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 פה-בעל בסיפור מהחומר חלק ללמד המורים רשאים ט"מ-'מ בפרקים: הערה

נושא  על -נושא 
יחידת 

 ההוראה

פרקי  רעיונות
 הלימוד

נושאים לדיון  מושגים תכנים 
בהקשר והרחבה 

המקראי 
 ובהקשרים כלליים

קטעים ללימוד בע"פ ניבים 
מתחום  וביטויים

 הדעת
 כלליים

 

סיפורי 
 יוסף
 

  מכירת יוסף על רקע
 של קנאת אחים.

  תוכנית האל מול
 בחירת האדם.

 

יוסף מתנשא על   ל"ז
 אחיו.

  האחים רוקמים
מזימה ומוכרים את 

יוסף לשיירה 
ישמעלית בדרכה 

 למצרים.
 

  כתונת
 פסים

  בן
 זקונים

 חלום 

 התנכרות 
 קנאת אחים 
  התמודדות

יעקב עם אבדן 
 המועדף.בנו 

 

 "(3 ז"ל)" ְזֺקִנים-ֶבן 

 "ָמׁשֹול-ִאם, ָעֵלינּו ִתְמֹלְך ֲהָמֹלְך 
 (8 ז"ל)" ָבנּו ִתְמֹׁשל

 "(66 ז"ל")ְמַבֵקׁש ָאֹנִכי ַאַחי-ֶאת 

 "(69 ז"ל)" ַהֲחֹלמֹות ַבַעל 
 "(22 ז"ל)" ָדם-ִתְׁשְפכּו-ַאל 

 "ָמִים בֹו ֵאין, ֵרק ְוַהבֹור " 
 (24 ז"ל)                                      

 "הּוא, ְבָשֵרנּו ָאִחינּו-ִכי " 
 (27 ז"ל)                                         

 "(33 ז"ל)" יֹוֵסף, ֹטַרף ָטֹרף 
 יוסף בבית פוטיפר  ל"ט

 פוטיפר ואשת יוסף. 
 

      "(2 )ל"ט"ִאיׁש ַמְצִליַח 

 ֹתַאר ִויֵפה ַמְרֶאה-"ְיֵפה" 
 (6 )ל"ט                                

 ֹ"(69 )ל"ט "ַוִיַחר, ַאפו 
 .חלומות פותר יוסף  מ' 

 
    השינוי שעובר

מאדם יוסף 
מתנשא בעל 
החלומות , 

פותר החלומות ל
 בבית האסורים

  "(.22 )מ'"ֵלאֹלִהים ִפְתֹרִנים 

  ָָמא ִעָםִדי, ָחֶסד-"ְוָעִשית" 
 (.64 מ')                                     

 (.22 )מ'" "יֹום ֺהֶלֶדת 

 ופעילותו יוסף של תוכניתו
 את הצילו במצרים
 ואת מצרים את, משפחתו

 ברעב ממוות העולם שאר
  הרעות השנים בשבע

 מעמד מקבל יוסף  מ"א
 מלוכת בבית בכיר
 .פרעה

  שבע השנים
 הרעות

  שבע השנים
 הטובות

   חכמת יוסף
מצילה את 

מצרים ואת 
העולם מרעב 

כבד השורר 
 באזור.

 

  (.5)מ"א  ֶאָחד""ֹעלֹות ְבָקֶנה 

 ֲחָטַאי, ֲאִני ַמְזִכיר ַהיֹום"-"ֶאת  
 (.9)מ"א                                          

 (63)מ"א " ַכִמי-"ֹאִתי ֵהִׁשיב ַעל 
 ִקְרֶבָנה-ָבאּו ֶאל-"ְולֹא נֹוַדע ִכי"     

 (.26)מ"א                                         
 ַעִםי"-ִיַשק ָכלִפיָך -"ְוַעל  

 (.42)מ"א                                         
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 על -נושא 
נושא יחידת 

פרקי  רעיונות ההוראה
 הלימוד

 תכנים

 מושגים
נושאים לדיון 

בהקשר והרחבה 
המקראי 

ובהקשרים 
 כלליים

קטעים ללימוד בע"פ ניבים 
מתחום  וביטויים

 הדעת
 כלליים

 ראשית סיפורי
 - האומה

 האבות סיפורי
 

 
 סיפורי יוסף

)מקובל 
מחקר לראות ב

בסיפור יוסף 
חלק מסיפור 

 יעקב(

 יוסף של תוכניתו 
 הצילו במצרים ופעילותו

 את, משפחתו את
 העולם שאר ואת מצרים
 בשבע ברעב ממוות
  הרעות השנים

 מ"ב

  אחיו של יוסף
מגיעים למצרים 
 כדי לשבור שבר.

