יֹוֵדַע ׁשֶ
ּוְבַרֲחִמים.
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ָך? ַוּיֹאֶמר:  ּתֶ ָרה ִאׁשְ ה ׂשָ ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו: ַאּיֵ ט  

ה ָבֹאֶהל. ִהּנֵ
ה,  ֵעת ַחּיָ ַוּיֹאֶמר: ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶליָך ּכָ י  

ָרה ׁשַֹמַעת  ָך. ְוׂשָ ּתֶ ָרה ִאׁשְ ה־ֵבן ְלׂשָ ְוִהּנֵ
ַתח ָהֹאֶהל ְוהּוא ַאֲחָריו. ּפֶ

ִמים, ָחַדל  ּיָ ִאים ּבַ ָרה ְזֵקִנים ּבָ ְוַאְבָרָהם ְוׂשָ יא  

ים. ׁשִ ּנָ ָרה ֹאַרח ּכַ ִלְהיֹות ְלׂשָ
ּה ֵלאֹמר: ַאֲחֵרי ְבֹלִתי  ִקְרּבָ ָרה ּבְ ְצַחק ׂשָ ַוּתִ יב  

י ֶעְדָנה, ַואֹדִני ָזֵקן. ָהְיָתה־ּלִ
ה ָצֲחָקה  ה ּזֶ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־ַאְבָרָהם: ָלּמָ יג  

ָרה, ֵלאֹמר, ַהַאף ֻאְמָנם ֵאֵלד, ַוֲאִני  ׂשָ
י? ָזַקְנּתִ

ָבר? ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב ֵאֶליָך.  ֵלא ֵמְיהָוה ּדָ ֲהִיּפָ יד  

ָרה ֵבן. ה ּוְלׂשָ ֵעת ַחּיָ ּכָ
י  י. ּכִ ָרה, ֵלאֹמר: ֹלא ָצַחְקּתִ ַכֵחׁש ׂשָ ַוּתְ טו  

. י ָצָחְקּתְ ָיֵרָאה. ַוּיֹאֶמר: ֹלא, ּכִ
ֵני  ִקפּו ַעל־ּפְ ׁשְ ים ַוּיַ ם ָהֲאָנׁשִ ָ ֻקמּו ִמּשׁ ַוּיָ טז  

ָחם. ּלְ ם ְלׁשַ ְסדֹם, ְוַאְבָרָהם הֵֹלְך ִעּמָ
ר  ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאׁשֶ ַויהָוה ָאָמר: ַהְמַכּסֶ יז  

ה?  ֲאִני ֹעׂשֶ
דֹול ְוָעצּום,  ְוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי ּגָ יח 

ְוִנְבְרכּו־בֹו ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ.
ָניו  ה ֶאת־ּבָ ר ְיַצּוֶ יו, ְלַמַען ֲאׁשֶ י ְיַדְעּתִ ּכִ יט  

ֶרְך ְיהָוה  ְמרּו ּדֶ יתֹו ַאֲחָריו, ְוׁשָ ְוֶאת־ּבֵ
ט, ְלַמַען ָהִביא ְיהָוה  ּפָ ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמׁשְ

ר ָעָליו. ּבֶ ר־ּדִ ַעל־ַאְבָרָהם ֶאת ֲאׁשֶ

ר: סּוק טו ְמֻסּפָ סּוק ט ַעד ּפָ  ּפָ
ֵלד לֹו  ָקרֹוב ִיּוָ ּבְ רּו ְלַאְבָרָהם, ׁשֶ ּשְׂ ְלָאִכים ּבִ ַהּמַ

ן. ָרה ּבֵ ּוְלׂשָ

ה — ֵאיֹפה. ַאּיֵ ט  
ָנה. עֹוד ׁשָ ִדּיּוק ּבְ ה — ּבְ ֵעת ַחּיָ ּכָ י  

ָרה ָהיּו ְזֵקִנים. ִמים — ַאְבָרָהם ְוׂשָ ּיָ ִאים ּבַ ּבָ יא  

ה  ָ ִאּשׁ ֵכן ׁשֶ י ֶעְדָנה — ֹלא ִיּתָ ַאֲחֵרי ְבֹלִתי ָהְיָתה־ּלִ יב  
מֹוִני ּתּוַכל ָלֶלֶדת. ְזֵקָנה ּכָ

ָבר — ֱאֹלִהים ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל.  ֵלא ֵמְיהָוה ּדָ ֲהִיּפָ יד  
ֱאֹלִהים ֹלא יּוַכל ַלֲעׂשֹותֹו.  ָבר ׁשֶ  ֵאין ּדָ

י  ְלּתִ ה אֹו ִמְקֶרה ּבִ ֶלא ַעל ַמֲעׂשֶ ָיֵמינּו אֹוְמִרים ּפֶ ּבְ
ָרִגיל. 

ֲחָקה. ּצָ ָרה, ִהיא ֹלא הֹוְדָתה ׁשֶ ּקְ ָרה ׁשִ ַכֵחׁש — ׂשָ ַוּתְ טו  

ר: סּוק כא ְמֻסּפָ סּוק טז ַעד ּפָ  ִמּפָ
הּוא ִמְתּכֹוֵנן ְלַהֲעִניׁש ֶאת  ה ְלַאְבָרָהם, ׁשֶ ּלָ ֱאֹלִהים ּגִ

י ְסדֹום. ַאְנׁשֵ

יטּו. ִקפּו — ִהּבִ ׁשְ ַוּיַ טז  
יר ָהעֹוֵזר ִלְראֹות  ָקַפִים ְלַמְכׁשִ ָיֵמינּו קֹוְרִאים ִמׁשְ ּבְ  

רּור. ּבָ
הּוא ֹלא  ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם — ֱאֹלִהים ָאַמר ׁשֶ ַהְמַכּסֶ יז  

נֹוָתיו.  ּוָ יר ֵמַאְבָרָהם ֶאת ּכַ ַמְסּתִ
ט — ה'  ּפָ ֶרְך ה' ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמׁשְ ְמרּו ּדֶ ְוׁשָ יט  

ר  יׁשֶ ְך ֶאת ֶצֱאָצָאיו ְלִהְתַנֵהג ּבְ ַאְבָרָהם ְיַחּנֵ יֹוֵדַע ׁשֶ
ּוְבַרֲחִמים.

ֵָרא   �   71 ַּי ו



ה,  י־ָרּבָ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה: ַזֲעַקת ְסֹדם ַוֲעֹמָרה ּכִ כ  

י ָכְבָדה ְמֹאד. אָתם ּכִ ְוַחּטָ
ָאה ֵאַלי  ַצֲעָקָתּה ַהּבָ א ְוֶאְרֶאה, ַהּכְ ֵאְרָדה־ּנָ כא  

ָלה. ְוִאם־ֹלא, ֵאָדָעה. ָעׂשּו ּכָ
ְלכּו ְסֹדָמה,  ים ַוּיֵ ם ָהֲאָנׁשִ ָ ְפנּו ִמּשׁ ַוּיִ כב  

ְוַאְבָרָהם עֹוֶדּנּו ֹעֵמד ִלְפֵני ְיהָוה.
יק  ה ַצּדִ ְסּפֶ ׁש ַאְבָרָהם ַוּיֹאַמר: ַהַאף ּתִ ּגַ ַוּיִ כג  

ע. ִעם־ָרׁשָ
תֹוְך ָהִעיר,  יִקם ּבְ ים ַצּדִ ִ אּוַלי ֵיׁש ֲחִמּשׁ כד  

קֹום ְלַמַען  א ַלּמָ ה ְוֹלא־ִתּשָׂ ְסּפֶ ַהַאף ּתִ
ּה? ִקְרּבָ ר ּבְ יִקם ֲאׁשֶ ּדִ ים ַהּצַ ִ ֲחִמּשׁ

ה ְלָהִמית  ָבר ַהּזֶ ּדָ ָך ֵמֲעׂשת ּכַ ָחִלָלה ּלְ כה  

ע.  ָרׁשָ יק ּכָ ּדִ ע, ְוָהָיה ַכּצַ יק ִעם־ָרׁשָ ַצּדִ
ה  ל־ָהָאֶרץ ֹלא ַיֲעׂשֶ ְך, ֲהׁשֵֹפט ּכָ ָחִלָלה ּלָ

ט? ּפָ ִמׁשְ
ַוּיֹאֶמר ְיהָוה: ִאם־ֶאְמָצא ִבְסֹדם  כו 

אִתי  תֹוְך ָהִעיר, ְוָנׂשָ יִקם ּבְ ים ַצּדִ ִ ֲחִמּשׁ
ֲעבּוָרם. קֹום ּבַ ְלָכל־ַהּמָ

י  ה־ָנא הֹוַאְלּתִ ַען ַאְבָרָהם ַוּיֹאַמר: ִהּנֵ ַוּיַ כז  

ר ֶאל־ֲאֹדָני, ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר. ְלַדּבֵ

י ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ָחְטאּו  י ָכְבָדה — ַאְנׁשֵ אָתם ּכִ ְוַחּטָ כ  
ְמאֹוד.

ל ֹעֶנׁש ָחמּור אֹוְמִרים:  ר ָאָדם ְמַקּבֵ ֲאׁשֶ ָיֵמינּו ּכַ ּבְ  
ֵבד. ל ֹעֶנׁש ּכָ הּוא ִקּבֵ

י  ֱאֶמת ַאְנׁשֵ ָאה ֵאַלי ָעׂשּו — ַהִאם ּבֶ ַצֲעָקָתּה ַהּבָ ַהּכְ כא  
מּוָעה. ְ ִפי ַהּשׁ ים ַרע ּכְ  ְסדֹום חֹוְטִאים ְועֹוׂשִ

ִמיד אֹוָתם. ָלה — ַאׁשְ ּכָ

ה  ר: ַאְבָרָהם ִנּסָ ֶרק ְמֻסּפָ סּוק כב ְוַעד סֹוף ַהּפֶ ִמּפָ
ֶות. י ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ִמּמָ יל ֶאת ַאְנׁשֵ ְלַהּצִ

יִקים  ע — ַהִאם ַצּדִ יק ִעם־ָרׁשָ ה ַצּדִ ְסּפֶ ַהַאף ּתִ כג  
ִעים? ֵיָעְנׁשּו ְוָימּותּו ַיַחד ִעם ְרׁשָ

ר רֹוִצים  ֲאׁשֶ ה, ּכַ ה ִנְסּפָ ּלָ ּמִ ים ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ ָיֵמינּו ִמׁשְ ּבְ  
ָאָדם ֶנֱהַרג. לֹוַמר ׁשֶ

י  ְסַלח ְלַאְנׁשֵ קֹום — ַהִאם ֹלא ּתִ א ַלּמָ ְוֹלא־ִתּשָׂ כד 
ְסדֹום.

ה ֹזאת. ֲעׂשֶ ִנים ָוֹאֶפן ַאל ּתַ ׁשּום ּפָ ָך — ּבְ ָחִלָלה ּלְ כה  
ֵכן  ט — ֹלא ִיּתָ ּפָ ה ִמׁשְ ל־ָהָאֶרץ ֹלא ַיֲעׂשֶ ֲהׁשֵֹפט ּכָ  

ֶצֶדק. ֱאֹלִהים ֹלא ִיְתַנֵהג ּבְ ׁשֶ
אִתי — ֶאְסַלח. ְוָנׂשָ כו 

ר. ה ִלי ְלַדּבֵ ר — ַהְרׁשֵ י ְלַדּבֵ ה־ָנא הֹוַאְלּתִ ִהּנֵ כז  
מֹו  ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר — ֲאִני ֹלא ָיָקר ְוָחׁשּוב, ּכְ  

חֹול ּוִפיַח ֵאיָנם ְיָקִרים ַוֲחׁשּוִבים. ׁשֶ
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ְכַעס. ה ַאל ּתִ ׁשָ ַבּקָ ַאל־ָנא ִיַחר — ּבְ ל  

ָבָריו. ם ֶאת ּדְ ר — ִסּיֵ ה ְלַדּבֵ ּלָ ּכִ לג 

נֹוף ְסדֹום

ה.  ָ יִקם ֲחִמּשׁ ּדִ ים ַהּצַ ִ אּוַלי ַיְחְסרּון ֲחִמּשׁ כח  

ל־ָהִעיר? ַוּיֹאֶמר:  ה ֶאת־ּכָ ָ ֲחִמּשׁ ִחית ּבַ ֲהַתׁשְ
ִעים  ם ַאְרּבָ ִחית, ִאם־ֶאְמָצא ׁשָ ֹלא ַאׁשְ

ה. ָ ַוֲחִמּשׁ
ר ֵאָליו ַוּיֹאַמר: אּוַלי  ַוּיֶֹסף עֹוד ְלַדּבֵ כט  

ה  ִעים? ַוּיֹאֶמר: ֹלא ֶאֱעׂשֶ ם ַאְרּבָ ְצאּון ׁשָ ִיּמָ
ִעים. ֲעבּור ָהַאְרּבָ ּבַ

ָרה, אּוַלי  ַוּיֹאֶמר: ַאל־ָנא ִיַחר ַלאֹדָני ַוֲאַדּבֵ ל  
ה,  ֹלִשים? ַוּיֹאֶמר: ֹלא ֶאֱעׂשֶ ם ׁשְ ְצאּון ׁשָ ִיּמָ

ֹלִשים. ם ׁשְ ִאם־ֶאְמָצא ׁשָ
ר ֶאל־ֲאֹדָני,  י ְלַדּבֵ ה־ָנא הֹוַאְלּתִ ַוּיֹאֶמר: ִהּנֵ לא  

ִרים? ַוּיֹאֶמר: ֹלא  ם ֶעׂשְ ְצאּון ׁשָ אּוַלי ִיּמָ
ִרים. ֲעבּור ָהֶעׂשְ ִחית ּבַ ַאׁשְ

ָרה  ַוּיֹאֶמר: ַאל־ָנא ִיַחר ַלאֹדָני, ַוֲאַדּבְ לב  

ָרה? ם ֲעׂשָ ְצאּון ׁשָ ַעם, אּוַלי ִיּמָ ַאְך־ַהּפַ
ָרה.  ֲעבּור ָהֲעׂשָ ִחית ּבַ ַוּיֹאֶמר: ֹלא ַאׁשְ  לג 

ר ֶאל־ַאְבָרָהם,  ה ְלַדּבֵ ּלָ ר ּכִ ֲאׁשֶ ֶלְך ְיהָוה, ּכַ ַוּיֵ
ב ִלְמֹקמֹו. ְוַאְבָרָהם ׁשָ
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ְכַעס. ה ַאל ּתִ ׁשָ ַבּקָ ַאל־ָנא ִיַחר — ּבְ ל  

ָבָריו. ם ֶאת ּדְ ר — ִסּיֵ ה ְלַדּבֵ ּלָ ּכִ לג 

נֹוף ְסדֹום

ה.  ָ יִקם ֲחִמּשׁ ּדִ ים ַהּצַ ִ אּוַלי ַיְחְסרּון ֲחִמּשׁ כח  

ל־ָהִעיר? ַוּיֹאֶמר:  ה ֶאת־ּכָ ָ ֲחִמּשׁ ִחית ּבַ ֲהַתׁשְ
ִעים  ם ַאְרּבָ ִחית, ִאם־ֶאְמָצא ׁשָ ֹלא ַאׁשְ

ה. ָ ַוֲחִמּשׁ
ר ֵאָליו ַוּיֹאַמר: אּוַלי  ַוּיֶֹסף עֹוד ְלַדּבֵ כט  

ה  ִעים? ַוּיֹאֶמר: ֹלא ֶאֱעׂשֶ ם ַאְרּבָ ְצאּון ׁשָ ִיּמָ
ִעים. ֲעבּור ָהַאְרּבָ ּבַ

ָרה, אּוַלי  ַוּיֹאֶמר: ַאל־ָנא ִיַחר ַלאֹדָני ַוֲאַדּבֵ ל  
ה,  ֹלִשים? ַוּיֹאֶמר: ֹלא ֶאֱעׂשֶ ם ׁשְ ְצאּון ׁשָ ִיּמָ

ֹלִשים. ם ׁשְ ִאם־ֶאְמָצא ׁשָ
ר ֶאל־ֲאֹדָני,  י ְלַדּבֵ ה־ָנא הֹוַאְלּתִ ַוּיֹאֶמר: ִהּנֵ לא  

ִרים? ַוּיֹאֶמר: ֹלא  ם ֶעׂשְ ְצאּון ׁשָ אּוַלי ִיּמָ
ִרים. ֲעבּור ָהֶעׂשְ ִחית ּבַ ַאׁשְ

ָרה  ַוּיֹאֶמר: ַאל־ָנא ִיַחר ַלאֹדָני, ַוֲאַדּבְ לב  

ָרה? ם ֲעׂשָ ְצאּון ׁשָ ַעם, אּוַלי ִיּמָ ַאְך־ַהּפַ
ָרה.  ֲעבּור ָהֲעׂשָ ִחית ּבַ ַוּיֹאֶמר: ֹלא ַאׁשְ  לג 

ר ֶאל־ַאְבָרָהם,  ה ְלַדּבֵ ּלָ ר ּכִ ֲאׁשֶ ֶלְך ְיהָוה, ּכַ ַוּיֵ
ב ִלְמֹקמֹו. ְוַאְבָרָהם ׁשָ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק יח

הָאֹוְרִחים ֶׁשּבָאּו אֶל אַבְָרהָם ּבְִּׂשרּו עַל הֻּלֶֶדת ּבֵן

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק טו

ל ַאְבָרָהם ֶאת ָהאֹוְרִחים? ֵאיְך ִקּבֵ  .1 

ְתִאים. ט ֵמַהּתֹוָרה ָלִאּיּור ַהּמַ ּפָ ׁשְ ין ַהּמִ ִמְתחּו ַקו ּבֵ

ָרץ ִלְקָראָתם. ַוּיָ

י ֻעגֹות. י ַוֲעׂשִ לּוׁשִ

ְוהּוא ֹעֵמד ֲעֵליֶהם 

ָקר ַרְך ָוטֹוב. ן ּבָ ח ּבֶ ּקַ ַוּיִ

ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם.

ב.א.

ג.

ה. ד.
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 .1
לאחר העיסוק במשימה 

תוכל המורה לשאול:
כיצד אפשר לראות את 

הכנסת האורחים היפה של 
אברהם?

אפשר להצביע על כמה 
דברים:

המהירות שבה טרח 
אברהם למען אורחיו. 
התלמידים ישימו לב 

לריבוי הפעלים המעידים 
על כך: וירץ, וימהר, מהרי.

אברהם משרת את 
האורחים אישית ודואג 
לצורכיהם: "והוא עוֹמד 

עליהם תחת העץ".

המורה תוכל להפנות 
את התלמידים לפסוק 

א המראה כיצד אברהם 
יושב בפתח האוהל ואולי 

מחכה לראות אם יש עובר 
אורח הזקוק להכנסת 

אורחים )רעיון זה מופיע 
במדרש במדור ד', "סיפורי 

חכמים"(.

ב. מה עוד ניתן ללמוד 
על אברהם אבינו חוץ 

מהכנסת האורחים 
המיוחדת שלו?

המורה תפנה את 
התלמידים לפסוק ה. 

אברהם מציע בסך הכול 

יׁש ָלֶהם? יַע ַאְבָרָהם ָלאֹוְרִחים ּוָמה ִהּגִ  2.   א. ָמה ִהּצִ

יו? ֲעׂשָ ם ֹזאת ִמַמּ ָכְך ַאְבָרָהם? ְלִפי ָמה ָלַמְדּתֶ ם ּבְ ב. ֵאיזֹו ִמְצָוה ִקּיֵ

ט ְלסֹופֹו: ּפָ ׁשְ ִחיַלת ַהּמִ ין ּתְ 3.  ִמְתחּו ַקו ּבֵ

ֲאלּו: ָהאֹוְרִחים ׁשָ

ַאְבָרָהם ָעָנה:

ר: ּשֵׂ ַאַחד ָהאֹוְרִחים ּבִ

ַאל ֶאת ַאְבָרָהם: ֱאלִֹהים ׁשָ

ֵאָלה ְוָעְנָתה: ְ ְמָעה ֶאת ַהּשׁ ָרה ׁשָ ׂשָ

ן? ֶדת ּבֵ ׂשֹוָרה ְלֻהּלֶ ְמָעה ֶאת ַהּבְ ָ ּשׁ ׁשֶ ָרה ּכְ ַמּדּוַע ָצֲחָקה ׂשָ   .4

ָרה? ּקְ י". ַמּדּוַע ׁשִ ָרה ָצֲחָקה ֲאָבל ָאְמָרה "לֹא ָצַחְקּתִ ׂשָ   .5

ר ָצֲחָקה? ֲאׁשֶ ְגָתה ּכַ ָרה ׁשָ ּשָׂ ִבים ׁשֶ חֹוׁשְ ה ׁשֶ ידּו ֵאּלֶ א. ָמה ַיּגִ   .6

רֹוִצים ְלָהֵגן ָעֶליָה? ה ׁשֶ ידּו ֵאּלֶ ָמה ַיּגִ   

ר רֹוִצים ְלָתֵאר ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ָיָפה, אֹוְמִרים: ֲאׁשֶ ב.  ּכַ  

ירּו ַמּדּוַע. מֹו ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ַהְסּבִ ֵהם ַמְכִניֵסי אֹוְרִחים ּכְ   

ָעִמים ַהּקֹוְדמֹות? ּפְ ַעם ֵמַהַהְבָטָחה ְלֶזַרע ּבַ ָמה ׁשֹוָנה ַהַהְבָטָחה ַהּפַ ּבְ ג.   

ה ָבֹאֶהל. ִהּנֵ
ה  ֵעת ַחּיָ ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶליָך ּכָ

ָך. ּתֶ ָרה ִאׁשְ ה ֵבן ְלׂשָ ְוִהּנֵ
ָך? ּתֶ ָרה ִאׁשְ ה ׂשָ ַאּיֵ

י. ֹלא ָצַחְקּתִ
ָרה? ה ָצֲחָקה ׂשָ ה ּזֶ ָלּמָ
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כדאי לקרוא את הפסוק 
בקול רם, בהטעמה 

ובמהירות כדי שהתלמידים 
יחושו שריבוי הפעלים בא 

להדגיש את הפעלתנות 
הרבה של אברם בקיום 
מצוות הכנסת אורחים.

.3
הצחוק בא להביע פקפוק 

בהבטחת המלאכים.
כל כך הרבה פעמים 

הבטיחו לה ולא קרה 
כלום.

 .4
אפשר לבקש מהתלמידים 

להיזכר במקרים אחרים 
בספר בראשית בהם 

אנשים הכחישו את מה 
שעשו מתוך מבוכה.

.5
א. הצחוק שצחקה שרה 

מביע את ספקנותה בקיום 
ההבטחה.

ב. הדיון מַזמן טיפול 
במושג "הכנסת אורחים" 

וחשיבותו בעולם של 
נודדים. 

אפשר להציע לתלמידים 
לספר חוויה הקשורה 
בהכנסת אורחים, בין 

כאורחים בין כמארחים.

ג. ההבטחה הפעם 
קונקרטית ומציינת זמן: 

"כעת חיה".
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ג. ההבטחה הפעם 
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ה' ִסֵּפר לְאַבְָרהָם ֶׁשהּוא ִמְתּכַּוֵן לְהְַׁשִמיד ֶאת סְדֹום

ִקְראּו ִמּפָסּוק טז עַד ּפָסּוק לג

ו  ְתִאים ֵמַהּתֹוָרה. ּתּוְכלּו ִלְמּתַֹח יֹוֵתר ִמּקַ ט ַהּמַ ּפָ ׁשְ א.   ִמְתחּו ַקו ֶאל ַהּמִ   .1

ֶאָחד.

 
 

ה ֹאֶמץ ֵלב  ּלָ ַאְבָרָהם ּגִ

ַח ִעם ֱאלִֹהים. ְוִהְתַוּכֵ

יק  ה ַצּדִ ְסּפֶ ָהַאף ּתִ
ע? ִעם ָרׁשָ

 

ָנה ֶלֱאלִֹהים  ַאְבָרָהם ּפָ

בֹוד. ל ּכָ ִבּטּוי ׁשֶ ּבְ

ל ָהָאֶרץ ֹלא  ֲהׁשֵֹפט ּכָ
ט? ּפָ ה ִמׁשְ ַיֲעׂשֶ

 

ְלַאְבָרָהם ָהָיה ָחׁשּוב 

ֶצֶדק. ֱאלִֹהים ַיֲעִניׁש ּבְ ׁשֶ

ַאל ָנא ִיַחר ַלאֹדָני 
ָרה. ַוֲאַדּבֵ

 

ֶכם ָמה ּדֹוֵרׁש ַאְבָרָהם ֵמֱאלִֹהים. ּלָ ים ׁשֶ ּלִ ּמִ ירּו ּבַ ב.  ִהְסּבִ  

ְפִליָאה?  ַתֲחנּוִנים? אּוַלי ּבִ ָבָריו: אּוַלי ּבְ בּו ֵאיְך ָאַמר ַאְבָרָהם ֶאת ּדְ א.  ִחׁשְ   .2

ִחיַרְתֶכם. ירּו ֶאת ּבְ יפּות? ַהְסּבִ ַתּקִ אּוַלי ּבְ

ין ַאְבָרָהם ְלֵבין ֱאלִֹהים. ּכּוַח ּבֵ ַתְפִקיִדים ֶאת ַהּוִ ב.  ִקְראּו ּבְ   

חּו". ָמה ּתּוְכלּו לֹוַמר ָלֶהם  ְתַוּכְ אֹוְמִרים ִליָלִדים: "ַאל ּתִ ִרים ׁשֶ ֵיׁש ְמֻבּגָ   .3

ין ַאְבָרָהם ֶלֱאלִֹהים? ּכּוַח ּבֵ ָראֶתם ַעל ַהּוִ ּקְ ַאֲחֵרי ׁשֶ
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שלושת המשפטים מן 
התורה הם משפטי מפתח 

מן התרבות העברית.
כדאי שהתלמידים ֵידעו 

אותם בעל פה.
אפשר לעסוק בצד הלשוני:

א. לבקש מהתלמידים 
למצוא מילה מתאימה 
לעושה מעשים טובים; 

מילה נרדפת למילה הִאם;
מילה נרדפת למילה תהרוג.
ב. להראות את הקשר בין 

ה" ל"סוֹף": איזו  ְספֶּ "תִּ
מילה מזכירה המילה 

תספה?
ג. חשוב שהתלמידים יבינו 
שהמילה משפט היא מילה 

נרדפת לצדק, ושלעשות 
משפט פירושו לעשות צדק.

ֶּפֶרק יט

ֶעֶרב,  ְלָאִכים ְסדָֹמה ּבָ ֵני ַהּמַ בֹאּו ׁשְ ַוּיָ א  

ָקם  ְרא־לֹוט ַוּיָ ַער־ְסדֹם. ַוּיַ ׁשַ ְולֹוט יֵֹשב ּבְ
ִים ָאְרָצה. חּו ַאּפַ ּתַ ׁשְ ִלְקָראָתם, ַוּיִ

ית  א־ֲאדַֹני, סּורּו ָנא ֶאל־ּבֵ ה ּנָ ַוּיֹאֶמר: ִהּנֶ ב  

ם  ְמּתֶ ּכַ ֶכם, ְוִלינּו, ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם, ְוִהׁשְ ַעְבּדְ
י ָבְרחֹוב  ֶכם. ַוּיֹאְמרּו: ּלֹא, ּכִ ם ְלַדְרּכְ ַוֲהַלְכּתֶ

ָנִלין.
ֹבאּו  ֻסרּו ֵאָליו ַוּיָ ם ְמֹאד, ַוּיָ ְפַצר־ּבָ ַוּיִ ג  

ה, ּוַמּצֹות  ּתֶ ַעׂש ָלֶהם ִמׁשְ יתֹו, ַוּיַ ֶאל־ּבֵ
ָאָפה, ַוּיֹאֵכלּו.

י ְסֹדם,  י ָהִעיר, ַאְנׁשֵ בּו, ְוַאְנׁשֵ ּכָ ֶטֶרם ִיׁשְ ד  
ל־ָהָעם  ַער ְוַעד־ָזֵקן, ּכָ ִית, ִמּנַ ָנַסּבּו ַעל־ַהּבַ

ֶצה. ִמּקָ
ה  ְקְראּו ֶאל־לֹוט ַוּיֹאְמרּו לֹו: ַאּיֵ ַוּיִ ה  

ְיָלה?  אּו ֵאֶליָך ַהּלָ ר־ּבָ ים ֲאׁשֶ ָהֲאָנׁשִ
הֹוִציֵאם ֵאֵלינּו, ְוֵנְדָעה ֹאָתם.

ֶלת ָסַגר  ְתָחה, ְוַהּדֶ ֵצא ֲאֵלֶהם לֹוט ַהּפֶ ַוּיֵ ו  

ַאֲחָריו.
ֵרעּו. ַוּיֹאַמר: ַאל־ָנא ַאַחי ּתָ ז  

ר ֹלא־ָיְדעּו  י ָבנֹות, ֲאׁשֶ ּתֵ ה־ָנא ִלי ׁשְ ִהּנֵ ח  

א ֶאְתֶהן ֲאֵליֶכם, ַוֲעׂשּו  ִאיׁש, אֹוִציָאה־ּנָ
ים ָהֵאל  ֵעיֵניֶכם. ַרק ָלֲאָנׁשִ ּטֹוב ּבְ ָלֶהן ּכַ

ֵצל  אּו ּבְ ן ּבָ י־ַעל־ּכֵ ֲעׂשּו ָדָבר, ּכִ ַאל־ּתַ
ֹקָרִתי.

יעּו  ְלָאִכים ִהּגִ ֵני ַהּמַ ר:ׁשְ סּוק יא ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ ִמּפָ
ֵני  ְלָאִכים ְוֵהֵגן ֲעֵליֶהם ִמּפְ ִלְסדֹום. לֹוט ֵאֵרַח ֶאת ַהּמַ

י ְסדֹום. ַאְנׁשֵ

ַער  ׁשַ ב ּבְ ַער־ְסֹדם — לֹוט ָיׁשַ ׁשַ ב ּבְ ְולֹוט יׁשֵ א  
יָפה ֶאת  ִהּקִ חֹוָמה ׁשֶ ַער ָהָיה ּבַ ַ ִניָסה ָלִעיר. ַהּשׁ ַהּכְ

ָהִעיר.
ְנסּו. ּכָ סּורּו  — ּתִ ב  

ֵביִתי. ְוִלינּו — ּתּוְכלּו ִליׁשֹן ּבְ  
אֹוְרִחים ְיכֹוִלים  ָיֵמינּו קֹוְרִאים ָמלֹון ְלַבִית ׁשֶ ּבְ  

לּום. ַתׁשְ ָללּון ּבֹו ּבְ
ן. ׁש ְוִהְתַחּנֵ ּקֵ ם ְמֹאד — ּבִ ְפַצר־ּבָ ַוּיִ ג  

ּה  ים ּבָ יׁשִ ּגִ ּמַ ה ׁשֶ ה — ְסעּוָדה ֲחִגיִגית, ְמִסּבָ ּתֶ ִמׁשְ  
ָקאֹות. ַמׁשְ

ִית  יפּו ֶאת ַהּבַ י ְסדֹום ִהּקִ ִית — ַאְנׁשֵ ָנַסּבּו ַעל־ַהּבַ ד  
ִביב. ִמּסָ

ָבר ַרע  ֲעׂשּו ּדָ ה ַאל ּתַ ׁשָ ַבּקָ ֵרעּו — ּבְ ַאל־ָנא ַאַחי ּתָ ז  
ָלאֹוְרִחים.

ב  י, ֲאִני ְמֻחּיָ ּלִ ֵצל ֹקָרִתי — ֵהם אֹוְרִחים ׁשֶ אּו ּבְ ּבָ ח  
ְלָהֵגן ֲעֵליֶהם.
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ֶּפֶרק יט

ֶעֶרב,  ְלָאִכים ְסדָֹמה ּבָ ֵני ַהּמַ בֹאּו ׁשְ ַוּיָ א  

ָקם  ְרא־לֹוט ַוּיָ ַער־ְסדֹם. ַוּיַ ׁשַ ְולֹוט יֵֹשב ּבְ
ִים ָאְרָצה. חּו ַאּפַ ּתַ ׁשְ ִלְקָראָתם, ַוּיִ

ית  א־ֲאדַֹני, סּורּו ָנא ֶאל־ּבֵ ה ּנָ ַוּיֹאֶמר: ִהּנֶ ב  

ם  ְמּתֶ ּכַ ֶכם, ְוִלינּו, ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם, ְוִהׁשְ ַעְבּדְ
י ָבְרחֹוב  ֶכם. ַוּיֹאְמרּו: ּלֹא, ּכִ ם ְלַדְרּכְ ַוֲהַלְכּתֶ

ָנִלין.
ֹבאּו  ֻסרּו ֵאָליו ַוּיָ ם ְמֹאד, ַוּיָ ְפַצר־ּבָ ַוּיִ ג  

ה, ּוַמּצֹות  ּתֶ ַעׂש ָלֶהם ִמׁשְ יתֹו, ַוּיַ ֶאל־ּבֵ
ָאָפה, ַוּיֹאֵכלּו.

י ְסֹדם,  י ָהִעיר, ַאְנׁשֵ בּו, ְוַאְנׁשֵ ּכָ ֶטֶרם ִיׁשְ ד  
ל־ָהָעם  ַער ְוַעד־ָזֵקן, ּכָ ִית, ִמּנַ ָנַסּבּו ַעל־ַהּבַ

ֶצה. ִמּקָ
ה  ְקְראּו ֶאל־לֹוט ַוּיֹאְמרּו לֹו: ַאּיֵ ַוּיִ ה  

ְיָלה?  אּו ֵאֶליָך ַהּלָ ר־ּבָ ים ֲאׁשֶ ָהֲאָנׁשִ
הֹוִציֵאם ֵאֵלינּו, ְוֵנְדָעה ֹאָתם.

ֶלת ָסַגר  ְתָחה, ְוַהּדֶ ֵצא ֲאֵלֶהם לֹוט ַהּפֶ ַוּיֵ ו  

ַאֲחָריו.
ֵרעּו. ַוּיֹאַמר: ַאל־ָנא ַאַחי ּתָ ז  

ר ֹלא־ָיְדעּו  י ָבנֹות, ֲאׁשֶ ּתֵ ה־ָנא ִלי ׁשְ ִהּנֵ ח  

א ֶאְתֶהן ֲאֵליֶכם, ַוֲעׂשּו  ִאיׁש, אֹוִציָאה־ּנָ
ים ָהֵאל  ֵעיֵניֶכם. ַרק ָלֲאָנׁשִ ּטֹוב ּבְ ָלֶהן ּכַ

ֵצל  אּו ּבְ ן ּבָ י־ַעל־ּכֵ ֲעׂשּו ָדָבר, ּכִ ַאל־ּתַ
ֹקָרִתי.

יעּו  ְלָאִכים ִהּגִ ֵני ַהּמַ ר:ׁשְ סּוק יא ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ ִמּפָ
ֵני  ְלָאִכים ְוֵהֵגן ֲעֵליֶהם ִמּפְ ִלְסדֹום. לֹוט ֵאֵרַח ֶאת ַהּמַ

י ְסדֹום. ַאְנׁשֵ

ַער  ׁשַ ב ּבְ ַער־ְסֹדם — לֹוט ָיׁשַ ׁשַ ב ּבְ ְולֹוט יׁשֵ א  
יָפה ֶאת  ִהּקִ חֹוָמה ׁשֶ ַער ָהָיה ּבַ ַ ִניָסה ָלִעיר. ַהּשׁ ַהּכְ

ָהִעיר.
ְנסּו. ּכָ סּורּו  — ּתִ ב  

ֵביִתי. ְוִלינּו — ּתּוְכלּו ִליׁשֹן ּבְ  
אֹוְרִחים ְיכֹוִלים  ָיֵמינּו קֹוְרִאים ָמלֹון ְלַבִית ׁשֶ ּבְ  

לּום. ַתׁשְ ָללּון ּבֹו ּבְ
ן. ׁש ְוִהְתַחּנֵ ּקֵ ם ְמֹאד — ּבִ ְפַצר־ּבָ ַוּיִ ג  

ּה  ים ּבָ יׁשִ ּגִ ּמַ ה ׁשֶ ה — ְסעּוָדה ֲחִגיִגית, ְמִסּבָ ּתֶ ִמׁשְ  
ָקאֹות. ַמׁשְ

ִית  יפּו ֶאת ַהּבַ י ְסדֹום ִהּקִ ִית — ַאְנׁשֵ ָנַסּבּו ַעל־ַהּבַ ד  
ִביב. ִמּסָ

ָבר ַרע  ֲעׂשּו ּדָ ה ַאל ּתַ ׁשָ ַבּקָ ֵרעּו — ּבְ ַאל־ָנא ַאַחי ּתָ ז  
ָלאֹוְרִחים.

ב  י, ֲאִני ְמֻחּיָ ּלִ ֵצל ֹקָרִתי — ֵהם אֹוְרִחים ׁשֶ אּו ּבְ ּבָ ח  
ְלָהֵגן ֲעֵליֶהם.
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א־ָלגּור  ׁש־ָהְלָאה. ַוּיֹאְמרּו: ָהֶאָחד ּבָ ַוּיֹאְמרּו: ּגֶ ט  

ְפְצרּו  ה ָנַרע ְלָך ֵמֶהם. ַוּיִ פֹוט? ַעּתָ ּפֹט ׁשָ ׁשְ ַוּיִ
ֶלת. ּבֹר ַהּדָ ׁשּו ִלׁשְ ּגְ לֹוט ְמאֹד, ַוּיִ ָבִאיׁש ּבְ

ִביאּו ֶאת־לֹוט  ים ֶאת־ָיָדם ַוּיָ ְלחּו ָהֲאָנׁשִ ׁשְ ַוּיִ י  

ֶלת ָסָגרּו. ְיָתה, ְוֶאת־ַהּדֶ ֲאֵליֶהם ַהּבָ
ְנֵוִרים  ּסַ ִית ִהּכּו ּבַ ַתח ַהּבַ ר־ּפֶ ים ֲאׁשֶ יא   ְוֶאת־ָהֲאָנׁשִ

ַתח. ְלאּו ִלְמצֹא ַהּפָ דֹול, ַוּיִ טֹן ְוַעד־ּגָ ִמּקָ
ים ֶאל־לֹוט: ֹעד ִמי־ְלָך ֹפה?  ַוּיֹאְמרּו ָהֲאָנׁשִ יב  

ִעיר,  ר־ְלָך ּבָ ָחָתן ּוָבֶניָך ּוְבֹנֶתיָך ְוֹכל ֲאׁשֶ
קֹום. הֹוֵצא ִמן־ַהּמָ

קֹום  ִחִתים ֲאַנְחנּו ֶאת־ַהּמָ י־ַמׁשְ ּכִ יג  

ֵני ְיהָוה,  י־ָגְדָלה ַצֲעָקָתם ֶאת־ּפְ ה, ּכִ ַהּזֶ
ֲחָתּה. ֵחנּו ְיהָוה ְלׁשַ ּלְ ַוְיׁשַ

ר ֶאל־ֲחָתָניו, ֹלְקֵחי ְבֹנָתיו,  ֵצא לֹוט ַוְיַדּבֵ ַוּיֵ יד  

ה,  קֹום ַהּזֶ אּו ִמן־ַהּמָ ַוּיֹאֶמר: קּומּו ּצְ
ִחית ְיהָוה ֶאת־ָהִעיר.  י־ַמׁשְ  ּכִ

ֵעיֵני ֲחָתָניו. ַוְיִהי ִכְמַצֵחק ּבְ
לֹוט,  ְלָאִכים ּבְ ִאיצּו ַהּמַ ַחר ָעָלה, ַוּיָ ַ ּוְכמֹו ַהּשׁ  טו  

י ְבנֶֹתיָך  ּתֵ ָך ְוֶאת־ׁשְ ּתְ ֵלאמֹר: קּום ַקח ֶאת־ִאׁשְ
ֲעוֹ ן ָהִעיר. ֶפה ּבַ ּסָ ן־ּתִ ְמָצאֹת, ּפֶ ַהּנִ

ָידֹו  ים ּבְ ֲחִזיקּו ָהֲאָנׁשִ ְתַמְהָמּה, ַוּיַ ַוּיִ טז  

ֶחְמַלת ְיהָוה  י ְבֹנָתיו ּבְ ּתֵ ּתֹו ּוְבַיד ׁשְ ּוְבַיד־ִאׁשְ
ֻחהּו ִמחּוץ ָלִעיר. ּנִ ָעָליו, ַוּיִֹצֻאהּו, ַוּיַ

ֵלט  ִהי ְכהֹוִציָאם אָֹתם ַהחּוָצה, ַוּיֹאֶמר: ִהּמָ ַוּיְ יז  
ֲעמֹד  יט ַאֲחֶריָך, ְוַאל־ּתַ ּבִ ָך. ַאל־ּתַ ַעל־ַנְפׁשֶ

ֶפה. ּסָ ן־ּתִ ֵלט, ּפֶ ר. ָהָהָרה ִהּמָ ּכָ ָכל־ַהּכִ ּבְ
ַוּיֹאֶמר לֹוט ֲאֵלֶהם: ַאל־ָנא ֲאֹדָני.  יח  

ל  ְגּדֵ ֵעיֶניָך ַוּתַ ָך ֵחן ּבְ ה־ָנא ָמָצא ַעְבּדְ יט ִהּנֵ

ִדי ְלַהֲחיֹות ֶאת־ יָת ִעּמָ ר ָעׂשִ ָך, ֲאׁשֶ ַחְסּדְ
ֵלט ָהָהָרה,  י, ַוֲאֹנִכי ֹלא אּוַכל ְלִהּמָ ַנְפׁשִ

י. ַקִני ָהָרָעה ָוַמּתִ ְדּבָ ן־ּתִ ּפֶ

י  רֹון ְזַמּנִ ְרמּו ִעּוָ ְלָאִכים ּגָ ְנֵוִרים — ַהּמַ ּסַ ִהּכּו ּבַ יא  
י ְסדֹום. ְלַאְנׁשֵ

ֶלת  ׂש ֶאת ּדֶ ַחּפֵ פּו ִמּלְ ַתח — ִהְתַעּיְ ְלאּו ִלְמֹצא ַהּפָ ַוּיִ  
ִית. ִניָסה ַלּבַ ַהּכְ

ְחּתֹו  ּפַ ּלֹוט ּוְבֵני ִמׁשְ ר ׁשֶ סּוק כג ְמֻסּפָ סּוק יב ַעד ּפָ ִמּפָ
דֹום. ִנְמְלטּו ִמּסְ

ַלח אֹוָתנּו  ֲחָתּה — ֱאֹלִהים ׁשָ ֵחנּו ה' ְלׁשַ ּלְ ַוְיׁשַ יג  
ִמיד ֶאת ְסדֹום. ְלַהׁשְ

הּוא  בּו ׁשֶ ל לֹוט ָחׁשְ ַוְיִהי ִכְמַצֵחק — ַהֲחָתִנים ׁשֶ יד  
ַח ְוֹלא ֶהֱאִמינּו לֹו. ּדֵ ִמְתּבַ

ַחר ָעָלה –ַהּבֶֹקר ֵהִאיר. ַ ַהּשׁ טו  
ְלָאִכים ָאְמרּו ְללֹוט,  ְלָאִכים — ַהּמַ ִאיצּו ַהּמַ ַוּיָ  

ֲעֵליֶהם ְלַמֵהר. ּתֹו ְוִלְבנֹוָתיו ׁשֶ ְלִאׁשְ
ְתָחֶרה  ּמִ ם ָאָצן ִלְסּפֹוְרַטאי ׁשֶ ׁשֵ ָיֵמינּו קֹוְרִאים ּבְ ּבְ  

ַתֲחֻרּיֹות ִריָצה. ּבְ
יַע סֹוְפָך  ּלֹא ַיּגִ ֵדי ׁשֶ ֲעו ֹן ָהִעיר — ּכְ ֶפה ּבַ ּסָ ן־ּתִ ּפֶ  

י ְסדֹום. ְגַלל ֲחָטֵאי ַאְנׁשֵ ְוָתמּות ּבִ

ב. ְתַמְהָמּה — לֹוט ִהְתַעּכֵ ַוּיִ טז  
ֶחְמַלת ה' ָעָליו — ֱאֹלִהים ִרֵחם ְוָחַמל ַעל לֹוט. ּבְ  

יָך. יל ֶאת ַחּיֶ ַרח ְוַתּצִ ָך – ּבְ ֵלט ַעל־ַנְפׁשֶ ִהּמָ יז 

יֵגִני, ֹלא  ּשִׂ י – ָהֵאׁש ּתַ ַקִני ָהָרָעה ָוַמּתִ ְדּבָ ן־ּתִ ּפֶ יט 

יק ִלְבֹרַח ְוָאמּות. ַאְסּפִ
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ה  ּמָ ה־ָנא ָהִעיר ַהּזֹאת ְקרָֹבה ָלנּוס ׁשָ ִהּנֵ כ  
ה, ֲהלֹא ִמְצָער  ּמָ ְלָטה ָנא ׁשָ ְוִהוא ִמְצָער. ִאּמָ

י. ִהוא, ּוְתִחי ַנְפׁשִ
ָבר  ם ַלּדָ אִתי ָפֶניָך ּגַ ה ָנׂשָ ַוּיֹאֶמר ֵאָליו: ִהּנֵ כא  

. ְרּתָ ּבַ ר ּדִ י ֶאת־ָהִעיר ֲאׁשֶ י ָהְפּכִ ה, ְלִבְלּתִ ַהּזֶ
י לֹא אּוַכל ַלֲעׂשֹות  ה, ּכִ ּמָ ֵלט ׁשָ ַמֵהר ִהּמָ כב  

ם־  ן ָקָרא ׁשֵ ה. ַעל־ּכֵ ּמָ ָבר ַעד־ּבֲֹאָך ׁשָ ּדָ
ֵהִעיר צֹוַער.

ִהי ְנִציב ֶמַלח. ּתֹו ֵמַאֲחָריו, ַוּתְ ט ִאׁשְ ּבֵ ַוּתַ כו  

קֹום,  ּבֶֹקר ֶאל־ַהּמָ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ ַוּיַ כז  

ֵני ְיהָוה. ם, ֶאת־ּפְ ר־ָעַמד ׁשָ ֲאׁשֶ
ֵני  ל־ּפְ ֵני ְסֹדם ַוֲעֹמָרה ְוַעל־ּכָ ֵקף ַעל־ּפְ ׁשְ ַוּיַ כח  

ה ָעָלה ִקיֹטר  ְרא, ְוִהּנֵ ר, ַוּיַ ּכָ ֶאֶרץ ַהּכִ
ן. ְבׁשָ ִקיֹטר ַהּכִ ָהָאֶרץ ּכְ

ְזּכֹר  ר ַוּיִ ּכָ ַחת ֱאֹלִהים ֶאת־ָעֵרי ַהּכִ ׁשַ ַוְיִהי ּבְ כט 

ח ֶאת-לֹוט  ּלַ ֱאֹלִהים ֶאת־ַאְבָרָהם ַוְיׁשַ
ר- ֲהֹפְך ֶאת-ֶהָעִרים ֲאׁשֶ ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה ּבַ

ֵהן לֹוט ב ּבָ ָיׁשַ

רֹוָבה. ה – ִלְבֹרַח ָלִעיר ַהּקְ ּמָ ָלנּוס ׁשָ כ 

ְרָחק ֵאינֹו ַרב. ֲהֹלא ִמְצָער ִהוא – ַהּמֶ  

י ֶאת־ָהִעיר – ְוֹלא ֶאֱהֹרס ֶאת ָהִעיר  י ָהְפּכִ ְלִבְלּתִ כא 
ֹצַער.

ֱאֹלִהים ֶהְחִריב ֶאת  ר ׁשֶ סּוק כח ְמֻסּפָ סּוק כד ַעד ּפָ ִמּפָ
ְסדֹום ְוֶאת ֲעמֹוָרה.

ָתה  ּסְ ל לֹוט ִהְתּכַ ּתֹו ׁשֶ ִהי ְנִציב ֶמַלח — ִאׁשְ ַוּתְ כו  
ֶמַלח. ּבְ

ן — ַאְבָרָהם ָרָאה  ְבׁשָ ִקיֹטר ַהּכִ ָעָלה ִקיֹטר ָהָאֶרץ ּכְ כח  
ּנּור  ן ִמּתַ מֹו ָעׁשָ ְרָאה ּכְ ּנִ ן ׁשֶ ּוּון ְסדֹום ָעָלה ָעׁשָ ּכִ ּמִ ׁשֶ

דֹול. ֵאׁש ּגָ

דֹום —   לֹוט ּוְבנֹוָתיו ִנְמָלִטים ִמּסְ
ר ּגּוְסַטב ּדֹוֶרה ִצּיֵ

ֵָרא   �   79 ַּי ו
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק יט

לֹוט הִּצִיל ֶאת הַַּמלְאָכִים ֵמַאנְֵׁשי סְדֹום הְָרָׁשעִים

ִקְראּו  ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק יא

ְך?   1. ָמה ָקָרה ֹקֶדם? ָמה ָקָרה ַאַחר ּכָ

ּפּור. ּסִ ֶדר ּבַ מּונֹות ְלִפי ַהּסֵ ר ַלּתְ נּו ִמְסּפָ ּתְ

80   �   פֶֶרק יט

.1
אפשר לשאול:

מה זכור לנו על לוט? 
יש לשער שהתלמידים 

יזכירו את לוט שלא בדק 
מי יהיו שכניו; שהסכים 

לבחור ראשון למרות 
שהיתה זאת זכותו של 

אברהם. 
בסיפור זה יראו התלמידים 

את לוט באור אחר.

אפשר לבקש מן התלמידים 
לספר את הסיפור כשהם 

נעזרים באיורים.

נּו אֹוָתם  יד ַעל לֹוט? ַסּמְ ר ְלַהּגִ ָבִרים טֹוִבים ֶאְפׁשָ ּפּור: ֵאילּו ּדְ א.  ְלִפי ַהּסִ   .2

.x־ נּו ּבְ יד ַעל לֹוט? ַסּמְ ר ְלַהּגִ ָבִרים ָרִעים ֶאְפׁשָ ־√. ֵאילּו ּדְ ּבְ

ים. ֵני ָהֲאָנׁשִ ׁשְ ע ּבִ דֹול ִיְפּגַ ָהמֹון ּגָ ים ׁשֶ לֹא ִהְסּכִ 	c

ָהָיה ָחׁשּוב לֹו ְלָהֵגן ַעל אֹוְרָחיו. 	c

מֹוָתם. ים ָרִעים, לֹא ִהְתַנֵהג ּכְ ר ִעם ֲאָנׁשִ ּגָ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ 	c

ֵהם  ַדע ׁשֶ ּיָ י ׁשֶ י ְסדֹום, ַאף ַעל ּפִ ְכֵנַע ֶאת ַאְנׁשֵ ה ְלׁשַ לֹא ִהְתָיֵאׁש, ִנּסָ 	c

ָרִעים.

יץ. ַחד, ָהָיה ַאּמִ לֹא ּפָ 	c

נֹוָתיו. לֹא ִרֵחם ַעל ּבְ 	c

ירּו ֶאת ִנּמּוֵקיֶהם. ֲערּו ְוַהְסּבִ ין לֹוט ְלֹנַח. ׁשַ ְמיֹון ּבֵ ׁש ּדִ ּיֵ ב.  ֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים ׁשֶ  

ֵרעּו. תּוב: ַוּיֹאַמר: ַאל־ָנא ַאַחי ּתָ ָפסּוק ז ּכָ ּבְ  

ְתִאים: ט ְלסֹופֹו ַהּמַ ּפָ ׁשְ ת ַהּמִ ִחּלַ ין ּתְ ִמְתחּו ַקו ּבֵ   .3

ֵרעּו. ַאל ָנא ּתָ י ְסדֹום      לֹוט ָקָרא ְלַאְנׁשֵ  

ַאַחי. י ְסדֹום      ׁש ֵמַאְנׁשֵ ּקֵ לֹוט ּבִ  

ָפסּוק ֶזה? ה "ַאַחי" ּבְ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ָמה ּפֵ   .4

ם  יָרה ֶאת ִהְתַנֲהגּות ַאְבָרָהם? ִאם ַאּתֶ ל לֹוט ַמְזּכִ ַהִאם ִהְתַנֲהגּותֹו ׁשֶ   .5

ָמה? ירּו ּבְ ן ַהְסּבִ ּכֵ ִבים ׁשֶ חֹוׁשְ

פֶֶרק יט   �   81

.2
א. הדיון בכך יביא 

למסקנה, ששניהם היו 
אמינים בהתנהגותם, והעזו 

להיות שונים מהחברה 
הסובבת אותם.

בזמנו של נח היה יותר 
קשה כי כל העולם היה 

רשע. 
לוט התחנך אצל אברם. 

לוט חיקה את הטוב 
מאברם. 

ב. מורה המעוניינת בכך 
תוכל לשאול לדעתם של 
התלמידים על התנהגות 

לוט בעניין בנותיו.

.2
ב. נח היה צדיק יחיד 
בדורו ולוט היה צדיק 

יחיד בעירו. לוט ונח ניצלו 
מהשמדה בזכות היותם 

טובים.

.3
אפשר להראות לתלמידים, 

ֵרעּו  שבתוך המילה תָּ
מסתתרת המילה רע.

 .5
לוט, חניכו של אברהם 

הקפיד על הכנסת אורחים.
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ָלל. ִלי יֹוֵצא ֵמַהּכְ ם ּבְ ּלָ רּוׁשֹו: ּכֻ ַער ְוַעד ָזֵקן ּפֵ ִמּנַ   .6

ּטּוי. ּבִ ׁשּו ּבַ ּמְ ּתַ ט ְוִהׁשְ ּפָ רּו ִמׁשְ ַחּבְ  

ה. ֲחֻתּנָ רּו ְוָרְקדּו ּבַ ַער ְוַעד ָזֵקן ׁשָ ם ִמּנַ ּלָ ֵמַח, ּכֻ ְגָמה: ָהָיה ׂשָ ְלּדֻ  

ָחה. ּפָ ים ֵמאֹוָתּה ִמׁשְ ִמּלִ ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ָיֵמינּו ִמׁשְ ה ַסְנֵוִרים. ּבְ ּלָ ֶרת ַהּמִ ֶרק ֻמְזּכֶ ּפֶ ּבַ   .7

ׁשּובֹות. ַסל ַהּתְ ה ַהֲחֵסָרה. ֵהָעְזרּו ּבְ ּלָ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ַהׁשְ  

ָאה מּולֹו. ּבָ כֹוִנית ׁשֶ ְנֵור  ֵמאֹורֹות ַהּמְ ָהג   ִהְסּתַ ַהּנַ א.   

ִאים מּוָלם. ָהִגים ַהּבָ ָהִגים לֹא                           ֶאת ַהּנַ ב.  ַמְזִהיִרים ֶאת ַהּנַ  

ֶמׁש                         ּופֹוֵגַע  ֶ י אֹור ַהּשׁ ֶמׁש, ּכִ ְקֵפי ׁשֶ יב ִמׁשְ ֵיׁש ְלַהְרּכִ ג.   

ה. ְרִאּיָ ּבָ

ְנֵור ׁשּובֹות:  ְלַסְנֵור       ְמַסְנֵור       ִהְסּתַ ַסל ּתְ  

ּלֹא  ׁש ֵמה' ׁשֶ ּקֵ ָכל ֹזאת ּבִ י ְסדֹום חֹוְטִאים. ַמּדּוַע ּבְ ַאְנׁשֵ א.  ַאְבָרָהם ָיַדע ׁשֶ  .8
ִמיֵדם? ַיׁשְ

 

ע"? יק ִעם ָרׁשָ ה ַצּדִ ְסּפֶ ַאל ֶאת ֱאלִֹהים: "ָהַאף ּתִ ב. ַאְבָרָהם ׁשָ  
ה "סֹוף"? ּלָ ה" ַלּמִ ְסּפֶ ה "ּתִ ּלָ ין ַהּמִ ר ּבֵ ׁשֶ ָמה ַהּקֶ א.   
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.8
ב. אברהם העיז להתווכח 

עם ה' כי רצה שייעשה 
צדק. הוא יצא נגד ענישה 

קולקטיבית. לוט העיז 
לצאת נגד רשעות האנשים 

בסדום.

אֱֹלִהים ֶהְחִריב ֶאת סְדֹום וַעֲמֹוָרה

ִקְראּו ִמּפָסּוק יב עַד ּפָסּוק כח

ֲענּו:   .1

ָמה הֹוִדיעּו ְללֹוט?  א.   

ִמי ָלַעג ְללֹוט?  ב.    

ִמי ֵזֵרז ֶאת לֹוט ְוֵהִאיץ ּבֹו?  ג.   

ִמי ִרֵחם ַעל לֹוט?  ד.   

ַרח ִעם לֹוט?  ִמי ּבָ ה.   

ת לֹוט? יַצד ֵמָתה ֵאׁשֶ א. ּכֵ  .2

 
ב. ָמה ָקָרה ִלְסדֹום ְוַלֲעמֹוָרה?   

 

ּבּול?  יר ִסּפּור ְסדֹום ֶאת ִסּפּור ַהּמַ   3.  ַהִאם ַמְזּכִ

ים ִהְתַנֲהגּות ָהֲאָנׁשִ ּבְ ּפּוִרים:  ָמה ּדֹוִמים ַהּסִ ְרטּו ּבְ  א.  ּפָ

לּו ּבְ ּקִ ֹעֶנׁש ׁשֶ ּבָ      

ל,  ַמד, ִמי ִנּצַ ָכל ִסּפּור: ִמי ֻיׁשְ ֹוֶנה ּבְ ְרטּו ָמה ַהּשׁ ּפּוִרים? ּפָ ָמה ׁשֹוִנים ַהִסּ ּבְ ב.    

לּו. ֵאיְך ִנּצְ  
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.3
התלמידים יראו את 
הדמיון ברשעות; את 

עונש השמדת דור המבול 
מול השמדת אנשי סדום; 
את יכולתו של נח לחיות 
ביושר בחברה של רשעים 
מול הקושי של לוט; את 

הצלתם של נח ולוט בזכות 
מעשיהם.



אֱֹלִהים ֶהְחִריב ֶאת סְדֹום וַעֲמֹוָרה

ִקְראּו ִמּפָסּוק יב עַד ּפָסּוק כח

ֲענּו:   .1

ָמה הֹוִדיעּו ְללֹוט?  א.   

ִמי ָלַעג ְללֹוט?  ב.    

ִמי ֵזֵרז ֶאת לֹוט ְוֵהִאיץ ּבֹו?  ג.   

ִמי ִרֵחם ַעל לֹוט?  ד.   

ַרח ִעם לֹוט?  ִמי ּבָ ה.   

ת לֹוט? יַצד ֵמָתה ֵאׁשֶ א. ּכֵ  .2

 
ב. ָמה ָקָרה ִלְסדֹום ְוַלֲעמֹוָרה?   

 

ּבּול?  יר ִסּפּור ְסדֹום ֶאת ִסּפּור ַהּמַ   3.  ַהִאם ַמְזּכִ

ים ִהְתַנֲהגּות ָהֲאָנׁשִ ּבְ ּפּוִרים:  ָמה ּדֹוִמים ַהּסִ ְרטּו ּבְ  א.  ּפָ

לּו ּבְ ּקִ ֹעֶנׁש ׁשֶ ּבָ      

ל,  ַמד, ִמי ִנּצַ ָכל ִסּפּור: ִמי ֻיׁשְ ֹוֶנה ּבְ ְרטּו ָמה ַהּשׁ ּפּוִרים? ּפָ ָמה ׁשֹוִנים ַהִסּ ּבְ ב.    

לּו. ֵאיְך ִנּצְ  

פֶֶרק יט   �   83

.3
התלמידים יראו את 
הדמיון ברשעות; את 

עונש השמדת דור המבול 
מול השמדת אנשי סדום; 
את יכולתו של נח לחיות 
ביושר בחברה של רשעים 
מול הקושי של לוט; את 

הצלתם של נח ולוט בזכות 
מעשיהם.



ּתֹוָרה. ְתִאים ּבַ קֹור ַהּמַ ן ֶאל ַהּמָ ֻסּמָ ּטּוי ַהּמְ ִמְתחּו ַקו ִמן ַהּבִ א.   .4
ּתֹוָרה. ט ּבַ ּפָ ׁשְ ְתִאיָמה ִמּתֹוְך ַהּמִ ה ַהּמַ ּלָ ִצְבעּו ֶאת ַהּמִ ב.   

לֹוט. ְלָאִכים ּבְ ִאיצּו ַהּמַ ַוּיָ ה ָהִייִתי   ְטִרּיָ  לּוֵלא ַהּמִ
ֹהֶגן. ִנְרָטב ּכַ

ֵני ְסֹדם ַוֲעֹמָרה. ֵקף ַעל ּפְ ׁשְ ַוּיַ ֶקֶפת.  ֶרְך ִמׁשְ ָרִאיִתי ֶאת ַהּנֹוף ּדֶ

ה' ִהְמִטיר ַעל ְסֹדם ַתֲחרּות ִריָצה,   ַח ּבְ  רֹון ִנּצֵ
ְוַעל ֲעֹמָרה.  ן.   הּוא ָאָצן ִמְצַטּיֵ

 

ה"?  ה "ִמְטִרּיָ ּלָ ל ַהּמִ ֶֹרׁש ׁשֶ ַמהּו ַהּשׁ א.    .5
ְתבּו. יִרים? ּכִ ם ַמּכִ ֶֹרׁש ֶזה ַאּתֶ ים נֹוָספֹות ִמּשׁ ֵאילּו ִמּלִ  

ֵקף"?  ׁשְ ה "ַוּיַ ּלָ ל ַהּמִ ֶֹרׁש ׁשֶ ב.  ַמהּו ַהּשׁ  
ים זֹו. ַחת ִמּלִ ּפַ ׁשְ ים נֹוָספֹות ִמּמִ ְתבּו ִמּלִ ּכִ   

ֶקֶפת"? ה "ִמׁשְ ּלָ ֵקף" ַלּמִ ׁשְ ה: "ַוּיַ ּלָ ין ַהּמִ ר ּבֵ ׁשֶ ָמה ַהּקֶ ג.   

ַלח.   נֹוף ֵאזֹור ַים ַהּמֶ
ת לֹוט". ים "ֵאׁשֶ ְצלּום ְמַכּנִ ּתַ ּבַ ַלע ׁשֶ ֶאת ַעּמּוד ַהּסֶ
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ב.
אפשר להציג בפני 

התלמידים רמזים כגון: 
ֶקף. קופית, ׁשֶ משקפיים, ׁשְ

ֶּפֶרק כא

ַעׂש  ר ָאָמר, ַוּיַ ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ַקד ֶאת־ׂשָ ַוְיֹהָוה ּפָ א  

ר. ּבֵ ר ּדִ ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ְיהָוה ְלׂשָ
ן ִלְזֻקָניו,  ָרה ְלַאְבָרָהם ּבֵ ֶלד ׂשָ ַהר ַוּתֵ ַוּתַ ב 

ר ֹאתֹו ֱאֹלִהים. ּבֶ ר־ּדִ ַלּמֹוֵעד ֲאׁשֶ
נֹו ַהּנֹוַלד־לֹו,  ם־ּבְ ְקָרא ַאְבָרָהם ֶאת־ׁשֶ ַוּיִ ג  

ָרה, ִיְצָחק. ר־ָיְלָדה־ּלֹו ׂשָ ֲאׁשֶ
ֹמַנת  ן־ׁשְ נֹו ּבֶ ָמל ַאְבָרָהם ֶאת־ִיְצָחק ּבְ ַוּיָ ד 

ה ֹאתֹו ֱאֹלִהים. ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ָיִמים, ּכַ
ֶלד לֹו ֶאת  ִהּוָ ָנה ּבְ ן־ְמַאת ׁשָ ְוַאְבָרָהם ּבֶ ה  

נֹו. ִיְצָחק ּבְ

ן ל ּפַ ר ַאּבֶ ֶדת ִיְצָחק — ִצּיֵ ֻהּלֶ

ר: ֶרק ְמֻסּפָ ּפֶ  ּבַ
ָרה ְוָיְלָדה ֶאת ִיְצָחק.  ְלֵעת ִזְקָנה ָהְרָתה ׂשָ

ָגֵרׁש ֶאת ָהָגר ְוֶאת  ּיְ ה ֵמַאְבָרָהם ׁשֶ ְרׁשָ ָרה ּדָ ׂשָ
ַאַחר מֹות ַאְבָרָהם  ּלְ ָרה ֹלא ָרְצָתה ׁשֶ ָמֵעאל. ׂשָ ִיׁשְ

ה ִעם ִיְצָחק. ָ ֻרּשׁ ּיְ ָמֵעאל ּבַ ק ִיׁשְ ִיְתַחּלֵ

ָרה — ה' ָזַכר ֶאת ַהְבָטָחתֹו  ַקד ֶאת־ׂשָ ַוְיֹהָוה ּפָ א  
ָרה. ְלׂשָ

ִלְזֻקָניו — ִליֵמי ִזְקָנתֹו. ב  
ִהְבִטיַח. ק ׁשֶ ֻדּיָ ַמן ַהּמְ ּזְ ַלּמֹוֵעד — ּבַ  

ֵָרא   �   85 ַּי ו



ֶּפֶרק כא

ַעׂש  ר ָאָמר, ַוּיַ ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ַקד ֶאת־ׂשָ ַוְיֹהָוה ּפָ א  

ר. ּבֵ ר ּדִ ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ְיהָוה ְלׂשָ
ן ִלְזֻקָניו,  ָרה ְלַאְבָרָהם ּבֵ ֶלד ׂשָ ַהר ַוּתֵ ַוּתַ ב 

ר ֹאתֹו ֱאֹלִהים. ּבֶ ר־ּדִ ַלּמֹוֵעד ֲאׁשֶ
נֹו ַהּנֹוַלד־לֹו,  ם־ּבְ ְקָרא ַאְבָרָהם ֶאת־ׁשֶ ַוּיִ ג  

ָרה, ִיְצָחק. ר־ָיְלָדה־ּלֹו ׂשָ ֲאׁשֶ
ֹמַנת  ן־ׁשְ נֹו ּבֶ ָמל ַאְבָרָהם ֶאת־ִיְצָחק ּבְ ַוּיָ ד 

ה ֹאתֹו ֱאֹלִהים. ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ָיִמים, ּכַ
ֶלד לֹו ֶאת  ִהּוָ ָנה ּבְ ן־ְמַאת ׁשָ ְוַאְבָרָהם ּבֶ ה  

נֹו. ִיְצָחק ּבְ

ן ל ּפַ ר ַאּבֶ ֶדת ִיְצָחק — ִצּיֵ ֻהּלֶ

ר: ֶרק ְמֻסּפָ ּפֶ  ּבַ
ָרה ְוָיְלָדה ֶאת ִיְצָחק.  ְלֵעת ִזְקָנה ָהְרָתה ׂשָ

ָגֵרׁש ֶאת ָהָגר ְוֶאת  ּיְ ה ֵמַאְבָרָהם ׁשֶ ְרׁשָ ָרה ּדָ ׂשָ
ַאַחר מֹות ַאְבָרָהם  ּלְ ָרה ֹלא ָרְצָתה ׁשֶ ָמֵעאל. ׂשָ ִיׁשְ

ה ִעם ִיְצָחק. ָ ֻרּשׁ ּיְ ָמֵעאל ּבַ ק ִיׁשְ ִיְתַחּלֵ

ָרה — ה' ָזַכר ֶאת ַהְבָטָחתֹו  ַקד ֶאת־ׂשָ ַוְיֹהָוה ּפָ א  
ָרה. ְלׂשָ

ִלְזֻקָניו — ִליֵמי ִזְקָנתֹו. ב  
ִהְבִטיַח. ק ׁשֶ ֻדּיָ ַמן ַהּמְ ּזְ ַלּמֹוֵעד — ּבַ  
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ה ִלי ֱאֹלִהים,  ָרה: ְצֹחק ָעׂשָ ַוּתֹאֶמר ׂשָ ו  

ֵֹמַע ִיְצַחק־ִלי. ל־ַהּשׁ ּכָ
ל, ְלַאְבָרָהם ֵהיִניָקה ָבִנים  ַוּתֹאֶמר: ִמי ִמּלֵ ז  

י ֵבן ִלְזֻקָניו. י־ָיַלְדּתִ ָרה, ּכִ ׂשָ
ה  ּתֶ ַעׂש ַאְבָרָהם ִמׁשְ ַמל, ַוּיַ ּגָ ֶלד ַוּיִ ל ַהּיֶ ְגּדַ ַוּיִ ח  

ֵמל ֶאת־ִיְצָחק. יֹום ִהּגָ ָגדֹול ּבְ
ְצִרית,  ן־ָהָגר ַהּמִ ָרה ֶאת־ּבֶ ֶרא ׂשָ ַוּתֵ ט  

ר־ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם, ְמַצֵחק. ֲאׁשֶ
ֵרׁש ָהָאָמה ַהּזֹאת  ַוּתֹאֶמר ְלַאְבָרָהם: ּגָ י  

ן־ָהָאָמה ַהּזֹאת  י ֹלא ִייַרׁש ּבֶ ָנּה, ּכִ ְוֶאת־ּבְ
ִני, ִעם־ִיְצָחק. ִעם־ּבְ

ֵעיֵני ַאְבָרָהם ַעל אֹוֹדת  ָבר ְמֹאד ּבְ ַרע ַהּדָ ַוּיֵ יא  

נֹו. ּבְ
ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל־ַאְבָרָהם: ַאל־ֵיַרע  יב 

ר  ַער ְוַעל־ֲאָמֶתָך. ּכֹל ֲאׁשֶ ֵעיֶניָך ַעל־ַהּנַ ּבְ
י  ֹקָלּה, ּכִ ַמע ּבְ ָרה, ׁשְ ּתֹאַמר ֵאֶליָך ׂשָ

ֵרא ְלָך ָזַרע. ְבִיְצָחק ִיּקָ
יֶמּנּו,  ן־ָהָאָמה ְלגֹוי ֲאׂשִ ְוַגם ֶאת־ּבֶ  יג  

י ַזְרֲעָך הּוא. ּכִ
ח־ֶלֶחם ְוֵחַמת  ּקַ ּבֶֹקר, ַוּיִ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ ַוּיַ יד  

ְכָמּה,  ם ַעל־ׁשִ ן ֶאל־ָהָגר, ׂשָ ּתֵ ַמִים, ַוּיִ
ַתע  ֶלְך ַוּתֵ ֶחָה. ַוּתֵ ּלְ ֶלד, ַוְיׁשַ  ְוֶאת־ַהּיֶ

ַבע. ֵאר ׁשָ ר ּבְ ִמְדּבַ ּבְ

ְמָחה. ַרם ִלי ׂשִ ה ִלי ֱאֹלִהים — ֱאֹלִהים ּגָ ו  ְצֹחק ָעׂשָ
ה  ּזֶ ַמח, ֹלא ַיֲאִמין ׁשֶ ֵֹמַע ִיְצַחק־ִלי — ִיׂשְ ל־ַהּשׁ ּכָ  

ִרי. ְיַלְגֵלג ָעַלי. ֶאְפׁשָ
ֶזה  ָבר ּכָ ְקֶרה ּדָ ּיִ ל — ִמי ָהָיה ַמֲאִמין ׁשֶ ִמי ִמּלֵ ז  

ְלַאְבָרָהם.
ַמל — ִאּמֹו ִהְפִסיָקה ְלֵהיִניק אֹותֹו.  ּגָ ַוּיִ ח  

ּה ַיִין. תּו ּבָ ָ ּשׁ דֹוָלה, ׁשֶ ה — ֲחִגיָגה ּגְ ּתֶ ִמׁשְ  

ר: סּוק כא ְמֻסּפָ סּוק ט ַעד ּפָ  ִמּפָ
ָגֵרׁש ֶאת ָהָגר ְוֶאת  ּיְ ה ֵמַאְבָרָהם ׁשֶ ְרׁשָ ָרה ּדָ ׂשָ

ָמֵעאל. ִיׁשְ

ה ְצחֹוק. ְמַצֵחק — ְמַלְגֵלג, עֹוׂשֶ ט  
ה ִיְהֶיה  ֶבן ָהַאּמָ ּלְ י ֹלא ִייַרׁש — ֵאיִני רֹוָצה ׁשֶ ּכִ י  

ה. ָ ֻרּשׁ ָרָכה ּוַבּיְ ּבְ ֵחֶלק ּבַ
רּוׁש ָהָיה ַרע  ה ַהּגֵ ָבר ְמֹאד — ַמֲעׂשֵ ַרע ַהּדָ ַוּיֵ יא  

ל ַאְבָרָהם. ֵעיָניו ׁשֶ ּבְ
ְגַלל. ַעל אֹוֹדת — ּבִ  

ָבר  ְצַטֵער, ַאל ִיְהֶיה ַהּדָ ֵעיֶניָך — ַאל ּתִ ַאל־ֵיַרע ּבְ יב  
ֵעיֶניָך. ה ּבְ ָקׁשֶ

ְצָחק  ֵרא ְלָך ָזַרע — ַרק ֶצֱאָצֶאיָך ִמּיִ י ְבִיְצָחק ִיּקָ ּכִ  
ְמָך. אּו ֶאת ׁשִ ִיּשְׂ

ְנָך. י הּוא ּבִ ָמֵעאל, ּכִ י ַזְרֲעָך הּוא — ֶאְדַאג ְלִיׁשְ ּכִ יג  

ִלי ְלַמִים ֶהָעׂשּוי ֵמעֹור. ֵחַמת ַמִים — ּכְ יד  
ֶרְך. ָדה ֶאת ַהּדֶ ֲעָתה, ִאּבְ ַתע — ּתָ ַוּתֵ  
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ֵלְך  ׁשְ ִים ִמן־ַהֵחֶמת, ַוּתַ ְכלּו ַהּמַ ַוּיִ טו  

יִחם. ַחת ַאַחד ַהּשִׂ ֶלד ּתַ ֶאת־ַהּיֶ
ְמַטֲחֵוי  ֶגד ַהְרֵחק ּכִ ב ָלּה ִמּנֶ ׁשֶ ֶלְך ַוּתֵ ַוּתֵ טז  

ֶלד.  מֹות ַהּיָ י ָאְמָרה: ַאל־ֶאְרֶאה ּבְ ת, ּכִ ֶקׁשֶ
. ְבךְּ א ֶאת־קָֹלּה ַוּתֵ ּשָׂ ֶגד, ַוּתִ ב ִמּנֶ ׁשֶ ַוּתֵ

ְקָרא  ַער, ַוּיִ ַמע ֱאלִֹהים ֶאת־קֹול ַהּנַ ׁשְ ַוּיִ יז  

ַמִים ַוּיֹאֶמר  ָ ַמְלַאְך ֱאלִֹהים ֶאל־ָהָגר ִמן־ַהּשׁ
ַמע  י־ׁשָ יְרִאי, ּכִ ְך, ָהָגר? ַאל־ּתִ ָלּה: ַמה־ּלָ
ם. ר הּוא־ׁשָ ֲאׁשֶ ַער, ּבַ ֱאלִֹהים ֶאל־קֹול ַהּנַ

ַער ְוַהֲחִזיִקי ֶאת־ָיֵדְך  ִאי ֶאת־ַהּנַ קּוִמי, ׂשְ יח  

יֶמּנּו. דֹול ֲאׂשִ י־ְלגֹוי ּגָ ּבֹו, ּכִ
ֵאר  ֶרא ּבְ ְפַקח ֱאֹלִהים ֶאת־ֵעיֶניָה, ַוּתֵ ַוּיִ יט  

א ֶאת־ַהֵחֶמת ַמִים,  ַמּלֵ ֶלְך ַוּתְ ָמִים, ַוּתֵ
ַער. ְק ֶאת־ַהּנָ ׁשְ ַוּתַ

ב  ׁשֶ ל, ַוּיֵ ְגּדָ ַער, ַוּיִ ַוְיִהי ֱאֹלִהים ֶאת־ַהּנַ כ  

ת. ָ ר, ַוְיִהי רֶֹבה ַקּשׁ ְדּבָ ּמִ ּבַ
ה  ָ ח־לֹו ִאּמֹו ִאּשׁ ּקַ אָרן. ַוּתִ ר ּפָ ִמְדּבַ ב ּבְ ׁשֶ ַוּיֵ כא  

ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים.

ִים. ִים — ִנְגְמרּו ַהּמַ ְכלּו ַהּמַ ַוּיִ טו  

ָבה ִמּמּול. ֶגד — ָיׁשְ ב ָלּה ִמּנֶ ׁשֶ ַוּתֵ טז  

ֶמְרַחק ְמעֹוף ַהֵחץ  ת — ּבְ ְמַטֲחֵוי ֶקׁשֶ ַהְרֵחק ּכִ  
ת. ׁשֶ ַהּנֹוָרה ִמן ַהּקֶ

ַמע ֶאת  ַער — ה' ׁשָ ַמע ֱאֹלִהים ֶאת־קֹול ַהּנַ ׁשְ ַוּיִ יז  
ָמא. ֶבל ַהּצָ ָמֵעאל ַהּבֹוֶכה ִמּסֵ ִיׁשְ

ַער. ַער — ָהִריִמי ֶאת ַהּנַ ִאי ֶאת־ַהּנַ ׂשְ יח  

ְפַקח ֱאֹלִהים ֶאת־ֵעיֶניָה  — ֶהְרָאה ָלּה. ַוּיִ יט  

ת. ֶקׁשֶ ת — יֹוֶרה ּבְ ָ רֶֹבה ַקּשׁ כ  

ֶלִזיְנֶגר  מּוֵאל ׁשְ ר ׁשְ ר — ִצּיֵ ְדּבָ ּמִ ָמֵעאל ּבַ ָהָגר ְוִיׁשְ
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ֵלְך  ׁשְ ִים ִמן־ַהֵחֶמת, ַוּתַ ְכלּו ַהּמַ ַוּיִ טו  

יִחם. ַחת ַאַחד ַהּשִׂ ֶלד ּתַ ֶאת־ַהּיֶ
ְמַטֲחֵוי  ֶגד ַהְרֵחק ּכִ ב ָלּה ִמּנֶ ׁשֶ ֶלְך ַוּתֵ ַוּתֵ טז  

ֶלד.  מֹות ַהּיָ י ָאְמָרה: ַאל־ֶאְרֶאה ּבְ ת, ּכִ ֶקׁשֶ
. ְבךְּ א ֶאת־קָֹלּה ַוּתֵ ּשָׂ ֶגד, ַוּתִ ב ִמּנֶ ׁשֶ ַוּתֵ

ְקָרא  ַער, ַוּיִ ַמע ֱאלִֹהים ֶאת־קֹול ַהּנַ ׁשְ ַוּיִ יז  

ַמִים ַוּיֹאֶמר  ָ ַמְלַאְך ֱאלִֹהים ֶאל־ָהָגר ִמן־ַהּשׁ
ַמע  י־ׁשָ יְרִאי, ּכִ ְך, ָהָגר? ַאל־ּתִ ָלּה: ַמה־ּלָ
ם. ר הּוא־ׁשָ ֲאׁשֶ ַער, ּבַ ֱאלִֹהים ֶאל־קֹול ַהּנַ

ַער ְוַהֲחִזיִקי ֶאת־ָיֵדְך  ִאי ֶאת־ַהּנַ קּוִמי, ׂשְ יח  

יֶמּנּו. דֹול ֲאׂשִ י־ְלגֹוי ּגָ ּבֹו, ּכִ
ֵאר  ֶרא ּבְ ְפַקח ֱאֹלִהים ֶאת־ֵעיֶניָה, ַוּתֵ ַוּיִ יט  

א ֶאת־ַהֵחֶמת ַמִים,  ַמּלֵ ֶלְך ַוּתְ ָמִים, ַוּתֵ
ַער. ְק ֶאת־ַהּנָ ׁשְ ַוּתַ

ב  ׁשֶ ל, ַוּיֵ ְגּדָ ַער, ַוּיִ ַוְיִהי ֱאֹלִהים ֶאת־ַהּנַ כ  

ת. ָ ר, ַוְיִהי רֶֹבה ַקּשׁ ְדּבָ ּמִ ּבַ
ה  ָ ח־לֹו ִאּמֹו ִאּשׁ ּקַ אָרן. ַוּתִ ר ּפָ ִמְדּבַ ב ּבְ ׁשֶ ַוּיֵ כא  

ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים.

ִים. ִים — ִנְגְמרּו ַהּמַ ְכלּו ַהּמַ ַוּיִ טו  

ָבה ִמּמּול. ֶגד — ָיׁשְ ב ָלּה ִמּנֶ ׁשֶ ַוּתֵ טז  

ֶמְרַחק ְמעֹוף ַהֵחץ  ת — ּבְ ְמַטֲחֵוי ֶקׁשֶ ַהְרֵחק ּכִ  
ת. ׁשֶ ַהּנֹוָרה ִמן ַהּקֶ

ַמע ֶאת  ַער — ה' ׁשָ ַמע ֱאֹלִהים ֶאת־קֹול ַהּנַ ׁשְ ַוּיִ יז  
ָמא. ֶבל ַהּצָ ָמֵעאל ַהּבֹוֶכה ִמּסֵ ִיׁשְ

ַער. ַער — ָהִריִמי ֶאת ַהּנַ ִאי ֶאת־ַהּנַ ׂשְ יח  

ְפַקח ֱאֹלִהים ֶאת־ֵעיֶניָה  — ֶהְרָאה ָלּה. ַוּיִ יט  

ת. ֶקׁשֶ ת — יֹוֶרה ּבְ ָ רֶֹבה ַקּשׁ כ  

ֶלִזיְנֶגר  מּוֵאל ׁשְ ר ׁשְ ר — ִצּיֵ ְדּבָ ּמִ ָמֵעאל ּבַ ָהָגר ְוִיׁשְ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק כא

לְָׂשָרה ּולְאַבְָרהָם נֹולַד ּבֵן

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק כא

ֶדת ִיְצָחק? ם ַאְבָרָהם ְלַאַחר ֻהּלֶ ֵאיֶזה ֶטֶקס ִקּיֵ א.   .1

סּוק י(?  י ּפָ ָרה )ַעל ּפִ ה ׂשָ ׁשָ ּקְ ָמה ּבִ ב. 

ָתּה?  ָקׁשָ ָקה ֶאת ּבַ יַצד ִנּמְ ּכֵ   

ָרה? ת ׂשָ ׁשַ ּקָ ב ַאְבָרָהם ַעל ּבַ ָמה ָחׁשַ ג. 

ָרה ְוַאְבָרָהם? ין ׂשָ ּכּוַח ּבֵ ּוִ ל ֱאלִֹהים ּבַ ְעּתֹו ׁשֶ ָמה ָהְיָתה ּדַ ד. 

ָרה? ת ׂשָ ׁשַ ּקָ ם ֶאת ּבַ ַקּיֵ ּיְ ֵדי ׁשֶ ָאַמר ה' ְלַאְבָרם ּכְ ּמּוק ׁשֶ ָמה ַהּנִ ה. 

ָמֵעאל? ְפַרד ֵמָהָגר ְוִיׁשְ ּנִ יׁש ַאְבָרָהם ְלַאַחר ׁשֶ ֲערּו ֵאיְך ִהְרּגִ 2. ׁשַ

88   �   פֶֶרק כא

כדאי לאפשר לתלמידים 
להביע באופן חופשי 

רשמים ודעות.
חשוב שהתלמידים יבינו 

את מצבו העדין של 
אברהם. מצד אחד, בוודאי 

הבין שזה אכזרי לגרש 
את הגר וישמעאל. מצד 

אחר, הוא הרגיש מחויבות 
לשרה, שהלכה ִעמו בכל 

דרכו הקשה.

צאצאי יצחק יהיו העם 
הנבחר על ידי אלהים ועם 

העם הזה יכרות ברית.

להגר ולישמעאל נעשה 
עוול כאשר הם גורשו 

למדבר, אך אלוהים עשה 
עמם חסד כשלא נתן להגר 
ולבנה למות במדבר ושלח 

את המלאך לנחמה.
לעורר את תשומת לב 
הילדים שהתורה לא 

מספרת לנו בהמשך על 
סכסוך בין יצחק וישמעאל. 

מכאן אפשר אולי להבין 
שלא היתה עויינות ביניהם.

א. 

 

 

ב. 
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ג. 

 

 

ד. 
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א. 

 

 

ב. 
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ג. 

