
 

מוקד פרשת וישב הוא חיי יוסף עד עלייתו לשלטון במצרים. על הקשר בין יעקב ליוסף מספר  
 הכתוב:

 
י "  ג'(, ל"ז, )בראשית הּוא לֹו ..."ֶבן ְזֻקִנים ְוִיְשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָכל ָבָניו ִכִּֽ
 

 ֶבן ְזֻקִנים - הסמיכות
 

 משמעות הסמיכות  
וא צורת רבים, אך  זקונים ה -הן שתי מילים מצורפות היוצרות מושג אחד. הסומך  ֶבן ְזֻקִנים

יוסף היה בן הזקונים של יעקב. "בן זקונים"   הוא צורת יחיד. משמעות הצירוף "בן זקונים"
לכן מסביר  , אך יוסף לא היה בן יחיד וגם לא הצעיר ביותר הינו בן יחיד שנולד לעת זקנה. 

. כאילו  .".. ומצאו משכיל . :כמתו ותורתוואליו העביר יעקב את חהוא הבן ש יוסףהרמב"ן כי 
   .היה זקן ורב ימים"

 מה הקשר?  
בתיאור דמויותיהם של יעקב ובניו, ביקשו בעלי המדרש בבראשית רבה פ"ד, להפיק חכמה  

תחושותיו ליוסף משאר האחים  מניסיון העבר. ריש לקיש סבור כי היה על יעקב להסתיר את 
וע"י כך למנוע מתח ביניהם. מדרש אחר מדגיש, כי כל הצרות והקורות את יוסף הם תוצאה  

צרות אלו נועדו ללמד אותו פרק   .ישירה של מעשיו, בין השאר יחסו המתנשא כלפי אחיו
לק  בהתנהגות בין בני אדם. רק לאחר שיעבור תהליך חינוכי זה יוכל יוסף להיות שוב ח

הן לילדיהם  וממשפחתו. תיאורי אירועים אלה, מטרתם להאיר את האחריות שיש הן להורים 
  -בר אילן ,)מעובד מתוך אתר רב הקמפוס ביצירת אווירה חיובית ובריאה בתוך המשפחה.

 ד"ר תמר קדרי(
 

 מהפרשה גשר למילת קשר

 וישב - 10 -גשר לקשר 

 ענייני דיומא

 מכללת דוד ילין-כינוס ספרות ילדים ונוער
, יתקיים הכינוס השנתי במכללת דוד ילין. נושא  2018בדצמבר  10ביום שני, ב' בטבת תשע"ט, 

 .פרטים והרשמההכינוס "פוליטיקה בספרות ילדים ונוער". 

   כיתות ד' -יחידת הוראה "שיטפון!" 
כוללת טקסט מידעי, שאלות לתלמידים והצעות לפעילות נוספת.   "שיטפון!"יחידת הוראה 

ובפעילויות, במיפוי השאלות   כדאי מאוד להיעזר בניתוח מאפייני הטקסט, בהדגשים
ובהמלצות להוראה. אין צורך לתת את כל השאלות לתלמידים אלא מומלץ לבחור ולהתאים  

 לא לשכוח לעיין במדריך למורה. .ידת ההוראהחשל י מתוקשבתיש גם גרסה  לתלמידי הכיתה.

 שלכן,
 יעל נדלר

yaelna@education.gov.il 
 ד“מפקחת על החינוך הלשוני בחמ

 חבל על כל טיפהיחידת ההוראה 
ו'. מוקד היחידה הוא תהליך כתיבת   -", מיועדת לכיתות ה' חבל על כל טיפהיחידת ההוראה "

 סיכום.

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

https://www.dyellin.ac.il/library/event2018
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/dgamim/Shitafon/TextShitafon.htm
http://lo.cet.ac.il/player/?document=add1e5f5-53c0-4ce6-990c-7f97a5415b26&language=he&sitekey=ebag
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E8DD7C75-D0EE-4C3D-A39D-1DAC8AB16071/160995/haval.pdf