  יוסף פוגש את אחיו
 ומאשימם בריגול.

  וסף דורש מאחיו
להביא את בנימין 

 למצריים.

 

 

 בצורת   נדידה בעקבות

 בצורת.

 ַעם -"ַהַםְׁשִביר, ְלָכל
 ָהָאֶרץ"

)מ"ב                                   
6.) 

 "מ"ב  "ַוְיַדֵבר ִאָתם ָקׁשֹות(
7.) 

 ֵשיָבִתי -"ְוהֹוַרְדֶתם ֶאת
 (.38)מ"ב  ְבָיגֹון, ְׁשאֹוָלה"

 מ"ג

  אחי יוסף חוזרים
מצרימה  עם 

 בנימין.
 

   (.66)מ"ג " "ִמִזְמַרת ָהָאֶרץ 

 -(.32)מ"ג  ""ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו 

 מ"ד

  בנימין מואשם
 בגניבת גביע הכסף.

  יהודה מציע עצמו
לעבד במקום 
 בנימין הצעיר.

 

    ָלָםה ִׁשַלְמֶתם ָרָעה ַתַחת"
 (. 4)מ"ד  טֹוָבה".

 ָחִליָלה ִלי, ֵמֲעשֹות זֹאת" " 
 (.67)מ"ד                            
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 על -נושא 
נושא יחידת 

פרקי  רעיונות ההוראה
 הלימוד

 תכנים

 מושגים
נושאים לדיון 

בהקשר והרחבה 
המקראי 

ובהקשרים 
 כלליים

בע"פ קטעים ללימוד 
מתחום  ניבים וביטויים

 הדעת
 כלליים

 ראשית סיפורי
 - האומה

 האבות סיפורי
 

 
 סיפורי יוסף

)מקובל 
מחקר לראות ב

בסיפור יוסף 
חלק מסיפור 

 יעקב(

  היחס בין מעשה האדם
להנהגה האלוהית. האדם 
הפועל לכאורה לפי רצונו 
החופשי, מגשים למעשה 

 תוכנית אלוהית 

 יוסף של תוכניתו 
 הצילו במצרים ופעילותו

 מצרים את, משפחתו את
 ממוות העולם שאר ואת

 השנים בשבע ברעב
  .הרעות

  סיפור ירידתם של בני
יעקב לארץ מצרים 

)כתשתית להבנת 
הנושאים שילמדו בהמשך 

 בכיתה ג'.(

 מ"ה

  יוסף נחשף בפני
אחיו ומבקש 

להביא את יעקב 
ושארית המשפחה 

 לארץ גושן.

 ארץ גושן   .  

 מ"ו

 7-1 ,

82 - 43 

  יעקב יורד
 מצרימה.

 .פגישת יעקב ויוסף 
 

   

 '.נ

 מות יעקב 

  קבורת יעקב
 במערת המכפלה.

  חשש האחים מפני
נקמת יוסף לאחר 

מות יעקב והבטחת 
יוסף לאחיו 

בארץ גושן  םליישב
 ולכלכלם .

  בקשת יוסף
להעלאת עצמותיו 

 לארץ כנען.

 

   השינוי בחל
ביוסף מנער 

מתנשא חולם 
חלומות לאיש 

שבאמצעות 
שינוי 

התנהגותו 
 משתנה גורלו.

  ְוַאֶתם, ֲחַׁשְבֶתם ָעַלי"
ָרָעה; ֱאֹלִהים, ֲחָׁשָבּה 

 (.22)נ'  ְלֹטָבה"

 

 