 

 

ד. 
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ֶּפֶרק כב

ה, ְוָהֱאֹלִהים  ָבִרים ָהֵאּלֶ ַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ א  

ה ֶאת־ַאְבָרָהם, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו: ַאְבָרָהם,  ִנּסָ
ִני. ַוּיֹאֶמר ִהּנֵ

ְנָך ֶאת־ְיִחיְדָך,  ַוּיֹאֶמר: ַקח־ָנא ֶאת־ּבִ ב 
, ֶאת־ִיְצָחק, ְוֶלְך־ְלָך  ר־ָאַהְבּתָ ֲאׁשֶ

ם ְלֹעָלה ַעל  ה, ְוַהֲעֵלהּו ׁשָ ֶאל־ֶאֶרץ ַהּמִֹרּיָ
ר ֹאַמר ֵאֶליָך. ַאַחד ֶהָהִרים ֲאׁשֶ

ֲחֹבש ֶאת־ֲחֹמרֹו,  ּבֶֹקר, ַוּיַ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ ַוּיַ ג  
ֵני ְנָעָריו ִאּתֹו, ְוֶאת ִיְצָחק  ח ֶאת־ׁשְ ּקַ ַוּיִ

ֶלְך  ָקם ַוּיֵ ע ֲעֵצי ֹעָלה, ַוּיָ נֹו, ַוְיַבּקַ ּבְ
ר־ָאַמר־לֹו ָהֱאֹלִהים. קֹום, ֲאׁשֶ ֶאל־ַהּמָ

א ַאְבָרָהם ֶאת־ֵעיָניו,  ּשָׂ י, ַוּיִ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבַ ד  
קֹום ֵמָרֹחק. ְרא ֶאת־ַהּמָ ַוּיַ

בּו־ָלֶכם ּפֹה  ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל־ְנָעָריו: ׁשְ ה 
ַער ֵנְלָכה ַעד־ּכֹה,  ִעם־ַהֲחמֹור, ַוֲאִני ְוַהּנַ

ֲחֶוה, ְוָנׁשּוָבה ֲאֵליֶכם. ּתַ ְוִנׁשְ
ם  ׂשֶ ח ַאְבָרָהם ֶאת־ֲעֵצי ָהֹעָלה, ַוּיָ ּקַ ַוּיִ ו  

ָידֹו ֶאת־ָהֵאׁש  ח ּבְ ּקַ נֹו, ַוּיִ ַעל־ִיְצָחק ּבְ
ו. ֵניֶהם ַיְחּדָ ְלכּו ׁשְ ֲאֶכֶלת, ַוּיֵ ְוֶאת־ַהּמַ

ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל־ַאְבָרָהם ָאִביו, ַוּיֹאֶמר:  ז  

ה ָהֵאׁש,  י ְבִני. ַוּיֹאֶמר: ִהּנֵ ּנִ ָאִבי. ַוּיֹאֶמר: ִהּנֶ
ה ְלעָֹלה? ה ַהּשֶׂ ְוָהֵעִצים, ְוַאּיֵ

ר: סּוק יד ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ה ֶאת ַאְבָרָהם, ְוָאַמר לֹו ָלַקַחת ֶאת ִיְצָחק  ֱאֹלִהים ִנּסָ

ה. ֶאֶרץ ַהּמֹוִרּיָ  ּוְלַהֲעלֹות אֹותֹו ְלעֹוָלה ּבְ
ה הֹוִפיַע ַאִיל. ַמְלַאְך ה' ָאַמר  ַח ְוִהּנֵ ָנה ִמְזּבֵ ַאְבָרָהם ּבָ

א ֶאת ָהַאִיל. ְלַאְבָרָהם ֹלא ְלַהְקִריב ֶאת ִיְצָחק, ֶאּלָ

ַחן. ַדק, ּבָ ה — ּבָ ִנּסָ א  
ּתֹאַמר. ל ָמה ׁשֶ ֹמַע ּכָ ִני – ֲאִני מּוָכן ִלׁשְ ִהּנֵ  

ה  ֶאֶרץ ַהּמֹוִרּיָ ה ִנְמָצא ּבְ ה – ַהר ַהּמֹוִרּיָ ֶאֶרץ ַהּמִֹרּיָ  
ית  ֹלֹמה ֶאת ּבֵ ֶלְך ׁשְ ָנה ְמֻאָחר יֹוֵתר ַהּמֶ ָעָליו ּבָ

ׁש. ְקּדָ ַהּמִ
ן. ְלֹעָלה — ְלָקְרּבָ ב 

ף. ֻאּכָ ב ַהֲחמֹור ּבְ ה ֶאת ּגַ ּסָ ֲחבׁש ֶאת־ֲחֹמרֹו — ּכִ ַוּיַ ג 
יַח ַעל  ֵדי ְלַהּנִ ע ֲעֵצי ֹעָלה — ָחַתְך ֵעִצים ּכְ ַוְיַבּקַ  

ַח. ְזּבֵ ַהּמִ

ין. ּכִ ֲאֶכֶלת — ַהּסַ ַהּמַ ו 

ה — ְוֵאיֹפה? ְוַאּיֵ ז  
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ה  ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם: ֱאלִֹהים ִיְרֶאה־ּלֹו ַהּשֶׂ ח  

ו. ֵניֶהם ַיְחּדָ ְלכּו ׁשְ ִני. ַוּיֵ ְלעָֹלה, ּבְ
ר ָאַמר־לֹו  קֹום, ֲאׁשֶ ֹבאּו ֶאל־ַהּמָ ַוּיָ ט  

ַח,  ְזּבֵ ם ַאְבָרָהם ֶאת־ַהּמִ ֶבן ׁשָ ָהֱאֹלִהים, ַוּיִ
נֹו,  ֲעֹקד ֶאת־ִיְצָחק ּבְ ֲעֹרְך ֶאת־ָהֵעִצים, ַוּיַ ַוּיַ

ַעל ָלֵעִצים. ַח ִמּמַ ְזּבֵ ם ֹאתֹו ַעל־ַהּמִ ׂשֶ ַוּיָ
ח  ּקַ ַלח ַאְבָרָהם ֶאת־ָידֹו, ַוּיִ ׁשְ ַוּיִ י  

נֹו. ֹחט ֶאת־ּבְ ֲאֶכֶלת ִלׁשְ ֶאת־ַהּמַ
ַמִים,  ָ ְקָרא ֵאָליו ַמְלַאְך ְיהָוה ִמן־ַהּשׁ ַוּיִ יא  

ִני. ַוּיֹאֶמר: ַאְבָרָהם, ַאְבָרָהם, ַוּיֹאֶמר: ִהּנֵ
ַער  ַלח ָיְדָך ֶאל־ַהּנַ ׁשְ ַוּיֹאֶמר: ַאל־ּתִ יב 

י  ה ָיַדְעּתִ י ַעּתָ ַעׂש לֹו ְמאּוָמה, ּכִ ְוַאל־ּתַ
ְכּתָ  ה, ְוֹלא ָחׂשַ י־ְיֵרא ֱאֹלִהים ַאּתָ ּכִ

י. ּנִ ְנָך ֶאת־ְיִחיְדָך ִמּמֶ ֶאת־ּבִ
ה־ַאִיל  ְרא ְוִהּנֵ א ַאְבָרָהם ֶאת־ֵעיָניו ַוּיַ ּשָׂ ַוּיִ יג  

ֶלְך ַאְבָרָהם  ַקְרָניו. ַוּיֵ ַבְך ּבְ ּסְ ַאַחר ֶנֱאַחז ּבַ
נֹו. ַחת ּבְ ֲעֵלהּו ְלֹעָלה ּתַ ח ֶאת־ָהַאִיל, ַוּיַ ּקַ ַוּיִ

קֹום ַההּוא ְיהָוה  ם־ַהּמָ ְקָרא ַאְבָרָהם ׁשֵ ַוּיִ יד 

ַהר ְיהָוה ֵיָרֶאה. ר ֵיָאֵמר ַהּיֹום ּבְ ִיְרֶאה, ֲאׁשֶ
ִנית  ְקָרא ַמְלַאְך ְיהָוה ֶאל־ַאְבָרָהם ׁשֵ ַוּיִ טו 

ָמִים. ָ ִמן־ַהּשׁ

ה ְלֹעָלה — ֱאֹלִהים ִיְמָצא  ֱאֹלִהים ִיְרֶאה־ּלֹו ַהּשֶׂ ח  
ן. ה ְלָקְרּבָ ׂשֶ

יַח ֶאת ָהֵעִצים ַעל  ֲעֹרְך ֶאת־ָהֵעִצים — ִהּנִ ַוּיַ ט 
ַח. ְזּבֵ  ַהּמִ

ַח. ְזּבֵ ר ֶאת ִיְצָחק ֶאל ַהּמִ ֲעֹקד — ָקׁשַ ַוּיַ

ע ּבֹו.  ּגַ ַלח ָיְדָך — ַאל ּתִ ׁשְ ַאל־ּתִ  יב  
ָבר. ה לֹו ּדָ ֲעׂשֶ ַעׂש לֹו ְמאּוָמה – ַאל ּתַ  ְוַאל־ּתַ

ֱאֹלִהים.  ְיֵרא ֱאֹלִהים — ַמֲאִמין ּבֶ
. ְכּתָ — ְוֹלא ָמַנְעּתָ ְוֹלא ָחׂשַ

יִחים ְצפּוִפים ׂשִ ֲעָנִפים ְצפּוִפים אֹו ּבְ ַבְך — ּבַ ּסְ ּבַ יג 

ן ַקְרַנִים — ִמְמָצא ַאְרֵכאֹולֹוִגי ַאִיל ּבֶ
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ה  ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם: ֱאלִֹהים ִיְרֶאה־ּלֹו ַהּשֶׂ ח  

ו. ֵניֶהם ַיְחּדָ ְלכּו ׁשְ ִני. ַוּיֵ ְלעָֹלה, ּבְ
ר ָאַמר־לֹו  קֹום, ֲאׁשֶ ֹבאּו ֶאל־ַהּמָ ַוּיָ ט  

ַח,  ְזּבֵ ם ַאְבָרָהם ֶאת־ַהּמִ ֶבן ׁשָ ָהֱאֹלִהים, ַוּיִ
נֹו,  ֲעֹקד ֶאת־ִיְצָחק ּבְ ֲעֹרְך ֶאת־ָהֵעִצים, ַוּיַ ַוּיַ

ַעל ָלֵעִצים. ַח ִמּמַ ְזּבֵ ם ֹאתֹו ַעל־ַהּמִ ׂשֶ ַוּיָ
ח  ּקַ ַלח ַאְבָרָהם ֶאת־ָידֹו, ַוּיִ ׁשְ ַוּיִ י  

נֹו. ֹחט ֶאת־ּבְ ֲאֶכֶלת ִלׁשְ ֶאת־ַהּמַ
ַמִים,  ָ ְקָרא ֵאָליו ַמְלַאְך ְיהָוה ִמן־ַהּשׁ ַוּיִ יא  

ִני. ַוּיֹאֶמר: ַאְבָרָהם, ַאְבָרָהם, ַוּיֹאֶמר: ִהּנֵ
ַער  ַלח ָיְדָך ֶאל־ַהּנַ ׁשְ ַוּיֹאֶמר: ַאל־ּתִ יב 

י  ה ָיַדְעּתִ י ַעּתָ ַעׂש לֹו ְמאּוָמה, ּכִ ְוַאל־ּתַ
ְכּתָ  ה, ְוֹלא ָחׂשַ י־ְיֵרא ֱאֹלִהים ַאּתָ ּכִ

י. ּנִ ְנָך ֶאת־ְיִחיְדָך ִמּמֶ ֶאת־ּבִ
ה־ַאִיל  ְרא ְוִהּנֵ א ַאְבָרָהם ֶאת־ֵעיָניו ַוּיַ ּשָׂ ַוּיִ יג  

ֶלְך ַאְבָרָהם  ַקְרָניו. ַוּיֵ ַבְך ּבְ ּסְ ַאַחר ֶנֱאַחז ּבַ
נֹו. ַחת ּבְ ֲעֵלהּו ְלֹעָלה ּתַ ח ֶאת־ָהַאִיל, ַוּיַ ּקַ ַוּיִ

קֹום ַההּוא ְיהָוה  ם־ַהּמָ ְקָרא ַאְבָרָהם ׁשֵ ַוּיִ יד 

ַהר ְיהָוה ֵיָרֶאה. ר ֵיָאֵמר ַהּיֹום ּבְ ִיְרֶאה, ֲאׁשֶ
ִנית  ְקָרא ַמְלַאְך ְיהָוה ֶאל־ַאְבָרָהם ׁשֵ ַוּיִ טו 

ָמִים. ָ ִמן־ַהּשׁ

ה ְלֹעָלה — ֱאֹלִהים ִיְמָצא  ֱאֹלִהים ִיְרֶאה־ּלֹו ַהּשֶׂ ח  
ן. ה ְלָקְרּבָ ׂשֶ

יַח ֶאת ָהֵעִצים ַעל  ֲעֹרְך ֶאת־ָהֵעִצים — ִהּנִ ַוּיַ ט 
ַח. ְזּבֵ  ַהּמִ

ַח. ְזּבֵ ר ֶאת ִיְצָחק ֶאל ַהּמִ ֲעֹקד — ָקׁשַ ַוּיַ

ע ּבֹו.  ּגַ ַלח ָיְדָך — ַאל ּתִ ׁשְ ַאל־ּתִ  יב  
ָבר. ה לֹו ּדָ ֲעׂשֶ ַעׂש לֹו ְמאּוָמה – ַאל ּתַ  ְוַאל־ּתַ

ֱאֹלִהים.  ְיֵרא ֱאֹלִהים — ַמֲאִמין ּבֶ
. ְכּתָ — ְוֹלא ָמַנְעּתָ ְוֹלא ָחׂשַ

יִחים ְצפּוִפים ׂשִ ֲעָנִפים ְצפּוִפים אֹו ּבְ ַבְך — ּבַ ּסְ ּבַ יג 

ן ַקְרַנִים — ִמְמָצא ַאְרֵכאֹולֹוִגי ַאִיל ּבֶ
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י ַיַען  י, ְנֻאם־ְיהָוה, ּכִ ְעּתִ ּבַ י ִנׁשְ ַוּיֹאֶמר: ּבִ טז  

ְכּתָ  ה, ְוֹלא ָחׂשַ ָבר ַהּזֶ יָת ֶאת־ַהּדָ ר ָעׂשִ ֲאׁשֶ
ְנָך ֶאת־ְיִחיֶדָך. ֶאת־ּבִ

ה ֶאת־ַזְרֲעָך  ה ַאְרּבֶ י־ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך, ְוַהְרּבָ ּכִ יז  

ַפת  ר ַעל־ׂשְ ַמִים ְוַכחֹול ֲאׁשֶ ָ כֹוְכֵבי ַהּשׁ ּכְ
ַער ֹאְיָביו. ם, ְוִיַרׁש ַזְרֲעָך ֶאת ׁשַ ַהּיָ

ְרכּו ְבַזְרֲעָך ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ, ֵעֶקב  ְוִהְתּבָ יח  

ֹקִלי. ַמְעּתָ ּבְ ר ׁשָ ֲאׁשֶ
ְלכּו  ֻקמּו ַוּיֵ ב ַאְבָרָהם ֶאל־ְנָעָריו, ַוּיָ ׁשָ ַוּיָ יט  

ַבע.  ֵאר ׁשָ ו ֶאל־ּבְ  ַיְחּדָ
ַבע. ְבֵאר ׁשָ ב ַאְבָרָהם ּבִ ׁשֶ ַוּיֵ

ר: ֱאֹלִהים חֹוֵזר  סּוק יט ְמֻסּפָ סּוק טו ַעד ּפָ ִמּפָ
דֹול ְוָחָזק. ל ַאְבָרָהם ִיְהיּו ַעם ּגָ ָניו ׁשֶ ּבָ ּוַמְבִטיַח, ׁשֶ

ה ְמאֹוד ֶאת ֶצֱאָצֶאיָך. ה — ֲאִני ַאְרּבֶ ה ַאְרּבֶ ְוַהְרּבָ יז  
חּו  ֶניָך ְיַנּצְ ַער ֹאְיָביו — ּבָ ְוִיַרׁש ַזְרֲעָך ֶאת ׁשַ  

ְלָחָמה. ּמִ ּבַ

ֵני. ֵעֶקב — ִמּפְ יח  

ֶרְך ָלֲעֵקָדה —  ּדֶ  ּבַ
ר ּגּוְסַטב ּדֹוֶרה ִצּיֵ

ֵָרא ַּי 92   �   ו

ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק כב

אֱֹלִהים נִָּסה ֶאת אַבְָרהָם וְצִּוָה עָלָיו לְהַעֲלֹות ֶאת יִצְחָק 
לְעֹולָה

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק יט

ְתִאים. ַקו ֶאל ָהִאּיּור ַהּמַ ִטים ְוַהְתִאימּו ּבְ ּפָ ׁשְ 1. ִקְראּו ֶאת ַהּמִ
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ּבֶֹקר ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ ����ַוּיַ
ֲחבׁש ֶאת ֲחֹמרֹו. ַוּיַ
ע ֲעֵצי ֹעָלה. ��ַוְיַבּקַ

ֵני ְנָעָריו ִאּתֹו  ח ֶאת ׁשְ ּקַ ����ַוּיִ

נֹו. ְוֶאת ִיְצָחק ּבְ

בּו ָלֶכם ּפֹה ִעם ַהֲחמֹור. ��ׁשְ

ו. ֵניֶהם ַיְחּדָ ְלכּו ׁשְ ��ַוּיֵ
ם ַאְבָרָהם ֶאת  ֶבן ׁשָ ����ַוּיִ

ַח. ְזּבֵ ַהּמִ

ח ֶאת ָהַאִיל  ּקַ ����ַוּיִ

נֹו. ַחת ּבְ ֲעֵלהּו ְלֹעָלה ּתַ ַוּיַ

ה ַאִיל ַאַחר  ����ְוִהּנֵ

ַקְרָניו. ַבְך ּבְ ּסְ ֶנֱאַחז ּבַ

.1
כדאי שהמורה תהיה 

ערה לכך שהסיפור עלול 
להפחיד את התלמידים. 

על כן, לאחר העיסוק 
במשימה, כדאי לאפשר 

לתלמידים להתבטא 
באופן חופשי. רצוי לתת 

לגיטימציה לתחושות של 
כעס, שהתלמידים עשויים 

להביע.
חשוב שהמורה תסביר, 
כי אלוהים לא התכוון 

שאברהם יקריב את יצחק, 
אלא התכוון לנסותו 

בלבד, וגם על כך אפשר 
לשאול שאלות ולהביע 

תמיהות.

אפשר לשאול:
א. אלוהים דרש מאברהם 

דבר קשה מאוד. האם 
אתם זוכרים דברים קשים 

אחרים, שאלוהים דרש 
מאברהם?

ב. בסיפור כתוב שה' אמר 
לאברהם: "ֶלְך ְלָך אל ארץ 
המוריה". איפה עוד אמר 

ה' לאברהם: ֶלְך ְלָך"?
ג. שימוש באותן מילים 

מרמז על דמיון בין 
הסיפורים. האם אתם 
יכולים למצוא דמיון?



ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק כב

אֱֹלִהים נִָּסה ֶאת אַבְָרהָם וְצִּוָה עָלָיו לְהַעֲלֹות ֶאת יִצְחָק 
לְעֹולָה

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק יט

ְתִאים. ַקו ֶאל ָהִאּיּור ַהּמַ ִטים ְוַהְתִאימּו ּבְ ּפָ ׁשְ 1. ִקְראּו ֶאת ַהּמִ

פֶֶרק כב   �   93

ּבֶֹקר ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ ����ַוּיַ
ֲחבׁש ֶאת ֲחֹמרֹו. ַוּיַ
ע ֲעֵצי ֹעָלה. ��ַוְיַבּקַ

ֵני ְנָעָריו ִאּתֹו  ח ֶאת ׁשְ ּקַ ����ַוּיִ

נֹו. ְוֶאת ִיְצָחק ּבְ

בּו ָלֶכם ּפֹה ִעם ַהֲחמֹור. ��ׁשְ

ו. ֵניֶהם ַיְחּדָ ְלכּו ׁשְ ��ַוּיֵ
ם ַאְבָרָהם ֶאת  ֶבן ׁשָ ����ַוּיִ

ַח. ְזּבֵ ַהּמִ

ח ֶאת ָהַאִיל  ּקַ ����ַוּיִ

נֹו. ַחת ּבְ ֲעֵלהּו ְלֹעָלה ּתַ ַוּיַ

ה ַאִיל ַאַחר  ����ְוִהּנֵ

ַקְרָניו. ַבְך ּבְ ּסְ ֶנֱאַחז ּבַ

.1
כדאי שהמורה תהיה 

ערה לכך שהסיפור עלול 
להפחיד את התלמידים. 

על כן, לאחר העיסוק 
במשימה, כדאי לאפשר 

לתלמידים להתבטא 
באופן חופשי. רצוי לתת 

לגיטימציה לתחושות של 
כעס, שהתלמידים עשויים 

להביע.
חשוב שהמורה תסביר, 
כי אלוהים לא התכוון 

שאברהם יקריב את יצחק, 
אלא התכוון לנסותו 

בלבד, וגם על כך אפשר 
לשאול שאלות ולהביע 

תמיהות.

אפשר לשאול:
א. אלוהים דרש מאברהם 

דבר קשה מאוד. האם 
אתם זוכרים דברים קשים 

אחרים, שאלוהים דרש 
מאברהם?

ב. בסיפור כתוב שה' אמר 
לאברהם: "ֶלְך ְלָך אל ארץ 
המוריה". איפה עוד אמר 

ה' לאברהם: ֶלְך ְלָך"?
ג. שימוש באותן מילים 

מרמז על דמיון בין 
הסיפורים. האם אתם 
יכולים למצוא דמיון?



תּוב: ָפסּוק א ּכָ ּבְ  .2

ה ֶאת־ַאְבָרָהם,  ה, ְוָהֱאֹלִהים ִנּסָ ָבִרים ָהֵאּלֶ  ַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ
ִני. ַוּיֹאֶמר ֵאָליו: ַאְבָרָהם! ַוּיֹאֶמר: ִהּנֵ

יֹון?  ה ַרק ִנּסָ ּזֶ ה ֶאת־ַאְבָרָהם". ִמי לֹא יֹוֵדַע ׁשֶ סּוק "ְוָהֱאלִֹהים ָנּסָ ּפָ תּוב ּבַ א.  ּכָ  
ר    ַסּפֵ ל:  ַאְבָרָהם      ֱאלִֹהים      ֲאַנְחנּו, ַהּקֹוְרִאים      ַהּמְ ַמְעּגָ יפּו ּבְ  ַהּקִ

ִחיַרְתֶכם: קּו ּבְ ַנּמְ

יד לֹו. ֱאלִֹהים ַיּגִ ל ָמה ׁשֶ ַאְבָרָהם ָהָיה מּוָכן ַלֲעׂשֹות ּכָ ב.   
ְך:  ֶדת ַעל ּכָ ַלּמֶ סּוק ַהּמְ ּפָ ה ּבַ ּלָ ַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּמִ   

ים ְלַצו ֱאלִֹהים ְלַהֲעלֹות ֶאת ִיְצָחק ְלעֹוָלה. ַמּדּוַע ַאְבָרָהם  ג.  ַאְבָרָהם ִהְסּכִ  
ְך:  ְלִמיִדים ֲאָחִדים ָענּו ּכָ ים ְלָכְך?  ּתַ ִהְסּכִ

ֵעיֵניֶכם. ְצאּו ֵחן ּבְ ּמָ ּמּוִקים ׁשֶ ־� ֶאת ַהּנִ נּו ּבְ ִקְראּו ְוַסּמְ   
נֹו. ן לֹו ַלֲהרֹג ֶאת ּבְ ֱאלִֹהים לֹא ִיּתֵ יׁש ׁשֶ ִלּבֹו הּוא ִהְרּגִ י ּבְ ים ּכִ =  ַאְבָרָהם ִהְסּכִ  

ה ִלְבֵני ָאָדם ַלֲהֹרג ְוָלֵכן ֶזה לֹא ִיְקֶרה. ֱאלִֹהים לֹא ִהְרׁשָ =  ַאְבָרָהם ָיַדע ׁשֶ  
ה. הּוא יֹוֵדַע ָמה הּוא עֹוׂשֶ =  ַאְבָרָהם ָסַמְך ַעל ֱאלִֹהים ְוֶהֱאִמין ׁשֶ  

ֵרא ְלָך ֶזַרע. ִיְצָחק ִיּקָ י ּבְ ַתן לֹו ֱאלִֹהים: ּכִ ּנָ =  ַאְבָרָהם ָזַכר ֶאת ַהַהְבָטָחה ׁשֶ  

ֹאל  ִלי ִלׁשְ ה ּבְ ה, ְוַאְבָרָהם ָעׂשָ ֱאלִֹהים ִצּוָ ְקֶרה ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּמִ ְכרּו ּבַ א.  ִהּזָ  .3
ְקֶרה? ֵאלֹות. ַמהּו ַהּמִ ׁשְ

ֶרק יב?   ת ּפֶ ְתִחּלַ ר ּבִ ֻסּפָ ְקֶרה ַהּמְ ִפְרֵקנּו ַלּמִ ר ּבְ ֻסּפָ ְקֶרה ַהּמְ ה ּדֹוֶמה ַהּמִ ּמֶ ב.  ּבַ  
ֵרדֹות ָקׁשֹות. ְבֵרי ֱאלִֹהים.  = ּפְ ִסְגנֹון ּדִ ִאים: = ּבְ ִעיִפים ַהּבָ ְרטּו ֶאת ַהּסְ ּפָ

ִפְרֵקנּו? ר ּבְ ֻסּפָ ֶרק יב ֵמַהּמְ ְתִחיַלת ּפֶ ר ּבְ ֻסּפָ ְקֶרה ַהּמְ ה ׁשֹוֶנה ַהּמִ ּמֶ ּבַ ג.   
ִאים:  ִעיִפים ַהּבָ ְרטּו ֶאת ַהּסְ ּפָ   

ְקִרים. ַאַחד ַהּמִ ָמה ּבְ ֵרָדה לֹא ִהְתַקּיְ ה יֹוֵתר.  = ַהּפְ = ֵאיֶזה ִמְקֶרה ָקׁשֶ   

94  �   פֶֶרק כב

א. המורה תשקול אם 
להשתמש בדעת חז"ל, 

שאלוהים ניסה את אברהם 
עשרה ניסיונות, שהאחרון 

בהם הוא העקדה.
עד כה נמנענו מלהגדיר 

את כל אשר קרה לאברהם 
כניסיונות שאלוהים מנסה 

אותו.

ב. מורה המעוניינת בכך 
תוכל לשאול בעקבות דיון 

בפסוק: כתוב שאלוהים 
ניסה את אברהם. האם 
בעבר כבר העמיד אותו 

במצבים קשים?
ייתכן שהתלמידים יוכלו 
להבין, שגם הצו "לך לך" 

היה משימה קשה.

.2
המילה הנני הפכה בשפה 
העברית לביטוי לנכונות 

ולמסירות.

.3
התלמידים יראו, שסיפור 

העקדה בא מיד אחרי 
גירוש הגר וישמעאל.
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בּו ָלֶכם ּפֹה ִעם ַהֲחמֹור ְוָנׁשּוָבה ֲאֵליֶכם". ֵאיזֹו  ָעִרים: "ׁשְ ַאְבָרָהם ָאַמר ַלּנְ   .3

ְצָחק ָיׁשּוב ִאּתֹו?  ּיִ ַאְבָרָהם ֶהֱאִמין ׁשֶ ְדָבָריו רֹוֶמֶזת ׁשֶ ה ּבִ ִמּלָ

יכּו  ֵהם ִהְמׁשִ ָכְך ׁשֶ ר רֹוֵמז ּבְ ַסּפֵ ו". ַהּמְ ְלכּו ַיְחּדָ תּוב ַעל ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק "ַוּיֵ ּכָ   .4

ִתיָקה.  ׁשְ  ָלֶלֶכת ּבִ

ְתקּו. ר ׁשָ ֲאׁשֶ יׁש ִיְצָחק ּכַ ב ְלַעְצמֹו ַאְבָרם ּוָמה ִהְרּגִ ֲערּו ְוִכְתבּו ָמה ָחׁשַ ׁשַ

ּה. ָרה ְולֹא ִהְתַיֵעץ ִעּמָ ר ְלׂשָ ר, ַאְבָרָהם לֹא ִסּפֵ ֻסּפָ ְלִפי ַהּמְ   .5

ר ָלּה.  אי ִסּבֹות טֹובֹות לֹא ְלַסּפֵ ַוּדַ ִוד ָאַמר: ְלַאְבָרָהם ָהיּו ּבְ ּדָ  

ר ָלּה. הּוא ָהָיה ָצִריְך ְלַסּפֵ ֶבת ׁשֶ רּות ָאְמָרה: ֲאִני חֹוׁשֶ  

ְך אֹוִרית? ָבה ּכָ ירּו ַמּדּוַע ָחׁשְ ַהְסּבִ א.   

 

ְך רּות? ָבה ּכָ ירּו ַמּדּוַע ָחׁשְ ב. ַהְסּבִ  

ֵבית  ים ֵמֱאלִֹהים ְסִליָחה ְוַרֲחִמים, ּתֹוְקִעים ּבְ ׁשִ ר ְמַבּקְ ֲאׁשֶ ָנה, ּכַ ָ ת ֹראׁש ַהּשׁ ְתִפּלַ ּבִ

ל ַאִיל. ׁשֹוָפר ָעׂשּוי ֶקֶרן ׁשֶ ֶנֶסת ּבְ ַהּכְ

ָרֵאל. ְזכּות ַאְבָרָהם ְלַעם ִיׂשְ ְסַלח ּבִ ּיִ ים ׁשֶ ׁשִ יִרים ֶלֱאלִֹהים ֶאת ָהֲעֵקָדה ּוְמַבּקְ ְך ַמְזּכִ ּכָ

ְמֹפָרׁש ֶאת ָהֲעֵקָדה: יִרים ּבִ ָנה ַמְזּכִ ָ ת ֹראׁש ַהּשׁ ְתִפּלַ ּבִ

נֹו". ָעַקד ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת ִיְצָחק ּבְ "ְוִתְרֶאה ְלָפֶניָך ֲעֵקָדה ׁשֶ

ּכְַדאי לַָדַעת
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בּו ָלֶכם ּפֹה ִעם ַהֲחמֹור ְוָנׁשּוָבה ֲאֵליֶכם". ֵאיזֹו  ָעִרים: "ׁשְ ַאְבָרָהם ָאַמר ַלּנְ   .3

ְצָחק ָיׁשּוב ִאּתֹו?  ּיִ ַאְבָרָהם ֶהֱאִמין ׁשֶ ְדָבָריו רֹוֶמֶזת ׁשֶ ה ּבִ ִמּלָ

יכּו  ֵהם ִהְמׁשִ ָכְך ׁשֶ ר רֹוֵמז ּבְ ַסּפֵ ו". ַהּמְ ְלכּו ַיְחּדָ תּוב ַעל ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק "ַוּיֵ ּכָ   .4

ִתיָקה.  ׁשְ  ָלֶלֶכת ּבִ

ְתקּו. ר ׁשָ ֲאׁשֶ יׁש ִיְצָחק ּכַ ב ְלַעְצמֹו ַאְבָרם ּוָמה ִהְרּגִ ֲערּו ְוִכְתבּו ָמה ָחׁשַ ׁשַ

ּה. ָרה ְולֹא ִהְתַיֵעץ ִעּמָ ר ְלׂשָ ר, ַאְבָרָהם לֹא ִסּפֵ ֻסּפָ ְלִפי ַהּמְ   .5

ר ָלּה.  אי ִסּבֹות טֹובֹות לֹא ְלַסּפֵ ַוּדַ ִוד ָאַמר: ְלַאְבָרָהם ָהיּו ּבְ ּדָ  

ר ָלּה. הּוא ָהָיה ָצִריְך ְלַסּפֵ ֶבת ׁשֶ רּות ָאְמָרה: ֲאִני חֹוׁשֶ  

ְך אֹוִרית? ָבה ּכָ ירּו ַמּדּוַע ָחׁשְ ַהְסּבִ א.   

 

ְך רּות? ָבה ּכָ ירּו ַמּדּוַע ָחׁשְ ב. ַהְסּבִ  

ֵבית  ים ֵמֱאלִֹהים ְסִליָחה ְוַרֲחִמים, ּתֹוְקִעים ּבְ ׁשִ ר ְמַבּקְ ֲאׁשֶ ָנה, ּכַ ָ ת ֹראׁש ַהּשׁ ְתִפּלַ ּבִ

ל ַאִיל. ׁשֹוָפר ָעׂשּוי ֶקֶרן ׁשֶ ֶנֶסת ּבְ ַהּכְ

ָרֵאל. ְזכּות ַאְבָרָהם ְלַעם ִיׂשְ ְסַלח ּבִ ּיִ ים ׁשֶ ׁשִ יִרים ֶלֱאלִֹהים ֶאת ָהֲעֵקָדה ּוְמַבּקְ ְך ַמְזּכִ ּכָ

ְמֹפָרׁש ֶאת ָהֲעֵקָדה: יִרים ּבִ ָנה ַמְזּכִ ָ ת ֹראׁש ַהּשׁ ְתִפּלַ ּבִ

נֹו". ָעַקד ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת ִיְצָחק ּבְ "ְוִתְרֶאה ְלָפֶניָך ֲעֵקָדה ׁשֶ

ּכְַדאי לַָדַעת
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ָנה  ִרים ׁשָ ָנה ְוֶעׂשְ ָרה ֵמָאה ׁשָ י ׂשָ ְהיּו ַחּיֵ ַוּיִ א  

ָרה. י ׂשָ ֵני ַחּיֵ ִנים, ׁשְ ַבע ׁשָ ְוׁשֶ
ע ִהוא ֶחְברֹון  ִקְרַית ַאְרּבַ ָרה ּבְ ָמת ׂשָ ַוּתָ ב 

ָרה  ֹבא ַאְבָרָהם ִלְסּפֹד ְלׂשָ ָנַען, ַוּיָ ֶאֶרץ ּכְ ּבְ
ְוִלְבּכָֹתּה.

ר  ֵני ֵמתֹו, ַוְיַדּבֵ ָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ּפְ ַוּיָ ג  
ֵני־ֵחת ֵלאֹמר: ֶאל־ּבְ

נּו ִלי  ֶכם. ּתְ ב ָאֹנִכי ִעּמָ ר־ְותֹוׁשָ ּגֵ ד  
ָפָני. ָרה ֵמִתי ִמּלְ ֶכם, ְוֶאְקּבְ ת־ֶקֶבר ִעּמָ ֲאֻחּזַ

ֲענּו ְבֵני־ֵחת ֶאת־ַאְבָרָהם ֵלאֹמר לֹו: ַוּיַ ה 
ה  יא ֱאֹלִהים ַאּתָ ָמֵענּו, ֲאֹדִני, ְנׂשִ ׁשְ ו  

ִמְבַחר ְקָבֵרינּו ְקֹבר ֶאת־ֵמֶתָך.  תֹוֵכנּו, ּבְ ּבְ
ָך  ּנּו ֶאת־ִקְברֹו ֹלא־ִיְכֶלה ִמּמְ ִאיׁש ִמּמֶ

ֹבר ֵמֶתָך. ִמּקְ
חּו ְלַעם־ָהָאֶרץ  ּתַ ׁשְ ָקם ַאְבָרָהם ַוּיִ ַוּיָ ז  

ִלְבֵני־ֵחת.
ֶכם  ם ֵלאֹמר: ִאם־ֵיׁש ֶאת־ַנְפׁשְ ר ִאּתָ ַוְיַדּבֵ ח  

ָמעּוִני ּוִפְגעּו־ִלי  ָפַני, ׁשְ ִלְקּבֹר ֶאת־ֵמִתי ִמּלְ
ן־ֹצַחר. ֶעְפרֹון ּבֶ ּבְ

ר־לֹו,  ָלה ֲאׁשֶ ְכּפֵ ן־ִלי ֶאת־ְמָעַרת ַהּמַ ְוִיּתֶ ט  

י  ה ּלִ ֶנּנָ ֶכֶסף ָמֵלא ִיּתְ ֵדהּו, ּבְ ְקֵצה ׂשָ ר ּבִ ֲאׁשֶ
ת־ָקֶבר. תֹוְכֶכם ַלֲאֻחּזַ ּבְ

ָרה ֵמָתה ְוַאְבָרָהם  ּשָׂ ר ׁשֶ סּוק ט ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ ִמּפָ
ֵדי ִלְקּבֹר אֹוָתּה. ת ֶקֶבר ּכְ ׁש ִלְקנֹות ֲאֻחּזַ ּקֵ ּבִ

ָרה ָחְיָתה. ּשָׂ ִנים ׁשֶ ָ ר ַהּשׁ ָרה — ִמְסּפַ י ׂשָ ֵני ַחּיֵ ׁשְ א  
ת. ָבִרים טֹוִבים ַעל ַהּמֵ ר ּדְ ִלְסּפֹד — ְלַסּפֵ ב  

א ֵמֶאֶרץ ַאֶחֶרת ָלגּור  ּבָ ב — ָאָדם ׁשֶ ר־ְותֹוׁשָ ּגֵ ד  
י. ֵאין לֹו  ב ָקבּוַע אֹו ְזַמּנִ ם ּתֹוׁשָ ה ׁשָ קֹום ְוַנֲעׂשָ ּמָ ּבַ

ַבֲעלּותֹו ְוֵאין לֹו ְזכּות ְלִהְתָעֵרב  ֶחְלַקת ֲאָדָמה ּבְ
קֹום. ִעְנְיֵני ַהָמּ ּבְ

ֲאִמין  דֹול ְוָחׁשּוב ַהּמַ יא ֱאֹלִהים — ִאיׁש ּגָ ְנׂשִ ו  
ֱאֹלִהים. ּבֶ

קֹום ַהּטֹוב  ְבַחר ֶאת ַהּמָ ִמְבַחר ְקָבֵרינּו — ּתִ ּבְ  
נּו. ּלָ ָברֹות ׁשֶ ֵבית ַהּקְ ֵעיֶניָך ּבְ יֹוֵתר ּבְ ּבְ

קֹום. ּמָ ָהיּו ּבַ ְלַעם־ָהָאֶרץ — ִלְבֵני ָהִעיר ׁשֶ ז 

ם רֹוִצים. ֶכם — ִאם ַאּתֶ ִאם־ֵיׁש ֶאת־ַנְפׁשְ  ח  
ִמי. ׁשְ ׁשּו ּבִ ִביִלי ּוַבּקְ ׁשְ ְגׁשּו ּבִ ּוִפְגעּו־ִלי — ּפִ

יׁש  ֹפָרט ַמְדּגִ אּור ַהּמְ ֵדהּו – ַהּתֵ ְקֵצה ׂשָ ר ּבִ ֲאׁשֶ ט 
ל ֶעְפרֹון.  ַטח ׁשֶ ֶ ְקֵצה ַהּשׁ ַחר ָהָיה ּבִ ּבָ ֶדה ׁשֶ ַהּשָׂ ׁשֶ
ִמים  ּיָ ֱעַרְך ּבַ ּנֶ ם ׁשֶ ל ֶהְסּכֵ ּכָ ֲארּו ֵעֻדּיֹות ְלָכְך ׁשֶ ִנׁשְ

ק. ְמֻדּיָ ה ּבִ ִנּיָ ַטח ַהּקְ ֵאר ֶאת ׁשֶ  ָהֵהם ּתֵ
ׁש. ַבּקֵ ּיְ ה ׁשֶ ּמָ ִדיּוק ּכַ ם ּבְ ּלֵ ֶכֶסף ָמֵלא — ֲאׁשַ ּבְ

�
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ַען ֶעְפרֹון  ֵני־ֵחת. ַוּיַ תֹוְך ּבְ ְוֶעְפרֹון ֹיֵשב ּבְ י  

ָאְזֵני ְבֵני־ֵחת ְלֹכל  י ֶאת־ַאְבָרָהם ּבְ ַהִחּתִ
ַער־ִעירֹו ֵלאֹמר: ֵאי ׁשַ ּבָ

י ָלְך,  ֶדה ָנַתּתִ ָמֵעִני, ַהּשָׂ ֹלא־ֲאֹדִני, ׁשְ יא  

יָה, ְלֵעיֵני  ר־ּבֹו ְלָך ְנַתּתִ ָעָרה ֲאׁשֶ ְוַהּמְ
ְך, ְקֹבר ֵמֶתָך. יָה ּלָ י ְנַתּתִ ְבֵני־ַעּמִ

חּו ַאְבָרָהם ִלְפֵני ַעם ָהָאֶרץ. ּתַ ׁשְ ַוּיִ יב 

ָאְזֵני ַעם־ָהָאֶרץ  ר ֶאל־ֶעְפרֹון ּבְ ַוְיַדּבֵ יג  

י  ָמֵעִני, ָנַתּתִ ה לּו ׁשְ ֵלאֹמר: ַאְך ִאם־ַאּתָ
ָרה ֶאת־ֵמִתי  י, ְוֶאְקּבְ ּנִ ֶדה, ַקח ִמּמֶ ֶסף ַהּשָׂ ּכֶ

ה. ּמָ ׁשָ
ַען ֶעְפרֹון ֶאת־ַאְבָרָהם ֵלאֹמר לֹו: ַוּיַ יד 

ע ֵמֹאת  ָמֵעִני, ֶאֶרץ ַאְרּבַ ֲאֹדִני, ׁשְ טו  

יִני ּוֵביְנָך ַמה־ִהוא?  ֶסף ּבֵ ֶקל־ּכֶ ׁשֶ
ְוֶאת־ֵמְתָך ְקֹבר.

ֹקל  ׁשְ ַמע ַאְבָרָהם ֶאל־ֶעְפרֹון, ַוּיִ ׁשְ ַוּיִ טז  

ר  ּבֶ ר ּדִ ֶסף ֲאׁשֶ ַאְבָרָהם ְלֶעְפֹרן ֶאת־ַהּכֶ
ֶסף  ֶקל ּכֶ ע ֵמאֹות ׁשֶ ָאְזֵני ְבֵני־ֵחת, ַאְרּבַ ּבְ

ֹעֵבר ַלּסֵֹחר.

ר: סּוק כ ְמֻסּפָ סּוק י ַעד ּפָ  ִמּפָ
ּה ֶאת  ָלה ְוָקַבר ּבָ ְכּפֵ ַאְבָרָהם ָקָנה ֶאת ְמָעַרת ַהּמַ

ָרה. ׂשָ

יִני ּוֵביְנָך  ֶסף ּבֵ ֶקל־ּכֶ ע ֵמֹאת ׁשֶ ַאְרּבַ  טו  
מּוַרת ָהֲאָדָמה, ַאְך  בֹוהַּ ּתְ ַמה־ִהוא – ֶזה ְמִחיר ּגָ

הּוא  כּום ׁשֶ ַהּסְ ִנים ׁשֶ ה ְלַהֲעִמיד ּפָ ֶעְפרֹון ְמַנּסֶ
ׁש ָקָטן. ְמַבּקֵ

ֶסף  י ּכֶ ל ּגּוׁשֵ ֶסף – ַהּסֹוֲחִרים ָנֲהגּו ְלַקּבֵ ֶקל ּכֶ ׁשֶ טז  
ָקל  ִמׁשְ ֶסף ָהָיה ְיִחיָדה ּבְ חֹוָרה. ּגּוׁש ּכֶ ֲעבּור ַהּסְ ּבַ
יִחיַדת  ֶקל" ּכִ ם "ׁשֶ ֵ ֲחרּו ַאּתְ ַהּשׁ ָיֵמינּו ּבָ ָקבּוַע. ּבְ

ָרֵאל. ל ְמִדיַנת ִיׂשְ ַע ׁשֶ ְטּבֵ ַהּמַ

ֶסף — ִאּיּור ְלִפי ִצּיּור ִקיר ִמְצִרי ִקיַלת ּכֶ   ׁשְ
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ַען ֶעְפרֹון  ֵני־ֵחת. ַוּיַ תֹוְך ּבְ ְוֶעְפרֹון ֹיֵשב ּבְ י  

ָאְזֵני ְבֵני־ֵחת ְלֹכל  י ֶאת־ַאְבָרָהם ּבְ ַהִחּתִ
ַער־ִעירֹו ֵלאֹמר: ֵאי ׁשַ ּבָ

י ָלְך,  ֶדה ָנַתּתִ ָמֵעִני, ַהּשָׂ ֹלא־ֲאֹדִני, ׁשְ יא  

יָה, ְלֵעיֵני  ר־ּבֹו ְלָך ְנַתּתִ ָעָרה ֲאׁשֶ ְוַהּמְ
ְך, ְקֹבר ֵמֶתָך. יָה ּלָ י ְנַתּתִ ְבֵני־ַעּמִ

חּו ַאְבָרָהם ִלְפֵני ַעם ָהָאֶרץ. ּתַ ׁשְ ַוּיִ יב 

ָאְזֵני ַעם־ָהָאֶרץ  ר ֶאל־ֶעְפרֹון ּבְ ַוְיַדּבֵ יג  

י  ָמֵעִני, ָנַתּתִ ה לּו ׁשְ ֵלאֹמר: ַאְך ִאם־ַאּתָ
ָרה ֶאת־ֵמִתי  י, ְוֶאְקּבְ ּנִ ֶדה, ַקח ִמּמֶ ֶסף ַהּשָׂ ּכֶ

ה. ּמָ ׁשָ
ַען ֶעְפרֹון ֶאת־ַאְבָרָהם ֵלאֹמר לֹו: ַוּיַ יד 

ע ֵמֹאת  ָמֵעִני, ֶאֶרץ ַאְרּבַ ֲאֹדִני, ׁשְ טו  

יִני ּוֵביְנָך ַמה־ִהוא?  ֶסף ּבֵ ֶקל־ּכֶ ׁשֶ
ְוֶאת־ֵמְתָך ְקֹבר.

ֹקל  ׁשְ ַמע ַאְבָרָהם ֶאל־ֶעְפרֹון, ַוּיִ ׁשְ ַוּיִ טז  

ר  ּבֶ ר ּדִ ֶסף ֲאׁשֶ ַאְבָרָהם ְלֶעְפֹרן ֶאת־ַהּכֶ
ֶסף  ֶקל ּכֶ ע ֵמאֹות ׁשֶ ָאְזֵני ְבֵני־ֵחת, ַאְרּבַ ּבְ

ֹעֵבר ַלּסֵֹחר.

ר: סּוק כ ְמֻסּפָ סּוק י ַעד ּפָ  ִמּפָ
ּה ֶאת  ָלה ְוָקַבר ּבָ ְכּפֵ ַאְבָרָהם ָקָנה ֶאת ְמָעַרת ַהּמַ

ָרה. ׂשָ

יִני ּוֵביְנָך  ֶסף ּבֵ ֶקל־ּכֶ ע ֵמֹאת ׁשֶ ַאְרּבַ  טו  
מּוַרת ָהֲאָדָמה, ַאְך  בֹוהַּ ּתְ ַמה־ִהוא – ֶזה ְמִחיר ּגָ

הּוא  כּום ׁשֶ ַהּסְ ִנים ׁשֶ ה ְלַהֲעִמיד ּפָ ֶעְפרֹון ְמַנּסֶ
ׁש ָקָטן. ְמַבּקֵ

ֶסף  י ּכֶ ל ּגּוׁשֵ ֶסף – ַהּסֹוֲחִרים ָנֲהגּו ְלַקּבֵ ֶקל ּכֶ ׁשֶ טז  
ָקל  ִמׁשְ ֶסף ָהָיה ְיִחיָדה ּבְ חֹוָרה. ּגּוׁש ּכֶ ֲעבּור ַהּסְ ּבַ
יִחיַדת  ֶקל" ּכִ ם "ׁשֶ ֵ ֲחרּו ַאּתְ ַהּשׁ ָיֵמינּו ּבָ ָקבּוַע. ּבְ

ָרֵאל. ל ְמִדיַנת ִיׂשְ ַע ׁשֶ ְטּבֵ ַהּמַ

ֶסף — ִאּיּור ְלִפי ִצּיּור ִקיר ִמְצִרי ִקיַלת ּכֶ   ׁשְ



ר  ָלה ֲאׁשֶ ְכּפֵ ּמַ ר ּבַ ֵדה ֶעְפרֹון ֲאׁשֶ ָקם ׂשְ ַוּיָ יז  

ר־ּבֹו,  ָעָרה ֲאׁשֶ ֶדה ְוַהּמְ ִלְפֵני ַמְמֵרא, ַהּשָׂ
ֻבלֹו  ָכל־ּגְ ר ּבְ ֶדה, ֲאׁשֶ ּשָׂ ר ּבַ ְוָכל־ָהֵעץ ֲאׁשֶ

ָסִביב.
ֹכל  ְלַאְבָרָהם ְלִמְקָנה ְלֵעיֵני ְבֵני־ֵחת, ּבְ יח  

ַער־ִעירֹו. ֵאי ׁשַ ּבָ
ּתֹו  ָרה ִאׁשְ ְוַאֲחֵרי־ֵכן ָקַבר ַאְבָרָהם ֶאת־ׂשָ יט  

ֵני ַמְמֵרא,  ָלה ַעל־ּפְ ְכּפֵ ֵדה ַהּמַ ֶאל־ְמָעַרת ׂשְ
ָנַען. ֶאֶרץ ּכְ ִהוא ֶחְברֹון, ּבְ

ר־ּבֹו ְלַאְבָרָהם  ָעָרה ֲאׁשֶ ֶדה ְוַהּמְ ָקם ַהּשָׂ ַוּיָ כ  

ֵני־ֵחת. ת־ָקֶבר ֵמֵאת ּבְ ַלֲאֻחּזַ

ָעָרה ִנְקנּו ַעל ְיֵדי  ֶדה ְוַהּמְ ְלַאְבָרָהם ְלִמְקָנה — ַהּשָׂ יח  
ִכים לֹו. ּיָ ַאְבָרָהם, ְוֵהם ׁשַ

ָרה —  ְקבּוַרת ׂשָ
ר ּגּוְסַטב ּדֹוֶרה ִצּיֵ

פֶֶרק כג   �   9899   �   ַחּיֵי ָׂשָרה

ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק כג

 ָׂשָרה ֵמָתה. אַבְָרהָם ּבִּקֵׁש לְִקנֹות אֲחֻּזַת ֶקבֶר ּכְֵדי 
לְִקֹּבר אֹוָתּה

ִקְראּו אֶת ַהֶּפֶרק.

ְתִאים: ט ְלסֹופֹו ַהּמַ ּפָ ׁשְ ת ַהּמִ ִחּלַ ין ּתְ ִמְתחּו ַקו ּבֵ   .1

ע ִהוא ֶחְברֹון. ִקְרַית ַאְרּבַ ִגיל  ָרה ֵמָתה ּבְ = ׂשָ

ִנים. ַבע ׁשָ ִרים ָוׁשֶ ֵמָאה ֶעׂשְ ָרה:  ּבֹו ִנְפְטָרה ׂשָ קֹום ׁשֶ = ַהּמָ

ַאַחת ֵבר ּבְ ּקָ ָרה ּתִ ּשָׂ ׁשֶ ְדעּו   ּיֵ = ַאְבָרָהם ָרָצה ׁשֶ

ֶהם. ּלָ בּוָרה ׁשֶ ָערֹות ַהּקְ ִמּמְ ָרה.  ל ׂשָ יָה ַהּטֹוִבים ׁשֶ 			ַעל ַמֲעׂשֶ

ָלֵכן הּוא ָסַפד ָלּה. ֵני ֵחת  ׁש ִלְקנֹות ִמּבְ ּקֵ = ַאְבָרָהם ּבִ

ֶכם. ב ָאֹנִכי ִעּמָ ר ְותֹוׁשָ ּגֵ יעוּ  י ֵחת ִהּצִ = ַאְנׁשֵ

ָמקֹום ְלֵבית ְקָברֹות  יג ֶאת ַעְצמֹו:  	= ַאְבָרָהם ִהּצִ

י. ְחּתִ ּפַ ִמׁשְ  

ָבִרים ָקרּו: ַהּדְ ֶדר ׁשֶ ִרים ְלִפי ַהּסֵ ְתבּו ִמְסּפָ ּכִ   .2

ָעָרה. ֶדה ְוַהּמְ מּוַרת ַהּשָׂ ם ּתְ ּלֵ ׁש ְלׁשַ ַאְבָרָהם ִהְתַעּקֵ 	c

ֶסף ְלֵעיֵני ֵעִדים. ֶקל ּכֶ ע ֵמאֹות ׁשֶ ם ְלֶעְפרֹון ַאְרּבַ ּלֵ ַאְבָרָהם ׁשִ 	c

ָלה. ְכּפֵ ֶעְפרֹון ִיְמּכֹר לֹו ֶאת ְמָעַרת ַהּמַ ׁש ׁשֶ ּקֵ ַאְבָרָהם ּבִ 	c

ם. ֶדה ִחּנָ ָעָרה ְוֶאת ַהּשָׂ ח ְלַעְצמֹו ֶאת ַהּמְ ּקַ ּיִ יַע ְלַאְבָרָהם ׁשֶ ֶעְפרֹון ִהּצִ 	c

ָלה. ְכּפֵ ְמָעַרת ַהּמַ ָרה ּבִ ַאְבָרָהם ָקַבר ֶאת ׂשָ 	c

מוות, קבורה והספד הם 
נושאים טעוני רגשות, ולכן 

רצוי שהמורה תהיה ערה 
לתגובות התלמידים על 

מות שרה.

 .1
אפשר לשאול:

מה הם הדברים שסיפר 
אברהם לשרה?

התלמידים יספרו את 
הידוע להם על חיי שרה: 

הלכה אחריו לארץ לא 
ידועה, נתנה לו את הגר 

למרות שזה כאב לה 
וכיו"ב.

מתיאור הפרטים יבינו 
התלמידים את המושג 

לספוד.

.2
אפשר להציע לתלמידים, 

שיתחלקו ויקראו בקול 
רם בתפקידים את מהלך 

קניית השדה והמערה.

הסיפור על קניית מערת 
המכפלה הוא הסיפור 

הראשון על קניית אדמה 
בארץ ישראל.
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק כג

 ָׂשָרה ֵמָתה. אַבְָרהָם ּבִּקֵׁש לְִקנֹות אֲחֻּזַת ֶקבֶר ּכְֵדי 
לְִקֹּבר אֹוָתּה

ִקְראּו אֶת ַהֶּפֶרק.

ְתִאים: ט ְלסֹופֹו ַהּמַ ּפָ ׁשְ ת ַהּמִ ִחּלַ ין ּתְ ִמְתחּו ַקו ּבֵ   .1

ע ִהוא ֶחְברֹון. ִקְרַית ַאְרּבַ ִגיל  ָרה ֵמָתה ּבְ = ׂשָ

ִנים. ַבע ׁשָ ִרים ָוׁשֶ ֵמָאה ֶעׂשְ ָרה:  ּבֹו ִנְפְטָרה ׂשָ קֹום ׁשֶ = ַהּמָ

ַאַחת ֵבר ּבְ ּקָ ָרה ּתִ ּשָׂ ׁשֶ ְדעּו   ּיֵ = ַאְבָרָהם ָרָצה ׁשֶ

ֶהם. ּלָ בּוָרה ׁשֶ ָערֹות ַהּקְ ִמּמְ ָרה.  ל ׂשָ יָה ַהּטֹוִבים ׁשֶ 			ַעל ַמֲעׂשֶ

ָלֵכן הּוא ָסַפד ָלּה. ֵני ֵחת  ׁש ִלְקנֹות ִמּבְ ּקֵ = ַאְבָרָהם ּבִ

ֶכם. ב ָאֹנִכי ִעּמָ ר ְותֹוׁשָ ּגֵ יעוּ  י ֵחת ִהּצִ = ַאְנׁשֵ

ָמקֹום ְלֵבית ְקָברֹות  יג ֶאת ַעְצמֹו:  	= ַאְבָרָהם ִהּצִ

י. ְחּתִ ּפַ ִמׁשְ  

ָבִרים ָקרּו: ַהּדְ ֶדר ׁשֶ ִרים ְלִפי ַהּסֵ ְתבּו ִמְסּפָ ּכִ   .2

ָעָרה. ֶדה ְוַהּמְ מּוַרת ַהּשָׂ ם ּתְ ּלֵ ׁש ְלׁשַ ַאְבָרָהם ִהְתַעּקֵ 	c

ֶסף ְלֵעיֵני ֵעִדים. ֶקל ּכֶ ע ֵמאֹות ׁשֶ ם ְלֶעְפרֹון ַאְרּבַ ּלֵ ַאְבָרָהם ׁשִ 	c

ָלה. ְכּפֵ ֶעְפרֹון ִיְמּכֹר לֹו ֶאת ְמָעַרת ַהּמַ ׁש ׁשֶ ּקֵ ַאְבָרָהם ּבִ 	c

ם. ֶדה ִחּנָ ָעָרה ְוֶאת ַהּשָׂ ח ְלַעְצמֹו ֶאת ַהּמְ ּקַ ּיִ יַע ְלַאְבָרָהם ׁשֶ ֶעְפרֹון ִהּצִ 	c

ָלה. ְכּפֵ ְמָעַרת ַהּמַ ָרה ּבִ ַאְבָרָהם ָקַבר ֶאת ׂשָ 	c

מוות, קבורה והספד הם 
נושאים טעוני רגשות, ולכן 

רצוי שהמורה תהיה ערה 
לתגובות התלמידים על 

מות שרה.

 .1
אפשר לשאול:

מה הם הדברים שסיפר 
אברהם לשרה?

התלמידים יספרו את 
הידוע להם על חיי שרה: 

הלכה אחריו לארץ לא 
ידועה, נתנה לו את הגר 

למרות שזה כאב לה 
וכיו"ב.

מתיאור הפרטים יבינו 
התלמידים את המושג 

לספוד.

.2
אפשר להציע לתלמידים, 

שיתחלקו ויקראו בקול 
רם בתפקידים את מהלך 

קניית השדה והמערה.

הסיפור על קניית מערת 
המכפלה הוא הסיפור 

הראשון על קניית אדמה 
בארץ ישראל.



ָרה? ֵדי ִלְקּבֹר ֶאת ׂשָ ּלֹו ּכְ ֶ ת ֶקֶבר ִמּשׁ ַמּדּוַע ָהָיה ָחׁשּוב ְלַאְבָרָהם ִלְקנֹות ֲאֻחּזַ   .3

ֵאָלה. ְ א, אּוַלי הּוא ַיֲעֹזר ָלֶכם ַלֲענֹות ַעל ַהּשׁ ְקֶרה ַהּבָ ִקְראּו ֶאת ַהּמִ  

ָנה.  ים ׁשָ לֹוׁשִ ָבר ׁשְ ַלִים ּכְ ירּוׁשָ ה ּבִ ְרַפת. ִהיא ַחּיָ ַז'ְקִלין ָעְלָתה ָלָאֶרץ ִמּצָ   

ַרק ְלַאַחר  ר, ָאְמָרה ַז'ְקִלין ׁשֶ ָנּה ִנְקּבַ ּבְ ָנּה ֶאְלָעד. ְלַאַחר ׁשֶ ִמְלֶחֶמת ְלָבנֹון ֶנֱהַרג ּבְ ּבְ

ֶכת ִלְמִדיָנֵתנּו ּוְקׁשּוָרה  ּיֶ יׁש ׁשַ ָרֵאל, ִהיא ִהְתִחיָלה ְלַהְרּגִ ַאְדַמת ִיׂשְ ר ּבְ ָנּה ִנְקּבַ ּבְ ׁשֶ

ְלַאְדָמָתּה.

ֲערּו ְוִכְתבּו ָמה ָאַמר ַאְבָרָהם  ְבחֹו. ׁשַ ׁשִ ִרים ּבְ ר קֹוְבִרים ָאָדם ְמַסּפְ ֲאׁשֶ 4. ּכַ

ָרה.  ד ַעל ׂשָ ִדְבֵרי ַהֶהְסּפֵ ּבְ

ִעּמֹו  י ׁשֶ מֹו ֶעְפרֹון ַהִחּתִ ׁשְ ר ּבִ ִעיר ֶחְברֹון, ְוִנְזּכָ בּו ּבָ ׁשְ ּיָ ֵני ֵחת, ׁשֶ ִרים ּבְ ִפְרֵקנּו ִנְזּכָ ּבְ

ַחי  ים ָהיּו ַעם ׁשֶ ָחה. ַהִחּתִ ּפָ ׁשְ ת ֶקֶבר ַלּמִ ת ֲאֻחּזַ ן ִלְקִנּיַ א ּוַמּתָ ִנֵהל ַאְבָרָהם ַמּשָׂ

ּה. בּו ּבָ ְ פֹון ְלסּוְרָיה. ֶחְלָקם ָנְדדּו ִלְכַנַען ְוִהְתַיּשׁ ִמּצָ

ּכְַדאי לַָדַעת
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התלמידים יכתבו על יסוד 
המסופר על שרה: 

–  כיצד נהגה כאשר 
אברהם הלך בעקבות צו 

האל.
– כיצד נהגה באורחים.

–  כיצד עמדה על דעתה 
בעניין הרחקת ישמעאל 

)מסירותה לבנה(.

ּבֹו  קֹום ׁשֶ ּמָ ּלֹו ּבַ ֶ ֵאין לֹו ֲאָדמֹות ִמּשׁ ּתֹוָרה הּוא: ָאָדם ׁשֶ ר" ּבַ ה "ּגֵ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ּפֵ   .1

ב.  ר ְוהּוא ַרק ּתֹוׁשָ  הּוא ּגָ

ִמּלֹון. ָיֵמינּו? ֵהָעְזרּו ּבְ ר" ּבְ ה "ּגֵ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ָמה ּפֵ

ֵבי ָהִעיר  ים ּתֹוׁשָ ּתֹוָרה הּוא: ְקבּוַצת ֲאָנׁשִ ּטּוי "ַעם ָהָאֶרץ" ּבַ רּוׁש ַהּבִ ּפֵ   .2

כֹות ָלֶהם ְוֵהם ֲחׁשּוֵבי ָהִעיר. ְלָמה  ּיָ ִעיר ּוְסִביבֹוֶתיָה ׁשַ ָהֲאָדמֹות ּבָ ׁשֶ

ִמּלֹון. הּו "ַעם ָהָאֶרץ"? ֵהָעְזרּו ּבְ ָיֵמינּו ְלִמיׁשֶ ּקֹוְרִאים ּבְ ׁשֶ ִנים ּכְ ּוְ ִמְתּכַ

א  ר ּבָ ֲאׁשֶ ל "ַעם ָהָאֶרץ", ּכַ ָבם ׁשֶ ּצָ ל ַאְבָרָהם ִמּמַ בֹו ׁשֶ ָמה ָהָיה ׁשֹוֶנה ַמּצָ ּבְ   .3

ֶדה? רּו לֹו ֶאת ַהּשָׂ ְמּכְ ּיִ ׁש ׁשֶ ְלַבּקֵ

ן ּגּוְריֹון  ִוד ּוּפֹוָלה ּבֶ ל ּדָ ֶבר ׁשֶ ת ַהּקֶ  ֲאֻחּזַ
ָיֵמינּו ֵדה ּבֹוֵקר ּבְ ׂשְ ּבִ

ָיִמים  ה ּבְ ׁשָ ּמְ ִ ּשׁ  ְמָעָרה ׁשֶ
ית ְחּתִ ּפַ ת ֶקֶבר ִמׁשְ ְקדּוִמים ֲאֻחּזַ

ְסְלִמים.  הּוִדים ְוַגם ַלּמֻ ם ַלּיְ ָלה ִהיא ָמקֹום ָקדֹוׁש ּגַ ְכּפֵ  ְמָעַרת ַהּמַ

ה.  ִפּלָ ית ּתְ נּו ֵמָעֶליָה ּבֵ ָעָרה, ּבָ ָנה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת ַהּמְ ּקָ ִנים ַרּבֹות ַאֲחֵרי ׁשֶ  ׁשָ

עֹות  ְסְלִמים ֵיׁש ׁשְ הּוִדים ְוַלּמֻ ם ְיהּוִדים ְוַגם ֻמְסְלִמים. ַלּיְ קֹום ּגַ ּמָ ִלים ּבַ ּלְ ָיֵמינּו ִמְתּפַ ּבְ
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ֶּפֶרק כד

ַרְך  ִמים, ַויהָוה ּבֵ ּיָ א ּבַ ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ א  

ּכֹל. ֶאת־ַאְבָרָהם ּבַ
יתֹו,  ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל־ַעְבּדֹו ְזַקן ּבֵ ב 

ַחת  ים־ָנא ָיְדָך ּתַ ר־לֹו: ׂשִ ָכל־ֲאׁשֶ ַהּמֵֹשל ּבְ
ְיֵרִכי,

ַמִים ֵואלֵֹהי  ָ יהָוה ֱאלֵֹהי ַהּשׁ יֲעָך ּבַ ּבִ ְוַאׁשְ ג  
נֹות  ה ִלְבִני ִמּבְ ָ ח ִאּשׁ ר לֹא־ִתּקַ ָהָאֶרץ, ֲאׁשֶ

ִקְרּבֹו. ב ּבְ ר ָאנִֹכי יֹוׁשֵ ַנֲעִני, ֲאׁשֶ ַהּכְ
ֵלְך, ְוָלַקְחּתָ  י ּתֵ י ֶאל־ַאְרִצי ְוֶאל־מֹוַלְדּתִ ּכִ ד  

ה ִלְבִני ְלִיְצָחק. ָ ִאּשׁ
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָהֶעֶבד: אּוַלי ֹלא־ֹתאֶבה  ה  

ה ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאל־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת,  ָ ָהִאּשׁ
ְנָך ֶאל־ָהָאֶרץ  יב ֶאת־ּבִ ב ָאׁשִ ֶהָהׁשֵ

ם? ָ ר־ָיָצאָת ִמּשׁ ֲאׁשֶ
ֶמר ְלָך  ָ ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם: ִהּשׁ ו  

ה. ּמָ ִני ׁשָ יב ֶאת־ּבְ ׁשִ ן־ּתָ ּפֶ
ית  ר ְלָקַחִני ִמּבֵ ַמִים, ֲאׁשֶ ָ ְיהָוה ֱאלֵֹהי ַהּשׁ ז  

ר  ר־ִלי ַוֲאׁשֶ ּבֶ ר ּדִ י ַוֲאׁשֶ ָאִבי ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדּתִ
ן ֶאת־ָהָאֶרץ  ע־ִלי ֵלאמֹר, ְלַזְרֲעָך ֶאּתֵ ּבַ ִנׁשְ

ַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶניָך, ְוָלַקְחּתָ  ַהּזֹאת, הּוא ִיׁשְ
ם. ָ ה ִלְבִני ִמּשׁ ָ ִאּשׁ

ה ָלֶלֶכת ַאֲחֶריָך,  ָ ְוִאם־ֹלא ֹתאֶבה ָהִאּשׁ ח  

ִני ֹלא  ֻבָעִתי ֹזאת. ַרק ֶאת־ּבְ ְ יָת ִמּשׁ ְוִנּקִ
ה. ּמָ ב ׁשָ ָתׁשֵ

ר: סּוק ט ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ּה ִלְפֵני  ַחי ּבָ ֹלַח ֶאת ַעְבּדֹו ָלָאֶרץ ׁשֶ ׁש ִלׁשְ ּקֵ ַאְבָרָהם ּבִ

ה ְלִיְצָחק  ָ ׁש ְלָהִביא ִאּשׁ ּקֵ ַנַען. הּוא ּבִ א ְלֶאֶרץ ּכְ ּבָ ׁשֶ
א ִלְכַנַען. ּבָ ּה ִלְפֵני ׁשֶ ַחי ּבָ ֵמָהָאֶרץ ׁשֶ

ים. ִמים — ָזֵקן, ַחי ָיִמים ַרּבִ ּיָ א ּבַ ּבָ א  
יתֹו — ָהִאיׁש ָהַאְחַראי ָלֲעָבִדים  ַעְבּדֹו ְזַקן ּבֵ ב  

ל ַאְבָרָהם. ֵביתֹו ׁשֶ  ּבְ
ְך,  ַבע ִלי ַעל ְיֵדי ּכָ ָ ַחת ְיֵרִכי — ִהּשׁ ים־ָנא ָיְדָך ּתַ ׂשִ

ֵרְך. ּיָ ע ִלי ּבַ ּגַ ּתִ ׁשֶ
תֹוכֹו. ר ּבְ ִקְרּבֹו –ּגָ ב ּבְ יֹוׁשֵ ג  
ְרֶצה. ֹלא־ֹתאֶבה — ֹלא ּתִ  ה  

יב — ַהִאם ָעַלי ְלַהְחִזיר. ב ָאׁשִ ֶהָהׁשֵ

ּלֹא. ן — ׁשֶ ּפֶ ו 

ְחָרר  ְהֶיה ָנִקי ּוְמׁשֻ ֻבָעִתי — ּתִ ְ יָת ִמּשׁ ְוִנּקִ ח  
בּוָעה. ְ ֵמַהּשׁ
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ַחת ֶיֶרְך ַאְבָרָהם  ם ָהֶעֶבד ֶאת־ָידֹו ּתַ ׂשֶ ַוּיָ ט  

ה. ָבר ַהּזֶ ַבע לֹו ַעל־ַהּדָ ָ ּשׁ ֲאדָֹניו ַוּיִ
י ֲאדָֹניו  ַמּלֵ ים ִמּגְ ָרה ְגַמּלִ ח ָהֶעֶבד ֲעׂשָ ּקַ ַוּיִ י  

ֶלְך  ָקם ַוּיֵ ָידֹו, ַוּיָ ֶלְך, ְוָכל־טּוב ֲאדָֹניו ּבְ ַוּיֵ
ֶאל־ֲאַרם ַנֲהַרִים, ֶאל־ִעיר ָנחֹור.

ֵאר  ים ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל־ּבְ ַמּלִ ְבֵרְך ַהּגְ ַוּיַ יא  

ֲֹאֹבת. ִים ְלֵעת ֶעֶרב, ְלֵעת ֵצאת ַהּשׁ ַהּמָ
ַוּיֹאַמר: ְיהָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם,  יב  

ה־ֶחֶסד   ַהְקֵרה־ָנא ְלָפַני ַהּיֹום, ַוֲעׂשֵ
ִעם ֲאֹדִני ַאְבָרָהם.

ִים, ּוְבנֹות  ב ַעל־ֵעין ַהּמָ ה ָאֹנִכי ִנּצָ ִהּנֵ יג  

ֹאב ָמִים. י ָהִעיר ֹיְצֹאת ִלׁשְ ַאְנׁשֵ
י־ָנא  ר ֹאַמר ֵאֶליָה, ַהּטִ ֲעָר ֲאׁשֶ ְוָהָיה ַהּנַ יד  

יָך  ַמּלֶ ֵתה, ְוַגם־ּגְ ה, ְוָאְמָרה ׁשְ ּתֶ ְך ְוֶאׁשְ ַכּדֵ
ָך ְלִיְצָחק, ּוָבּה  ֶקה, ֹאָתּה ֹהַכְחּתָ ְלַעְבּדְ ַאׁשְ

יָת ֶחֶסד ִעם־ֲאֹדִני. י־ָעׂשִ ֵאַדע, ּכִ

ר: סּוק יד ְמֻסּפָ סּוק י ַעד ּפָ  ִמּפָ
ֲעֹזר לֹו ְלַהְצִליַח  ּיַ ל ַלה', ׁשֶ ּלֵ ֶרְך ְוִהְתּפַ ָהֶעֶבד ָיָצא ַלּדֶ

ְפִקידֹו. ִמּלּוי ּתַ ּבְ

ָרת  ָהרֹות ַהּפְ י ַהּנְ ּמֵ ֲאַרם ַנֲהַרִים — ֶאֶרץ ׁשֶ י  
ּיֹום – ִעיָרק. ֶקל. ּכַ  ְוַהִחּדֶ

ָנחֹור — ֲאִחי ַאְבָרָהם.

ֵדי  ִים ּכְ ְרּכַ ים — הֹוִריָדם ַעל ַהּבִ ַמּלִ ְבֵרְך ַהּגְ ַוּיַ יא  
נּוחּו. ּיָ ׁשֶ

ְקֶרה ַוֲאִני  ּיִ ה, ׁשֶ ׁשָ ַבּקָ ֲעֹזר ִלי ּבְ ַהְקֵרה־ָנא ְלָפַני — ּתַ יב  
ה ַמְתִאיָמה ְלִיְצָחק. ָ  ֶאְפּגׁש ִאּשׁ

ֶחֶסד — טֹוָבה.
ִים — ַמְעַין ַמִים. ֵעין ַהּמָ יג  

ל  ּתֹו ׁשֶ ַחְרּתָ ִלְהיֹות ִאׁשְ ּה ּבָ ֹאָתּה ֹהַכְחּתָ — ּבָ יד  
ִיְצָחק.
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ֵאר  ים ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל־ּבְ ַמּלִ ְבֵרְך ַהּגְ ַוּיַ יא  

ֲֹאֹבת. ִים ְלֵעת ֶעֶרב, ְלֵעת ֵצאת ַהּשׁ ַהּמָ
ַוּיֹאַמר: ְיהָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם,  יב  

ה־ֶחֶסד   ַהְקֵרה־ָנא ְלָפַני ַהּיֹום, ַוֲעׂשֵ
ִעם ֲאֹדִני ַאְבָרָהם.

ִים, ּוְבנֹות  ב ַעל־ֵעין ַהּמָ ה ָאֹנִכי ִנּצָ ִהּנֵ יג  

ֹאב ָמִים. י ָהִעיר ֹיְצֹאת ִלׁשְ ַאְנׁשֵ
י־ָנא  ר ֹאַמר ֵאֶליָה, ַהּטִ ֲעָר ֲאׁשֶ ְוָהָיה ַהּנַ יד  

יָך  ַמּלֶ ֵתה, ְוַגם־ּגְ ה, ְוָאְמָרה ׁשְ ּתֶ ְך ְוֶאׁשְ ַכּדֵ
ָך ְלִיְצָחק, ּוָבּה  ֶקה, ֹאָתּה ֹהַכְחּתָ ְלַעְבּדְ ַאׁשְ

יָת ֶחֶסד ִעם־ֲאֹדִני. י־ָעׂשִ ֵאַדע, ּכִ

ר: סּוק יד ְמֻסּפָ סּוק י ַעד ּפָ  ִמּפָ
ֲעֹזר לֹו ְלַהְצִליַח  ּיַ ל ַלה', ׁשֶ ּלֵ ֶרְך ְוִהְתּפַ ָהֶעֶבד ָיָצא ַלּדֶ

ְפִקידֹו. ִמּלּוי ּתַ ּבְ

ָרת  ָהרֹות ַהּפְ י ַהּנְ ּמֵ ֲאַרם ַנֲהַרִים — ֶאֶרץ ׁשֶ י  
ּיֹום – ִעיָרק. ֶקל. ּכַ  ְוַהִחּדֶ

ָנחֹור — ֲאִחי ַאְבָרָהם.

ֵדי  ִים ּכְ ְרּכַ ים — הֹוִריָדם ַעל ַהּבִ ַמּלִ ְבֵרְך ַהּגְ ַוּיַ יא  
נּוחּו. ּיָ ׁשֶ

ְקֶרה ַוֲאִני  ּיִ ה, ׁשֶ ׁשָ ַבּקָ ֲעֹזר ִלי ּבְ ַהְקֵרה־ָנא ְלָפַני — ּתַ יב  
ה ַמְתִאיָמה ְלִיְצָחק. ָ  ֶאְפּגׁש ִאּשׁ

ֶחֶסד — טֹוָבה.
ִים — ַמְעַין ַמִים. ֵעין ַהּמָ יג  

ל  ּתֹו ׁשֶ ַחְרּתָ ִלְהיֹות ִאׁשְ ּה ּבָ ֹאָתּה ֹהַכְחּתָ — ּבָ יד  
ִיְצָחק.
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ה  ר ְוִהּנֵ ה ְלַדּבֵ ּלָ ַוְיִהי־הּוא ֶטֶרם ּכִ טו  
ָדה ִלְבתּוֵאל  ר ֻיּלְ ִרְבָקה ֹיֵצאת, ֲאׁשֶ

ּה  ת ָנחֹור ֲאִחי ַאְבָרָהם, ְוַכּדָ ה ֵאׁשֶ ן־ִמְלּכָ ּבֶ
ְכָמּה. ַעל־ׁשִ

תּוָלה ְוִאיׁש  ֲעָר ֹטַבת ַמְרֶאה ְמֹאד, ּבְ ְוַהּנַ טז  

ּה  א ַכּדָ ַמּלֵ ֶרד ָהַעְיָנה ַוּתְ ֹלא ְיָדָעּה. ַוּתֵ
ַעל. ַוּתָ

ָרץ ָהֶעֶבד ִלְקָראָתּה, ַוּיֹאֶמר: ַהְגִמיִאיִני  ַוּיָ יז  

ְך. ּדֵ ָנא ְמַעט־ַמִים ִמּכַ
ּה  ּדָ ַמֵהר ַוּתֶֹרד ּכַ ֵתה ֲאֹדִני. ַוּתְ ַוּתֹאֶמר: ׁשְ יח  

ֵקהּו. ׁשְ ַעל־ָיָדּה ַוּתַ
יָך  ם ִלְגַמּלֶ ֹקתֹו, ַוּתֹאֶמר: ּגַ ַכל ְלַהׁשְ ַוּתְ יט  

ּתֹת. ּלּו ִלׁשְ ָאב, ַעד ִאם־ּכִ ֶאׁשְ
ָרץ עֹוד  ֶֹקת, ַוּתָ ּה ֶאל־ַהּשׁ ּדָ ַער ּכַ ַמֵהר ַוּתְ ַוּתְ כ  

יו. ַמּלָ ַאב ְלָכל־ּגְ ׁשְ ֹאב, ַוּתִ ֵאר ִלׁשְ ֶאל־ַהּבְ
ֵאה ָלּה, ַמֲחִריׁש ָלַדַעת,  ּתָ ְוָהִאיׁש ִמׁשְ כא  

ְרּכֹו ִאם־ֹלא. ַהִהְצִליַח ְיהָוה ּדַ
ח  ּקַ ּתֹות, ַוּיִ ים ִלׁשְ ַמּלִ ּלּו ַהּגְ ר ּכִ ֲאׁשֶ ַוְיִהי ּכַ כב  

ֵני ְצִמיִדים  ָקלֹו, ּוׁשְ ַקע ִמׁשְ ָהִאיׁש ֶנֶזם ָזָהב ּבֶ
ָקָלם. ָרה ָזָהב ִמׁשְ ַעל־ָיֶדיָה, ֲעׂשָ

יִדי ָנא ִלי, ֲהֵיׁש  ? ַהּגִ ת־ִמי ַאּתְ ַוּיֹאֶמר: ּבַ כג  

ית־ָאִביְך ָמקֹום ָלנּו ָלִלין? ּבֵ
תּוֵאל ָאֹנִכי,  ת־ּבְ ַוּתֹאֶמר ֵאָליו: ּבַ כד  

ר ָיְלָדה ְלָנחֹור. ה ֲאׁשֶ ן־ִמְלּכָ ּבֶ

ר: סּוק כז ְמֻסּפָ סּוק טו ַעד ּפָ  ִמּפָ
תּוֵאל  ת ּבְ קֹום ּוָפַגׁש ֶאת ִרְבָקה ּבַ יַע ַלּמָ ָהֶעֶבד ִהּגִ

ְעָין.  ל ָנחֹור, ֲאִחי ַאְבָרָהם, ְלַיד ַהּמַ תֹו ׁשֶ ֶנְכּדָ
ֵרְך ֶאת ה',  ֵעיָניו. ָהֶעֶבד ּבֵ ִהְתַנֲהגּוָתּה ָמְצָאה ֵחן ּבְ

ְפִקיד. א ֶאת ַהּתַ ָעַזר לֹו ְלַמּלֵ ׁשֶ

ר. ם ְלַדּבֵ ּיֵ ּסִ ר — ִלְפֵני ׁשֶ ה ְלַדּבֵ ּלָ ֶטֶרם ּכִ טו  
ְעָין. ֶרד ָהַעְיָנה — ָיְרָדה ֶאל ַהּמַ ַוּתֵ טז  

ּתֹות. ִני ִלי ִלׁשְ ַהְגִמיִאיִני — ּתְ יז  

ְמָרה. ר ּגָ ֲאׁשֶ ַכל — ּכַ ַוּתְ יט 

ד ֶאל  ִים ִמן ַהּכַ ְפָכה ֶאת ַהּמַ ּה — ׁשָ ּדָ ַער ּכַ ַוּתְ כ 
ֶֹקת.  ַהּשׁ

ֵהמֹות. ּתֹוכֹו ׁשֹותֹות ַהּבְ ּמִ ֶֹקת — ְמַכל ַמִים ׁשֶ ַהּשׁ
א. ּלֵ ֵאה — ִמְתּפַ ּתָ ִמׁשְ כא  

ט ֶאת ָהַאף. ֵ ַקּשׁ יט ַהּמְ ְכׁשִ ֶנֶזם — ּתַ כב  

ָקל. ַקע — ְיִחיַדת ִמׁשְ ּבֶ  

ֲחִפירֹות  יִקים, ִנְמְצאּו ּבַ יִטים ַעּתִ ְכׁשִ ּתַ
ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ
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ם־ִמְסּפֹוא  ֶבן ּגַ ם־ּתֶ ַוּתֹאֶמר ֵאָליו: ּגַ  כה  

ם־ָמקֹום ָללּון. נּו, ּגַ ַרב ִעּמָ
חּו ַליהָוה. ּתַ ׁשְ ּקֹד ָהִאיׁש ַוּיִ ַוּיִ כו  

רּוְך ְיהָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם,  ַוּיֹאֶמר: ּבָ כז  

ר ֹלא־ָעַזב ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו ֵמִעם ֲאֹדִני.  ֲאׁשֶ
ית ֲאֵחי ֲאֹדִני. ֶרְך, ָנַחִני ְיהָוה ּבֵ ּדֶ ָאֹנִכי ּבַ
ָבִרים  ּדְ ּה ּכַ ד ְלֵבית ִאּמָ ּגֵ ֲעָר ַוּתַ ָרץ ַהּנַ ַוּתָ כח  

ה. ָהֵאּלֶ
ָרץ ָלָבן  מֹו ָלָבן, ַוּיָ ּוְלִרְבָקה ָאח ּוׁשְ כט  

ֶאל־ָהִאיׁש ַהחּוָצה ֶאל־ָהָעִין.
ִמִדים  ֶזם ְוֶאת־ַהּצְ ְרֹאת ֶאת־ַהּנֶ ַוְיִהי ּכִ ל  

ְבֵרי ִרְבָקה  ְמעֹו ֶאת־ּדִ ַעל־ְיֵדי ֲאֹחתֹו, ּוְכׁשָ
ֹבא  ר ֵאַלי ָהִאיׁש, ַוּיָ ֲאֹחתֹו ֵלאֹמר, ּכֹה־ִדּבֶ

ים  ַמּלִ ה ֹעֵמד ַעל־ַהּגְ ֶאל־ָהִאיׁש, ְוִהּנֵ
ַעל־ָהָעִין.

ה ַתֲעמֹד  רּוְך ְיהָוה, ָלּמָ ַוּיֹאֶמר: ּבֹוא, ּבְ לא  

ים. ַמּלִ ִית ּוָמקֹום ַלּגְ יִתי ַהּבַ ּנִ חּוץ, ְוָאנִֹכי ּפִ ּבַ
ן  ּתֵ ים, ַוּיִ ַמּלִ ח ַהּגְ ְיָתה, ַוְיַפּתַ בֹא ָהִאיׁש ַהּבַ ַוּיָ לב  

ים, ּוַמִים ִלְרחֹץ ַרְגָליו  ַמּלִ ֶבן ּוִמְסּפֹוא ַלּגְ ּתֶ
ר ִאּתֹו. ים ֲאׁשֶ ְוַרְגֵלי ָהֲאָנׁשִ

ם ְלָפָניו ֶלֱאֹכל, ַוּיֹאֶמר: ֹלא ֹאַכל ַעד  ַוּיּוׂשַ לג  

ר. ּבֵ ָבָרי. ַוּיֹאֶמר: ּדַ י ּדְ ְרּתִ ּבַ ִאם־ּדִ
ַוּיֹאַמר: ֶעֶבד ַאְבָרָהם ָאֹנִכי. לד  

ם־ִמְסּפֹוא — ֹאֶכל ִלְבֵהמֹות. ֶבן ּגַ ם־ּתֶ ּגַ כה  

ֲחָוה. ּתַ ּקֹד — ִהׁשְ ַוּיִ  כו  
ה ִלְפֵני  ים ִקּדָ ְחָקִנים ַקּדִ ָגה ַהּשַׂ סֹוף ַהַהּצָ ָיֵמינּו, ּבְ ּבְ

ָהל. ַהּקָ
ּלֹו. י ׁשֶ ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו — ַהֶחֶסד ַהּטֹוב ְוָהֲאִמּתִ  כז  

 ָנַחִני ְיהָוה — ה' הֹוִביל אֹוִתי.
ם ַמְנֶחה. ְלָתְכִנּיֹות  ָיֵמינּו, ְלַמְדִריְך קֹוְרִאים ּגַ ּבְ

ֶלִויְזָיה ֵיׁש ַמְנִחים. ּטֶ יָחה ּבַ ׂשִ

ר: סּוק סא ְמֻסּפָ סּוק כח ַעד ּפָ  ִמּפָ
ָרה ַעל ָהאֹוֵרַח.  ִרְבָקה ִמֲהָרה ְלֵביָתּה ְוִסּפְ

 ָאִחיָה ִהְזִמין ֶאת ָהאֹוֵרַח ְלֵביָתם.
ה ְלבֹואֹו. ּבָ הּוא ֶעֶבד ַאְבָרָהם ְוֶאת ַהּסִ ר, ׁשֶ  ָהאֹוֵרַח ִסּפֵ
ּה ְוָהְלָכה ִעם ָהֶעֶבד ִלְכַנַען. ְחּתָ ּפַ ׁשְ ִרְבָקה ִנְפְרָדה ִמּמִ

ים  ַמּלִ ּגְ ַעְצמֹו ּבַ ל ּבְ ים — ָהֶעֶבד ִטּפֵ ַמּלִ ח ַהּגְ ַפּתַ ַוּיְ לב  
ְחֵרר אֹוָתם ֵמָהְרצּועֹות. ְוׁשִ
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ם־ִמְסּפֹוא  ֶבן ּגַ ם־ּתֶ ַוּתֹאֶמר ֵאָליו: ּגַ  כה  

ם־ָמקֹום ָללּון. נּו, ּגַ ַרב ִעּמָ
חּו ַליהָוה. ּתַ ׁשְ ּקֹד ָהִאיׁש ַוּיִ ַוּיִ כו  

רּוְך ְיהָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם,  ַוּיֹאֶמר: ּבָ כז  

ר ֹלא־ָעַזב ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו ֵמִעם ֲאֹדִני.  ֲאׁשֶ
ית ֲאֵחי ֲאֹדִני. ֶרְך, ָנַחִני ְיהָוה ּבֵ ּדֶ ָאֹנִכי ּבַ
ָבִרים  ּדְ ּה ּכַ ד ְלֵבית ִאּמָ ּגֵ ֲעָר ַוּתַ ָרץ ַהּנַ ַוּתָ כח  

ה. ָהֵאּלֶ
ָרץ ָלָבן  מֹו ָלָבן, ַוּיָ ּוְלִרְבָקה ָאח ּוׁשְ כט  

ֶאל־ָהִאיׁש ַהחּוָצה ֶאל־ָהָעִין.
ִמִדים  ֶזם ְוֶאת־ַהּצְ ְרֹאת ֶאת־ַהּנֶ ַוְיִהי ּכִ ל  

ְבֵרי ִרְבָקה  ְמעֹו ֶאת־ּדִ ַעל־ְיֵדי ֲאֹחתֹו, ּוְכׁשָ
ֹבא  ר ֵאַלי ָהִאיׁש, ַוּיָ ֲאֹחתֹו ֵלאֹמר, ּכֹה־ִדּבֶ

ים  ַמּלִ ה ֹעֵמד ַעל־ַהּגְ ֶאל־ָהִאיׁש, ְוִהּנֵ
ַעל־ָהָעִין.

ה ַתֲעמֹד  רּוְך ְיהָוה, ָלּמָ ַוּיֹאֶמר: ּבֹוא, ּבְ לא  

ים. ַמּלִ ִית ּוָמקֹום ַלּגְ יִתי ַהּבַ ּנִ חּוץ, ְוָאנִֹכי ּפִ ּבַ
ן  ּתֵ ים, ַוּיִ ַמּלִ ח ַהּגְ ְיָתה, ַוְיַפּתַ בֹא ָהִאיׁש ַהּבַ ַוּיָ לב  

ים, ּוַמִים ִלְרחֹץ ַרְגָליו  ַמּלִ ֶבן ּוִמְסּפֹוא ַלּגְ ּתֶ
ר ִאּתֹו. ים ֲאׁשֶ ְוַרְגֵלי ָהֲאָנׁשִ

ם ְלָפָניו ֶלֱאֹכל, ַוּיֹאֶמר: ֹלא ֹאַכל ַעד  ַוּיּוׂשַ לג  

ר. ּבֵ ָבָרי. ַוּיֹאֶמר: ּדַ י ּדְ ְרּתִ ּבַ ִאם־ּדִ
ַוּיֹאַמר: ֶעֶבד ַאְבָרָהם ָאֹנִכי. לד  

ם־ִמְסּפֹוא — ֹאֶכל ִלְבֵהמֹות. ֶבן ּגַ ם־ּתֶ ּגַ כה  

ֲחָוה. ּתַ ּקֹד — ִהׁשְ ַוּיִ  כו  
ה ִלְפֵני  ים ִקּדָ ְחָקִנים ַקּדִ ָגה ַהּשַׂ סֹוף ַהַהּצָ ָיֵמינּו, ּבְ ּבְ

ָהל. ַהּקָ
ּלֹו. י ׁשֶ ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו — ַהֶחֶסד ַהּטֹוב ְוָהֲאִמּתִ  כז  

 ָנַחִני ְיהָוה — ה' הֹוִביל אֹוִתי.
ם ַמְנֶחה. ְלָתְכִנּיֹות  ָיֵמינּו, ְלַמְדִריְך קֹוְרִאים ּגַ ּבְ

ֶלִויְזָיה ֵיׁש ַמְנִחים. ּטֶ יָחה ּבַ ׂשִ

ר: סּוק סא ְמֻסּפָ סּוק כח ַעד ּפָ  ִמּפָ
ָרה ַעל ָהאֹוֵרַח.  ִרְבָקה ִמֲהָרה ְלֵביָתּה ְוִסּפְ

 ָאִחיָה ִהְזִמין ֶאת ָהאֹוֵרַח ְלֵביָתם.
ה ְלבֹואֹו. ּבָ הּוא ֶעֶבד ַאְבָרָהם ְוֶאת ַהּסִ ר, ׁשֶ  ָהאֹוֵרַח ִסּפֵ
ּה ְוָהְלָכה ִעם ָהֶעֶבד ִלְכַנַען. ְחּתָ ּפַ ׁשְ ִרְבָקה ִנְפְרָדה ִמּמִ

ים  ַמּלִ ּגְ ַעְצמֹו ּבַ ל ּבְ ים — ָהֶעֶבד ִטּפֵ ַמּלִ ח ַהּגְ ַפּתַ ַוּיְ לב  
ְחֵרר אֹוָתם ֵמָהְרצּועֹות. ְוׁשִ
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ל,  ְגּדָ ַרְך ֶאת־ֲאֹדִני ְמֹאד ַוּיִ ַויהָוה ּבֵ לה  

ן־לֹו ֹצאן ּוָבָקר ְוֶכֶסף ְוָזָהב ַוֲעָבִדם  ּתֶ ַוּיִ
ים ַוֲחֹמִרים. ָפֹחת ּוְגַמּלִ ּוׁשְ

ת ֲאֹדִני ֵבן ַלאֹדִני ַאֲחֵרי  ָרה ֵאׁשֶ ֶלד ׂשָ ַוּתֵ לו 
ר־לֹו. ל־ֲאׁשֶ ן־לֹו ֶאת־ּכָ ּתֶ ִזְקָנָתּה, ַוּיִ

ה  ָ ח ִאּשׁ ֵעִני ֲאֹדִני ֵלאֹמר: ֹלא־ִתּקַ ּבִ ׁשְ ַוּיַ לז  

ר ָאֹנִכי ֹיֵשב  ַנֲעִני, ֲאׁשֶ נֹות ַהּכְ ִלְבִני ִמּבְ
ַאְרצֹו. ּבְ

ֵלְך  ית־ָאִבי ּתֵ ִאם־ֹלא ֶאל־ּבֵ לח  

ה ִלְבִני. ָ י, ְוָלַקְחּתָ ִאּשׁ ְחּתִ ּפַ ְוֶאל־ִמׁשְ
ה  ָ ָוֹאַמר ֶאל־ֲאֹדִני: ֻאַלי ֹלא־ֵתֵלְך ָהִאּשׁ לט  

ַאֲחָרי.
י ְלָפָניו,  ְכּתִ ר־ִהְתַהּלַ ַוּיֹאֶמר ֵאָלי: ְיהָוה, ֲאׁשֶ מ  

ָך, ְוָלַקְחּתָ  ְרּכֶ ְך ְוִהְצִליַח ּדַ ַלח ַמְלָאכֹו ִאּתָ ִיׁשְ
ית ָאִבי. י ּוִמּבֵ ְחּתִ ּפַ ׁשְ ה ִלְבִני ִמּמִ ָ ִאּשׁ

י,  ְחּתִ ּפַ י ָתבֹוא ֶאל־ִמׁשְ ֶקה ֵמָאָלִתי, ּכִ ּנָ ָאז ּתִ מא  

נּו ָלְך, ְוָהִייָת ָנִקי ֵמָאָלִתי. ְוִאם־ֹלא ִיּתְ
ָוָאבֹא ַהּיֹום ֶאל־ָהָעִין, ָואַֹמר: ְיהָוה ֱאלֵֹהי  מב  

י,  ְרּכִ א ַמְצִליַח ּדַ ָך־ּנָ ֲאדִֹני ַאְבָרָהם, ִאם־ֶיׁשְ
ר ָאנִֹכי הֵֹלְך ָעֶליָה. ֲאׁשֶ

ִים, ְוָהָיה  ב ַעל־ֵעין ַהּמָ ה ָאנִֹכי ִנּצָ ִהּנֵ מג  

י ֵאֶליָה  אֹב, ְוָאַמְרּתִ ָהַעְלָמה ַהּיֵֹצאת ִלׁשְ
ְך. ּדֵ ִקיִני־ָנא ְמַעט־ַמִים ִמּכַ ַהׁשְ

ְרֵסם. ר ְוִהְתּפַ ֵ ל — ִהְתַעּשׁ ְגּדָ ַוּיִ לה  

ם ֶאת  ַקּיֵ ְחָרר ִמּלְ ְהֶיה ְמׁשֻ ֶקה ֵמָאָלִתי — ָאז ּתִ ּנָ מא  ָאז ּתִ
בּוָעִתי. ׁשְ

ָהַעְלָמה — ְצִעיָרה ֹלא ְנׂשּוָאה. מג  
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יָך  ֵתה ְוַגם ִלְגַמּלֶ ה ׁשְ ם־ַאּתָ ְוָאְמָרה ֵאַלי, ּגַ מד  

ר־ֹהִכיַח ְיהָוה  ה ֲאׁשֶ ָ ָאב, ִהוא ָהִאּשׁ ֶאׁשְ
ְלֶבן־ֲאֹדִני.

ה  י, ְוִהּנֵ ר ֶאל־ִלּבִ ה ְלַדּבֵ ֲאִני ֶטֶרם ֲאַכּלֶ מה  

ֶרד  ְכָמּה, ַוּתֵ ּה ַעל־ׁשִ ִרְבָקה ֹיֵצאת ְוַכּדָ
ִקיִני ָנא. ָאב. ָוֹאַמר ֵאֶליָה: ַהׁשְ ׁשְ ָהַעְיָנה ַוּתִ

ּה ֵמָעֶליָה, ַוּתֹאֶמר:  ּדָ ַמֵהר ַוּתֹוֶרד ּכַ ַוּתְ מו  

ּתְ ְוַגם  ֶקה. ָוֵאׁשְ יָך ַאׁשְ ַמּלֶ ֵתה ְוַגם־ּגְ ׁשְ
ָקָתה. ים ִהׁשְ ַמּלִ ַהּגְ

 ? ת־ִמי ַאּתְ ַאל ֹאָתּה, ָוֹאַמר: ּבַ ָוֶאׁשְ מז  

ר  ן־ָנחֹור ֲאׁשֶ תּוֵאל ּבֶ ת־ּבְ ַוּתֹאֶמר: ּבַ
ּה  ֶזם ַעל־ַאּפָ ם ַהּנֶ ה. ָוָאׂשִ ָיְלָדה־ּלֹו ִמְלּכָ

ִמיִדים ַעל־ָיֶדיָה. ְוַהּצְ
ֲחֶוה ַליהָוה, ָוֲאָבֵרְך ֶאת־ְיהָוה  ּתַ ָוֶאּקֹד ָוֶאׁשְ מח  

ֶדֶרְך  ר ִהְנַחִני ּבְ ֱאֹלֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם, ֲאׁשֶ
ת־ֲאִחי ֲאֹדִני ִלְבנֹו. ֱאֶמת ָלַקַחת ֶאת־ּבַ
ים ֶחֶסד ֶוֱאֶמת  ֶכם ֹעׂשִ ה ִאם־ֶיׁשְ ְוַעּתָ מט  

ידּו ִלי,  ידּו ִלי, ְוִאם־ֹלא ַהּגִ ֶאת־ֲאֹדִני, ַהּגִ
ֹמאל. ְוֶאְפֶנה ַעל־ָיִמין אֹו ַעל־ׂשְ

ַען ָלָבן ּוְבתּוֵאל ַוּיֹאְמרּו: ֵמְיהָוה ָיָצא  ַוּיַ נ  

ר ֵאֶליָך ַרע אֹו־טֹוב. ּבֵ ָבר, לֹא נּוַכל ּדַ ַהּדָ
ה  ָ ה־ִרְבָקה ְלָפֶניָך, ַקח ָוֵלְך, ּוְתִהי ִאּשׁ ִהּנֵ נא  

ר ְיהָוה. ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ְלֶבן־ֲאֹדֶניָך, ּכַ

ימּו  ְסּכִ ים ֶחֶסד ֶוֱאֶמת — ִאם ּתַ ֶכם ֹעׂשִ מט ִאם־ֶיׁשְ
ה ְלִיְצָחק. ָ  ָלֵתת ֶאת ִרְבָקה ְלִאּשׁ

ׂש  ֹמאל — ֵאֵלְך ְלַחּפֵ ְוֶאְפֶנה ַעל־ָיִמין אֹו ַעל־ׂשְ
ִהי ַאֶחֶרת. ִמיׁשֶ

ן ל ּפַ ר ַאּבֶ ִרְבָקה — ִצּיֵ
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יָך  ֵתה ְוַגם ִלְגַמּלֶ ה ׁשְ ם־ַאּתָ ְוָאְמָרה ֵאַלי, ּגַ מד  

ר־ֹהִכיַח ְיהָוה  ה ֲאׁשֶ ָ ָאב, ִהוא ָהִאּשׁ ֶאׁשְ
ְלֶבן־ֲאֹדִני.

ה  י, ְוִהּנֵ ר ֶאל־ִלּבִ ה ְלַדּבֵ ֲאִני ֶטֶרם ֲאַכּלֶ מה  

ֶרד  ְכָמּה, ַוּתֵ ּה ַעל־ׁשִ ִרְבָקה ֹיֵצאת ְוַכּדָ
ִקיִני ָנא. ָאב. ָוֹאַמר ֵאֶליָה: ַהׁשְ ׁשְ ָהַעְיָנה ַוּתִ

ּה ֵמָעֶליָה, ַוּתֹאֶמר:  ּדָ ַמֵהר ַוּתֹוֶרד ּכַ ַוּתְ מו  

ּתְ ְוַגם  ֶקה. ָוֵאׁשְ יָך ַאׁשְ ַמּלֶ ֵתה ְוַגם־ּגְ ׁשְ
ָקָתה. ים ִהׁשְ ַמּלִ ַהּגְ

 ? ת־ִמי ַאּתְ ַאל ֹאָתּה, ָוֹאַמר: ּבַ ָוֶאׁשְ מז  

ר  ן־ָנחֹור ֲאׁשֶ תּוֵאל ּבֶ ת־ּבְ ַוּתֹאֶמר: ּבַ
ּה  ֶזם ַעל־ַאּפָ ם ַהּנֶ ה. ָוָאׂשִ ָיְלָדה־ּלֹו ִמְלּכָ

ִמיִדים ַעל־ָיֶדיָה. ְוַהּצְ
ֲחֶוה ַליהָוה, ָוֲאָבֵרְך ֶאת־ְיהָוה  ּתַ ָוֶאּקֹד ָוֶאׁשְ מח  

ֶדֶרְך  ר ִהְנַחִני ּבְ ֱאֹלֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם, ֲאׁשֶ
ת־ֲאִחי ֲאֹדִני ִלְבנֹו. ֱאֶמת ָלַקַחת ֶאת־ּבַ
ים ֶחֶסד ֶוֱאֶמת  ֶכם ֹעׂשִ ה ִאם־ֶיׁשְ ְוַעּתָ מט  

ידּו ִלי,  ידּו ִלי, ְוִאם־ֹלא ַהּגִ ֶאת־ֲאֹדִני, ַהּגִ
ֹמאל. ְוֶאְפֶנה ַעל־ָיִמין אֹו ַעל־ׂשְ

ַען ָלָבן ּוְבתּוֵאל ַוּיֹאְמרּו: ֵמְיהָוה ָיָצא  ַוּיַ נ  

ר ֵאֶליָך ַרע אֹו־טֹוב. ּבֵ ָבר, לֹא נּוַכל ּדַ ַהּדָ
ה  ָ ה־ִרְבָקה ְלָפֶניָך, ַקח ָוֵלְך, ּוְתִהי ִאּשׁ ִהּנֵ נא  

ר ְיהָוה. ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ְלֶבן־ֲאֹדֶניָך, ּכַ

ימּו  ְסּכִ ים ֶחֶסד ֶוֱאֶמת — ִאם ּתַ ֶכם ֹעׂשִ מט ִאם־ֶיׁשְ
ה ְלִיְצָחק. ָ  ָלֵתת ֶאת ִרְבָקה ְלִאּשׁ

ׂש  ֹמאל — ֵאֵלְך ְלַחּפֵ ְוֶאְפֶנה ַעל־ָיִמין אֹו ַעל־ׂשְ
ִהי ַאֶחֶרת. ִמיׁשֶ

ן ל ּפַ ר ַאּבֶ ִרְבָקה — ִצּיֵ
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ַמע ֶעֶבד ַאְבָרָהם  ר ׁשָ ֲאׁשֶ ַוְיִהי ּכַ נב  

חּו ַאְרָצה ַליהָוה. ּתַ ׁשְ ְבֵריֶהם, ַוּיִ ֶאת־ּדִ
ֵלי־ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְבָגִדים  ַוּיֹוֵצא ָהֶעֶבד ּכְ נג  

ֹנת ָנַתן ְלָאִחיָה  ן ְלִרְבָקה, ּוִמְגּדָ ּתֵ ַוּיִ
ּה. ּוְלִאּמָ

ר־ִעּמֹו,  ים ֲאׁשֶ ּתּו, הּוא ְוָהֲאָנׁשִ ׁשְ ַוּיֹאְכלּו ַוּיִ נד  

ֻחִני  ּלְ קּומּו ַבּבֶֹקר ַוּיֹאֶמר: ׁשַ ִלינּו, ַוּיָ ַוּיָ
ַלאֹדִני.

נּו  ֲעָר ִאּתָ ב ַהּנַ ׁשֵ ּה: ּתֵ ַוּיֹאֶמר ָאִחיָה ְוִאּמָ נה  

ֵלְך. ָיִמים אֹו ָעׂשֹור, ַאַחר ּתֵ
ַאֲחרּו ֹאִתי ַויהָוה  ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם: ַאל־ּתְ נו  

חּוִני ְוֵאְלָכה ַלאֹדִני. ּלְ י, ׁשַ ְרּכִ ִהְצִליַח ּדַ

יָה. ֲאָלה ֶאת־ּפִ ֲעָר ְוִנׁשְ ַוּיֹאְמרּו: ִנְקָרא ַלּנַ נז  

ְקְראּו ְלִרְבָקה ַוּיֹאְמרּו ֵאֶליָה: ֲהֵתְלִכי  ַוּיִ נח  

ה? ַוּתֹאֶמר: ֵאֵלְך. ִעם־ָהִאיׁש ַהּזֶ
ּה  חּו ֶאת־ִרְבָקה ֲאחָֹתם ְוֶאת־ֵמִנְקּתָ ּלְ ַוְיׁשַ נט  

יו. ְוֶאת־ֶעֶבד ַאְבָרָהם ְוֶאת־ֲאָנׁשָ
ַוְיָבְרכּו ֶאת־ִרְבָקה ַוּיֹאְמרּו ָלּה: ֲאֹחֵתנּו,  ס  
ֶאת ֲהִיי ְלַאְלֵפי ְרָבָבה, ְוִייַרׁש ַזְרֵעְך ֶאת 

ַער ׂשְנָאיו. ׁשַ
ְבָנה  ְרּכַ ָקם ִרְבָקה ְוַנֲעֹרֶתיָה ַוּתִ ַוּתָ סא  

ח  ּקַ ַלְכָנה ַאֲחֵרי ָהִאיׁש, ַוּיִ ים ַוּתֵ ַמּלִ ַעל־ַהּגְ
ַלְך. ָהֶעֶבד ֶאת־ִרְבָקה ַוּיֵ

ֵהִביא ֵמֶאֶרץ  ים, ׁשֶ רֹות ְיֵבׁשִ ֹנת — ִמיֵני ּפֵ ּוִמְגּדָ נג  
ַנַען. ּכְ

ֻחִני — ַהְרׁשּו ִלי ָלֶלֶכת. ּלְ ׁשַ נד  

ים. ָרה ֳחָדׁשִ ָנה אֹו ֲעׂשָ ָיִמים אֹו ָעׂשֹור — ׁשָ נה  

ַאל ָמה  יָה — ִנׁשְ ֲאָלה ֶאת־ּפִ ֲעָר ְוִנׁשְ ִנְקָרא ַלּנַ נז 
ּה. ְעּתָ ּדַ

ָלה אֹוָתּה. ֵהִניָקה אֹוָתּה ְוִגּדְ ה ׁשֶ ָ ּה — ָהִאּשׁ ֵמִנְקּתָ נט 

ְהיּו ְלִרְבָקה  ּיִ ָנה ׁשֶ ּוָ ַאּתְ ֲהִיי ְלַאְלֵפי ְרָבָבה – ַהּכַ ס 
יכּו אֹוָתּה. ְמׁשִ ּיַ ים ׁשֶ ים ְודֹורֹות ַרּבִ ֶצֱאָצִאים ַרּבִ
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ֵאר ַלַחי ֹרִאי, ְוהּוא  א ִמּבֹוא ּבְ ְוִיְצָחק ּבָ סב  

ֶגב. ֶאֶרץ ַהּנֶ ב ּבְ יֹוׁשֵ
ֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב,  ּשָׂ ֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ּבַ ַוּיֵ סג  
ִאים. ים ּבָ ה ְגַמּלִ ְרא, ְוִהּנֵ א ֵעיָניו ַוּיַ ּשָׂ ַוּיִ

ֶרא ֶאת־ִיְצָחק,  א ִרְבָקה ֶאת־ֵעיֶניָה ַוּתֵ ּשָׂ ַוּתִ סד  

ָמל. ּפֹל ֵמַעל ַהּגָ ַוּתִ
ֶזה ַההֵֹלְך  ַוּתֹאֶמר ֶאל־ָהֶעֶבד: ִמי־ָהִאיׁש ַהּלָ סה  

ֶדה ִלְקָראֵתנּו? ַוּיֹאֶמר ָהֶעֶבד: הּוא ֲאדִֹני.  ּשָׂ ּבַ
ס. ְתּכָ ִעיף ַוּתִ ח ַהּצָ ּקַ ַוּתִ

ר  ָבִרים ֲאׁשֶ ל־ַהּדְ ר ָהֶעֶבד ְלִיְצָחק ֶאת ּכָ ַוְיַסּפֵ סו  

ה. ָעׂשָ
ח  ּקַ ָרה ִאּמֹו, ַוּיִ ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק ָהאֱֹהָלה ׂשָ סז  

ֱאָהֶבָה,  ה. ַוּיֶ ָ ִהי־לֹו ְלִאּשׁ ֶאת־ִרְבָקה ַוּתְ
ֵחם ִיְצָחק ַאֲחֵרי ִאּמֹו. ּנָ ַוּיִ

ר: סּוק סז ְמֻסּפָ סּוק סב ַעד ּפָ  ִמּפָ
ׁשּו.  ִרְבָקה ְוִיְצָחק ִנְפּגְ

ה ְוָאַהב אֹוָתּה. ָ ִיְצָחק ָלַקח ֶאת ִרְבָקה ְלִאּשׁ

מֹו  ִניָסה ְלָמקֹום ּוׁשְ ֵאר ַלַחי ֹרִאי — ֵמַהּכְ ִמּבֹוא ּבְ סב  
ֵאר ַלַחי ֹרִאי. ּבְ

ּה  ֵחם — ִיְצָחק ָאַהב ֶאת ִרְבָקה ְמאֹוד ּוָמָצא ּבָ ּנָ ַוּיִ סז  
 ֶנָחָמה ַעל מֹות ִאּמֹו.

ּקּור ִנחּוִמים ֵאֶצל  ים נֹוֲהִגים ַלֲעֹרְך ּבִ ָיֵמינּו, ֲאָנׁשִ ּבְ
ְבָעה. ִ ְזַמן ַהּשׁ ת ּבִ ְקרֹוֵבי ַהּמֵ

 ִיְצָחק ּפֹוֵגׁש ֶאת ִרְבָקה — 
קֹוִביץ לֹום מֹוׁשְ ר ׁשָ ִצּיֵ
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ֵאר ַלַחי ֹרִאי, ְוהּוא  א ִמּבֹוא ּבְ ְוִיְצָחק ּבָ סב  

ֶגב. ֶאֶרץ ַהּנֶ ב ּבְ יֹוׁשֵ
ֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב,  ּשָׂ ֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ּבַ ַוּיֵ סג  
ִאים. ים ּבָ ה ְגַמּלִ ְרא, ְוִהּנֵ א ֵעיָניו ַוּיַ ּשָׂ ַוּיִ

ֶרא ֶאת־ִיְצָחק,  א ִרְבָקה ֶאת־ֵעיֶניָה ַוּתֵ ּשָׂ ַוּתִ סד  

ָמל. ּפֹל ֵמַעל ַהּגָ ַוּתִ
ֶזה ַההֵֹלְך  ַוּתֹאֶמר ֶאל־ָהֶעֶבד: ִמי־ָהִאיׁש ַהּלָ סה  

ֶדה ִלְקָראֵתנּו? ַוּיֹאֶמר ָהֶעֶבד: הּוא ֲאדִֹני.  ּשָׂ ּבַ
ס. ְתּכָ ִעיף ַוּתִ ח ַהּצָ ּקַ ַוּתִ

ר  ָבִרים ֲאׁשֶ ל־ַהּדְ ר ָהֶעֶבד ְלִיְצָחק ֶאת ּכָ ַוְיַסּפֵ סו  

ה. ָעׂשָ
ח  ּקַ ָרה ִאּמֹו, ַוּיִ ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק ָהאֱֹהָלה ׂשָ סז  

ֱאָהֶבָה,  ה. ַוּיֶ ָ ִהי־לֹו ְלִאּשׁ ֶאת־ִרְבָקה ַוּתְ
ֵחם ִיְצָחק ַאֲחֵרי ִאּמֹו. ּנָ ַוּיִ

ר: סּוק סז ְמֻסּפָ סּוק סב ַעד ּפָ  ִמּפָ
ׁשּו.  ִרְבָקה ְוִיְצָחק ִנְפּגְ

ה ְוָאַהב אֹוָתּה. ָ ִיְצָחק ָלַקח ֶאת ִרְבָקה ְלִאּשׁ

מֹו  ִניָסה ְלָמקֹום ּוׁשְ ֵאר ַלַחי ֹרִאי — ֵמַהּכְ ִמּבֹוא ּבְ סב  
ֵאר ַלַחי ֹרִאי. ּבְ

ּה  ֵחם — ִיְצָחק ָאַהב ֶאת ִרְבָקה ְמאֹוד ּוָמָצא ּבָ ּנָ ַוּיִ סז  
 ֶנָחָמה ַעל מֹות ִאּמֹו.

ּקּור ִנחּוִמים ֵאֶצל  ים נֹוֲהִגים ַלֲעֹרְך ּבִ ָיֵמינּו, ֲאָנׁשִ ּבְ
ְבָעה. ִ ְזַמן ַהּשׁ ת ּבִ ְקרֹוֵבי ַהּמֵ

 ִיְצָחק ּפֹוֵגׁש ֶאת ִרְבָקה — 
קֹוִביץ לֹום מֹוׁשְ ר ׁשָ ִצּיֵ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק כד

 אַבְָרהָם ָׁשלַח ֶאת עַבְּדֹו לְָחָרן 
לְהָבִיא אִָּׁשה לְיִצְחָק

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק ט

ֵאיזֹו ַהְחָלָטה ֶהְחִליט ַאְבָרָהם? א.   .1

ל ֶאת ַהַהְחָלָטה ַהּזֹאת? ַמּדּוַע ִקּבֵ ב.   

ָנה ְלִבּצּוַע ַהַהְחָלָטה?  ֶאל ִמי ּפָ ג.   

ׁש? ה ָחׁשַ ַאל ָהֶעֶבד ֶאת ַאְבָרָהם, ִמּמָ ָמה ׁשָ א.    .2

ִאּסּור ָחמּור? ָמה ָאַסר ַאְבָרָהם ַעל ָהֶעֶבד ּבְ ב.   

תּוב: ָפסּוק ז ּכָ ּבְ  .3

ית ָאִבי  ר ְלָקַחִני ִמּבֵ ַמִים, ֲאׁשֶ ָ  ְיהָוה ֱאֹלֵהי ַהּשׁ
ע־ִלי ֵלאֹמר,  ּבַ ר ִנׁשְ ר־ִלי ַוֲאׁשֶ ּבֶ ר ּדִ י ַוֲאׁשֶ  ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדּתִ

ַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶניָך,  ן ֶאת־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת, הּוא ִיׁשְ  ְלַזְרֲעָך ֶאּתֵ

ם. ָ ה ִלְבִני ִמּשׁ ָ ְוָלַקְחּתָ ִאּשׁ

ּבֹו ְמעֹוֵדד ַאְבָרָהם ֶאת ָהֶעֶבד: ט ׁשֶ ּפָ ׁשְ סּוק ֶאת ַהּמִ ַהֲעִתיקּו ִמּתֹוְך ַהּפָ
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 .1
אפשר להציע 

לתלמידים לספר, 
 אם יש אנשים 

המשמשים להם דוגמה. 
מי הם? במה?

ם.  ר ֶהְסּכֵ ֵ בּות אֹו ְלַאּשׁ ר ִהְתַחּיְ ֵ ֵדי ְלַאּשׁ ָיֵמינּו נֹוֲהִגים ִלְלֹחץ ָיַדִים ּכְ ּבְ   .4 

ֹאֶפן ׁשֹוֶנה. יֵמי ַאְבָרָהם ָנֲהגּו ּבְ ּבִ

ת ַאְבָרָהם? ׁשַ ּקָ ַע ֶאת ּבַ ב ְלַבּצֵ הּוא ִמְתַחּיֵ ר ׁשֶ ֵ ֵדי ְלַאּשׁ ה ָהֶעֶבד ּכְ ָמה ָעׂשָ  

הָעֶבֶד ּפֹוגֵׁש ֶאת ִרבְָקה

ִקְראּו ִמּפָסּוק י עַד ּפָסּוק כז

ֶעְזַרת ִמְבָחן.  ְתִאיָמה ְלִיְצָחק ּבְ ֲעָרה ַהּמַ ָהֶעֶבד ֶהְחִליט ְלַגּלֹות ִמי ַהּנַ   .1

ְבָחן? ַמהּו ַהּמִ  

ָמה ָלַמד ָהֶעֶבד ַעל ִרְבָקה ֵמִהְתַנֲהגּוָתה?   .2

יַצד הֹוָדה ָהֶעֶבד ְלִרְבָקה? ּכֵ   .3

נֹות? ּתָ ַתן ָלּה ֶאת ַהּמַ ּנָ ׁש ָהֶעֶבד ֵמִרְבָקה ְלַאַחר ׁשֶ ּקֵ ַאל ּוָמה ּבִ ָמה ׁשָ   .4

ה ְלִיְצָחק? ָ ִאּשׁ ִרְבָקה ּכְ ַחר ּבְ ֱאלִֹהים ּבָ טּוַח ׁשֶ יַצד ָהָיה ָהֶעֶבד ּבָ ּכֵ   .5
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ם.  ר ֶהְסּכֵ ֵ בּות אֹו ְלַאּשׁ ר ִהְתַחּיְ ֵ ֵדי ְלַאּשׁ ָיֵמינּו נֹוֲהִגים ִלְלֹחץ ָיַדִים ּכְ ּבְ   .4 

ֹאֶפן ׁשֹוֶנה. יֵמי ַאְבָרָהם ָנֲהגּו ּבְ ּבִ

ת ַאְבָרָהם? ׁשַ ּקָ ַע ֶאת ּבַ ב ְלַבּצֵ הּוא ִמְתַחּיֵ ר ׁשֶ ֵ ֵדי ְלַאּשׁ ה ָהֶעֶבד ּכְ ָמה ָעׂשָ  

הָעֶבֶד ּפֹוגֵׁש ֶאת ִרבְָקה

ִקְראּו ִמּפָסּוק י עַד ּפָסּוק כז

ֶעְזַרת ִמְבָחן.  ְתִאיָמה ְלִיְצָחק ּבְ ֲעָרה ַהּמַ ָהֶעֶבד ֶהְחִליט ְלַגּלֹות ִמי ַהּנַ   .1

ְבָחן? ַמהּו ַהּמִ  

ָמה ָלַמד ָהֶעֶבד ַעל ִרְבָקה ֵמִהְתַנֲהגּוָתה?   .2

יַצד הֹוָדה ָהֶעֶבד ְלִרְבָקה? ּכֵ   .3

נֹות? ּתָ ַתן ָלּה ֶאת ַהּמַ ּנָ ׁש ָהֶעֶבד ֵמִרְבָקה ְלַאַחר ׁשֶ ּקֵ ַאל ּוָמה ּבִ ָמה ׁשָ   .4

ה ְלִיְצָחק? ָ ִאּשׁ ִרְבָקה ּכְ ַחר ּבְ ֱאלִֹהים ּבָ טּוַח ׁשֶ יַצד ָהָיה ָהֶעֶבד ּבָ ּכֵ   .5
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הָעֶבֶד נִפְּגַׁש עִם ִמְׁשַּפַחת ִרבְָקה

ִקְראּו ִמּפָסּוק כח עַד ּפָסּוק מד

תּוב: ָפסּוק ל ּכָ ּבְ

ִמִדים ַעל־ְיֵדי ֲאֹחתֹו,  ֶזם ְוֶאת־ַהּצְ ְרֹאת ֶאת־ַהּנֶ  ַוְיִהי ּכִ
ר ֵאַלי ָהִאיׁש,  ְבֵרי ִרְבָקה ֲאֹחתֹו ֵלאֹמר, ּכֹה־ִדּבֶ ְמעֹו ֶאת־ּדִ  ּוְכׁשָ

ים ַעל־ָהָעִין. ַמּלִ ה ֹעֵמד ַעל־ַהּגְ ֹבא ֶאל־ָהִאיׁש, ְוִהּנֵ ַוּיָ

סּוק ֶזה? י ּפָ ם ָלָבן ַעל ּפִ ֵ ה ִהְתַרּשׁ ִמּמָ  .1

ל  יָרה ִמְקִרים ֲאֵחִרים ׁשֶ ַחת ִרְבָקה ַמְזּכִ ּפַ ֵני ִמׁשְ ֲהגּו ּבְ ּנָ ַהְכָנַסת ָהאֹוְרִחים ׁשֶ   .2

ְכרּו ְוִכְתבּו: ית. ִהּזָ ֵראׁשִ ֵסֶפר ּבְ ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ּבְ

 = 	

 = 	

 = 	

ה  ָ ַדאי ָלֶהם ָלֵתת ֶאת ִרְבָקה ְלִאּשׁ ּכְ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ְכֵנַע ָהֶעֶבד ֶאת ּבְ יַצד ׁשִ  3.  ּכֵ

סּוק נג( ְלִיְצָחק? )ּפָ

ַעת ָהֶעֶבד? ָמָתם ְלַהּצָ ָחה ֶאת ַהְסּכָ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ קּו ּבְ יַצד ִנּמְ ּכֵ   .4

112   �   פֶֶרק כד

לַֹח ֶאת ִרְבָקה ִלְכַנַען?  ׁשּו ִלׁשְ ָהַאִחים ָחׁשְ ּפּור ׁשֶ ר ָלַדַעת ְלִפי ַהּסִ ֵאיְך ֶאְפׁשָ   .5

סּוק נו( )ּפָ

ָרה? ֲערּו ַמּדּוַע ֵהִביא ִיְצָחק ֶאת ִרְבָקה ְלֹאֶהל ׂשָ 6. ׁשַ

ָיֵמינּו: ים ּבֹו ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ּבֹו ִמׁשְ ִפְרֵקנּו ָלאֶֹפן ׁשֶ ּטּוי ּבְ ין ַהּבִ ַקו ּבֵ 7. ַהְתִאימּו ּבְ

ט ֵמַהּתֹוָרה. ּפָ ׁשְ ּמִ ה ַהּדֹוָמה ָלּה ּבַ ּלָ ִאּיּור ְוֶאת ַהּמִ ה ּבָ ּלָ ִצְבעּו ֶאת ַהּמִ  

ֶרְך. ּדֶ ֹוֲחחּו ּבַ ּשׂ ֵער ׁשֶ ִרְבָקה ָהְלָכה ִעם ָהֶעֶבד ִלְכַנַען. ֵיׁש ְלׁשַ   .8

ר ָהֶעֶבד?  ָמה ִהְתַעְנְיָנה? ָמה ִסּפֵ ֲאָלה ִרְבָקה? ּבְ ַעל ָמה ׂשֹוֲחחּו? ָמה ׁשָ  

יגּו. ְמְינּו ְוַהּצִ ּדַ

ָידֹו ֶדֶרְך ֱאֶמת       ְוָכל טּוב ֲאֹדָניו ּבְ ָך       ִהְנַחִני ּבְ ְרּכֶ   ְוִהְצִליַח ּדַ
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לַֹח ֶאת ִרְבָקה ִלְכַנַען?  ׁשּו ִלׁשְ ָהַאִחים ָחׁשְ ּפּור ׁשֶ ר ָלַדַעת ְלִפי ַהּסִ ֵאיְך ֶאְפׁשָ   .5

סּוק נו( )ּפָ

ָרה? ֲערּו ַמּדּוַע ֵהִביא ִיְצָחק ֶאת ִרְבָקה ְלֹאֶהל ׂשָ 6. ׁשַ

ָיֵמינּו: ים ּבֹו ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ּבֹו ִמׁשְ ִפְרֵקנּו ָלאֶֹפן ׁשֶ ּטּוי ּבְ ין ַהּבִ ַקו ּבֵ 7. ַהְתִאימּו ּבְ

ט ֵמַהּתֹוָרה. ּפָ ׁשְ ּמִ ה ַהּדֹוָמה ָלּה ּבַ ּלָ ִאּיּור ְוֶאת ַהּמִ ה ּבָ ּלָ ִצְבעּו ֶאת ַהּמִ  

ֶרְך. ּדֶ ֹוֲחחּו ּבַ ּשׂ ֵער ׁשֶ ִרְבָקה ָהְלָכה ִעם ָהֶעֶבד ִלְכַנַען. ֵיׁש ְלׁשַ   .8

ר ָהֶעֶבד?  ָמה ִהְתַעְנְיָנה? ָמה ִסּפֵ ֲאָלה ִרְבָקה? ּבְ ַעל ָמה ׂשֹוֲחחּו? ָמה ׁשָ  

יגּו. ְמְינּו ְוַהּצִ ּדַ

ָידֹו ֶדֶרְך ֱאֶמת       ְוָכל טּוב ֲאֹדָניו ּבְ ָך       ִהְנַחִני ּבְ ְרּכֶ   ְוִהְצִליַח ּדַ
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צריכה להמשיך את מסורת 
שרה. בכך שתגור באוהל 
ותשמע סיפורים על שרה 
תוכל לעשות כן. המעשה 
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ֶּפֶרק כה

י ַאְבָרָהם,  ֵני־ַחּיֵ ה ְיֵמי ׁשְ ְוֵאּלֶ ז  

ָנה ְוָחֵמׁש  ְבִעים ׁשָ ָנה ְוׁשִ ר־ָחי: ְמַאת ׁשָ ֲאׁשֶ
ִנים. ׁשָ

יָבה טֹוָבה ָזֵקן  ׂשֵ ָמת ַאְבָרָהם ּבְ ְגַוע ַוּיָ ַוּיִ ח  

יו. ָאֶסף ֶאל־ַעּמָ ֵבַע, ַוּיֵ ְוׂשָ
ָניו  ָמֵעאל ּבָ רּו ֹאתֹו ִיְצָחק ְוִיׁשְ ְקּבְ ַוּיִ ט  

ֵדה ֶעְפֹרן  ָלה, ֶאל־ׂשְ ְכּפֵ ֶאל־ְמָעַרת ַהּמַ
ֵני ַמְמֵרא. ר ַעל־ּפְ י, ֲאׁשֶ ן־ֹצַחר ַהִחּתִ ּבֶ

ֵני־ֵחת,  ר־ָקָנה ַאְבָרָהם ֵמֵאת ּבְ ֶדה, ֲאׁשֶ ַהּשָׂ י  

ּתֹו. ָרה ִאׁשְ ר ַאְבָרָהם ְוׂשָ ה ֻקּבַ ּמָ ׁשָ
ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם, ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים  יא  

ֵאר ַלַחי  ב ִיְצָחק ִעם־ּבְ ׁשֶ נֹו. ַוּיֵ ֶאת־ִיְצָחק ּבְ
ֹרִאי.

ן־ַאְבָרָהם: ַאְבָרָהם  ה ּתֹוְלֹדת ִיְצָחק ּבֶ ְוֵאּלֶ יט  

הֹוִליד ֶאת־ִיְצָחק.
ַקְחּתֹו  ָנה ּבְ ִעים ׁשָ ן־ַאְרּבָ ַוְיִהי ִיְצָחק ּבֶ כ  

ן  ּדַ י ִמּפַ תּוֵאל ָהֲאַרּמִ ת־ּבְ ֶאת־ִרְבָקה ּבַ
ה. ָ י, לֹו ְלִאּשׁ ֲאָרם, ֲאחֹות ָלָבן ָהֲאַרּמִ

י  ּתֹו, ּכִ ר ִיְצָחק ַליהָוה ְלֹנַכח ִאׁשְ ְעּתַ ַוּיֶ כא  

ַהר ִרְבָקה  ָעֶתר לֹו ְיהָוה ַוּתַ ֲעָקָרה ִהוא, ַוּיֵ
ּתֹו. ִאׁשְ

ל ַאְבָרָהם. ר ַעל מֹותֹו ׁשֶ סּוק יא ְמֻסּפָ סּוק ז ַעד ּפָ ִמּפָ

ל ַאְבָרָהם. יו ׁשֶ נֹות ַחּיָ י ַאְבָרָהם — ׁשְ ֵני־ַחּיֵ ׁשְ ז  
ְגַוע — ֵמת. ַוּיִ ח  

ֲאִריכּות ָיִמים.  יָבה טֹוָבה — ּבַ ׂשֵ ּבְ   
ר. יו — ֵמת ְוִנְקּבַ ָאֶסף ֶאל־ַעּמָ ַוּיֵ  

ִעם — ְלַיד. יא  
ֶגב. ּנֶ ם ָמקֹום ּבַ ֵאר ַלַחי ֹרִאי — ׁשֵ ּבְ  

ׁש ֵמה'. ל ּוִבּקֵ ּלֵ ר — ִהְתּפַ ְעּתַ ַוּיֶ כא  
תֹו  ׁשָ ּקָ א ֶאת ּבַ ים ְלַמּלֵ ר, ִהְסּכִ ָעֶתר — ה' ֶנְעּתַ ַוּיֵ  

ל ִיְצָחק. ׁשֶ
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ן  ּה, ַוּתֹאֶמר: ִאם־ּכֵ ִקְרּבָ ִנים ּבְ ְתֹרְצצּו ַהּבָ ַוּיִ כב  

ֶלְך ִלְדֹרש ֶאת־ְיהָוה. ה ָאֹנִכי? ַוּתֵ ה ּזֶ ָלּמָ
ֵני  ִבְטֵנְך, ּוׁשְ ֵני גִֹיים ּבְ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ָלּה: ׁשְ כג  

ֵרדּו, ּוְלֹאם ִמְלֹאם  ַעִיְך ִיּפָ ים ִמּמֵ ְלֻאּמִ
ֶיֱאָמץ, ְוַרב ַיֲעֹבד ָצִעיר.

ִבְטָנּה. ה תֹוִמם ּבְ ְמְלאּו ָיֶמיָה ָלֶלֶדת, ְוִהּנֵ ַוּיִ כד 

ֶרת  ַאּדֶ ּלֹו ּכְ ֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני, ּכֻ ַוּיֵ כה  

ו. מֹו ֵעׂשָ ְקְראּו ׁשְ ָער, ַוּיִ ׂשֵ
ְוַאֲחֵרי־ֵכן ָיָצא ָאִחיו, ְוָידֹו ֹאֶחֶזת  כו 

מֹו ַיֲעֹקב. ְוִיְצָחק  ְקָרא ׁשְ ו, ַוּיִ ֲעֵקב ֵעׂשָ ּבַ
ֶלֶדת ֹאָתם. ָנה ּבְ ים ׁשָ ִ ּשׁ ן־ׁשִ ּבֶ

ר: סּוק כח ְמֻסּפָ סּוק יט ַעד ּפָ  ִמּפָ
 ִרְבָקה ָהְיָתה ֲעָקָרה.

ׁש ֶיֶלד. ל ַלה' ּוִבּקֵ ּלֵ  ִיְצָחק ִהְתּפַ
אֹוִמים. תֹו ּוְלִרְבָקה נֹוְלדּו ּתְ ׁשָ ַמע ְלַבּקָ ֱאֹלִהים ׁשָ

ִבְטָנּה. ִנים ָזזּו ּבְ ּה — ַהּבָ ִקְרּבָ ִנים ּבְ ְתֹרְצצּו ַהּבָ ַוּיִ כב 
ל ַלה'. ּלֵ ׁש ּוְלִהְתּפַ ִלְדרׁש — ְלַבּקֵ  

ַנִיְך ִיְהֶיה ָאב  ל ֶאָחד ִמּבָ ִבְטֵנְך — ּכָ ֵני גֹוִים ּבְ ׁשְ כג 
ֵלם. ְלַעם ׁשָ

ים  ֵני ָהַעּמִ ֵרדּו — ׁשְ ַעִיְך ִיּפָ ים ִמּמֵ ֵני ְלֻאּמִ ּוׁשְ  
לֹום. ׁשָ ַיַחד ּבְ ַנִיְך ֹלא ִיְחיּו ּבְ ִמּבָ

ֶיֱאָמץ — ִיְהֶיה ָחָזק יֹוֵתר.  
ִעיר ִיְהֶיה ָחׁשּוב יֹוֵתר  ן ַהּצָ ְוַרב ַיֲעֹבד ָצִעיר – ַהּבֵ  

כֹור. ן ַהּבְ ֵמַהּבֵ

ָרֵאל ּבּוִלים — ּדַֹאר ִיׂשְ
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ן  ּה, ַוּתֹאֶמר: ִאם־ּכֵ ִקְרּבָ ִנים ּבְ ְתֹרְצצּו ַהּבָ ַוּיִ כב  

ֶלְך ִלְדֹרש ֶאת־ְיהָוה. ה ָאֹנִכי? ַוּתֵ ה ּזֶ ָלּמָ
ֵני  ִבְטֵנְך, ּוׁשְ ֵני גִֹיים ּבְ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ָלּה: ׁשְ כג  

ֵרדּו, ּוְלֹאם ִמְלֹאם  ַעִיְך ִיּפָ ים ִמּמֵ ְלֻאּמִ
ֶיֱאָמץ, ְוַרב ַיֲעֹבד ָצִעיר.

ִבְטָנּה. ה תֹוִמם ּבְ ְמְלאּו ָיֶמיָה ָלֶלֶדת, ְוִהּנֵ ַוּיִ כד 

ֶרת  ַאּדֶ ּלֹו ּכְ ֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני, ּכֻ ַוּיֵ כה  

ו. מֹו ֵעׂשָ ְקְראּו ׁשְ ָער, ַוּיִ ׂשֵ
ְוַאֲחֵרי־ֵכן ָיָצא ָאִחיו, ְוָידֹו ֹאֶחֶזת  כו 

מֹו ַיֲעֹקב. ְוִיְצָחק  ְקָרא ׁשְ ו, ַוּיִ ֲעֵקב ֵעׂשָ ּבַ
ֶלֶדת ֹאָתם. ָנה ּבְ ים ׁשָ ִ ּשׁ ן־ׁשִ ּבֶ

ר: סּוק כח ְמֻסּפָ סּוק יט ַעד ּפָ  ִמּפָ
 ִרְבָקה ָהְיָתה ֲעָקָרה.

ׁש ֶיֶלד. ל ַלה' ּוִבּקֵ ּלֵ  ִיְצָחק ִהְתּפַ
אֹוִמים. תֹו ּוְלִרְבָקה נֹוְלדּו ּתְ ׁשָ ַמע ְלַבּקָ ֱאֹלִהים ׁשָ

ִבְטָנּה. ִנים ָזזּו ּבְ ּה — ַהּבָ ִקְרּבָ ִנים ּבְ ְתֹרְצצּו ַהּבָ ַוּיִ כב 
ל ַלה'. ּלֵ ׁש ּוְלִהְתּפַ ִלְדרׁש — ְלַבּקֵ  

ַנִיְך ִיְהֶיה ָאב  ל ֶאָחד ִמּבָ ִבְטֵנְך — ּכָ ֵני גֹוִים ּבְ ׁשְ כג 
ֵלם. ְלַעם ׁשָ

ים  ֵני ָהַעּמִ ֵרדּו — ׁשְ ַעִיְך ִיּפָ ים ִמּמֵ ֵני ְלֻאּמִ ּוׁשְ  
לֹום. ׁשָ ַיַחד ּבְ ַנִיְך ֹלא ִיְחיּו ּבְ ִמּבָ

ֶיֱאָמץ — ִיְהֶיה ָחָזק יֹוֵתר.  
ִעיר ִיְהֶיה ָחׁשּוב יֹוֵתר  ן ַהּצָ ְוַרב ַיֲעֹבד ָצִעיר – ַהּבֵ  

כֹור. ן ַהּבְ ֵמַהּבֵ

ָרֵאל ּבּוִלים — ּדַֹאר ִיׂשְ
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ו ִאיׁש ֹיֵדַע ַצִיד,  ָעִרים, ַוְיִהי ֵעׂשָ לּו ַהּנְ ְגּדְ ַוּיִ כז  

ם, ֹיֵשב ֹאָהִלים. ֶדה, ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ ִאיׁש ׂשָ
ִפיו,  י־ַצִיד ּבְ ו, ּכִ ֱאַהב ִיְצָחק ֶאת־ֵעׂשָ ַוּיֶ כח  

ְוִרְבָקה ֹאֶהֶבת ֶאת־ַיֲעֹקב.
ֶדה  ו ִמן־ַהּשָׂ ֹבא ֵעׂשָ ֶזד ַיֲעֹקב ָנִזיד, ַוּיָ ַוּיָ כט  

ְוהּוא ָעֵיף.
ו ֶאל־ַיֲעֹקב: ַהְלִעיֵטִני ָנא  ַוּיֹאֶמר ֵעׂשָ ל  
י ָעֵיף ָאֹנִכי.  ה, ּכִ ִמן־ָהָאֹדם ָהָאֹדם ַהּזֶ

מֹו ֱאדֹום. ן ָקָרא־ׁשְ ַעל־ּכֵ
ֹכָרְתָך  ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב: ִמְכָרה ַכּיֹום ֶאת־ּבְ לא  

ִלי.
ה ָאֹנִכי הֹוֵלְך ָלמּות,  ו: ִהּנֵ ַוּיֹאֶמר ֵעׂשָ לב  

ֹכָרה? ה ִלי ּבְ ה־ּזֶ ְוָלּמָ
ַבע  ָ ּשׁ ּיֹום. ַוּיִ י ּכַ ְבָעה ּלִ ָ ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב: ִהּשׁ לג  

ֹכָרתֹו ְלַיֲעֹקב. ְמּכֹר ֶאת־ּבְ לֹו, ַוּיִ
ים,  ו ֶלֶחם ּוְנִזיד ֲעָדׁשִ ְוַיֲעֹקב ָנַתן ְלֵעׂשָ לד  

ו  ֶבז ֵעׂשָ ַלְך. ַוּיִ ָקם ַוּיֵ ּתְ ַוּיָ ׁשְ ַוּיֹאַכל ַוּיֵ
ֹכָרה. ֶאת־ַהּבְ

ד ֻמְמֶחה. ִאיׁש ֹיֵדַע ַצִיד — ַצּיָ כז  
ִמים, רֹוֶעה ֶאת  ב ֹאָהִלים — ִאיׁש ּתָ ם, יׁשֵ ִאיׁש ּתָ  

ַהּצֹאן.
ְיָתה ַצִיד  ו ָנַהג ְלָהִביא ַהּבַ ִפיו — ֵעׂשָ י־ַצִיד ּבְ ּכִ כח  

ְלַמֲאָכל ְלִיְצָחק.

ר: סּוק לד ְמֻסּפָ סּוק כט ַעד ּפָ  ִמּפָ
כֹוָרה  ים ִלְמּכֹר ְלַיֲעֹקב ֶאת ְזֻכּיֹות ַהּבְ ו ִהְסּכִ ֵעׂשָ

ים. ֲעבּור ְנִזיד ֲעָדׁשִ ּבַ

יל. ְבׁשִ ל ּתַ ֵ ּשׁ ֶזד ַיֲעֹקב ָנִזיד — ַיֲעֹקב ּבִ ַוּיָ כט 
ה. ַהְלִעיֵטִני — ַהֲאִכיֵלִני ַהְרּבֵ ל 

מֹו ֱאדֹום — ָהָעם ָהֱאדֹוִמי ָהיּו  ן ָקָרא־ׁשְ ַעל־ּכֵ  
ו. ֶצֱאָצֵאי ֵעׂשָ

ו. ִמְכָרה ַכּיֹום — ְמֹכר ִלי ַעְכׁשָ לא 
ֵהן:  ָך ׁשֶ ּלְ כֹור ׁשֶ ֹכָרְתָך — ֶאת ְזֻכּיֹות ַהּבְ ֶאת־ּבְ  

ה ְוַתְפִקיד ָחׁשּוב  ָ ֻרּשׁ דֹול יֹוֵתר ֵמַהּיְ ל ֵחֶלק ּגָ ְלַקּבֵ
ָחה. ּפָ ׁשְ ּמִ יֹוֵתר ּבַ

ָיֵמינּו,  כֹוָרה. ּבְ ֶבז — ִזְלֵזל ְוָלַעג ִלְזֻכּיֹות ַהּבְ ַוּיִ לד  
ים לֹוֲעִגים ּוָבִזים, ֵהם ִלְפָעִמים  ר ֲאָנׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ

קֹוְרִאים: ּבּוז.

כֹוָרה ְלַיֲעֹקב —  ו מֹוֵכר ֶאת ַהּבְ  ֵעׂשָ
ַרְנְדט ר ֶרְמּבְ ִצּיֵ
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אַבְָרהָם ֵמת ּבְֵׂשיבָה טֹובָה

ִקְראּו ִמּפָסּוק ז עַד ּפָסּוק יא

תּוב: ָפסּוק ח ּכָ ּבְ

ֵבַע,  יָבה טֹוָבה ָזֵקן ְוׂשָ ׂשֵ ָמת ַאְבָרָהם ּבְ ְגַוע ַוּיָ  ַוּיִ
יו. ָאֶסף ֶאל־ַעּמָ ַוּיֵ

ה ֵמת:  ּלָ ֶפת ַלּמִ ה ִנְרּדֶ סּוק ִמּלָ א. ַהֲעִתיקּו ֵמַהּפָ   .1

ר:  ה ִנְקּבַ ּלָ ֶפת ַלּמִ ה ִנְרּדֶ סּוק ִמּלָ ב. ַהֲעִתיקּו ֵמַהּפָ  

ה":  ה "ְמֻרּצֶ ּלָ ף ַלּמִ ְרּדָ ּטּוי ַהּנִ ג. ַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּבִ   

יו  ַחּיָ יָבה טֹוָבה", ׁשֶ ׂשֵ ַאְבָרָהם ֵמת "ּבְ תּוב, ׁשֶ יִמים ִעם ַהּכָ ם ַמְסּכִ ַהִאם ַאּתֶ   .2

ְתבּו ִנּמּוִקים. ָהיּו טֹוִבים? ּכִ

יו ָהיּו טֹוִבים: ַחּיָ ִנּמּוִקים ׁשֶ א.   

ם ֵארּוִעים ֲעצּוִבים? ָהיּו ּגַ ִבים ׁשֶ ם חֹוׁשְ ַהִאם ַאּתֶ ב.   

יו: ַחּיָ ם ֵארּוִעים ֲעצּוִבים ּבְ ָהיּו ּגַ ִנּמּוִקים ְלָכְך ׁשֶ   

ַיַחד ֶאת ַאְבָרָהם. ָמֵעאל ָקְברּו ּבְ ִיְצָחק ְוִיׁשְ  .3 

ָמֵעאל? ין ִיְצָחק ְוִיׁשְ ָחִסים ּבֵ ְך ַעל ַהּיְ ר ִלְלֹמד ִמּכָ ָמה ֶאְפׁשָ

פֶֶרק כה   �   117

.1
יש לוודא שהמושגים מילה 
נרדפת או ביטוי נרדף ברור 

לתלמידים לפני שיגשו 
לעבודה.

פירוש המילה נפטר הוא 
גם נפרד. בימינו המשמעות 

הזאת אינה בשימוש. 
מורים מעוניינים יסבירו 
שאחרי הקריאה בפרשת 
השבוע קוראים קטעים 

מהתנ"ך הנקרא "הפטרה". 
זו הדרך להפרד מהקריאה 

בתורה ובתנ"ך.
אפשר להפנות את תשומת 

לב התלמידים לכך, 
של"ַוִיגַוע" יש בפסוק גם 

מילה נרדפת — "וימת", וגם 
ביטוי נרדף — "ויאסף אל 

עמיו".

.2
יש להניח שהתלמידים 

יזכירו את לידת בניו, את 
נישואי יצחק לרבקה, את 

רכושו הרב, ואולי יהיו 
ביניהם שיבינו כי עמידתו 
בניסיונות קשים גרמה לו 

סיפוק ושביעות רצון.
כדאי להדגיש לתלמידים 
שלפי המסופר זו הפגישה 

הראשונה בין יצחק 
וישמעאל אחרי גרוש הגר 

וישמעאל.

.3
אפשר להפנות את תשומת 

לב התלמידים שבספר 
לא מסופר על סכסוך 

כלשהו בין יצחק וישמעאל 
)מסופר שהיה סכסוך בין 

האימהות(.
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק כה

ִרבְָקה יָלְדָה ְּתאֹוִמים

ִקְראּו ִמּפָסּוק יט עַד ּפָסּוק לד

ְתִאים. ט ְלסֹופֹו ַהּמַ ּפָ ׁשְ ת ַהּמִ ִחּלַ ין ּתְ ִמְתחּו ַקו ּבֵ   .1

תֹו. ִפּלָ ַמע ֶאת ּתְ ׁשָ ִרְבָקה ָהְיָתה   

ל    ֲעָקָרה. ּלֵ ִיְצָחק ִהְתּפַ   

ׁש ְיָלִדים, ֶוֱאלִֹהים ּוִבּקֵ

כֹור. ַהּבְ ֵהָריֹון,    ִרְבָקה ָהְיָתה ּבְ   

ל ּוְבִבְטָנּה ָהיּו ָאבֹות ׁשֶ

ים. ֵני ַעּמִ ׁשְ ִעיר  ן ַהּצָ ֱאלִֹהים ָאַמר: ַהּבֵ   

ן ִיְהֶיה ָחׁשּוב ֵמַהּבֵ

ְלָדה. ּיָ ית ַעל ֲעָקָרה ׁשֶ ְבֵראׁשִ ָבר ָלַמְדנּו ּבִ ּכְ   .2

ָמּה  ְתבּו ֶאת ׁשְ ּכִ  

ֱאלִֹהים ָאַמר ְלִרְבָקה: "ַרב ַיֲעֹבד ָצִעיר".    .3 

כֹור. ִעיר ִיְהֶיה ָחׁשּוב ֵמַהּבְ לֹוַמר ַהּצָ  ּכְ

ן ֶהָחׁשּוב יֹוֵתר? ִעיר ָהָיה ַהּבֵ ַהּצָ ית ׁשֶ ְבֵראׁשִ ָבר ָלַמְדנּו ּבִ ֵהיָכן ּכְ

118   �   פֶֶרק כה

המורה תסב את תשומת 
לב התלמידים לכך 

שתפילתו של יצחק היא 
תפילה אישית למילוי 

בקשה פרטית. גם היום יש 
הנוהגים להתפלל ולבקש 

בקשה אישית.

מה אפשר ללמוד על 
מעמדם של יצחק ורבקה 

בעיני אלוהים?

ו? ָמה ֶנֱאַמר ַעל  ִטים ֵמַהּתֹוָרה. ָמה ֶנֱאַמר ַעל ֵעׂשָ ּפָ ים ּוִמׁשְ ִלְפֵניֶכם ִמּלִ   .4

ְתִאיָמה. מּות ַהּמַ ַיֲעֹקב? ִמְתחּו ַקו ֶאל ַהּדְ

ַאְדמֹוִני

ם ִאיׁש ּתָ

ב ֹאָהִלים יׁשֵ

ָער ֶרת ׂשֵ ַאּדֶ ּלֹו ּכְ ּכֻ

ֶדה ִאיׁש ׂשָ

ִאיׁש ֹיֵדַע ַצִיד

ֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ַוּיֶ

ְוִרְבָקה ֹאֶהֶבת ֶאת

יֹוְרׁשֹות. רֹות ּכְ ְכָלל לֹא ֻמְזּכָ ָחה ּבִ ּפָ ׁשְ ּמִ ָהֲאָחיֹות ּבַ ימּו ֵלב ׁשֶ ׂשִ   .5 

ְך? ֶכם ַעל ּכָ ְעּתְ ָמה ּדַ

כֹוָרה ְלַמַען  ר ַעל ַהּבְ ּתֵ ּוִ ה ׁשֶ ו ֵמָהֻעְבּדָ ל ֵעׂשָ ר ִלְלמֹד ַעל ָאְפיֹו ׁשֶ ָמה ֶאְפׁשָ   .6

ים"? "ְנִזיד ֲעָדׁשִ

ו ַיֲעֹקבֵעׂשָ

ָחה ָהיּו ְזֻכּיֹות ְמֻיָחדֹות: ּפָ ׁשְ ּמִ כֹור ּבַ ן ַהּבְ ַלּבֵ

ָחה. ּפָ ׁשְ ּמִ ל ָאח נֹוָסף ּבַ ַנִים ִמּכָ י ׁשְ ָחה הּוא ָיַרׁש ּפִ ּפָ ׁשְ = ַאֲחֵרי מֹות ַאב ַהּמִ

יֹוֵתר. ד ּבְ ֻכּבָ ָחה, ָלֵכן הּוא ָהָיה ַהּמְ ּפָ ׁשְ ָכל ִעְנְיֵני ַהּמִ ְחִליט ּבְ ְנִהיג ְוַהּמַ כֹור ָהָיה ַהּמַ = ַהּבְ

ְהֶיה ְלֶצֱאָצָאיו. ַנַען ּתִ ֶאֶרץ ּכְ כֹור ָיַרׁש ֶאת ַהַהְבָטָחה ׁשֶ = ַהּבְ

ּכְַדאי לַָדַעת
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אפשר לשאול:
איפה עוד הכרנו בבראשית 

אחים השונים זה מזה?
התלמידים יספרו על קין 
והבל, על יצחק וישמעאל.

* חשוב לגלות רגישות 
לבעיה העלולה להתעורר 
אצל תלמידים מסוימים: 
קנאה בין אחים על רקע 

העדפת אחד מהם על ידי 
ההורים.

* אפשר להתיחס 
לתבליטים של יעקב ועשו. 

אפשר לשאול: 
* כתוב על עשו שהיה 

"איש יודע ציד" 
— איך אפשר לראות זאת 

בתבליט?
* יעקב היה "יושב 

אהלים", עסק במרעה. איך 
רואים זאת  בתבליט?

 

יש להסביר שהבכור היה 
 מנהיג המשפחה וקיבל 

פי 2 בירושה משאר אחיו.
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ֶּפֶרק כו

ַבד ָהָרָעב ָהִראׁשֹון,  ָאֶרץ ִמּלְ ַוְיִהי ָרָעב ּבָ א  

ֶלְך ִיְצָחק  יֵמי ַאְבָרָהם, ַוּיֵ ר ָהָיה ּבִ ֲאׁשֶ
ָרָרה. ים ּגְ ּתִ ִלׁשְ ֶאל־ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלְך־ּפְ
ֵרד  ָרא ֵאָליו ְיהָוה ַוּיֹאֶמר: ַאל־ּתֵ ַוּיֵ ב  

ר ֹאַמר ֵאֶליָך. ָאֶרץ ֲאׁשֶ ֹכן ּבָ ִמְצָרְיָמה. ׁשְ
ָך  ָאֶרץ ַהּזֹאת, ְוֶאְהֶיה ִעּמְ ּגּור ּבָ ג  
ן  י־ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ֶאּתֵ , ּכִ ַוֲאָבְרֶכךָּ

ל־ָהֲאָרֹצת ָהֵאל, ַוֲהִקֹמִתי  ֶאת־ּכָ
י ְלַאְבָרָהם  ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ ֻבָעה, ֲאׁשֶ ְ ֶאת־ַהּשׁ

ָאִביָך.
ַמִים,  ָ כֹוְכֵבי ַהּשׁ יִתי ֶאת־ַזְרֲעָך ּכְ ְוִהְרּבֵ ד  

ל־ָהֲאָרֹצת ָהֵאל,  י ְלַזְרֲעָך ֶאת ּכָ ְוָנַתּתִ
ְרכּו ְבַזְרֲעָך ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ. ְוִהְתּבָ

ָנה  ָ ּשׁ ְמָצא ּבַ ָאֶרץ ַהִהוא, ַוּיִ ְזַרע ִיְצָחק ּבָ ַוּיִ יב  

ָעִרים, ַוְיָבְרֵכהּו ְיהָוה. ַהִהוא ֵמָאה ׁשְ
ֶלְך ָהלֹוְך ְוָגֵדל, ַעד  ל ָהִאיׁש, ַוּיֵ ְגּדַ ַוּיִ יג  

י־ָגַדל ְמֹאד. ּכִ
ה  ַוְיִהי־לֹו ִמְקֵנה־ֹצאן ּוִמְקֵנה ָבָקר ַוֲעֻבּדָ יד  

ים. ּתִ ִלׁשְ ה, ַוְיַקְנאּו ֹאתֹו ּפְ ַרּבָ

ר: סּוק ד ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ֶגב. ּנֶ ּבַ ָרר ׁשֶ ּצֶֹרת. ִיְצָחק ָנַדד ְלֵאזֹור ּגְ  ָהְיָתה ּבַ

ה ְלִיְצָחק ְוָאַסר ָעָליו ָלֶרֶדת ְלִמְצַרִים  ּלָ ֱאֹלִהים ִהְתּגַ
ּצֶֹרת. ְגַלל ַהּבַ ּבִ

יֵמי ִיְצָחק  ּצֶֹרת ּבִ ַבד ָהָרָעב ָהִראׁשֹון — ַהּבַ ִמּלְ א  
יֵמי ַאְבָרָהם. ּצֶֹרת ּבִ מֹו ַהּבַ ה ּכְ ָהְיָתה ָקׁשָ

ל  ְמָלָכה ׁשֶ ָהְיָתה ִעיר ַהּמַ ָרר, ׁשֶ ָרָרה — ֶאל ּגְ ּגְ  
ים. ּתִ ִלׁשְ ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלְך ּפְ

ֹאֶפן ָקבּוַע. ָאֶרץ ּבְ גּור ּבָ ָאֶרץ — ּתָ ֹכן ּבָ ׁשְ ב 
ִרים ּבֹו. ּגָ כּוָנה ְלָמקֹום ׁשֶ ָיֵמינּו קֹוְרִאים ׁשְ ּבְ  

ְגָרר. י ּבִ ֹאֶפן ְזַמּנִ גּור ּבְ ָאֶרץ ַהּזֹאת — ּתָ ּגּור ּבָ ג 
ָך — ֶאֱעֹזר ְלָך. ְוֶאְהֶיה ִעּמְ  

ל ֶחְלֵקי ָהָאֶרץ  ל־ָהֲאָרֹצת ָהֵאל — ּכָ ֶאת־ּכָ  
ֹוִנים.  ַהּשׁ

 

ה  י ֵמָאה ִמּמָ ַצר ָהָיה ּפִ ּקָ בּול ׁשֶ ָעִרים — ַהּיְ ֵמָאה ׁשְ יב 
ַרע. ּזָ ׁשֶ

ַדל  ר ּוְרכּוׁשֹו ּגָ ֵ ל ָהִאיׁש — ִיְצָחק ִהְתַעּשׁ ְגּדַ ַוּיִ יג 
ְמאֹוד.

ָפחֹות. ה — ֲעָבִדים ּוׁשְ ה ַרּבָ ַוֲעֻבּדָ יד  
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק כו

לְַמרֹות הָָרעָב וְהַּבַֹּצֶרת נְִׁשַאר יִצְחָק ּבִכְנַעַן

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק ד ּוִמּפָסּוק יב עַד ּפָסּוק יד

ה ָעָליו?  ָמה ִהְבִטיַח ה' ְלִיְצָחק? ָמה ִצּוָ  .1

ְתִאים. ן ַהּמַ ְלּבֵ ִמְתחּו ַקו ֶאל ַהּמַ

ֵרד ִמְצָרְיָמה. ַאל ּתֵ

. ָך ַוֲאָבְרֶכךָּ ֶאְהֶיה ִעּמְ

ַמִים. ָ כֹוְכֵבי ַהּשׁ יִתי ֶאת ַזְרֲעָך ּכְ ְוִהְרּבֵ

ָאֶרץ. ֹכן ּבָ ׁשְ

ָאֶרץ ַהּזֹאת. ּגּור ּבָ

ל ָהֲאָרצֹות ָהֵאל. י ְלַזְרֲעָך ֶאת ּכָ ְוָנַתּתִ

ַזְרֲעָך ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ. ְרכּו ּבְ ְוִהְתּבָ

ל ה' ְלַאְבָרָהם ְלַהְבָטָחתֹו ְלִיְצָחק? ָמה ּדֹוָמה ַהְבָטָחתֹו ׁשֶ ּבְ  .2

אֶֹפן ָקבּוַע. ָאֶרץ ּבְ ְחֶיה ּבָ לֹוַמר, ּתִ ָאֶרץ, ּכְ כֹן ּבָ ֱאלִֹהים ָאַמר ְלִיְצָחק: ׁשְ  .3

ֶֹרׁש שכ"נ. ים ֵמַהּשׁ ּלִ ַחת ַהּמִ ּפַ ׁשְ ים נֹוָספֹות ִמּמִ ְתבּו ִמּלִ ּכִ  

כּוָנה,  ׁשְ  

 ה' 
ה ַעל  ִצּוָ

ִיְצָחק

 ה' 
ִהְבִטיַח 
ְלִיְצָחק
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק כו

לְַמרֹות הָָרעָב וְהַּבַֹּצֶרת נְִׁשַאר יִצְחָק ּבִכְנַעַן

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק ד ּוִמּפָסּוק יב עַד ּפָסּוק יד

ה ָעָליו?  ָמה ִהְבִטיַח ה' ְלִיְצָחק? ָמה ִצּוָ  .1

ְתִאים. ן ַהּמַ ְלּבֵ ִמְתחּו ַקו ֶאל ַהּמַ

ֵרד ִמְצָרְיָמה. ַאל ּתֵ

. ָך ַוֲאָבְרֶכךָּ ֶאְהֶיה ִעּמְ

ַמִים. ָ כֹוְכֵבי ַהּשׁ יִתי ֶאת ַזְרֲעָך ּכְ ְוִהְרּבֵ

ָאֶרץ. ֹכן ּבָ ׁשְ

ָאֶרץ ַהּזֹאת. ּגּור ּבָ

ל ָהֲאָרצֹות ָהֵאל. י ְלַזְרֲעָך ֶאת ּכָ ְוָנַתּתִ

ַזְרֲעָך ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ. ְרכּו ּבְ ְוִהְתּבָ

ל ה' ְלַאְבָרָהם ְלַהְבָטָחתֹו ְלִיְצָחק? ָמה ּדֹוָמה ַהְבָטָחתֹו ׁשֶ ּבְ  .2

אֶֹפן ָקבּוַע. ָאֶרץ ּבְ ְחֶיה ּבָ לֹוַמר, ּתִ ָאֶרץ, ּכְ כֹן ּבָ ֱאלִֹהים ָאַמר ְלִיְצָחק: ׁשְ  .3

ֶֹרׁש שכ"נ. ים ֵמַהּשׁ ּלִ ַחת ַהּמִ ּפַ ׁשְ ים נֹוָספֹות ִמּמִ ְתבּו ִמּלִ ּכִ  

כּוָנה,  ׁשְ  

 ה' 
ה ַעל  ִצּוָ

ִיְצָחק

 ה' 
ִהְבִטיַח 
ְלִיְצָחק
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בקשת אברהם מהעבד 
שלא להוציא את יצחק 

מהארץ, ולהפנות את 
התלמידים אל פרק כד, 

פסוקים ה-ו.

ב. אפשר להציע לתלמידים 
לשער: מדוע אסר אלוהים 

על יצחק לרדת מצרימה?
ייתכן שיאמרו: אולי 

ה' חשש שיצחק יישאר 
במצרים לתמיד, ולא יחזור 

לכנען.

אפשר להפנות את 
התלמידים למראי המקום 
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יֵמי ִיְצָחק. ָהָיה ָרָעב ּבִ ר ׁשֶ ְמֻסּפָ  .4

ְבָלה.  ִלימּו ֶאת ַהּטַ ַהׁשְ  

נֹות ָהָרָעב ׁשְ ב ּבִ ּצָ ַהּתֹוָצָאהַהּמַ

ִנים ֲאָחדֹות  ׁשָ

ם. ׁשֶ לֹא ָיַרד ּגֶ

ה.  ה ָיְבׁשָ ְמִחּיָ ַהּצִ

ה. ִתּיָ ָחְסרּו ֵמי ׁשְ

בּוָאה. לֹא ָצְמָחה ּתְ

 

ב,  לֹא ָצַמח ֵעׂשֶ

  ְוַהּצֹאן ֵמתּו.

תּוב ַעל ִיְצָחק: ָפסּוק יג ּכָ ּבְ  .5

ל ָהִאיׁש,  ְגּדַ  ַוּיִ
ֶלְך ָהלֹוְך ְוָגֵדל,   ַוּיֵ

י־ָגַדל ְמֹאד. ַעד ּכִ

סּוק ב: ֶפֶרק יג ּפָ תּוב ּבְ ַעל ַאְבָרָהם ּכָ

ָהב. ֶסף ּוַבּזָ ּכֶ ְקֶנה ּבַ ּמִ ֵבד ְמֹאד ּבַ ְוַאְבָרם ּכָ

ר ַעל ַאְבָרָהם? ֻסּפָ ר ַעל ִיְצָחק ַלּמְ ֻסּפָ ה ּדֹוֶמה ַהּמְ ּמֶ ּבַ א.   

ל ִיְצָחק? רֹו ׁשֶ ר ַעל ָעׁשְ ַסּפַ ר ַהּמְ ב. ָמה ְמַסּפֵ  
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ֶּפֶרק כז

ְכֶהיָן ֵעיָניו ֵמְרֹאת.  י־ָזֵקן ִיְצָחק, ַוּתִ ַוְיִהי ּכִ א  
ֹדל, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו:  נֹו ַהּגָ ו ּבְ ְקָרא ֶאת־ֵעׂשָ ַוּיִ

ִני. ִני, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו: ִהּנֵ ּבְ
י יֹום  י, ֹלא ָיַדְעּתִ ה־ָנא ָזַקְנּתִ ַוּיֹאֶמר: ִהּנֵ ב  

מֹוִתי.
ָך, ְוֵצא  ּתֶ ְלְיָך ְוַקׁשְ א־ָנא ֵכֶליָך, ּתֶ ה ׂשָ ְוַעּתָ ג  

י ָצִיד. ֶדה, ְוצּוָדה ּלִ ַהּשָׂ
י,  ר ָאַהְבּתִ ֲאׁשֶ ים, ּכַ ה־ִלי ַמְטַעּמִ ַוֲעׂשֵ ד  

י,  ָבֶרְכָך ַנְפׁשִ ֲעבּור ּתְ י ְוֹאֵכָלה,ּבַ ְוָהִביָאה ּלִ
ֶטֶרם ָאמּות. ּבְ

נֹו.  ו ּבְ ר ִיְצָחק ֶאל־ֵעׂשָ ַדּבֵ ְוִרְבָקה ׁשַֹמַעת ּבְ ה  
ֶדה ָלצּוד ַצִיד ְלָהִביא. ו ַהּשָׂ ֶלְך ֵעׂשָ ַוּיֵ

ה  ָנּה ֵלאֹמר: ִהּנֵ ְוִרְבָקה ָאְמָרה ֶאל־ַיֲעֹקב ּבְ ו  
ו ָאִחיָך  ר ֶאל־ֵעׂשָ י ֶאת־ָאִביָך ְמַדּבֵ ַמְעּתִ ׁשָ

ֵלאֹמר,
ים ְואֵֹכָלה,  ה־ִלי ַמְטַעּמִ י ַצִיד ַוֲעׂשֵ ָהִביָאה ּלִ ז  

ַוֲאָבֶרְכָכה ִלְפֵני ְיהָוה ִלְפֵני מֹוִתי.
ה  ר ֲאִני ְמַצּוָ ֹקִלי ַלֲאׁשֶ ַמע ּבְ ה ְבִני ׁשְ ְוַעּתָ ח 

ֹאָתְך:
ֵני  ם ׁשְ ָ ֶלְך־ָנא ֶאל־ַהּצֹאן, ְוַקח־ִלי ִמּשׁ ט  

ים  ה ֹאָתם ַמְטַעּמִ ים ֹטִבים, ְוֶאֱעׂשֶ ָדֵיי ִעּזִ ּגְ
ר ָאֵהב. ֲאׁשֶ ְלָאִביָך, ּכַ

ר: סּוק ו ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ו ְלָהִכין לֹו  ׁש ֵמֵעׂשָ ּקֵ ְצָחק ּבִ ּיִ ְמָעה ׁשֶ ִרְבָקה ׁשָ

ו  ְצָחק ְיָבֵרְך ֶאת ֵעׂשָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ִיד, ּכְ ר ַהּצַ ׂשַ ים ִמּבְ ַמְטַעּמִ
ִלְפֵני מֹותֹו.

ְכֶהיָן ֵעיָניו ֵמְרֹאת — ֵעיָניו ֶנְחְלׁשּו ְוָלֵכן ֹלא  ַוּתִ א  
ָהָיה ָיכֹול ִלְראֹות.

ָך. א־ָנא — ַקח ִאּתְ ׂשָ ג 
ים ְלַצִיד. ׁשִ ּמְ ׁשַ ִלים ַהּמְ ל ַהּכֵ ֵכֶליָך — ּכָ  

ים. יק ְלִחּצִ ִלי הּוא ּתִ ְלְיָך — ּתְ ּתֶ  

ים — ַמֲאָכִלים ְטִעיִמים. ַמְטַעּמִ ד  
ֵדי. ֲעבּור — ּכְ ּבַ  

ר: סּוק י ְמֻסּפָ סּוק ו ַעד ּפָ  ִמּפָ
ת ִיְצָחק ָאִביו. ְרּכַ ל ֶאת ּבִ ֲעֹקב ְיַקּבֵ ּיַ  ִרְבָקה ָרְצָתה ׁשֶ

הּוא  ׁשֶ ים, ּכְ ֲעֹקב ָיִביא ְלִיְצָחק ַמְטַעּמִ ּיַ ְכְנָנה, ׁשֶ ִהיא ּתִ
ו. ִאּלּו הּוא ֵעׂשָ ָלבּוׁש ּוִמְתַנֵהג ּכְ

ָרָכה  ַוֲאָבֶרְכָכה ִלְפֵני ה' — ֱאֹלִהים ִיְהֶיה ֵעד ַלּבְ ז  
ל אֹוָתּה. ר ִיְהֶיה ְלַבּטֵ ְוִאי־ֶאְפׁשָ
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ֶּפֶרק כז

ְכֶהיָן ֵעיָניו ֵמְרֹאת.  י־ָזֵקן ִיְצָחק, ַוּתִ ַוְיִהי ּכִ א  
ֹדל, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו:  נֹו ַהּגָ ו ּבְ ְקָרא ֶאת־ֵעׂשָ ַוּיִ

ִני. ִני, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו: ִהּנֵ ּבְ
י יֹום  י, ֹלא ָיַדְעּתִ ה־ָנא ָזַקְנּתִ ַוּיֹאֶמר: ִהּנֵ ב  

מֹוִתי.
ָך, ְוֵצא  ּתֶ ְלְיָך ְוַקׁשְ א־ָנא ֵכֶליָך, ּתֶ ה ׂשָ ְוַעּתָ ג  

י ָצִיד. ֶדה, ְוצּוָדה ּלִ ַהּשָׂ
י,  ר ָאַהְבּתִ ֲאׁשֶ ים, ּכַ ה־ִלי ַמְטַעּמִ ַוֲעׂשֵ ד  

י,  ָבֶרְכָך ַנְפׁשִ ֲעבּור ּתְ י ְוֹאֵכָלה,ּבַ ְוָהִביָאה ּלִ
ֶטֶרם ָאמּות. ּבְ

נֹו.  ו ּבְ ר ִיְצָחק ֶאל־ֵעׂשָ ַדּבֵ ְוִרְבָקה ׁשַֹמַעת ּבְ ה  
ֶדה ָלצּוד ַצִיד ְלָהִביא. ו ַהּשָׂ ֶלְך ֵעׂשָ ַוּיֵ

ה  ָנּה ֵלאֹמר: ִהּנֵ ְוִרְבָקה ָאְמָרה ֶאל־ַיֲעֹקב ּבְ ו  
ו ָאִחיָך  ר ֶאל־ֵעׂשָ י ֶאת־ָאִביָך ְמַדּבֵ ַמְעּתִ ׁשָ

ֵלאֹמר,
ים ְואֵֹכָלה,  ה־ִלי ַמְטַעּמִ י ַצִיד ַוֲעׂשֵ ָהִביָאה ּלִ ז  

ַוֲאָבֶרְכָכה ִלְפֵני ְיהָוה ִלְפֵני מֹוִתי.
ה  ר ֲאִני ְמַצּוָ ֹקִלי ַלֲאׁשֶ ַמע ּבְ ה ְבִני ׁשְ ְוַעּתָ ח 

ֹאָתְך:
ֵני  ם ׁשְ ָ ֶלְך־ָנא ֶאל־ַהּצֹאן, ְוַקח־ִלי ִמּשׁ ט  

ים  ה ֹאָתם ַמְטַעּמִ ים ֹטִבים, ְוֶאֱעׂשֶ ָדֵיי ִעּזִ ּגְ
ר ָאֵהב. ֲאׁשֶ ְלָאִביָך, ּכַ

ר: סּוק ו ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ו ְלָהִכין לֹו  ׁש ֵמֵעׂשָ ּקֵ ְצָחק ּבִ ּיִ ְמָעה ׁשֶ ִרְבָקה ׁשָ

ו  ְצָחק ְיָבֵרְך ֶאת ֵעׂשָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ִיד, ּכְ ר ַהּצַ ׂשַ ים ִמּבְ ַמְטַעּמִ
ִלְפֵני מֹותֹו.

ְכֶהיָן ֵעיָניו ֵמְרֹאת — ֵעיָניו ֶנְחְלׁשּו ְוָלֵכן ֹלא  ַוּתִ א  
ָהָיה ָיכֹול ִלְראֹות.

ָך. א־ָנא — ַקח ִאּתְ ׂשָ ג 
ים ְלַצִיד. ׁשִ ּמְ ׁשַ ִלים ַהּמְ ל ַהּכֵ ֵכֶליָך — ּכָ  

ים. יק ְלִחּצִ ִלי הּוא ּתִ ְלְיָך — ּתְ ּתֶ  

ים — ַמֲאָכִלים ְטִעיִמים. ַמְטַעּמִ ד  
ֵדי. ֲעבּור — ּכְ ּבַ  

ר: סּוק י ְמֻסּפָ סּוק ו ַעד ּפָ  ִמּפָ
ת ִיְצָחק ָאִביו. ְרּכַ ל ֶאת ּבִ ֲעֹקב ְיַקּבֵ ּיַ  ִרְבָקה ָרְצָתה ׁשֶ

הּוא  ׁשֶ ים, ּכְ ֲעֹקב ָיִביא ְלִיְצָחק ַמְטַעּמִ ּיַ ְכְנָנה, ׁשֶ ִהיא ּתִ
ו. ִאּלּו הּוא ֵעׂשָ ָלבּוׁש ּוִמְתַנֵהג ּכְ

ָרָכה  ַוֲאָבֶרְכָכה ִלְפֵני ה' — ֱאֹלִהים ִיְהֶיה ֵעד ַלּבְ ז  
ל אֹוָתּה. ר ִיְהֶיה ְלַבּטֵ ְוִאי־ֶאְפׁשָ
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ר ְיָבֶרְכָך  ֲעֻבר ֲאׁשֶ ְוֵהֵבאָת ְלָאִביָך ְוָאָכל, ּבַ י  
ִלְפֵני מֹותֹו.

ו ָאִחי  ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל־ִרְבָקה ִאּמֹו: ֵהן ֵעׂשָ יא  

ִער, ְוָאנִֹכי ִאיׁש ָחָלק. ִאיׁש ׂשָ
ַע,  ְמַתְעּתֵ ִני ָאִבי, ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו ּכִ ֵ אּוַלי ְיֻמּשׁ יב  

ְוֵהֵבאִתי ָעַלי ְקָלָלה ְולֹא ְבָרָכה.
ִני, ַאְך  ַוּתֹאֶמר לֹו ִאּמֹו: ָעַלי ִקְלָלְתָך, ּבְ יג  

ֹקִלי ְוֵלְך ַקח־ִלי. ַמע ּבְ ׁשְ
ַעׂש ִאּמֹו  ֵבא ְלִאּמֹו, ַוּתַ ח ַוּיָ ּקַ ֶלְך ַוּיִ ַוּיֵ יד  

ר ָאֵהב ָאִביו. ֲאׁשֶ ים, ּכַ ַמְטַעּמִ
ֹדל  ָנּה ַהּגָ ו ּבְ ְגֵדי ֵעׂשָ ח ִרְבָקה ֶאת־ּבִ ּקַ ַוּתִ טו  

ׁש  ְלּבֵ ִית, ַוּתַ ּבָ ּה ּבַ ר ִאּתָ ַהֲחֻמֹדת, ֲאׁשֶ
ָטן. ָנּה ַהּקָ ֶאת־ַיֲעֹקב ּבְ

ה  יׁשָ ים ִהְלּבִ ָדֵיי ָהִעּזִ ְוֵאת ֹעֹרת ּגְ  טז  
אָריו. ַעל־ָיָדיו ְוַעל ֶחְלַקת ַצּוָ

ר  ֶחם ֲאׁשֶ ים ְוֶאת־ַהּלֶ ְטַעּמִ ן ֶאת־ַהּמַ ּתֵ ַוּתִ יז  
ָנּה. ַיד ַיֲעֹקב ּבְ ָתה ּבְ ָעׂשָ

ֹבא ֶאל־ָאִביו, ַוּיֹאֶמר: ָאִבי, ַוּיֹאֶמר:  ַוּיָ יח  

ִני? ה ּבְ י, ִמי ַאּתָ ּנִ ִהּנֶ
כֶֹרָך,  ו ּבְ ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל־ָאִביו: ָאנִֹכי ֵעׂשָ יט  

ָבה  ְרּתָ ֵאָלי, קּום־ָנא ׁשְ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ יִתי ּכַ ָעׂשִ
ָך. י ַנְפׁשֶ ָבְרַכּנִ ֲעבּור ּתְ יִדי, ּבַ ְוָאְכָלה ִמּצֵ
ה ִמַהְרּתָ  נֹו: ַמה־ּזֶ ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל־ּבְ כ  
י ִהְקָרה ְיהָוה  ִני? ַוּיֹאֶמר: ּכִ ִלְמֹצא, ּבְ

ֱאֹלֶהיָך ְלָפָני.

ׁש אֹוִתי. ֵ ִני — ִאם ְיַמּשׁ ֵ אּוַלי ְיֻמּשׁ יב  
ר ּוַמְטֶעה. ּקֵ ְמׁשַ ַע — ּכִ ְמַתְעּתֵ ּכִ  

ְהֶיה ָעַלי. ָלָלה ּתִ ָעַלי ִקְלָלְתָך — ַהּקְ יג  

ׁש ַלֲעׂשֹות  ר: ַיֲעֹקב ָחׁשַ סּוק כז ְמֻסּפָ סּוק יא ַעד ּפָ ִמּפָ
ִדְבֵרי ִאּמֹו.  ּכְ

ָתה  ו ְוִכּסְ ל ֵעׂשָ ָגִדים ׁשֶ ּבְ ה ֶאת ַיֲעֹקב ּבַ יׁשָ ִרְבָקה ִהְלּבִ
ָדִיים. ִרְבָקה ָנְתָנה  עֹורֹות ּגְ ארֹו ּבְ ֶאת ָיָדיו ְוֶאת ַצּוָ

ִביא ְלִיְצָחק ָאִביו. ִיְצָחק  ּיָ ֵדי ׁשֶ ים, ּכְ ְלַיֲעֹקב ַמְטַעּמִ
ו ּוֵבֵרְך אֹותֹו. ֲעֹקב הּוא ֵעׂשָ ּיַ ב ׁשֶ ָחׁשַ

ִפים. ָגָדיו ַהֲחמּוִדים ְוַהּיָ ַהֲחֻמֹדת — ּבְ טו  
ארֹו ֶהָחָלק.  אָריו — ַצּוָ ֶחְלַקת ַצּוָ טז  

ָך  ּלְ י ִהְקָרה ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ְלָפָני — ָהֱאֹלִהים ׁשֶ ּכִ כ  
ן ִלי. ִזּמֵ
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ָך  א ַוֲאֻמׁשְ ה־ּנָ ׁשָ ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל־ַיֲעֹקב: ּגְ כא  

ו ִאם־ֹלא. ִני ֵעׂשָ ה ֶזה ּבְ ִני, ַהַאּתָ ּבְ
הּו,  ֵ ׁש ַיֲעֹקב ֶאל־ִיְצָחק ָאִביו ַוְיֻמּשׁ ּגַ ַוּיִ כב  

ַדִים ְיֵדי  ַוּיֹאֶמר: ַהּקֹל קֹול ַיֲעֹקב, ְוַהּיָ
ו. ֵעׂשָ

ו ָאִחיו  יֵדי ֵעׂשָ י־ָהיּו ָיָדיו ּכִ ירֹו, ּכִ ְוֹלא ִהּכִ כג  
ִעֹרת, ַוְיָבְרֵכהּו. ׂשְ

ו? ַוּיֹאֶמר: ָאִני. ִני ֵעׂשָ ה ֶזה ּבְ ַוּיֹאֶמר: ַאּתָ כד  

ִני ְלַמַען  יד ּבְ י ְוֹאְכָלה ִמּצֵ ה ּלִ ׁשָ ַוּיֹאֶמר: ַהּגִ כה  

ֵבא לֹו  ׁש־לֹו ַוּיֹאַכל, ַוּיָ ּגֶ י. ַוּיַ ָבֶרְכָך ַנְפׁשִ ּתְ
. ּתְ ׁשְ ַיִין ַוּיֵ

א  ה־ּנָ ׁשָ ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִיְצָחק ָאִביו: ּגְ כו  
ִני. י ּבְ ָקה־ּלִ ּוׁשְ

ָגָדיו  ַרח ֶאת־ֵריַח ּבְ ק־לֹו, ַוּיָ ַ ּשׁ ׁש ַוּיִ ּגַ ַוּיִ כז  
ֵריַח  ִני ּכְ ַוְיָבְרֵכהּו, ַוּיֹאֶמר: ְרֵאה, ֵריַח ּבְ

ְרכֹו ְיהָוה. ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ׂשָ
י  ַמּנֵ ַמִים ּוִמׁשְ ָ ל ַהּשׁ ן־ְלָך ָהֱאֹלִהים ִמּטַ ְוִיּתֶ כח  

ָגן ְוִתיֹרש. ָהָאֶרץ ְורֹב ּדָ
ים, ֱהֵוה  ֲחוּו ְלָך ְלֻאּמִ ּתַ ים ְוִיׁשְ ַיַעְבדּוָך ַעּמִ כט  

ָך.  ֵני ִאּמֶ ֲחוּו ְלָך ּבְ ּתַ ְגִביר ְלַאֶחיָך, ְוִיׁשְ
רּוְך. ֹאֲרֶריָך ָארּור, ּוְמָבְרֶכיָך ּבָ

ׁש אֹוְתָך. ֵ ָך — ֲאַמּשׁ ַוֲאֻמׁשְ כא  

ר: ָפסּוק כח ּוְבָפסּוק כט ְמֻסּפָ  ּבְ
ְהֶיה לֹו ּוְלֶצֱאָצָאיו ֶאֶרץ  ּתִ ֵרְך ֶאת ַיֲעֹקב, ׁשֶ ִיְצָחק ּבֵ

ה.  ּפֹוִרּיָ
ִדים. ֲעֹקב ְוֶצֱאָצָאיו ִיְהיּו ֲחָזִקים ּוְמֻכּבָ ּיַ ׁשֶ

ה  ן ְלָך ַהְרּבֵ ַמִים — ִיּתֵ ָ ל ַהּשׁ ן־ְלָך ָהֱאֹלִהים ִמּטַ ְוִיּתֶ כח  
ַמִים. ָ ל יֹוֵרד ֲעֵליֶהם ִמן ַהּשׁ ַהּטַ דֹות ׁשֶ ׂשָ

ֵמִנים, ְיבּול ַרב. ה ׁשְ ֵרי ִחּטָ ְרּגְ י ָהָאֶרץ — ּגַ ַמּנֵ ּוִמׁשְ  
בּוָאה ְוַיִין. ָגן ְוִתירׁש — ּתְ ּדָ  

ֹלט  ֱאָצֶאיָך ִיׁשְ ְצַמח ִמּצֶ ּיִ ים — ָהָעם ׁשֶ ַיַעְבדּוָך ַעּמִ כט 
ים ֲאֵחִרים. ַעל ַעּמִ

ל. ֱהֵוה ְגִביר — ֱהֵיה ָאדֹון מֹוׁשֵ  
ל. ל אֹוְתָך ִיְהֶיה ְמֻקּלָ ַקּלֵ ּיְ ֹאֲרֶריָך ָארּור — ִמי ׁשֶ  
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ָך  א ַוֲאֻמׁשְ ה־ּנָ ׁשָ ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל־ַיֲעֹקב: ּגְ כא  

ו ִאם־ֹלא. ִני ֵעׂשָ ה ֶזה ּבְ ִני, ַהַאּתָ ּבְ
הּו,  ֵ ׁש ַיֲעֹקב ֶאל־ִיְצָחק ָאִביו ַוְיֻמּשׁ ּגַ ַוּיִ כב  

ַדִים ְיֵדי  ַוּיֹאֶמר: ַהּקֹל קֹול ַיֲעֹקב, ְוַהּיָ
ו. ֵעׂשָ

ו ָאִחיו  יֵדי ֵעׂשָ י־ָהיּו ָיָדיו ּכִ ירֹו, ּכִ ְוֹלא ִהּכִ כג  
ִעֹרת, ַוְיָבְרֵכהּו. ׂשְ

ו? ַוּיֹאֶמר: ָאִני. ִני ֵעׂשָ ה ֶזה ּבְ ַוּיֹאֶמר: ַאּתָ כד  

ִני ְלַמַען  יד ּבְ י ְוֹאְכָלה ִמּצֵ ה ּלִ ׁשָ ַוּיֹאֶמר: ַהּגִ כה  

ֵבא לֹו  ׁש־לֹו ַוּיֹאַכל, ַוּיָ ּגֶ י. ַוּיַ ָבֶרְכָך ַנְפׁשִ ּתְ
. ּתְ ׁשְ ַיִין ַוּיֵ

א  ה־ּנָ ׁשָ ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִיְצָחק ָאִביו: ּגְ כו  
ִני. י ּבְ ָקה־ּלִ ּוׁשְ

ָגָדיו  ַרח ֶאת־ֵריַח ּבְ ק־לֹו, ַוּיָ ַ ּשׁ ׁש ַוּיִ ּגַ ַוּיִ כז  
ֵריַח  ִני ּכְ ַוְיָבְרֵכהּו, ַוּיֹאֶמר: ְרֵאה, ֵריַח ּבְ

ְרכֹו ְיהָוה. ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ׂשָ
י  ַמּנֵ ַמִים ּוִמׁשְ ָ ל ַהּשׁ ן־ְלָך ָהֱאֹלִהים ִמּטַ ְוִיּתֶ כח  

ָגן ְוִתיֹרש. ָהָאֶרץ ְורֹב ּדָ
ים, ֱהֵוה  ֲחוּו ְלָך ְלֻאּמִ ּתַ ים ְוִיׁשְ ַיַעְבדּוָך ַעּמִ כט  

ָך.  ֵני ִאּמֶ ֲחוּו ְלָך ּבְ ּתַ ְגִביר ְלַאֶחיָך, ְוִיׁשְ
רּוְך. ֹאֲרֶריָך ָארּור, ּוְמָבְרֶכיָך ּבָ

ׁש אֹוְתָך. ֵ ָך — ֲאַמּשׁ ַוֲאֻמׁשְ כא  

ר: ָפסּוק כח ּוְבָפסּוק כט ְמֻסּפָ  ּבְ
ְהֶיה לֹו ּוְלֶצֱאָצָאיו ֶאֶרץ  ּתִ ֵרְך ֶאת ַיֲעֹקב, ׁשֶ ִיְצָחק ּבֵ

ה.  ּפֹוִרּיָ
ִדים. ֲעֹקב ְוֶצֱאָצָאיו ִיְהיּו ֲחָזִקים ּוְמֻכּבָ ּיַ ׁשֶ

ה  ן ְלָך ַהְרּבֵ ַמִים — ִיּתֵ ָ ל ַהּשׁ ן־ְלָך ָהֱאֹלִהים ִמּטַ ְוִיּתֶ כח  
ַמִים. ָ ל יֹוֵרד ֲעֵליֶהם ִמן ַהּשׁ ַהּטַ דֹות ׁשֶ ׂשָ

ֵמִנים, ְיבּול ַרב. ה ׁשְ ֵרי ִחּטָ ְרּגְ י ָהָאֶרץ — ּגַ ַמּנֵ ּוִמׁשְ  
בּוָאה ְוַיִין. ָגן ְוִתירׁש — ּתְ ּדָ  

ֹלט  ֱאָצֶאיָך ִיׁשְ ְצַמח ִמּצֶ ּיִ ים — ָהָעם ׁשֶ ַיַעְבדּוָך ַעּמִ כט 
ים ֲאֵחִרים. ַעל ַעּמִ

ל. ֱהֵוה ְגִביר — ֱהֵיה ָאדֹון מֹוׁשֵ  
ל. ל אֹוְתָך ִיְהֶיה ְמֻקּלָ ַקּלֵ ּיְ ֹאֲרֶריָך ָארּור — ִמי ׁשֶ  
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ה ִיְצָחק ְלָבֵרְך ֶאת־ַיֲעקֹב,  ּלָ ר ּכִ ֲאׁשֶ ַוְיִהי ּכַ ל  
ֵני ִיְצָחק  ַוְיִהי ַאְך ָיצֹא ָיָצא ַיֲעקֹב ֵמֵאת ּפְ

ידֹו. א ִמּצֵ ו ָאִחיו ּבָ ָאִביו, ְוֵעׂשָ
ֵבא ְלָאִביו.  ים, ַוּיָ ם־הּוא ַמְטַעּמִ ַעׂש ּגַ ַוּיַ לא  

נֹו  יד ּבְ ַוּיֹאֶמר ְלָאִביו: ָיֻקם ָאִבי ְויֹאַכל ִמּצֵ
ָך. י ַנְפׁשֶ ָבְרַכּנִ ֲעֻבר ּתְ ּבַ

ה? ַוּיֹאֶמר:  ַוּיֹאֶמר לֹו ִיְצָחק ָאִביו: ִמי־ָאּתָ לב  

ו. ְנָך ְבֹכְרָך ֵעׂשָ ֲאִני ּבִ
ֹדָלה ַעד־ְמֹאד,  ֱחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה ּגְ ַוּיֶ לג  

ֵבא  ד־ַצִיד ַוּיָ ַוּיֹאֶמר: ִמי־ֵאפֹוא הּוא ַהּצָ
בֹוא, ָוֲאָבְרֵכהּו,  ֶטֶרם ּתָ ִלי ָוֹאַכל ִמּכֹל ּבְ

רּוְך ִיְהֶיה. ם־ּבָ ּגַ
ְצַעק ְצָעָקה  ְבֵרי ָאִביו ַוּיִ ו ֶאת־ּדִ ֹמַע ֵעׂשָ ׁשְ ּכִ לד  

ֹדָלה ּוָמָרה ַעד־ְמֹאד, ַוּיֹאֶמר ְלָאִביו:  ּגְ
ְרֵכִני ַגם־ָאִני ָאִבי. ּבָ

ְרָכֶתָך. ח ּבִ ּקַ ִמְרָמה ַוּיִ א ָאִחיָך ּבְ ַוּיֹאֶמר: ּבָ לה  

ְעְקֵבִני ֶזה  מֹו ַיֲעֹקב, ַוּיַ ַוּיֹאֶמר: ֲהִכי ָקָרא ׁשְ לו  
ה ָלַקח  ה ַעּתָ ֹכָרִתי ָלָקח ְוִהּנֵ ַפֲעַמִים. ֶאת־ּבְ

ָרָכה. י ּבְ ְרָכִתי. ַוּיֹאַמר: ֲהֹלא־ָאַצְלּתָ ּלִ ּבִ
יו  ְמּתִ ִביר ׂשַ ו: ֵהן ּגְ ַען ִיְצָחק ַוּיֹאֶמר ְלֵעׂשָ ַוּיַ לז  

י לֹו ַלֲעָבִדים,  ל־ֶאָחיו ָנַתּתִ ָלְך, ְוֶאת־ּכָ
יו, ּוְלָכה ֵאפֹוא ָמה  ְוָדָגן ְוִתיֹרש ְסַמְכּתִ

ִני? ה, ּבְ ֶאֱעׂשֶ

ר: סּוק לח ְמֻסּפָ סּוק ל ַעד ּפָ  ִמּפָ
כֹוָרה  ם ֶאת ַהּבְ ּנּו ּגַ ֲעֹקב ָלַקח ִמּמֶ ּיַ ו ִהְתלֹוֵנן, ׁשֶ ֵעׂשָ

ָרָכה.  ְוַגם ֶאת ַהּבְ
ם אֹותֹו. ָבֵרְך ּגַ ּיְ ׁש ֵמָאִביו, ׁשֶ ּקֵ ו ּבִ ֵעׂשָ

ַמר. ה — ּגָ ּלָ ּכִ ל  

ַחד ְוִנְבַהל. ֱחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה — ִיְצָחק ּפָ ַוּיֶ לג  

אּות. ַרּמָ ִמְרָמה — ּבְ ּבְ לה  

ה אֹוִתי. ְעְקֵבִני — ִרּמָ ַוּיַ לו  
ָרָכה. ַמְרּתָ ִלי ּבְ ָאַצְלּתָ — ׁשָ  

י לֹו. יו — ָנַתּתִ ְסַמְכּתִ לז  
ּוְלָכה — ְלָך.  

126   �   ּתֹולְדֹות

ו ֶאל־ָאִביו, ַהְבָרָכה ַאַחת ִהוא־ ַוּיֹאֶמר ֵעׂשָ לח 

ְרֵכִני ַגם ָאִני, ָאִבי;   ְלָך ָאִבי ּבָ
 . ְבךְּ ו ֹקלֹו, ַוּיֵ א ֵעׂשָ ּשָׂ ַוּיִ

ה  ַען ִיְצָחק ָאִביו, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו:  ִהּנֵ ַוּיַ לט 

ל  ֶבָך, ּוִמּטַ י ָהָאֶרץ, ִיְהֶיה מֹוׁשָ ַמּנֵ ִמׁשְ
ַמִים, ֵמָעל. ָ ַהּשׁ

ֲעבֹד; ְוָהָיה  ָך ִתְחֶיה, ְוֶאת ָאִחיָך ּתַ ְוַעל-ַחְרּבְ מ  
אֶרָך. ִריד, ּוָפַרְקּתָ ֻעּלֹו ֵמַעל ַצּוָ ר ּתָ ֲאׁשֶ ּכַ

ר  ָרָכה ֲאׁשֶ ו ֶאת־ַיֲעֹקב ַעל־ַהּבְ ֹטם ֵעׂשָ ׂשְ ַוּיִ מא  

ִלּבֹו: ִיְקְרבּו ְיֵמי  ו ּבְ ְרכֹו ָאִביו, ַוּיֹאֶמר ֵעׂשָ ּבֵ
ֵאֶבל ָאִבי, ְוַאַהְרָגה ֶאת־ַיֲעֹקב ָאִחי.

דֹל,  ָנּה ַהּגָ ו ּבְ ְבֵרי ֵעׂשָ ד ְלִרְבָקה ֶאת־ּדִ ּגַ ַוּיֻ מב  

ָטן, ַוּתֹאֶמר  ָנּה ַהּקָ ְקָרא ְלַיֲעקֹב ּבְ ַלח ַוּתִ ׁשְ ַוּתִ
ו ָאִחיָך ִמְתַנֵחם ְלָך ְלָהְרֶגָך. ה ֵעׂשָ ֵאָליו: ִהּנֵ
ַרח־ְלָך  ֹקִלי, ְוקּום ּבְ ַמע ּבְ ה, ְבִני, ׁשְ ְוַעּתָ מג  

ֶאל־ָלָבן ָאִחי ָחָרָנה.
ְבּתָ ִעּמֹו ָיִמים ֲאָחִדים, ַעד  ְוָיׁשַ מד  

ׁשּוב ֲחַמת ָאִחיָך. ר־ּתָ ֲאׁשֶ
ַכח ֶאת  ָך, ְוׁשָ ַעד־ׁשּוב ַאף־ָאִחיָך ִמּמְ מה  

ם.  ָ יָך ִמּשׁ י ּוְלַקְחּתִ ַלְחּתִ יָת ּלֹו, ְוׁשָ ר־ָעׂשִ ֲאׁשֶ
ֵניֶכם יֹום ֶאָחד? ם־ׁשְ ל ּגַ ּכַ ָלָמה ֶאׁשְ

י  י ְבַחּיַ ַוּתֹאֶמר ִרְבָקה ֶאל־ִיְצָחק: ַקְצּתִ מו  
ה  ָ נֹות ֵחת. ִאם־ֹלֵקַח ַיֲעֹקב ִאּשׁ ֵני ּבְ ִמּפְ

י  ה ּלִ נֹות ָהָאֶרץ, ָלּמָ ה ִמּבְ ֵאּלֶ נֹות־ֵחת ּכָ ִמּבְ
ים? ַחּיִ

ר: סּוק מו ְמֻסּפָ סּוק מא ַעד ּפָ  ִמּפָ
ָרָכה ְוָרָצה ַלֲהרֹג  ְגַלל ַהּבְ ָנא ֶאת ַיֲעֹקב ּבִ ו ׂשָ ֵעׂשָ

 אֹותֹו.
ו  ֵעׂשָ ְלָחה ֶאת ַיֲעֹקב ֶאל ָלָבן ָאִחיָה, ַעד ׁשֶ ִרְבָקה ׁשָ

ֵיָרַגע.

ֵנא. ֹטם — ׂשָ ׂשְ מא  ַוּיִ
ֵדי ֹלא ְלַצֵער  ִיְקְרבּו ְיֵמי ֵאֶבל ָאִבי, ְוַאַהְרָגה — ּכְ  

ק ְוֶאֱהרֹג ֶאת ַיֲעֹקב ַרק ְלַאַחר מֹות  ֶאת ָאִבי ֶאְתַאּפֵ
ָאִבי.

ָבה  ַמְחׁשָ מב  ִמְתַנֵחם ְלָך ְלָהְרֶגָך — ְמַנֵחם ֶאת ַעְצמֹו ּבְ
הּוא ַיֲהרֹג אֹוְתָך. ׁשֶ

מד  ָיִמים ֲאָחִדים — ְזַמן ָמה.
ר ַיֲעֹבר  ׁשּוב ֲחַמת ָאִחיָך — ַעד ֲאׁשֶ ר־ּתָ ַעד ֲאׁשֶ  

ל ָאִחיָך. ֲעסֹו ׁשֶ ּכַ
ֶניָה ֵמתּו. ּבָ ּכּוָלה, ֵאם ׁשֶ ל — ֵאָהֵפְך ְלֵאם ׁשַ ּכַ מה  ֶאׁשְ

נֹות ֵחת — ִנְמַאס ִלי ִלְחיֹות  ֵני ּבְ י ִמּפְ י ְבַחּיַ ַקְצּתִ מו 
נֹות ֵחת ְוֹלא  ים ִמּבְ ו ָלַקח ָנׁשִ ֵעׂשָ י ּכֹוֵאב ִלי ׁשֶ ּכִ

נּו. ְחּתֵ ּפַ נֹות ִמׁשְ ִמּבְ
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ו ֶאל־ָאִביו, ַהְבָרָכה ַאַחת ִהוא־ ַוּיֹאֶמר ֵעׂשָ לח 

ְרֵכִני ַגם ָאִני, ָאִבי;   ְלָך ָאִבי ּבָ
 . ְבךְּ ו ֹקלֹו, ַוּיֵ א ֵעׂשָ ּשָׂ ַוּיִ

ה  ַען ִיְצָחק ָאִביו, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו:  ִהּנֵ ַוּיַ לט 

ל  ֶבָך, ּוִמּטַ י ָהָאֶרץ, ִיְהֶיה מֹוׁשָ ַמּנֵ ִמׁשְ
ַמִים, ֵמָעל. ָ ַהּשׁ

ֲעבֹד; ְוָהָיה  ָך ִתְחֶיה, ְוֶאת ָאִחיָך ּתַ ְוַעל-ַחְרּבְ מ  
אֶרָך. ִריד, ּוָפַרְקּתָ ֻעּלֹו ֵמַעל ַצּוָ ר ּתָ ֲאׁשֶ ּכַ

ר  ָרָכה ֲאׁשֶ ו ֶאת־ַיֲעֹקב ַעל־ַהּבְ ֹטם ֵעׂשָ ׂשְ ַוּיִ מא  

ִלּבֹו: ִיְקְרבּו ְיֵמי  ו ּבְ ְרכֹו ָאִביו, ַוּיֹאֶמר ֵעׂשָ ּבֵ
ֵאֶבל ָאִבי, ְוַאַהְרָגה ֶאת־ַיֲעֹקב ָאִחי.

דֹל,  ָנּה ַהּגָ ו ּבְ ְבֵרי ֵעׂשָ ד ְלִרְבָקה ֶאת־ּדִ ּגַ ַוּיֻ מב  

ָטן, ַוּתֹאֶמר  ָנּה ַהּקָ ְקָרא ְלַיֲעקֹב ּבְ ַלח ַוּתִ ׁשְ ַוּתִ
ו ָאִחיָך ִמְתַנֵחם ְלָך ְלָהְרֶגָך. ה ֵעׂשָ ֵאָליו: ִהּנֵ
ַרח־ְלָך  ֹקִלי, ְוקּום ּבְ ַמע ּבְ ה, ְבִני, ׁשְ ְוַעּתָ מג  

ֶאל־ָלָבן ָאִחי ָחָרָנה.
ְבּתָ ִעּמֹו ָיִמים ֲאָחִדים, ַעד  ְוָיׁשַ מד  

ׁשּוב ֲחַמת ָאִחיָך. ר־ּתָ ֲאׁשֶ
ַכח ֶאת  ָך, ְוׁשָ ַעד־ׁשּוב ַאף־ָאִחיָך ִמּמְ מה  

ם.  ָ יָך ִמּשׁ י ּוְלַקְחּתִ ַלְחּתִ יָת ּלֹו, ְוׁשָ ר־ָעׂשִ ֲאׁשֶ
ֵניֶכם יֹום ֶאָחד? ם־ׁשְ ל ּגַ ּכַ ָלָמה ֶאׁשְ

י  י ְבַחּיַ ַוּתֹאֶמר ִרְבָקה ֶאל־ִיְצָחק: ַקְצּתִ מו  
ה  ָ נֹות ֵחת. ִאם־ֹלֵקַח ַיֲעֹקב ִאּשׁ ֵני ּבְ ִמּפְ

י  ה ּלִ נֹות ָהָאֶרץ, ָלּמָ ה ִמּבְ ֵאּלֶ נֹות־ֵחת ּכָ ִמּבְ
ים? ַחּיִ

ר: סּוק מו ְמֻסּפָ סּוק מא ַעד ּפָ  ִמּפָ
ָרָכה ְוָרָצה ַלֲהרֹג  ְגַלל ַהּבְ ָנא ֶאת ַיֲעֹקב ּבִ ו ׂשָ ֵעׂשָ

 אֹותֹו.
ו  ֵעׂשָ ְלָחה ֶאת ַיֲעֹקב ֶאל ָלָבן ָאִחיָה, ַעד ׁשֶ ִרְבָקה ׁשָ

ֵיָרַגע.

ֵנא. ֹטם — ׂשָ ׂשְ מא  ַוּיִ
ֵדי ֹלא ְלַצֵער  ִיְקְרבּו ְיֵמי ֵאֶבל ָאִבי, ְוַאַהְרָגה — ּכְ  

ק ְוֶאֱהרֹג ֶאת ַיֲעֹקב ַרק ְלַאַחר מֹות  ֶאת ָאִבי ֶאְתַאּפֵ
ָאִבי.

ָבה  ַמְחׁשָ מב  ִמְתַנֵחם ְלָך ְלָהְרֶגָך — ְמַנֵחם ֶאת ַעְצמֹו ּבְ
הּוא ַיֲהרֹג אֹוְתָך. ׁשֶ

מד  ָיִמים ֲאָחִדים — ְזַמן ָמה.
ר ַיֲעֹבר  ׁשּוב ֲחַמת ָאִחיָך — ַעד ֲאׁשֶ ר־ּתָ ַעד ֲאׁשֶ  

ל ָאִחיָך. ֲעסֹו ׁשֶ ּכַ
ֶניָה ֵמתּו. ּבָ ּכּוָלה, ֵאם ׁשֶ ל — ֵאָהֵפְך ְלֵאם ׁשַ ּכַ מה  ֶאׁשְ

נֹות ֵחת — ִנְמַאס ִלי ִלְחיֹות  ֵני ּבְ י ִמּפְ י ְבַחּיַ ַקְצּתִ מו 
נֹות ֵחת ְוֹלא  ים ִמּבְ ו ָלַקח ָנׁשִ ֵעׂשָ י ּכֹוֵאב ִלי ׁשֶ ּכִ

נּו. ְחּתֵ ּפַ נֹות ִמׁשְ ִמּבְ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק כז

יַעֲֹקב ִקּבֵל ִמּיִצְחָק ּבְָרכָה ֶׁשּנֹועֲדָה לְעֵָׂשו אִָחיו

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק כט

מּוָנה. ר ְלָכל ּתְ ְתבּו ֶהְסּבֵ אן? ּכִ ָמה ָקָרה ּכָ   .1

א. 
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ב. 

 

 

ג. 

 

 

ד. 

 

 

לאחר העיסוק במשימה 
אפשר לשאול:

רבקה אמרה ליעקב 
להעמיד פנים ולשקר 

לאביו. מה דעתכם על כך?
יש להניח, שרוב התלמידים 
יראו בזה עוול כלפי יצחק 

ו. תלמידים יזכירו  ועׂשָ
אולי, שאלוהים אמר 

לרבקה: "רב יעבֹד צעיר", 
ושהיה זה רצונו של ה' 
ו, יהיה  שיעקב, ולא עׂשָ

ממשיכם של אברהם 
ויצחק, כפי שהיה זה רצונו 
של ה' ש"ביצחק יקרא לך 

זרע" — דהיינו, שיצחק 
יהיה ממשיכו של אברהם, 

ולא ישמעאל בכורו.

חשוב להבהיר לתלמידים, 
ו  שרבקה לא רצתה שעׂשָ

יקבל את הברכה, כי הבינה 
שאין הוא מתאים להיות 
היורש של אברהם ויצחק.

כמו כן כתוב במפורש: 
ורבקה אוהבת את יעקב.

ה. 
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תּוב: ָפסּוק יב ּכָ ּבְ  .2
ִני ָאִבי,  ֵ  אּוַלי ְיֻמּשׁ

ַע,  ְמַתְעּתֵ  ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו ּכִ
ְוֵהֵבאִתי ָעַלי ְקָלָלה ְוֹלא ְבָרָכה.

ׁש אֹוִתי  ֵ ּה ְיַמּשׁ רּוׁשָ ּפֵ ה ׁשֶ סּוק ִמּלָ ְתבּו ִמּתֹוְך ַהּפָ ּכִ א.   

ה  ּה ְמַרּמֶ רּוׁשָ ּפֵ ה ׁשֶ ְתבּו ִמּלָ סּוק ְוּכִ ּפָ ִמְצאּו ּבַ   

ִמי ָאַמר ֹזאת?   ְלִמי ָאַמר?  ב.   

ַמּדּוַע ָאַמר?    

ְכְנָנה ִרְבָקה ְלַרּמֹות ֶאת ִיְצָחק? ַמּדּוַע ּתִ   .3

ירּו. ָראּוי? ַהְסּבִ ַהִאם ָנֲהָגה ּכָ   .4

ְך ָרָצה ִלְפֹעל ְלִפי ֲעַצת ִאּמֹו. ֵיׁש אֹוְמִרים  ל ּכָ ס ְולֹא ּכָ ֲעֹקב ִהּסֵ ּיַ ָרִאינּו ׁשֶ  .5

ָהָיה ָצִריְך ְלָסֵרב ָלּה. קֹוָלּה ְוֵיׁש ָהאֹוְמִרים ׁשֶ ֹמַע ּבְ ָהָיה ָצִריְך ִלׁשְ  ׁשֶ

קֹול ִרְבָקה?  ֹמַע ּבְ בּו: ַמּדּוַע לֹא ָהָיה ַיֲעֹקב ָצִריְך ִלׁשְ ִחׁשְ

.2
התלמידים ישימו לב 

שיצחק התפלא שעשו הגיע 
כה מהר מהציד לכן הוא 

ש והריח אותו. ִמׁשֵ

א. אפשר לבקש 
מהתלמידים שימצאו 

בפסוק שתי מילים 
המשמשות ניגודים.

.3
א. אפשר לשער שרבקה 

ראתה ביעקב מתאים יותר 
להיות ממשיכו של אברהם.

יחד עם זאת היא לא 
משתפת  את יצחק 

במחשבה הזאת ובוחרת 
בדרך של הונאה.

אפשר לשאול האם יכולה 
הייתה להיות דרך אחרת 

לשכנע את יצחק לברך את 
יעקב בברכת הבכורה?

.4
ב. יהיו כנראה תלמידים 

שיגידו, כי ליעקב לא היה 
נעים להמרות את פי אמו. 
אחרים יחשבו מן הסתם, 

שיעקב לא היה צריך 
לשמוע בקול אמו, כי היא 

הציעה לו לשקר לאביו.



ה. 
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תּוב: ָפסּוק יב ּכָ ּבְ  .2
ִני ָאִבי,  ֵ  אּוַלי ְיֻמּשׁ

ַע,  ְמַתְעּתֵ  ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו ּכִ
ְוֵהֵבאִתי ָעַלי ְקָלָלה ְוֹלא ְבָרָכה.

ׁש אֹוִתי  ֵ ּה ְיַמּשׁ רּוׁשָ ּפֵ ה ׁשֶ סּוק ִמּלָ ְתבּו ִמּתֹוְך ַהּפָ ּכִ א.   

ה  ּה ְמַרּמֶ רּוׁשָ ּפֵ ה ׁשֶ ְתבּו ִמּלָ סּוק ְוּכִ ּפָ ִמְצאּו ּבַ   

ִמי ָאַמר ֹזאת?   ְלִמי ָאַמר?  ב.   

ַמּדּוַע ָאַמר?    

ְכְנָנה ִרְבָקה ְלַרּמֹות ֶאת ִיְצָחק? ַמּדּוַע ּתִ   .3

ירּו. ָראּוי? ַהְסּבִ ַהִאם ָנֲהָגה ּכָ   .4

ְך ָרָצה ִלְפֹעל ְלִפי ֲעַצת ִאּמֹו. ֵיׁש אֹוְמִרים  ל ּכָ ס ְולֹא ּכָ ֲעֹקב ִהּסֵ ּיַ ָרִאינּו ׁשֶ  .5

ָהָיה ָצִריְך ְלָסֵרב ָלּה. קֹוָלּה ְוֵיׁש ָהאֹוְמִרים ׁשֶ ֹמַע ּבְ ָהָיה ָצִריְך ִלׁשְ  ׁשֶ

קֹול ִרְבָקה?  ֹמַע ּבְ בּו: ַמּדּוַע לֹא ָהָיה ַיֲעֹקב ָצִריְך ִלׁשְ ִחׁשְ

.2
התלמידים ישימו לב 

שיצחק התפלא שעשו הגיע 
כה מהר מהציד לכן הוא 

ש והריח אותו. ִמׁשֵ

א. אפשר לבקש 
מהתלמידים שימצאו 

בפסוק שתי מילים 
המשמשות ניגודים.

.3
א. אפשר לשער שרבקה 

ראתה ביעקב מתאים יותר 
להיות ממשיכו של אברהם.

יחד עם זאת היא לא 
משתפת  את יצחק 

במחשבה הזאת ובוחרת 
בדרך של הונאה.

אפשר לשאול האם יכולה 
הייתה להיות דרך אחרת 

לשכנע את יצחק לברך את 
יעקב בברכת הבכורה?

.4
ב. יהיו כנראה תלמידים 

שיגידו, כי ליעקב לא היה 
נעים להמרות את פי אמו. 
אחרים יחשבו מן הסתם, 

שיעקב לא היה צריך 
לשמוע בקול אמו, כי היא 

הציעה לו לשקר לאביו.



ירּו. קּו ְוַהְסּבִ קֹוָלּה? ַנּמְ ֹמַע ּבְ ן ָהָיה ָצִריְך ִלׁשְ ַמּדּוַע ּכֵ ב.   

ו.  ה לֹא ֵעׂשָ ּזֶ ד ׁשֶ י ִיְצָחק ָחׁשַ ֵחן ָאַמר: ְלַדְעּתִ   .5 

ר ֵהִבין ֹזאת ֵחן? ֻסּפָ ְלִפי ָמה ֵמַהּמְ

ִליָאתֹו? יַע ִיְצָחק ֶאת ּפְ ים ִהּבִ ֵאילּו ִמּלִ ּבְ   .6

ִלימּו: ֵרְך ִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב? ַהׁשְ ָרכֹות ּבֵ ֵאילּו ּבְ ּבְ   .7
: ֵרְך ּבְ א. ֶאת ַאְדַמת ַאְרצֹו ּבֵ  

: ֵרְך ּבְ ב. ֶאת ְיבּול ַאְדָמתֹו ּבֵ  

: ֵרְך ּבְ ֱאָצָאיו ּבֵ ְצַמח ִמּצֶ ּיִ ג. ֶאת ַיֲעֹקב ְוָהָעם ׁשֶ  

ְך: ֵרְך ּכָ ּנּו ּבֵ ְצַמח ִמּמֶ ּיִ ד. ֶאת אֹוֲהָביו ְואֹוֲהֵבי ָהָעם ׁשֶ  

ְתקּוַפת ַהּתֹוָרה? ַהג ּבִ י ַהֹנּ ָרָכה ַעל ּפִ ל ֶאת ַהּבְ א. ִמי ָהָיה ָצפּוי ְלַקּבֵ  .8

ִנים? ַהג ּוֵבֵרְך ֶאת ְצִעיר ַהּבָ ה ִיְצָחק ֶאת ַהֹנּ ּנָ ב. ַמּדּוַע ׁשִ  
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עֵָׂשו חָזַר ִמן הַּצַיִד וְַהַּתְרִמית ִהְתּגַּלְָתה

ִקְראּו ִמּפָסּוק ל עַד ּפָסּוק מא

ר ֵאָליו? ּבֵ ו ּדִ ר ֵעׂשָ ֲאׁשֶ ַמּדּוַע ִנְבַהל ִיְצָחק ּכַ   .1

ל אֹוָתּה  ֲעֹקב ִקּבֵ ּיַ ָרָכה ַלְמרֹות ׁשֶ ל ֶאת ַהּבְ ּטֵ ְצָחק לֹא ּבִ ִיּ תּוב ׁשֶ ָפסּוק כג ּכָ ּבְ   .2

ֲערּו ַמּדּוַע? ִמְרָמה. ׁשַ ּבְ

אּוַלי    

ְואּוַלי   

יר? ְפֵני ִיְצָחק. ֵאילּו ִמְקִרים הּוא ִהְזּכִ ו ִהְתלֹוֵנן ַעל ַיֲעֹקב ּבִ ֵעׂשָ   .3

ִדים  ַלּמְ ִטים ַהּמְ ּפָ ׁשְ ָרָכה ֵמָאִביו – ַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּמִ ׁש ּבְ ן ּוְמַבּקֵ ו ִמְתַחּנֵ ֵעׂשָ   .4

סּוק לח. ְך ִמּפָ ַעל ּכָ

ְצָחק?  ָרָכה ִמּיִ ל ּבְ ּבֵ ּקִ ו ִלְפֵני ׁשֶ יׁש ֵעׂשָ ַפְתֶכם: ֵאיְך ִהְרּגִ ׂשְ ְתבּו ּבִ ּכִ   .5 

ִאים: ּטּוִטים ַהּבָ ּצִ ֵהָעְזרּו ּבַ

ֹדָלה ּוָמָרה ַעד־ְמֹאד ְצַעק ְצָעָקה ּגְ ַוּיִ תּוב:   ָפסּוק לד ּכָ ּבְ  

 . ְבךְּ ו ֹקלֹו, ַוּיֵ א ֵעׂשָ ּשָׂ ַוּיִ תּוב:   ָפסּוק לח ּכָ ּבְ  

ו? ֵרְך ִיְצָחק ֶאת ֵעׂשָ ָמה ּבֵ ּבְ  .6

 .2
לתלמידים יש קושי להבין, 

מדוע יצחק לא שינה את 
ברכתו כשנודעה התרמית.
רצוי לספר להם, שעל פי 
אמונת הקדמונים, ברכה 

מתחילה להשפיע מיד עם 
אמירתה, ואי אפשר לסגת 

ממנה לאחר שנאמרה. 
ואולי ידע יצחק בלבו 

שמתאים ליעקב להיות 
ממשיכו.
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עֵָׂשו חָזַר ִמן הַּצַיִד וְַהַּתְרִמית ִהְתּגַּלְָתה

ִקְראּו ִמּפָסּוק ל עַד ּפָסּוק מא

ר ֵאָליו? ּבֵ ו ּדִ ר ֵעׂשָ ֲאׁשֶ ַמּדּוַע ִנְבַהל ִיְצָחק ּכַ   .1

ל אֹוָתּה  ֲעֹקב ִקּבֵ ּיַ ָרָכה ַלְמרֹות ׁשֶ ל ֶאת ַהּבְ ּטֵ ְצָחק לֹא ּבִ ִיּ תּוב ׁשֶ ָפסּוק כג ּכָ ּבְ   .2

ֲערּו ַמּדּוַע? ִמְרָמה. ׁשַ ּבְ

אּוַלי    

ְואּוַלי   

יר? ְפֵני ִיְצָחק. ֵאילּו ִמְקִרים הּוא ִהְזּכִ ו ִהְתלֹוֵנן ַעל ַיֲעֹקב ּבִ ֵעׂשָ   .3

ִדים  ַלּמְ ִטים ַהּמְ ּפָ ׁשְ ָרָכה ֵמָאִביו – ַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּמִ ׁש ּבְ ן ּוְמַבּקֵ ו ִמְתַחּנֵ ֵעׂשָ   .4

סּוק לח. ְך ִמּפָ ַעל ּכָ

ְצָחק?  ָרָכה ִמּיִ ל ּבְ ּבֵ ּקִ ו ִלְפֵני ׁשֶ יׁש ֵעׂשָ ַפְתֶכם: ֵאיְך ִהְרּגִ ׂשְ ְתבּו ּבִ ּכִ   .5 

ִאים: ּטּוִטים ַהּבָ ּצִ ֵהָעְזרּו ּבַ

ֹדָלה ּוָמָרה ַעד־ְמֹאד ְצַעק ְצָעָקה ּגְ ַוּיִ תּוב:   ָפסּוק לד ּכָ ּבְ  

 . ְבךְּ ו ֹקלֹו, ַוּיֵ א ֵעׂשָ ּשָׂ ַוּיִ תּוב:   ָפסּוק לח ּכָ ּבְ  

ו? ֵרְך ִיְצָחק ֶאת ֵעׂשָ ָמה ּבֵ ּבְ  .6

 .2
לתלמידים יש קושי להבין, 

מדוע יצחק לא שינה את 
ברכתו כשנודעה התרמית.
רצוי לספר להם, שעל פי 
אמונת הקדמונים, ברכה 

מתחילה להשפיע מיד עם 
אמירתה, ואי אפשר לסגת 

ממנה לאחר שנאמרה. 
ואולי ידע יצחק בלבו 

שמתאים ליעקב להיות 
ממשיכו.



ִרבְָקה ָׁשלְחָה ֶאת יַעֲֹקב לְִמְׁשַּפחְָּתּה ּבְָחָרן

ִקְראּו ִמּפָסּוק מב עַד סֹוף ַהֶּפֶרק

ו? יל ֶאת ַיֲעֹקב ִמיֵדי ֵעׂשָ ְכְנָנה ִרְבָקה ְלַהּצִ יַצד ּתִ ּכֵ   .1

ן ֲאָרם? לַֹח ֶאת ַיֲעֹקב ְלַפּדַ ְפֵני ִיְצָחק ֶאת ְרצֹוָנּה ִלׁשְ ָקה ִרְבָקה ּבִ יַצד ִנּמְ א.  ּכֵ   .2

ְפֵני ַיֲעֹקב? ָקה ֹזאת ּבִ יַצד ִנּמְ ּכֵ ב.   

ּמּוִקים ׁשֹוִנים? ַמּדּוַע ַהּנִ ג.    

ְתָנה ִרְבָקה  ּנָ ּמּוק ׁשֶ יר ֶאת ַהּנִ ית ַמְזּכִ ֵראׁשִ ֵסֶפר ּבְ ד.   ֵאיֶזה ִסּפּור ֲאֵחר ּבְ  

ְלִיְצָחק? 

ֶניָה? ֵני ּבָ י ׁשְ ַלּפֵ ֶכם ַעל ִהְתַנֲהגּות ִרְבָקה ּכְ ְעּתְ ָמה ּדַ ה.   
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בשיחה חופשית יש להניח 
שהילדים יעלו את נושא 

האפליה שנהגה רבקה 
כלפי עשו.

ה. התלמידים ייזכרו בדברי 
אברהם לעבד לפני צאתו 

לחרן.

ֶּפֶרק כח

הּו  ְקָרא ִיְצָחק ֶאל־ַיֲעקֹב ַוְיָבֶרְך אֹתֹו, ַוְיַצּוֵ ַוּיִ א  
ָנַען. נֹות ּכְ ה ִמּבְ ָ ח ִאּשׁ ַוּיֹאֶמר לֹו: לֹא־ִתּקַ

יָתה ְבתּוֵאל ֲאִבי  ָנה ֲאָרם, ּבֵ ּדֶ קּום ֵלְך ּפַ ב  
נֹות ָלָבן  ה ִמּבְ ָ ם ִאּשׁ ָ ָך, ְוַקח־ְלָך ִמּשׁ ִאּמֶ

ָך. ֲאִחי ִאּמֶ
ָך, ְוָהִייָת  י ְיָבֵרְך ֹאְתָך ְוַיְפְרָך ְוַיְרּבֶ ּדַ ְוֵאל ׁשַ ג  

ים. ִלְקַהל ַעּמִ
ת ַאְבָרָהם, ְלָך ּוְלַזְרֲעָך  ְרּכַ ן־ְלָך ֶאת־ּבִ ְוִיּתֶ ד  

ר־ָנַתן  ָך ֶאת־ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך, ֲאׁשֶ ּתְ ְך ְלִרׁשְ ִאּתָ
ֱאֹלִהים ְלַאְבָרָהם.

ָנה ֲאָרם  ּדֶ ֶלְך ּפַ ַלח ִיְצָחק ֶאת־ַיֲעֹקב, ַוּיֵ ׁשְ ַוּיִ ה  
י, ֲאִחי ִרְבָקה  תּוֵאל ָהֲאַרּמִ ן־ּבְ ֶאל־ָלָבן ּבֶ

ו. ֵאם ַיֲעֹקב ְוֵעׂשָ
י־ֵבַרְך ִיְצָחק ֶאת־ַיֲעֹקב  ו, ּכִ ְרא ֵעׂשָ ַוּיַ ו  

ם  ָ ָנה ֲאָרם ָלַקַחת־לֹו ִמּשׁ ּדֶ ח ֹאתֹו ּפַ ּלַ ְוׁשִ
ָבְרכֹו ֹאתֹו, ַוְיַצו ָעָליו ֵלאֹמר,  ה ּבְ ָ ִאּשׁ

ָנַען. נֹות ּכְ ה ִמּבְ ָ ח ִאּשׁ ֹלא־ִתּקַ
ֶלְך  ַמע ַיֲעֹקב ֶאל־ָאִביו ְוֶאל־ִאּמֹו ַוּיֵ ׁשְ ַוּיִ ז 

ָנה ֲאָרם. ּדֶ ּפַ
ֵעיֵני  ָנַען ּבְ נֹות ּכְ י ָרעֹות ּבְ ו, ּכִ ְרא ֵעׂשָ ַוּיַ ח  

ִיְצָחק ָאִביו,
ח ֶאת־ָמֲחַלת  ּקַ ָמֵעאל, ַוּיִ ו ֶאל־ִיׁשְ ֶלְך ֵעׂשָ ַוּיֵ ט  

ן־ַאְבָרָהם ֲאחֹות ְנָביֹות  ָמֵעאל ּבֶ ת־ִיׁשְ ּבַ
ה. ָ יו לֹו ְלִאּשׁ ַעל־ָנׁשָ

ר: סּוק ט ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ת  ׁשַ ּקָ י ּבַ ן ֲאָרם ַעל ּפִ ַלח ֶאת ַיֲעֹקב ְלַפּדַ ִיְצָחק ׁשָ

 ִרְבָקה.
א  ַנֲעִנית, ֶאּלָ ה ּכְ ָ ח ִאּשׁ ּלֹא ִיּקַ ה ַעל ַיֲעֹקב, ׁשֶ ִיְצָחק ִצּוָ

נֹות ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו. ה ַאַחת ִמּבְ ָ ח ְלִאּשׁ ּקַ ּיִ ׁשֶ

ן. ּדָ ָנה — ַאל ּפַ ּדֶ ּפַ ב  
ה ֶצֱאָצִאים. ָך — ִיְהיּו ְלָך ַהְרּבֵ ְוַיְפְרָך ְוַיְרּבֶ ג  

ים. ָבִטים ַרּבִ ים — ֶצֱאָצֵאי ַיֲעֹקב ִיְהיּו ׁשְ ִלְקַהל ַעּמִ  
ים קֹוְרִאים ִלְפָעִמים ָקָהל. ל ֲאָנׁשִ ִלְקבּוָצה ׁשֶ  

ַנַען. ה ֶאת ֶאֶרץ ּכְ ָ יֻרּשׁ ל ּבִ ַקּבֵ ָך — ּתְ ּתְ ְלִרׁשְ ד  
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ֶּפֶרק כח

הּו  ְקָרא ִיְצָחק ֶאל־ַיֲעקֹב ַוְיָבֶרְך אֹתֹו, ַוְיַצּוֵ ַוּיִ א  
ָנַען. נֹות ּכְ ה ִמּבְ ָ ח ִאּשׁ ַוּיֹאֶמר לֹו: לֹא־ִתּקַ

יָתה ְבתּוֵאל ֲאִבי  ָנה ֲאָרם, ּבֵ ּדֶ קּום ֵלְך ּפַ ב  
נֹות ָלָבן  ה ִמּבְ ָ ם ִאּשׁ ָ ָך, ְוַקח־ְלָך ִמּשׁ ִאּמֶ

ָך. ֲאִחי ִאּמֶ
ָך, ְוָהִייָת  י ְיָבֵרְך ֹאְתָך ְוַיְפְרָך ְוַיְרּבֶ ּדַ ְוֵאל ׁשַ ג  

ים. ִלְקַהל ַעּמִ
ת ַאְבָרָהם, ְלָך ּוְלַזְרֲעָך  ְרּכַ ן־ְלָך ֶאת־ּבִ ְוִיּתֶ ד  

ר־ָנַתן  ָך ֶאת־ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך, ֲאׁשֶ ּתְ ְך ְלִרׁשְ ִאּתָ
ֱאֹלִהים ְלַאְבָרָהם.

ָנה ֲאָרם  ּדֶ ֶלְך ּפַ ַלח ִיְצָחק ֶאת־ַיֲעֹקב, ַוּיֵ ׁשְ ַוּיִ ה  
י, ֲאִחי ִרְבָקה  תּוֵאל ָהֲאַרּמִ ן־ּבְ ֶאל־ָלָבן ּבֶ

ו. ֵאם ַיֲעֹקב ְוֵעׂשָ
י־ֵבַרְך ִיְצָחק ֶאת־ַיֲעֹקב  ו, ּכִ ְרא ֵעׂשָ ַוּיַ ו  

ם  ָ ָנה ֲאָרם ָלַקַחת־לֹו ִמּשׁ ּדֶ ח ֹאתֹו ּפַ ּלַ ְוׁשִ
ָבְרכֹו ֹאתֹו, ַוְיַצו ָעָליו ֵלאֹמר,  ה ּבְ ָ ִאּשׁ

ָנַען. נֹות ּכְ ה ִמּבְ ָ ח ִאּשׁ ֹלא־ִתּקַ
ֶלְך  ַמע ַיֲעֹקב ֶאל־ָאִביו ְוֶאל־ִאּמֹו ַוּיֵ ׁשְ ַוּיִ ז 

ָנה ֲאָרם. ּדֶ ּפַ
ֵעיֵני  ָנַען ּבְ נֹות ּכְ י ָרעֹות ּבְ ו, ּכִ ְרא ֵעׂשָ ַוּיַ ח  

ִיְצָחק ָאִביו,
ח ֶאת־ָמֲחַלת  ּקַ ָמֵעאל, ַוּיִ ו ֶאל־ִיׁשְ ֶלְך ֵעׂשָ ַוּיֵ ט  

ן־ַאְבָרָהם ֲאחֹות ְנָביֹות  ָמֵעאל ּבֶ ת־ִיׁשְ ּבַ
ה. ָ יו לֹו ְלִאּשׁ ַעל־ָנׁשָ

ר: סּוק ט ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ת  ׁשַ ּקָ י ּבַ ן ֲאָרם ַעל ּפִ ַלח ֶאת ַיֲעֹקב ְלַפּדַ ִיְצָחק ׁשָ

 ִרְבָקה.
א  ַנֲעִנית, ֶאּלָ ה ּכְ ָ ח ִאּשׁ ּלֹא ִיּקַ ה ַעל ַיֲעֹקב, ׁשֶ ִיְצָחק ִצּוָ

נֹות ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו. ה ַאַחת ִמּבְ ָ ח ְלִאּשׁ ּקַ ּיִ ׁשֶ

ן. ּדָ ָנה — ַאל ּפַ ּדֶ ּפַ ב  
ה ֶצֱאָצִאים. ָך — ִיְהיּו ְלָך ַהְרּבֵ ְוַיְפְרָך ְוַיְרּבֶ ג  

ים. ָבִטים ַרּבִ ים — ֶצֱאָצֵאי ַיֲעֹקב ִיְהיּו ׁשְ ִלְקַהל ַעּמִ  
ים קֹוְרִאים ִלְפָעִמים ָקָהל. ל ֲאָנׁשִ ִלְקבּוָצה ׁשֶ  

ַנַען. ה ֶאת ֶאֶרץ ּכְ ָ יֻרּשׁ ל ּבִ ַקּבֵ ָך — ּתְ ּתְ ְלִרׁשְ ד  
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ֶלְך ָחָרָנה. ַבע ַוּיֵ ֵאר ׁשָ ֵצא ַיֲעֹקב ִמּבְ ַוּיֵ י  
ֶמׁש.  ֶ י־ָבא ַהּשׁ ם, ּכִ ֶלן ׁשָ קֹום ַוּיָ ּמָ ע ּבַ ְפּגַ ַוּיִ יא  

ם ְמַרֲאׁשָֹתיו,  ׂשֶ קֹום ַוּיָ ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ּקַ ַוּיִ
קֹום ַההּוא. ּמָ ב ּבַ ּכַ ׁשְ ַוּיִ

ב ַאְרָצה ְוֹראׁשֹו  ם ֻמּצָ ה ֻסּלָ ֲחֹלם, ְוִהּנֵ ַוּיַ יב  

ה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים  ָמְיָמה, ְוִהּנֵ ָ יַע ַהּשׁ ַמּגִ
ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו.

ב ָעָליו, ַוּיֹאַמר: ֲאִני ְיהָוה  ה ְיהָוה ִנּצָ ְוִהּנֵ יג  
ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ָאִביָך ֵואֹלֵהי ִיְצָחק. ָהָאֶרץ, 

ה  ֶנּנָ ה ׁשֵֹכב ָעֶליָה, ְלָך ֶאּתְ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ
ּוְלַזְרֶעָך.

ה  ֲעַפר ָהָאֶרץ, ּוָפַרְצּתָ ָיּמָ ְוָהָיה ַזְרֲעָך ּכַ יד  

ה, ְוִנְבְרכּו ְבָך  ָוֵקְדָמה ְוָצֹפָנה ָוֶנְגּבָ
ֹחת ָהֲאָדָמה ּוְבַזְרֶעָך. ּפְ ל־ִמׁשְ ּכָ

ֹכל  יָך ּבְ ַמְרּתִ ְך, ּוׁשְ ה ָאֹנִכי ִעּמָ ְוִהּנֵ טו  
ֹבִתיָך ֶאל־ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת,  ֵלְך, ַוֲהׁשִ ר־ּתֵ ֲאׁשֶ
יִתי ֶאת  ר ִאם־ָעׂשִ י ֹלא ֶאֱעָזְבָך, ַעד ֲאׁשֶ ּכִ

י ָלְך. ְרּתִ ּבַ ר־ּדִ ֲאׁשֶ
ָנתֹו, ַוּיֹאֶמר: ָאֵכן ֵיׁש  ְ יַקץ ַיֲעֹקב ִמּשׁ ַוּיִ טז  
י. ה, ְוָאֹנִכי ֹלא ָיָדְעּתִ קֹום ַהּזֶ ּמָ ְיהָוה ּבַ

ה,  קֹום ַהּזֶ יָרא, ַוּיֹאַמר: ַמה־ּנֹוָרא ַהּמָ ַוּיִ יז  
ַער  ית ֱאֹלִהים, ְוֶזה ׁשַ י ִאם־ּבֵ ֵאין ֶזה ּכִ

ָמִים. ָ ַהּשׁ

ר: ֶרק ְמֻסּפָ סּוק י ַעד סֹוף ַהּפֶ  ִמּפָ
 ַיֲעֹקב ָיָצא ְלָחָרן.

ם,  ֻסּלָ ְלֲאֵכי ֱאֹלִהים עֹוִלים ְויֹוְרִדים ּבְ ּמַ ַיֲעֹקב ָחַלם ׁשֶ
ַמִים ֶאל ָהָאֶרץ. ָ עֹוֵמד ֵמַהּשׁ  ׁשֶ

ֲחלֹום ְוִהְבִטיַח לֹו ְוָלָעם  ה ְלַיֲעֹקב ּבַ ּלָ ֱאֹלִהים ִהְתּגַ
ַנַען. ּנּו, ֶאת ֶאֶרץ ּכְ ְצַמח ִמּמֶ ּיִ ׁשֶ

קֹום ְוֶהְחִליט  יַע ַלּמָ ם — ִהּגִ ֶלן ׁשָ קֹום ַוּיָ ּמָ ע ּבַ ְפּגַ ַוּיִ יא  
ם.  ָללּון ׁשָ

ְקָעה. ֶמׁש ׁשָ ֶ י ַהּשׁ ֶמׁש — ּכִ ֶ י־ָבא ַהּשׁ  ּכִ
ַחת ְלֹראׁשֹו. ם ִמּתַ ם ְמַרֲאׁשָֹתיו — ׂשָ ׂשֶ ַוּיָ

ַמִים ֶאל  ָ ֶהֱעִמידּו ֵמַהּשׁ ם ׁשֶ ב ַאְרָצה — ֻסּלָ ם ֻמּצָ ֻסּלָ יב  
ָהָאֶרץ.

ב — עֹוֵמד ָזקּוף. ִנּצָ יג  

ָכל ַרֲחֵבי  ל ַיֲעֹקב ָיגּורּו ּבְ ּוָפַרְצּתָ — ֶצֱאָצָאיו ׁשֶ יד  
ָהָאֶרץ.

י ָלְך — ַעד  ְרּתִ ּבַ ר־ּדִ יִתי ֶאת ֲאׁשֶ ר ִאם־ָעׂשִ ַעד ֲאׁשֶ טו  
ם ֶאת ַהְבָטחֹוַתי ְלָך. ר ֲאַקּיֵ ֲאׁשֶ

ָנה. ֵ יַקץ — ִהְתעֹוֵרר ִמּשׁ ַוּיִ טז  
ֱאֶמת. ָאֵכן — ּבֶ  

ַחד. יָרא — ּפָ ַוּיִ  יז  
בֹוד ּוַפַחד.  נֹוָרא — ְמעֹוֵרר ּכָ
ה. ִפּלָ ית ּתְ ית ֱאֹלִהים — ּבֵ ּבֵ

�
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ח ֶאת־ָהֶאֶבן,  ּקַ ּבֶֹקר, ַוּיִ ם ַיֲעֹקב ּבַ ּכֵ ׁשְ ַוּיַ יח  

ָבה,  ם ֹאָתּה ַמּצֵ ׂשֶ ם ְמַרֲאׁשָֹתיו, ַוּיָ ר־ׂשָ ֲאׁשֶ
ּה. ֶמן ַעל־ֹראׁשָ ֹצק ׁשֶ ַוּיִ

ית־ֵאל,  קֹום ַההּוא ּבֵ ם־ַהּמָ ְקָרא ֶאת־ׁשֵ ַוּיִ יט  

ם־ָהִעיר ָלִראׁשָֹנה. ְואּוָלם לּוז ׁשֵ
ר ַיֲעֹקב ֶנֶדר ֵלאֹמר: ִאם־ִיְהֶיה ֱאֹלִהים  ּדַ ַוּיִ כ  

ר ָאֹנִכי  ה, ֲאׁשֶ ֶרְך ַהּזֶ ּדֶ ָמַרִני ּבַ ִדי, ּוׁשְ ִעּמָ
הֹוֵלְך, ְוָנַתן־ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹש,

ית ָאִבי, ְוָהָיה ְיהָוה  לֹום ֶאל־ּבֵ י ְבׁשָ ְבּתִ ְוׁשַ כא  

ִלי ֵלאֹלִהים.
ָבה, ִיְהֶיה  י ַמּצֵ ְמּתִ ר־ׂשַ ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת, ֲאׁשֶ כב  

ר  ית ֱאֹלִהים, ְוֹכל ֲאׁשֶ  ּבֵ
ֶרּנּו ָלְך. ר ֲאַעּשְׂ ן־ִלי ַעּשֵׂ ּתֶ ּתִ

הּו ָחׁשּוב  ֶ ֵדי ִלְזּכֹר ַמּשׁ ֲעִמיִדים ּכְ ּמַ ָבה — ֶאֶבן ׁשֶ ַמּצֵ יח  
קֹום. ּמָ ָרה ּבַ ּקָ ׁשֶ

ַקּלּות. ל אֹוָתּה ּבְ ר ְלַבּטֵ ִאי ֶאְפׁשָ בּוָעה ׁשֶ ֶנֶדר — ׁשְ כ  

ל ָמה  יִרית ִמּכָ ן ְלָך ֲעׂשִ ֶרּנּו ָלְך — ֶאּתֵ ר ֲאַעּשְׂ ַעּשֵׂ כב  
ְהֶיה ִלי. ּיִ ׁשֶ

ן ה ּדָ ָרה ַאּיָ ֲחלֹום ַיֲעֹקב — ִצּיְ
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ח ֶאת־ָהֶאֶבן,  ּקַ ּבֶֹקר, ַוּיִ ם ַיֲעֹקב ּבַ ּכֵ ׁשְ ַוּיַ יח  

ָבה,  ם ֹאָתּה ַמּצֵ ׂשֶ ם ְמַרֲאׁשָֹתיו, ַוּיָ ר־ׂשָ ֲאׁשֶ
ּה. ֶמן ַעל־ֹראׁשָ ֹצק ׁשֶ ַוּיִ

ית־ֵאל,  קֹום ַההּוא ּבֵ ם־ַהּמָ ְקָרא ֶאת־ׁשֵ ַוּיִ יט  

ם־ָהִעיר ָלִראׁשָֹנה. ְואּוָלם לּוז ׁשֵ
ר ַיֲעֹקב ֶנֶדר ֵלאֹמר: ִאם־ִיְהֶיה ֱאֹלִהים  ּדַ ַוּיִ כ  

ר ָאֹנִכי  ה, ֲאׁשֶ ֶרְך ַהּזֶ ּדֶ ָמַרִני ּבַ ִדי, ּוׁשְ ִעּמָ
הֹוֵלְך, ְוָנַתן־ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹש,

ית ָאִבי, ְוָהָיה ְיהָוה  לֹום ֶאל־ּבֵ י ְבׁשָ ְבּתִ ְוׁשַ כא  

ִלי ֵלאֹלִהים.
ָבה, ִיְהֶיה  י ַמּצֵ ְמּתִ ר־ׂשַ ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת, ֲאׁשֶ כב  

ר  ית ֱאֹלִהים, ְוֹכל ֲאׁשֶ  ּבֵ
ֶרּנּו ָלְך. ר ֲאַעּשְׂ ן־ִלי ַעּשֵׂ ּתֶ ּתִ

הּו ָחׁשּוב  ֶ ֵדי ִלְזּכֹר ַמּשׁ ֲעִמיִדים ּכְ ּמַ ָבה — ֶאֶבן ׁשֶ ַמּצֵ יח  
קֹום. ּמָ ָרה ּבַ ּקָ ׁשֶ

ַקּלּות. ל אֹוָתּה ּבְ ר ְלַבּטֵ ִאי ֶאְפׁשָ בּוָעה ׁשֶ ֶנֶדר — ׁשְ כ  

ל ָמה  יִרית ִמּכָ ן ְלָך ֲעׂשִ ֶרּנּו ָלְך — ֶאּתֵ ר ֲאַעּשְׂ ַעּשֵׂ כב  
ְהֶיה ִלי. ּיִ ׁשֶ

ן ה ּדָ ָרה ַאּיָ ֲחלֹום ַיֲעֹקב — ִצּיְ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק כח

יִצְחָק ָׁשלַח ֶאת יַעֲֹקב לְַפּדַן ֲאָרם

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק ט

ְכֵנַע ֶאת ִיְצָחק ַלֲעׂשֹות ֶאת  ִרְבָקה ִהְצִליָחה ְלׁשַ ר ָלַדַעת ׁשֶ ֵאיְך ֶאְפׁשָ א.    .1 

י ַיֲעֹקב? ְרצֹוָנּה ְלַגּבֵ  

ֶרְך? ֵצאתֹו ַלּדֶ ֵרְך ִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ּבְ ה ּבֵ ּמֶ ב. ּבַ  

ְעּתֹו? ד ֶאת ּדַ הּוא ְמַכּבֵ ֵדי ְלַהְראֹות ְלִיְצָחק ׁשֶ ו ּכְ ה ֵעׂשָ ָמה ָעׂשָ ג.   
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 יַעֲֹקב יָצָא ִמּבְֵאר־ֶׁשבַע לְָחָרן, 
וֶאֱֹלִהים ִהְתּגַּלָה אֵלָיו ּבַּדֶֶרְך

ִקְראּו ִמּפָסּוק י עַד ּפָסּוק כב

ֶרק. ּפֶ ּפּוִרים ּבַ ִרים ָלִאּיּוִרים ְלִפי ֵסֶדר ַהּסִ נּו ִמְסּפָ ְך? ּתְ ָמה ֹקֶדם? ָמה ַאַחר ּכָ   .1

ּבֹו ָלן ְוָחַלם ֲחלֹום.  קֹום ׁשֶ ית ֵאל" ַלּמָ ם "ּבֵ ֵ ׁשּ ַיֲעֹקב ָקָרא ּבַ   .2 

ם ֶזה? ׁשֵ קֹום ּבְ ירּו ַמּדּוַע ָקָרא ַלּמָ ָפסּוק יז ְוַהְסּבִ ֵהָעְזרּו ּבְ
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לאחר שיעסקו במשימה, 
יבינו התלמידים, שה' 

מבטיח גם ליעקב את מה 
שהבטיח לאברהם וליצחק.

יש לשער שהתלמידים 
ישימו לב גם להבדל בין 

אברהם לבין יעקב:
אברהם קיבל את דברי ה' 

באמונה שלמה ואילו יעקב 
מצפה לתמורה בעתיד 

הקרוב על אמונתו.

כאן המקום להבהיר 
את המושג נדר. על פי 

הגדרת המילון, נדר הוא 
הבטחה או החלטה חגיגית, 

התחייבות בשבועה של 
 אדם 

לאלוהים בתנאי שהאל 
יעשה למענו מעשה: אם... 

אז...



 יַעֲֹקב יָצָא ִמּבְֵאר־ֶׁשבַע לְָחָרן, 
וֶאֱֹלִהים ִהְתּגַּלָה אֵלָיו ּבַּדֶֶרְך

ִקְראּו ִמּפָסּוק י עַד ּפָסּוק כב

ֶרק. ּפֶ ּפּוִרים ּבַ ִרים ָלִאּיּוִרים ְלִפי ֵסֶדר ַהּסִ נּו ִמְסּפָ ְך? ּתְ ָמה ֹקֶדם? ָמה ַאַחר ּכָ   .1

ּבֹו ָלן ְוָחַלם ֲחלֹום.  קֹום ׁשֶ ית ֵאל" ַלּמָ ם "ּבֵ ֵ ׁשּ ַיֲעֹקב ָקָרא ּבַ   .2 

ם ֶזה? ׁשֵ קֹום ּבְ ירּו ַמּדּוַע ָקָרא ַלּמָ ָפסּוק יז ְוַהְסּבִ ֵהָעְזרּו ּבְ
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לאחר שיעסקו במשימה, 
יבינו התלמידים, שה' 

מבטיח גם ליעקב את מה 
שהבטיח לאברהם וליצחק.

יש לשער שהתלמידים 
ישימו לב גם להבדל בין 

אברהם לבין יעקב:
אברהם קיבל את דברי ה' 

באמונה שלמה ואילו יעקב 
מצפה לתמורה בעתיד 

הקרוב על אמונתו.

כאן המקום להבהיר 
את המושג נדר. על פי 

הגדרת המילון, נדר הוא 
הבטחה או החלטה חגיגית, 

התחייבות בשבועה של 
 אדם 

לאלוהים בתנאי שהאל 
יעשה למענו מעשה: אם... 

אז...



ָמה ִהְבִטיַח ֱאלִֹהים ְלַיֲעֹקב? א.    .3

ֲעֹקב? ׁש ֱאלִֹהים ִמּיַ ּקֵ ָמה ּבִ ב.    

ָמה ִהְבִטיַח ַיֲעֹקב ֶלֱאלִֹהים? ג.   

ׁשֹות: ְדּגָ ים ַהּמֻ ּלִ ּמִ לֹוׁש אֹוִתּיֹות ֵזהֹות ּבַ נּו ׁשָ ַסּמְ א.    .4

ם ֶאת ָהֶאֶבן ְמַרֲאׁשֹוָתיו. ֲעֹקב ׂשָ ּיַ תּוב ׁשֶ ֶרק ּכָ ּפֶ ּבַ   

ַמִים. ָ ּשׁ ם ְוֹראׁשֹו ּבַ תּוב ַעל ֻסּלָ ֶרק ּכָ ּפֶ ּבַ   

ׁשֹות.  ְדּגָ ים ַהּמֻ ּלִ ּמִ ֶרת ּבַ ּתֶ ְסּתַ לֹוׁש אֹוִתּיֹות ַהּמִ ת ׁשָ ה ּבַ ִמְצאּו ִמּלָ ב.   

ים "ְמַרֲאׁשֹוָתיו", "ֹראׁשֹו": ּלִ ר ַלּמִ ית" ֶקׁשֶ ֵראׁשִ ה "ּבְ ּלָ ּמִ ּלּו ּבַ ג.  ּגַ  

ה." קֹום ַהּזֶ ֲעֹקב ָאַמר: "ָמה נֹוָרא ַהּמָ ּיַ תּוב ׁשֶ ָפסּוק יז ּכָ ּבְ   .5

ָנתֹו: ְתִאים ְלַכּוָ ט ַהּמַ ּפָ ׁשְ ל ֶאת ַהּמִ ַמְעּגָ יפּו ּבְ ן ַיֲעקֹב? ַהּקִ ּוֵ ְלָמה ִהְתּכַ  

בֹוד. ה ְמעֹוֵרר ּכָ קֹום ַהּזֶ ה ַמְפִחיד. ַהּמָ קֹום ַהּזֶ ַהּמָ  

ְדַאג  ּיִ ׁש ֵמֱאלִֹהים ׁשֶ ּקֵ ּבִ ְך ׁשֶ ל ַיֲעֹקב ִמּכָ ר ִלְלֹמד ַעל ִרְגׁשֹוָתיו ׁשֶ 6. א.  ַהִאם ֶאְפׁשָ

ְהֶיה לֹו ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלּבׁש? ּיִ ׁשֶ
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.3
נדר בנוי משני חלקים: 

האחד מופנה כלפי אלהים 
והשני כלפי הנודר עצמו.

אפשר לערוך השוואה בין 
הבטחת אלוהים ליעקב 

לבין הבטחותיו לאברהם 
וליצחק. אפשר להיעזר 

במראי המקום: יב ו-ז; יג, 
יד-יז; כו, ג-ד. התלמידים 

יבינו, שההבטחות לשלושת 
האבות היו זהות.

א. יש להניח שהתלמידים 
יזכירו את ראשון, ראשי, 

בראש, ראש השנה וכו'.

אפשר להציע לתלמידים 
לחבר משפטים למילים.

ב. כדי שהתלמידים יבינו 
את פירוש הביטוי, אפשר 

להזכיר, שלראש השנה 
וליום הכיפורים קוראים 

הימים הנוראים, ולשאול: 
האם אתם יכולים למצוא 

קשר בין הכינוי שנתן יעקב 
למקום לבין הכינוי לראש 

השנה וליום הכיפורים?

ה  ּמֶ ּה ְלִיְצָחק. ּבַ ָ ׁש ִאּשׁ ָהַלְך ְלָחָרן ְלַבּקֵ ּפּור ַעל ָהֶעֶבד ׁשֶ ְרנּו ֶאת ַהּסִ ב.  ִהּכַ  

ַאף הּוא  ל ַיֲעֹקב ׁשֶ בֹו ׁשַ ּצָ ָהַלְך ְלָחָרן, ִמּמַ ל ָהֶעֶבד ׁשֶ בֹו ׁשֶ ָהָיה ׁשֹוֶנה ַמּצָ

ָהַלְך ְלָחָרן?

ֲחלֹום ַיֲעֹקב - 
ִריר ִוד ׁשָ ר ּדָ ִצּיֵ
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ה  ּמֶ ּה ְלִיְצָחק. ּבַ ָ ׁש ִאּשׁ ָהַלְך ְלָחָרן ְלַבּקֵ ּפּור ַעל ָהֶעֶבד ׁשֶ ְרנּו ֶאת ַהּסִ ב.  ִהּכַ  

ַאף הּוא  ל ַיֲעֹקב ׁשֶ בֹו ׁשַ ּצָ ָהַלְך ְלָחָרן, ִמּמַ ל ָהֶעֶבד ׁשֶ בֹו ׁשֶ ָהָיה ׁשֹוֶנה ַמּצָ

ָהַלְך ְלָחָרן?

ֲחלֹום ַיֲעֹקב - 
ִריר ִוד ׁשָ ר ּדָ ִצּיֵ
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ֶּפֶרק כט

ֶלְך ַאְרָצה ְבֵני־ֶקֶדם. א ַיֲעֹקב ַרְגָליו ַוּיֵ ּשָׂ ַוּיִ א  
לָֹשה  ם ׁשְ ה־ׁשָ ֶדה, ְוִהּנֵ ּשָׂ ה ְבֵאר ּבַ ְרא ְוִהּנֵ ַוּיַ ב  

ֵאר  י ִמן־ַהּבְ ֶעְדֵרי־צֹאן רְֹבִצים ָעֶליָה, ּכִ
י  דָֹלה ַעל־ּפִ קּו ָהֲעָדִרים, ְוָהֶאֶבן ּגְ ַהִהוא ַיׁשְ

ֵאר. ַהּבְ
ה ָכל־ָהֲעָדִרים ְוָגְללּו ֶאת־ָהֶאֶבן  ּמָ ְוֶנֶאְספּו־ׁשָ ג  

יבּו  קּו ֶאת־ַהּצֹאן, ְוֵהׁשִ ֵאר ְוִהׁשְ י ַהּבְ ֵמַעל ּפִ
ֵאר ִלְמקָֹמּה. י ַהּבְ ֶאת־ָהֶאֶבן ַעל־ּפִ

ם?  ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַיֲעֹקב: ַאַחי, ֵמַאִין ַאּתֶ ד  
ַוּיֹאְמרּו: ֵמָחָרן ֲאָנְחנּו.

ן־ָנחֹור?  ם ֶאת־ָלָבן ּבֶ ַוּיֹאֶמר ָלֶהם: ַהְיַדְעּתֶ ה  
ַוּיֹאְמרּו: ָיָדְענּו.

לֹום,  לֹום לֹו? ַוּיֹאְמרּו: ׁשָ ַוּיֹאֶמר ָלֶהם: ֲהׁשָ ו  
ָאה ִעם־ַהּצֹאן. ּתֹו ּבָ ה ָרֵחל ּבִ ְוִהּנֵ

דֹול, ֹלא־ֵעת  ַוּיֹאֶמר: ֵהן עֹוד ַהּיֹום ּגָ ז  
קּו ַהּצֹאן ּוְלכּו ְרעּו. ְקֶנה, ַהׁשְ ֵהָאֵסף ַהּמִ

ר ֵיָאְספּו  ַוּיֹאְמרּו: ֹלא נּוַכל, ַעד ֲאׁשֶ ח  
י  ל־ָהֲעָדִרים, ְוָגְללּו ֶאת־ָהֶאֶבן ֵמַעל ּפִ ּכָ

ִקינּו ַהּצֹאן. ֵאר, ְוִהׁשְ ַהּבְ
ָאה ִעם־ַהּצֹאן  ם, ְוָרֵחל ּבָ ר ִעּמָ עֹוֶדּנּו ְמַדּבֵ ט  

י ֹרָעה ִהוא. ר ְלָאִביָה, ּכִ ֲאׁשֶ
ת־ָלָבן  ר ָרָאה ַיֲעֹקב ֶאת־ָרֵחל ּבַ ֲאׁשֶ ַוְיִהי ּכַ י  

 ֲאִחי ִאּמֹו ְוֶאת־ֹצאן ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו, 
ֶגל ֶאת־ָהֶאֶבן ֵמַעל  ׁש ַיֲעֹקב ַוּיָ ּגַ  ַוּיִ

ְק ֶאת־ֹצאן ָלָבן  ׁשְ ֵאר, ַוּיַ י ַהּבְ  ּפִ
ֲאִחי ִאּמֹו.

ר: סּוק יד ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ת  ֵאר ֶאת ָרֵחל ּבַ יַע ְלָחָרן ּוָפַגׁש ְלַיד ַהּבְ ַיֲעֹקב ִהּגִ

 ָלָבן.
ֵאר  י ַהּבְ ל ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ּפִ ַיֲעֹקב ָעַזר ְלָרֵחל ְלַגְלּגֵ

קֹות ֶאת ֹצאָנּה.  ּוְלַהׁשְ
ן ֲאחֹותֹו. ְבָרָכה ֶאת ַיֲעֹקב ּבֶ ל ּבִ ָלָבן ִקּבֵ

א ַיֲעֹקב ַרְגָליו — ִהְתִחיל ָלֶלֶכת. ּשָׂ ַוּיִ א  
ַאְרָצה ְבֵני־ֶקֶדם — ֲאַרם ַנֲהַרִים.  
רְֹבִצים ָעֶליָה — ׁשֹוְכִבים ְלָיָדּה. ב  

לּו. ְלּגְ ְוָגְללּו — ּגִ ג  

יִרים? ם ַמּכִ ם — ַהִאם ַאּתֶ ַהְיַדְעּתֶ ה 

לֹומֹו? לֹום לֹו — ָמה ׁשְ ֲהׁשָ ו 

ָעה  ָ יָעה ַהּשׁ ְקֶנה — ֲעַדִין ֹלא ִהּגִ ֹלא־ֵעת ֵהָאֵסף ַהּמִ ז 
ל ָהרֹוִעים.  ִפים ּכָ ּה ִמְתַאּסְ ּבָ ׁשֶ

ֵבָדה. ַלל ְלַבּדֹו ֶאת ָהֶאֶבן ַהּכְ ֶגל ֶאת־ָהֶאֶבן — ּגָ ַוּיָ י  
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. ְבךְּ א ֶאת־קֹלֹו ַוּיֵ ּשָׂ ק ַיֲעקֹב ְלָרֵחל, ַוּיִ ַ ּשׁ ַוּיִ יא  

י ֲאִחי ָאִביָה הּוא, ְוִכי  ד ַיֲעקֹב ְלָרֵחל, ּכִ ּגֵ ַוּיַ יב  

ד ְלָאִביָה. ּגֵ ָרץ ַוּתַ ֶבן־ִרְבָקה הּוא, ַוּתָ
ַמע ַיֲעֹקב  ֹמַע ָלָבן ֶאת־ׁשֵ ַוְיִהי ִכׁשְ יג  

ק־לֹו,  ָרץ ִלְקָראתֹו, ַוְיַחּבֶ ן־ֲאֹחתֹו, ַוּיָ ּבֶ
ר  יתֹו. ַוְיַסּפֵ ק־לֹו, ַוְיִביֵאהּו ֶאל־ּבֵ ֶ ַוְיַנּשׁ

ה. ָבִרים ָהֵאּלֶ ל־ַהּדְ ְלָלָבן ֶאת ּכָ
ה.  ִרי ָאּתָ ַוּיֹאֶמר לֹו ָלָבן: ַאְך ַעְצִמי ּוְבׂשָ יד  

ב ִעּמֹו ֹחֶדׁש ָיִמים. ׁשֶ ַוּיֵ
ה  ַוּיֹאֶמר ָלָבן ְלַיֲעֹקב: ֲהִכי־ָאִחי ַאּתָ טו  

ָך. ְרּתֶ ּכֻ ׂשְ י ַמה־ּמַ יָדה ּלִ ם? ַהּגִ ִני ִחּנָ ַוֲעַבְדּתַ
ם  ֹדָלה ֵלָאה ְוׁשֵ ם ַהּגְ י ָבנֹות, ׁשֵ ּתֵ ּוְלָלָבן ׁשְ טז  

ה ָרֵחל. ַטּנָ ַהּקְ
ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות, ְוָרֵחל ָהְיָתה ְיַפת־ּתַֹאר  יז  

ִויַפת ַמְרֶאה.
ֱאַהב ַיֲעֹקב ֶאת־ָרֵחל, ַוּיֹאֶמר: ֶאֱעָבְדָך  ַוּיֶ יח  

ה. ַטּנָ ָך ַהּקְ ּתְ ָרֵחל ּבִ ִנים ּבְ ַבע ׁשָ ׁשֶ
י  ּתִ י ֹאָתּה ָלְך ִמּתִ ּתִ ַוּיֹאֶמר ָלָבן: טֹוב ּתִ יט  

ִדי. ָבה ִעּמָ ֹאָתּה ְלִאיׁש ַאֵחר, ׁשְ
ִנים,  ַבע ׁשָ ָרֵחל ׁשֶ ֲעבֹד ַיֲעקֹב ּבְ ַוּיַ  כ  

ָיִמים ֲאָחִדים  ְהיּו ְבֵעיָניו ּכְ  ַוּיִ
ַאֲהָבתֹו אָֹתּה. ּבְ

ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל־ָלָבן: ָהָבה   כא  

י ָמְלאּו ָיָמי,  י, ּכִ ּתִ  ֶאת־ִאׁשְ
ְוָאבֹוָאה ֵאֶליָה.

ן ֲאחֹותֹו. ֲאִחי ָאִביָה — ַאְחָין, ּבֶ יב  

ה. י ַאּתָ ְחּתִ ּפַ ן ִמׁשְ ה — ּבֶ ִרי ָאּתָ ַעְצִמי ּוְבׂשָ יד  

ר: סּוק לא ְמֻסּפָ סּוק טו ַעד ּפָ  ִמּפָ
ִנים. ַבע ׁשָ ים ַלֲעֹבד ֵאֶצל ָלָבן ׁשֶ  ַיֲעֹקב ִהְסּכִ

ֲעבּור  ה ּבַ ָ ָלָבן ִהְבִטיַח ָלֵתת ְלַיֲעֹקב ֶאת ָרֵחל ְלִאּשׁ
 ֲעבֹוָדתֹו.

ְמקֹום  ּתֹו ֵלָאה ּבִ ה ֶאת ַיֲעֹקב ְוָנַתן לֹו ֶאת ּבִ ָלָבן ִרּמָ
 ֶאת ָרֵחל.

ֲעבּור  ִנים נֹוָספֹות ֵאֶצל ָלָבן ּבַ ַבע ׁשָ ַיֲעֹקב ָעַבד ׁשֶ
ָרֵחל.

יָון  ם — ַהִאם ּכֵ ִני ִחּנָ ה ַוֲעַבְדּתַ ֲהִכי־ָאִחי ַאּתָ טו  
ם? ִחּנָ ב ַלֲעֹבד ּבְ ה ַחּיָ י, ַאּתָ ְחּתִ ּפַ ה ְקרֹוב ִמׁשְ ַאּתָ ׁשֶ

ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות — ֵעיֶניָה ָהיּו ֲעִדינֹות. יז  

ׁש  ּקֵ ֲעֹקב ּבִ ּיַ ָכר ׁשֶ ה — ַהּשָׂ ַטּנָ ָך ַהּקְ ּתְ ָרֵחל ּבִ ּבְ יח  
ה. ָ ל ֶאת ָרֵחל ְלִאּשׁ ֲעבּור ֲעבֹוָדתֹו: ְלַקּבֵ ּבַ

ְזַמן ָקָצר ְמאֹוד. ָיִמים ֲאָחִדים — ּכִ ְהיּו ְבֵעיָניו ּכְ ַוּיִ כ  

ֶדה ָ ׂשּ ֵאר ּבַ  ּבְ

וַּיֵצֵא  �  141



. ְבךְּ א ֶאת־קֹלֹו ַוּיֵ ּשָׂ ק ַיֲעקֹב ְלָרֵחל, ַוּיִ ַ ּשׁ ַוּיִ יא  

י ֲאִחי ָאִביָה הּוא, ְוִכי  ד ַיֲעקֹב ְלָרֵחל, ּכִ ּגֵ ַוּיַ יב  

ד ְלָאִביָה. ּגֵ ָרץ ַוּתַ ֶבן־ִרְבָקה הּוא, ַוּתָ
ַמע ַיֲעֹקב  ֹמַע ָלָבן ֶאת־ׁשֵ ַוְיִהי ִכׁשְ יג  

ק־לֹו,  ָרץ ִלְקָראתֹו, ַוְיַחּבֶ ן־ֲאֹחתֹו, ַוּיָ ּבֶ
ר  יתֹו. ַוְיַסּפֵ ק־לֹו, ַוְיִביֵאהּו ֶאל־ּבֵ ֶ ַוְיַנּשׁ

ה. ָבִרים ָהֵאּלֶ ל־ַהּדְ ְלָלָבן ֶאת ּכָ
ה.  ִרי ָאּתָ ַוּיֹאֶמר לֹו ָלָבן: ַאְך ַעְצִמי ּוְבׂשָ יד  

ב ִעּמֹו ֹחֶדׁש ָיִמים. ׁשֶ ַוּיֵ
ה  ַוּיֹאֶמר ָלָבן ְלַיֲעֹקב: ֲהִכי־ָאִחי ַאּתָ טו  

ָך. ְרּתֶ ּכֻ ׂשְ י ַמה־ּמַ יָדה ּלִ ם? ַהּגִ ִני ִחּנָ ַוֲעַבְדּתַ
ם  ֹדָלה ֵלָאה ְוׁשֵ ם ַהּגְ י ָבנֹות, ׁשֵ ּתֵ ּוְלָלָבן ׁשְ טז  

ה ָרֵחל. ַטּנָ ַהּקְ
ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות, ְוָרֵחל ָהְיָתה ְיַפת־ּתַֹאר  יז  

ִויַפת ַמְרֶאה.
ֱאַהב ַיֲעֹקב ֶאת־ָרֵחל, ַוּיֹאֶמר: ֶאֱעָבְדָך  ַוּיֶ יח  

ה. ַטּנָ ָך ַהּקְ ּתְ ָרֵחל ּבִ ִנים ּבְ ַבע ׁשָ ׁשֶ
י  ּתִ י ֹאָתּה ָלְך ִמּתִ ּתִ ַוּיֹאֶמר ָלָבן: טֹוב ּתִ יט  

ִדי. ָבה ִעּמָ ֹאָתּה ְלִאיׁש ַאֵחר, ׁשְ
ִנים,  ַבע ׁשָ ָרֵחל ׁשֶ ֲעבֹד ַיֲעקֹב ּבְ ַוּיַ  כ  

ָיִמים ֲאָחִדים  ְהיּו ְבֵעיָניו ּכְ  ַוּיִ
ַאֲהָבתֹו אָֹתּה. ּבְ

ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל־ָלָבן: ָהָבה   כא  

י ָמְלאּו ָיָמי,  י, ּכִ ּתִ  ֶאת־ִאׁשְ
ְוָאבֹוָאה ֵאֶליָה.

ן ֲאחֹותֹו. ֲאִחי ָאִביָה — ַאְחָין, ּבֶ יב  

ה. י ַאּתָ ְחּתִ ּפַ ן ִמׁשְ ה — ּבֶ ִרי ָאּתָ ַעְצִמי ּוְבׂשָ יד  

ר: סּוק לא ְמֻסּפָ סּוק טו ַעד ּפָ  ִמּפָ
ִנים. ַבע ׁשָ ים ַלֲעֹבד ֵאֶצל ָלָבן ׁשֶ  ַיֲעֹקב ִהְסּכִ

ֲעבּור  ה ּבַ ָ ָלָבן ִהְבִטיַח ָלֵתת ְלַיֲעֹקב ֶאת ָרֵחל ְלִאּשׁ
 ֲעבֹוָדתֹו.

ְמקֹום  ּתֹו ֵלָאה ּבִ ה ֶאת ַיֲעֹקב ְוָנַתן לֹו ֶאת ּבִ ָלָבן ִרּמָ
 ֶאת ָרֵחל.

ֲעבּור  ִנים נֹוָספֹות ֵאֶצל ָלָבן ּבַ ַבע ׁשָ ַיֲעֹקב ָעַבד ׁשֶ
ָרֵחל.

יָון  ם — ַהִאם ּכֵ ִני ִחּנָ ה ַוֲעַבְדּתַ ֲהִכי־ָאִחי ַאּתָ טו  
ם? ִחּנָ ב ַלֲעֹבד ּבְ ה ַחּיָ י, ַאּתָ ְחּתִ ּפַ ה ְקרֹוב ִמׁשְ ַאּתָ ׁשֶ

ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות — ֵעיֶניָה ָהיּו ֲעִדינֹות. יז  

ׁש  ּקֵ ֲעֹקב ּבִ ּיַ ָכר ׁשֶ ה — ַהּשָׂ ַטּנָ ָך ַהּקְ ּתְ ָרֵחל ּבִ ּבְ יח  
ה. ָ ל ֶאת ָרֵחל ְלִאּשׁ ֲעבּור ֲעבֹוָדתֹו: ְלַקּבֵ ּבַ

ְזַמן ָקָצר ְמאֹוד. ָיִמים ֲאָחִדים — ּכִ ְהיּו ְבֵעיָניו ּכְ ַוּיִ כ  

ֶדה ָ ׂשּ ֵאר ּבַ  ּבְ
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ַעׂש  קֹום ַוּיַ י ַהּמָ ל־ַאְנׁשֵ ֱאֹסף ָלָבן ֶאת־ּכָ ַוּיֶ כב  

ה. ּתֶ ִמׁשְ
ֵבא  ח ֶאת־ֵלָאה ִבּתֹו ַוּיָ ּקַ ַוְיִהי ָבֶעֶרב ַוּיִ כג  

ֹבא ֵאֶליָה. ֹאָתּה ֵאָליו, ַוּיָ
ְפָחתֹו ְלֵלָאה  ה ׁשִ ן ָלָבן ָלּה ֶאת־ִזְלּפָ ּתֵ ַוּיִ כד  

ְפָחה. ִבּתֹו ׁשִ
ה־ִהוא ֵלָאה. ַוּיֹאֶמר  ַוְיִהי ַבּבֶֹקר ְוִהּנֵ כה  

י? ֲהֹלא ְבָרֵחל  יָת ּלִ ֶאל־ָלָבן: ַמה־ּזֹאת ָעׂשִ
יָתִני?! ה ִרּמִ ְך ְוָלּמָ י ִעּמָ ָעַבְדּתִ

ְמקֹוֵמנּו, ָלֵתת  ה ֵכן ּבִ ַוּיֹאֶמר ָלָבן: ֹלא־ֵיָעׂשֶ כו  
ִכיָרה. ִעיָרה ִלְפֵני ַהּבְ ַהּצְ

ָנה ְלָך  ֻבַע ֹזאת, ְוִנּתְ א ׁשְ ַמּלֵ כז  

ִדי  ֲעֹבד ִעּמָ ר ּתַ ֲעֹבָדה, ֲאׁשֶ ם־ֶאת־ֹזאת ּבַ ּגַ
ִנים ֲאֵחרֹות. ַבע־ׁשָ עֹוד ׁשֶ

ֻבַע ֹזאת,  א ׁשְ ן, ַוְיַמּלֵ ַעׂש ַיֲעֹקב ּכֵ ַוּיַ כח  

ה. ָ ּתֹו לֹו ְלִאּשׁ ן־לֹו ֶאת־ָרֵחל ּבִ ּתֶ ַוּיִ
ְפָחתֹו  ְלָהה ׁשִ ּתֹו ֶאת־ּבִ ן ָלָבן ְלָרֵחל ּבִ ּתֵ ַוּיִ כט  

ְפָחה. ָלּה ְלׁשִ
ם־ֶאת־ָרֵחל  ֱאַהב ּגַ ם ֶאל־ָרֵחל, ַוּיֶ ֹבא ּגַ ַוּיָ ל  

ִנים  ַבע־ׁשָ ֲעֹבד ִעּמֹו עֹוד ׁשֶ ָאה, ַוּיַ ִמּלֵ
ֲאֵחרֹות.

ח  ְפּתַ נּוָאה ֵלָאה, ַוּיִ י־ׂשְ ְרא ְיהָוה ּכִ ַוּיַ לא  

ֶאת־ַרְחָמּה. ְוָרֵחל ֲעָקָרה.

ה — ֲחִגיָגה. ּתֶ ִמׁשְ כב  

ְמקֹוֵמנּו — ֹלא ָנהּוג ֶאְצֵלנּו. ה ֵכן ּבִ ֹלא־ֵיָעׂשֶ כו  

ֲעֹבָדה  ם־ֶאת־ֹזאת ּבַ ָנה ְלָך ּגַ ֻבַע ֹזאת, ְוִנּתְ א ׁשְ ַמּלֵ כז  
ם ֶאת  ל ַיֲעֹקב ּגַ בּוַע ְיַקּבֵ ַאֲחֵרי ׁשָ ים ׁשֶ — ָלָבן ַמְסּכִ

ִנים. ַבע ׁשָ ֲעֹבד ֶאְצלֹו עֹוד ׁשֶ ּיַ ְתַנאי ׁשֶ ָרֵחל ּבִ

ר ּגּוְסַטב ּדֹוֶרה ַיֲעֹקב ְוָרֵחל — ִצּיֵ
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יַעֲֹקב נִפְּגַׁש עִם ָרחֵל

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק יג

ה. ִגיׁשָ נּו ּכֹוֶתֶרת ְלָכל ּפְ ִגיׁשֹות. ּתְ לֹוׁש ּפְ ר ַעל ׁשָ ְפסּוִקים ֵאּלּו ְמֻסּפָ ּבִ

ה ָעַזר ַיֲעֹקב ְלָרֵחל? ּמֶ 1. ּבַ

ׁש ִעם ָרֵחל? ְפּגַ ּנִ ׁשֶ ׁש ּכְ ֲעֹקב ִהְתַרּגֵ ּיַ יַצד רֹוִאים ׁשֶ 2. ּכֵ

א.

ב.

ג.
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הפגישה ליד הבאר מהווה 
סצנת דפוס של אירוסין. 

בהמשך ילמדו התלמידים 
שגם משה פגש את צפורה 

ליד הבאר במדין.



ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק כט

יַעֲֹקב נִפְּגַׁש עִם ָרחֵל

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק יג

ה. ִגיׁשָ נּו ּכֹוֶתֶרת ְלָכל ּפְ ִגיׁשֹות. ּתְ לֹוׁש ּפְ ר ַעל ׁשָ ְפסּוִקים ֵאּלּו ְמֻסּפָ ּבִ

ה ָעַזר ַיֲעֹקב ְלָרֵחל? ּמֶ 1. ּבַ

ׁש ִעם ָרֵחל? ְפּגַ ּנִ ׁשֶ ׁש ּכְ ֲעֹקב ִהְתַרּגֵ ּיַ יַצד רֹוִאים ׁשֶ 2. ּכֵ

א.

ב.

ג.
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הפגישה ליד הבאר מהווה 
סצנת דפוס של אירוסין. 

בהמשך ילמדו התלמידים 
שגם משה פגש את צפורה 

ליד הבאר במדין.



ֵאר? ְוָקא ֶאל ַהּבְ ה ָהַלְך ַיֲעֹקב ּדַ ָלּמָ א.    .2

קֹום?  י ַהּמָ ֵאר ִלְפּגׁש ֶאת ַאְנׁשֵ ית ָהַלְך ַלּבְ ֵראׁשִ ֵסֶפר ּבְ ב.   ִמי עֹוד ִמי עֹוד ּבְ  

ְתבּו: ּכִ

יָחה: ָחה ׂשִ ּתְ ה ִהְתּפַ ּתָ ּכִ ּבַ ג.    

ֵאר? ר ִלְלֹמד ַעל ַיֲעֹקב ֵמִהְתַנֲהגּותֹו ְלַיד ַהּבְ ָמה ֶאְפׁשָ   

כּונֹוָתיו. ֵדי ְלָתֵאר ֶאת ּתְ ִטים ִמן ַהּתֹוָרה ּכְ ּפָ ִמׁשְ ָלִדים ֶנֶעְזרּו ּבְ ַהּיְ   

ְתִאיִמים. ִטים ַהּמַ ּפָ ׁשְ כּונֹות ַלּמִ ין ַהּתְ ִמְתחּו ַקו ּבֵ   

ה: ִטים ָהֵאּלֶ ּפָ ׁשְ י ַהּמִ ַעל ּפִ ָלִדים ָאְמרּו:  ַהּיְ

ק ַיֲעֹקב ְלָרֵחל  ַ ּשׁ ַוּיִ  ַיֲעֹקב ַחְברּוִתי. 

. ְבּךְ א ֶאת ֹקלֹו ַוּיֵ ּשָׂ ַוּיִ  

ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַיֲעֹקב:  הּוא ָזִריז ְוָחָזק. 

ם? ַאַחי, ֵמַאִין ַאּתֶ                         

ֶגל ֶאת ׁש ַיֲעֹקב ַוּיָ ּגַ ַוּיִ ׁש.   הּוא ָרִגיׁש ּוִמְתַרּגֵ

ֵאר. י ַהּבְ ָהֶאֶבן ֵמַעל ּפִ  

ּכְַדאי לַָדַעת

ָמָתם ָלֵתת  מּוַרת ַהְסּכָ ה ּתְ ּלָ ם ְלהֹוֵרי ַהּכַ ּלֵ ֶהָחָתן ְמׁשַ ל ׁשֶ יֵמי ֶקֶדם ָהָיה ְמֻקּבָ ּבִ

ָזָהב אֹו  ֶכֶסף, ּבְ לּום ָהָיה ּבְ ׁשְ לּום ֶזה ִנְקָרא ֹמַהר. ַהּתַ ׁשְ ה. ּתַ ָ ם ְלִאּשׁ ּתָ לֹו ֶאת ּבִ

ִמים ִמְנָהג ֶזה. ֶהם ְמַקּיְ ּבָ ָיֵמינּו ֲעַדִין ֵיׁש ְמקֹומֹות, ׁשֶ ם ּבְ ִמְקֶנה. ּגַ ּבְ

ָרֵאל לֹא ָנהּוג ִמְנַהג ַהּמַֹהר. ִיׂשְ הּוִדים ּבְ ין ַהּיְ ּבֵ
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.2
התלמידים ייזכרו בפגישתו 
של עבד אברהם עם רבקה 

ֵאר )כד, יא-טו(. ליד הְבּ

יַעֲֹקב עָבַד ּבְבֵית לָבָן אֲבִי ָרחֵל

ִמּפָסּוק יד עַד סֹוף ַהֶּפֶרק

ים  ּלִ ַקו ֶאת ַהּמִ נּו ּבְ ל ָלָבן ֶאת ַיֲעֹקב. ַסּמְ ט ּבֹו ִקּבֵ ּפָ ׁשְ ַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּמִ   .1

ה. ִנים ַחּמָ ַלת ּפָ ִעידֹות ַעל ַקּבָ ּמְ ׁשֶ

יַע ָלָבן ְלַיֲעֹקב? ָמה ִהּצִ  2.  א. 

ׁשּוַבת ַיֲעֹקב ְלָלָבן? ָמה ָהְיָתה ּתְ ב.   

ֲעבּור ָהְרׁשּות  ם ַיֲעֹקב ֶאת ַהּמַֹהר ּבַ ּלֵ יַצד ְיׁשַ ם, ּכֵ ין ַיֲעֹקב ְלָלָבן ָהָיה ֶהְסּכֵ 3.   ּבֵ

ְבָלה: ּטַ ִלימּו ּבַ ה. ַהׁשְ ָ את ֶאת ָרֵחל ְלִאּשׁ ָלׂשֵ

ן?ִמי ָאַמר? ּוֵ ְלָמה ִהְתּכַ

ְרְתָך ּכָ יָדה ִלי ָמה ַמׂשְ ַהּגִ

ִנים  ַבע ׁשָ  ֶאֱעָבְדָך ׁשֶ
ה. ַטּנָ ָך ַהּקְ ּתְ ָרֵחל ּבִ ּבְ

י ֹאָתּה ָלְך ּתִ טֹוב ּתִ
י ֹאָתּה ְלִאיׁש ַאֵחר. ּתִ ִמּתִ
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ה  ָ ל ֶאת ָרֵחל ְלִאּשׁ מּוַרת ֲעבֹוָדתֹו ֵאֶצל ָלָבן ְיַקּבֵ ּתְ ַיֲעֹקב ָרָצה ְלַהְבִטיַח ׁשֶ

ה". ַטּנָ ָך ַהּקְ ּתְ ָרֵחל ּבִ ִנים ּבָ ַבע ׁשָ ְוָלֵכן ָאַמר: "ֶאֱעָבְדָך ׁשֶ

ר רֹוִצים  ֲאׁשֶ ה" ּכַ ַטּנָ ָך ַהּקְ ּתְ ָרֵחל ּבִ ּטּוי: "ּבְ ּבִ ים ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ ל ָיֵמינּו ִמׁשְ ִעְבִרית ׁשֶ ּבָ

ָלִדים:  רּוִרים ַלֲחלּוִטין. ְלֻדְגָמה: ַהּמֹוָרה ָאְמָרה ַלּיְ ָבִרים ּבְ ַהּדְ ְלַהְבִטיַח ׁשֶ

ּיּול  ם ְיַאֵחר ַלּטִ הּו ִמּכֶ ה, ִאם ִמיׁשֶ ַטּנָ ָך ַהּקְ ּתְ ָרֵחל ּבִ ֶכם ּבְ ֶרת ִאּתְ "ֲאִני ְמַדּבֶ

ה לֹו." ָהאֹוטֹוּבּוס לֹא ְיַחּכֶ

התלמידים יבינו: יעקב 
התחייב בפני לבן לשלם 

בעבודה את המוהר תמורת 
רחל. לבן התחייב לתת את 

רחל לאישה ליעקב. זוהי 
דרישה מופלגת ומעידה.
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ִמּפָסּוק יד עַד סֹוף ַהֶּפֶרק

ים  ּלִ ַקו ֶאת ַהּמִ נּו ּבְ ל ָלָבן ֶאת ַיֲעֹקב. ַסּמְ ט ּבֹו ִקּבֵ ּפָ ׁשְ ַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּמִ   .1

ה. ִנים ַחּמָ ַלת ּפָ ִעידֹות ַעל ַקּבָ ּמְ ׁשֶ

יַע ָלָבן ְלַיֲעֹקב? ָמה ִהּצִ  2.  א. 

ׁשּוַבת ַיֲעֹקב ְלָלָבן? ָמה ָהְיָתה ּתְ ב.   

ֲעבּור ָהְרׁשּות  ם ַיֲעֹקב ֶאת ַהּמַֹהר ּבַ ּלֵ יַצד ְיׁשַ ם, ּכֵ ין ַיֲעֹקב ְלָלָבן ָהָיה ֶהְסּכֵ 3.   ּבֵ

ְבָלה: ּטַ ִלימּו ּבַ ה. ַהׁשְ ָ את ֶאת ָרֵחל ְלִאּשׁ ָלׂשֵ

ן?ִמי ָאַמר? ּוֵ ְלָמה ִהְתּכַ

ְרְתָך ּכָ יָדה ִלי ָמה ַמׂשְ ַהּגִ

ִנים  ַבע ׁשָ  ֶאֱעָבְדָך ׁשֶ
ה. ַטּנָ ָך ַהּקְ ּתְ ָרֵחל ּבִ ּבְ

י ֹאָתּה ָלְך ּתִ טֹוב ּתִ
י ֹאָתּה ְלִאיׁש ַאֵחר. ּתִ ִמּתִ
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ה  ָ ל ֶאת ָרֵחל ְלִאּשׁ מּוַרת ֲעבֹוָדתֹו ֵאֶצל ָלָבן ְיַקּבֵ ּתְ ַיֲעֹקב ָרָצה ְלַהְבִטיַח ׁשֶ

ה". ַטּנָ ָך ַהּקְ ּתְ ָרֵחל ּבִ ִנים ּבָ ַבע ׁשָ ְוָלֵכן ָאַמר: "ֶאֱעָבְדָך ׁשֶ

ר רֹוִצים  ֲאׁשֶ ה" ּכַ ַטּנָ ָך ַהּקְ ּתְ ָרֵחל ּבִ ּטּוי: "ּבְ ּבִ ים ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ ל ָיֵמינּו ִמׁשְ ִעְבִרית ׁשֶ ּבָ

ָלִדים:  רּוִרים ַלֲחלּוִטין. ְלֻדְגָמה: ַהּמֹוָרה ָאְמָרה ַלּיְ ָבִרים ּבְ ַהּדְ ְלַהְבִטיַח ׁשֶ

ּיּול  ם ְיַאֵחר ַלּטִ הּו ִמּכֶ ה, ִאם ִמיׁשֶ ַטּנָ ָך ַהּקְ ּתְ ָרֵחל ּבִ ֶכם ּבְ ֶרת ִאּתְ "ֲאִני ְמַדּבֶ

ה לֹו." ָהאֹוטֹוּבּוס לֹא ְיַחּכֶ

התלמידים יבינו: יעקב 
התחייב בפני לבן לשלם 

בעבודה את המוהר תמורת 
רחל. לבן התחייב לתת את 

רחל לאישה ליעקב. זוהי 
דרישה מופלגת ומעידה.



ן ל ּפֵ ר ַאּבֵ ֵלָאה — ִצּיֵ

ים ַיֲעֹקב ֶאת ָלָבן? ָמה ֶהֱאׁשִ א.  ּבְ  .4

ה? ֲעׂשֶ יר ָלָבן ֶאת ַהּמַ יַצד ִהְסּבִ ּכֵ ב.  

ם? ם ֶאת ַהֶהְסּכֵ ָבן ְלַקּיֵ ׁש ִמּלָ ּקֵ ר ַיֲעֹקב ּבִ ֲאׁשֶ ָמה ָקָרה ּכַ ג.   

ְך? ה ֶאת ַיֲעֹקב. ָמה ִהְרִויַח ִמּכָ ָלָבן ִרּמָ ד.    

ִמים? ם ֶהְסּכֵ ֵאינֹו ְמַקּיֵ ֶכם ַעל ָאָדם ׁשֶ ְעּתְ ָמה ּדַ ה.  

ִנים ִראׁשֹונֹות ֲעבּור  ַבע ׁשָ ָעַבד ׁשֶ ׁשֶ ל ַיֲעֹקב ֶאל ָהֲעבֹוָדה ּכְ 5.   ָמה ָהָיה ַיֲחסֹו ׁשֶ

ָרֵחל?

סּוִקים כד ְוכט(. ּוִאין ָנַתן ָלָבן ְלֵלָאה ּוְלָרֵחל? )ּפְ ַנת ִנּשׂ ֵאיזֹו ַמּתְ   .6

ָרָאה ֶאת ִסְבָלּה? ׁשֶ יַצד ָעַזר ֱאלִֹהים ְלֵלָאה ּכְ ּכֵ א.    .7

.4
אפשר לספר לתלמידים, 

שבימים קדומים הקפידו 
להשיא את הבת הבכורה 

לפני הצעירה.
א. אפשר להפנות את 

תשומת לב התלמידים 
למשחק המילים: יעקב 

ביקש את "הבכורה" וקיבל 
את "הבכירה".

 .7
א. אלהים מרחם על לאה 

שהיתה שנואה, וגאל אותה 
מעקרותה: "ויפתח ה' את 

רחמה".

ֶּפֶרק לא

ְבֵרי ְבֵני־ָלָבן ֵלאמֹר: ָלַקח  ַמע ֶאת־ּדִ ׁשְ ַוּיִ א  
ר  ר ְלָאִבינּו, ּוֵמֲאׁשֶ ל־ֲאׁשֶ ַיֲעקֹב ֶאת ּכָ

ה. בֹד ַהּזֶ ל־ַהּכָ ה ֶאת ּכָ ְלָאִבינּו ָעׂשָ
ה ֵאיֶנּנּו ִעּמֹו  ֵני ָלָבן, ְוִהּנֵ ְרא ַיֲעֹקב ֶאת־ּפְ ַוּיַ ב  

ְלׁשֹום. ְתמֹול ׁשִ ּכִ
ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־ַיֲעקֹב: ׁשּוב ֶאל־ֶאֶרץ  ג  

ְך. ָך, ְוֶאְהֶיה ִעּמָ ֲאבֹוֶתיָך ּוְלמֹוַלְדּתֶ
ֶדה  ְקָרא ְלָרֵחל ּוְלֵלָאה ַהּשָׂ ַלח ַיֲעֹקב ַוּיִ ׁשְ ַוּיִ ד  

ֶאל־ֹצאנֹו.
ֵני ֲאִביֶכן  ַוּיֹאֶמר ָלֶהן: ֹרֶאה ָאֹנִכי ֶאת־ּפְ ה  

ְלׁשֹם, ֵואֹלֵהי ָאִבי  ְתֹמל ׁשִ י־ֵאיֶנּנּו ֵאַלי ּכִ ּכִ
ִדי. ָהָיה ִעּמָ

י  ָכל־ּכִֹחי ָעַבְדּתִ י ּבְ ן, ּכִ ָנה ְיַדְעּתֶ ְוַאּתֵ ו  
ֶאת־ֲאִביֶכן.

י  ְרּתִ ּכֻ י, ְוֶהֱחִלף ֶאת־ַמׂשְ ַוֲאִביֶכן ֵהֶתל ּבִ ז  
ֶרת ֹמִנים, ְוֹלא־ְנָתנֹו ֱאֹלִהים ְלָהַרע  ֲעׂשֶ

ִדי. ִעּמָ

יו  ָניו ְוֶאת־ָנׁשָ א ֶאת־ּבָ ּשָׂ ָקם ַיֲעֹקב, ַוּיִ ַוּיָ יז  
ים. ַמּלִ ַעל־ַהּגְ

ל־ְרֻכׁשֹו  ל־ִמְקֵנהּו ְוֶאת־ּכָ ְנַהג ֶאת־ּכָ ַוּיִ יח  

ן  ַפּדַ ר ָרַכׁש ּבְ ר ָרָכׁש, ִמְקֵנה ִקְנָינֹו, ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ
ָנַען. ֲאָרם, ָלבֹוא ֶאל־ִיְצָחק ָאִביו ַאְרָצה ּכְ

ר: סּוק ז ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ר  ה ַעל ַיֲעֹקב ַלְחֹזר ִלְכַנַען. ַיֲעֹקב ִסּפֵ ֱאֹלִהים ִצּוָ
ִמְקֶנה ַרב ָלָבן  ר ּבְ ֵ ִהְתַעּשׁ ָאז ׁשֶ ּמֵ ְלָרֵחל ּוְלֵלָאה, ׁשֶ

ה ֶאת ַיֲחסֹו ֵאָליו. ּנָ  ׁשִ
ר. עׁשֶ ְזכּות ֱאֹלִהים הּוא ָזָכה ּבְ ּבִ ַיֲעֹקב ָאַמר ׁשֶ

ֲעֹקב ָלַקח  ּיַ נּו, ׁשֶ ּוְ ֵני ָלָבן ִהְתּכַ ָלַקח ַיֲעֹקב — ּבְ א  
ָבן. אּות ִמּלָ ַרּמָ ּבְ

ר. ל ָהעׁשֶ ֹבד — ּכָ ל־ַהּכָ ּכָ  
ְלׁשֹום — ֹלא ִמְתַיֵחס ֵאָליו  ְתמֹול ׁשִ ֵאיֶנּנּו ִעּמֹו ּכִ ב  

ִהְתַיֵחס ֹקֶדם. מֹו ׁשֶ ּכְ

ְנַהג — הֹוִביל, הֹוִליְך. ַוּיִ יח 
ֶרֶכב. ּמֹוִביל ּבְ ָיֵמינּו קֹוְרִאים ַנָהג ְלִמי ׁשֶ ּבְ  

ר ָקָנה  ָפחֹות ְוָהֲעָבִדים ֲאׁשֶ ְ ל־ְרֻכׁשֹו — ַהּשׁ ְוֶאת־ּכָ  
ָחָרן. ּבְ

ִית. ֲהמֹות ּבַ ִמְקֵנה ִקְנָינֹו — ּבַ  
ָלבֹוא ֶאל־ִיְצָחק ָאִביו — ָלׁשּוב ִלְכַנַען ֶאל ִיְצָחק   

ָאִביו.
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ֶּפֶרק לא

ְבֵרי ְבֵני־ָלָבן ֵלאמֹר: ָלַקח  ַמע ֶאת־ּדִ ׁשְ ַוּיִ א  
ר  ר ְלָאִבינּו, ּוֵמֲאׁשֶ ל־ֲאׁשֶ ַיֲעקֹב ֶאת ּכָ

ה. בֹד ַהּזֶ ל־ַהּכָ ה ֶאת ּכָ ְלָאִבינּו ָעׂשָ
ה ֵאיֶנּנּו ִעּמֹו  ֵני ָלָבן, ְוִהּנֵ ְרא ַיֲעֹקב ֶאת־ּפְ ַוּיַ ב  

ְלׁשֹום. ְתמֹול ׁשִ ּכִ
ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־ַיֲעקֹב: ׁשּוב ֶאל־ֶאֶרץ  ג  

ְך. ָך, ְוֶאְהֶיה ִעּמָ ֲאבֹוֶתיָך ּוְלמֹוַלְדּתֶ
ֶדה  ְקָרא ְלָרֵחל ּוְלֵלָאה ַהּשָׂ ַלח ַיֲעֹקב ַוּיִ ׁשְ ַוּיִ ד  

ֶאל־ֹצאנֹו.
ֵני ֲאִביֶכן  ַוּיֹאֶמר ָלֶהן: ֹרֶאה ָאֹנִכי ֶאת־ּפְ ה  

ְלׁשֹם, ֵואֹלֵהי ָאִבי  ְתֹמל ׁשִ י־ֵאיֶנּנּו ֵאַלי ּכִ ּכִ
ִדי. ָהָיה ִעּמָ

י  ָכל־ּכִֹחי ָעַבְדּתִ י ּבְ ן, ּכִ ָנה ְיַדְעּתֶ ְוַאּתֵ ו  
ֶאת־ֲאִביֶכן.

י  ְרּתִ ּכֻ י, ְוֶהֱחִלף ֶאת־ַמׂשְ ַוֲאִביֶכן ֵהֶתל ּבִ ז  
ֶרת ֹמִנים, ְוֹלא־ְנָתנֹו ֱאֹלִהים ְלָהַרע  ֲעׂשֶ

ִדי. ִעּמָ

יו  ָניו ְוֶאת־ָנׁשָ א ֶאת־ּבָ ּשָׂ ָקם ַיֲעֹקב, ַוּיִ ַוּיָ יז  
ים. ַמּלִ ַעל־ַהּגְ

ל־ְרֻכׁשֹו  ל־ִמְקֵנהּו ְוֶאת־ּכָ ְנַהג ֶאת־ּכָ ַוּיִ יח  

ן  ַפּדַ ר ָרַכׁש ּבְ ר ָרָכׁש, ִמְקֵנה ִקְנָינֹו, ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ
ָנַען. ֲאָרם, ָלבֹוא ֶאל־ִיְצָחק ָאִביו ַאְרָצה ּכְ

ר: סּוק ז ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ר  ה ַעל ַיֲעֹקב ַלְחֹזר ִלְכַנַען. ַיֲעֹקב ִסּפֵ ֱאֹלִהים ִצּוָ
ִמְקֶנה ַרב ָלָבן  ר ּבְ ֵ ִהְתַעּשׁ ָאז ׁשֶ ּמֵ ְלָרֵחל ּוְלֵלָאה, ׁשֶ

ה ֶאת ַיֲחסֹו ֵאָליו. ּנָ  ׁשִ
ר. עׁשֶ ְזכּות ֱאֹלִהים הּוא ָזָכה ּבְ ּבִ ַיֲעֹקב ָאַמר ׁשֶ

ֲעֹקב ָלַקח  ּיַ נּו, ׁשֶ ּוְ ֵני ָלָבן ִהְתּכַ ָלַקח ַיֲעֹקב — ּבְ א  
ָבן. אּות ִמּלָ ַרּמָ ּבְ

ר. ל ָהעׁשֶ ֹבד — ּכָ ל־ַהּכָ ּכָ  
ְלׁשֹום — ֹלא ִמְתַיֵחס ֵאָליו  ְתמֹול ׁשִ ֵאיֶנּנּו ִעּמֹו ּכִ ב  

ִהְתַיֵחס ֹקֶדם. מֹו ׁשֶ ּכְ

ְנַהג — הֹוִביל, הֹוִליְך. ַוּיִ יח 
ֶרֶכב. ּמֹוִביל ּבְ ָיֵמינּו קֹוְרִאים ַנָהג ְלִמי ׁשֶ ּבְ  

ר ָקָנה  ָפחֹות ְוָהֲעָבִדים ֲאׁשֶ ְ ל־ְרֻכׁשֹו — ַהּשׁ ְוֶאת־ּכָ  
ָחָרן. ּבְ

ִית. ֲהמֹות ּבַ ִמְקֵנה ִקְנָינֹו — ּבַ  
ָלבֹוא ֶאל־ִיְצָחק ָאִביו — ָלׁשּוב ִלְכַנַען ֶאל ִיְצָחק   

ָאִביו.
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק לא

יַעֲֹקב ּגִּלָה לְָרחֵל ּולְלֵאָה ֶׁשעֲלֵיֶהם לַעֲזֹב ֶאת ָחָרן

ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק ז ּוְפסּוִקים יז-יח

ְתִאים ֵמַהּתֹוָרה. ּטּוי ַהּמַ א.  ִמְתחּו ַקו ֶאל ַהּבִ   .1 

י ֲאִביֶכן ֵהֶתל ּבִ ֵני ָלָבן ַעל ַיֲעֹקב?   ָמה ָאְמרּו ּבְ

ר ְלָאִבינּו ל ֲאׁשֶ ָלַקח ַיֲעֹקב ֵאת ּכָ  ָמה ָאַמר ֱאלִֹהים ְלַיֲעֹקב? 

ׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתיָך ָמה ָאַמר ַיֲעֹקב ִלְנׁשֹוָתיו? 

ֵני ָלָבן ֶאת ַיֲעֹקב? ימּו ּבְ ָמה ֶהֱאׁשִ ּבְ ב.   

ְלׁשֹום. ְתמֹול ׁשִ ֵאיֶנּנּו ִעּמֹו ּכִ ַיֲעֹקב ָאַמר ִלְנׁשֹוָתיו ַעל ָלָבן ֲאִביֶהן ׁשֶ  .2

ָהָיה, ַעל ֶהָעָבר. ר ַעל ָמה ׁשֶ ְלׁשֹום ְמַדּבֵ ְתמֹול ׁשִ ּטּוי ּכִ ַהּבִ 	

ְלׁשֹום". ְתמֹול ׁשִ ּטּוי "ּכִ ּבִ ׁשּו ּבַ ּמְ ּתַ ט ְוִהׁשְ ּפָ ְתבּו ִמׁשְ ּכִ  

סּוִקים יז-יח( ׁשּובֹו ִלְכַנַען? )ּפְ ֶאת ִמי ָלַקח ִעּמֹו ַיֲעֹקב ּבְ  .3

א.  

ב.  

תֹו.  ִפּלָ ֶרְך ְלָחָרן ְלִפי ּתְ ּדֶ ל ַיֲעֹקב ּבַ בֹוָתיו ׁשַ ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֶאת ַמְחׁשְ   .4

ַדְרּכֹו ֲחָזָרה ֵמָחָרן ִלְכַנַען.  בֹוָתיו ּבְ תּוב ָמה ָהיּו ַמְחׁשְ לֹא ּכָ   

ב ְלַעְצמֹו.  ֲערּו ָמה ָחׁשַ ׁשַ
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אפשר להצביע על הקשר 
בין "התל" ל"מהתלה".

4
יעקב היוצא לחרן היה 
תחת השפעת אמו. הוא 

היה חסר כול ונתון לחסדי 
לבן.

אפשר לדון:
מה ההבדל בין מצבו של 
יעקב כשהגיע לחרן, לבין 

מצבו כשעזב את חרן?
הוא מרגיש בעל בעמיו 

ומוכן לחזור הביתה. הוא 
עצמאי ומקבל החלטות 

לבד.

פרק לב

יו  י ָנׁשָ ּתֵ ח ֶאת־ׁשְ ּקַ ְיָלה הּוא, ַוּיִ ּלַ ָקם ּבַ ַוּיָ כב  

ר  ְפֹחָתיו ְוֶאת־ַאַחד ָעׂשָ י ׁשִ ּתֵ ְוֶאת־ׁשְ
ֲעֹבר ֶאת ַמֲעַבר ַיּבֹק. ְיָלָדיו, ַוּיַ

ֲעֵבר  ַחל, ַוּיַ ֲעִבֵרם ֶאת־ַהּנָ ֵחם ַוּיַ ּקָ ַוּיִ כג  
ר־לֹו. ֶאת־ֲאׁשֶ

ָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו ַעד  ֵתר ַיֲעֹקב ְלַבּדֹו, ַוּיֵ ּוָ ַוּיִ כד  

ַחר. ָ ֲעלֹות ַהּשׁ
ַכף־ְיֵרכֹו,  ע ּבְ ּגַ י ֹלא ָיֹכל לֹו, ַוּיִ ְרא ּכִ ַוּיַ כה  

ֵהָאְבקֹו ִעּמֹו. ף־ֶיֶרְך ַיֲעֹקב ּבְ ַקע ּכַ ַוּתֵ
ַחר. ַוּיֹאֶמר:  ָ י ָעָלה ַהּשׁ ֵחִני, ּכִ ּלְ ַוּיֹאֶמר: ׁשַ כו  

ִני. ַרְכּתָ י ִאם־ּבֵ ֲחָך, ּכִ ּלֵ ֹלא ֲאׁשַ
ֶמָך? ַוּיֹאֶמר: ַיֲעֹקב. ְ ַוּיֹאֶמר ֵאָליו: ַמה־ּשׁ כז  

ַוּיֹאֶמר: ֹלא ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד   כח  

ָרֵאל,  י ִאם־ִיׂשְ ְמָך ּכִ  ׁשִ
ים  ִריָת ִעם־ֱאֹלִהים ְוִעם־ֲאָנׁשִ י־ׂשָ ּכִ

ַוּתּוָכל.

ן ְרּדֵ נֹוף ְנַהר ַהּיַ

ר:� סּוק כט ְמֻסּפָ סּוק כג ַעד ּפָ  ִמּפָ
ְיָלה ִנְלַחם  ּלַ ּבֹוק. ּבַ ַמֲעַבר ַהּיַ ְחּתֹו ָעְברּו ּבְ ּפַ ַיֲעֹקב ּוִמׁשְ

ַח אֹותֹו.  ַיֲעֹקב ִעם ַמְלַאְך ֱאֹלִהים ְוִנּצֵ
ָרֵאל. ם ִיׂשְ ֵ ְלָאְך הֹוִסיף ְלַיֲעֹקב ֶאת ַהּשׁ ַהּמַ

ַחל — ַיֲעֹקב ֶהֱעִביר ֶאת  ֲעִבֵרם ֶאת־ַהּנָ ֵחם ַוּיַ ּקָ ַוּיִ כג  
ל ַנַחל ַיּבֹוק. ִני ׁשֶ ֵ יו ְוֶאת ְיָלָדיו ְלִצּדֹו ַהּשׁ ָנׁשָ

ַאר ְלַבּדֹו. ֵתר ַיֲעֹקב ְלַבּדֹו — ַיֲעֹקב ִנׁשְ ּוָ ַוּיִ כד  
ְלָאְך ַעד  ּמַ ַחר — ַיֲעֹקב ֶנֱאַבק ּבַ ָ ַעד ֲעלֹות ַהּשׁ  

הֹוִפיַע אֹור ַהּבֶֹקר. ׁשֶ
י ֹלא יּוַכל  ר ָרָאה ּכִ ֲאׁשֶ י ֹלא ָיֹכל לֹו — ּכַ ְרא ּכִ ַוּיַ כה  

ַח ֶאת ַיֲעֹקב. ְלַנּצֵ
ַרְגלֹו. ּבְ ֶעֶצם ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ַגע ּבָ ַכף־ְיֵרכֹו — ּפָ ע ּבְ ּגַ ַוּיִ  

קֹוָמּה. ַקע — ָנְקָעה, ָזָזה ִמּמְ ַוּתֵ  

. , ִהְתמֹוַדְדּתָ ִריָת – ֶנֱאַבְקּתָ ׂשָ כח 
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פרק לב

יו  י ָנׁשָ ּתֵ ח ֶאת־ׁשְ ּקַ ְיָלה הּוא, ַוּיִ ּלַ ָקם ּבַ ַוּיָ כב  

ר  ְפֹחָתיו ְוֶאת־ַאַחד ָעׂשָ י ׁשִ ּתֵ ְוֶאת־ׁשְ
ֲעֹבר ֶאת ַמֲעַבר ַיּבֹק. ְיָלָדיו, ַוּיַ

ֲעֵבר  ַחל, ַוּיַ ֲעִבֵרם ֶאת־ַהּנָ ֵחם ַוּיַ ּקָ ַוּיִ כג  
ר־לֹו. ֶאת־ֲאׁשֶ
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ַכף־ְיֵרכֹו,  ע ּבְ ּגַ י ֹלא ָיֹכל לֹו, ַוּיִ ְרא ּכִ ַוּיַ כה  

ֵהָאְבקֹו ִעּמֹו. ף־ֶיֶרְך ַיֲעֹקב ּבְ ַקע ּכַ ַוּתֵ
ַחר. ַוּיֹאֶמר:  ָ י ָעָלה ַהּשׁ ֵחִני, ּכִ ּלְ ַוּיֹאֶמר: ׁשַ כו  

ִני. ַרְכּתָ י ִאם־ּבֵ ֲחָך, ּכִ ּלֵ ֹלא ֲאׁשַ
ֶמָך? ַוּיֹאֶמר: ַיֲעֹקב. ְ ַוּיֹאֶמר ֵאָליו: ַמה־ּשׁ כז  

ַוּיֹאֶמר: ֹלא ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד   כח  

ָרֵאל,  י ִאם־ִיׂשְ ְמָך ּכִ  ׁשִ
ים  ִריָת ִעם־ֱאֹלִהים ְוִעם־ֲאָנׁשִ י־ׂשָ ּכִ

ַוּתּוָכל.

ן ְרּדֵ נֹוף ְנַהר ַהּיַ

ר:� סּוק כט ְמֻסּפָ סּוק כג ַעד ּפָ  ִמּפָ
ְיָלה ִנְלַחם  ּלַ ּבֹוק. ּבַ ַמֲעַבר ַהּיַ ְחּתֹו ָעְברּו ּבְ ּפַ ַיֲעֹקב ּוִמׁשְ

ַח אֹותֹו.  ַיֲעֹקב ִעם ַמְלַאְך ֱאֹלִהים ְוִנּצֵ
ָרֵאל. ם ִיׂשְ ֵ ְלָאְך הֹוִסיף ְלַיֲעֹקב ֶאת ַהּשׁ ַהּמַ

ַחל — ַיֲעֹקב ֶהֱעִביר ֶאת  ֲעִבֵרם ֶאת־ַהּנָ ֵחם ַוּיַ ּקָ ַוּיִ כג  
ל ַנַחל ַיּבֹוק. ִני ׁשֶ ֵ יו ְוֶאת ְיָלָדיו ְלִצּדֹו ַהּשׁ ָנׁשָ

ַאר ְלַבּדֹו. ֵתר ַיֲעֹקב ְלַבּדֹו — ַיֲעֹקב ִנׁשְ ּוָ ַוּיִ כד  
ְלָאְך ַעד  ּמַ ַחר — ַיֲעֹקב ֶנֱאַבק ּבַ ָ ַעד ֲעלֹות ַהּשׁ  

הֹוִפיַע אֹור ַהּבֶֹקר. ׁשֶ
י ֹלא יּוַכל  ר ָרָאה ּכִ ֲאׁשֶ י ֹלא ָיֹכל לֹו — ּכַ ְרא ּכִ ַוּיַ כה  

ַח ֶאת ַיֲעֹקב. ְלַנּצֵ
ַרְגלֹו. ּבְ ֶעֶצם ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ַגע ּבָ ַכף־ְיֵרכֹו — ּפָ ע ּבְ ּגַ ַוּיִ  

קֹוָמּה. ַקע — ָנְקָעה, ָזָזה ִמּמְ ַוּתֵ  
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק לב

יַעֲֹקב ִקּבֵל ֵׁשם חָדָׁש: יְִׂשָראֵל

ִמּפָסּוק כב עַד ּפָסּוק כח

ּבֹק. יעּו ְלַמֲעַבר ַהּיַ ַיֲעֹקב, ְנׁשֹוָתיו, ְיָלָדיו ּוִמְקֵנהּו ִהּגִ

מּוָנה. נּו ּכֹוֶתֶרת ְלָכל ּתְ ּתְ   .1

א.

ג.ב.

א.

ב.

ג.

150   �   פֶֶרק לב

ית? ֵראׁשִ ֵסֶפר ּבְ ם ּבְ ֵ ה ַהּשׁ ּנָ ם נֹוָסף. ְלִמי עֹוד ׁשֻ ל ׁשֵ ַיֲעֹקב ִקּבֵ  .2

ִלימּו: ַהׁשְ  .3

ם נֹוָסף:  ל ׁשֵ ַיֲעֹקב ִקּבֵ א.   

נּו קֹוְרִאים:  ְלַעּמֵ ב.   

ְלַאְרֵצנּו קֹוְרִאים:  ג.   

ִלְמִדיָנֵתנּו קֹוְרִאים:  ד.   

ָרֵאל הּוא   ם ִיׂשְ ֵ רּוׁש ַהּשׁ א.  ּפֵ   .4

ם ַהּנֹוָסף? ֵ ְלָאְך ֶאת ַהּשׁ יר ַהּמַ יַצד ַמְסּבִ ּכֵ ב.   

ָחָרן?  ה ַיֲעקֹב ּבְ ּנָ ּתַ ָמה ִהׁשְ ֲערּו ּבְ ִנים. ׁשַ ֵרה ׁשָ ע־ֶעׂשְ ָחָרן יֹוֵתר ֵמַאְרּבַ ַיֲעקֹב ָהָיה ּבְ  .5

ה? ָמה ָלַמד?  ה ִהְתַנּסָ ּמֶ ֶהם: ּבַ  ִלְפֵניֶכם ְסִעיִפים ּתּוְכלּו ְלֵהָעֵזר ּבָ

ִלי ַההֹוִרים, ָרחֹוק ִמּמֹוַלְדּתֹו?  ל ִלְחיֹות ּבְ יַצד ִהְתַרּגֵ  ּכֵ

ּתּוְכלּו ְלהֹוִסיף עֹוד ִעְנָיִנים.
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 .4
העם בגולה היה צריך 

להיאבק לשמור על ייחודו. 
כשנבחר השם למדינתו, 
ידענו שנצטרך להיאבק 
באויבים כשם שיעקב 

נאבק עם המלאך.

.5
הדיון בשאלה זו יהיה 

סביב נושא התבגרותו של 
יעקב ויציאתו לעצמאות.

יעקב הצעיר מקבל עצות 
מאמו ולא מתנגד להוריו.
יעקב הבוגר, חי אצל לבן 
בתנאים חדשים, במקום 
זר, רימו אותו, הוא למד 

לנהל משא ומתן, והחליט 
לעזוב בעצמו את חרן.
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ִלי ַההֹוִרים, ָרחֹוק ִמּמֹוַלְדּתֹו?  ל ִלְחיֹות ּבְ יַצד ִהְתַרּגֵ  ּכֵ

ּתּוְכלּו ְלהֹוִסיף עֹוד ִעְנָיִנים.
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ֶּפֶרק לג

ו  ה ֵעׂשָ ְרא ְוִהּנֵ א ַיֲעֹקב ֵעיָניו ַוּיַ ּשָׂ ַוּיִ א  
ַחץ  ע ֵמאֹות ִאיׁש. ַוּיַ א ְוִעּמֹו ַאְרּבַ ּבָ

י  ּתֵ ֶאת־ַהְיָלִדים ַעל־ֵלָאה ְוַעל־ָרֵחל ְוַעל ׁשְ
ָפחֹות. ְ ַהּשׁ

ָפחֹות ְוֶאת־ַיְלֵדיֶהן ִראׁשָֹנה,  ְ ם ֶאת־ַהּשׁ ׂשֶ ַוּיָ ב  
ְוֶאת־ֵלָאה ִויָלֶדיָה ַאֲחֹרִנים, ְוֶאת־ָרֵחל 

ְוֶאת־יֹוֵסף ַאֲחֹרִנים.
ַבע  חּו ַאְרָצה ׁשֶ ּתַ ׁשְ ְוהּוא ָעַבר ִלְפֵניֶהם, ַוּיִ ג  

ּתֹו ַעד־ָאִחיו. ׁשְ ָעִמים ַעד־ּגִ ּפְ
ּפֹל  ֵקהּו, ַוּיִ ו ִלְקָראתֹו, ַוְיַחּבְ ָרץ ֵעׂשָ ַוּיָ ד  

ְבּכּו. ֵקהּו, ַוּיִ ָ ּשׁ אָרו, ַוּיִ ַעל־ַצּוָ
ים  ׁשִ ְרא ֶאת־ַהּנָ א ֶאת־ֵעיָניו ַוּיַ ּשָׂ ַוּיִ ה  

ְך?  ה ּלָ ְוֶאת־ַהְיָלִדים, ַוּיֹאֶמר: ִמי־ֵאּלֶ
ר־ָחַנן ֱאֹלִהים  ַוּיֹאַמר: ַהְיָלִדים ֲאׁשֶ

ָך. ֶאת־ַעְבּדֶ
ה ְוַיְלֵדיֶהן,  ָפחֹות, ֵהּנָ ְ ָן ַהּשׁ ׁשְ ּגַ ַוּתִ ו  

ֲחֶויָן. ּתַ ׁשְ ַוּתִ
ֲחוּו, ְוַאַחר  ּתַ ׁשְ ם־ֵלָאה ִויָלֶדיָה ַוּיִ ׁש ּגַ ּגַ ַוּתִ ז  

ֲחוּו. ּתַ ׁשְ ׁש יֹוֵסף ְוָרֵחל ַוּיִ ִנּגַ
ר  ה ֲאׁשֶ ֲחֶנה ַהּזֶ ל־ַהּמַ ַוּיֹאֶמר: ִמי ְלָך ּכָ ח  

ֵעיֵני ֲאֹדִני. י? ַוּיֹאֶמר: ִלְמֹצא־ֵחן ּבְ ּתִ ָגׁשְ ּפָ
ו: ֶיׁש־ִלי ָרב, ָאִחי, ְיִהי ְלָך  ַוּיֹאֶמר ֵעׂשָ ט  

ר־ָלְך. ֲאׁשֶ

ׁשּו. ו ִנְפּגְ ר: ַיֲעֹקב ְוֵעׂשָ ֶרק ְמֻסּפָ ּפֶ ּבַ

ל ֶיֶלד ִיְהֶיה ִעם  ּכָ ְך ׁשֶ ק ֶאת ְיָלָדיו, ּכָ ַחץ — ִחּלֵ ַוּיַ א  
ִאּמֹו.

ָפחֹות  ְ וְֶאת־ֵלָאה ִויָלֶדיָה ַאֲחֹרִנים — ַאֲחֵרי ַהּשׁ ב  
ְוַיְלֵדיֶהן.

ְוהּוא ָעַבר ִלְפֵניֶהם — ַיֲעֹקב ָהַלְך ִראׁשֹון ְוהֹוִביל  ג  
ֲחֶנה. ֶאת ַהּמַ

ָחַנן — ָנַתן, ֶהֱעִניק. ה  

ֵהמֹות  ל ַהּבְ ם ָמה ּכָ ֲחֶנה — ְלׁשֵ ל־ַהּמַ ִמי ְלָך ּכָ ח 
ָנה. ו, ְלַמּתָ ֵהַכְנּתָ ִלי, ֵעׂשָ ׁשֶ

ה. ָרב — ַהְרּבֵ ט  
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ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב: ַאל־ָנא. ִאם־ָנא ָמָצאִתי ֵחן  י  
ִדי,  ֵעיֶניָך ְוָלַקְחּתָ ִמְנָחִתי ִמּיָ  ּבְ

ֵני ֱאֹלִהים  ְרֹאת ּפְ ן ָרִאיִתי ָפֶניָך ּכִ י ַעל־ּכֵ ּכִ
ְרֵצִני. ַוּתִ

ר ֻהָבאת  ְרָכִתי, ֲאׁשֶ ַקח־ָנא ֶאת־ּבִ יא  

ִני ֱאֹלִהים ְוִכי ֶיׁש־ִלי־ֹכל.  י־ַחּנַ ָלְך ּכִ
ח. ּקָ ְפַצר־ּבֹו ַוּיִ ַוּיִ

ָך. ַוּיֹאֶמר: ִנְסָעה ְוֵנֵלָכה, ְוֵאְלָכה ְלֶנְגּדֶ יב  

ים  י־ַהְיָלִדים ַרּכִ ַוּיֹאֶמר ֵאָליו: ֲאֹדִני ֹיֵדַע, ּכִ יג  
ָקר ָעלֹות ָעָלי, ּוְדָפקּום יֹום  ְוַהּצֹאן ְוַהּבָ

ל־ַהּצֹאן. ֶאָחד ָוֵמתּו ּכָ
ַיֲעָבר־ָנא ֲאֹדִני ִלְפֵני ַעְבּדֹו, ַוֲאִני ֶאְתָנֲהָלה  יד  

ר־ְלָפַני ּוְלֶרֶגל  ָלאָכה ֲאׁשֶ י ְלֶרֶגל ַהּמְ ְלִאּטִ
ר־ָאֹבא ֶאל־ֲאֹדִני  ַהְיָלִדים, ַעד ֲאׁשֶ

ִעיָרה. ׂשֵ
ָך ִמן־ָהָעם  א ִעּמְ יָגה־ּנָ ו: ַאּצִ ַוּיֹאֶמר ֵעׂשָ טו  
ה ֶאְמָצא־ֵחן  ה ּזֶ י. ַוּיֹאֶמר: ָלּמָ ר ִאּתִ ֲאׁשֶ

ֵעיֵני ֲאֹדִני? ּבְ
ִעיָרה. ו ְלַדְרּכֹו ׂשֵ ּיֹום ַההּוא ֵעׂשָ ב ּבַ ׁשָ ַוּיָ טז  

ִית ּוְלִמְקֵנהּו  ֶבן לֹו ּבָ ְוַיֲעֹקב ָנַסע ֻסּכָֹתה, ַוּיִ יז  
קֹום  ם־ַהּמָ ן ָקָרא ׁשֵ ה ֻסּכֹת. ַעל־ּכֵ ָעׂשָ

ֻסּכֹות. 
ֶאֶרץ  ר ּבְ ֶכם, ֲאׁשֶ ֵלם ִעיר ׁשְ ֹבא ַיֲעֹקב ׁשָ ַוּיָ יח  

ֵני  ַחן ֶאת־ּפְ ן ֲאָרם, ַוּיִ ּדַ ֹבאֹו ִמּפַ ַנַען, ּבְ ּכְ
ָהִעיר.

ָרצֹון ְוָסַלְחּתָ ִלי. ַני ּבְ ְלּתָ ֶאת ּפָ ְרֵצִני — ִקּבַ ַוּתִ י 

ׁש ְמאֹוד. ּקֵ ְפַצר־ּבֹו — ִהְפִציר, ּבִ ַוּיִ יא  

ַיַחד  יְך ָלֶלֶכת ּבְ ו ָאַמר: ַנְמׁשִ ָך — ֵעׂשָ ְוֵאְלָכה ְלֶנְגּדֶ יב  
ַיַחד. ְוִלְחיֹות ּבְ

ים — ְצִעיִרים. ַרּכִ יג  
ָקר ָעלֹות ָעָלי — ַיֲעֹקב ָעָנה: ַהּצֹאן  ְוַהּצֹאן ְוַהּבָ  

ָקר ְצִעיִרים ְוָעַלי ִלְדֹאג ָלֶהם. ְוַהּבָ
ל־ַהּצֹאן — ַיְכִריחּו ֶאת  ּוְדָפקּום יֹום ֶאָחד ָוֵמתּו ּכָ  

ץ ּוְלַמֵהר ְוֵהן ָימּותּו. ַהּצֹאן ְלִהְתַאּמֵ

י ֵיֵלְך ְלַאט  ּלִ ֲחֶנה ׁשֶ י — ַהּמַ ַוֲאִני ֶאְתָנֲהָלה ְלִאּטִ יד  
ְלַאט.

ְגַלל. ְלֶרֶגל — ּבִ  

ו  י — ֵעׂשָ ר ִאּתִ ָך ִמן־ָהָעם ֲאׁשֶ א ִעּמְ יָגה־ּנָ ַאּצִ טו  
ּיּוְכלּו ַלֲעֹזר ְלָך. ים ׁשֶ ִאיר ְלָך ֲאָנׁשִ ָאַמר: ַאׁשְ

ֵעיֵני ֲאֹדִני — ַיֲעֹקב ֵסֵרב  ה ֶאְמָצא־ֵחן ּבְ ה ּזֶ ָלּמָ  
ו. ִנימּוס ְלֵעׂשָ ּבְ

לֹום. ׁשָ ֵלם — ּבְ ׁשָ יח  
ֵני ָהִעיר — ִמּמּול ָהִעיר. ֶאת־ּפְ  
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ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב: ַאל־ָנא. ִאם־ָנא ָמָצאִתי ֵחן  י  
ִדי,  ֵעיֶניָך ְוָלַקְחּתָ ִמְנָחִתי ִמּיָ  ּבְ

ֵני ֱאֹלִהים  ְרֹאת ּפְ ן ָרִאיִתי ָפֶניָך ּכִ י ַעל־ּכֵ ּכִ
ְרֵצִני. ַוּתִ

ר ֻהָבאת  ְרָכִתי, ֲאׁשֶ ַקח־ָנא ֶאת־ּבִ יא  

ִני ֱאֹלִהים ְוִכי ֶיׁש־ִלי־ֹכל.  י־ַחּנַ ָלְך ּכִ
ח. ּקָ ְפַצר־ּבֹו ַוּיִ ַוּיִ

ָך. ַוּיֹאֶמר: ִנְסָעה ְוֵנֵלָכה, ְוֵאְלָכה ְלֶנְגּדֶ יב  

ים  י־ַהְיָלִדים ַרּכִ ַוּיֹאֶמר ֵאָליו: ֲאֹדִני ֹיֵדַע, ּכִ יג  
ָקר ָעלֹות ָעָלי, ּוְדָפקּום יֹום  ְוַהּצֹאן ְוַהּבָ

ל־ַהּצֹאן. ֶאָחד ָוֵמתּו ּכָ
ַיֲעָבר־ָנא ֲאֹדִני ִלְפֵני ַעְבּדֹו, ַוֲאִני ֶאְתָנֲהָלה  יד  

ר־ְלָפַני ּוְלֶרֶגל  ָלאָכה ֲאׁשֶ י ְלֶרֶגל ַהּמְ ְלִאּטִ
ר־ָאֹבא ֶאל־ֲאֹדִני  ַהְיָלִדים, ַעד ֲאׁשֶ

ִעיָרה. ׂשֵ
ָך ִמן־ָהָעם  א ִעּמְ יָגה־ּנָ ו: ַאּצִ ַוּיֹאֶמר ֵעׂשָ טו  
ה ֶאְמָצא־ֵחן  ה ּזֶ י. ַוּיֹאֶמר: ָלּמָ ר ִאּתִ ֲאׁשֶ

ֵעיֵני ֲאֹדִני? ּבְ
ִעיָרה. ו ְלַדְרּכֹו ׂשֵ ּיֹום ַההּוא ֵעׂשָ ב ּבַ ׁשָ ַוּיָ טז  

ִית ּוְלִמְקֵנהּו  ֶבן לֹו ּבָ ְוַיֲעֹקב ָנַסע ֻסּכָֹתה, ַוּיִ יז  
קֹום  ם־ַהּמָ ן ָקָרא ׁשֵ ה ֻסּכֹת. ַעל־ּכֵ ָעׂשָ

ֻסּכֹות. 
ֶאֶרץ  ר ּבְ ֶכם, ֲאׁשֶ ֵלם ִעיר ׁשְ ֹבא ַיֲעֹקב ׁשָ ַוּיָ יח  

ֵני  ַחן ֶאת־ּפְ ן ֲאָרם, ַוּיִ ּדַ ֹבאֹו ִמּפַ ַנַען, ּבְ ּכְ
ָהִעיר.

ָרצֹון ְוָסַלְחּתָ ִלי. ַני ּבְ ְלּתָ ֶאת ּפָ ְרֵצִני — ִקּבַ ַוּתִ י 

ׁש ְמאֹוד. ּקֵ ְפַצר־ּבֹו — ִהְפִציר, ּבִ ַוּיִ יא  

ַיַחד  יְך ָלֶלֶכת ּבְ ו ָאַמר: ַנְמׁשִ ָך — ֵעׂשָ וְֵאְלָכה ְלֶנְגּדֶ יב  
ַיַחד. ְוִלְחיֹות ּבְ

ים — ְצִעיִרים. ַרּכִ יג  
ָקר ָעלֹות ָעָלי — ַיֲעֹקב ָעָנה: ַהּצֹאן  ְוַהּצֹאן ְוַהּבָ  

ָקר ְצִעיִרים ְוָעַלי ִלְדֹאג ָלֶהם. ְוַהּבָ
ל־ַהּצֹאן — ַיְכִריחּו ֶאת  ּוְדָפקּום יֹום ֶאָחד ָוֵמתּו ּכָ  

ץ ּוְלַמֵהר ְוֵהן ָימּותּו. ַהּצֹאן ְלִהְתַאּמֵ

י ֵיֵלְך ְלַאט  ּלִ ֲחֶנה ׁשֶ י — ַהּמַ וֲַאִני ֶאְתָנֲהָלה ְלִאּטִ יד  
ְלַאט.

ְגַלל. ְלֶרֶגל — ּבִ  

ו  י — ֵעׂשָ ר ִאּתִ ָך ִמן־ָהָעם ֲאׁשֶ א ִעּמְ יָגה־ּנָ ַאּצִ טו  
ּיּוְכלּו ַלֲעֹזר ְלָך. ים ׁשֶ ִאיר ְלָך ֲאָנׁשִ ָאַמר: ַאׁשְ

ֵעיֵני ֲאֹדִני — ַיֲעֹקב ֵסֵרב  ה ֶאְמָצא־ֵחן ּבְ ה ּזֶ ָלּמָ  
ו. ִנימּוס ְלֵעׂשָ ּבְ

לֹום. ׁשָ ֵלם — ּבְ ׁשָ יח  
ֵני ָהִעיר — ִמּמּול ָהִעיר. ֶאת־ּפְ  
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ם  ר ָנָטה־ׁשָ ֶדה, ֲאׁשֶ ֶקן ֶאת־ֶחְלַקת ַהּשָׂ ַוּיִ יט  

ֵמָאה  ֶכם, ּבְ ֵני־ֲחמֹור ֲאִבי ׁשְ ד ּבְ ָאֳהלֹו, ִמּיַ
יָטה. ְקׂשִ

ְקָרא־לֹו ֵאל ֱאֹלֵהי  ַח, ַוּיִ ם ִמְזּבֵ ב־ׁשָ ּצֶ ַוּיַ כ  
ָרֵאל. ִיׂשְ

ֶדה — ָקָנה ֶחְלַקת ֲאָדָמה. ֶקן ֶאת־ֶחְלַקת ַהּשָׂ ַוּיִ יט 

ַע. ל ַמְטּבֵ ם ׁשֶ יָטה — ׁשֵ ְקׂשִ

ַח. ַח — ֵהִקים ִמְזּבֵ ם ִמְזּבֵ ב־ׁשָ ּצֶ ַוּיַ כ  

ַטְיְנַהְרט ן ַיֲעֹקב ׁשְ ל ָהָאּמָ ֵעץ ׁשֶ ו - ִחּתּוְך ּבְ ַיֲעֹקב ְוֵעׂשָ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק לג

 יַעֲֹקב הֹוִדיַע לְעֵָׂשו ֶׁשהּוא חֹוזֵר לִכְנַעַן 
ּובִּקֵׁש לְהִּפָגֵׁש ִאּתֹו

ִקְראּו אֶת ַהֶּפֶרק.

ְתִאיָמה. מּות ַהּמַ ִמְתחּו ַקו ֶאל ַהּדְ  .1

ע ֵמאֹות ִאיׁש. ל ֶאת ָאִחיו ִעם ַאְרּבַ = ָיָצא ְלַקּבֵ

ְחּתֹו ִלְקבּוצֹות. ּפַ ק ֶאת ִמׁשְ = ִחּלֵ

ָעִמים ִלְפֵני ָאִחיו. ַבע ּפְ ֲחָוה ׁשֶ ּתַ = ִהׁשְ

ק ֶאת ָאִחיו. ֵ ק ְוִנּשׁ = ִחּבֵ

י?" ּתִ ָגׁשְ ר ּפָ ה ֲאׁשֶ ֲחֶנה ַהּזֶ ל ַהּמַ ַאל: "ִמי ְלָך ּכָ = ׁשָ

ּה. = ֵהִביא ִמְנָחה ְלָאִחיו ְוִהְפִציר ּבֹו ְלַקְחּתָ

ר ָלְך." = ָאַמר: "ֵיׁש ִלי ָרב, ָאִחי, ְיִהי ְלָך ֲאׁשֶ

עּו ַיַחד. ּסְ ּיִ יַע ׁשֶ = ִהּצִ

ִנְפָרד ֵמָאִחיו. יְך ּבְ ל ֶאָחד ַיְמׁשִ ּכָ = ָאַמר: מּוָטב ׁשֶ

ָהְיָתה ְלַיֲעֹקב?      ָעה ׁשֶ ַמִהי ַהַהְפּתָ   .2

ֵעיֵני ֲאֹדִני." ו: "ִלְמֹצא ֵחן ּבְ ָתם ָאַמר ַיֲעֹקב ְלֵעׂשָ ְפִגיׁשָ ּבִ  .3

ן ַיֲעֹקב?      ּוֵ א. ְלָמה ִהְתּכַ  

ֵבית ִרְבָקה  ו, ֵמִהְתַנֲהגּותֹו ּבְ ל ַיֲעֹקב ַעְכׁשָ ה ׁשֹוָנה ִהְתַנֲהגּותֹו ׁשֶ ּמֶ ּבַ ב.   

ְוִיְצָחק?
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק לג

 יַעֲֹקב הֹוִדיַע לְעֵָׂשו ֶׁשהּוא חֹוזֵר לִכְנַעַן 
ּובִּקֵׁש לְהִּפָגֵׁש ִאּתֹו

ִקְראּו אֶת ַהֶּפֶרק.

ְתִאיָמה. מּות ַהּמַ ִמְתחּו ַקו ֶאל ַהּדְ  .1

ע ֵמאֹות ִאיׁש. ל ֶאת ָאִחיו ִעם ַאְרּבַ = ָיָצא ְלַקּבֵ

ְחּתֹו ִלְקבּוצֹות. ּפַ ק ֶאת ִמׁשְ = ִחּלֵ

ָעִמים ִלְפֵני ָאִחיו. ַבע ּפְ ֲחָוה ׁשֶ ּתַ = ִהׁשְ

ק ֶאת ָאִחיו. ֵ ק ְוִנּשׁ = ִחּבֵ

י?" ּתִ ָגׁשְ ר ּפָ ה ֲאׁשֶ ֲחֶנה ַהּזֶ ל ַהּמַ ַאל: "ִמי ְלָך ּכָ = ׁשָ

ּה. = ֵהִביא ִמְנָחה ְלָאִחיו ְוִהְפִציר ּבֹו ְלַקְחּתָ

ר ָלְך." = ָאַמר: "ֵיׁש ִלי ָרב, ָאִחי, ְיִהי ְלָך ֲאׁשֶ

עּו ַיַחד. ּסְ ּיִ יַע ׁשֶ = ִהּצִ

ִנְפָרד ֵמָאִחיו. יְך ּבְ ל ֶאָחד ַיְמׁשִ ּכָ = ָאַמר: מּוָטב ׁשֶ

ָהְיָתה ְלַיֲעֹקב?      ָעה ׁשֶ ַמִהי ַהַהְפּתָ   .2

ֵעיֵני ֲאֹדִני." ו: "ִלְמֹצא ֵחן ּבְ ָתם ָאַמר ַיֲעֹקב ְלֵעׂשָ ְפִגיׁשָ ּבִ  .3

ן ַיֲעֹקב?      ּוֵ א. ְלָמה ִהְתּכַ  

ֵבית ִרְבָקה  ו, ֵמִהְתַנֲהגּותֹו ּבְ ל ַיֲעֹקב ַעְכׁשָ ה ׁשֹוָנה ִהְתַנֲהגּותֹו ׁשֶ ּמֶ ּבַ ב.   

ְוִיְצָחק?
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ָכל ֹזאת  ָחָרן, ֲאָבל ּבְ ֲעֹקב ָהָיה ּבְ ּיַ ְזַמן ׁשֶ ו ּבִ י ֵעׂשָ ּפּור ַעל ַחּיֵ ּסִ תּוב ּבַ לֹא ּכָ  .4

ָמה? ה – ּבְ ּנָ ּתַ הּוא ִהׁשְ רֹוִאים ׁשֶ

ָחה. ּפָ ים ֲאֵחרֹות ֵמאֹוָתּה ִמׁשְ ה ֵמַהּתֹוָרה ֶאל ִמּלִ ּלָ ִמְתחּו ַקו ֵמַהּמִ   .5

ָיֵמינּו ים ּבְ ִמּלִ ים ִמן ַהּתֹוָרה  ִמּלִ  

ֵחִצי ַחץ  ַוּיַ  

ְקִנּיֹות   

ַמֲחִצית ִמְקֵנהוּ   

ָגה ַהּצָ   

ַקְניֹון יָגה  ַאּצִ  

יִגים ַמּצִ   

ו –  ה ִעם ֵעׂשָ ִגיׁשָ ְתבּו יֹוֵסף אֹו ְראּוֵבן ְלדֹוד ָלָבן ַעל ַהּפְ ִאּלּו ּכָ  .6 

ר ֶאת ֲחָויֹוֵתיֶהם. ם ֻמְזָמִנים ִלְכּתֹב ּוְלַצּיֵ  ָמה ָהיּו ּכֹוְתִבים?  ַאּתֶ

ה. ּתָ ּכִ ּתּוְכלּו ִלְתלֹות ֶאת ֲעבֹודֹוֵתיֶכם ּבַ

ָרֵאל ַאר ִיׂשְ ּבּוִלים - ֹדּ
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ן  ּדַ ֹבאֹו ִמּפַ ָרא ֱאֹלִהים ֶאל־ַיֲעֹקב עֹוד ּבְ ַוּיֵ ט  
ֲאָרם, ַוְיָבֶרְך ֹאתֹו.

ֵרא  ְמָך ַיֲעֹקב. ֹלא־ִיּקָ ַוּיֹאֶמר־לֹו ֱאֹלִהים: ׁשִ י  
ָרֵאל ִיְהֶיה  י ִאם־ִיׂשְ ְמָך עֹוד ַיֲעֹקב, ּכִ ׁשִ

ָרֵאל. מֹו ִיׂשְ ְקָרא ֶאת־ׁשְ ֶמָך. ַוּיִ ׁשְ
ֵרה  י, ּפְ ּדַ ַוּיֹאֶמר לֹו ֱאֹלִהים: ֲאִני ֵאל ׁשַ יא  

, ּוְמָלִכים  ךָּ ּוְרֵבה. ּגֹוי ּוְקַהל ּגֹוִים ִיְהֶיה ִמּמֶ
ֵמֲחָלֶציָך ֵיֵצאּו.

י ְלַאְבָרָהם  ר ָנַתּתִ ְוֶאת־ָהָאֶרץ, ֲאׁשֶ יב  

ן  ה, ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֶאּתֵ ֶנּנָ ּוְלִיְצָחק, ְלָך ֶאּתְ
ֶאת־ָהָאֶרץ.

ר  ּבֶ ר־ּדִ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ַעל ֵמָעָליו ֱאֹלִהים ּבַ ַוּיַ יג  
ִאּתֹו.

ר  ּבֶ ר־ּדִ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ָבה ּבַ ב ַיֲעֹקב ַמּצֵ ּצֵ ַוּיַ יד  

ֹצק  ְך ָעֶליָה ֶנֶסְך, ַוּיִ ּסֵ ֶבת ָאֶבן, ַוּיַ ִאּתֹו, ַמּצֶ
ֶמן. ָעֶליָה ׁשָ

ר  ּבֶ ר ּדִ קֹום, ֲאׁשֶ ם ַהּמָ ְקָרא ַיֲעֹקב ֶאת־ׁשֵ ַוּיִ טו  
ית־ֵאל. ם ֱאֹלִהים, ּבֵ ִאּתֹו ׁשָ

ְבַרת־ָהָאֶרץ  ית ֵאל. ַוְיִהי־עֹוד ּכִ ְסעּו ִמּבֵ ַוּיִ טז  
ַקׁש  ֶלד ָרֵחל, ַוּתְ ָלבֹוא ֶאְפָרָתה, ַוּתֵ

ּה. ִלְדּתָ ּבְ
ּה, ַוּתֹאֶמר ָלּה  ִלְדּתָ ַוְיִהי ְבַהְקׁשָֹתּה ּבְ יז  

ן. י־ַגם־ֶזה ָלְך ּבֵ יְרִאי ּכִ ֶדת: ַאל־ּתִ ַהְמַיּלֶ

ל ֱאֹלִהים. מֹוָתיו ׁשֶ ְ י — ֶאָחד ִמּשׁ ּדַ ֵאל ׁשַ יא 
ם  ין ֶצֱאָצֶאיָך ִיְהיּו ּגַ ּוְמָלִכים ֵמֲחָלֶציָך ֵיֵצאּו — ִמּבֵ  

ְמָלִכים.

ַח. ְזּבֵ ְך ָעֶליָה ֶנֶסְך — ָיַצק ַיִין אֹו ַמִים ַעל ַהּמִ ּסֵ ַוּיַ יד 

ר: סּוק כט ְמֻסּפָ סּוק טז ַעד ּפָ  ִמּפָ
ָדה.  ְזַמן ַהּלֵ ְנָיִמין ּוֵמָתה ּבִ  ָרֵחל ָיְלָדה ֶאת ּבִ

ֶחְברֹון. ִיְצָחק ֵמת. ׁש ִעם ִיְצָחק ָאִביו ּבְ ַיֲעקֹב ִנְפּגַ

ֶמְרָחק  ָנה, ּבְ ּוָ ְבַרת־ָהָאֶרץ ָלבֹוא ֶאְפָרָתה — ַהּכַ ּכִ טז  
דֹול ֵמֶאְפָרת. ֹלא ּגָ

ה ָלֶלֶדת. ּה — ָהָיה ָלּה ָקׁשֶ ִלְדּתָ ַקׁש ּבְ ַוּתְ  
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ֶּפֶרק לה 

ן  ּדַ ֹבאֹו ִמּפַ ָרא ֱאֹלִהים ֶאל־ַיֲעֹקב עֹוד ּבְ ַוּיֵ ט  
ֲאָרם, ַוְיָבֶרְך ֹאתֹו.

ֵרא  ְמָך ַיֲעֹקב. ֹלא־ִיּקָ ַוּיֹאֶמר־לֹו ֱאֹלִהים: ׁשִ י  
ָרֵאל ִיְהֶיה  י ִאם־ִיׂשְ ְמָך עֹוד ַיֲעֹקב, ּכִ ׁשִ

ָרֵאל. מֹו ִיׂשְ ְקָרא ֶאת־ׁשְ ֶמָך. ַוּיִ ׁשְ
ֵרה  י, ּפְ ּדַ ַוּיֹאֶמר לֹו ֱאֹלִהים: ֲאִני ֵאל ׁשַ יא  

, ּוְמָלִכים  ךָּ ּוְרֵבה. ּגֹוי ּוְקַהל ּגֹוִים ִיְהֶיה ִמּמֶ
ֵמֲחָלֶציָך ֵיֵצאּו.

י ְלַאְבָרָהם  ר ָנַתּתִ ְוֶאת־ָהָאֶרץ, ֲאׁשֶ יב  

ן  ה, ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֶאּתֵ ֶנּנָ ּוְלִיְצָחק, ְלָך ֶאּתְ
ֶאת־ָהָאֶרץ.

ר  ּבֶ ר־ּדִ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ַעל ֵמָעָליו ֱאֹלִהים ּבַ ַוּיַ יג  
ִאּתֹו.

ר  ּבֶ ר־ּדִ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ָבה ּבַ ב ַיֲעֹקב ַמּצֵ ּצֵ ַוּיַ יד  

ֹצק  ְך ָעֶליָה ֶנֶסְך, ַוּיִ ּסֵ ֶבת ָאֶבן, ַוּיַ ִאּתֹו, ַמּצֶ
ֶמן. ָעֶליָה ׁשָ

ר  ּבֶ ר ּדִ קֹום, ֲאׁשֶ ם ַהּמָ ְקָרא ַיֲעֹקב ֶאת־ׁשֵ ַוּיִ טו  
ית־ֵאל. ם ֱאֹלִהים, ּבֵ ִאּתֹו ׁשָ

ְבַרת־ָהָאֶרץ  ית ֵאל. ַוְיִהי־עֹוד ּכִ ְסעּו ִמּבֵ ַוּיִ טז  
ַקׁש  ֶלד ָרֵחל, ַוּתְ ָלבֹוא ֶאְפָרָתה, ַוּתֵ

ּה. ִלְדּתָ ּבְ
ּה, ַוּתֹאֶמר ָלּה  ִלְדּתָ ַוְיִהי ְבַהְקׁשָֹתּה ּבְ יז  

ן. י־ַגם־ֶזה ָלְך ּבֵ יְרִאי ּכִ ֶדת: ַאל־ּתִ ַהְמַיּלֶ

ל ֱאֹלִהים. מֹוָתיו ׁשֶ ְ י — ֶאָחד ִמּשׁ ּדַ ֵאל ׁשַ יא 
ם  ין ֶצֱאָצֶאיָך ִיְהיּו ּגַ ּוְמָלִכים ֵמֲחָלֶציָך ֵיֵצאּו — ִמּבֵ  

ְמָלִכים.

ַח. ְזּבֵ ְך ָעֶליָה ֶנֶסְך — ָיַצק ַיִין אֹו ַמִים ַעל ַהּמִ ּסֵ ַוּיַ יד 

ר: סּוק כט ְמֻסּפָ סּוק טז ַעד ּפָ  ִמּפָ
ָדה.  ְזַמן ַהּלֵ ְנָיִמין ּוֵמָתה ּבִ  ָרֵחל ָיְלָדה ֶאת ּבִ

ֶחְברֹון. ִיְצָחק ֵמת. ׁש ִעם ִיְצָחק ָאִביו ּבְ ַיֲעקֹב ִנְפּגַ

ֶמְרָחק  ָנה, ּבְ ּוָ ְבַרת־ָהָאֶרץ ָלבֹוא ֶאְפָרָתה — ַהּכַ ּכִ טז  
דֹול ֵמֶאְפָרת. ֹלא ּגָ

ה ָלֶלֶדת. ּה — ָהָיה ָלּה ָקׁשֶ ִלְדּתָ ַקׁש ּבְ ַוּתְ  
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מֹו  ְקָרא ׁשְ י ֵמָתה, ַוּתִ ּה ּכִ ֵצאת ַנְפׁשָ ַוְיִהי ּבְ יח  

ן־אֹוִני, ְוָאִביו ָקָרא־לֹו ִבְנָיִמין. ּבֶ
ֶדֶרְך ֶאְפָרָתה, ִהוא  ֵבר ּבְ ּקָ ָמת ָרֵחל, ַוּתִ ַוּתָ יט  

ית ָלֶחם. ּבֵ
ָבה ַעל־ְקֻבָרָתּה, ִהוא  ב ַיֲעֹקב ַמּצֵ ּצֵ ַוּיַ כ  

ֶבת ְקֻבַרת־ָרֵחל ַעד־ַהּיֹום. ַמּצֶ

אֹוִני — ַצֲעִרי. יח 

ל ֶקֶבר ָרֵחל. ן ׁשֶ ְצלּום ָיׁשָ נּו. ֶזהּו ּתַ ָרה ָרֵחל ִאּמֵ אן ִנְקּבְ סֹורֹות, ּכָ ְלִפי ַאַחת ַהּמָ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק לה

ָרחֵל ֵמָתה ּבְלֵַדת ּבִנְיִָמין ּבְנָּה

ִקְראּו ִמּפָסּוק ט עַד ּפָסּוק כ

ַדְרּכֹו ְלָחָרן? ם ּבְ ן ׁשָ ּלָ ׁשֶ ֵבית ֵאל ּכְ ְכרּו ָמה ָקָרה ְלַיֲעֹקב ּבְ ִהּזָ   .1

ה? ִנּיָ ְ ַעם ַהּשׁ ּפַ ָחַזר ְלֵבית ֵאל ּבַ ׁשֶ ָמה ָקָרה ְלַיֲעֹקב ּכְ א.   .2

יַע ַיֲעֹקב ֶאת ּתֹוָדתֹו ֶלֱאלִֹהים? יַצד ִהּבִ ב. ּכֵ  

ּבֹו ָקָרה: קֹום ׁשֶ ט ֶאל ַהּמָ ּפָ ׁשְ ּמִ ֹתָאר ּבַ ִמְתחּו ַקו ִמן ָהֵארּוַע ַהּמְ   .3

קֹום ַהּמָ ָהֵארּועַ   

ְמָעַרת  ֶחְברֹון, ּבִ ּבְ ְנָיִמין.   ר ָיְלָדה ֶאת ּבִ ֲאׁשֶ ָרֵחל ֵמָתה ּכַ  א.  

ָלה ְכּפֵ ַהּמַ ָרה.   ם ִנְקּבְ ם ּגַ ׁשָ

ֶדֶרְך ֶאְפָרָתה,  ּבְ ֱאלִֹהים ִנְגֶלה ְלַיֲעֹקב ְוִהְבִטיַח   ב.  

ית ֶלֶחם ִהיא ּבֵ ִהְבִטיַח  לֹו ׁשּוב ֶאת ַמה ׁשֶ

ַנַען ְלַאְבָרָהם ּוְלִיְצָחק ַעל ֶאֶרץ ּכְ   

ִיְצַמח ִמֶצֱאָצַאיו. ְוַעל ָהָעם ׁשֶ

ֵבית ֵאל. ּבְ ִיְצָחק ֵמת.  ג.  

ו ָקְברּו אֹותֹו. ַיֲעֹקב ְוֵעׂשָ  
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.2 .1
התלמידים יזכרו בחלום 

יעקב ובמחשבתו שהמקום 
קדוש הוא "שער השמים". 
הם יזכרו בתנאי שהעמיד 
יעקב לאלהים בנדרו נדר.

אפשר להציע לערוך 
השוואה בין הפעם 

הראשונה לשנייה: בפעם 
הראשונה מעמיד יעקב 
תנאי לאמונתו ובפעם 

השנייה אמונתו באלהים 
שלמה.



ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק לה

ָרחֵל ֵמָתה ּבְלֵַדת ּבִנְיִָמין ּבְנָּה

ִקְראּו ִמּפָסּוק ט עַד ּפָסּוק כ

ַדְרּכֹו ְלָחָרן? ם ּבְ ן ׁשָ ּלָ ׁשֶ ֵבית ֵאל ּכְ ְכרּו ָמה ָקָרה ְלַיֲעֹקב ּבְ ִהּזָ   .1

ה? ִנּיָ ְ ַעם ַהּשׁ ּפַ ָחַזר ְלֵבית ֵאל ּבַ ׁשֶ ָמה ָקָרה ְלַיֲעֹקב ּכְ א.   .2

יַע ַיֲעֹקב ֶאת ּתֹוָדתֹו ֶלֱאלִֹהים? יַצד ִהּבִ ב. ּכֵ  

ּבֹו ָקָרה: קֹום ׁשֶ ט ֶאל ַהּמָ ּפָ ׁשְ ּמִ ֹתָאר ּבַ ִמְתחּו ַקו ִמן ָהֵארּוַע ַהּמְ   .3

קֹום ַהּמָ ָהֵארּועַ   

ְמָעַרת  ֶחְברֹון, ּבִ ּבְ ְנָיִמין.   ר ָיְלָדה ֶאת ּבִ ֲאׁשֶ ָרֵחל ֵמָתה ּכַ  א.  

ָלה ְכּפֵ ַהּמַ ָרה.   ם ִנְקּבְ ם ּגַ ׁשָ

ֶדֶרְך ֶאְפָרָתה,  ּבְ ֱאלִֹהים ִנְגֶלה ְלַיֲעֹקב ְוִהְבִטיַח   ב.  

ית ֶלֶחם ִהיא ּבֵ ִהְבִטיַח  לֹו ׁשּוב ֶאת ַמה ׁשֶ

ַנַען ְלַאְבָרָהם ּוְלִיְצָחק ַעל ֶאֶרץ ּכְ   

ִיְצַמח ִמֶצֱאָצַאיו. ְוַעל ָהָעם ׁשֶ

ֵבית ֵאל. ּבְ ִיְצָחק ֵמת.  ג.  

ו ָקְברּו אֹותֹו. ַיֲעֹקב ְוֵעׂשָ  
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.2 .1
התלמידים יזכרו בחלום 

יעקב ובמחשבתו שהמקום 
קדוש הוא "שער השמים". 
הם יזכרו בתנאי שהעמיד 
יעקב לאלהים בנדרו נדר.

אפשר להציע לערוך 
השוואה בין הפעם 

הראשונה לשנייה: בפעם 
הראשונה מעמיד יעקב 
תנאי לאמונתו ובפעם 

השנייה אמונתו באלהים 
שלמה.



רּוׁש:  ְבַרת־ָהָאֶרץ ָלבֹוא ֶאְפָרָתה". ְוַהּפֵ תּוב: "ַוְיִהי־עֹוד ּכִ ָפסּוק טז ּכָ א.  ּבְ  .4

ֶמת, ָאַמר ַהּמֹוֶרה  ּיֶ ָעָדה ִמְסּתַ ֶרְך ְוַהּצְ ְבַרת ּדֶ ֶמְרָחק ָקָצר. ְלֻדְגָמה: עֹוד ּכִ

ֲהִליָכה. ה ּבַ ָ ִהְתַקּשׁ ְלִמיד ׁשֶ ַלּתַ

ֶרְך. ְבַרת ּדֶ ּטּוי ּכִ ּבִ ׁשּו ּבַ ּמְ ּתַ ט ְוִהׁשְ ּפָ ְגָמה ְלִמׁשְ ם ּדֻ ם ַאּתֶ ְתבּו ּגַ ּכִ   

ָתה.  ּמֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ רּוׁש: ּבְ ּה" ְוַהּפֵ ֵצאת ַנְפׁשָ תּוב ַעל ָרֵחל: "ַוְיִהי ּבְ ָפסּוק יח ּכָ ב.  ּבְ  
ַע ְמאֹוד.  ְעּגֵ רּוׁשֹו ַגם – ִהְתּגַ ל ָיֵמינּו "ָיְצָאה ַנְפׁשֹו" ּפֵ ִעְבִרית ׁשֶ  ּבָ

ל ָהֵאם  ּה ׁשֶ ָנּה ְזַמן ַרב, ָיְצָאה ַנְפׁשָ ּלֹא ָרֲאָתה ֶאת ּבְ ְלדּוְגָמה: ְלַאַחר ׁשֶ

ִלְראֹותֹו.

ט ְלֻדְגָמה ְוִכְתבּו: ּפָ ם ִמׁשְ ם ַאּתֶ יעּו ּגַ ַהּצִ   

ַאְלּבֹום. יק ּבָ ר ּוְלַהְדּבִ י ָרֵחל. ּתּוְכלּו ִלְכּתֹב, ְלַצּיֵ ּתּוְכלּו ְלָהִכין ַאְלּבֹום ַעל ַחּיֵ  .5

ן ל ּפַ ר ַאּבֵ ָרֵחל ְויֹוֵסף - ִצּיֵ
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 . 5 ,4
רחל היא היחידה מבין 
האבות והאמהות שלא 

נקברה במערת המכפלה. 
תה את  ּכְ רחל היא הֵאם שּבִ

בניה – עם ישראל כאשר 
יצא לגלות. נשים יהודיות 

נוהגות לפקוד את קבר 
רחל.

 .5
ארבע האמהות היו עקרות 

ואלהים הושיע אותן 
)בראשית יא, ל. כה, כא, 

כט, לא. ל, א-ח, כב-לא(. 
הן יצאו למסע מחרן 

לכנען אך שרה הלכה יחד 
עם אברם אל הלא נודע 

הגמור, בעוד שרחל ורבקה 
ידעו שהן הולכות לקרובי 

משפחתן בכנען.

ֶּפֶרק לז

ֶאֶרץ  ֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו, ּבְ ב ַיֲעֹקב ּבְ ׁשֶ ַוּיֵ א  
ָנַען. ּכְ

ֵרה  ַבע־ֶעׂשְ ן־ׁשְ ה ּתְֹלדֹות ַיֲעקֹב: יֹוֵסף ּבֶ ֵאּלֶ ב  
ּצֹאן, ְוהּוא ַנַער  ָנה ָהָיה רֶֹעה ֶאת־ֶאָחיו ּבַ ׁשָ
י ָאִביו.  ה ְנׁשֵ ֵני ִזְלּפָ ֵני ִבְלָהה ְוֶאת־ּבְ ֶאת־ּבְ

ָתם ָרָעה ֶאל־ֲאִביֶהם. ּבָ ֵבא יֹוֵסף ֶאת־ּדִ ַוּיָ
ָניו,  ל־ּבָ ָרֵאל ָאַהב ֶאת־יֹוֵסף ִמּכָ ְוִיׂשְ ג  

ֹתֶנת  ה לֹו ּכְ י־ֶבן־ְזֻקִנים הּוא לֹו, ְוָעׂשָ ּכִ
ים. ּסִ ּפַ

י־ֹאתֹו ָאַהב ֲאִביֶהם  ְראּו ֶאָחיו, ּכִ ַוּיִ ד  
רֹו  ּבְ ְנאּו ֹאתֹו, ְוֹלא ָיְכלּו ּדַ ׂשְ ל־ֶאָחיו ַוּיִ ִמּכָ

ֹלם. ְלׁשָ
ד ְלֶאָחיו, ַוּיֹוִספּו  ּגֵ ֲחֹלם יֹוֵסף ֲחלֹום ַוּיַ ַוּיַ ה  

ֹנא ֹאתֹו. עֹוד ׂשְ
ה  ְמעּו־ָנא ַהֲחלֹום ַהּזֶ ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם: ׁשִ ו  

י. ר ָחָלְמּתִ ֲאׁשֶ
תֹוְך  ים ּבְ ִמים ֲאֻלּמִ ה ֲאַנְחנּו ְמַאּלְ ְוִהּנֵ ז  

ָבה,  ִתי ְוַגם־ִנּצָ ה ָקָמה ֲאֻלּמָ ֶדה, ְוִהּנֵ ַהּשָׂ
ֲחֶויָן  ּתַ ׁשְ יָנה ֲאֻלּמֵֹתיֶכם ַוּתִ ה ְתֻסּבֶ ְוִהּנֵ

ִתי. ַלֲאֻלּמָ
ְמלְֹך ָעֵלינּו,  ַוּיֹאְמרּו לֹו ֶאָחיו: ֲהָמלְֹך ּתִ ח  

נֹא  נּו? ַוּיֹוִספּו עֹוד ׂשְ ְמׁשֹל ּבָ ִאם־ָמׁשֹול ּתִ
ָבָריו. אֹתֹו ַעל־ֲחלֹמָֹתיו ְוַעל־ּדְ

ר: סּוק יא ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ָניו, ְוָלֵכן ֶאָחיו  ל ּבָ ַיֲעֹקב ָאַהב ֶאת יֹוֵסף יֹוֵתר ִמּכָ

אּו ּבֹו. ְנאּו אֹותֹו ְוִקּנְ ׂשָ

ֶאת־ֶאָחיו — ִעם ֶאָחיו. ב  
ים ָרִעים  ר ְלַיֲעֹקב ַעל ַמֲעׂשִ ָתם ָרָעה — ִסּפֵ ּבָ ּדִ  

ָעׂשּו. ׁשֶ
ָבר ַרע  הּו ּדָ ר ְמַפְרְסִמים ַעל ִמיׁשֶ ֲאׁשֶ ָיֵמינּו, ּכַ ּבְ  

ה. ּבָ ה, אֹוְמִרים: ֵהם הֹוִציאּו ּדִ ּלֹא ָעׂשָ ׁשֶ
ר ָהָיה  ֲאׁשֶ ּנֹוַלד ְלַיֲעֹקב, ּכַ ן ׁשֶ י־ֶבן־ְזֻקִנים — ּבֵ ּכִ ג  

ָזֵקן. 
ים  ּסִ ָעׂשּוי ּפַ ָנה ְלֶבֶגד ָיָקר ׁשֶ ּוָ ים — ַהּכַ ּסִ ֹתֶנת ּפַ ּכְ  

ים. ּסִ ּפַ
ר ִאּתֹו  ֹלם — ֹלא ָיְכלּו ְלַדּבֵ רֹו ְלׁשָ ּבְ ְוֹלא ָיְכלּו ּדַ ד  

לֹום. יִדידּות ּוְבׁשָ ּבִ

ִרים ֲחִבילֹות  ים — אֹוְסִפים ְוקֹוׁשְ ִמים ֲאֻלּמִ ְמַאּלְ ז 
ִלים. ּבֳ ל ׁשִ ׁשֶ

ָרה ּוְזקּוָפה. ָבה — ֶנֶעְמָדה ְיׁשָ ִנּצָ  
יפּו. ִביב, ִהּקִ יָנה — ָעְמדּו ִמּסָ ה ְתֻסּבֶ ְוִהּנֵ  

ן ְלָכְך  ּוֵ ה ִמְתּכַ נּו — ַהִאם ַאּתָ ְמׁשֹל ּבָ ִאם־ָמׁשֹול ּתִ ח  
נּו? ֹלט ּבָ ׁשְ ּתִ ׁשֶ

�
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ֶּפֶרק לז

ֶאֶרץ  ֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו, ּבְ ב ַיֲעֹקב ּבְ ׁשֶ ַוּיֵ א  
ָנַען. ּכְ

ֵרה  ַבע־ֶעׂשְ ן־ׁשְ ה ּתְֹלדֹות ַיֲעקֹב: יֹוֵסף ּבֶ ֵאּלֶ ב  
ּצֹאן, ְוהּוא ַנַער  ָנה ָהָיה רֶֹעה ֶאת־ֶאָחיו ּבַ ׁשָ
י ָאִביו.  ה ְנׁשֵ ֵני ִזְלּפָ ֵני ִבְלָהה ְוֶאת־ּבְ ֶאת־ּבְ

ָתם ָרָעה ֶאל־ֲאִביֶהם. ּבָ ֵבא יֹוֵסף ֶאת־ּדִ ַוּיָ
ָניו,  ל־ּבָ ָרֵאל ָאַהב ֶאת־יֹוֵסף ִמּכָ ְוִיׂשְ ג  

ֹתֶנת  ה לֹו ּכְ י־ֶבן־ְזֻקִנים הּוא לֹו, ְוָעׂשָ ּכִ
ים. ּסִ ּפַ

י־ֹאתֹו ָאַהב ֲאִביֶהם  ְראּו ֶאָחיו, ּכִ ַוּיִ ד  
רֹו  ּבְ ְנאּו ֹאתֹו, ְוֹלא ָיְכלּו ּדַ ׂשְ ל־ֶאָחיו ַוּיִ ִמּכָ

ֹלם. ְלׁשָ
ד ְלֶאָחיו, ַוּיֹוִספּו  ּגֵ ֲחֹלם יֹוֵסף ֲחלֹום ַוּיַ ַוּיַ ה  

ֹנא ֹאתֹו. עֹוד ׂשְ
ה  ְמעּו־ָנא ַהֲחלֹום ַהּזֶ ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם: ׁשִ ו  

י. ר ָחָלְמּתִ ֲאׁשֶ
תֹוְך  ים ּבְ ִמים ֲאֻלּמִ ה ֲאַנְחנּו ְמַאּלְ ְוִהּנֵ ז  

ָבה,  ִתי ְוַגם־ִנּצָ ה ָקָמה ֲאֻלּמָ ֶדה, ְוִהּנֵ ַהּשָׂ
ֲחֶויָן  ּתַ ׁשְ יָנה ֲאֻלּמֵֹתיֶכם ַוּתִ ה ְתֻסּבֶ ְוִהּנֵ

ִתי. ַלֲאֻלּמָ
ְמלְֹך ָעֵלינּו,  ַוּיֹאְמרּו לֹו ֶאָחיו: ֲהָמלְֹך ּתִ ח  

נֹא  נּו? ַוּיֹוִספּו עֹוד ׂשְ ְמׁשֹל ּבָ ִאם־ָמׁשֹול ּתִ
ָבָריו. אֹתֹו ַעל־ֲחלֹמָֹתיו ְוַעל־ּדְ

ר: סּוק יא ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ָניו, ְוָלֵכן ֶאָחיו  ל ּבָ ַיֲעֹקב ָאַהב ֶאת יֹוֵסף יֹוֵתר ִמּכָ

אּו ּבֹו. ְנאּו אֹותֹו ְוִקּנְ ׂשָ

ֶאת־ֶאָחיו — ִעם ֶאָחיו. ב  
ים ָרִעים  ר ְלַיֲעֹקב ַעל ַמֲעׂשִ ָתם ָרָעה — ִסּפֵ ּבָ ּדִ  

ָעׂשּו. ׁשֶ
ָבר ַרע  הּו ּדָ ר ְמַפְרְסִמים ַעל ִמיׁשֶ ֲאׁשֶ ָיֵמינּו, ּכַ ּבְ  

ה. ּבָ ה, אֹוְמִרים: ֵהם הֹוִציאּו ּדִ ּלֹא ָעׂשָ ׁשֶ
ר ָהָיה  ֲאׁשֶ ּנֹוַלד ְלַיֲעֹקב, ּכַ ן ׁשֶ י־ֶבן־ְזֻקִנים — ּבֵ ּכִ ג  

ָזֵקן. 
ים  ּסִ ָעׂשּוי ּפַ ָנה ְלֶבֶגד ָיָקר ׁשֶ ּוָ ים — ַהּכַ ּסִ ֹתֶנת ּפַ ּכְ  

ים. ּסִ ּפַ
ר ִאּתֹו  ֹלם — ֹלא ָיְכלּו ְלַדּבֵ רֹו ְלׁשָ ּבְ ְוֹלא ָיְכלּו ּדַ ד  

לֹום. יִדידּות ּוְבׁשָ ּבִ

ִרים ֲחִבילֹות  ים — אֹוְסִפים ְוקֹוׁשְ ִמים ֲאֻלּמִ ְמַאּלְ ז 
ִלים. ּבֳ ל ׁשִ ׁשֶ

ָרה ּוְזקּוָפה. ָבה — ֶנֶעְמָדה ְיׁשָ ִנּצָ  
יפּו. ִביב, ִהּקִ יָנה — ָעְמדּו ִמּסָ ה ְתֻסּבֶ ְוִהּנֵ  

ן ְלָכְך  ּוֵ ה ִמְתּכַ נּו — ַהִאם ַאּתָ ְמׁשֹל ּבָ ִאם־ָמׁשֹול ּתִ ח  
נּו? ֹלט ּבָ ׁשְ ּתִ ׁשֶ

�
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ר ֹאתֹו  ֲחֹלם עֹוד ֲחלֹום ַאֵחר ַוְיַסּפֵ ַוּיַ ט  
י ֲחלֹום עֹוד,  ה ָחַלְמּתִ ְלֶאָחיו, ַוּיֹאֶמר: ִהּנֵ
ר ּכֹוָכִבים  ֵרַח ְוַאַחד ָעׂשָ ֶמׁש ְוַהּיָ ֶ ה ַהּשׁ ְוִהּנֵ

ֲחִוים ִלי. ּתַ ִמׁשְ
ְגַער־ּבֹו  ר ֶאל־ָאִביו ְוֶאל־ֶאָחיו, ַוּיִ ַוְיַסּפֵ י  

ר  ה ֲאׁשֶ ָאִביו, ַוּיֹאֶמר לֹו: ָמה ַהֲחלֹום ַהּזֶ
ָך ְוַאֶחיָך  ?ֲהבֹוא ָנבֹוא ֲאִני ְוִאּמְ ָחָלְמּתָ

ֲחו ֹת ְלָך ָאְרָצה? ּתַ ְלִהׁשְ
ַמר  ַוְיַקְנאּו־בֹו ֶאָחיו, ְוָאִביו ׁשָ  יא  

ָבר. ֶאת־ַהּדָ
ְלכּו ֶאָחיו ִלְרעֹות ֶאת־ֹצאן ֲאִביֶהם  ַוּיֵ יב  

ֶכם. ׁשְ ּבִ
ָרֵאל ֶאל־יֹוֵסף: ֲהלֹוא ַאֶחיָך  ַוּיֹאֶמר ִיׂשְ יג  
ָלֲחָך ֲאֵליֶהם.  ֶכם, ְלָכה ְוֶאׁשְ ׁשְ ֹרִעים ּבִ

ִני. ַוּיֹאֶמר לֹו: ִהּנֵ
לֹום ַאֶחיָך  ַוּיֹאֶמר לֹו: ֶלְך־ָנא ְרֵאה ֶאת־ׁשְ יד  

ָלֵחהּו  ׁשְ ָבר. ַוּיִ ֵבִני ּדָ לֹום ַהּצֹאן, ַוֲהׁשִ ְוֶאת־ׁשְ
ֶכָמה. בֹא ׁשְ ֵמֵעֶמק ֶחְברֹון, ַוּיָ

ֶדה,  ּשָׂ ה תֶֹעה ּבַ ְמָצֵאהּו ִאיׁש, ְוִהּנֵ ַוּיִ טו  
ׁש? ַבּקֵ ָאֵלהּו ָהִאיׁש ֵלאֹמר: ַמה־ּתְ ׁשְ ַוּיִ

א  יָדה־ּנָ ׁש, ַהּגִ ַוּיֹאֶמר: ֶאת־ַאַחי ָאֹנִכי ְמַבּקֵ טז  
ִלי ֵאיֹפה ֵהם ֹרִעים.

י  ַמְעּתִ י ׁשָ ה. ּכִ ַוּיֹאֶמר ָהִאיׁש: ָנְסעּו ִמּזֶ יז  
ֶלְך יֹוֵסף ַאַחר  ֹאְמִרים, ֵנְלָכה ּדָֹתְיָנה. ַוּיֵ

ֹדָתן. ְמָצֵאם ּבְ ֶאָחיו ַוּיִ

ַכַעס. ר ֵאָליו ּבְ ּבֵ ְגַער — ּדִ ַוּיִ י  

ַבר ַהֲחלֹום. ִלּבֹו ֶאת  ּדְ ָבר — ָזַכר ּבְ ַמר ֶאת־ַהּדָ ׁשָ יא  

ר: סּוק כ ְמֻסּפָ סּוק יב ַעד ּפָ  ִמּפָ
ֶכם. ׁשְ ַלח ֶאת יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ָהרֹוִעים ּבִ  ַיֲעֹקב ׁשָ

ְכְננּו ַלֲהרֹג אֹותֹו. ר ָהַאִחים ָראּו ֶאת יֹוֵסף, ֵהם ּתִ ֲאׁשֶ ּכַ

לֹום ַאֶחיָך. ר ִלי ָמה ׁשְ ַסּפֵ ָבר — ּתְ ֵבִני ּדָ וֲַהׁשִ יד  

ֶרְך. ה תֶֹעה — ֹלא יֹוֵדַע ֶאת ַהּדֶ ְוִהּנֵ טו  

ה — ָנְסעּו ִמּפֹה. ָנְסעּו ִמּזֶ יז  
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ְראּו ֹאתֹו ֵמָרֹחק, ּוְבֶטֶרם ִיְקַרב ֲאֵליֶהם  ַוּיִ יח  

לּו ֹאתֹו ַלֲהִמיתֹו. ְתַנּכְ ַוּיִ
ַעל  ה ּבַ ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל־ָאִחיו: ִהּנֵ יט  

א. ֶזה ּבָ ַהֲחֹלמֹות ַהּלָ
ַאַחד  ִלֵכהּו ּבְ ה ְלכּו ְוַנַהְרֵגהּו ְוַנׁשְ ְוַעּתָ כ  
ה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו,  ַהּבֹרֹות ְוָאַמְרנּו, ַחּיָ

ְהיּו ֲחֹלֹמָתיו. ְוִנְרֶאה ַמה־ּיִ
ָדם, ַוּיֹאֶמר: ֹלא  ֵלהּו ִמּיָ ּצִ ַמע ְראּוֵבן ַוּיַ ׁשְ ַוּיִ כא  

ּנּו ָנֶפׁש. ַנּכֶ
כּו־ָדם.  ּפְ ׁשְ ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְראּוֵבן: ַאל־ּתִ כב  

ר  ה ֲאׁשֶ ִליכּו ֹאתֹו ֶאל־ַהּבֹור ַהּזֶ ַהׁשְ
יל  ְלחּו־בֹו. ְלַמַען ַהּצִ ׁשְ ר, ְוָיד ַאל־ּתִ ְדּבָ ּמִ ּבַ

יבֹו ֶאל־ָאִביו. ָדם ַלֲהׁשִ ֹאתֹו ִמּיָ
יטּו  ְפׁשִ א יֹוֵסף ֶאל־ֶאָחיו, ַוּיַ ר־ּבָ ֲאׁשֶ ַוְיִהי ּכַ כג  
ים  ּסִ ֹתֶנת ַהּפַ ְנּתֹו, ֶאת־ּכְ ּתָ ֶאת־יֹוֵסף ֶאת־ּכֻ

ר ָעָליו. ֲאׁשֶ
ִלכּו ֹאתֹו ַהּבָֹרה. ְוַהּבֹור ֵרק,  ׁשְ ֻחהּו ַוּיַ ּקָ ַוּיִ כד  

ֵאין ּבֹו ָמִים.
ְראּו,  אּו ֵעיֵניֶהם ַוּיִ ׂשְ בּו ֶלֱאָכל־ֶלֶחם, ַוּיִ ׁשְ ַוּיֵ כה  

ְלָעד,  ָאה ִמּגִ ְמֵעאִלים ּבָ ה אְֹרַחת ִיׁשְ ְוִהּנֵ
ִאים ְנכֹאת ּוְצִרי ָולֹט, הֹוְלִכים  יֶהם נֹׂשְ ּוְגַמּלֵ

ְלהֹוִריד ִמְצָרְיָמה.
י  ַצע ּכִ ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ֶאל־ֶאָחיו: ַמה־ּבֶ כו  

מֹו. ינּו ֶאת־ּדָ ַנֲהרֹג ֶאת־ָאִחינּו ְוִכּסִ

לּו ֹאתֹו ַלֲהִמיתֹו  ְתַנּכְ ּוְבֶטֶרם ִיְקַרב ֲאֵליֶהם ַוּיִ יח  
ְכְננּו ַלֲהרֹג אֹותֹו. ִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם, ּתִ — ִלְפֵני ׁשֶ

ר: סּוק ל ְמֻסּפָ סּוק כא ַעד ּפָ  ִמּפָ
יַע  ְראּוֵבן ָמַנע ֵמָהַאִחים ַלֲהרֹג ֶאת יֹוֵסף ְוִהּצִ

ִליְך אֹותֹו ַלּבֹור.  ְלַהׁשְ
ל  ָרה ׁשֶ ּיָ יַע ִלְמּכֹר ֶאת יֹוֵסף ְלׁשַ ְיהּוָדה ִהּצִ

ְרָדה ְלִמְצַרִים. ּיָ ְמֵעאִלים ׁשֶ ִיׁשְ

ּנּו ָנֶפׁש — ֹלא ַנֲהרֹג אֹותֹו. ֹלא ַנּכֶ כא  

ַהְרגּו אֹותֹו. כּו־ָדם — ַאל ּתַ ּפְ ׁשְ ַאל־ּתִ  כב  
ַהְרגּו אֹותֹו. ְלחּו־בֹו — ַאל ּתַ ׁשְ ְוָיד ַאל־ּתִ

ְמֵעאִלים. ל ִיׁשְ ָרה ׁשֶ ּיָ ְמֵעאִלים — ׁשַ ֹאְרַחת ִיׁשְ כה  
ֶהם  ּמֵ ל ְצָמִחים ׁשֶ מֹות ׁשֶ ְנֹכאת ּוְצִרי ָוֹלט — ׁשֵ  

ִמים ּוְתרּופֹות. ׂשָ ְמִכיִנים ּבְ

ַצע — ָמה ַהּתֹוֶעֶלת. ַמה־ּבֶ כו 
יר ֶאת ָהֶרַצח. מֹו — ַנְסּתִ ינּו ֶאת־ּדָ ְוִכּסִ  
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ְראּו ֹאתֹו ֵמָרֹחק, ּוְבֶטֶרם ִיְקַרב ֲאֵליֶהם  ַוּיִ יח  

לּו ֹאתֹו ַלֲהִמיתֹו. ְתַנּכְ ַוּיִ
ַעל  ה ּבַ ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל־ָאִחיו: ִהּנֵ יט  

א. ֶזה ּבָ ַהֲחֹלמֹות ַהּלָ
ַאַחד  ִלֵכהּו ּבְ ה ְלכּו ְוַנַהְרֵגהּו ְוַנׁשְ ְוַעּתָ כ  
ה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו,  ַהּבֹרֹות ְוָאַמְרנּו, ַחּיָ

ְהיּו ֲחֹלֹמָתיו. ְוִנְרֶאה ַמה־ּיִ
ָדם, ַוּיֹאֶמר: ֹלא  ֵלהּו ִמּיָ ּצִ ַמע ְראּוֵבן ַוּיַ ׁשְ ַוּיִ כא  

ּנּו ָנֶפׁש. ַנּכֶ
כּו־ָדם.  ּפְ ׁשְ ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְראּוֵבן: ַאל־ּתִ כב  

ר  ה ֲאׁשֶ ִליכּו ֹאתֹו ֶאל־ַהּבֹור ַהּזֶ ַהׁשְ
יל  ְלחּו־בֹו. ְלַמַען ַהּצִ ׁשְ ר, ְוָיד ַאל־ּתִ ְדּבָ ּמִ ּבַ

יבֹו ֶאל־ָאִביו. ָדם ַלֲהׁשִ ֹאתֹו ִמּיָ
יטּו  ְפׁשִ א יֹוֵסף ֶאל־ֶאָחיו, ַוּיַ ר־ּבָ ֲאׁשֶ ַוְיִהי ּכַ כג  
ים  ּסִ ֹתֶנת ַהּפַ ְנּתֹו, ֶאת־ּכְ ּתָ ֶאת־יֹוֵסף ֶאת־ּכֻ

ר ָעָליו. ֲאׁשֶ
ִלכּו ֹאתֹו ַהּבָֹרה. ְוַהּבֹור ֵרק,  ׁשְ ֻחהּו ַוּיַ ּקָ ַוּיִ כד  

ֵאין ּבֹו ָמִים.
ְראּו,  אּו ֵעיֵניֶהם ַוּיִ ׂשְ בּו ֶלֱאָכל־ֶלֶחם, ַוּיִ ׁשְ ַוּיֵ כה  

ְלָעד,  ָאה ִמּגִ ְמֵעאִלים ּבָ ה אְֹרַחת ִיׁשְ ְוִהּנֵ
ִאים ְנכֹאת ּוְצִרי ָולֹט, הֹוְלִכים  יֶהם נֹׂשְ ּוְגַמּלֵ

ְלהֹוִריד ִמְצָרְיָמה.
י  ַצע ּכִ ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ֶאל־ֶאָחיו: ַמה־ּבֶ כו  

מֹו. ינּו ֶאת־ּדָ ַנֲהרֹג ֶאת־ָאִחינּו ְוִכּסִ

לּו ֹאתֹו ַלֲהִמיתֹו  ְתַנּכְ ּוְבֶטֶרם ִיְקַרב ֲאֵליֶהם ַוּיִ יח  
ְכְננּו ַלֲהרֹג אֹותֹו. ִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם, ּתִ — ִלְפֵני ׁשֶ

ר: סּוק ל ְמֻסּפָ סּוק כא ַעד ּפָ  ִמּפָ
יַע  ְראּוֵבן ָמַנע ֵמָהַאִחים ַלֲהרֹג ֶאת יֹוֵסף ְוִהּצִ

ִליְך אֹותֹו ַלּבֹור.  ְלַהׁשְ
ל  ָרה ׁשֶ ּיָ יַע ִלְמּכֹר ֶאת יֹוֵסף ְלׁשַ ְיהּוָדה ִהּצִ

ְרָדה ְלִמְצַרִים. ּיָ ְמֵעאִלים ׁשֶ ִיׁשְ

ּנּו ָנֶפׁש — ֹלא ַנֲהרֹג אֹותֹו. ֹלא ַנּכֶ כא  

ַהְרגּו אֹותֹו. כּו־ָדם — ַאל ּתַ ּפְ ׁשְ ַאל־ּתִ  כב  
ַהְרגּו אֹותֹו. ְלחּו־בֹו — ַאל ּתַ ׁשְ ְוָיד ַאל־ּתִ

ְמֵעאִלים. ל ִיׁשְ ָרה ׁשֶ ּיָ ְמֵעאִלים — ׁשַ ֹאְרַחת ִיׁשְ כה  
ֶהם  ּמֵ ל ְצָמִחים ׁשֶ מֹות ׁשֶ ְנֹכאת ּוְצִרי ָוֹלט — ׁשֵ  

ִמים ּוְתרּופֹות. ׂשָ ְמִכיִנים ּבְ

ַצע — ָמה ַהּתֹוֶעֶלת. ַמה־ּבֶ כו 
יר ֶאת ָהֶרַצח. מֹו — ַנְסּתִ ינּו ֶאת־ּדָ ְוִכּסִ  
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ְמֵעאִלים, ְוָיֵדנּו  ׁשְ ֶרּנּו ַלּיִ ְלכּו ְוִנְמּכְ כז  

ֵרנּו הּוא.  י־ָאִחינּו ְבׂשָ ִהי־בֹו, ּכִ ַאל־ּתְ
ְמעּו ֶאָחיו. ׁשְ ַוּיִ

כּו  ְמׁשְ ים ִמְדָיִנים סֲֹחִרים, ַוּיִ ַעְברּו ֲאָנׁשִ ַוּיַ כח  

רּו ֶאת־יֹוֵסף  ְמּכְ ֲעלּו ֶאת־יֹוֵסף ִמן־ַהּבֹור, ַוּיִ ַוּיַ
ִביאּו  ֶסף. ַוּיָ ִרים ּכָ ֶעׂשְ ְמֵעאִלים ּבְ ׁשְ ַלּיִ

ֶאת־יֹוֵסף ִמְצָרְיָמה.
ה ֵאין־יֹוֵסף  ב ְראּוֵבן ֶאל־ַהּבֹור ְוִהּנֵ ׁשָ ַוּיָ כט  

ָגָדיו. ְקַרע ֶאת־ּבְ ּבֹור, ַוּיִ ּבַ
ֶלד ֵאיֶנּנּו, ַוֲאִני  ב ֶאל־ֶאָחיו ַוּיֹאַמר: ַהּיֶ ׁשָ ַוּיָ ל  

ָאָנה ֲאִני־ָבא.
ִעיר  ֲחטּו ׂשְ ׁשְ תֶֹנת יֹוֵסף, ַוּיִ ְקחּו ֶאת־ּכְ ַוּיִ לא  

ם. ּדָ ּתֶֹנת ּבַ לּו ֶאת־ַהּכֻ ְטּבְ ים, ַוּיִ ִעּזִ
ִביאּו  ים, ַוּיָ ּסִ ֹתֶנת ַהּפַ חּו ֶאת־ּכְ ּלְ ַוְיׁשַ לב  

ֶאל־ֲאִביֶהם, ַוּיֹאְמרּו: ֹזאת ָמָצאנּו. 
ְנָך ִהוא, ִאם־ֹלא? ֹתֶנת ּבִ ר־ָנא, ַהּכְ ַהּכֶ

ה ָרָעה  ִני. ַחּיָ ֹתֶנת ּבְ יָרּה ַוּיֹאֶמר: ּכְ ּכִ ַוּיַ לג  
ֲאָכָלְתהּו. ָטֹרף ֹטַרף יֹוֵסף.

ָמְתָניו,  ק ּבְ ם ׂשַ ׂשֶ ְמלָֹתיו, ַוּיָ ְקַרע ַיֲעקֹב ׂשִ ַוּיִ לד  

ים. נֹו ָיִמים ַרּבִ ל ַעל־ּבְ ְתַאּבֵ ַוּיִ
נָֹתיו ְלַנֲחמֹו, ַוְיָמֵאן  ָניו ְוָכל־ּבְ ֻקמּו ָכל־ּבָ ַוּיָ לה  

ִני ָאֵבל  י־ֵאֵרד ֶאל־ּבְ ְלִהְתַנֵחם. ַוּיֹאֶמר: ּכִ
ְבךְּ אֹתֹו ָאִביו. אָֹלה. ַוּיֵ ׁשְ

ָדִנים ָמְכרּו אֹתֹו ֶאל־ִמְצָרִים, ְלפֹוִטיַפר  ְוַהּמְ לו  
ִחים. ּבָ ר ַהּטַ ְרעֹה, ׂשַ ְסִריס ּפַ

ע ּבֹו ְלָרָעה. ִהי־בֹו — ֹלא ִנּגַ ְוָיֵדנּו ַאל־ּתְ כז  

ל ְוִהְצַטֵער. י ִהְתַאּבֵ ָגָדיו — ּכִ ְקַרע ֶאת־ּבְ ַוּיִ כט  

ה? ֲהֵרי ֹלא  ָאָנה ֲאִני־ָבא — ְלָאן ָאבֹוא? ָמה ֶאֱעׂשֶ ל 
אּוַכל ָלׁשּוב ֶאל ָאִבי.

ָמְתָניו  ק ּבְ ם ׂשַ ׂשֶ ְמֹלָתיו, ַוּיָ ְקַרע ַיֲעֹקב ׂשִ ַוּיִ לד  
ֶאְבלֹו. ָנה ְלָתֵאר ֵאיְך ִהְתַנֵהג ַיֲעֹקב ּבְ ּוָ — ַהּכַ

ַוְיָמֵאן  — ֹלא ָרָצה. לה  
ִני ַעד  ל ַעל ּבְ ֹאָלה — ֶאְתַאּבֵ ִני ָאֵבל ׁשְ ֵאֵרד ֶאל־ּבְ  

יֹום מֹוִתי.

ְדָיִני. ים ֵמָהָעם ַהּמִ ָדִנים  — ֲאָנׁשִ ְוַהּמְ לו  
ְרֹעה. ל ּפַ ר ׁשֶ ְרֹעה — ׂשַ ְסִריס ּפַ  
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אֲֵחי יֹוֵסף ָׂשנְאּו אֹותֹו וְִקּנְאּו ּבֹו

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק יא

ְנאּו ָהַאִחים ֶאת יֹוֵסף? ה ׂשָ אּו ְוָלּמָ ה ִקּנְ ָלּמָ א.    .1

ֲחלֹומֹות יֹוֵסף? ִפים ּבַ ּתְ ּתַ ׁשְ ב. ִמי ֵהם ַהּמִ  

ִני: ֵ ֲחלֹום ַהּשׁ ּבַ ֲחלֹום ָהִראׁשֹון:  ּבַ  

  

  

  

ְמעּו ֶאת ַהֲחלֹומֹות?  ָ ּשׁ ׁשֶ ֲעסּו ָהַאִחים ּכְ ה ּכָ ָלּמָ ג.     

סּוק ח(. ט ַהַמְתִאים ִמּפָ ּפָ ׁשְ )ּתּוְכלּו ְלַהֲעִתיק ֶאת ַהּמִ

סּוק י(?  ִני )ּפָ ֵ ר ֶאת ַהֲחלֹום ַהׁשּ ִסּפֵ יַצד ִהְתַיֵחס ַיֲעקֹב ֶאל יֹוֵסף ַאֲחֵרי ׁשֶ ּכֵ  ד.  

ט ֵמַהּתֹוָרה. ּפָ ׁשְ ּתּוְכלּו ְלַהֲעִתיק ֶאת ַהּמִ
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לפני העיסוק במדור 

כדאי שהמורה תקרא עם 
התלמידים את פסוק א 
שבו נאמר: "וישב יעקב 
בארץ מגורי אביו בארץ 

כנען". הפסוק מלמד 
שיעקב תפס את מקומו 

של יצחק, וההבטחה עברה 
מיצחק ליעקב. מעתה יעקב 

הוא הדמות המרכזית 
בהתהוות העם.

1. ג.
חשוב שהילדים יבינו 

שבימים ההם האנשים 
האמינו שחלום מתגשם.
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ֲחלֹומֹות יֹוֵסף? ִפים ּבַ ּתְ ּתַ ׁשְ ב. ִמי ֵהם ַהּמִ  

ִני: ֵ ֲחלֹום ַהּשׁ ּבַ ֲחלֹום ָהִראׁשֹון:  ּבַ  

  

  

  

ְמעּו ֶאת ַהֲחלֹומֹות?  ָ ּשׁ ׁשֶ ֲעסּו ָהַאִחים ּכְ ה ּכָ ָלּמָ ג.     

סּוק ח(. ט ַהַמְתִאים ִמּפָ ּפָ ׁשְ )ּתּוְכלּו ְלַהֲעִתיק ֶאת ַהּמִ

סּוק י(?  ִני )ּפָ ֵ ר ֶאת ַהֲחלֹום ַהׁשּ ִסּפֵ יַצד ִהְתַיֵחס ַיֲעקֹב ֶאל יֹוֵסף ַאֲחֵרי ׁשֶ ּכֵ  ד.  

ט ֵמַהּתֹוָרה. ּפָ ׁשְ ּתּוְכלּו ְלַהֲעִתיק ֶאת ַהּמִ
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שבו נאמר: "וישב יעקב 
בארץ מגורי אביו בארץ 

כנען". הפסוק מלמד 
שיעקב תפס את מקומו 

של יצחק, וההבטחה עברה 
מיצחק ליעקב. מעתה יעקב 

הוא הדמות המרכזית 
בהתהוות העם.

1. ג.
חשוב שהילדים יבינו 

שבימים ההם האנשים 
האמינו שחלום מתגשם.



ן ָיַדע?  ֶאָחיו ּכֹוֲעִסים ָעָליו? ַהִאם ּכֵ ּיֹוֵסף לֹא ָיַדע ׁשֶ ִבים ׁשֶ ם חֹוׁשְ ַהִאם ַאּתֶ   .2 

תּוב. ִטים ֵמַהּכָ ּפָ ֶעְזַרת ִמׁשְ עֹות ּבְ ל ַאַחת ֵמַהּדֵ קּו ּכָ ירּו ְוַנּמְ ַהְסּבִ

י ַיֲעֹקב? ַלּפֵ ֲערּו ֵאילּו ְרָגׁשֹות ִלּוּו ֶאת ִהְתַנֲהגּות ָהַאִחים ּכְ ׁשַ   .3

י יֹוֵסף? ַלּפֵ ֲערּו ֵאילּו ְרָגׁשֹות ִלּוּו ֶאת ִהְתַנֲהגּות ָהַאִחים ּכְ ׁשַ  .4

י ֶאָחיו? י ָאִביו ּוְכַלּפֵ ַלּפֵ ֲערּו ֵאילּו ְרָגׁשֹות ִלּוּו ֶאת יֹוֵסף ּכְ ׁשַ  .5

ה ֶאת ֲעבֹודֹוֵתיֶכם. ּתָ ּכִ לּו ּבַ רּו ֶאָחד ֵמֲחלֹומֹות יֹוֵסף. ּתְ ַצּיְ  .6
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 ָהַאִחים זֹוְמִמים ַלֲהֹרג 
ן ל ּפַ ר ַאּבֵ ֶאת יֹוֵסף - ִצּיֵ

.2
רצוי להפנות את 

התלמידים לפסוק יג 
שם מקבל יוסף על עצמו 

את שליחות אביו ללא 
היסוס, מכאן שלא ידע מה 

חושבים אחיו.
בפסוק י יעקב נוזף ביוסף 

ואפשר להקיש מכך שהבין 
שהתנהג בגבהות לב.

בפסוק ד כתוב במפורש על 
האחים: וישנאו אותו ולא 

יכלו דברו שלום.

 ָהַאִחים זֹוְמִמים ַלֲהֹרג 
ן ל ּפַ ר ַאּבֵ ֶאת יֹוֵסף - ִצּיֵ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק לז

הָאִַחים ִּתכְנְנּו לֲַהֹרג ֶאת יֹוֵסף

ִקְראּו ִמּפָסּוק יב עַד סֹוף ַהֶּפֶרק

ׁשּובֹות. ַסל ַהּתְ ִלימּו. ּתּוְכלּו ְלֵהָעֵזר ּבְ ר? ַהׁשְ ַעל ִמי ְמֻסּפָ  .1

ֶכם  ׁשְ ָיְצאּו ִלְרעֹות ֶאת ַהּצֹאן ּבִ א.   

ת ָאִביו  ׁשַ ד ְלַבּקָ ים ִמּיָ ִהְסּכִ ב.   

ים ִלְמֹצא ֶאת ֶאָחיו  ה ַמֲאַמּצִ ָעׂשָ ג.   

ָלֲעגּו ַלֲאִחיֶהם  ד.   

ְכְננּו ַלֲהֹרג ֶאת ֲאִחיֶהם  ּתִ ה.   

ֶות  ילֹו ִמּמָ ֵדי ְלַהּצִ ִליְך ֶאת יֹוֵסף ַלּבֹור ּכְ יַע ְלַהׁשְ ִהּצִ ו.   

ֶות  ילֹו ִמּמָ ֵדי ְלַהּצִ יַע ִלְמּכֹר ֶאת יֹוֵסף ּכְ ִהּצִ ז.   

ָדם  ֹתֶנת ּבְ ָטְבלּו ּכֻ ח.   

ים  נֹו ָיִמים ַרּבִ ל ַעל ּבְ ִהְתַאּבֵ ט.   

ׁשּובֹות:    יֹוֵסף     ְראּוֵבן     ְקבּוַצת ָהַאִחים     ְיהּוָדה     ַיֲעֹקב ַסל ּתְ

יֶהם? ר לֹוַמר ַעל ְראּוֵבן ִויהּוָדה ְלִפי ַמֲעׂשֵ ָמה ֶאְפׁשָ  .2

כֹור? י ֱהיֹותֹו ַהּבְ ם ֶאת חֹוָבתֹו ַעל ּפִ 3. ִמי ִקּיֵ

אפשר לספר לתלמידים, 
שהרועים נהגו לנדוד 

ממקום למקום בחיפוש 
מרעה.

המורה תסב את תשומת 
לב התלמידים לכך שיוסף, 
בָאמרו "הנני", קיבל ברצון 
את השליחות שהטיל עליו 
אביו ואכן טרח לחפש את 
אָחיו, אף שהיה צריך אולי 

לחשוש מפניהם כשהוא 
רחוק מנוכחותו המגוננת 

של יעקב.

אפשר לשאול:
מי עוד אמר "הנני"?

באיזה הקשר כבר נזכרה 
תונת הפסים ּכְ

ובאיזה הקשר היא נזכרת 
בפרקנו? נתינת הכותונת 
ליוסף היא סמל להיותו 
הבן המועדף. הכותונת 

המוכתמת והקרועה 
מסמלת את אסונו של 

יעקב.

אפשר לשאול:
במה שונה התנהגותם של 

ראובן ויהודה מהתנהגותם 
של שאר האחים?



 ָהַאִחים זֹוְמִמים ַלֲהֹרג 
ן ל ּפַ ר ַאּבֵ ֶאת יֹוֵסף - ִצּיֵ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק לז

הָאִַחים ִּתכְנְנּו לֲַהֹרג ֶאת יֹוֵסף

ִקְראּו ִמּפָסּוק יב עַד סֹוף ַהֶּפֶרק

ׁשּובֹות. ַסל ַהּתְ ִלימּו. ּתּוְכלּו ְלֵהָעֵזר ּבְ ר? ַהׁשְ ַעל ִמי ְמֻסּפָ  .1

ֶכם  ׁשְ ָיְצאּו ִלְרעֹות ֶאת ַהּצֹאן ּבִ א.   

ת ָאִביו  ׁשַ ד ְלַבּקָ ים ִמּיָ ִהְסּכִ ב.   

ים ִלְמֹצא ֶאת ֶאָחיו  ה ַמֲאַמּצִ ָעׂשָ ג.   

ָלֲעגּו ַלֲאִחיֶהם  ד.   

ְכְננּו ַלֲהֹרג ֶאת ֲאִחיֶהם  ּתִ ה.   

ֶות  ילֹו ִמּמָ ֵדי ְלַהּצִ ִליְך ֶאת יֹוֵסף ַלּבֹור ּכְ יַע ְלַהׁשְ ִהּצִ ו.   

ֶות  ילֹו ִמּמָ ֵדי ְלַהּצִ יַע ִלְמּכֹר ֶאת יֹוֵסף ּכְ ִהּצִ ז.   

ָדם  ֹתֶנת ּבְ ָטְבלּו ּכֻ ח.   

ים  נֹו ָיִמים ַרּבִ ל ַעל ּבְ ִהְתַאּבֵ ט.   

ׁשּובֹות:    יֹוֵסף     ְראּוֵבן     ְקבּוַצת ָהַאִחים     ְיהּוָדה     ַיֲעֹקב ַסל ּתְ

יֶהם? ר לֹוַמר ַעל ְראּוֵבן ִויהּוָדה ְלִפי ַמֲעׂשֵ ָמה ֶאְפׁשָ  .2

כֹור? י ֱהיֹותֹו ַהּבְ ם ֶאת חֹוָבתֹו ַעל ּפִ 3. ִמי ִקּיֵ

אפשר לספר לתלמידים, 
שהרועים נהגו לנדוד 

ממקום למקום בחיפוש 
מרעה.

המורה תסב את תשומת 
לב התלמידים לכך שיוסף, 
בָאמרו "הנני", קיבל ברצון 
את השליחות שהטיל עליו 
אביו ואכן טרח לחפש את 
אָחיו, אף שהיה צריך אולי 

לחשוש מפניהם כשהוא 
רחוק מנוכחותו המגוננת 

של יעקב.

אפשר לשאול:
מי עוד אמר "הנני"?

באיזה הקשר כבר נזכרה 
תונת הפסים ּכְ

ובאיזה הקשר היא נזכרת 
בפרקנו? נתינת הכותונת 
ליוסף היא סמל להיותו 
הבן המועדף. הכותונת 

המוכתמת והקרועה 
מסמלת את אסונו של 

יעקב.

אפשר לשאול:
במה שונה התנהגותם של 

ראובן ויהודה מהתנהגותם 
של שאר האחים?



ְתִאים. רּוׁש ַהּמַ ּטּוי ֵמַהּתֹוָרה ֶאל ַהּפֵ רּו ֶאת ַהּבִ ַחּבְ  .3

ה. ֻקּדָ ל ּפְ א ּכָ ֲאִני מּוָכן ְלַמּלֵ ם  כּו ּדָ ּפְ ׁשְ ַאל ּתִ  

ַהְרגּו. ַאל ּתַ ִני                ִהּנֵ  

ֶלה ַדְמֵין ּוַמׁשְ ּמְ הּו ׁשֶ ִמיׁשֶ ַעל ַהֲחֹלמֹות  ּבַ   
ָבִרים. ָכל ִמיֵני ּדְ ֶאת ַעְצמֹו ּבְ  

נּו. ְחּתֵ ּפַ ן ִמׁשְ ּבֶ ְלחּו בוֹ  ׁשְ ָיד ַאל ּתִ  

ַהְרגּו אֹותֹו. ַאל ּתַ ֵרנּו הּוא  ָאִחינּו ְבׂשָ  

ִליַח, ְולֹא ֵהִביאּו אֹוָתּה  יֵדי ׁשָ ֹתֶנת יֹוֵסף ּבִ ְלחּו ָהַאִחים ֶאת ּכְ ֲערּו ַמּדּוַע ׁשָ 4. ׁשַ

. ְתבוּּ ַעְצָמם? ּכִ ּבְ

ָגלּוי ֵמָהַאִחים לֹא ִלְפּגַֹע ְלָרָעה  ְרׁשו ּבְ ֶכם ְיהּוָדה ּוְראּוֵבן לֹא ּדָ 5.  ַמּדּוַע ְלַדְעּתְ

ֶכם. ְעּתְ קּו ֶאת ּדַ יֹוֵסף? ַנּמְ ּבְ

יַחת ָהַאִחים. יג ֶאת ׂשִ ם ֻמְזָמִנים ְלַהּצִ ַאּתֶ   .6

ָגה. ם ַלַהּצָ נּו ׁשֵ ִפים. ָמה ֹיאְמרּו? ּתְ ּתְ ּתַ ׁשְ ַהְחִליטּו ִמי ֵהם ַהּמִ  

ה? יׁש? ָמה ָעׂשָ ב? ָמה ִהְרּגִ ּבֹור. ָמה ָחׁשַ ּתּוְכלּו ִלְכּתֹב ִסּפּור: יֹוֵסף ּבַ   .7
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.3
יש מקום להביא את 

הביטוי "שפיכות דמים" 
שמשתמשים בו כדי לתאר 
מצב, שבו הורגים בני אדם.

כדאי להפנות את תשומת 
לב התלמידים שיוסף 

התחנן וביקש. פרק מב 
פסוק כא.

אפשר לשאול:
מדוע שלחו האחים את 
כתונת יוסף בידי שליח, 

ולא הביאו אותה בעצמם?

 .5
ראובן ויהודה לא הֵעזו 

לדבר בגלוי, מחשש שזה 
יקומם את האחים, והם 

ימהרו להרגו.

ֶּפֶרק לט

ְקֵנהּו ּפֹוִטיַפר  ְויֹוֵסף הּוַרד ִמְצָרְיָמה, ַוּיִ א  
ד  ִחים ִאיׁש ִמְצִרי ִמּיַ ּבָ ר ַהּטַ ְרֹעה ׂשַ ְסִריס ּפַ

ה. ּמָ ר הֹוִרֻדהּו ׁשָ ְמֵעאִלים ֲאׁשֶ ׁשְ ַהּיִ
ַוְיִהי ְיהָוה ֶאת־יֹוֵסף, ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח,  ב  

ְצִרי. ֵבית ֲאֹדָניו ַהּמִ ַוְיִהי ּבְ
ר־הּוא  י ְיהָוה ִאּתֹו, ְוֹכל ֲאׁשֶ ְרא ֲאֹדָניו ּכִ ַוּיַ ג  

ָידֹו. ה, ְיהָוה ַמְצִליַח ּבְ ֹעׂשֶ
ֶרת ֹאתֹו,  ֵעיָניו ַוְיׁשָ ְמָצא יֹוֵסף ֵחן ּבְ ַוּיִ ד  

ָידֹו. יתֹו, ְוָכל־ֶיׁש־לֹו ָנַתן ּבְ ְפִקֵדהּו ַעל־ּבֵ ַוּיַ
ר  ל־ֲאׁשֶ ֵביתֹו ְוַעל ּכָ ַוְיִהי ֵמָאז ִהְפִקיד אֹתֹו ּבְ ה  
ְגַלל  ְצִרי ּבִ ית ַהּמִ ֶיׁש־לֹו, ַוְיָבֶרְך ְיהָוה ֶאת־ּבֵ
ר ֶיׁש־לֹו  ָכל־ֲאׁשֶ ת ְיהָוה ּבְ ְרּכַ יֹוֵסף, ַוְיִהי ּבִ

ֶדה. ִית ּוַבּשָׂ ּבַ ּבַ

ר: ֶרק ְמֻסּפָ ּפֶ  ּבַ
ְרֹעה, ָקָנה ֶאת יֹוֵסף ִמיֵדי  ר ֵאֶצל ּפַ ָהָיה ׂשַ ּפֹוִטיַפר, ׁשֶ

ְמֵעאִלים. ׁשְ  ַהּיִ
ָאְזֵני  ָרה ָרעֹות ַעל יֹוֵסף ּבְ ת ּפֹוִטיַפר ֶנֶעְלָבה ְוִדּבְ ֵאׁשֶ

 ּפֹוִטיַפר.
 ּפֹוִטיַפר ִהְכִניס ֶאת יֹוֵסף ְלֵבית ֹסַהר. 

ה  ית ַהּסַֹהר, ְוהּוא ִמּנָ ֵעיֵני ְמַנֵהל ּבֵ יֹוֵסף ָמָצא ֵחן ּבְ
יַח ַעל ָהֲאִסיִרים. ּגִ ית ַהּסַֹהר ּוְלַהׁשְ אֹותֹו ְלַנֵהל ֶאת ּבֵ

ָידֹו — ּפֹוִטיַפר ָנַתן ֵאמּון  ְוָכל־ֶיׁש־לֹו ָנַתן ּבְ ד  
יֹוֵסף. הּוא ָנַתן ְליֹוֵסף ְלַנֵהל ֶאת ִעְנָיָניו. ּבְ
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י ִצּיּור ִקיר ִמְצִרי ֲעבֹוַדת ֲאָדָמה — ִאּיּור ַעל ּפִ
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ְקֵנהּו ּפֹוִטיַפר  ְויֹוֵסף הּוַרד ִמְצָרְיָמה, ַוּיִ א  
ד  ִחים ִאיׁש ִמְצִרי ִמּיַ ּבָ ר ַהּטַ ְרֹעה ׂשַ ְסִריס ּפַ

ה. ּמָ ר הֹוִרֻדהּו ׁשָ ְמֵעאִלים ֲאׁשֶ ׁשְ ַהּיִ
ַוְיִהי ְיהָוה ֶאת־יֹוֵסף, ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח,  ב  

ְצִרי. ֵבית ֲאֹדָניו ַהּמִ ַוְיִהי ּבְ
ר־הּוא  י ְיהָוה ִאּתֹו, ְוֹכל ֲאׁשֶ ְרא ֲאֹדָניו ּכִ ַוּיַ ג  

ָידֹו. ה, ְיהָוה ַמְצִליַח ּבְ ֹעׂשֶ
ֶרת ֹאתֹו,  ֵעיָניו ַוְיׁשָ ְמָצא יֹוֵסף ֵחן ּבְ ַוּיִ ד  

ָידֹו. יתֹו, ְוָכל־ֶיׁש־לֹו ָנַתן ּבְ ְפִקֵדהּו ַעל־ּבֵ ַוּיַ
ר  ל־ֲאׁשֶ ֵביתֹו ְוַעל ּכָ ַוְיִהי ֵמָאז ִהְפִקיד אֹתֹו ּבְ ה  
ְגַלל  ְצִרי ּבִ ית ַהּמִ ֶיׁש־לֹו, ַוְיָבֶרְך ְיהָוה ֶאת־ּבֵ
ר ֶיׁש־לֹו  ָכל־ֲאׁשֶ ת ְיהָוה ּבְ ְרּכַ יֹוֵסף, ַוְיִהי ּבִ

ֶדה. ִית ּוַבּשָׂ ּבַ ּבַ

ר: ֶרק ְמֻסּפָ ּפֶ  ּבַ
ְרֹעה, ָקָנה ֶאת יֹוֵסף ִמיֵדי  ר ֵאֶצל ּפַ ָהָיה ׂשַ ּפֹוִטיַפר, ׁשֶ

ְמֵעאִלים. ׁשְ  ַהּיִ
ָאְזֵני  ָרה ָרעֹות ַעל יֹוֵסף ּבְ ת ּפֹוִטיַפר ֶנֶעְלָבה ְוִדּבְ ֵאׁשֶ

 ּפֹוִטיַפר.
 ּפֹוִטיַפר ִהְכִניס ֶאת יֹוֵסף ְלֵבית ֹסַהר. 

ה  ית ַהּסַֹהר, ְוהּוא ִמּנָ ֵעיֵני ְמַנֵהל ּבֵ יֹוֵסף ָמָצא ֵחן ּבְ
יַח ַעל ָהֲאִסיִרים. ּגִ ית ַהּסַֹהר ּוְלַהׁשְ אֹותֹו ְלַנֵהל ֶאת ּבֵ

ָידֹו — ּפֹוִטיַפר ָנַתן ֵאמּון  וְָכל־ֶיׁש־לֹו ָנַתן ּבְ ד  
יֹוֵסף. הּוא ָנַתן ְליֹוֵסף ְלַנֵהל ֶאת ִעְנָיָניו. ּבְ
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ַיד־יֹוֵסף, ְוֹלא־ָיַדע  ר־לֹו ּבְ ל־ֲאׁשֶ ֲעזֹב ּכָ ַוּיַ ו  
ר־הּוא  ֶחם ֲאׁשֶ י ִאם־ַהּלֶ ִאּתֹו ְמאּוָמה, ּכִ

אֹוֵכל. ַוְיִהי יֹוֵסף ְיֵפה־ֹתַאר ִויֵפה ַמְרֶאה.
א  ּשָׂ ה, ַוּתִ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ ז  
ת־ֲאֹדָניו ֶאת־ֵעיֶניָה ֶאל־יֹוֵסף,  ֵאׁשֶ

י. ְכָבה ִעּמִ ַוּתֹאֶמר: ׁשִ
ת ֲאֹדָניו: ֵהן ֲאֹדִני  ַוְיָמֵאן. ַוּיֹאֶמר ֶאל־ֵאׁשֶ ח  

ר־ֶיׁש־לֹו  ִית, ְוֹכל ֲאׁשֶ ּבָ י ַמה־ּבַ ֹלא־ָיַדע ִאּתִ
ָיִדי. ָנַתן ּבְ

ְך  י, ְוֹלא־ָחׂשַ ּנִ ה ִמּמֶ ִית ַהּזֶ ּבַ ֵאיֶנּנּו ָגדֹול ּבַ ט  

ר  ֲאׁשֶ י ִאם־אֹוָתְך, ּבַ י ְמאּוָמה ּכִ ּנִ ִמּמֶ
ֹדָלה  ה ָהָרָעה ַהּגְ ּתֹו, ְוֵאיְך ֶאֱעׂשֶ ־ִאׁשְ ַאּתְ

ַהּזֹאת, ְוָחָטאִתי ֵלאֹלִהים.
ַמע  ָרּה ֶאל־יֹוֵסף יֹום יֹום, ְולֹא־ׁשָ ַדּבְ ַוְיִהי ּכְ י  

ּה. ב ֶאְצָלּה ִלְהיֹות ִעּמָ ּכַ ֵאֶליָה ִלׁשְ
ְיָתה ַלֲעׂשֹות  ֹבא ַהּבַ ה, ַוּיָ ַהּיֹום ַהּזֶ ַוְיִהי ּכְ יא  

ם  ִית ׁשָ י ַהּבַ ְמַלאְכּתֹו, ְוֵאין ִאיׁש ֵמַאְנׁשֵ
ִית. ּבָ ּבַ

י.  ְכָבה ִעּמִ ִבְגדֹו ֵלאֹמר: ׁשִ הּו ּבְ ׂשֵ ְתּפְ ַוּתִ יב  

ֵצא ַהחּוָצה. ָנס ַוּיֵ ָיָדּה, ַוּיָ ְגדֹו ּבְ ֲעזֹב ּבִ ַוּיַ
ָנס  ָיָדּה, ַוּיָ ְגדֹו ּבְ י־ָעַזב ּבִ ְראֹוָתּה ּכִ ַוְיִהי ּכִ יג  

ַהחּוָצה.
י ֵביָתּה, ַוּתֹאֶמר ָלֶהם ֵלאמֹר:  ְקָרא ְלַאְנׁשֵ ַוּתִ יד  

א  נּו. ּבָ ְראּו, ֵהִביא ָלנּו ִאיׁש ִעְבִרי ְלַצֶחק ּבָ
דֹול. קֹול ּגָ י, ָוֶאְקָרא ּבְ ב ִעּמִ ּכַ ֵאַלי ִלׁשְ

ֲעָמד ָהֶעְליֹון — ִצּיּור ִקיר ִמְצִרי ה ֵמַהּמַ ָ ִאּשׁ
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י־ֲהִריֹמִתי קֹוִלי ָוֶאְקָרא,  ְמעֹו ּכִ ַוְיִהי ְכׁשָ טו  
ֵצא ַהחּוָצה. ָנס ַוּיֵ ְגדֹו ֶאְצִלי, ַוּיָ ֲעזֹב ּבִ ַוּיַ

ְגדֹו ֶאְצָלּה ַעד־ּבֹוא ֲאֹדָניו  ח ּבִ ּנַ ַוּתַ טז  
יתֹו. ֶאל־ּבֵ

ה ֵלאֹמר: ָבִרים ָהֵאּלֶ ּדְ ר ֵאָליו ּכַ ַדּבֵ ַוּתְ יז  
נּו  ר־ֵהֵבאָת ּלָ א־ֵאַלי ָהֶעֶבד ָהִעְבִרי ֲאׁשֶ ּבָ

י. ְלַצֶחק ּבִ
ְגדֹו  ֲעזֹב ּבִ ֲהִריִמי קֹוִלי ָוֶאְקָרא, ַוּיַ ַוְיִהי ּכַ יח  

ָנס ַהחּוָצה. ֶאְצִלי ַוּיָ
ּתֹו,  ְבֵרי ִאׁשְ ֹמַע ֲאֹדָניו ֶאת־ּדִ ַוְיִהי ִכׁשְ יט  

ה  ָבִרים ָהֵאּלֶ ּדְ ָרה ֵאָליו ֵלאֹמר, ּכַ ּבְ ר ּדִ ֲאׁשֶ
ַחר ַאּפֹו. ָך, ַוּיִ ה ִלי ַעְבּדֶ ָעׂשָ

ית  ֵנהּו ֶאל־ּבֵ ּתְ ח ֲאֹדֵני יֹוֵסף ֹאתֹו ַוּיִ ּקַ ַוּיִ כ  
ֶלְך  ר־ֲאִסיֵרי ַהּמֶ ַהּסַֹהר, ְמקֹום ֲאׁשֶ

ֵבית ַהּסַֹהר. ם ּבְ ֲאסּוִרים, ַוְיִהי־ׁשָ
ט ֵאָליו ָחֶסד,  ַוְיִהי ְיהָוה ֶאת־יֹוֵסף, ַוּיֵ כא  

ית־ַהּסַֹהר. ר ּבֵ ֵעיֵני ׂשַ ן ִחּנֹו ּבְ ּתֵ ַוּיִ
ַיד־יֹוֵסף ֶאת  ית־ַהּסַֹהר ּבְ ר ּבֵ ן ׂשַ ּתֵ ַוּיִ כב  

ֵבית ַהּסַֹהר, ְוֶאת  ר ּבְ ל־ָהֲאִסיִרם ֲאׁשֶ ּכָ
ה. ם הּוא ָהָיה ֹעׂשֶ ים ׁשָ ר ֹעׂשִ ל־ֲאׁשֶ ּכָ

ל־ְמאּוָמה  ית־ַהּסַֹהר ֹרֶאה ֶאת־ּכָ ר ּבֵ ֵאין ׂשַ כג  

ר־הּוא  ר ְיהָוה ִאּתֹו, ַוֲאׁשֶ ֲאׁשֶ ָידֹו, ּבַ ּבְ
ה ְיהָוה ַמְצִליַח. ֹעׂשֶ

ית ֹסַהר  ֶלְך ֲאסּוִרים — ּבֵ ר־ֲאִסיֵרי ַהּמֶ ְמקֹום ֲאׁשֶ כ  
ִדים ּוְמֻיָחִסים. ים ְמֻכּבָ ַלֲאָנׁשִ

ית  ֵעיֵני ְמַנֵהל ּבֵ ן ִחּנֹו — יֹוֵסף ָמָצא ֵחן ּבְ ּתֵ ַוּיִ כא  
ַהּסַֹהר.

ל־ָהֲאִסיִרם  ַיד־יֹוֵסף ֶאת ּכָ ית־ַהּסַֹהר ּבְ ר ּבֵ ן ׂשַ ּתֵ ַוּיִ כב  
ה ֶאת יֹוֵסף ְלַאְחַראי ָלֲאִסיִרים. — ִמּנָ
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ְגדֹו ֶאְצָלּה ַעד־ּבֹוא ֲאֹדָניו  ח ּבִ ּנַ ַוּתַ טז  
יתֹו. ֶאל־ּבֵ
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ְגדֹו  ֲעזֹב ּבִ ֲהִריִמי קֹוִלי ָוֶאְקָרא, ַוּיַ ַוְיִהי ּכַ יח  

ָנס ַהחּוָצה. ֶאְצִלי ַוּיָ
ּתֹו,  ְבֵרי ִאׁשְ ֹמַע ֲאֹדָניו ֶאת־ּדִ ַוְיִהי ִכׁשְ יט  

ה  ָבִרים ָהֵאּלֶ ּדְ ָרה ֵאָליו ֵלאֹמר, ּכַ ּבְ ר ּדִ ֲאׁשֶ
ַחר ַאּפֹו. ָך, ַוּיִ ה ִלי ַעְבּדֶ ָעׂשָ

ית  ֵנהּו ֶאל־ּבֵ ּתְ ח ֲאֹדֵני יֹוֵסף ֹאתֹו ַוּיִ ּקַ ַוּיִ כ  
ֶלְך  ר־ֲאִסיֵרי ַהּמֶ ַהּסַֹהר, ְמקֹום ֲאׁשֶ

ֵבית ַהּסַֹהר. ם ּבְ ֲאסּוִרים, ַוְיִהי־ׁשָ
ט ֵאָליו ָחֶסד,  ַוְיִהי ְיהָוה ֶאת־יֹוֵסף, ַוּיֵ כא  

ית־ַהּסַֹהר. ר ּבֵ ֵעיֵני ׂשַ ן ִחּנֹו ּבְ ּתֵ ַוּיִ
ַיד־יֹוֵסף ֶאת  ית־ַהּסַֹהר ּבְ ר ּבֵ ן ׂשַ ּתֵ ַוּיִ כב  

ֵבית ַהּסַֹהר, ְוֶאת  ר ּבְ ל־ָהֲאִסיִרם ֲאׁשֶ ּכָ
ה. ם הּוא ָהָיה ֹעׂשֶ ים ׁשָ ר ֹעׂשִ ל־ֲאׁשֶ ּכָ

ל־ְמאּוָמה  ית־ַהּסַֹהר ֹרֶאה ֶאת־ּכָ ר ּבֵ ֵאין ׂשַ כג  

ר־הּוא  ר ְיהָוה ִאּתֹו, ַוֲאׁשֶ ֲאׁשֶ ָידֹו, ּבַ ּבְ
ה ְיהָוה ַמְצִליַח. ֹעׂשֶ

ית ֹסַהר  ֶלְך ֲאסּוִרים — ּבֵ ר־ֲאִסיֵרי ַהּמֶ ְמקֹום ֲאׁשֶ כ  
ִדים ּוְמֻיָחִסים. ים ְמֻכּבָ ַלֲאָנׁשִ

ית  ֵעיֵני ְמַנֵהל ּבֵ ן ִחּנֹו — יֹוֵסף ָמָצא ֵחן ּבְ ּתֵ ַוּיִ כא  
ַהּסַֹהר.

ל־ָהֲאִסיִרם  ַיד־יֹוֵסף ֶאת ּכָ ית־ַהּסַֹהר ּבְ ר ּבֵ ן ׂשַ ּתֵ ַוּיִ כב  
ה ֶאת יֹוֵסף ְלַאְחַראי ָלֲאִסיִרים. — ִמּנָ
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יֹוֵסף עָבַד ּבְבֵית ּפֹוִטיַפר ּבְִמצְַריִם

מּוָנה. יר ְלָכל ּתְ ט ַמְסּבִ ּפָ ְתבּו ִמׁשְ ּכִ  .1

א.

ב.
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התכנית מציעה אפשרות 
ללמד פרקים אחדים מחיי 
יוסף באופן אקסטנסיבי. 

היא מאפשרת למורים 
לבחור איזה פרקים יילמדו 

באופן אינטנסיבי. 
אנחנו בחרנו ללמד באופן 

אינטנסיבי את הפרקים 
העוסקים במערכת 

היחסים בין האחים 
במשפחה ואילו את 

הפרקים על קורות יוסף 
במצרים אנחנו מציעים 
שהמורים יספרו. כדאי 

להגיד לתלמידים שיקשיבו 
לסיפור המורה בתשומת 
לב כדי שיוכלו לענות על 

המשימות.
המורים יספרו לתלמידים 

את תוכן פרק לט לפני 
שיעסקו במשימות.

רצוי להימנע מלהיכנס 
לפרטי סיפור הפיתוי בגלל 

גיל התלמידים. הסיפור 
בכללותו חשוב, כי הוא 

מסביר את הרקע לעליית 
יוסף לגדולה בבית פרעה.

א. אפשר לשאול: מה 
דעתכם על התנהגותו של 
יוסף, איך רואים שאינו 

גאוותן?
התלמידים יראו שיוסף 

הקפיד לומר לפוטיפר, שכל 
הצלחותיו במילוי תפקידו 
בבית פוטיפר הן מעם ה'.

ב. מורים המעוניינים בכך 
תוכל להוסיף פרטים על 

העבדות, שהיא תופעה זרה 
לתלמידים.

המורה תוכל לספר, 
שעבדים ושפחות נמכרו 

ונקנו בדרך כלל בשוק.
שבויי מלחמה נמכרו 

לעבדים על ידי המנצח.
לפעמים אנשים מכרו את 
עצמם לעבדים, כי נקלעו 

למצב כלכלי קשה.
מלכים נהגו לפעמים להפוך 

חלק מתושביהם לעבדים 
)בני ישראל במצרים(.

יש להניח שהתלמידים 
יזכירו שגם לאברהם היו 
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ֶּפֶרק מ

ֵקה  ה, ָחְטאּו ַמׁשְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ א  
ֶמֶלְך־ִמְצַרִים ְוָהֹאֶפה ַלֲאֹדֵניֶהם, ְלֶמֶלְך 

ִמְצָרִים.
ר  ֵני ָסִריָסיו, ַעל ׂשַ ְרֹעה ַעל ׁשְ ְקֹצף ּפַ ַוּיִ ב  

ר ָהאֹוִפים. ִקים ְוַעל ׂשַ ׁשְ ַהּמַ
ִחים  ּבָ ר ַהּטַ ית ׂשַ ַמר ּבֵ ִמׁשְ ן ֹאָתם ּבְ ּתֵ ַוּיִ ג  

ר יֹוֵסף ָאסּור  ית ַהּסַֹהר, ְמקֹום ֲאׁשֶ ֶאל־ּבֵ
ם. ׁשָ

ם,  ִחים ֶאת־יֹוֵסף ִאּתָ ּבָ ר ַהּטַ ְפֹקד ׂשַ ַוּיִ ד  
ָמר. ִמׁשְ ְהיּו ָיִמים ּבְ ֶרת ֹאָתם, ַוּיִ ַוְיׁשָ

ַלְיָלה  ֵניֶהם, ִאיׁש ֲחֹלמֹו ּבְ ַחְלמּו ֲחלֹום ׁשְ ַוּיַ ה  
ֶקה  ׁשְ ִפְתרֹון ֲחֹלמֹו, ַהּמַ ֶאָחד, ִאיׁש ּכְ
ר  ר ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים, ֲאׁשֶ ְוָהֹאֶפה ֲאׁשֶ

ֵבית ַהּסַֹהר. ֲאסּוִרים ּבְ
ְרא ֹאָתם,  ּבֶֹקר, ַוּיַ ֹבא ֲאֵליֶהם יֹוֵסף ּבַ ַוּיָ ו  

ם ֹזֲעִפים. ְוִהּנָ
ר ִאּתֹו  ַאל ֶאת־ְסִריֵסי ַפְרֹעה ֲאׁשֶ ׁשְ ז  ַוּיִ

ֵניֶכם  ית ֲאֹדָניו ֵלאֹמר: ַמּדּוַע ּפְ ַמר ּבֵ ְבִמׁשְ
ָרִעים ַהּיֹום?

ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו: ֲחלֹום ָחַלְמנּו, ּוֹפֵתר ֵאין  ח  
ֹאתֹו. ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף: ֲהלֹוא ֵלאֹלִהים 

רּו־ָנא ִלי. ְתֹרִנים. ַסּפְ ּפִ
ִקים ֶאת־ֲחלֹמֹו ְליֹוֵסף,  ׁשְ ר־ַהּמַ ר ׂשַ ַוְיַסּפֵ ט  

ה־ֶגֶפן ְלָפָני. ֲחלֹוִמי, ְוִהּנֵ ַוּיֹאֶמר לֹו: ּבַ

ר: ֶרק ְמֻסּפָ ּפֶ  ּבַ
ֵרי  ַנִים ִמּשָׂ ׁש יֹוֵסף ִעם ׁשְ ֵבית ַהּסַֹהר ִנְפּגַ ּבְ

ֶלא. ּכֶ בּו ּבַ ׁשְ ּיָ ֶלְך ׁשֶ  ַהּמֶ
ר ָלֶהם ָמה  י ֲחלֹומֹוֵתיֶהם יֹוֵסף ִסּפֵ ַעל ּפִ

ָקרֹוב.  ִיְקֶרה ָלֶהם ּבְ
מּו. ְבֵרי יֹוֵסף ִהְתַקּיְ ּדִ

ִרים  ֵקה ֶמֶלְך־ִמְצַרִים ְוָהֹאֶפה — ַהּשָׂ ַמׁשְ א  
ֶחם. ָקאֹות ְוַעל ַהּלֶ ׁשְ ים ַעל ַהּמַ ֻמּנִ ַהּמְ

ַעס ְמאֹוד. ְקֹצף — ּכָ ַוּיִ ב  

ם —  ִחים ֶאת־יֹוֵסף ִאּתָ ּבָ ר ַהּטַ ְפֹקד ׂשַ ַוּיִ ד  
ֵרת אֹוָתם. ה ֶאת יֹוֵסף ְלׁשָ ִחים ִצּוָ ּבָ ר ַהּטַ ׂשַ

ים. ָיִמים — ָיִמים ַרּבִ  

ֹזֲעִפים  — רֹוְגִזים. ו  

רּו־ָנא ִלי —  ְתֹרִנים. ַסּפְ ֵלאֹלִהים ּפִ  ח  
ַרק ֱאֹלִהים ָיכֹול ְלָפֵרׁש ְוִלְפּתֹר ֶאת 

ַהֲחלֹום ְוהּוא ַיֲעֹזר ִלי.
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ִריִגם, ְוִהוא ְכפַֹרַחת  ה ׂשָ לֹׁשָ ֶפן ׁשְ ּוַבּגֶ י  
לֶֹתיָה ֲעָנִבים. ּכְ ילּו ַאׁשְ ּה, ִהְבׁשִ ָעְלָתה ִנּצָ
ח ֶאת־ָהֲעָנִבים,  ָיִדי. ָוֶאּקַ ְרעֹה ּבְ ְוכֹוס ּפַ יא  

ן  ְרעֹה, ָוֶאּתֵ ַחט אָֹתם ֶאל־ּכֹוס ּפַ ָוֶאׂשְ
ְרעֹה. ף ּפַ ֶאת־ַהּכֹוס ַעל־ּכַ

ת  ֹלׁשֶ ְתֹרנֹו. ׁשְ ַוּיֹאֶמר לֹו יֹוֵסף: ֶזה ּפִ יב  

ת ָיִמים ֵהם. ֹלׁשֶ ִרִגים ׁשְ ַהּשָׂ
א ַפְרֹעה  ת ָיִמים ִיּשָׂ ֹלׁשֶ עֹוד ׁשְ ּבְ יג  

ָך, ְוָנַתּתָ  ּנֶ יְבָך ַעל־ּכַ ָך ַוֲהׁשִ ֶאת־ֹראׁשֶ
ט ָהִראׁשֹון,  ּפָ ׁשְ ּמִ ָידֹו ּכַ ְרֹעה ּבְ כֹוס־ּפַ

ֵקהּו. ר ָהִייָת ַמׁשְ ֲאׁשֶ
ר ִייַטב  ֲאׁשֶ ָך, ּכַ ִני ִאּתְ י ִאם־ְזַכְרּתַ ּכִ יד  

ִני  ְרּתַ ִדי ָחֶסד, ְוִהְזּכַ א ִעּמָ יָת־ּנָ ָלְך, ְוָעׂשִ
ה. ִית ַהּזֶ ְרֹעה, ְוהֹוֵצאַתִני ִמן־ַהּבַ ֶאל־ּפַ

י ֵמֶאֶרץ ָהִעְבִרים,  ְבּתִ ּנַ י־ֻגּנֹב ּגֻ ּכִ טו  

מּו  י־ׂשָ יִתי ְמאּוָמה, ּכִ ְוַגם־ּפֹה ֹלא־ָעׂשִ
ּבֹור. ֹאִתי ּבַ

ֶפן. ִריִגם — ַעְנֵפי ּגֶ ׂשָ י  
ַרח. ּה — ִהְצִמיָחה ּפֶ ָעְלָתה ִנּצָ  

ָך — ַיְחִזיר אֹוְתָך  ּנֶ יְבָך ַעל־ּכַ ַוֲהׁשִ יג  
ִלְמקֹוְמָך ּוְלַתְפִקיְדָך.

ָהָיה ָנהּוג  מֹו ׁשֶ ט ָהִראׁשֹון — ּכְ ּפָ ׁשְ ּמִ ּכַ  
ֹקֶדם.

ַנַען.  ֵמֶאֶרץ ָהִעְבִרים — ֶאֶרץ ּכְ  טו  
ים  ִפי ָהַעּמִ ָרֵאל ִנְקְראּו ִעְבִרים ּבְ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ָהֲאֵחִרים.
ֵבית ֹסַהר. ּבֹור — ּבְ ּבַ  

י ִצּיּור ִקיר ִמְצִרי ִקים — ַעל ּפִ ׁשְ ר ַהּמַ ֲחלֹום ׂשַ
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ִריִגם, ְוִהוא ְכפַֹרַחת  ה ׂשָ לֹׁשָ ֶפן ׁשְ ּוַבּגֶ י  
לֶֹתיָה ֲעָנִבים. ּכְ ילּו ַאׁשְ ּה, ִהְבׁשִ ָעְלָתה ִנּצָ
ח ֶאת־ָהֲעָנִבים,  ָיִדי. ָוֶאּקַ ְרעֹה ּבְ ְוכֹוס ּפַ יא  

ן  ְרעֹה, ָוֶאּתֵ ַחט אָֹתם ֶאל־ּכֹוס ּפַ ָוֶאׂשְ
ְרעֹה. ף ּפַ ֶאת־ַהּכֹוס ַעל־ּכַ

ת  ֹלׁשֶ ְתֹרנֹו. ׁשְ ַוּיֹאֶמר לֹו יֹוֵסף: ֶזה ּפִ יב  

ת ָיִמים ֵהם. ֹלׁשֶ ִרִגים ׁשְ ַהּשָׂ
א ַפְרֹעה  ת ָיִמים ִיּשָׂ ֹלׁשֶ עֹוד ׁשְ ּבְ יג  

ָך, ְוָנַתּתָ  ּנֶ יְבָך ַעל־ּכַ ָך ַוֲהׁשִ ֶאת־ֹראׁשֶ
ט ָהִראׁשֹון,  ּפָ ׁשְ ּמִ ָידֹו ּכַ ְרֹעה ּבְ כֹוס־ּפַ

ֵקהּו. ר ָהִייָת ַמׁשְ ֲאׁשֶ
ר ִייַטב  ֲאׁשֶ ָך, ּכַ ִני ִאּתְ י ִאם־ְזַכְרּתַ ּכִ יד  

ִני  ְרּתַ ִדי ָחֶסד, ְוִהְזּכַ א ִעּמָ יָת־ּנָ ָלְך, ְוָעׂשִ
ה. ִית ַהּזֶ ְרֹעה, ְוהֹוֵצאַתִני ִמן־ַהּבַ ֶאל־ּפַ

י ֵמֶאֶרץ ָהִעְבִרים,  ְבּתִ ּנַ י־ֻגּנֹב ּגֻ ּכִ טו  

מּו  י־ׂשָ יִתי ְמאּוָמה, ּכִ ְוַגם־ּפֹה ֹלא־ָעׂשִ
ּבֹור. ֹאִתי ּבַ

ֶפן. ִריִגם — ַעְנֵפי ּגֶ ׂשָ י  
ַרח. ּה — ִהְצִמיָחה ּפֶ ָעְלָתה ִנּצָ  

ָך — ַיְחִזיר אֹוְתָך  ּנֶ יְבָך ַעל־ּכַ ַוֲהׁשִ יג  
ִלְמקֹוְמָך ּוְלַתְפִקיְדָך.

ָהָיה ָנהּוג  מֹו ׁשֶ ט ָהִראׁשֹון — ּכְ ּפָ ׁשְ ּמִ ּכַ  
ֹקֶדם.

ַנַען.  ֵמֶאֶרץ ָהִעְבִרים — ֶאֶרץ ּכְ  טו  
ים  ִפי ָהַעּמִ ָרֵאל ִנְקְראּו ִעְבִרים ּבְ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ָהֲאֵחִרים.
ֵבית ֹסַהר. ּבֹור — ּבְ ּבַ  

י ִצּיּור ִקיר ִמְצִרי ִקים — ַעל ּפִ ׁשְ ר ַהּמַ ֲחלֹום ׂשַ
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ָתר;  י טֹוב ָפּ ר־ָהאִֹפים, ִכּ ְרא ַשׂ ַוַיּ טז  
ֲחלֹוִמי,  אֶמר, ֶאל־יֹוֵסף, ַאף־ֲאִני ַבּ ַוֹיּ
י.    י חִֹרי ַעל־רֹאִשׁ ה ַסֵלּ לָֹשׁ ה ְשׁ ְוִהֵנּ

ְרעֹה  ל ַמֲאַכל ַפּ ל ָהֶעְליֹון, ִמֹכּ ּוַבַסּ יז  
ה אֶֹפה; ְוָהעֹוף, אֵֹכל אָֹתם  ַמֲעֵשׂ

י.   ל ֵמַעל רֹאִשׁ ִמן־ַהַסּ
ְתרֹנֹו:   אֶמר, ֶזה ִפּ ַען יֹוֵסף ַוֹיּ ַוַיּ  יח  

ת ָיִמים, ֵהם.    לֶֹשׁ ים ְשׁ ִלּ ת, ַהַסּ לֶֹשׁ ְשׁ
א ַפְרעֹה  ׂ ת ָיִמים, ִיָשּ לֶֹשׁ עֹוד ְשׁ ְבּ יט  

ָך ֵמָעֶליָך, ְוָתָלה אֹוְתָך,  ֶאת־רֹאְשׁ
ְרָך,  ָשׂ ַעל־ֵעץ; ְוָאַכל ָהעֹוף ֶאת־ְבּ

ֵמָעֶליָך.   
ֶדת  י, יֹום ֻהֶלּ ִליִשׁ ּיֹום ַהְשּׁ ַוְיִהי ַבּ כ  

ה, ְלָכל־ֲעָבָדיו;  ֶתּ ַעׂש ִמְשׁ ְרעֹה, ַוַיּ ֶאת־ַפּ
ִקים,  ְשׁ ר ַהַמּ א ֶאת־רֹאׁש ַשׂ ׂ ָשּ ַוִיּ

תֹוְך ֲעָבָדיו.    ר ָהאִֹפים ְבּ ְוֶאת־רֹאׁש ַשׂ
ֵקהּו;  ִקים, ַעל־ַמְשׁ ְשׁ ר ַהַמּ ב ֶאת־ַשׂ ֶשׁ ַוָיּ כא  

ְרעֹה.    ף ַפּ ן ַהּכֹוס, ַעל־ַכּ ֵתּ ַוִיּ
ַתר  ר ָפּ ֲאֶשׁ ָלה:  ַכּ ר ָהאִֹפים, ָתּ ְוֵאת ַשׂ כב  

ָלֶהם, יֹוֵסף.   
ִקים ֶאת־יֹוֵסף,  ְשׁ ר־ַהַמּ ְולֹא־ָזַכר ַשׂ כג 

ֵחהּו.   ָכּ ְשׁ ַוִיּ

י ִצּיּור ִקיר ִמְצִרי ר ַהאֹוִפים - ַעל־ּפִ ֲחלֹום ׂשַ

ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק מ

יֹוֵסף ּפַָתר ֲחלֹומֹות

ְקֶרה ַלחֹוֵלם. ּיִ ֲחלֹום ְרָמִזים ְלָמה ׁשֶ ׁש ּבַ ּיֵ בּו ׁשֶ יֵמי ֶקֶדם ָחׁשְ ּבִ

ם יֹוֵסף. ב ּגַ ְך ָחׁשַ ּכָ

ְפּתֹר ֶאת ַהֲחלֹום? ּיִ ּנּו ׁשֶ ׁשּו ִמּמֶ ּקְ ר ּבִ ֲאׁשֶ ָמה ָעָנה יֹוֵסף ּכַ   .1

ל יֹוֵסף?  ְתרֹונֹו ׁשֶ ִקים? ַמהּו ּפִ ׁשְ ר ַהּמַ ָמה ָחַלם ׂשַ  .2

ל יֹוֵסף?  ְתרֹונֹו ׁשֶ ר ָהאֹוִפים? ַמהּו ּפִ 3. ָמה ָחַלם ׂשַ

ְרֹעה? ל ּפַ ֶדת ׁשֶ יֹום ַהֻהּלֶ 4. ָמה ָקָרה ּבְ

תּוב: ָפסּוק טו ּכָ ּבְ
י ֵמֶאֶרץ ָהִעְבִרים,  ְבּתִ ּנַ י־ֻגּנֹב ּגֻ  ּכִ

ּבֹור. מּו ֹאִתי ּבַ י־ׂשָ יִתי ְמאּוָמה, ּכִ ְוַגם־ּפֹה ֹלא־ָעׂשִ

ְרֹעה: ר ִעם ּפַ יֹוֵסף ְמַדּבֵ

ל יֹוֵסף? ַהֲעִתיקּו. ִרית ׁשֶ ֲעָנה ָהִעּקָ ָמה ָהְיָתה ַהּטַ  .1

ָפסּוק ֶזה?  רּוׁש "ַהּבֹור" ּבְ ָמה ּפֵ  .2

ירּו. ן? ַהְסּבִ ּוֵ הּוא ִנְגַנב ֵמַאְרצֹו. ְלָמה ִהְתּכַ יֹוֵסף ָטַען ׁשֶ  .3

ל ַהחֹוֵלם,  יו ׁשֶ ָמעּות ְלַחּיָ רּוׁש ּוַמׁשְ ִסיכֹולֹוִגים ַלֲחלֹום ּפֵ ָיֵמינּו ְמַיֲחִסים ַהּפְ ם ּבְ  ּגַ

ִאים ֶאת ֶהָעִתיד ַהֲחלֹומֹות לֹא ְמַנּבְ ִבים ׁשֶ ַאְך ֵהם חֹוׁשְ

ּכְַדאי לַָדַעת
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המורה תספר לתלמידים 
את תוכן פרק מ לפני 

שיעסקו במשימות.

כדאי שהמורה תסביר 
את המושג פתרון חלום, 
שמשמעותו הסבר, פשר, 

פרוש, משמעות וכיו"ב.
בחלומות יוסף, בחלומות 
השרים ובחלומות פרעה 

יש תמונות או ציורים. 
התמונה בחלום היא מעין 
חידה, שפתרונה מגלה את 

העתיד.
גם בימינו מפרשים 
ומסבירים חלומות. 

בימינו רואים בחלום 
ביטוי לרגשות, לחוויות, 
למחשבות ולרצונות של 

החולם.
.1

אפשר לשאול:
מה לומדים על יוסף על 

פי תשובתו לשר המשקים 
ולשר האופים? יש להניח 

שהתלמידים יראו את 
אמונתו של יוסף באלוהים, 
שכן את פתרון החלום הוא 

מייחס לה', ולא לעצמו.

אפשר להפנות את תשומת 
לב התלמידים לכך, שיוסף 
מציג את עצמו כבעל זהות 

הקשורה בארץ העברים, 
היא ארץ כנען. בהמשך 

יראו התלמידים, שיוסף אף 
ביקש להיקבר בכנען.



ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק מ

יֹוֵסף ּפַָתר ֲחלֹומֹות

ְקֶרה ַלחֹוֵלם. ּיִ ֲחלֹום ְרָמִזים ְלָמה ׁשֶ ׁש ּבַ ּיֵ בּו ׁשֶ יֵמי ֶקֶדם ָחׁשְ ּבִ

ם יֹוֵסף. ב ּגַ ְך ָחׁשַ ּכָ

ְפּתֹר ֶאת ַהֲחלֹום? ּיִ ּנּו ׁשֶ ׁשּו ִמּמֶ ּקְ ר ּבִ ֲאׁשֶ ָמה ָעָנה יֹוֵסף ּכַ   .1

ל יֹוֵסף?  ְתרֹונֹו ׁשֶ ִקים? ַמהּו ּפִ ׁשְ ר ַהּמַ ָמה ָחַלם ׂשַ  .2

ל יֹוֵסף?  ְתרֹונֹו ׁשֶ ר ָהאֹוִפים? ַמהּו ּפִ 3. ָמה ָחַלם ׂשַ

ְרֹעה? ל ּפַ ֶדת ׁשֶ יֹום ַהֻהּלֶ 4. ָמה ָקָרה ּבְ

תּוב: ָפסּוק טו ּכָ ּבְ
י ֵמֶאֶרץ ָהִעְבִרים,  ְבּתִ ּנַ י־ֻגּנֹב ּגֻ  ּכִ

ּבֹור. מּו ֹאִתי ּבַ י־ׂשָ יִתי ְמאּוָמה, ּכִ ְוַגם־ּפֹה ֹלא־ָעׂשִ

ְרֹעה: ר ִעם ּפַ יֹוֵסף ְמַדּבֵ

ל יֹוֵסף? ַהֲעִתיקּו. ִרית ׁשֶ ֲעָנה ָהִעּקָ ָמה ָהְיָתה ַהּטַ  .1

ָפסּוק ֶזה?  רּוׁש "ַהּבֹור" ּבְ ָמה ּפֵ  .2

ירּו. ן? ַהְסּבִ ּוֵ הּוא ִנְגַנב ֵמַאְרצֹו. ְלָמה ִהְתּכַ יֹוֵסף ָטַען ׁשֶ  .3

ל ַהחֹוֵלם,  יו ׁשֶ ָמעּות ְלַחּיָ רּוׁש ּוַמׁשְ ִסיכֹולֹוִגים ַלֲחלֹום ּפֵ ָיֵמינּו ְמַיֲחִסים ַהּפְ ם ּבְ  ּגַ

ִאים ֶאת ֶהָעִתיד ַהֲחלֹומֹות לֹא ְמַנּבְ ִבים ׁשֶ ַאְך ֵהם חֹוׁשְ

ּכְַדאי לַָדַעת
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המורה תספר לתלמידים 
את תוכן פרק מ לפני 

שיעסקו במשימות.

כדאי שהמורה תסביר 
את המושג פתרון חלום, 
שמשמעותו הסבר, פשר, 

פרוש, משמעות וכיו"ב.
בחלומות יוסף, בחלומות 
השרים ובחלומות פרעה 

יש תמונות או ציורים. 
התמונה בחלום היא מעין 
חידה, שפתרונה מגלה את 

העתיד.
גם בימינו מפרשים 
ומסבירים חלומות. 

בימינו רואים בחלום 
ביטוי לרגשות, לחוויות, 
למחשבות ולרצונות של 

החולם.
.1

אפשר לשאול:
מה לומדים על יוסף על 

פי תשובתו לשר המשקים 
ולשר האופים? יש להניח 

שהתלמידים יראו את 
אמונתו של יוסף באלוהים, 
שכן את פתרון החלום הוא 

מייחס לה', ולא לעצמו.

אפשר להפנות את תשומת 
לב התלמידים לכך, שיוסף 
מציג את עצמו כבעל זהות 

הקשורה בארץ העברים, 
היא ארץ כנען. בהמשך 

יראו התלמידים, שיוסף אף 
ביקש להיקבר בכנען.
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ֶּפֶרק מא

ָנַתִים ָיִמים, ּוַפְרֹעה  ץ ׁשְ ַוְיִהי ִמּקֵ א  
ה ֹעֵמד ַעל־ַהְיֹאר. ֹחֵלם, ְוִהּנֵ

רֹות ְיפֹות  ַבע ּפָ ה ִמן־ַהְיאֹר עֹלֹת ׁשֶ ְוִהּנֵ ב  
ָאחּו. ְרֶעיָנה ּבָ ר, ַוּתִ ׂשָ ַמְרֶאה ּוְבִריאֹת ּבָ

רֹות ֲאֵחרֹות ֹעלֹות  ַבע ּפָ ה ׁשֶ ְוִהּנֵ ג  
ַאֲחֵריֶהן ִמן־ַהְיֹאר, ָרעֹות ַמְרֶאה 

רֹות  ֲעֹמְדָנה ֵאֶצל ַהּפָ ר, ַוּתַ ׂשָ ְוַדּקֹות ּבָ
ַפת ַהְיֹאר. ַעל־ׂשְ

ְרֶאה  רֹות ָרעֹות ַהּמַ ַוּתֹאַכְלָנה ַהּפָ ד  
רֹות ְיֹפת  ַבע ַהּפָ ר ֶאת ׁשֶ ׂשָ ְוַדּקֹת ַהּבָ

ְרֹעה. יַקץ ּפַ ִריֹאת. ַוּיִ ְרֶאה ְוַהּבְ ַהּמַ
ִלים  ּבֳ ַבע ׁשִ ה ׁשֶ ִנית, ְוִהּנֵ ֲחלֹם ׁשֵ ן ַוּיַ יׁשָ ַוּיִ ה  

ִריאֹות ְוטֹבֹות. ָקֶנה ֶאָחד, ּבְ עֹלֹות ּבְ
דּוֹפת  ּקֹות ּוׁשְ ִלים ּדַ ּבֳ ַבע ׁשִ ה ׁשֶ ְוִהּנֵ ו  

ָקִדים ֹצְמחֹות ַאֲחֵריֶהן.
ַבע  ּקֹות ֵאת ׁשֶ ִלים ַהּדַ ּבֳ ִ ְבַלְעָנה ַהּשׁ ַוּתִ ז  
יַקץ  ֵלאֹות. ַוּיִ ִריאֹות ְוַהּמְ ִלים ַהּבְ ּבֳ ִ ַהּשׁ

ה ֲחלֹום. ְרֹעה ְוִהּנֵ ּפַ
ַלח  ׁשְ ֶעם רּוחֹו, ַוּיִ ּפָ ַוְיִהי ַבּבֶֹקר ַוּתִ ח  

י ִמְצַרִים  ל־ַחְרֻטּמֵ ְקָרא ֶאת־ּכָ ַוּיִ
ְרעֹה ָלֶהם  ר ּפַ ל־ֲחָכֶמיָה. ַוְיַסּפֵ ְוֶאת־ּכָ
ֶאת־ֲחלֹמֹו, ְוֵאין־ּפֹוֵתר אֹוָתם ְלַפְרעֹה.

ְרֹעה  ִקים ֶאת־ּפַ ׁשְ ר ַהּמַ ר ׂשַ ַוְיַדּבֵ ט  
יר ַהּיֹום. ֵלאֹמר: ֶאת־ֲחָטַאי ֲאִני ַמְזּכִ

ר: סּוק ח' ְמֻסּפָ סּוק א' ַעד ּפָ  ִמּפָ
ֵני ֲחלֹומֹות. ַאף ֶאָחד ֵמַחְכֵמי  ְרֹעה ָחַלם ׁשְ ּפַ

ְרֹעה ֹלא ָיַדע ִלְפּתֹר אֹוָתם. ּפַ

ץ — ְלַאַחר. ִמּקֵ א  
ילּוס. ַהְיֹאר — ְנַהר ַהּנִ ב  

ֵמנֹות. ר — ּוׁשְ ׂשָ ּוְבִריֹאת ּבָ  
ּצֹוֵמַח  ָמקֹום ׁשֶ אֹור ּבְ ַפת ַהּיְ ָאחּו — ַעל ׂשְ ּבָ  

ֵדה  ָיֵמינּו, ִלׂשְ ם ּבְ ב ְלִמְרֶעה. ּגַ ּבֹו ֵעׂשֶ
ִמְרֶעה קֹוְרִאים ָאחּו.

ר — ְוָרזֹות. ׂשָ ְוַדּקֹות ּבָ ג  
ָנתֹו. ְ יַקץ — ִהְתעֹוֵרר ִמּשׁ ַוּיִ ד  

ְבעֹול  ָקֶנה ֶאָחד — צֹוְמחֹות ַעל ּגִ ֹעלֹות ּבְ ה  
ֶאָחד.

ִלים ָיְבׁשּו ֵמרּוַח  ּבֳ ִ דּוֹפת ָקִדים — ַהּשׁ ּוׁשְ ו  
ְקֵראת רּוַח ָקִדים. ּנִ ה ׁשֶ  ִמְזָרִחית ַחּמָ

ּתֹוָרה ֶקֶדם. ְלַצד ִמְזָרח קֹוְרִאים ּבַ

ׁש ְוִנְבַהל ְמאֹוד.  ֶעם רּוחֹו — ִהְתַרּגֵ ּפָ ַוּתִ ח  
ֵעל  ׁש ּוִמְתּפַ הּו ִמְתַרּגֵ ר ִמיׁשֶ ֲאׁשֶ ָיֵמינּו, ּכַ ּבְ

הּוא ִנְפָעם. הּו ְמֻיָחד, אֹוְמִרים ׁשֶ ֶ ּשׁ  ִמּמַ
ָהיּו  י ִמְצַרִים — ַחְכֵמי ִמְצַרִים, ׁשֶ ַחְרֻטּמֵ

ים ֲחלֹומֹות. ם ְמָפְרׁשִ ּגַ
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ן ֹאִתי  ּתֵ ְרֹעה ָקַצף ַעל־ֲעָבָדיו, ַוּיִ ּפַ י  

ִחים ֹאִתי ְוֶאת  ּבָ ר ַהּטַ ית ׂשַ ַמר ּבֵ ִמׁשְ ּבְ
ר ָהֹאִפים. ׂשַ

ַלְיָלה ֶאָחד ֲאִני  ַחְלָמה ֲחלֹום ּבְ ַוּנַ יא  

ִפְתרֹון ֲחֹלמֹו ָחָלְמנּו. ָוהּוא, ִאיׁש ּכְ
ר  נּו ַנַער ִעְבִרי, ֶעֶבד ְלׂשַ ם ִאּתָ ְוׁשָ יב  

ר־ָלנּו  ְפּתָ ר־לֹו, ַוּיִ ַסּפֶ ִחים, ַוּנְ ּבָ ַהּטַ
ָתר. ֲחֹלמֹו ּפָ ֶאת־ֲחֹלֹמֵתינּו, ִאיׁש ּכַ

ן ָהָיה: ֹאִתי  ַתר־ָלנּו ּכֵ ר ּפָ ֲאׁשֶ ַוְיִהי ּכַ יג  
י ְוֹאתֹו ָתָלה. ּנִ יב ַעל־ּכַ ֵהׁשִ

ְקָרא ֶאת־יֹוֵסף,  ְרֹעה ַוּיִ ַלח ּפַ ׁשְ ַוּיִ יד  

ף  ח ַוְיַחּלֵ ַוְיִריֻצהּו ִמן־ַהּבֹור, ַוְיַגּלַ
ְרֹעה. ֹבא ֶאל־ּפַ ְמֹלָתיו, ַוּיָ ׂשִ

י  ְרֹעה ֶאל־יֹוֵסף: ֲחלֹום ָחַלְמּתִ ַוּיֹאֶמר ּפַ טו  
י ָעֶליָך  ַמְעּתִ ּוֹפֵתר ֵאין ֹאתֹו, ַוֲאִני ׁשָ

ַמע ֲחלֹום ִלְפּתֹר ֹאתֹו. ׁשְ ֵלאֹמר, ּתִ
ְרֹעה ֵלאֹמר:  ַען יֹוֵסף ֶאת־ּפַ ַוּיַ טז  

לֹום  ְלָעָדי, ֱאֹלִהים ַיֲעֶנה ֶאת־ׁשְ ּבִ
ְרֹעה. ּפַ

ֲחֹלִמי ִהְנִני  ְרֹעה ֶאל־יֹוֵסף: ּבַ ר ּפַ ַוְיַדּבֵ יז  
ַפת ַהְיֹאר. ֹעֵמד ַעל־ׂשְ

רֹות  ַבע ּפָ ה ִמן־ַהְיֹאר ֹעֹלת ׁשֶ ְוִהּנֵ יח  

ְרֶעיָנה  ר ִויֹפת ּתַֹאר, ַוּתִ ׂשָ ִריאֹות ּבָ ּבְ
ָאחּו. ּבָ

רֹות ֲאֵחרֹות עֹלֹות  ַבע־ּפָ ה ׁשֶ ְוִהּנֵ יט  

ּלֹות ְוָרעֹות ּתַֹאר ְמאֹד ְוַרּקֹות  ַאֲחֵריֶהן, ּדַ
ָכל־ֶאֶרץ  ה ּבְ ר, לֹא־ָרִאיִתי ָכֵהּנָ ׂשָ ּבָ

ִמְצַרִים ָלרַֹע.
רֹות ָהַרּקֹות ְוָהָרעֹות ֶאת  ַוּתֹאַכְלָנה ַהּפָ כ  

ִריֹאת. רֹות ָהִראׁשֹנֹות, ַהּבְ ַבע ַהּפָ ׁשֶ

ַעס ְמאֹוד. ָקַצף — ּכָ  י 
ֵבית ַהּסַֹהר ַמר — ּבְ ִמׁשְ ּבְ

ה  ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ַמע ֲחלֹום ִלְפּתֹר ֹאתֹו — ּכַ ׁשְ ּתִ טו  
יר  ה יֹוֵדַע ְלָפֵרׁש ּוְלַהְסּבִ ׁשֹוֵמַע ֲחלֹום ַאּתָ

אֹותֹו.

ְתרֹון ַהֲחלֹום ֵאינֹו ֶאְצִלי. ְלָעָדי — ּפִ ּבִ  טז  
ְרֹעה — ַרק  לֹום ּפַ ֱאֹלִהים ַיֲעֶנה ֶאת־ׁשְ
ְתרֹון ַהֲחלֹום ְוהּוא  ֱאֹלִהים יֹוֵדַע ֶאת ּפִ

לֹום ְלַפְרֹעה. יּוַכל ָלֵתת ׁשָ
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ן ֹאִתי  ּתֵ ְרֹעה ָקַצף ַעל־ֲעָבָדיו, ַוּיִ ּפַ י  

ִחים ֹאִתי ְוֶאת  ּבָ ר ַהּטַ ית ׂשַ ַמר ּבֵ ִמׁשְ ּבְ
ר ָהֹאִפים. ׂשַ

ַלְיָלה ֶאָחד ֲאִני  ַחְלָמה ֲחלֹום ּבְ ַוּנַ יא  

ִפְתרֹון ֲחֹלמֹו ָחָלְמנּו. ָוהּוא, ִאיׁש ּכְ
ר  נּו ַנַער ִעְבִרי, ֶעֶבד ְלׂשַ ם ִאּתָ ְוׁשָ יב  

ר־ָלנּו  ְפּתָ ר־לֹו, ַוּיִ ַסּפֶ ִחים, ַוּנְ ּבָ ַהּטַ
ָתר. ֲחֹלמֹו ּפָ ֶאת־ֲחֹלֹמֵתינּו, ִאיׁש ּכַ

ן ָהָיה: ֹאִתי  ַתר־ָלנּו ּכֵ ר ּפָ ֲאׁשֶ ַוְיִהי ּכַ יג  
י ְוֹאתֹו ָתָלה. ּנִ יב ַעל־ּכַ ֵהׁשִ

ְקָרא ֶאת־יֹוֵסף,  ְרֹעה ַוּיִ ַלח ּפַ ׁשְ ַוּיִ יד  

ף  ח ַוְיַחּלֵ ַוְיִריֻצהּו ִמן־ַהּבֹור, ַוְיַגּלַ
ְרֹעה. ֹבא ֶאל־ּפַ ְמֹלָתיו, ַוּיָ ׂשִ

י  ְרֹעה ֶאל־יֹוֵסף: ֲחלֹום ָחַלְמּתִ ַוּיֹאֶמר ּפַ טו  
י ָעֶליָך  ַמְעּתִ ּוֹפֵתר ֵאין ֹאתֹו, ַוֲאִני ׁשָ

ַמע ֲחלֹום ִלְפּתֹר ֹאתֹו. ׁשְ ֵלאֹמר, ּתִ
ְרֹעה ֵלאֹמר:  ַען יֹוֵסף ֶאת־ּפַ ַוּיַ טז  

לֹום  ְלָעָדי, ֱאֹלִהים ַיֲעֶנה ֶאת־ׁשְ ּבִ
ְרֹעה. ּפַ

ֲחֹלִמי ִהְנִני  ְרֹעה ֶאל־יֹוֵסף: ּבַ ר ּפַ ַוְיַדּבֵ יז  
ַפת ַהְיֹאר. ֹעֵמד ַעל־ׂשְ

רֹות  ַבע ּפָ ה ִמן־ַהְיֹאר ֹעֹלת ׁשֶ ְוִהּנֵ יח  

ְרֶעיָנה  ר ִויֹפת ּתַֹאר, ַוּתִ ׂשָ ִריאֹות ּבָ ּבְ
ָאחּו. ּבָ

רֹות ֲאֵחרֹות עֹלֹות  ַבע־ּפָ ה ׁשֶ ְוִהּנֵ יט  

ּלֹות ְוָרעֹות ּתַֹאר ְמאֹד ְוַרּקֹות  ַאֲחֵריֶהן, ּדַ
ָכל־ֶאֶרץ  ה ּבְ ר, לֹא־ָרִאיִתי ָכֵהּנָ ׂשָ ּבָ

ִמְצַרִים ָלרַֹע.
רֹות ָהַרּקֹות ְוָהָרעֹות ֶאת  ַוּתֹאַכְלָנה ַהּפָ כ  

ִריֹאת. רֹות ָהִראׁשֹנֹות, ַהּבְ ַבע ַהּפָ ׁשֶ

ַעס ְמאֹוד. ָקַצף — ּכָ  י 
ֵבית ַהּסַֹהר ַמר — ּבְ ִמׁשְ ּבְ

ה  ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ַמע ֲחלֹום ִלְפּתֹר ֹאתֹו — ּכַ ׁשְ ּתִ טו  
יר  ה יֹוֵדַע ְלָפֵרׁש ּוְלַהְסּבִ ׁשֹוֵמַע ֲחלֹום ַאּתָ

אֹותֹו.

ְתרֹון ַהֲחלֹום ֵאינֹו ֶאְצִלי. ְלָעָדי — ּפִ ּבִ  טז  
ְרֹעה — ַרק  לֹום ּפַ ֱאֹלִהים ַיֲעֶנה ֶאת־ׁשְ
ְתרֹון ַהֲחלֹום ְוהּוא  ֱאֹלִהים יֹוֵדַע ֶאת ּפִ

לֹום ְלַפְרֹעה. יּוַכל ָלֵתת ׁשָ
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ָנה, ְוֹלא נֹוַדע  ֹבאָנה ֶאל־ִקְרּבֶ ַוּתָ  כא  

ר  ֲאׁשֶ ָנה, ּוַמְרֵאיֶהן ַרע ּכַ י־ָבאּו ֶאל־ִקְרּבֶ ּכִ
ה. ָוִאיָקץ. ִחּלָ ּתְ ּבַ

ִלים ֹעֹלת  ּבֳ ַבע ׁשִ ה ׁשֶ ֲחֹלִמי, ְוִהּנֵ ָוֵאֶרא ּבַ כב  

ָקֶנה ֶאָחד, ְמֵלֹאת ְוֹטבֹות. ּבְ
ּקֹות,  ִלים ְצֻנמֹות, ּדַ ּבֳ ַבע ׁשִ ה ׁשֶ ְוִהּנֵ כג  

ֻדפֹות ָקִדים ֹצְמחֹות ַאֲחֵריֶהם. ׁשְ
ַבע  ּקֹת ֶאת ׁשֶ ִלים ַהּדַ ּבֳ ִ ְבַלְעָן ַהּשׁ ַוּתִ כד  

ים  ִלים ַהּטֹבֹות. ָוֹאַמר ֶאל־ַהַחְרֻטּמִ ּבֳ ִ ַהּשׁ
יד ִלי. ְוֵאין ַמּגִ

ְרֹעה  ְרֹעה: ֲחלֹום ּפַ ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל־ּפַ כה  

יד  ה ִהּגִ ר ָהֱאֹלִהים ֹעׂשֶ ֶאָחד הּוא, ֶאת ֲאׁשֶ
ְלַפְרֹעה.

ַבע  ה, ְוׁשֶ ִנים ֵהּנָ ַבע ׁשָ ֹרת ַהּטֹֹבת ׁשֶ ַבע ּפָ ׁשֶ כו  

ה, ֲחלֹום  ִנים ֵהּנָ ַבע ׁשָ ִלים ַהּטֹֹבת ׁשֶ ּבֳ ִ ַהּשׁ
ֶאָחד הּוא.

רֹות ָהַרּקֹות ְוָהָרעֹת ָהעֹלֹת  ַבע ַהּפָ ְוׁשֶ כז  
ִלים  ּבֳ ִ ַבע ַהּשׁ ה, ְוׁשֶ ִנים ֵהּנָ ַבע ׁשָ ַאֲחֵריֶהן ׁשֶ

ֵני  ַבע ׁשְ ִדים, ִיְהיּו ׁשֶ ֻדפֹות ַהּקָ ָהֵרקֹות ׁשְ
ָרָעב.

ן,  ָנה — ֶאל ִקְרּבָ ֹבאָנה ֶאל־ִקְרּבֶ ַוּתָ  כא  
ֶאל ּתֹוָכן.

ְצֻנמֹות — ְיֵבׁשֹות ְוָרזֹות. כג 

ל  ֵני ַהֲחלֹומֹות ׁשֶ ֲחלֹום ֶאָחד הּוא — ִלׁשְ כו  
ְתרֹון. ְרֹעה ֵיׁש אֹותֹו ַהּפִ ּפַ

נֹות ָרָעב. ַבע ׁשְ ֵני ָרָעב — ׁשֶ ַבע ׁשְ ׁשֶ כז  
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ר  ְרעֹה, ֲאׁשֶ י ֶאל־ּפַ ְרּתִ ּבַ ר ּדִ ָבר ֲאׁשֶ הּוא ַהּדָ כח  

ְרעֹה. ה ֶהְרָאה ֶאת־ּפַ ָהֱאלִֹהים עֹׂשֶ
דֹול  ָבע ּגָ אֹות, ׂשָ ִנים ּבָ ַבע ׁשָ ה ׁשֶ ִהּנֵ כט  

ָכל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים. ּבְ
ח  ּכַ ֵני ָרָעב ַאֲחֵריֶהן, ְוִנׁשְ ַבע ׁשְ ְוָקמּו ׁשֶ ל  

ה ָהָרָעב  ֶאֶרץ ִמְצָרִים, ְוִכּלָ ָבע ּבְ ל־ַהּשָׂ ּכָ
ֶאת־ָהָאֶרץ.

ֵני ָהָרָעב  ָאֶרץ ִמּפְ ָבע ּבָ ַדע ַהּשָׂ ְוֹלא־ִיּוָ לא  

י־ָכֵבד הּוא ְמֹאד. ַההּוא ַאֲחֵרי־ֵכן, ּכִ
ֲעָמִים,  ְרֹעה ּפַ נֹות ַהֲחלֹום ֶאל־ּפַ ָ ְוַעל ִהּשׁ לב  

ָבר ֵמִעם ָהֱאֹלִהים ּוְמַמֵהר  י־ָנכֹון ַהּדָ ּכִ
ָהֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹתֹו.

ה ֵיֶרא ַפְרֹעה ִאיׁש ָנבֹון ְוָחָכם,  ְוַעּתָ לג  
יֵתהּו ַעל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים. ִויׁשִ

ִקִדים ַעל־ָהָאֶרץ,  ה ַפְרֹעה ְוַיְפֵקד ּפְ ַיֲעׂשֶ לד  

ֵני  ַבע ׁשְ ׁשֶ ׁש ֶאת־ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ ְוִחּמֵ
ָבע. ַהּשָׂ

ִנים ַהּטֹבֹות  ָ ל־ֹאֶכל ַהּשׁ צּו ֶאת־ּכָ ְוִיְקּבְ לה  

ַחת  רּו־ָבר ּתַ ה, ְוִיְצּבְ ֹאת ָהֵאּלֶ ַהּבָ
ָמרּו. ָעִרים, ְוׁשָ ְרֹעה, ֹאֶכל ּבֶ ַיד־ּפַ

ַבע  דֹון ָלָאֶרץ ְלׁשֶ ְוָהָיה ָהֹאֶכל ְלִפּקָ לו  
ֶאֶרץ ִמְצָרִים,  ְהֶייָן ּבְ ר ּתִ ֵני ָהָרָעב ֲאׁשֶ ׁשְ

ָרָעב. ֵרת ָהָאֶרץ ּבָ ְוֹלא־ִתּכָ
ֵעיֵני ַפְרֹעה ּוְבֵעיֵני  ָבר ּבְ יַטב ַהּדָ ַוּיִ לז  

ל־ֲעָבָדיו. ּכָ

ה ָמזֹון  ַפע ְוַהְרּבֵ דֹול — ִיְהֶיה ׁשֶ ָבע ּגָ ׂשָ כט 
ֵבִעים. ים ִיְהיּו ׂשְ ְוָהֲאָנׁשִ

ִמיד. ה — ַיׁשְ ְוִכּלָ ל  

ֲעַמִים. נֹות ַהֲחלֹום — ֲחָזַרת ַהֲחלֹום ּפַ ָ ִהּשׁ לב  

ה אֹותֹו. יֵתהּו — ְיַמּנֶ ִויׁשִ לג  

נֹות ָהָרָעב.  ׁש — ִיְצּבֹר ָמזֹון ִלׁשְ ְוִחּמֵ לד  
ַצַה"ל קֹוְרִאים "ֵחיל  ִחמּוׁש" ַלַחִיל  ּבְ

ק ּוָמזֹון  ל ֶנׁשֶ ָקה ׁשֶ ַהּדֹוֵאג ְלִצּיּוד ּוְלַאְסּפָ
ִלים. ַלַחּיָ

צּו — ְוֶיֶאְספּו. ְוִיְקּבְ לה  
ף ְוֵהם  ּתָ הּו ְמׁשֻ ֶ ׁש ָלֶהם ַמּשׁ ּיֵ ִלְדָבִרים ׁשֶ  

ִנְמָצִאים ַיַחד קֹוְרִאים ְקבּוָצה.
ְרֹעה, ֹאֶכל  ַחת ַיד־ּפַ רּו־ָבר ּתַ ְוִיְצּבְ  
ִקיִדים ָאְספּו  ָמרּו — ַהּפְ ָעִרים, ְוׁשָ ּבֶ

ְמָרה  בּוָאה ִנׁשְ בּוָאה. ַהּתְ ֶלְך ּתְ ַמְחְסֵני ַהּמֶ ּבְ
ִנים ָהָרעֹות. ָ ָעִרים ַלּשׁ ּבֶ

ֵבי ָהָאֶרץ  ָרָעב — יֹוׁשְ ֵרת ָהָאֶרץ ּבָ ְוֹלא־ִתּכָ לו  
ָרָעב.  ֹלא ָימּותּו ּבָ
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ר  ְרעֹה, ֲאׁשֶ י ֶאל־ּפַ ְרּתִ ּבַ ר ּדִ ָבר ֲאׁשֶ הּוא ַהּדָ כח  

ְרעֹה. ה ֶהְרָאה ֶאת־ּפַ ָהֱאלִֹהים עֹׂשֶ
דֹול  ָבע ּגָ אֹות, ׂשָ ִנים ּבָ ַבע ׁשָ ה ׁשֶ ִהּנֵ כט  

ָכל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים. ּבְ
ח  ּכַ ֵני ָרָעב ַאֲחֵריֶהן, ְוִנׁשְ ַבע ׁשְ ְוָקמּו ׁשֶ ל  

ה ָהָרָעב  ֶאֶרץ ִמְצָרִים, ְוִכּלָ ָבע ּבְ ל־ַהּשָׂ ּכָ
ֶאת־ָהָאֶרץ.

ֵני ָהָרָעב  ָאֶרץ ִמּפְ ָבע ּבָ ַדע ַהּשָׂ ְוֹלא־ִיּוָ לא  

י־ָכֵבד הּוא ְמֹאד. ַההּוא ַאֲחֵרי־ֵכן, ּכִ
ֲעָמִים,  ְרֹעה ּפַ נֹות ַהֲחלֹום ֶאל־ּפַ ָ ְוַעל ִהּשׁ לב  

ָבר ֵמִעם ָהֱאֹלִהים ּוְמַמֵהר  י־ָנכֹון ַהּדָ ּכִ
ָהֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹתֹו.

ה ֵיֶרא ַפְרֹעה ִאיׁש ָנבֹון ְוָחָכם,  ְוַעּתָ לג  
יֵתהּו ַעל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים. ִויׁשִ

ִקִדים ַעל־ָהָאֶרץ,  ה ַפְרֹעה ְוַיְפֵקד ּפְ ַיֲעׂשֶ לד  

ֵני  ַבע ׁשְ ׁשֶ ׁש ֶאת־ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ ְוִחּמֵ
ָבע. ַהּשָׂ

ִנים ַהּטֹבֹות  ָ ל־ֹאֶכל ַהּשׁ צּו ֶאת־ּכָ ְוִיְקּבְ לה  

ַחת  רּו־ָבר ּתַ ה, ְוִיְצּבְ ֹאת ָהֵאּלֶ ַהּבָ
ָמרּו. ָעִרים, ְוׁשָ ְרֹעה, ֹאֶכל ּבֶ ַיד־ּפַ

ַבע  דֹון ָלָאֶרץ ְלׁשֶ ְוָהָיה ָהֹאֶכל ְלִפּקָ לו  
ֶאֶרץ ִמְצָרִים,  ְהֶייָן ּבְ ר ּתִ ֵני ָהָרָעב ֲאׁשֶ ׁשְ

ָרָעב. ֵרת ָהָאֶרץ ּבָ ְוֹלא־ִתּכָ
ֵעיֵני ַפְרֹעה ּוְבֵעיֵני  ָבר ּבְ יַטב ַהּדָ ַוּיִ לז  

ל־ֲעָבָדיו. ּכָ

ה ָמזֹון  ַפע ְוַהְרּבֵ דֹול — ִיְהֶיה ׁשֶ ָבע ּגָ ׂשָ כט 
ֵבִעים. ים ִיְהיּו ׂשְ ְוָהֲאָנׁשִ

ִמיד. ה — ַיׁשְ ְוִכּלָ ל  

ֲעַמִים. נֹות ַהֲחלֹום — ֲחָזַרת ַהֲחלֹום ּפַ ָ ִהּשׁ לב  

ה אֹותֹו. יֵתהּו — ְיַמּנֶ ִויׁשִ לג  

נֹות ָהָרָעב.  ׁש — ִיְצּבֹר ָמזֹון ִלׁשְ ְוִחּמֵ לד  
ַצַה"ל קֹוְרִאים "ֵחיל  ִחמּוׁש" ַלַחִיל  ּבְ

ק ּוָמזֹון  ל ֶנׁשֶ ָקה ׁשֶ ַהּדֹוֵאג ְלִצּיּוד ּוְלַאְסּפָ
ִלים. ַלַחּיָ

צּו — ְוֶיֶאְספּו. ְוִיְקּבְ לה  
ף ְוֵהם  ּתָ הּו ְמׁשֻ ֶ ׁש ָלֶהם ַמּשׁ ּיֵ ִלְדָבִרים ׁשֶ  

ִנְמָצִאים ַיַחד קֹוְרִאים ְקבּוָצה.
ְרֹעה, ֹאֶכל  ַחת ַיד־ּפַ רּו־ָבר ּתַ ְוִיְצּבְ  
ִקיִדים ָאְספּו  ָמרּו — ַהּפְ ָעִרים, ְוׁשָ ּבֶ

ְמָרה  בּוָאה ִנׁשְ בּוָאה. ַהּתְ ֶלְך ּתְ ַמְחְסֵני ַהּמֶ ּבְ
ִנים ָהָרעֹות. ָ ָעִרים ַלּשׁ ּבֶ

ֵבי ָהָאֶרץ  ָרָעב — יֹוׁשְ ֵרת ָהָאֶרץ ּבָ ְוֹלא־ִתּכָ לו  
ָרָעב.  ֹלא ָימּותּו ּבָ
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ְרֹעה ֶאל־ֲעָבָדיו: ֲהִנְמָצא ָכֶזה  ַוּיֹאֶמר ּפַ לח  

ר רּוַח ֱאֹלִהים ּבֹו? ִאיׁש, ֲאׁשֶ
ְרעֹה ֶאל־יֹוֵסף: ַאֲחֵרי הֹוִדיַע  ַוּיֹאֶמר ּפַ לט  

ל־זֹאת, ֵאין־ָנבֹון ְוָחָכם  ֱאלִֹהים אֹוְתָך ֶאת־ּכָ
מֹוָך. ּכָ

ק  ַ יָך ִיּשׁ יִתי ְוַעל־ּפִ ְהֶיה ַעל־ּבֵ ה ּתִ ַאּתָ מ  

. ךָּ ל ִמּמֶ א ֶאְגּדַ ּסֵ י, ַרק ַהּכִ ל־ַעּמִ ּכָ
י ֹאְתָך  ְרֹעה ֶאל־יֹוֵסף: ְרֵאה ָנַתּתִ ַוּיֹאֶמר ּפַ מא  

ל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים. ַעל ּכָ
ן אָֹתּה  ּתֵ ְעּתֹו ֵמַעל ָידֹו ַוּיִ ְרעֹה ֶאת־ַטּבַ ַסר ּפַ ַוּיָ מב  

ם  ׂשֶ ׁש, ַוּיָ ְגֵדי־ׁשֵ ׁש אֹתֹו ּבִ ְלּבֵ ַעל־ַיד יֹוֵסף, ַוּיַ
ארֹו. ָהב ַעל־ַצּוָ ְרִבד ַהּזָ

ר־לֹו,  ֶנה ֲאׁשֶ ׁשְ ֶבת ַהּמִ ִמְרּכֶ ב ֹאתֹו ּבְ ְרּכֵ ַוּיַ מג  
ְקְראּו ְלָפָניו ַאְבֵרְך, ְוָנתֹון ֹאתֹו ַעל  ַוּיִ

ל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים. ּכָ
ְרֹעה ֶאל־יֹוֵסף: ֲאִני ַפְרֹעה,  ַוּיֹאֶמר ּפַ מד  

ּוִבְלָעֶדיָך ֹלא־ָיִרים ִאיׁש ֶאת־ָידֹו 
ָכל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים. ְוֶאת־ַרְגלֹו ּבְ

ְעֵנַח.  ם־יֹוֵסף ָצְפַנת ּפַ ְקָרא ַפְרעֹה ׁשֵ ַוּיִ מה  

ת־ּפֹוִטי ֶפַרע ּכֵֹהן אֹן  ן־לֹו ֶאת־ָאְסַנת ּבַ ּתֶ ַוּיִ
ֵצא יֹוֵסף ַעל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים. ה. ַוּיֵ ָ ְלִאּשׁ

ָעְמדֹו ִלְפֵני  ָנה ּבְ ים ׁשָ ֹלׁשִ ן־ׁשְ ְויֹוֵסף ּבֶ מו  
ְפֵני  ֵצא יֹוֵסף ִמּלִ ְרֹעה ֶמֶלְך־ִמְצָרִים. ַוּיֵ ּפַ

ָכל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים. ֲעֹבר ּבְ ַפְרֹעה ַוּיַ

ְצִרים ִיְתַנֲהגּו  ל ַהּמִ ק — ּכָ ַ יָך ִיּשׁ ְוַעל־ּפִ מ  
ְך. ּלְ ְלִפי ַההֹוָראֹות ׁשֶ

ְרֹעה ִיְהֶיה  ךָּ — ַרק ּפַ ל ִמּמֶ א ֶאְגּדַ ּסֵ ַרק ַהּכִ  
דֹול ְוָחׁשּוב ִמּיֹוֵסף. ּגָ

ת  ׁשֶ ּמֶ ׁשַ ְרֹעה ַהּמְ ל ּפַ ַעת ׁשֶ ְעּתֹו — ַטּבַ ַטּבַ מב 
ם  ׁשֵ ה יּוַכל יֹוֵסף ַלְחּתֹם ּבְ חֹוֶתֶמת. ֵמַעּתָ

ֶלְך. ַהּמֶ

ְרעּו  ים ּכָ ְקְראּו ְלָפָניו ַאְבֵרְך — ָהֲאָנׁשִ ַוּיִ מג  
בֹוד. ֲחוּו לֹו ְלאֹות ּכָ ּתַ ֶרְך ְלָפָניו ְוִהׁשְ ּבֶ

ִרים. ָבִרים ִנְסּתָ ה ּדְ ְעֵנַח — ְמַגּלֶ מה  ָצְפַנת ּפַ
הּו  ֶ ר ָאָדם ַמְצִליַח ְלַגּלֹות ַמּשׁ ֲאׁשֶ ָיֵמינּו, ּכַ ּבְ  

ְעֵנַח ֶאת  י ָידּוַע, אֹוְמִרים, הּוא ּפִ ְלּתִ ּבִ
ַהּסֹוד.

ַעת חֹוָתם  ַטּבַ

ְרִביד ָזָהב — 
ִמְמָצִאים 

ים  ַאְרֵכאֹולֹוִגּיִ
ְצַרִים ִמּמִ
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ָבע ִלְקָמִצים. ֵני ַהּשָׂ ַבע ׁשְ ׁשֶ ַעׂש ָהָאֶרץ ּבְ ַוּתַ מז  
ר ָהיּו  ִנים, ֲאׁשֶ ַבע ׁשָ ל־אֶֹכל ׁשֶ ְקּבֹץ ֶאת־ּכָ ַוּיִ מח  

ָעִרים, אֶֹכל  ן־אֶֹכל ּבֶ ּתֶ ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ַוּיִ ּבְ
תֹוָכּה. ר ְסִביבֶֹתיָה ָנַתן ּבְ ֵדה־ָהִעיר ֲאׁשֶ ׂשְ

ה ְמֹאד,  ם ַהְרּבֵ חֹול ַהּיָ ר ּכְ ְצּבֹר יֹוֵסף ּבָ ַוּיִ מט  

ר. י־ֵאין ִמְסּפָ י־ָחַדל ִלְסּפֹר, ּכִ ַעד ּכִ
ַנת  בֹוא ׁשְ ֶטֶרם ּתָ ֵני ָבִנים, ּבְ ד ׁשְ ּוְליֹוֵסף ֻיּלַ נ  

ת־ּפֹוִטי  ר ָיְלָדה־ּלֹו ָאְסַנת ּבַ ָהָרָעב, ֲאׁשֶ
ֶפַרע ּכֵֹהן אֹון.

ִני  ַ י־ַנּשׁ ה, ּכִ ֶ כֹור ְמַנּשׁ ם ַהּבְ ְקָרא יֹוֵסף ֶאת־ׁשֵ ַוּיִ נא  

ית ָאִבי. ל־ּבֵ ל־ֲעָמִלי ְוֶאת ּכָ ֱאלִֹהים ֶאת־ּכָ
י־ִהְפַרִני  ִני ָקָרא ֶאְפָרִים, ּכִ ֵ ם ַהּשׁ ְוֵאת ׁשֵ נב  

ֶאֶרץ ָעְנִיי. ֱאֹלִהים ּבְ
ר ָהָיה  ָבע, ֲאׁשֶ ֵני ַהּשָׂ ַבע ׁשְ ְכֶליָנה ׁשֶ ַוּתִ נג  

ֶאֶרץ ִמְצָרִים. ּבְ
ר  ֲאׁשֶ ֵני ָהָרָעב ָלבֹוא, ּכַ ַבע ׁשְ יָנה ׁשֶ ִחּלֶ ַוּתְ נד  

ָכל־ָהֲאָרצֹות,  ָאַמר יֹוֵסף. ַוְיִהי ָרָעב ּבְ
ּוְבָכל־ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָהָיה ָלֶחם.

ְצַעק ָהָעם ֶאל־ ל־ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ַוּיִ ְרַעב ּכָ ַוּתִ  נה  

ְרעֹה ְלָכל־ִמְצַרִים:  ֶחם, ַוּיֹאֶמר ּפַ ְרעֹה ַלּלָ ּפַ
ֲעׂשּו. ר־יֹאַמר ָלֶכם ּתַ ְלכּו ֶאל־יֹוֵסף, ֲאׁשֶ

ח  ְפּתַ ֵני ָהָאֶרץ. ַוּיִ ל־ּפְ ְוָהָרָעב ָהָיה ַעל ּכָ נו  
ּבֹר  ׁשְ ֶהם, ַוּיִ ר ּבָ ל־ֲאׁשֶ יֹוֵסף ֶאת־ּכָ

ֶאֶרץ ִמְצָרִים. ֱחַזק ָהָרָעב ּבְ ְלִמְצַרִים. ַוּיֶ
ּבֹר  אּו ִמְצַרְיָמה ִלׁשְ ְוָכל־ָהָאֶרץ ּבָ נז  

ָכל־ָהָאֶרץ. י־ָחַזק ָהָרָעב ּבְ ֶאל־יֹוֵסף, ּכִ

קֶֹמץ  ּבֶֹלת ָהְיָתה ְמֵלָאה ּבְ ל ׁשִ ִלְקָמִצים — ּכָ מז  
ה. בּוָאה ַרּבָ ְרִעיִנים, ָהָאֶרץ ִהְצִמיָחה ּתְ ּגַ

ִמְצַרִים. ם ִעיר ּבְ אֹון — ׁשֵ נ  

ֶאֶרץ ָעְנִיי — ֱאֹלִהים  י־ִהְפַרִני ֱאֹלִהים ּבְ ּכִ נב  
ּה  י ּבָ ַבְלּתִ ּסָ ָאֶרץ ׁשֶ ִנים ּבָ ָנַתן ִלי ּבָ

ַהְתָחָלה. ּבַ
מּו. ּיְ ְכֶליָנה — ִהְסּתַ ַוּתִ נג  

יָנה — ִהְתִחילּו. ִחּלֶ ַוּתְ נד 

ים ָהְרֵעִבים. בּוָאה ָלֲאָנׁשִ ּבֹר — ָמַכר ּתְ ׁשְ ַוּיִ נו 

ְמָצאֹות  ל ָהֲאָרצֹות ַהּנִ ְוָכל־ָהָאֶרץ — ּכָ נז  

בּוָאה -   ִאּסּוף ַהּתְ
ִצּיּור ִקיר ִמְצִרי
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ָבע ִלְקָמִצים. ֵני ַהּשָׂ ַבע ׁשְ ׁשֶ ַעׂש ָהָאֶרץ ּבְ ַוּתַ מז  
ר ָהיּו  ִנים, ֲאׁשֶ ַבע ׁשָ ל־אֶֹכל ׁשֶ ְקּבֹץ ֶאת־ּכָ ַוּיִ מח  

ָעִרים, אֶֹכל  ן־אֶֹכל ּבֶ ּתֶ ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ַוּיִ ּבְ
תֹוָכּה. ר ְסִביבֶֹתיָה ָנַתן ּבְ ֵדה־ָהִעיר ֲאׁשֶ ׂשְ

ה ְמֹאד,  ם ַהְרּבֵ חֹול ַהּיָ ר ּכְ ְצּבֹר יֹוֵסף ּבָ ַוּיִ מט  

ר. י־ֵאין ִמְסּפָ י־ָחַדל ִלְסּפֹר, ּכִ ַעד ּכִ
ַנת  בֹוא ׁשְ ֶטֶרם ּתָ ֵני ָבִנים, ּבְ ד ׁשְ ּוְליֹוֵסף ֻיּלַ נ  

ת־ּפֹוִטי  ר ָיְלָדה־ּלֹו ָאְסַנת ּבַ ָהָרָעב, ֲאׁשֶ
ֶפַרע ּכֵֹהן אֹון.

ִני  ַ י־ַנּשׁ ה, ּכִ ֶ כֹור ְמַנּשׁ ם ַהּבְ ְקָרא יֹוֵסף ֶאת־ׁשֵ ַוּיִ נא  

ית ָאִבי. ל־ּבֵ ל־ֲעָמִלי ְוֶאת ּכָ ֱאלִֹהים ֶאת־ּכָ
י־ִהְפַרִני  ִני ָקָרא ֶאְפָרִים, ּכִ ֵ ם ַהּשׁ ְוֵאת ׁשֵ נב  

ֶאֶרץ ָעְנִיי. ֱאֹלִהים ּבְ
ר ָהָיה  ָבע, ֲאׁשֶ ֵני ַהּשָׂ ַבע ׁשְ ְכֶליָנה ׁשֶ ַוּתִ נג  

ֶאֶרץ ִמְצָרִים. ּבְ
ר  ֲאׁשֶ ֵני ָהָרָעב ָלבֹוא, ּכַ ַבע ׁשְ יָנה ׁשֶ ִחּלֶ ַוּתְ נד  

ָכל־ָהֲאָרצֹות,  ָאַמר יֹוֵסף. ַוְיִהי ָרָעב ּבְ
ּוְבָכל־ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָהָיה ָלֶחם.

ְצַעק ָהָעם ֶאל־ ל־ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ַוּיִ ְרַעב ּכָ ַוּתִ  נה  

ְרעֹה ְלָכל־ִמְצַרִים:  ֶחם, ַוּיֹאֶמר ּפַ ְרעֹה ַלּלָ ּפַ
ֲעׂשּו. ר־יֹאַמר ָלֶכם ּתַ ְלכּו ֶאל־יֹוֵסף, ֲאׁשֶ

ח  ְפּתַ ֵני ָהָאֶרץ. ַוּיִ ל־ּפְ ְוָהָרָעב ָהָיה ַעל ּכָ נו  
ּבֹר  ׁשְ ֶהם, ַוּיִ ר ּבָ ל־ֲאׁשֶ יֹוֵסף ֶאת־ּכָ

ֶאֶרץ ִמְצָרִים. ֱחַזק ָהָרָעב ּבְ ְלִמְצַרִים. ַוּיֶ
ּבֹר  אּו ִמְצַרְיָמה ִלׁשְ ְוָכל־ָהָאֶרץ ּבָ נז  

ָכל־ָהָאֶרץ. י־ָחַזק ָהָרָעב ּבְ ֶאל־יֹוֵסף, ּכִ

קֶֹמץ  ּבֶֹלת ָהְיָתה ְמֵלָאה ּבְ ל ׁשִ ִלְקָמִצים — ּכָ מז  
ה. בּוָאה ַרּבָ ְרִעיִנים, ָהָאֶרץ ִהְצִמיָחה ּתְ ּגַ

ִמְצַרִים. ם ִעיר ּבְ אֹון — ׁשֵ נ  

ֶאֶרץ ָעְנִיי — ֱאֹלִהים  י־ִהְפַרִני ֱאֹלִהים ּבְ ּכִ נב  
ּה  י ּבָ ַבְלּתִ ּסָ ָאֶרץ ׁשֶ ִנים ּבָ ָנַתן ִלי ּבָ

ַהְתָחָלה. ּבַ
מּו. ּיְ ְכֶליָנה — ִהְסּתַ ַוּתִ נג  

יָנה — ִהְתִחילּו. ִחּלֶ ַוּתְ נד 

ים ָהְרֵעִבים. בּוָאה ָלֲאָנׁשִ ּבֹר — ָמַכר ּתְ ׁשְ ַוּיִ נו 

ְמָצאֹות  ל ָהֲאָרצֹות ַהּנִ ְוָכל־ָהָאֶרץ — ּכָ נז  

בּוָאה -   ִאּסּוף ַהּתְ
ִצּיּור ִקיר ִמְצִרי
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ָיֵמינּו אֹור( ּבְ ילּוס )ַהּיְ ִצּלּום ַהּנִ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק מא

יֹוֵסף ּפַָתר ֶאת ֲחלֹומֹות ַּפְרעֹה

ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק לו

ְרֹעה? יַע יֹוֵסף ְלֵבית ּפַ יַצד ִהּגִ ּכֵ   .1

 

יל ֶאת ִמְצַרִים ֵמָרָעב. יַצד ְלַהּצִ ְכִנית ּכֵ יַע ְלַפְרֹעה ּתָ יֹוֵסף ִהּצִ   .2

ְתִאים. ט ְלסֹופֹו ַהּמַ ּפָ ׁשְ ת ַהּמִ ִחּלַ ין ּתְ ִמְתחּו ַקו ּבֵ  

תּוב: ָפסּוק טז ּכָ ּבְ

ְרֹעה ֵלאֹמר:  ַען יֹוֵסף ֶאת־ּפַ  ַוּיַ
ְרֹעה. לֹום ּפַ ְלָעָדי, ֱאֹלִהים ַיֲעֶנה ֶאת־ׁשְ ּבִ

ט ָהאֹוְמִרים: ּפָ ה אֹו ִמׁשְ ְצָבִעים ׁשֹוִנים ִמּלָ סּוק ּבִ ּפָ נּו ּבַ ַסּמְ

ֶצַבע  י ּבְ ְנּתִ ִסּמַ לֹא ֲאִני ַהּפֹוֵתר   

ֶצַבע  י ּבְ ְנּתִ ִסּמַ ְתרֹון  ֶעְזַרת ֱאלִֹהים ֶאְמָצא ּפִ ּבְ

ָלה ִלְתקּוַפת ָהָרָעב ְכִנית ַהּצָ ּתָ
בּוָאה ִקיִדים ֶיֶאְספּו ּתְ ַהּפְ ָצִריְך ְלַמּנֹות ָאָדם ָחָכם    

ֶלְך. ְלַמְחְסֵני ַהּמֶ  

ִקיִדים ִיְהיּו ַאְחָרִאים ִלְמִכיַרת ַהּפְ ִנים ַהּטֹובֹות  ָ ַבע ַהּשׁ ׁשֶ ּבְ   
ְחָסִנים. ּמַ ָאְספּו ּבַ בּוָאה ׁשֶ ַהּתְ  

ְכִנית. ְהֶיה ַאְחַראי ַלּתָ ּיִ ׁשֶ ִנים ָהָרעֹות     ָ ַבע ַהּשׁ ׁשֶ ּבְ  

המורה תספר את פרק מא 
לפני שיעסקו ביחידה זו.

אפשר לשאול:
 אילו תכונות היו ליוסף 

על פי שני הפרקים 
האחרונים?

 התלמידים יראו את 
 ידיעתו לפרש חלומות 
 ואת יכולתו לתת עצה 

חכמה. בהמשך יראו 
התלמידים את כישרונו 

למלא תפקיד חשוב, הצלת 
מצרים מרעב.

 אפשר להמשיך את 
 התרשים על עליות 

ומורדות בחייו.
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק מא

יֹוֵסף ּפַָתר ֶאת ֲחלֹומֹות ַּפְרעֹה

ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק לו

ְרֹעה? יַע יֹוֵסף ְלֵבית ּפַ יַצד ִהּגִ ּכֵ   .1

 

יל ֶאת ִמְצַרִים ֵמָרָעב. יַצד ְלַהּצִ ְכִנית ּכֵ יַע ְלַפְרֹעה ּתָ יֹוֵסף ִהּצִ   .2

ְתִאים. ט ְלסֹופֹו ַהּמַ ּפָ ׁשְ ת ַהּמִ ִחּלַ ין ּתְ ִמְתחּו ַקו ּבֵ  

תּוב: ָפסּוק טז ּכָ ּבְ

ְרֹעה ֵלאֹמר:  ַען יֹוֵסף ֶאת־ּפַ  ַוּיַ
ְרֹעה. לֹום ּפַ ְלָעָדי, ֱאֹלִהים ַיֲעֶנה ֶאת־ׁשְ ּבִ

ט ָהאֹוְמִרים: ּפָ ה אֹו ִמׁשְ ְצָבִעים ׁשֹוִנים ִמּלָ סּוק ּבִ ּפָ נּו ּבַ ַסּמְ

ֶצַבע  י ּבְ ְנּתִ ִסּמַ לֹא ֲאִני ַהּפֹוֵתר   

ֶצַבע  י ּבְ ְנּתִ ִסּמַ ְתרֹון  ֶעְזַרת ֱאלִֹהים ֶאְמָצא ּפִ ּבְ

ָלה ִלְתקּוַפת ָהָרָעב ְכִנית ַהּצָ ּתָ
בּוָאה ִקיִדים ֶיֶאְספּו ּתְ ַהּפְ ָצִריְך ְלַמּנֹות ָאָדם ָחָכם    

ֶלְך. ְלַמְחְסֵני ַהּמֶ  

ִקיִדים ִיְהיּו ַאְחָרִאים ִלְמִכיַרת ַהּפְ ִנים ַהּטֹובֹות  ָ ַבע ַהּשׁ ׁשֶ ּבְ   
ְחָסִנים. ּמַ ָאְספּו ּבַ בּוָאה ׁשֶ ַהּתְ  

ְכִנית. ְהֶיה ַאְחַראי ַלּתָ ּיִ ׁשֶ ִנים ָהָרעֹות     ָ ַבע ַהּשׁ ׁשֶ ּבְ  

המורה תספר את פרק מא 
לפני שיעסקו ביחידה זו.

אפשר לשאול:
 אילו תכונות היו ליוסף 

על פי שני הפרקים 
האחרונים?

 התלמידים יראו את 
 ידיעתו לפרש חלומות 
 ואת יכולתו לתת עצה 

חכמה. בהמשך יראו 
התלמידים את כישרונו 

למלא תפקיד חשוב, הצלת 
מצרים מרעב.

 אפשר להמשיך את 
 התרשים על עליות 

ומורדות בחייו.



ַּפְרעֹה ִמּנָה ֶאת יֹוֵסף לִסְגָנֹו — הִַּמְׁשנֶה לֶַּמלְֶך

ִקְראּו ִמּפָסּוק לז עַד סֹוף ַהֶּפֶרק

ר ַהּכֹוֶתֶרת ָלִאּיּור. ְלָכל ִאּיּור ֵיׁש ּכֹוֶתֶרת ַמְתִאיָמה. ַהְתִאימּו ֶאת ִמְסּפַ   .1

ִמְצַרִים  ים ּבְ ע ֻחּקִ ֶלְך. יֹוֵסף ִיְקּבַ ַעת ַהּמֶ ְרֹעה ֶאת ַטּבַ ל ֵמֵאת ּפַ יֹוֵסף ִקּבֵ א.  

ֶלְך. ַעת ַהּמֶ ַטּבַ ְוַיְחּתֹם ּבְ

ֵדי  ִדים, ּכְ ים ִנְכּבָ יִטים ְמֻיָחִדים ַלֲאָנׁשִ ָגִדים ְוַתְכׁשִ ְרֹעה ָנַתן ְליֹוֵסף ּבְ ּפַ ב.  

דּו אֹותֹו. ם ְיַכּבְ ּלָ ּכֻ ׁשֶ

ָחה ֲחׁשּוָבה. ּפָ ׁשְ ה ִמְצִרית ִמּמִ ָ ְרֹעה ָנַתן ְליֹוֵסף ְלִאּשׁ ּפַ ג.  

ְעֵנַח. ם ָחָדׁש: ָצְפַנת ּפַ ׁשֵ ְרֹעה ָקָרא ְליֹוֵסף ּבְ ּפַ ד.  
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המורה תוכל לשאול:
על פי מה אפשר לדעת, 

שפרעה הפך את יוסף לשר 
וחשוב במצרים?
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ֶּפֶרק מב

ִמְצָרִים, ַוּיֹאֶמר  ֶבר ּבְ י ֶיׁש־ׁשֶ ְרא ַיֲעֹקב ּכִ ַוּיַ א  
ְתָראּו. ה ּתִ ַיֲעֹקב ְלָבָניו: ָלּמָ

ֶבר  י ֶיׁש־ׁשֶ י ּכִ ַמְעּתִ ה ׁשָ ַוּיֹאֶמר: ִהּנֵ ב  
ם,  ָ ְברּו־ָלנּו ִמּשׁ ה ְוׁשִ ּמָ ִמְצָרִים, ְרדּו־ׁשָ ּבְ

ְוִנְחֶיה ְוֹלא ָנמּות.
ר  ּבֹר ּבָ ָרה, ִלׁשְ ְרדּו ֲאֵחי־יֹוֵסף, ֲעׂשָ ַוּיֵ ג  

ְצָרִים. ִמּמִ
ַלח ַיֲעֹקב  ְנָיִמין ֲאִחי יֹוֵסף ֹלא־ׁשָ ְוֶאת־ּבִ ד  

ן־ִיְקָרֶאּנּו ָאסֹון. י ָאַמר, ּפֶ ֶאת־ֶאָחיו, ּכִ
ִאים,  תֹוְך ַהּבָ ּבֹר ּבְ ָרֵאל ִלׁשְ ֵני ִיׂשְ ֹבאּו ּבְ ַוּיָ ה  

ָנַען. ֶאֶרץ ּכְ י־ָהָיה ָהָרָעב ּבְ ּכִ
יט ַעל־ָהָאֶרץ, הּוא  ּלִ ַ ְויֹוֵסף הּוא ַהּשׁ ו  

ֹבאּו ֲאֵחי  יר ְלָכל־ַעם ָהָאֶרץ. ַוּיָ ּבִ ׁשְ ַהּמַ
ִים ָאְרָצה. ֲחוּו־לֹו ַאּפַ ּתַ ׁשְ יֹוֵסף ַוּיִ

י ִצּיּור ִקיר ִמְצִרי ִכיר — ִאּיּור ַעל ּפִ ִקיד ִמְצִרי ּבָ ֲחִוים ִלְפֵני ּפָ ּתַ ַנַען ִמׁשְ ים ִמּכְ ֲאָנׁשִ

ר: סּוק ו ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ִמְצַרִים. בּוָאה ּבְ ָניו ִלְקנֹות ּתְ ַלח ֶאת ּבָ  ַיֲעֹקב ׁשָ

ַאר ִעם ַיֲעֹקב. ְנָיִמין ִנׁשְ ַרק ּבִ

ֶבר — ֵיׁש ָמזֹון ִלְמִכיָרה. ֵיׁש־ׁשֶ א  
ִלי  ֶזה ִמּבְ יִטים ֶזה ּבָ ם ַמּבִ ה ַאּתֶ ְתָראּו — ָלּמָ ה ּתִ ָלּמָ  

ָבר. ַלֲעׂשֹות ּדָ
ְברּו — ְקנּו. ׁשִ ב  

בּוָאה. ר — ּתְ ּבָ ג  
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ִמְצָרִים, ַוּיֹאֶמר  ֶבר ּבְ י ֶיׁש־ׁשֶ ְרא ַיֲעֹקב ּכִ ַוּיַ א  
ְתָראּו. ה ּתִ ַיֲעֹקב ְלָבָניו: ָלּמָ

ֶבר  י ֶיׁש־ׁשֶ י ּכִ ַמְעּתִ ה ׁשָ ַוּיֹאֶמר: ִהּנֵ ב  
ם,  ָ ְברּו־ָלנּו ִמּשׁ ה ְוׁשִ ּמָ ִמְצָרִים, ְרדּו־ׁשָ ּבְ

ְוִנְחֶיה ְוֹלא ָנמּות.
ר  ּבֹר ּבָ ָרה, ִלׁשְ ְרדּו ֲאֵחי־יֹוֵסף, ֲעׂשָ ַוּיֵ ג  

ְצָרִים. ִמּמִ
ַלח ַיֲעֹקב  ְנָיִמין ֲאִחי יֹוֵסף ֹלא־ׁשָ ְוֶאת־ּבִ ד  

ן־ִיְקָרֶאּנּו ָאסֹון. י ָאַמר, ּפֶ ֶאת־ֶאָחיו, ּכִ
ִאים,  תֹוְך ַהּבָ ּבֹר ּבְ ָרֵאל ִלׁשְ ֵני ִיׂשְ ֹבאּו ּבְ ַוּיָ ה  

ָנַען. ֶאֶרץ ּכְ י־ָהָיה ָהָרָעב ּבְ ּכִ
יט ַעל־ָהָאֶרץ, הּוא  ּלִ ַ ְויֹוֵסף הּוא ַהּשׁ ו  

ֹבאּו ֲאֵחי  יר ְלָכל־ַעם ָהָאֶרץ. ַוּיָ ּבִ ׁשְ ַהּמַ
ִים ָאְרָצה. ֲחוּו־לֹו ַאּפַ ּתַ ׁשְ יֹוֵסף ַוּיִ

י ִצּיּור ִקיר ִמְצִרי ִכיר — ִאּיּור ַעל ּפִ ִקיד ִמְצִרי ּבָ ֲחִוים ִלְפֵני ּפָ ּתַ ַנַען ִמׁשְ ים ִמּכְ ֲאָנׁשִ

ר: סּוק ו ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ִמְצַרִים. בּוָאה ּבְ ָניו ִלְקנֹות ּתְ ַלח ֶאת ּבָ  ַיֲעֹקב ׁשָ

ַאר ִעם ַיֲעֹקב. ְנָיִמין ִנׁשְ ַרק ּבִ

ֶבר — ֵיׁש ָמזֹון ִלְמִכיָרה. ֵיׁש־ׁשֶ א  
ִלי  ֶזה ִמּבְ יִטים ֶזה ּבָ ם ַמּבִ ה ַאּתֶ ְתָראּו — ָלּמָ ה ּתִ ָלּמָ  

ָבר. ַלֲעׂשֹות ּדָ
ְברּו — ְקנּו. ׁשִ ב  

בּוָאה. ר — ּתְ ּבָ ג  



ר  ְתַנּכֵ ֵרם. ַוּיִ ּכִ ְרא יֹוֵסף ֶאת־ֶאָחיו, ַוּיַ ַוּיַ ז  
ם ָקׁשֹות, ַוּיֹאֶמר  ר ִאּתָ ֲאֵליֶהם, ַוְיַדּבֵ

אֶתם? ַוּיֹאְמרּו: ֵמֶאֶרץ  ֲאֵלֶהם: ֵמַאִין ּבָ
ר־ֹאֶכל. ּבָ ַנַען ִלׁשְ ּכְ

ֻרהּו. ר יֹוֵסף ֶאת־ֶאָחיו, ְוֵהם לֹא ִהּכִ ּכֵ ַוּיַ ח  
ר ָחַלם ָלֶהם,  ְזּכֹר יֹוֵסף ֶאת ַהֲחֹלמֹות ֲאׁשֶ ַוּיִ ט  

ם, ִלְראֹות  ִלים ַאּתֶ ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם: ְמַרּגְ
אֶתם. ֶאת־ֶעְרַות ָהָאֶרץ ּבָ

אּו  ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו: ֹלא, ֲאֹדִני, ַוֲעָבֶדיָך ּבָ י  
ר־ֹאֶכל. ּבָ ִלׁשְ

ִנים ֲאַנְחנּו,  ֵני ִאיׁש־ֶאָחד ָנְחנּו, ּכֵ נּו ּבְ ּלָ ּכֻ יא  

ִלים. ֹלא־ָהיּו ֲעָבֶדיָך ְמַרּגְ
י־ֶעְרַות ָהָאֶרץ  ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם: ֹלא, ּכִ יב  

אֶתם ִלְראֹות. ּבָ
ר ֲעָבֶדיָך ַאִחים ֲאַנְחנּו,  ֵנים ָעׂשָ ַוּיֹאְמרּו: ׁשְ יג  

טֹן  ה ַהּקָ ָנַען, ְוִהּנֵ ֶאֶרץ ּכְ ֵני ִאיׁש־ֶאָחד ּבְ ּבְ
ֶאת־ָאִבינּו ַהּיֹום ְוָהֶאָחד ֵאיֶנּנּו.

י  ְרּתִ ּבַ ר ּדִ ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף: הּוא ֲאׁשֶ יד  

ם. ִלים ַאּתֶ ֲאֵלֶכם ֵלאֹמר, ְמַרּגְ
י  ה, ּכִ ְצאּו ִמּזֶ ֵחנּו: ֵחי ַפְרעֹה ִאם־ּתֵ ּבָ זֹאת ּתִ ּבְ טו  

ה. טֹן ֵהּנָ בֹוא ֲאִחיֶכם ַהּקָ ִאם־ּבְ
ם  ח ֶאת־ֲאִחיֶכם, ְוַאּתֶ ם ֶאָחד ְוִיּקַ ְלחּו ִמּכֶ ׁשִ טז  

ֶכם.  ְבֵריֶכם, ַהֱאֶמת ִאּתְ ֲחנּו ּדִ ֵהָאְסרּו, ְוִיּבָ
ם. ִלים ַאּתֶ י ְמַרּגְ ְוִאם־ֹלא, ֵחי ַפְרֹעה, ּכִ

ר: ֶרק ְמֻסּפָ ּפֶ  ּבַ
יָרם ַאְך ֵהם ֹלא  ֵני ַיֲעֹקב ָיְצאּו ְלִמְצַרִים, יֹוֵסף ִהּכִ ּבְ

ירּוהּו.  ִהּכִ
ִלים. ֵהם ְמַרּגְ  יֹוֵסף ָטַען ׁשֶ

בּוָאה ְוָדַרׁש ֵמֶהם ָלׁשּוב ְלִמְצַרִים  יֹוֵסף ָמַכר ָלֶהם ּתְ
ְנָיִמין. ִעם ּבִ

יר  ִאּלּו ֵאינֹו ַמּכִ ה ֶאת ַעְצמֹו ּכְ ר — ָעׂשָ ְתַנּכֵ ַוּיִ ז  
אֹוָתם.

ָאָדם ָזר ְוׁשֹוֶנה ִנְקָרא ָנְכִרי.  
ם אֹוְסִפים  ַאּתֶ ד ׁשֶ ם — ֲאִני חֹוׁשֵ ִלים ַאּתֶ ְמַרּגְ ט  

יק. ֵדי ְלַהּזִ ִדיָנה ּכְ ֶתר ְיִדיעֹות ַעל סֹודֹות ַהּמְ ּסֵ ּבַ
אֶתם — ִלְראֹות  ִלְראֹות ֶאת־ֶעְרַות ָהָאֶרץ ּבָ  

ִדיָנה. ְמקֹומֹות ֹלא מּוָגִנים, ְלַגּלֹות ֶאת סֹודֹות ַהּמְ
ִנים  — ּדֹוְבֵרי ֱאֶמת. ּכֵ יא  

ן. הּוא ּכֵ ר ְודֹוֵבר ֱאֶמת אֹוְמִרים ׁשֶ ַעל ָאָדם ָיׁשָ  

ים. ין ַהַחּיִ ְוָהֶאָחד ֵאיֶנּנּו — ֵמת, ֵאיֶנּנּו ּבֵ יג  

בּוָעה. ֵחי ַפְרֹעה — ׁשְ טו  
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ֹלֶשת ָיִמים. ָמר ׁשְ ֱאֹסף ֹאָתם ֶאל־ִמׁשְ ַוּיֶ יז  
י:  ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהּשׁ ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ּבַ  יח  

ֹזאת ֲעׂשּו ִוְחיּו, ֶאת־ָהֱאֹלִהים ֲאִני ָיֵרא.
ֵבית  ם, ֲאִחיֶכם ֶאָחד ֵיָאֵסר ּבְ ִנים ַאּתֶ ִאם־ּכֵ יט  

ֶבר ַרֲעבֹון  ם ְלכּו ָהִביאּו ׁשֶ ַמְרֶכם, ְוַאּתֶ ִמׁשְ
יֶכם. ּתֵ ּבָ

ִביאּו ֵאַלי,  ֹטן ּתָ ְוֶאת־ֲאִחיֶכם ַהּקָ  כ  
ֲעׂשּו־ֵכן. ְוֵיָאְמנּו ִדְבֵריֶכם ְוֹלא ָתמּותּו. ַוּיַ

ִמים  ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל־ָאִחיו: ֲאָבל ֲאׁשֵ כא  

ר ָרִאינּו ָצַרת ַנְפׁשֹו  ֲאַנְחנּו ַעל־ָאִחינּו, ֲאׁשֶ
ָאה  ן ּבָ ָמְענּו. ַעל־ּכֵ ִהְתַחְננֹו ֵאֵלינּו ְוֹלא ׁשָ ּבְ

ָרה ַהּזֹאת. ֵאֵלינּו ַהּצָ
י  ַען ְראּוֵבן ֹאָתם ֵלאֹמר: ֲהלֹוא ָאַמְרּתִ ַוּיַ כב  

ֶלד, ְוֹלא  ֶחְטאּו ַבּיֶ ֲאֵליֶכם ֵלאֹמר, ַאל־ּתֶ
ה ִנְדָרׁש. מֹו ִהּנֵ ם, ְוַגם־ּדָ ַמְעּתֶ ׁשְ

ִליץ  י ַהּמֵ י ׁשֵֹמַע יֹוֵסף, ּכִ ְוֵהם ֹלא ָיְדעּו ּכִ כג  
יֹנָתם. ּבֵ

ר  ב ֲאֵלֶהם, ַוְיַדּבֵ ׁשָ . ַוּיָ ְבךְּ ּסֹב ֵמֲעֵליֶהם ַוּיֵ ַוּיִ כד  

ֱאֹסר  ְמעֹון, ַוּיֶ ם ֶאת־ׁשִ ח ֵמִאּתָ ּקַ ֲאֵלֶהם, ַוּיִ
ֹאתֹו ְלֵעיֵניֶהם.

יב  ר, ּוְלָהׁשִ ֵליֶהם ּבָ ַוְיַצו יֹוֵסף ַוְיַמְלאּו ֶאת־ּכְ כה  

ּקֹו ְוָלֵתת ָלֶהם ֵצָדה  יֶהם ִאיׁש ֶאל־ׂשַ ְסּפֵ ּכַ
ן. ַעׂש ָלֶהם ּכֵ ֶרְך. ַוּיַ ַלּדָ

ָמר — ַמֲאָסר. ִמׁשְ יז  

ָצַרת ַנְפׁשֹו — ָרִאינּו ֶאת ִסְבלֹו.  כא  

ַפְכנּו ֶאת  ָ ּשׁ ה ִנְדָרׁש — ֶזה ֹעֶנׁש ַעל ׁשֶ מֹו ִהּנֵ ְוַגם־ּדָ כב  
ַרְמנּו ְלמֹותֹו. ּגָ מֹו, ׁשֶ ּדָ

ָפָתם. י ׁשֵֹמַע יֹוֵסף — יֹוֵסף ֵהִבין ֶאת ׂשְ ּכִ כג  
יֵניֶהם  ָמן ָהָיה ּבֵ ֻתְרּגְ יֹנָתם — ַהּמְ ִליץ ּבֵ י ַהּמֵ ּכִ  

ְבֵרי יֹוֵסף ָלַאִחים. ם ֶאת ּדִ ְוִתְרּגֵ
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ֹלֶשת ָיִמים. ָמר ׁשְ ֱאֹסף ֹאָתם ֶאל־ִמׁשְ ַוּיֶ יז  
י:  ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהּשׁ ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ּבַ  יח  

ֹזאת ֲעׂשּו ִוְחיּו, ֶאת־ָהֱאֹלִהים ֲאִני ָיֵרא.
ֵבית  ם, ֲאִחיֶכם ֶאָחד ֵיָאֵסר ּבְ ִנים ַאּתֶ ִאם־ּכֵ יט  

ֶבר ַרֲעבֹון  ם ְלכּו ָהִביאּו ׁשֶ ַמְרֶכם, ְוַאּתֶ ִמׁשְ
יֶכם. ּתֵ ּבָ

ִביאּו ֵאַלי,  ֹטן ּתָ ְוֶאת־ֲאִחיֶכם ַהּקָ  כ  
ֲעׂשּו־ֵכן. ְוֵיָאְמנּו ִדְבֵריֶכם ְוֹלא ָתמּותּו. ַוּיַ

ִמים  ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל־ָאִחיו: ֲאָבל ֲאׁשֵ כא  

ר ָרִאינּו ָצַרת ַנְפׁשֹו  ֲאַנְחנּו ַעל־ָאִחינּו, ֲאׁשֶ
ָאה  ן ּבָ ָמְענּו. ַעל־ּכֵ ִהְתַחְננֹו ֵאֵלינּו ְוֹלא ׁשָ ּבְ

ָרה ַהּזֹאת. ֵאֵלינּו ַהּצָ
י  ַען ְראּוֵבן ֹאָתם ֵלאֹמר: ֲהלֹוא ָאַמְרּתִ ַוּיַ כב  

ֶלד, ְוֹלא  ֶחְטאּו ַבּיֶ ֲאֵליֶכם ֵלאֹמר, ַאל־ּתֶ
ה ִנְדָרׁש. מֹו ִהּנֵ ם, ְוַגם־ּדָ ַמְעּתֶ ׁשְ

ִליץ  י ַהּמֵ י ׁשֵֹמַע יֹוֵסף, ּכִ ְוֵהם ֹלא ָיְדעּו ּכִ כג  
יֹנָתם. ּבֵ

ר  ב ֲאֵלֶהם, ַוְיַדּבֵ ׁשָ . ַוּיָ ְבךְּ ּסֹב ֵמֲעֵליֶהם ַוּיֵ ַוּיִ כד  

ֱאֹסר  ְמעֹון, ַוּיֶ ם ֶאת־ׁשִ ח ֵמִאּתָ ּקַ ֲאֵלֶהם, ַוּיִ
ֹאתֹו ְלֵעיֵניֶהם.

יב  ר, ּוְלָהׁשִ ֵליֶהם ּבָ ַוְיַצו יֹוֵסף ַוְיַמְלאּו ֶאת־ּכְ כה  

ּקֹו ְוָלֵתת ָלֶהם ֵצָדה  יֶהם ִאיׁש ֶאל־ׂשַ ְסּפֵ ּכַ
ן. ַעׂש ָלֶהם ּכֵ ֶרְך. ַוּיַ ַלּדָ

ָמר — ַמֲאָסר. ִמׁשְ יז  

ָצַרת ַנְפׁשֹו — ָרִאינּו ֶאת ִסְבלֹו.  כא  

ַפְכנּו ֶאת  ָ ּשׁ ה ִנְדָרׁש — ֶזה ֹעֶנׁש ַעל ׁשֶ מֹו ִהּנֵ וְַגם־ּדָ כב  
ַרְמנּו ְלמֹותֹו. ּגָ מֹו, ׁשֶ ּדָ

ָפָתם. י ׁשֵֹמַע יֹוֵסף — יֹוֵסף ֵהִבין ֶאת ׂשְ ּכִ כג  
יֵניֶהם  ָמן ָהָיה ּבֵ ֻתְרּגְ יֹנָתם — ַהּמְ ִליץ ּבֵ י ַהּמֵ ּכִ  

ְבֵרי יֹוֵסף ָלַאִחים. ם ֶאת ּדִ ְוִתְרּגֵ



ְלכּו  ְבָרם ַעל־ֲחֹמֵריֶהם ַוּיֵ אּו ֶאת־ׁשִ ׂשְ ַוּיִ כו  
ם. ָ ִמּשׁ

ּקֹו ָלֵתת ִמְסּפֹוא  ח ָהֶאָחד ֶאת־ׂשַ ְפּתַ ַוּיִ כז  
ה־הּוא  ְסּפֹו ְוִהּנֵ ְרא ֶאת־ּכַ לֹון, ַוּיַ ּמָ ַלֲחֹמרֹו ּבַ

ְחּתֹו. ִפי ַאְמּתַ ּבְ
ה  י ְוַגם ִהּנֵ ְסּפִ ב ּכַ ַוּיֹאֶמר ֶאל־ֶאָחיו: הּוׁשַ כח  

ֶחְרדּו ִאיׁש  ם ַוּיֶ ֵצא ִלּבָ י. ַוּיֵ ְחּתִ ְבַאְמּתַ
ה ֱאֹלִהים  ֶאל־ָאִחיו ֵלאֹמר, ַמה־ּזֹאת ָעׂשָ

ָלנּו.
ָנַען,  ֹבאּו ֶאל־ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם ַאְרָצה ּכְ ַוּיָ כט  

ל־ַהּקֹֹרת ֹאָתם ֵלאֹמר: ידּו לֹו ֶאת ּכָ ּגִ ַוּיַ
נּו ָקׁשֹות,  ר ָהִאיׁש ֲאֹדֵני ָהָאֶרץ ִאּתָ ּבֶ ּדִ ל  

ִלים ֶאת־ָהָאֶרץ. ְמַרּגְ ן ֹאָתנּו ּכִ ּתֵ ַוּיִ
ִנים ֲאָנְחנּו, ֹלא ָהִיינּו  ַוּנֹאֶמר ֵאָליו, ּכֵ לא  

ִלים. ְמַרּגְ

נּו ּבֹו. ׁשְ ּיָ קֹום ׁשֶ ּמָ לֹון — ּבַ ּמָ ּבַ כז  
ּלֹו. ק ׁשֶ ְחּתֹו — ַהּשַׂ ַאְמּתַ  

ֲחדּו ְוִנְבֲהלּו ְמאֹוד. ֶחְרדּו  — ּפָ ם ַוּיֶ ֵצא ִלּבָ ַוּיֵ כח  

ִמְצַרִים. ָרה ָלֶהם ּבְ ּקָ ל ָמה ׁשֶ ל־ַהּקֹֹרת ֹאָתם — ּכָ ּכָ כט 

יט  ּלִ ַ הּוא ַהּשׁ ָהִאיׁש ֲאֹדֵני ָהָאֶרץ — יֹוֵסף, ׁשֶ ל 
ְוָהָאדֹון.

י ִצּיּור ִקיר ִמְצִרי ִכיר — ִאּיּור ַעל ּפִ ִקיד ִמְצִרי ּבָ רּות ּפָ ׁשֵ ִאיׁש ּבְ
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ֵני ָאִבינּו,  ר ֲאַנְחנּו ַאִחים ּבְ ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ לב  

ֹטן ַהּיֹום ֶאת־ָאִבינּו  ָהֶאָחד ֵאיֶנּנּו, ְוַהּקָ
ָנַען. ֶאֶרץ ּכְ ּבְ

ֹזאת  ַוּיֹאֶמר ֵאֵלינּו ָהִאיׁש ֲאֹדֵני ָהָאֶרץ, ּבְ לג  
יחּו  ם, ֲאִחיֶכם ָהֶאָחד ַהּנִ י ֵכִנים ַאּתֶ ֵאַדע ּכִ

יֶכם ְקחּו ָוֵלכּו. ּתֵ י ְוֶאת־ַרֲעבֹון ּבָ ִאּתִ
ֹטן ֵאַלי, ְוֵאְדָעה,  ְוָהִביאּו ֶאת־ֲאִחיֶכם ַהּקָ לד  

ם.  י ֵכִנים ַאּתֶ ם, ּכִ ִלים ַאּתֶ י ֹלא ְמַרּגְ ּכִ
ן ָלֶכם, ְוֶאת־ָהָאֶרץ  ֶאת־ֲאִחיֶכם ֶאּתֵ

ְסָחרּו. ּתִ
ה־ִאיׁש  יֶהם, ְוִהּנֵ ּקֵ ַוְיִהי ֵהם ְמִריִקים ׂשַ לה  

ְראּו ֶאת־ְצרֹרֹות  ּקֹו, ַוּיִ ׂשַ ְסּפֹו ּבְ ְצרֹור־ּכַ
יָראּו. ה ַוֲאִביֶהם, ַוּיִ יֶהם, ֵהּמָ ְסּפֵ ּכַ

ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם: ֹאִתי  לו  
ְמעֹון ֵאיֶנּנּו,  ם, יֹוֵסף ֵאיֶנּנּו, ְוׁשִ ְלּתֶ ּכַ ׁשִ

ָנה. חּו. ָעַלי ָהיּו ֻכּלָ ּקָ ְנָיִמן ּתִ ְוֶאת־ּבִ
ֵני  ַוּיֹאֶמר ְראּוֵבן ֶאל־ָאִביו ֵלאֹמר: ֶאת־ׁשְ לז  
ָנה  ִמית, ִאם־ֹלא ֲאִביֶאּנּו ֵאֶליָך. ּתְ ָבַני ּתָ

יֶבּנּו ֵאֶליָך. ֹאתֹו ַעל־ָיִדי, ַוֲאִני ֲאׁשִ
י־ָאִחיו ֵמת  ֶכם. ּכִ ִני ִעּמָ ַוּיֹאֶמר: ֹלא־ֵיֵרד ּבְ לח  

ֶרְך,  ּדֶ ָאר, ּוְקָרָאהּו ָאסֹון ּבַ ְוהּוא ְלַבּדֹו ִנׁשְ
יָבִתי  ם ֶאת־ׂשֵ ְלכּו־ָבּה, ְוהֹוַרְדּתֶ ר ּתֵ ֲאׁשֶ

אֹוָלה. ָיגֹון ׁשְ ּבְ

ְך  ים ְלִהְתַהּלֵ ּיִ ְהיּו ָחְפׁשִ ְסָחרּו — ּתִ ְוֶאת־ָהָאֶרץ ּתִ לד  
ֶביָה. ִמְצַרִים ְוִלְסֹחר ִעם ּתֹוׁשָ ּבְ

ְמִריִקים — ְמרֹוְקִנים. לה 
ְצרֹור — ֲחִביָלה.  

ּכּול  ְגְרמּו ִלי ִלְהיֹות ָאב ׁשַ ם — ּתִ ְלּתֶ ּכַ ֹאִתי ׁשִ לו  
ְלָבִנים נֹוָסִפים.

אּו ָעַלי. רֹות ּבָ ל ַהּצָ ָנה — ּכָ ָעַלי ָהיּו ֻכּלָ  

אֹוָלה — ָאמּות  ָיגֹון ׁשְ יָבִתי ּבְ ם ֶאת־ׂשֵ ְוהֹוַרְדּתֶ לח  
ַצַער ַרב. ּבְ
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ֵני ָאִבינּו,  ר ֲאַנְחנּו ַאִחים ּבְ ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ לב  

ֹטן ַהּיֹום ֶאת־ָאִבינּו  ָהֶאָחד ֵאיֶנּנּו, ְוַהּקָ
ָנַען. ֶאֶרץ ּכְ ּבְ

ֹזאת  ַוּיֹאֶמר ֵאֵלינּו ָהִאיׁש ֲאֹדֵני ָהָאֶרץ, ּבְ לג  
יחּו  ם, ֲאִחיֶכם ָהֶאָחד ַהּנִ י ֵכִנים ַאּתֶ ֵאַדע ּכִ

יֶכם ְקחּו ָוֵלכּו. ּתֵ י ְוֶאת־ַרֲעבֹון ּבָ ִאּתִ
ֹטן ֵאַלי, ְוֵאְדָעה,  ְוָהִביאּו ֶאת־ֲאִחיֶכם ַהּקָ לד  

ם.  י ֵכִנים ַאּתֶ ם, ּכִ ִלים ַאּתֶ י ֹלא ְמַרּגְ ּכִ
ן ָלֶכם, ְוֶאת־ָהָאֶרץ  ֶאת־ֲאִחיֶכם ֶאּתֵ

ְסָחרּו. ּתִ
ה־ִאיׁש  יֶהם, ְוִהּנֵ ּקֵ ַוְיִהי ֵהם ְמִריִקים ׂשַ לה  

ְראּו ֶאת־ְצרֹרֹות  ּקֹו, ַוּיִ ׂשַ ְסּפֹו ּבְ ְצרֹור־ּכַ
יָראּו. ה ַוֲאִביֶהם, ַוּיִ יֶהם, ֵהּמָ ְסּפֵ ּכַ

ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם: ֹאִתי  לו  
ְמעֹון ֵאיֶנּנּו,  ם, יֹוֵסף ֵאיֶנּנּו, ְוׁשִ ְלּתֶ ּכַ ׁשִ

ָנה. חּו. ָעַלי ָהיּו ֻכּלָ ּקָ ְנָיִמן ּתִ ְוֶאת־ּבִ
ֵני  ַוּיֹאֶמר ְראּוֵבן ֶאל־ָאִביו ֵלאֹמר: ֶאת־ׁשְ לז  
ָנה  ִמית, ִאם־ֹלא ֲאִביֶאּנּו ֵאֶליָך. ּתְ ָבַני ּתָ

יֶבּנּו ֵאֶליָך. ֹאתֹו ַעל־ָיִדי, ַוֲאִני ֲאׁשִ
י־ָאִחיו ֵמת  ֶכם. ּכִ ִני ִעּמָ ַוּיֹאֶמר: ֹלא־ֵיֵרד ּבְ לח  

ֶרְך,  ּדֶ ָאר, ּוְקָרָאהּו ָאסֹון ּבַ ְוהּוא ְלַבּדֹו ִנׁשְ
יָבִתי  ם ֶאת־ׂשֵ ְלכּו־ָבּה, ְוהֹוַרְדּתֶ ר ּתֵ ֲאׁשֶ

אֹוָלה. ָיגֹון ׁשְ ּבְ

ְך  ים ְלִהְתַהּלֵ ּיִ ְהיּו ָחְפׁשִ ְסָחרּו — ּתִ וְֶאת־ָהָאֶרץ ּתִ לד  
ֶביָה. ִמְצַרִים ְוִלְסֹחר ִעם ּתֹוׁשָ ּבְ

ְמִריִקים — ְמרֹוְקִנים. לה 
ְצרֹור — ֲחִביָלה.  

ּכּול  ְגְרמּו ִלי ִלְהיֹות ָאב ׁשַ ם — ּתִ ְלּתֶ ּכַ ֹאִתי ׁשִ לו  
ְלָבִנים נֹוָסִפים.

אּו ָעַלי. רֹות ּבָ ל ַהּצָ ָנה — ּכָ ָעַלי ָהיּו ֻכּלָ  

אֹוָלה — ָאמּות  ָיגֹון ׁשְ יָבִתי ּבְ ם ֶאת־ׂשֵ ְוהֹוַרְדּתֶ לח  
ַצַער ַרב. ּבְ



ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק מב

יֹוֵסף ּפָגַׁש ֶאת אֶָחיו

ִקְראּו אֶת ַהֶּפֶרק

יר ָמה ָקָרה. ְסּבִ ט ַהּמַ ּפָ ְתבּו ְלָכל ִאּיּור ִמׁשְ ּכִ  .1

ב. א.

ד.ג.
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.1
יש כאן הזדמנות לקריאה 
קולית גם מתוך האיורים 

וגם מתוך הטקסט התנ"כי. 
חשוב להקפיד על הטעמה, 

על דיוק ועל קצב.
אפשר להציע לתלמידים 
לספר את הסיפור בעזרת 

האיורים.

אפשר לשאול:
א. מהו המהפך שחל 

ביחסים בין האחים לבין 
יוסף?

יש להניח שהתלמידים 
יראו את תלותם של 

האחים ביוסף לעומת 
תלותו בהם בעבר. 

יוסף ידע מי הם, אך הם 
לא ידעו מי הוא.

ב.  מדוע התנכר יוסף 
לאחיו?

התלמידים בוודאי ידברו 
על נקמה מתוקה, אך 

אפשר להאיר זווית נוספת: 
יכול להיות שיוסף רצה 

לתת להם הזדמנות לחזור 
ולחשוב על מה שעוללו 
לאִחיהם, וייתכן שרצה 
לאפשר להם להתחרט.
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לֹון.  ִמְצַרִים ּוַבּמָ ָרה ָלֶהם ּבְ ּקָ ל ָמה ׁשֶ בּו ָהַאִחים ַעל ּכָ לֹון, ָחׁשְ ּמָ ר ָהיּו ּבַ ֲאׁשֶ 2. ּכַ

ְפסּוִקים כא, כז, כח. בּו. ּתּוְכלּו ְלֵהָעֵזר ּבִ ֲערּו ָמה ָחׁשְ ׁשַ

ז.

ו. ה.

.2
אפשר לשאול:

מי מבין האחים גילה 
אחריות?

אפשר לערוך השוואה 
בין התנהגות ראובן כאן 

להתנהגותו במכירת 
יוסף, ולשער מדוע לא 
קיבל יעקב את הצעתו 

של ראובן )פסוק לז(. יש 
להניח שהתלמידים יוכלו 

לענות, שבניו של ראובן הם 
נכדיו של יעקב, ולכן לא 

יכול היה יעקב לקבל את 
הצעתו של ראובן.
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לֹון.  ִמְצַרִים ּוַבּמָ ָרה ָלֶהם ּבְ ּקָ ל ָמה ׁשֶ בּו ָהַאִחים ַעל ּכָ לֹון, ָחׁשְ ּמָ ר ָהיּו ּבַ ֲאׁשֶ 2. ּכַ

ְפסּוִקים כא, כז, כח. בּו. ּתּוְכלּו ְלֵהָעֵזר ּבִ ֲערּו ָמה ָחׁשְ ׁשַ

ז.

ו. ה.

.2
אפשר לשאול:

מי מבין האחים גילה 
אחריות?

אפשר לערוך השוואה 
בין התנהגות ראובן כאן 

להתנהגותו במכירת 
יוסף, ולשער מדוע לא 
קיבל יעקב את הצעתו 

של ראובן )פסוק לז(. יש 
להניח שהתלמידים יוכלו 

לענות, שבניו של ראובן הם 
נכדיו של יעקב, ולכן לא 

יכול היה יעקב לקבל את 
הצעתו של ראובן.



יֵניֶהם. ר ּבֵ ׁשֶ ירּו ֶאת ַהּקֶ ִאים ְוַהְסּבִ ִאּיּוִרים ַהּבָ 3. ִהְתּבֹוְננּו ּבָ

הּוא לֹא  ּפּור ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ׁשֶ יֹוֵסף לֹא ִהְתַנֵהג ָיֶפה ֶאל ֶאָחיו, ַאְך ְלִפי ַהּסִ   .4

ְך.  ַמח ְלִהְתַנֵהג ּכָ  ׂשָ

יג? ׁש ְלַהּשִׂ ּקֵ ְך? ָמה הּוא ּבִ ן ִהְתַנֵהג ּכָ ַמּדּוע ִאם ּכֵ
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.3
העיון באיורים ירמז 

לתלמידים שיש קשר בין 
הסיטואציה שבה אחי יוסף 

משתחווים לפניו, לבין 
חלומות יוסף בנעוריו.

האיורים מהווים דוגמה 
לכך שהחלומות במקרא 
באים לרֵמז על אירועים 

שיקרו בעתיד.

ֶּפֶרק מג

ָאֶרץ. ֵבד ּבָ ְוָהָרָעב ּכָ א  
ר  ֶבר, ֲאׁשֶ ֶ ּלּו ֶלֱאֹכל ֶאת־ַהּשׁ ר ּכִ ֲאׁשֶ ַוְיִהי ּכַ ב  
ְצָרִים, ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֲאִביֶהם:  ֵהִביאּו ִמּמִ

ְברּו־ָלנּו ְמַעט־ֹאֶכל. בּו ׁשִ ׁשֻ
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְיהּוָדה ֵלאֹמר: ָהֵעד ֵהִעד  ג  

י  ְלּתִ נּו ָהִאיׁש ֵלאֹמר, ֹלא־ִתְראּו ָפַני, ּבִ ּבָ
ֶכם. ֲאִחיֶכם ִאּתְ

נּו, ֵנְרָדה  ַח ֶאת־ָאִחינּו ִאּתָ ּלֵ ָך ְמׁשַ ִאם־ֶיׁשְ ד  
ָרה ְלָך ֹאֶכל. ּבְ ְוִנׁשְ

י־ָהִאיׁש  ַח, ֹלא ֵנֵרד, ּכִ ּלֵ ְוִאם־ֵאיְנָך ְמׁשַ ה  
י ֲאִחיֶכם  ְלּתִ ָאַמר ֵאֵלינּו ֹלא־ִתְראּו ָפַני, ּבִ

ֶכם. ִאּתְ
יד  ָרֵאל: ָלָמה ֲהֵרֹעֶתם ִלי, ְלַהּגִ ַוּיֹאֶמר ִיׂשְ ו  

ָלִאיׁש ַהעֹוד ָלֶכם ָאח?
נּו  ַאל־ָהִאיׁש ָלנּו ּוְלמֹוַלְדּתֵ אֹול ׁשָ ַוּיֹאְמרּו: ׁשָ ז  

ֵלאמֹר: ַהעֹוד ֲאִביֶכם ַחי? ֲהֵיׁש ָלֶכם ָאח? 
ה. ֲהָידֹוַע  ָבִרים ָהֵאּלֶ י ַהּדְ ד־לֹו ַעל־ּפִ ּגֶ ַוּנַ

י יֹאַמר הֹוִרידּו ֶאת־ֲאִחיֶכם? ֵנַדע, ּכִ
ְלָחה  ָרֵאל ָאִביו: ׁשִ ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ֶאל־ִיׂשְ ח  
י ְוָנקּוָמה ְוֵנֵלָכה, ְוִנְחֶיה ְולֹא  ַער ִאּתִ ַהּנַ

נּו. ם־ַטּפֵ ה ּגַ ם־ֲאַנְחנּו ַגם־ַאּתָ ָנמּות, ּגַ
ּנּו. ִאם־ֹלא  ַבְקׁשֶ ִדי ּתְ ָאֹנִכי ֶאֶעְרֶבּנּו, ִמּיָ ט  

יו ְלָפֶניָך, ְוָחָטאִתי  ְגּתִ ֲהִביֹאִתיו ֵאֶליָך ְוִהּצַ
ִמים. ל־ַהּיָ ְלָך ּכָ

ר: סּוק יז ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ְצַרִים, ָאַזל, ְוָהָיה ָצִריְך  ֵהִביאּו ָהַאִחים ִמּמִ זֹון, ׁשֶ ַהּמָ

 ָלֶרֶדת ׁשּוב ְלִמְצַרִים.
ְנָיִמין. ֹלַח ֶאת ּבִ ְכֵנַע ֶאת ַיֲעֹקב ִלׁשְ ְיהּוָדה ׁשִ

מּו. ּלּו  — ִסּיְ ּכִ ב  

ָהֵעד ֵהִעד — ִהְזִהיר. ג  

ה. ָך — ִאם ַאּתָ ִאם־ֶיׁשְ ד  

ָחה. ּפָ ׁשְ נּו — ַיְלֵדי ַהּמִ ַטּפֵ ח  

ָאֹנִכי ֶאֶעְרֶבּנּו — ֲאִני ָעֵרב ְלׁשּובֹו, ֲאִני ַאְחַראי  ט  
לֹומֹו. ִלׁשְ
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ָאֶרץ. ֵבד ּבָ ְוָהָרָעב ּכָ א  
ר  ֶבר, ֲאׁשֶ ֶ ּלּו ֶלֱאֹכל ֶאת־ַהּשׁ ר ּכִ ֲאׁשֶ ַוְיִהי ּכַ ב  
ְצָרִים, ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֲאִביֶהם:  ֵהִביאּו ִמּמִ

ְברּו־ָלנּו ְמַעט־ֹאֶכל. בּו ׁשִ ׁשֻ
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְיהּוָדה ֵלאֹמר: ָהֵעד ֵהִעד  ג  

י  ְלּתִ נּו ָהִאיׁש ֵלאֹמר, ֹלא־ִתְראּו ָפַני, ּבִ ּבָ
ֶכם. ֲאִחיֶכם ִאּתְ

נּו, ֵנְרָדה  ַח ֶאת־ָאִחינּו ִאּתָ ּלֵ ָך ְמׁשַ ִאם־ֶיׁשְ ד  
ָרה ְלָך ֹאֶכל. ּבְ ְוִנׁשְ

י־ָהִאיׁש  ַח, ֹלא ֵנֵרד, ּכִ ּלֵ ְוִאם־ֵאיְנָך ְמׁשַ ה  
י ֲאִחיֶכם  ְלּתִ ָאַמר ֵאֵלינּו ֹלא־ִתְראּו ָפַני, ּבִ

ֶכם. ִאּתְ
יד  ָרֵאל: ָלָמה ֲהֵרֹעֶתם ִלי, ְלַהּגִ ַוּיֹאֶמר ִיׂשְ ו  

ָלִאיׁש ַהעֹוד ָלֶכם ָאח?
נּו  ַאל־ָהִאיׁש ָלנּו ּוְלמֹוַלְדּתֵ אֹול ׁשָ ַוּיֹאְמרּו: ׁשָ ז  

ֵלאמֹר: ַהעֹוד ֲאִביֶכם ַחי? ֲהֵיׁש ָלֶכם ָאח? 
ה. ֲהָידֹוַע  ָבִרים ָהֵאּלֶ י ַהּדְ ד־לֹו ַעל־ּפִ ּגֶ ַוּנַ

י יֹאַמר הֹוִרידּו ֶאת־ֲאִחיֶכם? ֵנַדע, ּכִ
ְלָחה  ָרֵאל ָאִביו: ׁשִ ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ֶאל־ִיׂשְ ח  
י ְוָנקּוָמה ְוֵנֵלָכה, ְוִנְחֶיה ְולֹא  ַער ִאּתִ ַהּנַ

נּו. ם־ַטּפֵ ה ּגַ ם־ֲאַנְחנּו ַגם־ַאּתָ ָנמּות, ּגַ
ּנּו. ִאם־ֹלא  ַבְקׁשֶ ִדי ּתְ ָאֹנִכי ֶאֶעְרֶבּנּו, ִמּיָ ט  

יו ְלָפֶניָך, ְוָחָטאִתי  ְגּתִ ֲהִביֹאִתיו ֵאֶליָך ְוִהּצַ
ִמים. ל־ַהּיָ ְלָך ּכָ

ר: סּוק יז ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ְצַרִים, ָאַזל, ְוָהָיה ָצִריְך  ֵהִביאּו ָהַאִחים ִמּמִ זֹון, ׁשֶ ַהּמָ

 ָלֶרֶדת ׁשּוב ְלִמְצַרִים.
ְנָיִמין. ֹלַח ֶאת ּבִ ְכֵנַע ֶאת ַיֲעֹקב ִלׁשְ ְיהּוָדה ׁשִ

מּו. ּלּו  — ִסּיְ ּכִ ב  

ָהֵעד ֵהִעד — ִהְזִהיר. ג  

ה. ָך — ִאם ַאּתָ ִאם־ֶיׁשְ ד  

ָחה. ּפָ ׁשְ נּו — ַיְלֵדי ַהּמִ ַטּפֵ ח  

ָאֹנִכי ֶאֶעְרֶבּנּו — ֲאִני ָעֵרב ְלׁשּובֹו, ֲאִני ַאְחַראי  ט  
לֹומֹו. ִלׁשְ
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ְבנּו ֶזה  ה ׁשַ י־ַעּתָ י לּוֵלא ִהְתַמְהָמְהנּו, ּכִ ּכִ י  

ַפֲעָמִים.
ן  ָרֵאל ֲאִביֶהם: ִאם־ּכֵ ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִיׂשְ יא  

ְמַרת ָהָאֶרץ  ֵאפֹוא ֹזאת ֲעׂשּו: ְקחּו ִמּזִ
ְכֵליֶכם ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמְנָחה, ְמַעט ֳצִרי  ּבִ
ֵקִדים. ְטִנים ּוׁשְ ַבׁש, ְנֹכאת ָוֹלט, ּבָ ּוְמַעט ּדְ

ֶסף  ֶנה ְקחּו ְבֶיְדֶכם, ְוֶאת־ַהּכֶ ְוֶכֶסף ִמׁשְ יב  

יבּו ְבֶיְדֶכם.  ׁשִ ֹחֵתיֶכם ּתָ ִפי ַאְמּתְ ב ּבְ ַהּמּוׁשָ
ה הּוא. ּגֶ אּוַלי ִמׁשְ

ְוֶאת־ֲאִחיֶכם ָקחּו, ְוקּומּו ׁשּובּו  יג  
ֶאל־ָהִאיׁש.

ן ָלֶכם ַרֲחִמים ִלְפֵני ָהִאיׁש,  י ִיּתֵ ּדַ ְוֵאל ׁשַ יד  

ְנָיִמין.  ח ָלֶכם ֶאת־ֲאִחיֶכם ַאֵחר ְוֶאת־ּבִ ּלַ ְוׁשִ
י. ָכְלּתִ י ׁשָ כְֹלּתִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ַוֲאִני, ּכַ

ְנָחה ַהּזֹאת,  ים ֶאת־ַהּמִ ְקחּו ָהֲאָנׁשִ ַוּיִ טו  
ְנָיִמן,  ֶסף ָלְקחּו ְבָיָדם ְוֶאת־ּבִ ֶנה־ּכֶ ּוִמׁשְ

ַעְמדּו ִלְפֵני יֹוֵסף. ְרדּו ִמְצַרִים, ַוּיַ ֻקמּו ַוּיֵ ַוּיָ
ְנָיִמין, ַוּיֹאֶמר  ם ֶאת־ּבִ ְרא יֹוֵסף ִאּתָ ַוּיַ טז  
ים  יתֹו: ָהֵבא ֶאת־ָהֲאָנׁשִ ר ַעל־ּבֵ ַלֲאׁשֶ

י ֹיאְכלּו  י ִאּתִ ְיָתה ּוְטֹבַח ֶטַבח ְוָהֵכן, ּכִ ַהּבָ
ֳהָרִים. ּצָ ים ּבַ ָהֲאָנׁשִ

ֵבא  ר ָאַמר יֹוֵסף, ַוּיָ ֲאׁשֶ ַעׂש ָהִאיׁש ּכַ ַוּיַ יז  
יָתה יֹוֵסף. ים ּבֵ ָהִאיׁש ֶאת־ָהֲאָנׁשִ

ְבנּו. ִהְתַמְהָמְהנּו — ִהְתַעּכַ י  

ִרי ָהָאֶרץ. ְמַרת ָהָאֶרץ — ִמּפְ ִמּזִ יא  

ַנִים. י ׁשְ פּול, ּפִ ֶסף ּכָ ֶנה — ְסכּום ּכֶ ְוֶכֶסף ִמׁשְ יב 
ִגיָאה, ָטעּות. ה — ׁשְ ּגֶ ִמׁשְ  

ל ֱאֹלִהים. מֹות ׁשֶ ֵ י — ַאַחד ַהּשׁ ּדַ ְוֵאל ׁשַ יד 

ֵהמֹות ְוָהֵכן ְסעּוָדה. ַחט ּבְ ּוְטֹבַח ֶטַבח ְוָהֵכן — ׁשְ טז  
ח. ִכיִנים ּבֹו ְסעּודֹות קֹוְרִאים ִמְטּבָ ּמְ ְלֶחֶדר ׁשֶ  

ִמּקֵץ   �   196197   �   ִמּקֵץ

ית  י הּוְבאּו ּבֵ ים ּכִ יְראּו ָהֲאָנׁשִ ַוּיִ יח  

ב  ָ ֶסף ַהּשׁ ַבר ַהּכֶ יֹוֵסף, ַוּיֹאְמרּו: ַעל־ּדְ
ה ֲאַנְחנּו מּוָבִאים,  ִחּלָ ּתְ ֹחֵתינּו ּבַ ַאְמּתְ ּבְ

ל ָעֵלינּו ְוָלַקַחת  ְלִהְתּגֵֹלל ָעֵלינּו ּוְלִהְתַנּפֵ
ֹאָתנּו ַלֲעָבִדים ְוֶאת־ֲחֹמֵרינּו.

ית יֹוֵסף,  ר ַעל־ּבֵ ׁשּו ֶאל־ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ּגְ ַוּיִ יט  

ִית. ַתח ַהּבָ רּו ֵאָליו ּפֶ ַוְיַדּבְ
ה  ִחּלָ ּתְ י ֲאֹדִני, ָיֹרד ָיַרְדנּו ּבַ ַוּיֹאְמרּו: ּבִ כ  

ר־ֹאֶכל. ּבָ ִלׁשְ
ָחה  ְפּתְ לֹון ַוּנִ י־ָבאנּו ֶאל־ַהּמָ ַוְיִהי ּכִ כא  

ִפי  ה ֶכֶסף־ִאיׁש ּבְ חֵֹתינּו, ְוִהּנֵ ֶאת־ַאְמּתְ
ב אֹתֹו  ׁשֶ ָקלֹו. ַוּנָ ִמׁשְ נּו ּבְ ְסּפֵ ְחּתֹו, ּכַ ַאְמּתַ

ָיֵדנּו. ּבְ
ר־ֹאֶכל.  ּבָ ְוֶכֶסף ַאֵחר הֹוַרְדנּו ְבָיֵדנּו ִלׁשְ כב  

ֹחֵתינּו. ַאְמּתְ נּו ּבְ ְסּפֵ ם ּכַ ֹלא ָיַדְענּו ִמי־ׂשָ
יָראּו,  לֹום ָלֶכם, ַאל־ּתִ ַוּיֹאֶמר: ׁשָ כג  

ֱאֹלֵהיֶכם ֵואֹלֵהי ֲאִביֶכם ָנַתן ָלֶכם ַמְטמֹון 
א ֵאָלי. ַוּיֹוֵצא  ֶכם ּבָ ְסּפְ ֹחֵתיֶכם, ּכַ ַאְמּתְ ּבְ

ְמעֹון. ֲאֵלֶהם ֶאת־ׁשִ
יָתה יֹוֵסף,  ים ּבֵ ֵבא ָהִאיׁש ֶאת־ָהֲאָנׁשִ ַוּיָ כד  

ן ִמְסּפֹוא  ּתֵ ְרֲחצּו ַרְגֵליֶהם, ַוּיִ ן־ַמִים ַוּיִ ּתֶ ַוּיִ
ַלֲחֹמֵריֶהם.

ֳהָרִים,  ּצָ ְנָחה ַעד־ּבֹוא יֹוֵסף ּבַ ִכינּו ֶאת־ַהּמִ ַוּיָ כה  

ם יֹאְכלּו ָלֶחם. י־ׁשָ ְמעּו ּכִ י ׁשָ ּכִ

ר: ֶרק ְמֻסּפָ סּוק יח ְוַעד סֹוף ַהּפֶ  ִמּפָ
יעּו ְלִמְצַרִים, ֵהם הּוְבאּו ְלֵבית  ר ָהַאִחים ִהּגִ ֲאׁשֶ ּכַ

 יֹוֵסף.
ְנָיִמין, ַאְך ֹלא  ׁש ְמאֹוד ִלְראֹות ֶאת ּבִ יֹוֵסף ִהְתַרּגֵ

ֶהְרָאה ֹזאת.

ָצאנּו  ּמָ ֶסף ׁשֶ ֹחֵתינּו — ַהּכֶ ַאְמּתְ ב ּבְ ָ ֶסף ַהּשׁ ַהּכֶ יח  
ים. ּקִ ּשַׂ ּבַ

ים אֹוָתנּו. ְלִהְתּגֵֹלל ָעֵלינּו — ְלַהֲאׁשִ  

א ֲאדֹוִני. י ֲאֹדִני — ָאּנָ ּבִ כ  

ַמְטמֹון — אֹוָצר. כג  
ם ֶאת  י ִמּכֶ ְלּתִ ָבר ִקּבַ א ֵאָלי — ֲאִני ּכְ ֶכם ּבָ ְסּפְ ּכַ  

לּום. ׁשְ ַהּתַ

י ִצּיּור ִקיר ִמְצִרי ַהֲעָלַאת ִמְנָחה — ַעל ּפִ
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ית  י הּוְבאּו ּבֵ ים ּכִ יְראּו ָהֲאָנׁשִ ַוּיִ יח  

ב  ָ ֶסף ַהּשׁ ַבר ַהּכֶ יֹוֵסף, ַוּיֹאְמרּו: ַעל־ּדְ
ה ֲאַנְחנּו מּוָבִאים,  ִחּלָ ּתְ ֹחֵתינּו ּבַ ַאְמּתְ ּבְ

ל ָעֵלינּו ְוָלַקַחת  ְלִהְתּגֵֹלל ָעֵלינּו ּוְלִהְתַנּפֵ
ֹאָתנּו ַלֲעָבִדים ְוֶאת־ֲחֹמֵרינּו.

ית יֹוֵסף,  ר ַעל־ּבֵ ׁשּו ֶאל־ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ּגְ ַוּיִ יט  

ִית. ַתח ַהּבָ רּו ֵאָליו ּפֶ ַוְיַדּבְ
ה  ִחּלָ ּתְ י ֲאֹדִני, ָיֹרד ָיַרְדנּו ּבַ ַוּיֹאְמרּו: ּבִ כ  

ר־ֹאֶכל. ּבָ ִלׁשְ
ָחה  ְפּתְ לֹון ַוּנִ י־ָבאנּו ֶאל־ַהּמָ ַוְיִהי ּכִ כא  

ִפי  ה ֶכֶסף־ִאיׁש ּבְ חֵֹתינּו, ְוִהּנֵ ֶאת־ַאְמּתְ
ב אֹתֹו  ׁשֶ ָקלֹו. ַוּנָ ִמׁשְ נּו ּבְ ְסּפֵ ְחּתֹו, ּכַ ַאְמּתַ

ָיֵדנּו. ּבְ
ר־ֹאֶכל.  ּבָ ְוֶכֶסף ַאֵחר הֹוַרְדנּו ְבָיֵדנּו ִלׁשְ כב  

ֹחֵתינּו. ַאְמּתְ נּו ּבְ ְסּפֵ ם ּכַ ֹלא ָיַדְענּו ִמי־ׂשָ
יָראּו,  לֹום ָלֶכם, ַאל־ּתִ ַוּיֹאֶמר: ׁשָ כג  

ֱאֹלֵהיֶכם ֵואֹלֵהי ֲאִביֶכם ָנַתן ָלֶכם ַמְטמֹון 
א ֵאָלי. ַוּיֹוֵצא  ֶכם ּבָ ְסּפְ ֹחֵתיֶכם, ּכַ ַאְמּתְ ּבְ

ְמעֹון. ֲאֵלֶהם ֶאת־ׁשִ
יָתה יֹוֵסף,  ים ּבֵ ֵבא ָהִאיׁש ֶאת־ָהֲאָנׁשִ ַוּיָ כד  

ן ִמְסּפֹוא  ּתֵ ְרֲחצּו ַרְגֵליֶהם, ַוּיִ ן־ַמִים ַוּיִ ּתֶ ַוּיִ
ַלֲחֹמֵריֶהם.

ֳהָרִים,  ּצָ ְנָחה ַעד־ּבֹוא יֹוֵסף ּבַ ִכינּו ֶאת־ַהּמִ ַוּיָ כה  

ם יֹאְכלּו ָלֶחם. י־ׁשָ ְמעּו ּכִ י ׁשָ ּכִ

ר: ֶרק ְמֻסּפָ סּוק יח ְוַעד סֹוף ַהּפֶ  ִמּפָ
יעּו ְלִמְצַרִים, ֵהם הּוְבאּו ְלֵבית  ר ָהַאִחים ִהּגִ ֲאׁשֶ ּכַ

 יֹוֵסף.
ְנָיִמין, ַאְך ֹלא  ׁש ְמאֹוד ִלְראֹות ֶאת ּבִ יֹוֵסף ִהְתַרּגֵ

ֶהְרָאה ֹזאת.

ָצאנּו  ּמָ ֶסף ׁשֶ ֹחֵתינּו — ַהּכֶ ַאְמּתְ ב ּבְ ָ ֶסף ַהּשׁ ַהּכֶ יח  
ים. ּקִ ּשַׂ ּבַ

ים אֹוָתנּו. ְלִהְתּגֵֹלל ָעֵלינּו — ְלַהֲאׁשִ  

א ֲאדֹוִני. י ֲאֹדִני — ָאּנָ ּבִ כ  

ַמְטמֹון — אֹוָצר. כג  
ם ֶאת  י ִמּכֶ ְלּתִ ָבר ִקּבַ א ֵאָלי — ֲאִני ּכְ ֶכם ּבָ ְסּפְ ּכַ  

לּום. ׁשְ ַהּתַ

י ִצּיּור ִקיר ִמְצִרי ַהֲעָלַאת ִמְנָחה — ַעל ּפִ



ְנָחה  ִביאּו לֹו ֶאת־ַהּמִ ְיָתה, ַוּיָ ֹבא יֹוֵסף ַהּבַ ַוּיָ כו  
ֲחוּו־לֹו ָאְרָצה. ּתַ ׁשְ ְיָתה, ַוּיִ ָיָדם ַהּבָ ר־ּבְ ֲאׁשֶ

לֹום  לֹום, ַוּיֹאֶמר: ֲהׁשָ ַאל ָלֶהם ְלׁשָ ׁשְ ַוּיִ כז  
ם, ַהעֹוֶדּנּו ָחי? ר ֲאַמְרּתֶ ֵקן ֲאׁשֶ ֲאִביֶכם ַהּזָ

ָך ְלָאִבינּו עֹוֶדּנּו ָחי.  לֹום ְלַעְבּדְ ַוּיֹאְמרּו: ׁשָ כח  

ֲחּוו. ּתַ ׁשְ דּו ַוּיִ ּקְ ַוּיִ
ְנָיִמין, ָאִחיו  ְרא ֶאת־ּבִ א ֵעיָניו ַוּיַ ּשָׂ ַוּיִ כט  

ֹטן  ן־ִאּמֹו, ַוּיֹאֶמר: ֲהֶזה ֲאִחיֶכם ַהּקָ  ּבֶ
ם ֵאָלי? ַוּיֹאַמר: ֱאֹלִהים ָיְחְנָך,  ר ֲאַמְרּתֶ ֲאׁשֶ

ִני. ּבְ
י־ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו ֶאל־ָאִחיו  ַוְיַמֵהר יֹוֵסף, ּכִ ל  
ה. ּמָ ְבךְּ ׁשָ ֹבא ַהַחְדָרה ַוּיֵ ׁש ִלְבּכֹות, ַוּיָ ַוְיַבּקֵ

ק ַוּיֹאֶמר:  ְתַאּפַ ֵצא, ַוּיִ ָניו ַוּיֵ ְרַחץ ּפָ ַוּיִ  לא  

ימּו ָלֶחם. ׂשִ
ְצִרים  ם, ְוַלּמִ ימּו לֹו ְלַבּדֹו ְוָלֶהם ְלַבּדָ ׂשִ ַוּיָ לב  

י לֹא יּוְכלּון  ם, ּכִ ָהאְֹכִלים ִאּתֹו ְלַבּדָ
ְצִרים ֶלֱאכֹל ֶאת־ָהִעְבִרים ֶלֶחם,  ַהּמִ

י־תֹוֵעָבה ִהוא ְלִמְצָרִים. ּכִ
ְבֹכָרתֹו  ֹכר ּכִ בּו ְלָפָניו, ַהּבְ ׁשְ ַוּיֵ  לג  

ים  ְתְמהּו ָהֲאָנׁשִ ְצִעָרתֹו, ַוּיִ ִעיר ּכִ  ְוַהּצָ
ִאיׁש ֶאל־ֵרֵעהּו.

ָניו ֲאֵלֶהם,  ֹאת ֵמֵאת ּפָ א ַמׂשְ ּשָׂ ַוּיִ  לד  

ם  ּלָ ֹאת ּכֻ ׂשְ ְנָיִמן ִמּמַ ַאת ּבִ ֶרב ַמׂשְ  ַוּתֵ
רּו ִעּמֹו. ּכְ ׁשְ ּתּו ַוּיִ ׁשְ ָחֵמׁש ָידֹות, ַוּיִ

ֹמר  ֱאֹלִהים ָיְחְנָך — ֱאֹלִהים ְיַרֵחם ָעֶליָך ְוִיׁשְ כט  
אֹוְתָך.

רּו ַרֲחָמיו. ּבְ ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו — ִהְתּגַ ל  

י ֶזה  ְצִרים ּכִ י ִמְנֲהֵגי ַהּמִ י־תֹוֵעָבה — ָאסּור ַעל ּפִ ּכִ לב  
ּדֹוֶחה אֹוָתם.

אּו. ּלְ ְתְמהּו — ִהְתּפַ ַוּיִ לג 

ְנָיִמין.  ל ּבִ ּבֵ ּקִ ָנה ׁשֶ ּתָ ְנָיִמן — ַהּמַ ַאת ּבִ ַמׂשְ לד  
ה. ָ י ֲחִמּשׁ ָחֵמׁש ָידֹות –ּפִ  

ּפֶֶרק מג   �   198199   �   ִמּקֵץ

ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק מג

ּבְנֵי יַעֲֹקב יְָרדּו לְִמצְַריִם ּבַּפַעַם הְַּׁשנִּיָה

ְצַרִים, ִנְגַמר. ֵהִביאּו ָהֲאֵחִרים ִמּמִ זֹון, ׁשֶ ְמַלאי ַהּמָ   .1
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נּו ַח ֶאת ָאִחינּו ִאּתָ ּלֵ ָך ְמׁשַ ִאם ֶיׁשְ ָהָאב ָאַמר ְלָבָניו:    

ָרה ְלָך ֹאֶכל. ּבְ ֵנְרָדה ְוִנׁשְ  

ְברּו ָלנּו ְמַעט ֹאֶכל. בּו ׁשִ ׁשֻ ְיהּוָדה ָאַמר ְלָאִביו:   

יד ָלִאיׁש  ה ֲהֵרֹעֶתם ִלי, ְלַהּגִ ָלּמָ ָהָאב ָאַמר ְלָבָניו:    

ַהעֹוד ָלֶכם ָאח?  

ּנּו. ַבְקׁשֶ ִדי ּתְ י... ִמּיָ ַער ִאּתִ ְלָחה ַהּנַ ׁשִ ְיהּוָדה ָאַמר ְלָאִביו:   

ְכֵנַע ֶאת ַיֲעקֹב? ֵאילּו ִטעּוִניםִהְצִליַח ְיהּוָדה ְלׁשַ ּבְ א.   .2
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�        

סּוק יד. ל ַיֲעֹקב? ֲענּו ְלִפי ּפָ ּלֵ ב.  ַעל ָמה ִמְתּפַ  

ְזַמן ְמִכיַרת יֹוֵסף?   יַצד ִהְתַנֵהג ְיהּוָדה ּבִ ְכרּו ְוִכְתבּו: ּכֵ ִהּזָ ג.     

ֶרק לז ְפסּוִקים כו-כז( )ּפֶ  

ַעם? ר ִלְלֹמד ַעל ְיהּוָדה ֵמִהְתַנֲהגּותֹו ַהּפַ 3. ַמה ֶאְפׁשָ

 .1
אפשר לשאול:

א. מתי כבר ראינו, שיהודה 
גילה אחריות ויכולת 

מנהיגות? המורה תוכל 
להפנות את התלמידים 

לפרק לז, פסוקים כו-כז.

ב. מדוע לדעתכם הסכים 
יעקב לבקשתו של יהודה? 
או: מדוע לא הצליח ראובן 

במקום שיהודה הצליח? 
יהודה לא היה הבכור, 

ובכל זאת התבלט בתכונות 
של מנהיג. הוא היה חכם 
ואחראי, וידע להציע את 
ההצעה הנבונה והטובה 

בכל מצב.
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ַעם ְלֵבית יֹוֵסף? יעּו ַהּפַ ר ִהּגִ ֲאׁשֶ ִליַאת ָהַאִחים ּכַ 3. ַמה עֹוֵרר ֶאת ּפְ

ִנים  ּלֹא ָהיּו ּבָ ם זֹוְכִרים ֲאֵחִרים ׁשֶ ן ָהְרִביִעי. ַהִאם ַאּתֶ ְיהּוָדה ָהָיה ַהּבֵ  .4

ָחה? ּפָ ׁשְ ּמִ ְנִהיִגים ּבַ כֹוִרים ּוְבָכל ֹזאת ָהיּו ַהּמַ ּבְ

יעּו ָהַאִחים ְלַהְחִזיר לֹו? ִהּצִ ֶסף ׁשֶ ֲערּו ַמּדּוַע לֹא ָלַקח יֹוֵסף ֶאת ַהּכֶ 5. ׁשַ

ִחידָה

יֹוֵדַע ְולֹא ָידּוַע
ר יר ְולֹא ֻמּכָ ַמּכִ

ִמי ֲאִני?

 .4
התלמידים ישימו לב לכך 

שבכל סיפורי ספר בראשית 
מנהיגי המשפחה אינם 

הבכורים!

ֶּפֶרק מד

א  יתֹו ֵלאֹמר: ַמּלֵ ר ַעל־ּבֵ ַוְיַצו ֶאת־ֲאׁשֶ א  
ר  ֲאׁשֶ ים ֹאֶכל, ּכַ ֹחת ָהֲאָנׁשִ ֶאת־ַאְמּתְ
ִפי  ֶסף־ִאיׁש ּבְ ים ּכֶ ֵאת, ְוׂשִ יּוְכלּון ׂשְ

ְחּתֹו. ַאְמּתַ
ִפי  ים ּבְ ׂשִ ֶסף, ּתָ ִביַע ַהּכֶ ִביִעי, ּגְ ְוֶאת־ּגְ ב  

ַעׂש  ְברֹו. ַוּיַ ֶסף ׁשִ ֹטן, ְוֶאת ּכֶ ַחת ַהּקָ ַאְמּתַ
ר. ּבֵ ר ּדִ ְדַבר יֹוֵסף ֲאׁשֶ ּכִ

ה  חּו, ֵהּמָ ּלְ ים ׁשֻ ַהּבֶֹקר אֹור, ְוָהֲאָנׁשִ ג  
ַוֲחֹמֵריֶהם.

ֵהם ָיְצאּו ֶאת־ָהִעיר, ֹלא ִהְרִחיקּו, ְויֹוֵסף  ד  
יתֹו: קּום ְרֹדף ַאֲחֵרי  ר ַעל־ּבֵ ָאַמר ַלֲאׁשֶ

ה  ם, ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם: ָלּמָ ְגּתָ ים, ְוִהּשַׂ ָהֲאָנׁשִ
ַחת טֹוָבה? ם ָרָעה ּתַ ְמּתֶ ּלַ ׁשִ

ר: סּוק יז ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
נֹות  ּתָ נּו ְוִעם ַהּמַ ּקָ זֹון ׁשֶ ָהַאִחים ָיְצאּו ִלְכַנַען ִעם ַהּמָ

לּו. ּבְ ּקִ  ׁשֶ
ְנבּו ִמּיֹוֵסף  ֵהם ּגָ ַען ׁשֶ ּטָ ִליַח, ׁשֶ ַלח ַאֲחֵריֶהם ׁשָ יֹוֵסף ׁשָ
ְחּתֹו  ַאְמּתַ ִביַע ִנְמָצא ּבְ ִלי ְלִנחּוׁש. ַהּגָ ׁש ּכְ ּמֵ ִ ּשׁ ִביַע ׁשֶ ּגָ

ְנָיִמין. ׁש ֶלֱאֹסר ַרק ֶאת ּבִ ְנָיִמין. יֹוֵסף ְמַבּקֵ ל ּבִ ׁשֶ

ּלֹו. ִית ׁשֶ יתֹו — ְמַנֵהל ַהּבַ ר ַעל־ּבֵ ֲאׁשֶ א  
ּיּוְכלּו ִלְסֹחב. ה ׁשֶ ּמָ ֵאת — ּכַ ר יּוְכלּון ׂשְ ֲאׁשֶ ּכַ  

יֶתם  ה ֲעׂשִ ַחת טֹוָבה — ָלּמָ ם ָרָעה ּתַ ְמּתֶ ּלַ ה ׁשִ ָלּמָ ד  
יִתי ָלֶכם. ָעׂשִ ְמקֹום ַהּטֹוָבה ׁשֶ ָרָעה ּבִ

ִמּקֵץ   �   201



ֶּפֶרק מד

א  יתֹו ֵלאֹמר: ַמּלֵ ר ַעל־ּבֵ ַוְיַצו ֶאת־ֲאׁשֶ א  
ר  ֲאׁשֶ ים ֹאֶכל, ּכַ ֹחת ָהֲאָנׁשִ ֶאת־ַאְמּתְ
ִפי  ֶסף־ִאיׁש ּבְ ים ּכֶ ֵאת, ְוׂשִ יּוְכלּון ׂשְ

ְחּתֹו. ַאְמּתַ
ִפי  ים ּבְ ׂשִ ֶסף, ּתָ ִביַע ַהּכֶ ִביִעי, ּגְ ְוֶאת־ּגְ ב  

ַעׂש  ְברֹו. ַוּיַ ֶסף ׁשִ ֹטן, ְוֶאת ּכֶ ַחת ַהּקָ ַאְמּתַ
ר. ּבֵ ר ּדִ ְדַבר יֹוֵסף ֲאׁשֶ ּכִ

ה  חּו, ֵהּמָ ּלְ ים ׁשֻ ַהּבֶֹקר אֹור, ְוָהֲאָנׁשִ ג  
ַוֲחֹמֵריֶהם.

ֵהם ָיְצאּו ֶאת־ָהִעיר, ֹלא ִהְרִחיקּו, ְויֹוֵסף  ד  
יתֹו: קּום ְרֹדף ַאֲחֵרי  ר ַעל־ּבֵ ָאַמר ַלֲאׁשֶ

ה  ם, ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם: ָלּמָ ְגּתָ ים, ְוִהּשַׂ ָהֲאָנׁשִ
ַחת טֹוָבה? ם ָרָעה ּתַ ְמּתֶ ּלַ ׁשִ

ר: סּוק יז ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
נֹות  ּתָ נּו ְוִעם ַהּמַ ּקָ זֹון ׁשֶ ָהַאִחים ָיְצאּו ִלְכַנַען ִעם ַהּמָ

לּו. ּבְ ּקִ  ׁשֶ
ְנבּו ִמּיֹוֵסף  ֵהם ּגָ ַען ׁשֶ ּטָ ִליַח, ׁשֶ ַלח ַאֲחֵריֶהם ׁשָ יֹוֵסף ׁשָ
ְחּתֹו  ַאְמּתַ ִביַע ִנְמָצא ּבְ ִלי ְלִנחּוׁש. ַהּגָ ׁש ּכְ ּמֵ ִ ּשׁ ִביַע ׁשֶ ּגָ

ְנָיִמין. ׁש ֶלֱאֹסר ַרק ֶאת ּבִ ְנָיִמין. יֹוֵסף ְמַבּקֵ ל ּבִ ׁשֶ

ּלֹו. ִית ׁשֶ יתֹו — ְמַנֵהל ַהּבַ ר ַעל־ּבֵ ֲאׁשֶ א  
ּיּוְכלּו ִלְסֹחב. ה ׁשֶ ּמָ ֵאת — ּכַ ר יּוְכלּון ׂשְ ֲאׁשֶ ּכַ  

יֶתם  ה ֲעׂשִ ַחת טֹוָבה — ָלּמָ ם ָרָעה ּתַ ְמּתֶ ּלַ ה ׁשִ ָלּמָ ד  
יִתי ָלֶכם. ָעׂשִ ְמקֹום ַהּטֹוָבה ׁשֶ ָרָעה ּבִ
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ה ֲאֹדִני ּבֹו ְוהּוא ַנֵחׁש  ּתֶ ר ִיׁשְ ֲהלֹוא ֶזה ֲאׁשֶ ה  
יֶתם. ר ֲעׂשִ ְיַנֵחׁש ּבֹו. ֲהֵרֹעֶתם ֲאׁשֶ

ה. ָבִרים ָהֵאּלֶ ר ֲאֵלֶהם ֶאת־ַהּדְ ֵגם, ַוְיַדּבֵ ּשִׂ ַוּיַ ו  
ר ֲאֹדִני  ה ְיַדּבֵ ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו: ָלּמָ  ז  

ה? ָחִליָלה ַלֲעָבֶדיָך ֵמֲעׂשֹות  ָבִרים ָהֵאּלֶ ּדְ ּכַ
ה. ָבר ַהּזֶ ּדָ ּכַ

ֹחֵתינּו  ִפי ַאְמּתְ ר ָמָצאנּו ּבְ ֶסף ֲאׁשֶ ֵהן ּכֶ ח  

ָנַען, ְוֵאיְך ִנְגֹנב  יֹבנּו ֵאֶליָך ֵמֶאֶרץ ּכְ ֱהׁשִ
ֶסף אֹו ָזָהב. ית ֲאֹדֶניָך ּכֶ ִמּבֵ

ֵצא ִאּתֹו ֵמֲעָבֶדיָך ָוֵמת,  ר ִיּמָ ֲאׁשֶ ט  

ְוַגם־ֲאַנְחנּו ִנְהֶיה ַלאֹדִני ַלֲעָבִדים.
ר  ן־הּוא, ֲאׁשֶ ה ְכִדְבֵריֶכם ּכֶ ם־ַעּתָ ַוּיֹאֶמר: ּגַ י  

י ָעֶבד,  ֵצא ִאּתֹו ִיְהֶיה־ּלִ  ִיּמָ
ם. ְהיּו ְנִקּיִ ם ּתִ ְוַאּתֶ

ְחּתֹו ָאְרָצה,  ַוְיַמֲהרּו ַוּיֹוִרדּו ִאיׁש ֶאת־ַאְמּתַ יא  

ְחּתֹו. חּו ִאיׁש ַאְמּתַ ְפּתְ ַוּיִ
ֵצא  ּמָ ה, ַוּיִ ּלָ ֹטן ּכִ דֹול ֵהֵחל ּוַבּקָ ּגָ ׂש, ּבַ ַוְיַחּפֵ יב  

ְנָיִמן. ַחת ּבִ ַאְמּתַ ִביַע ּבְ ַהּגָ
ֲעֹמס ִאיׁש  ְמֹלָתם, ַוּיַ ְקְרעּו ׂשִ ַוּיִ  יג  

בּו ָהִעיָרה. ׁשֻ ַעל־ֲחֹמרֹו ַוּיָ
יָתה יֹוֵסף,  ֹבא ְיהּוָדה ְוֶאָחיו ּבֵ ַוּיָ  יד  

לּו ְלָפָניו ָאְרָצה. ּפְ ם, ַוּיִ ְוהּוא עֹוֶדּנּו ׁשָ
ר  ה ֲאׁשֶ ה ַהּזֶ ֲעׂשֶ ַוּיֹאֶמר ָלֶהם יֹוֵסף: ָמה־ַהּמַ טו  

ם,  יֶתם? ֲהלֹוא ְיַדְעּתֶ  ֲעׂשִ
ֹמִני. ר ּכָ י־ַנֵחׁש ְיַנֵחׁש ִאיׁש ֲאׁשֶ ּכִ

ר  ַדּבֵ ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה: ַמה־ּנֹאַמר ַלאדִֹני, ַמה־ּנְ טז  
ק? ָהֱאלִֹהים ָמָצא ֶאת־ֲעוֹ ן  ְצַטּדָ ּוַמה־ּנִ

ם  ם־ֲאַנְחנּו, ּגַ ּנּו ֲעָבִדים ַלאדִֹני ּגַ ֲעָבֶדיָך, ִהּנֶ
ָידֹו. ִביַע ּבְ ר־ִנְמָצא ַהּגָ ֲאׁשֶ

יֶתם הּוא ַרע. ֲעׂשִ יֶתם — ָמה ׁשֶ ר ֲעׂשִ ֲהֵרֹעֶתם ֲאׁשֶ ה  

ֵמֲעׂשֹות — ַלֲעׂשֹות. ז  

ִמים. ם — ֹלא ֲאׁשֵ ְהיּו ְנִקּיִ ם ּתִ ְוַאּתֶ י  

מּו ַעל ֲחמֹוֵריֶהם  ם ׂשָ ּלָ ֲעֹמס ִאיׁש ַעל־ֲחֹמרֹו — ּכֻ ַוּיַ יג  
ְנָיִמין  ִאיר ֶאת ּבִ ֵדי ֹלא ְלַהׁשְ בּו ּכְ יֶהם ְוׁשָ ּקֵ ֶאת ׂשַ

ְלַבד.
עֹוֶדּנּו — ֲעַדִין.  

ֵאין ָאנּו  ָמה נֹוִכיַח ֶאת ִצְדָקֵתנּו ׁשֶ ק –ּבְ ְצַטּדָ ּוַמה־ּנִ טז  
ִמים.  ֲאׁשֵ

ל ֲעָבֶדיָך. ֲעֹון ֲעָבֶדיָך — ַהֵחְטא ׁשֶ

יק ִביַע ִמְצִרי ַעּתִ ּגָ
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י ֵמֲעׂשֹות זֹאת. ָהִאיׁש  ַוּיֹאֶמר: ָחִליָלה ּלִ יז  
י ָעֶבד,  ָידֹו הּוא ִיְהֶיה־ּלִ ִביַע ּבְ ר ִנְמָצא ַהּגָ ֲאׁשֶ

לֹום ֶאל־ֲאִביֶכם. ם ֲעלּו ְלׁשָ ְוַאּתֶ
י ֲאֹדִני,  ׁש ֵאָליו ְיהּוָדה, ַוּיֹאֶמר: ּבִ ּגַ ַוּיִ יח  

ָאְזֵני ֲאֹדִני,  ָך ָדָבר ּבְ ר־ָנא ַעְבּדְ ְיַדּבֶ
ַפְרֹעה. י ָכמֹוָך ּכְ ָך, ּכִ ַעְבּדֶ ָך ּבְ ְוַאל־ִיַחר ַאּפְ
ַאל ֶאת־ֲעָבָדיו ֵלאֹמר, ֲהֵיׁש־ָלֶכם  ֲאֹדִני ׁשָ יט  

ָאב אֹו־ָאח.
ַוּנֹאֶמר ֶאל־ֲאֹדִני, ֶיׁש־ָלנּו ָאב ָזֵקן   כ  

ֵתר  ּוָ  ְוֶיֶלד ְזֻקִנים ָקָטן, ְוָאִחיו ֵמת ַוּיִ
הּוא ְלַבּדֹו ְלִאּמֹו ְוָאִביו ֲאֵהבֹו.

ַוּתֹאֶמר ֶאל־ֲעָבֶדיָך, הֹוִרֻדהּו ֵאָלי,  כא  

יָמה ֵעיִני ָעָליו. ְוָאׂשִ
ַער ַלֲעזֹב  ַוּנֹאֶמר ֶאל־ֲאֹדִני, ֹלא־יּוַכל ַהּנַ כב  

ֶאת־ָאִביו, ְוָעַזב ֶאת־ָאִביו ָוֵמת.
ַוּתֹאֶמר ֶאל־ֲעָבֶדיָך, ִאם־ֹלא ֵיֵרד ֲאִחיֶכם  כג  

ָני. ֶכם, ֹלא תִֹספּון ִלְראֹות ּפָ ֹטן ִאּתְ ַהּקָ
ָך ָאִבי,  י ָעִלינּו ֶאל־ַעְבּדְ ַוְיִהי ּכִ  כד  

ְבֵרי ֲאֹדִני. ד־לֹו ֶאת ּדִ ּגֶ ַוּנַ
ְברּו־ָלנּו ְמַעט־ֹאֶכל. בּו ׁשִ ַוּיֹאֶמר ָאִבינּו, ׁשֻ כה 

ַוּנֹאֶמר, לֹא נּוַכל ָלֶרֶדת, ִאם־ֵיׁש ָאִחינּו  כו  
י־לֹא נּוַכל ִלְראֹות  נּו ְוָיַרְדנּו. ּכִ טֹן ִאּתָ ַהּקָ

נּו. טֹן ֵאיֶנּנּו ִאּתָ ֵני ָהִאיׁש ְוָאִחינּו ַהּקָ ּפְ
ם,  ם ְיַדְעּתֶ ָך ָאִבי ֵאֵלינּו, ַאּתֶ ַוּיֹאֶמר ַעְבּדְ כז  

י. ּתִ י ִאׁשְ ַנִים ָיְלָדה־ּלִ י ׁשְ ּכִ
י, ָוֹאַמר ַאְך ָטֹרף ֹטָרף,  ֵצא ָהֶאָחד ֵמִאּתִ ַוּיֵ כח  

ה. ְוֹלא ְרִאיִתיו ַעד־ֵהּנָ
ַני, ְוָקָרהּו  ם־ֶאת־ֶזה ֵמִעם ּפָ ם ּגַ ּוְלַקְחּתֶ כט  

ֹאָלה. ָרָעה ׁשְ יָבִתי ּבְ ם ֶאת־ׂשֵ ָאסֹון ְוהֹוַרְדּתֶ
ַער  ָך, ָאִבי, ְוַהּנַ ֹבִאי ֶאל־ַעְבּדְ ה ּכְ ְוַעּתָ ל  
נּו, ְוַנְפׁשֹו ְקׁשּוָרה ְבַנְפׁשֹו. ֵאיֶנּנּו ִאּתָ

ר: ֶרק ְמֻסּפָ סּוק יח ְוַעד סֹוף ַהּפֶ  ִמּפָ
ְנָיִמין  ִאיר ֶאת ּבִ ּלֹא ַיׁשְ ְפֵני יֹוֵסף, ׁשֶ ן ּבִ ְיהּוָדה ִמְתַחּנֵ

ַער. י ָאִביו ָעלּול ָלמּות ִמּצַ ֶלא, ּכִ ּכֶ ּבַ

ְכַעס. ָך — ַאל ּתִ ְוַאל־ִיַחר ַאּפְ  יח  
ְרֹעה. מֹו ּפַ ה ָחׁשּוב ּכְ ַפְרֹעה — ַאּתָ י ָכמֹוָך ּכְ ּכִ

ַאר. ֵתר — ִנׁשְ ּוָ ַוּיִ כ  

יַח. ּגִ יָמה ֵעיִני — ַאׁשְ ְוָאׂשִ כא  

ָנה ְלַיֲעֹקב.  ּוָ כב ַוֵמת — ַהּכַ

ו. ה — ַעד ַעְכׁשָ ַעד־ֵהּנָ כח  

ְוַנְפׁשֹו ְקׁשּוָרה ְבַנְפׁשֹו — ַיֲעֹקב ָאַהב ְמאֹוד ֶאת  ל  
ְנָיִמין. ּבִ

�
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י ֵמֲעׂשֹות זֹאת. ָהִאיׁש  ַוּיֹאֶמר: ָחִליָלה ּלִ יז  
י ָעֶבד,  ָידֹו הּוא ִיְהֶיה־ּלִ ִביַע ּבְ ר ִנְמָצא ַהּגָ ֲאׁשֶ

לֹום ֶאל־ֲאִביֶכם. ם ֲעלּו ְלׁשָ ְוַאּתֶ
י ֲאֹדִני,  ׁש ֵאָליו ְיהּוָדה, ַוּיֹאֶמר: ּבִ ּגַ ַוּיִ יח  

ָאְזֵני ֲאֹדִני,  ָך ָדָבר ּבְ ר־ָנא ַעְבּדְ ְיַדּבֶ
ַפְרֹעה. י ָכמֹוָך ּכְ ָך, ּכִ ַעְבּדֶ ָך ּבְ ְוַאל־ִיַחר ַאּפְ
ַאל ֶאת־ֲעָבָדיו ֵלאֹמר, ֲהֵיׁש־ָלֶכם  ֲאֹדִני ׁשָ יט  

ָאב אֹו־ָאח.
ַוּנֹאֶמר ֶאל־ֲאֹדִני, ֶיׁש־ָלנּו ָאב ָזֵקן   כ  

ֵתר  ּוָ  ְוֶיֶלד ְזֻקִנים ָקָטן, ְוָאִחיו ֵמת ַוּיִ
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ַער, ָוֵמת,  י־ֵאין ַהּנַ ְראֹותֹו, ּכִ ְוָהָיה ּכִ לא  

ָך ָאִבינּו  יַבת ַעְבּדְ ְוהֹוִרידּו ֲעָבֶדיָך ֶאת־ׂשֵ
ֹאָלה. ָיגֹון ׁשְ ּבְ

ַער ֵמִעם ָאִבי  ָך ָעַרב ֶאת־ַהּנַ י ַעְבּדְ ּכִ לב  

ֵלאֹמר, ִאם־ֹלא ֲאִביֶאּנּו ֵאֶליָך ְוָחָטאִתי 
ִמים. ל־ַהּיָ ְלָאִבי ּכָ

ַער ֶעֶבד  ַחת ַהּנַ ָך ּתַ ב־ָנא ַעְבּדְ ה ֵיׁשֶ ְוַעּתָ לג  
ַער ַיַעל ִעם־ֶאָחיו. ַלאֹדִני, ְוַהּנַ

ַער ֵאיֶנּנּו  י־ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל־ָאִבי ְוַהּנַ ּכִ לד 

ר ִיְמָצא  ן ֶאְרֶאה ָבָרע ֲאׁשֶ י? ּפֶ ִאּתִ
ֶאת־ָאִבי.

ב ִלְהיֹות ַאְחַראי. ָעַרב — ִהְתַחּיֵ לב  

ְקֶרה  ּיִ ֶות ׁשֶ ּמָ ַער אֹו ּבַ ּצַ ר ִיְמָצא — ּבַ ָבָרע ֲאׁשֶ לד 
ְלָאִבי.

ַע ֵאל ֶאָחיו -   יֹוֵסף ִמְתַוּדֵ
ר גּוְסַטב ּדֹוֶרה ִצּיֵ
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ֶּפֶרק מה

ִבים  ּצָ ק ְלכֹל ַהּנִ ְולֹא־ָיכֹל יֹוֵסף ְלִהְתַאּפֵ א  
ְקָרא: הֹוִציאּו ָכל־ִאיׁש ֵמָעָלי.  ָעָליו, ַוּיִ

ע יֹוֵסף  ִהְתַוּדַ ְולֹא־ָעַמד ִאיׁש ִאּתֹו, ּבְ
ֶאל־ֶאָחיו.

ְמעּו ִמְצַרִים  ׁשְ ְבִכי, ַוּיִ ן ֶאת־ֹקלֹו ּבִ ּתֵ ַוּיִ ב  
ְרֹעה. ית ּפַ ַמע ּבֵ ׁשְ ַוּיִ

ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל־ֶאָחיו: ֲאִני יֹוֵסף. ַהעֹוד  ג  
י  ָאִבי ָחי? ְוֹלא־ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות ֹאתֹו ּכִ

ָניו. ִנְבֲהלּו ִמּפָ
ׁשּו־ָנא ֵאַלי.  ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל־ֶאָחיו: ּגְ ד  

ׁשּו. ַוּיֹאֶמר: ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם,  ּגָ ַוּיִ
ם ֹאִתי ִמְצָרְיָמה. ר־ְמַכְרּתֶ ֲאׁשֶ

ֵעיֵניֶכם  ָעְצבּו ְוַאל־ִיַחר ּבְ ה ַאל־ּתֵ ְוַעּתָ ה  
ָלַחִני  י ְלִמְחָיה ׁשְ ה, ּכִ ם ֹאִתי ֵהּנָ י־ְמַכְרּתֶ ּכִ

ֱאֹלִהים ִלְפֵניֶכם.
ֶקֶרב ָהָאֶרץ, ְועֹוד  ָנַתִים ָהָרָעב ּבְ י־ֶזה ׁשְ ּכִ ו  

ר ֵאין־ָחִריׁש ְוָקִציר. ִנים, ֲאׁשֶ ָחֵמׁש ׁשָ
ָלֵחִני ֱאלִֹהים ִלְפֵניֶכם ָלׂשּום ָלֶכם  ׁשְ ַוּיִ ז  

ָאֶרץ, ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם ִלְפֵליָטה  ֵאִרית ּבָ ׁשְ
דָֹלה. ּגְ

י  ה, ּכִ ם ֹאִתי ֵהּנָ ַלְחּתֶ ם ׁשְ ה ֹלא־ַאּתֶ ְוַעּתָ ח  
יֵמִני ְלָאב ְלַפְרֹעה ּוְלָאדֹון  ָהֱאֹלִהים, ַוְיׂשִ

ָכל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים. יתֹו, ּוֹמֵשל ּבְ ְלָכל־ּבֵ

ר: ֶרק ְמֻסּפָ ּפֶ  ּבַ
ר ָלַאִחים ִמיהּו ְוִהְזִמין אֹוָתם ַלְחֹזר  יֹוֵסף ִסּפֵ

ַיַחד ִעם ֲאִביֶהם.  ְלִמְצַרִים ּבְ
ּיֹוֵסף ַחי ְוהּוא  רּו ְלַיֲעֹקב, ׁשֶ ְיָתה ּוִבּשְׂ ָהַאִחים ָחְזרּו ַהּבַ

ל. ַהּמֹוׁשֵ

ָעְמדּו  ים ׁשֶ ִבים ָעָליו — ְלָכל ָהֲאָנׁשִ ּצָ ְלֹכל ַהּנִ א  
ְלָידֹו.

ר יֹוֵסף הֹוִדיַע ְלֶאָחיו ִמיהּו. ֲאׁשֶ ע — ּכַ ִהְתַוּדַ ּבְ  
ִמְצַרִים. ְרֵסם ּבְ ּפּור ִהְתּפַ ְמעּו ִמְצַרִים — ַהּסִ ׁשְ ַוּיִ ב  
ר ִסּפּור אֹו ְיִדיָעה עֹוְבִרים ֵמִאיׁש ְלִאיׁש,  ֲאׁשֶ ּכַ  

מּוָעה עֹוֶבֶרת. ְ ַהּשׁ אֹוְמִרים ׁשֶ

ַלח אֹוִתי  ָלַחִני ֱאֹלִהים ִלְפֵניֶכם — ה' ׁשָ ְלִמְחָיה ׁשְ ה  
ֵדי  יל ֶאְתֶכם ֵמָהָרָעב, ּכְ ֵדי ְלַהּצִ ְלִמְצַרִים ִלְפֵניֶכם ּכְ

ְחיּו. ּתִ ׁשֶ

ים. ַחּיִ ֲארּו ּבַ ָ ּשׁ ּתִ ֵדי ׁשֶ ֵאִרית — ּכְ ָלׂשּום ָלֶכם ׁשְ ז  
ָלה. ֹדָלה — ְלַהּצָ ִלְפֵליָטה ּגְ  

ָמקֹום  ל ֵמָאסֹון ּוָמָצא ִמְקָלט ּבְ ַרח ְוִנּצַ ּבָ ַעל ָאָדם ׁשֶ  
ִליט. הּוא ּפָ יד ׁשֶ ר ְלַהּגִ ַאֵחר ֶאְפׁשָ

ם אֹוִתי ְליֹוֵעץ  יֵמִני ְלָאב ְלַפְרֹעה — ׂשָ ַוְיׂשִ ח 
ְלַפְרֹעה.
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ם ֵאָליו,  ַמֲהרּו ַוֲעלּו ֶאל־ָאִבי, ַוֲאַמְרּתֶ  ט  

ַמִני ֱאֹלִהים ְלָאדֹון  ְנָך יֹוֵסף: ׂשָ ּכֹה ָאַמר ּבִ
ֲעֹמד. ְלָכל־ִמְצָרִים, ְרָדה ֵאַלי, ַאל־ּתַ

ְבּתָ ְבֶאֶרץ־ּגֶֹשן ְוָהִייָת ָקרֹוב ֵאַלי  ְוָיׁשַ י  
ה ּוָבֶניָך ּוְבֵני ָבֶניָך, ְוֹצאְנָך ּוְבָקְרָך  ַאּתָ

ר־ָלְך. ְוָכל־ֲאׁשֶ
ִנים  י־עֹוד ָחֵמׁש ׁשָ ם, ּכִ י אְֹתָך ׁשָ ְלּתִ ְוִכְלּכַ יא  

ר־ָלְך. ה ּוֵביְתָך ְוָכל־ֲאׁשֶ ֵרׁש ַאּתָ ּוָ ן־ּתִ ָרָעב, ּפֶ
ה ֵעיֵניֶכם ֹראֹות ְוֵעיֵני ָאִחי ִבְנָיִמין,  ְוִהּנֵ יב  

ר ֲאֵליֶכם. י־ִפי ַהְמַדּבֵ ּכִ
ִמְצַרִים  בֹוִדי ּבְ ל־ּכְ ם ְלָאִבי ֶאת־ּכָ ְדּתֶ ְוִהּגַ יג  

ם  ר ְרִאיֶתם, ּוִמַהְרּתֶ ל־ֲאׁשֶ ְוֶאת ּכָ
ה. ם ֶאת־ָאִבי ֵהּנָ ְוהֹוַרְדּתֶ

 , ְבךְּ אֵרי ִבְנָיִמן־ָאִחיו ַוּיֵ ּפֹל ַעל־ַצּוְ ַוּיִ יד  

אָריו. ָכה ַעל־ַצּוָ ּוִבְנָיִמן ּבָ
ְבךְּ ֲעֵלֶהם,  ק ְלָכל־ֶאָחיו ַוּיֵ ֵ ַוְיַנּשׁ  טו  

רּו ֶאָחיו ִאּתֹו. ּבְ ְוַאֲחֵרי ֵכן ּדִ
אּו ֲאֵחי  ְרעֹה ֵלאמֹר, ּבָ ית ּפַ ַמע ּבֵ ְוַהּקֹל ִנׁשְ טז  
ֵעיֵני ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו. יַטב ּבְ יֹוֵסף, ַוּיִ

ְרֹעה ֶאל־יֹוֵסף, ֱאֹמר ֶאל־ַאֶחיָך  ַוּיֹאֶמר ּפַ יז  
ִעיְרֶכם ּוְלכּו־ֹבאּו  ֹזאת ֲעׂשּו: ַטֲענּו ֶאת־ּבְ

ָנַען. ַאְרָצה ּכְ
יֶכם ּוֹבאּו ֵאָלי,  ּתֵ ּוְקחּו ֶאת־ֲאִביֶכם ְוֶאת־ּבָ יח  

ָנה ָלֶכם ֶאת־טּוב ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ְוִאְכלּו  ְוֶאּתְ
ֶאת־ֵחֶלב ָהָאֶרץ.

ב. ְתַעּכֵ ֲעֹמד — ַאל ּתִ ַאל־ּתַ ט 

תֹוְך ִמְצַרִים  ן — ֵאזֹור ּבְ ְבּתָ ְבֶאֶרץ־ּגׁשֶ ְוָיׁשַ י  
ֶבת  ָרֵאל ֹלא ָיְכלּו ָלׁשֶ ֵני ִיׂשְ ְתִאים ְלרֹוֵעי ֹצאן. ּבְ ַהּמַ
ה. ה ְקדֹוׁשָ ב ֶאְצָלם ַחּיָ ֹור ֶנְחׁשַ י ַהּשׁ ְצִרים, ּכִ ין ַהּמִ ּבֵ

ה  ְהֶיה ָלֶכם ִמּמָ ּיִ י ֹאְתָך — ֶאְדַאג ׁשֶ ְלּתִ ְוִכְלּכַ יא  
ְרֵנס. ְלִהְתּפַ

ְהֶיה ְלָרׁש. ֵרׁש — ּתִ ּוָ ּתִ  
ֶפת ְלָעִני. ה ִנְרּדֶ ָרׁש ִהיא ִמּלָ  

ֵהמֹות  ימּו ִמְטָען ַעל ַהּבְ ִעיְרֶכם — ׂשִ ַטֲענּו ֶאת־ּבְ יז  
ֶכם. ּלָ ׁשֶ

ֵהָמה. ִעיר — ּבְ ּבְ  

ְוִאְכלּו ֶאת־ֵחֶלב ָהָאֶרץ — ִאְכלּו ִמּטּוב ָהָאֶרץ. יח  
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ם ֵאָליו,  ַמֲהרּו ַוֲעלּו ֶאל־ָאִבי, ַוֲאַמְרּתֶ  ט  

ַמִני ֱאֹלִהים ְלָאדֹון  ְנָך יֹוֵסף: ׂשָ ּכֹה ָאַמר ּבִ
ֲעֹמד. ְלָכל־ִמְצָרִים, ְרָדה ֵאַלי, ַאל־ּתַ

ְבּתָ ְבֶאֶרץ־ּגֶֹשן ְוָהִייָת ָקרֹוב ֵאַלי  ְוָיׁשַ י  
ה ּוָבֶניָך ּוְבֵני ָבֶניָך, ְוֹצאְנָך ּוְבָקְרָך  ַאּתָ

ר־ָלְך. ְוָכל־ֲאׁשֶ
ִנים  י־עֹוד ָחֵמׁש ׁשָ ם, ּכִ י אְֹתָך ׁשָ ְלּתִ ְוִכְלּכַ יא  

ר־ָלְך. ה ּוֵביְתָך ְוָכל־ֲאׁשֶ ֵרׁש ַאּתָ ּוָ ן־ּתִ ָרָעב, ּפֶ
ה ֵעיֵניֶכם ֹראֹות ְוֵעיֵני ָאִחי ִבְנָיִמין,  ְוִהּנֵ יב  

ר ֲאֵליֶכם. י־ִפי ַהְמַדּבֵ ּכִ
ִמְצַרִים  בֹוִדי ּבְ ל־ּכְ ם ְלָאִבי ֶאת־ּכָ ְדּתֶ ְוִהּגַ יג  

ם  ר ְרִאיֶתם, ּוִמַהְרּתֶ ל־ֲאׁשֶ ְוֶאת ּכָ
ה. ם ֶאת־ָאִבי ֵהּנָ ְוהֹוַרְדּתֶ

 , ְבךְּ אֵרי ִבְנָיִמן־ָאִחיו ַוּיֵ ּפֹל ַעל־ַצּוְ ַוּיִ יד  

אָריו. ָכה ַעל־ַצּוָ ּוִבְנָיִמן ּבָ
ְבךְּ ֲעֵלֶהם,  ק ְלָכל־ֶאָחיו ַוּיֵ ֵ ַוְיַנּשׁ  טו  

רּו ֶאָחיו ִאּתֹו. ּבְ ְוַאֲחֵרי ֵכן ּדִ
אּו ֲאֵחי  ְרעֹה ֵלאמֹר, ּבָ ית ּפַ ַמע ּבֵ ְוַהּקֹל ִנׁשְ טז  
ֵעיֵני ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו. יַטב ּבְ יֹוֵסף, ַוּיִ

ְרֹעה ֶאל־יֹוֵסף, ֱאֹמר ֶאל־ַאֶחיָך  ַוּיֹאֶמר ּפַ יז  
ִעיְרֶכם ּוְלכּו־ֹבאּו  ֹזאת ֲעׂשּו: ַטֲענּו ֶאת־ּבְ

ָנַען. ַאְרָצה ּכְ
יֶכם ּוֹבאּו ֵאָלי,  ּתֵ ּוְקחּו ֶאת־ֲאִביֶכם ְוֶאת־ּבָ יח  

ָנה ָלֶכם ֶאת־טּוב ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ְוִאְכלּו  ְוֶאּתְ
ֶאת־ֵחֶלב ָהָאֶרץ.

ב. ְתַעּכֵ ֲעֹמד — ַאל ּתִ ַאל־ּתַ ט 

תֹוְך ִמְצַרִים  ן — ֵאזֹור ּבְ ְבּתָ ְבֶאֶרץ־ּגׁשֶ ְוָיׁשַ י  
ֶבת  ָרֵאל ֹלא ָיְכלּו ָלׁשֶ ֵני ִיׂשְ ְתִאים ְלרֹוֵעי ֹצאן. ּבְ ַהּמַ
ה. ה ְקדֹוׁשָ ב ֶאְצָלם ַחּיָ ֹור ֶנְחׁשַ י ַהּשׁ ְצִרים, ּכִ ין ַהּמִ ּבֵ

ה  ְהֶיה ָלֶכם ִמּמָ ּיִ י ֹאְתָך — ֶאְדַאג ׁשֶ ְלּתִ ְוִכְלּכַ יא  
ְרֵנס. ְלִהְתּפַ

ְהֶיה ְלָרׁש. ֵרׁש — ּתִ ּוָ ּתִ  
ֶפת ְלָעִני. ה ִנְרּדֶ ָרׁש ִהיא ִמּלָ  

ֵהמֹות  ימּו ִמְטָען ַעל ַהּבְ ִעיְרֶכם — ׂשִ ַטֲענּו ֶאת־ּבְ יז  
ֶכם. ּלָ ׁשֶ

ֵהָמה. ִעיר — ּבְ ּבְ  

ְוִאְכלּו ֶאת־ֵחֶלב ָהָאֶרץ — ִאְכלּו ִמּטּוב ָהָאֶרץ. יח  
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יָתה זֹאת ֲעׂשּו: ְקחּו־ָלֶכם ֵמֶאֶרץ  ה ֻצּוֵ ְוַאּתָ יט  

אֶתם  יֶכם ּוְנׂשָ ֶכם ְוִלְנׁשֵ ִמְצַרִים ֲעָגלֹות ְלַטּפְ
ֶאת־ֲאִביֶכם ּוָבאֶתם.

י־טּוב  ֵליֶכם, ּכִ ֹחס ַעל־ּכְ ְוֵעיְנֶכם ַאל־ּתָ כ  
ל־ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָלֶכם הּוא. ּכָ

ן ָלֶהם יֹוֵסף  ּתֵ ָרֵאל, ַוּיִ ֵני ִיׂשְ ֲעׂשּו־ֵכן ּבְ ַוּיַ כא  

ֶרְך. ן ָלֶהם ֵצָדה ַלּדָ ּתֵ י ַפְרעֹה, ַוּיִ ֲעָגלֹות ַעל־ּפִ
ָמֹלת,  ם ָנַתן ָלִאיׁש ֲחִלפֹות ׂשְ ְלֻכּלָ  כב  

ֶסף ְוָחֵמׁש  ֹלש ֵמאֹות ּכֶ ּוְלִבְנָיִמן ָנַתן ׁשְ
ָמֹלת. ֲחִלֹפת ׂשְ

ִאים  ָרה ֲחֹמִרים נֹׂשְ ֹזאת ֲעׂשָ ַלח ּכְ ּוְלָאִביו ׁשָ כג  
ר  ֹאת ּבָ ר ֲאֹתֹנת נֹׂשְ ִמּטּוב ִמְצָרִים, ְוֶעׂשֶ

ֶרְך. ָוֶלֶחם ּוָמזֹון ְלָאִביו ַלּדָ
ֵלכּו, ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם:  ח ֶאת־ֶאָחיו ַוּיֵ ּלַ ַוְיׁשַ כד  

ֶרְך. ּדָ זּו ּבַ ְרּגְ ַאל־ּתִ
ַנַען  ֹבאּו ֶאֶרץ ּכְ ְצָרִים, ַוּיָ ֲעלּו ִמּמִ ַוּיַ כה  

ֶאל־ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם.
דּו לֹו ֵלאֹמר: עֹוד יֹוֵסף ַחי, ְוִכי־הּוא  ּגִ ַוּיַ כו  
י  ָפג ִלּבֹו, ּכִ ָכל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים. ַוּיָ ֹמֵשל ּבְ

ֹלא־ֶהֱאִמין ָלֶהם.
ר  ּבֶ ר ּדִ ְבֵרי יֹוֵסף, ֲאׁשֶ ל־ּדִ רּו ֵאָליו ֶאת ּכָ ַוְיַדּבְ כז  
ַלח יֹוֵסף  ר־ׁשָ ְרא ֶאת־ָהֲעָגלֹות, ֲאׁשֶ ֲאֵלֶהם ַוּיַ

ִחי רּוַח ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם. את אֹתֹו, ַוּתְ ָלׂשֵ
ִני ָחי.  ָרֵאל: ַרב, עֹוד־יֹוֵסף ּבְ ַוּיֹאֶמר ִיׂשְ כח  

ֶטֶרם ָאמּות. ֵאְלָכה ְוֶאְרֶאּנּו ּבְ

ִביאּו. אֶתם — ּתָ ּוְנׂשָ יט  

ּלֹא ִיְהֶיה ָלֶכם ֲחָבל. ֹחס — ׁשֶ ְוֵעיְנֶכם ַאל־ּתָ כ  

ְרֹעה. י הֹוָראֹות ּפַ י ַפְרֹעה — ַעל ּפִ ַעל־ּפִ כא  

ם,  יֵניֶכם ִמי ָאׁשֵ ִריבּו ּבֵ ֶרְך — ַאל ּתָ ּדָ זּו ּבַ ְרּגְ ַאל־ּתִ כד  
ם אֹוִתי. ַכְרּתֶ ּמְ ׁשֶ

ף. ְמַעט ִהְתַעּלֵ ֶהֶלם, ּכִ ָפג ִלּבֹו — ָהָיה ּבְ ַוּיָ כו  

ׁש. ק ְוִהְתאֹוׁשֵ ִחי רּוַח ַיֲעֹקב — ַיֲעֹקב ִהְתַחּזֵ ַוּתְ כז 

י ִצּיּור ִמְצִרי ִאּיּור ֲעָגָלה — ַעל ּפִ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק מה

יֹוֵסף ּגִּלָה לְאֶָחיו ֶׁשהּוא אֲִחיֶהם

ה יֹוֵסף ְלֶאָחיו ִמי הּוא?  ּלָ ַעם ּגִ ְוָקא ַהּפַ ֲערּו: ַמּדּוַע ּדַ א.  ׁשַ  .1 

ֲענּו. ּתַ סּוק טז, ִלְפֵני ׁשֶ ֶפֶרק מד ּפָ ִקְראּו ׁשּוב ֶאת ִדְבֵרי ְיהּוָדה, ּבְ

יַצד ְמַנֵחם יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו? ּכֵ ב.    

ְבֵרי יֹוֵסף? ִמי ְמַנֵהל ֶאת ָהעֹוָלם ְוֶאת ַהּקֹוֶרה ּבֹו ְלִפי ּדִ ג.   

ּיֹוֵסף ָסַלח ָלֶהם?  ֱאֶמת ׁשֶ ַהִאם ָהַאִחים ֶהֱאִמינּו ּבֶ   .2 

ְכְנעּו ְוֶהֱאִמינּו לֹו. ּתַ ָהַאִחים ִהׁשְ ָתֲאִרים ׁשֶ ִטים ַהּמְ ּפָ -� ַרק ִמׁשְ נּו ּבְ  ַסּמְ

ִביַע. ה ִעם ַהּגָ ָעׂשָ מֹו ׁשֶ ה ּכְ ּיֹוֵסף ְמַרּמֶ בּו ׁשֶ ָחׁשְ א. 

ְפּגׁש אֹותֹו ַיֲעִניׁש אֹוָתם. ּיִ ּיֹוֵסף רֹוֶצה ִלְראֹות ֶאת ַיֲעקֹב ְוַאֲחֵרי ׁשֶ בּו ׁשֶ ב.  ָחׁשְ  

ה ִמי הּוא. ּלָ ּגִ ְזַמן ׁשֶ ֱאֶמת ּבִ ׁש ּבֶ יֹוֵסף ִהְתַרּגֵ ג.   

ָעׂשּו לֹו ָעֶול. ם ׁשֶ ֵהם ִמְצַטֲעִרים ֵמעֶֹמק ִלּבָ ֱאֶמת ׁשֶ ד.  יֹוֵסף ֶהֱאִמין ּבֶ  

ין ַאִחים? סּות ּבֵ ּיְ ית ַעל ִהְתּפַ ְבֵראׁשִ ָבר ָלַמְדנּו ּבִ ֵהיָכן ּכְ   .3

ִנים ַרּבֹות  ֵבית ָאִביו ֵמִהְתַנֲהגּותֹו ְלַאַחר ׁשָ ה ׁשֹוָנה ִהְתַנֲהגּות יֹוֵסף ּבְ ּמֶ ּבַ  .4

ִמְצַרִים? ּבְ
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 .2
התלמידים יבינו כנראה, 

שיוסף הסביר לאָחיו 
כי ה' שלחֹו למצרים על 

מנת להציל מרעב את בני 
מצרים ואת כל העמים 

מסביב, ובתוכם בני 
משפחתו )פסוק ד(.

לטעמנו, המושג "תכנית 
אלוהית" הוא מושג 

מופשט, וכדאי לשקול אם 
להשתמש בו.

.3
יש להניח שהתלמידים 

יזכרו את הפיוס בין יעקב 
ועשו.

יש להניח, שהתלמידים 
יעמדו על הרגשות 

המעורבים שחש יעקב 
למשמע הבשורה.

בצד השמחה הגדולה 
בוודאי היה כעס על השקר 

ששיקרו לו ועל הכאב 
הנורא שהסבו לו. מישהו 

מהתלמידים עשוי לתהות: 
איך זה שיוסף לא מצא 

לנכון לה ודיע לאביו שהוא 
חי במצרים?!

פרשנים הסבירו שרצה 
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ר: סּוק ז ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ַח ַלה'. ָנה ִמְזּבֵ ֶרְך ְלִמְצַרִים ַיֲעֹקב ּבָ ּדֶ  ּבַ

ָרֵאל־ַיֲעֹקב, עֹוֵדד אֹותֹו  ה ְלִיׂשְ ּלָ ְיָלה, ֱאֹלִהים ִהְתּגַ ּלַ ּבַ
ם ְלַעם  ה אֹותֹו ׁשָ ֲעׂשֶ ּיַ ָלֶרֶדת ְלִמְצַרִים ְוִהְבִטיַח לֹו, ׁשֶ

דֹול. ּגָ

ֶרֶדת. ֵמְרָדה — ִמּלָ ג 

ֶּפֶרק מו

ֵאָרה  בֹא ּבְ ר־לֹו ַוּיָ ָרֵאל ְוָכל־ֲאׁשֶ ע ִיׂשְ ּסַ ַוּיִ א  
ח ְזָבִחים ֵלאלֵֹהי ָאִביו ִיְצָחק. ְזּבַ ַבע, ַוּיִ ָ ּשׁ

ְיָלה,  ַמְראֹת ַהּלַ ָרֵאל ּבְ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְלִיׂשְ ב  
ִני. ַוּיֹאֶמר: ַיֲעקֹב, ַיֲעקֹב. ַוּיֹאֶמר: ִהּנֵ

יָרא  ַוּיֹאֶמר: ָאֹנִכי ָהֵאל ֱאֹלֵהי ָאִביָך. ַאל־ּתִ ג  
יְמָך  דֹול ֲאׂשִ י־ְלגֹוי ּגָ ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה, ּכִ

ם. ׁשָ
ָך ִמְצַרְיָמה ְוָאנִֹכי ַאַעְלָך  ָאנִֹכי ֵאֵרד ִעּמְ ד  

ית ָידֹו ַעל־ֵעיֶניָך. ַגם־ָעלֹה, ְויֹוֵסף ָיׁשִ
אּו  ׂשְ ַבע, ַוּיִ ֵאר ׁשָ ָקם ַיֲעֹקב ִמּבְ ַוּיָ ה  

ם  ָרֵאל ֶאת־ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם ְוֶאת־ַטּפָ ְבֵני־ִיׂשְ
ְרֹעה  ַלח ּפַ ר־ׁשָ ֲעָגלֹות, ֲאׁשֶ יֶהם ּבָ ְוֶאת־ְנׁשֵ

את ֹאתֹו. ָלׂשֵ
ר  ם, ֲאׁשֶ ְקחּו ֶאת־ִמְקֵניֶהם ְוֶאת־ְרכּוׁשָ ַוּיִ ו  

ֹבאּו ִמְצָרְיָמה, ַנַען, ַוּיָ ֶאֶרץ ּכְ  ָרְכׁשּו ּבְ
ַיֲעֹקב ְוָכל־ַזְרעֹו ִאּתֹו.

ָניו  ֹנָתיו ּוְבנֹות ּבָ ָניו ּוְבֵני ָבָניו ִאּתֹו, ּבְ ּבָ ז  

ְוָכל־ַזְרעֹו, ֵהִביא ִאּתֹו ִמְצָרְיָמה.

י ִצּיּור ִקיר ִמְצִרי ִאּיּור ַעל ּפִ
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ַלח ְלָפָניו, ֶאל יֹוֵסף,  ְוֶאת ְיהּוָדה ׁשָ כח  

ֹבאּו, ַאְרָצה ּגֶֹשן.    ְלהֹוֹרת ְלָפָניו, ּגְֹשָנה; ַוּיָ
ַעל ִלְקַראת  ְבּתֹו, ַוּיַ ְאֹסר יֹוֵסף ֶמְרּכַ כט ַוּיֶ

ּפֹל ַעל  ָרא ֵאָליו, ַוּיִ ָרֵאל ָאִביו ּגְֹשָנה; ַוּיֵ ִיׂשְ
אָריו, עֹוד.  ְבךְּ ַעל-ַצּוָ אָריו, ַוּיֵ ַצּוָ

ַעם,  ָרֵאל ֶאל יֹוֵסף, ָאמּוָתה ַהּפָ ל ַוּיֹאֶמר ִיׂשְ
י עֹוְדָך ָחי.    ֶניָך, ּכִ ַאֲחֵרי ְראֹוִתי ֶאת ּפָ
ית ָאִביו,  לא ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ְוֶאל-ּבֵ

יָדה ְלַפְרֹעה; ְוֹאְמָרה ֵאָליו,  ֶאֱעֶלה ְוַאּגִ
אּו  ַנַען ּבָ ֶאֶרץ ּכְ ר ּבְ ַאַחי ּוֵבית ָאִבי ֲאׁשֶ

ֵאָלי.   
י ִמְקֶנה ָהיּו;  י ַאְנׁשֵ ים ֹרֵעי ֹצאן, ּכִ לב ְוָהֲאָנׁשִ

ר ָלֶהם, ֵהִביאּו.    ְוֹצאָנם ּוְבָקָרם ְוָכל ֲאׁשֶ
ְרֹעה; ְוָאַמר, ַמה  י ִיְקָרא ָלֶכם ּפַ לג ְוָהָיה, ּכִ

יֶכם.    ֲעׂשֵ ּמַ
י ִמְקֶנה ָהיּו ֲעָבֶדיָך  ם, ַאְנׁשֵ לד ַוֲאַמְרּתֶ

ם  ם ֲאַנְחנּו, ּגַ ה ּגַ עּוֵרינּו ְוַעד-ַעּתָ ִמּנְ
י  ֶאֶרץ ּגֶֹשן, ּכִ בּו ּבְ ׁשְ ֲעבּור, ּתֵ ֲאֹבֵתינּו:  ּבַ

ל ֹרֵעה ֹצאן. תֹוֲעַבת ִמְצַרִים, ּכָ

ר: ֶרק ְמֻסּפָ סּוק כח ְוַעד סֹוף ַהּפֶ  ִמּפָ
ּיֹוֵסף ַיְרֶאה  ֵדי ׁשֶ ַלח ֶאת ְיהּוָדה ִלְפֵניֶהם, ּכְ ַיֲעֹקב ׁשָ

ן  ְבּתֹו ְלגׁשֶ ֶמְרּכַ ן. יֹוֵסף ָיָצא ּבְ ֶרְך ְלֶאֶרץ ּגׁשֶ לֹו ֶאת ַהּדֶ
ֵני ָאִביו. ל ֶאת ּפְ ְלַקּבֵ

ֱאֹסר – ָרַתם ֶאת ַהּסּוִסים. ַוּיֶ כט 

ו ֲאִני מּוָכן ָלמּות. ַעם – ַעְכׁשָ ָאמּוָתה ַהּפַ ל 

י ִמְקֶנה – רֹוֵעי ֹצאן. ַאְנׁשֵ לא 

ְצִרים ׂשֹוְנִאים רֹוֵעי ֹצאן.  י תֹוֲעַבת ִמְצַרִים – ַהּמִ ּכִ לד 
ר ֹצאן ּוָבָקר ְוָכָאמּור  ׂשַ ְצִרים ֵאיָנם אֹוְכִלים ּבְ ַהּמִ

ה. ה ְקדֹוׁשָ ב ֶאְצָלם ַחּיָ ֹור ֶנְחׁשָ ַהּשׁ
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ַעל ִלְקַראת  ְבּתֹו, ַוּיַ ְאֹסר יֹוֵסף ֶמְרּכַ כט ַוּיֶ

ּפֹל ַעל  ָרא ֵאָליו, ַוּיִ ָרֵאל ָאִביו ּגְֹשָנה; ַוּיֵ ִיׂשְ
אָריו, עֹוד.  ְבךְּ ַעל-ַצּוָ אָריו, ַוּיֵ ַצּוָ

ַעם,  ָרֵאל ֶאל יֹוֵסף, ָאמּוָתה ַהּפָ ל ַוּיֹאֶמר ִיׂשְ
י עֹוְדָך ָחי.    ֶניָך, ּכִ ַאֲחֵרי ְראֹוִתי ֶאת ּפָ
ית ָאִביו,  לא ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ְוֶאל-ּבֵ

יָדה ְלַפְרֹעה; ְוֹאְמָרה ֵאָליו,  ֶאֱעֶלה ְוַאּגִ
אּו  ַנַען ּבָ ֶאֶרץ ּכְ ר ּבְ ַאַחי ּוֵבית ָאִבי ֲאׁשֶ

ֵאָלי.   
י ִמְקֶנה ָהיּו;  י ַאְנׁשֵ ים ֹרֵעי ֹצאן, ּכִ לב ְוָהֲאָנׁשִ

ר ָלֶהם, ֵהִביאּו.    ְוֹצאָנם ּוְבָקָרם ְוָכל ֲאׁשֶ
ְרֹעה; ְוָאַמר, ַמה  י ִיְקָרא ָלֶכם ּפַ לג ְוָהָיה, ּכִ

יֶכם.    ֲעׂשֵ ּמַ
י ִמְקֶנה ָהיּו ֲעָבֶדיָך  ם, ַאְנׁשֵ לד ַוֲאַמְרּתֶ

ם  ם ֲאַנְחנּו, ּגַ ה ּגַ עּוֵרינּו ְוַעד-ַעּתָ ִמּנְ
י  ֶאֶרץ ּגֶֹשן, ּכִ בּו ּבְ ׁשְ ֲעבּור, ּתֵ ֲאֹבֵתינּו:  ּבַ

ל ֹרֵעה ֹצאן. תֹוֲעַבת ִמְצַרִים, ּכָ

ר: ֶרק ְמֻסּפָ סּוק כח ְוַעד סֹוף ַהּפֶ  ִמּפָ
ּיֹוֵסף ַיְרֶאה  ֵדי ׁשֶ ַלח ֶאת ְיהּוָדה ִלְפֵניֶהם, ּכְ ַיֲעֹקב ׁשָ

ן  ְבּתֹו ְלגׁשֶ ֶמְרּכַ ן. יֹוֵסף ָיָצא ּבְ ֶרְך ְלֶאֶרץ ּגׁשֶ לֹו ֶאת ַהּדֶ
ֵני ָאִביו. ל ֶאת ּפְ ְלַקּבֵ

ֱאֹסר – ָרַתם ֶאת ַהּסּוִסים. ַוּיֶ כט 

ו ֲאִני מּוָכן ָלמּות. ַעם – ַעְכׁשָ ָאמּוָתה ַהּפַ ל 

י ִמְקֶנה – רֹוֵעי ֹצאן. ַאְנׁשֵ לא 

ְצִרים ׂשֹוְנִאים רֹוֵעי ֹצאן.  י תֹוֲעַבת ִמְצַרִים – ַהּמִ ּכִ לד 
ר ֹצאן ּוָבָקר ְוָכָאמּור  ׂשַ ְצִרים ֵאיָנם אֹוְכִלים ּבְ ַהּמִ

ה. ה ְקדֹוׁשָ ב ֶאְצָלם ַחּיָ ֹור ֶנְחׁשָ ַהּשׁ
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ר, ְוֹזאת  ֵנים ָעׂשָ ָרֵאל ׁשְ ְבֵטי ִיׂשְ ה ׁשִ ל־ֵאּלֶ ּכָ כח  

ר ָלֶהם ֲאִביֶהם ַוְיָבֶרְך אֹוָתם,  ּבֶ ר־ּדִ ֲאׁשֶ
ַרְך ֹאָתם. ִבְרָכתֹו ּבֵ ר ּכְ ִאיׁש ֲאׁשֶ
ַוְיַצו אֹוָתם ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם: ֲאִני  כט  

י. ִקְברּו ֹאִתי  ֶנֱאָסף ֶאל־ַעּמִ
ֵדה  ׂשְ ר ּבִ ָעָרה ֲאׁשֶ ֶאל־ֲאֹבָתי, ֶאל־ַהּמְ

י. ֶעְפרֹון ַהִחּתִ
ר  ָלה ֲאׁשֶ ְכּפֵ ֵדה ַהּמַ ׂשְ ר ּבִ ָעָרה ֲאׁשֶ ּמְ ּבַ ל  

ר ָקָנה  ָנַען, ֲאׁשֶ ֶאֶרץ ּכְ ֵני־ַמְמֵרא ּבְ ַעל־ּפְ
י  ֶדה ֵמֵאת ֶעְפֹרן ַהִחּתִ ַאְבָרָהם ֶאת־ַהּשָׂ

ת־ָקֶבר. ַלֲאֻחּזַ
ּתֹו,  ָרה ִאׁשְ ה ָקְברּו ֶאת־ַאְבָרָהם ְוֶאת ׂשָ ּמָ ׁשָ לא  

ּתֹו,  ה ָקְברּו ֶאת־ִיְצָחק ְוֶאת ִרְבָקה ִאׁשְ ּמָ ׁשָ
י ֶאת־ֵלָאה. ה ָקַבְרּתִ ּמָ ְוׁשָ

ר־ּבֹו ֵמֵאת  ָעָרה ֲאׁשֶ ֶדה ְוַהּמְ ִמְקֵנה ַהּשָׂ לב  

ֵני־ֵחת. ּבְ
ֱאֹסף ַרְגָליו  ָניו ַוּיֶ ת ֶאת־ּבָ ַוְיַכל ַיֲעֹקב ְלַצּוֹ לג  

יו. ָאֶסף ֶאל־ַעּמָ ְגַוע ַוּיֵ ה, ַוּיִ ּטָ ֶאל־ַהּמִ

ר: ֶרק ְמֻסּפָ סּוק כח ְוַעד סֹוף ַהּפֶ  ִמּפָ
ָניו ְלָקְברֹו  ׁש ִמּבָ ָניו ּוִבּקֵ ֵרְך ֶאת ּבָ ִלְפֵני מֹותֹו, ַיֲעֹקב ּבֵ

ָלה. ְכּפֵ ְמָעַרת ַהּמַ ּבִ

י — ֲאִני עֹוֵמד ָלמּות. ֲאִני ֶנֱאָסף ֶאל־ַעּמִ כט  

ה. ּטָ ּמִ ב ּבַ ּכַ ה — ָחַזר ִלׁשְ ּטָ ֱאֹסף ַרְגָליו ֶאל־ַהּמִ ַוּיֶ לג  
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ְבךְּ ָעָליו  ֵני ָאִביו, ַוּיֵ ּפֹל יֹוֵסף ַעל־ּפְ ַוּיִ  א  

ק־לֹו. ַ ּשׁ ַוּיִ
ַוְיַצו יֹוֵסף ֶאת־ֲעָבָדיו ֶאת־ָהרְֹפִאים ַלֲחנֹט  ב  

ָרֵאל. ַחְנטּו ָהרְֹפִאים ֶאת־ִיׂשְ ֶאת־ָאִביו, ַוּיַ
ן ִיְמְלאּו  י ּכֵ ִעים יֹום, ּכִ ְמְלאּו־לֹו ַאְרּבָ ַוּיִ ג  

ְבִעים  ְבּכּו ֹאתֹו ִמְצַרִים ׁשִ ְיֵמי ַהֲחֻנִטים, ַוּיִ
יֹום.

ית  ר יֹוֵסף ֶאל־ּבֵ ַעְברּו ְיֵמי ְבִכיתֹו, ַוְיַדּבֵ ַוּיַ ד  
ֵעיֵניֶכם,  ְרעֹה ֵלאמֹר: ִאם־ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ ּפַ

ָאְזֵני ַפְרעֹה ֵלאמֹר. רּו־ָנא ּבְ ּבְ ּדַ
ה ָאֹנִכי ֵמת,  יַעִני ֵלאֹמר: ִהּנֵ ּבִ ָאִבי ִהׁשְ ה  

ַנַען  ֶאֶרץ ּכְ ִריִתי ִלי ּבְ ר ּכָ ִקְבִרי ֲאׁשֶ ּבְ
ָרה  א ְוֶאְקּבְ ה ֶאֱעֶלה־ּנָ ֵרִני. ְוַעּתָ ְקּבְ ה ּתִ ּמָ ׁשָ

ֶאת־ָאִבי ְוָאׁשּוָבה.
ְרֹעה: ֲעֵלה ּוְקֹבר ֶאת־ָאִביָך,  ַוּיֹאֶמר ּפַ ו  

יֶעָך. ּבִ ר ִהׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ
ֲעלּו ִאּתֹו  ַעל יֹוֵסף ִלְקּבֹר ֶאת־ָאִביו, ַוּיַ ַוּיַ ז  

ל־ַעְבֵדי ַפְרֹעה ִזְקֵני ֵביתֹו ְוֹכל ִזְקֵני  ּכָ
ֶאֶרץ־ִמְצָרִים,

ם  ית יֹוֵסף ְוֶאָחיו ּוֵבית ָאִביו, ַרק ַטּפָ ְוכֹל ּבֵ ח  
ֶאֶרץ ּגֶֹשן. ְוצֹאָנם ּוְבָקָרם ָעְזבּו ּבְ

ים,  ָרׁשִ ם־ּפָ ם־ֶרֶכב ּגַ ַעל ִעּמֹו ּגַ ַוּיַ  ט  
ֵבד ְמֹאד. ֲחֶנה ּכָ ַוְיִהי ַהּמַ

ר: ֶפֶרק נ ְמֻסּפָ  ּבְ
ְמָעַרת  ָניו ֵהִביאּו אֹותֹו ִלְקבּוָרה ּבִ ַיֲעֹקב ֵמת. ּבָ

ָלה. ְכּפֵ  ַהּמַ
ֶהם ְלַאַחר מֹות  ם ּבָ ּיֹוֵסף ִיְתַנּקֵ ׁשּו, ׁשֶ ָהַאִחים ָחׁשְ

 ֲאִביֶהם.
ַהּכֹל ָקָרה  הּוא ַמֲאִמין ׁשֶ יַע אֹוָתם, ְוָאַמר ׁשֶ יֹוֵסף ִהְרּגִ

ים. ים ַרּבִ יל ֵמָרָעב ֲאָנׁשִ הּוא יּוַכל ְלַהּצִ ֵדי ׁשֶ  ּכְ
יַע ֶאת ֶאָחיו ְלַהֲעלֹות ֶאת ַעְצמֹוָתיו  ּבִ יֹוֵסף ִהׁשְ

יד  ר ָיבֹוא ַהּיֹום ֶוֱאֹלִהים ַיּגִ ֲאׁשֶ ְכַנַען, ּכַ ִלְקבּוָרה ּבִ
ָלֶהם ַלֲעלֹות.

ת  ֹמר ֶאת ּגּוַפת ַהּמֵ ְצִרים ָיְדעּו ִלׁשְ ַלֲחֹנט — ַהּמִ ב  
ְתּפֹוֵרר. ּלֹא ּתִ ׁשֶ

י. ִריִתי — ָחַפְרּתִ ּכָ ה  

ת ַוֲהָכָנתֹו  ֲחִניַטת ַהּמֵ
י ִצּיּור  ִלְקבּוָרה  – ַעל ּפִ

ִקיר ִמְצִרי.
ְדמֹוִנים  ְצִרים ַהּקַ ַהּמִ

ָנֲהגּו ַלְחֹנט ֶאת 
ִתים. ֵהם ָמְרחּו  ַהּמֵ

ֳחָמִרים  ת ּבֶ ֶאת ּגּוף ַהּמֵ
ְמֻיָחִדים ְוָעְטפּו ֶאת 
ַתְחּבֹוׁשֹות,  ַהּגּוָפה ּבְ
ְתּפֹוֵרר.  ּלֹא ּתִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ְלגּוָפה ֲחנּוָטה קֹוְרִאים 
מּוְמָיה.
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ְבךְּ ָעָליו  ֵני ָאִביו, ַוּיֵ ּפֹל יֹוֵסף ַעל־ּפְ ַוּיִ  א  

ק־לֹו. ַ ּשׁ ַוּיִ
ַוְיַצו יֹוֵסף ֶאת־ֲעָבָדיו ֶאת־ָהרְֹפִאים ַלֲחנֹט  ב  

ָרֵאל. ַחְנטּו ָהרְֹפִאים ֶאת־ִיׂשְ ֶאת־ָאִביו, ַוּיַ
ן ִיְמְלאּו  י ּכֵ ִעים יֹום, ּכִ ְמְלאּו־לֹו ַאְרּבָ ַוּיִ ג  

ְבִעים  ְבּכּו ֹאתֹו ִמְצַרִים ׁשִ ְיֵמי ַהֲחֻנִטים, ַוּיִ
יֹום.

ית  ר יֹוֵסף ֶאל־ּבֵ ַעְברּו ְיֵמי ְבִכיתֹו, ַוְיַדּבֵ ַוּיַ ד  
ֵעיֵניֶכם,  ְרעֹה ֵלאמֹר: ִאם־ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ ּפַ

ָאְזֵני ַפְרעֹה ֵלאמֹר. רּו־ָנא ּבְ ּבְ ּדַ
ה ָאֹנִכי ֵמת,  יַעִני ֵלאֹמר: ִהּנֵ ּבִ ָאִבי ִהׁשְ ה  

ַנַען  ֶאֶרץ ּכְ ִריִתי ִלי ּבְ ר ּכָ ִקְבִרי ֲאׁשֶ ּבְ
ָרה  א ְוֶאְקּבְ ה ֶאֱעֶלה־ּנָ ֵרִני. ְוַעּתָ ְקּבְ ה ּתִ ּמָ ׁשָ

ֶאת־ָאִבי ְוָאׁשּוָבה.
ְרֹעה: ֲעֵלה ּוְקֹבר ֶאת־ָאִביָך,  ַוּיֹאֶמר ּפַ ו  

יֶעָך. ּבִ ר ִהׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ
ֲעלּו ִאּתֹו  ַעל יֹוֵסף ִלְקּבֹר ֶאת־ָאִביו, ַוּיַ ַוּיַ ז  

ל־ַעְבֵדי ַפְרֹעה ִזְקֵני ֵביתֹו ְוֹכל ִזְקֵני  ּכָ
ֶאֶרץ־ִמְצָרִים,

ם  ית יֹוֵסף ְוֶאָחיו ּוֵבית ָאִביו, ַרק ַטּפָ ְוכֹל ּבֵ ח  
ֶאֶרץ ּגֶֹשן. ְוצֹאָנם ּוְבָקָרם ָעְזבּו ּבְ

ים,  ָרׁשִ ם־ּפָ ם־ֶרֶכב ּגַ ַעל ִעּמֹו ּגַ ַוּיַ  ט  
ֵבד ְמֹאד. ֲחֶנה ּכָ ַוְיִהי ַהּמַ

ר: ֶפֶרק נ ְמֻסּפָ  ּבְ
ְמָעַרת  ָניו ֵהִביאּו אֹותֹו ִלְקבּוָרה ּבִ ַיֲעֹקב ֵמת. ּבָ

ָלה. ְכּפֵ  ַהּמַ
ֶהם ְלַאַחר מֹות  ם ּבָ ּיֹוֵסף ִיְתַנּקֵ ׁשּו, ׁשֶ ָהַאִחים ָחׁשְ

 ֲאִביֶהם.
ַהּכֹל ָקָרה  הּוא ַמֲאִמין ׁשֶ יַע אֹוָתם, ְוָאַמר ׁשֶ יֹוֵסף ִהְרּגִ

ים. ים ַרּבִ יל ֵמָרָעב ֲאָנׁשִ הּוא יּוַכל ְלַהּצִ ֵדי ׁשֶ  ּכְ
יַע ֶאת ֶאָחיו ְלַהֲעלֹות ֶאת ַעְצמֹוָתיו  ּבִ יֹוֵסף ִהׁשְ

יד  ר ָיבֹוא ַהּיֹום ֶוֱאֹלִהים ַיּגִ ֲאׁשֶ ְכַנַען, ּכַ ִלְקבּוָרה ּבִ
ָלֶהם ַלֲעלֹות.

ת  ֹמר ֶאת ּגּוַפת ַהּמֵ ְצִרים ָיְדעּו ִלׁשְ ַלֲחֹנט — ַהּמִ ב  
ְתּפֹוֵרר. ּלֹא ּתִ ׁשֶ

י. ִריִתי — ָחַפְרּתִ ּכָ ה  

ת ַוֲהָכָנתֹו  ֲחִניַטת ַהּמֵ
י ִצּיּור  ִלְקבּוָרה  – ַעל ּפִ

ִקיר ִמְצִרי.
ְדמֹוִנים  ְצִרים ַהּקַ ַהּמִ

ָנֲהגּו ַלְחֹנט ֶאת 
ִתים. ֵהם ָמְרחּו  ַהּמֵ

ֳחָמִרים  ת ּבֶ ֶאת ּגּוף ַהּמֵ
ְמֻיָחִדים ְוָעְטפּו ֶאת 
ַתְחּבֹוׁשֹות,  ַהּגּוָפה ּבְ
ְתּפֹוֵרר.  ּלֹא ּתִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ְלגּוָפה ֲחנּוָטה קֹוְרִאים 
מּוְמָיה.

וַיְִחי   �   213



ן,  ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ר ּבְ ֹבאּו ַעד־ּגֶֹרן ָהָאָטד ֲאׁשֶ ַוּיָ י  
דֹול  ד ּגָ ם ִמְסּפֵ דּו־ׁשָ ְסּפְ  ַוּיִ

ַעׂש ְלָאִביו ֵאֶבל   ְוָכֵבד ְמֹאד, ַוּיַ
ְבַעת ָיִמים. ׁשִ

ַנֲעִני ֶאת־ָהֵאֶבל  ב ָהָאֶרץ ַהּכְ ְרא יֹוׁשֵ ַוּיַ  יא  

ֵבד ֶזה  ֹגֶרן ָהָאָטד, ַוּיֹאְמרּו: ֵאֶבל־ּכָ ּבְ
ָמּה: ָאֵבל  ן ָקָרא ׁשְ  ְלִמְצָרִים. ַעל־ּכֵ

ן. ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ר ּבְ ִמְצַרִים ֲאׁשֶ
ם. ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ן ּכַ ֲעׂשּו ָבָניו לֹו ּכֵ ַוּיַ יב  

רּו  ְקּבְ ַנַען, ַוּיִ אּו ֹאתֹו ָבָניו ַאְרָצה ּכְ ׂשְ ַוּיִ  יג  
ר  ָלה, ֲאׁשֶ ְכּפֵ ֵדה ַהּמַ ְמָעַרת ׂשְ  ֹאתֹו ּבִ

ת־ֶקֶבר  ֶדה ַלֲאֻחּזַ ָקָנה ַאְבָרָהם ֶאת־ַהּשָׂ
ֵני ַמְמֵרא. י ַעל־ּפְ ֵמֵאת ֶעְפֹרן ַהִחּתִ
ב יֹוֵסף ִמְצַרְיָמה, הּוא ְוֶאָחיו  ׁשָ ַוּיָ יד  

ְוָכל־ָהֹעִלים ִאּתֹו ִלְקּבֹר ֶאת־ָאִביו, ַאֲחֵרי 
ָקְברֹו ֶאת־ָאִביו.

י־ֵמת ֲאִביֶהם,  ְראּו ֲאֵחי־יֹוֵסף ּכִ ַוּיִ  טו  
יב  ב ָיׁשִ ְטֵמנּו יֹוֵסף, ְוָהׁשֵ ַוּיֹאְמרּו: לּו ִיׂשְ

ַמְלנּו ֹאתֹו. ר ּגָ ל־ָהָרָעה, ֲאׁשֶ ָלנּו ֶאת ּכָ
ה ִלְפֵני  ַוְיַצּוּו ֶאל־יֹוֵסף ֵלאֹמר: ָאִביָך ִצּוָ טז  

מֹותֹו ֵלאֹמר,
ע  ׁשַ א ָנא ּפֶ א ׂשָ ּכֹה־ֹתאְמרּו ְליֹוֵסף, ָאּנָ יז  

ה  י־ָרָעה ְגָמלּוָך. ְוַעּתָ אָתם, ּכִ ַאֶחיָך ְוַחּטָ
ְבךְּ  ע ַעְבֵדי ֱאֹלֵהי ָאִביָך. ַוּיֵ א ָנא ְלֶפׁשַ ׂשָ

ָרם ֵאָליו. ַדּבְ יֹוֵסף ּבְ

ָנֵאנּו. ְטֵמנּו — אּוַלי ִיׂשְ לּו ִיׂשְ טו  
ר  ל ָהָרָעה ֲאׁשֶ ַמְלנּו ֹאתֹו — ּכָ ר ּגָ ל־ָהָרָעה, ֲאׁשֶ ּכָ  

ינּו לֹו. ָעׂשִ

א ָנא — ְסַלח ָנא. ׂשָ יז  

ת — ִצּיּור ִקיר ִמְצִרי ים ְמקֹוְננֹות ַעל ַהּמֵ ָנׂשִ

214   �   וַיְִחי

לּו ְלָפָניו, ַוּיֹאְמרּו:  ּפְ ם־ֶאָחיו ַוּיִ ְלכּו ּגַ ַוּיֵ יח  

ּנּו ְלָך ַלֲעָבִדים. ִהּנֶ
י  יָראּו. ּכִ ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף: ַאל־ּתִ  יט  

ֲהַתַחת ֱאֹלִהים ָאִני?
ָבּה  ם ָעַלי ָרָעה, ֱאֹלִהים ֲחׁשָ ְבּתֶ ם ֲחׁשַ ְוַאּתֶ כ  

ה ְלַהֲחֹית  ּיֹום ַהּזֶ ְלֹטָבה, ְלַמַען ֲעׂשֹה ּכַ
ַעם־ָרב.

ל ֶאְתֶכם  יָראּו. ָאֹנִכי ֲאַכְלּכֵ ה ַאל־ּתִ ְוַעּתָ כא  

ר  ֶכם. ַוְיַנֵחם אֹוָתם, ַוְיַדּבֵ ְוֶאת־ַטּפְ
ם. ַעל־ִלּבָ

ִמְצַרִים, הּוא ּוֵבית ָאִביו.  ב יֹוֵסף ּבְ ׁשֶ ַוּיֵ כב  

ִנים. ר ׁשָ ַוְיִחי יֹוֵסף ֵמָאה ָוֶעׂשֶ
ֵני  ם ּבְ ים. ּגַ ׁשִ ּלֵ ֵני ׁשִ ְרא יֹוֵסף ְלֶאְפַרִים ּבְ ַוּיַ כג  

י יֹוֵסף. ְרּכֵ דּו ַעל־ּבִ ה ֻיּלְ ֶ ן־ְמַנּשׁ ָמִכיר ּבֶ
ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל־ֶאָחיו: ָאֹנִכי ֵמת, ֵואֹלִהים  כד  

ֹקד ִיְפֹקד ֶאְתֶכם, ְוֶהֱעָלה ֶאְתֶכם  ּפָ
ע  ּבַ ר ִנׁשְ ִמן־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶאל־ָהָאֶרץ, ֲאׁשֶ

ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב.
ֹקד  ָרֵאל ֵלאֹמר: ּפָ ֵני ִיׂשְ ע יֹוֵסף ֶאת־ּבְ ּבַ ׁשְ ַוּיַ כה  

ִיְפֹקד ֱאֹלִהים ֶאְתֶכם, ְוַהֲעִלֶתם 
ה. ֶאת־ַעְצֹמַתי ִמּזֶ

ַחְנטּו  ִנים. ַוּיַ ר ׁשָ ן־ֵמָאה ָוֶעׂשֶ ָמת יֹוֵסף ּבֶ ַוּיָ כו  
ִמְצָרִים. ָארֹון ּבְ ם ּבָ יׂשֶ ֹאתֹו ַוּיִ

ְמקֹום ֱאֹלִהים?  ֲהַתַחת ֱאֹלִהים ָאִני — ַהִאם ֲאִני ּבִ יט  
ֲעִניׁש. ֲהֵרי ַרק ֱאֹלִהים הּוא ַהּמַ

ים — ִניִנים.  ׁשִ ּלֵ ֵני ׁשִ ּבְ כג  
י ֶנֶכד.  ִליׁשִ א, ׁשְ ִני ַאּבָ א, ׁשֵ ִראׁשֹון ַסּבָ   

ים — ִנין. ׁשִ ּלֵ ן ׁשִ ּבֶ

ֹקד ִיְפֹקד — ִיְזּכֹר ְלטֹוָבה. ּפָ כד  

ֲארֹון ְקבּוָרה ִמְצִרי
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לּו ְלָפָניו, ַוּיֹאְמרּו:  ּפְ ם־ֶאָחיו ַוּיִ ְלכּו ּגַ ַוּיֵ יח  

ּנּו ְלָך ַלֲעָבִדים. ִהּנֶ
י  יָראּו. ּכִ ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף: ַאל־ּתִ  יט  

ֲהַתַחת ֱאֹלִהים ָאִני?
ָבּה  ם ָעַלי ָרָעה, ֱאֹלִהים ֲחׁשָ ְבּתֶ ם ֲחׁשַ ְוַאּתֶ כ  

ה ְלַהֲחֹית  ּיֹום ַהּזֶ ְלֹטָבה, ְלַמַען ֲעׂשֹה ּכַ
ַעם־ָרב.

ל ֶאְתֶכם  יָראּו. ָאֹנִכי ֲאַכְלּכֵ ה ַאל־ּתִ ְוַעּתָ כא  

ר  ֶכם. ַוְיַנֵחם אֹוָתם, ַוְיַדּבֵ ְוֶאת־ַטּפְ
ם. ַעל־ִלּבָ

ִמְצַרִים, הּוא ּוֵבית ָאִביו.  ב יֹוֵסף ּבְ ׁשֶ ַוּיֵ כב  

ִנים. ר ׁשָ ַוְיִחי יֹוֵסף ֵמָאה ָוֶעׂשֶ
ֵני  ם ּבְ ים. ּגַ ׁשִ ּלֵ ֵני ׁשִ ְרא יֹוֵסף ְלֶאְפַרִים ּבְ ַוּיַ כג  

י יֹוֵסף. ְרּכֵ דּו ַעל־ּבִ ה ֻיּלְ ֶ ן־ְמַנּשׁ ָמִכיר ּבֶ
ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל־ֶאָחיו: ָאֹנִכי ֵמת, ֵואֹלִהים  כד  

ֹקד ִיְפֹקד ֶאְתֶכם, ְוֶהֱעָלה ֶאְתֶכם  ּפָ
ע  ּבַ ר ִנׁשְ ִמן־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶאל־ָהָאֶרץ, ֲאׁשֶ

ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב.
ֹקד  ָרֵאל ֵלאֹמר: ּפָ ֵני ִיׂשְ ע יֹוֵסף ֶאת־ּבְ ּבַ ׁשְ ַוּיַ כה  

ִיְפֹקד ֱאֹלִהים ֶאְתֶכם, ְוַהֲעִלֶתם 
ה. ֶאת־ַעְצֹמַתי ִמּזֶ

ַחְנטּו  ִנים. ַוּיַ ר ׁשָ ן־ֵמָאה ָוֶעׂשֶ ָמת יֹוֵסף ּבֶ ַוּיָ כו  
ִמְצָרִים. ָארֹון ּבְ ם ּבָ יׂשֶ ֹאתֹו ַוּיִ

ְמקֹום ֱאֹלִהים?  ֲהַתַחת ֱאֹלִהים ָאִני — ַהִאם ֲאִני ּבִ יט  
ֲעִניׁש. ֲהֵרי ַרק ֱאֹלִהים הּוא ַהּמַ

ים — ִניִנים.  ׁשִ ּלֵ ֵני ׁשִ ּבְ כג  
י ֶנֶכד.  ִליׁשִ א, ׁשְ ִני ַאּבָ א, ׁשֵ ִראׁשֹון ַסּבָ   

ים — ִנין. ׁשִ ּלֵ ן ׁשִ ּבֶ

ֹקד ִיְפֹקד — ִיְזּכֹר ְלטֹוָבה. ּפָ כד  

ֲארֹון ְקבּוָרה ִמְצִרי

וַיְִחי   �   215



ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק מט, נ

יַעֲֹקב ֵמת. ּבָנָיו ָקבְרּו אֹותֹו ּבְֶחבְרֹון

ִקְראּו ֶּפֶרק מט ִמּפָסּוק כח עַד ּפָסּוק לג ּוֶפֶרק נ

ֶחְברֹון? ְכַנַען, ּבְ ֵבר ּבִ ׁש ַיֲעֹקב ְלִהּקָ ּקֵ 1. ַמּדּוַע ּבִ

ַעם? ׁשּו ָהַאִחים ַהּפַ ה ָחׁשְ ִמּמָ  .2

יַע יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו? יַצד ִהְרּגִ ּכֵ  .3

ֲעֹקב ְויֹוֵסף  ּיַ ית ִלְכּתֹב ׁשֶ ֵראׁשִ ר ֵסֶפר ּבְ ֲערּו: ַמּדּוַע ָהָיה ָחׁשּוב ִלְמַחּבֵ ׁשַ  .4

ְכַנַען?  רּו ּבִ  ִנְקּבְ

ַדאי ָלַדַעת" "ּכְ ם ּבִ ִקְראּו ּגַ

רּו אֹוָתם  ְקּבְ ּיִ מֹו ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ׁשֶ ׁשּו ּכְ ּקְ ָרֵאל, ּבִ ָחיּו ִמחּוץ ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ְיהּוִדים ׁשֶ

ית ָעָפר  ּקִ ֶסף ְלָכְך ָהיּו קֹוִנים ׂשַ ּלֹא ָהָיה ָלֶהם ּכֶ ָרֵאל. ְיהּוִדים ׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ

ִקְבָרם. ימּו אֹוָתּה ּבְ ׂשִ ּיָ ים ׁשֶ ׁשִ ָרֵאל ּוְמַבּקְ ֵמֲעַפר ֶאֶרץ ִיׂשְ

ּכְַדאי לַָדַעת

216   �   ּפֶֶרק מט, נ

לפני  העיסוק בפרק נ, 
תספר המורה לתלמידים 

את תוכן פרק מו.

א. אפשר לסכם את 
חיי יעקב בעזרת טבלת 

אירועים: אירועים 
משמחים בחייו; אירועים 

קשים ומעציבים בחייו.

אפשר להציע לתלמידים 
להכין ספר מצויר: "חיי 

יעקב". 
התלמידים יכינו רשימת 

נושאים לציור ויחלקו 
ביניהם את העבודה.

כל תלמיד או כל קבוצת 
תלמידים יסבירו את 

עבודתם במליאה.
אפשר לכרוך את העבודות 
או להציג במסדרונות בית 

הספר.


