
 

  ב"ה 

   כ"ח-ט"זפסוקים  מ"הפרק  גבולות היחידה: 

 שיוסף חי ליעקבהבשורה , ושליחת האחים לדרךדברי פרעה  נושא היחידה: 
 

  1מספר שיעורים:  

 אביגיל באס כתבה: 

 

והזמין את יעקב  ,פרעה שמע שאחיו של יוסף באוביחידה זו נלמד שלאחר שיוסף התוודע לאחיו,  :כללי

קש מהם שלא יוב ,. יוסף נתן לאחיו מתנות ומזוןדאוג להםומשפחתו לבוא למצרים והבטיח ל

 יתווכחו בדרך על מכירתו. 

)אחרי שהוא חשב במשך שנים שיוסף ליעקב שיוסף חי ומושל במצרים  המשמחת נלמד על הבשורה

 בעקבות זאת. ופעלוכיצד יעקב הגיב מת(, 

  

הוא יכול להביא דף/בריסטול מגולגל  ,יכנס לכיתה בתור כרוז ויכריז. כדי ליצור ענייןיהמורה פתיחה: 

 שהוא יפתח במהלך ההכרזה.

 .ולהשמיע את הכרוז לאחר הפתיח]אם יש אפשרות, כדאי להשמיע פתיח של מהדורת חדשות, 

 [.https://www.youtube.com/watch?v=O_XjoEmBxqY -לדוגמה, בקישור הנ"ל ביוטיוב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 להפנות שאלות לתלמידים: 

 מה לדעתכם יקרה עכשיו? •

 במצרים או יעלו אל אביהם? ויישארהאם אחי יוסף  •

 כיצד מלך מצרים וגם יוסף יתייחסו אליהם? •

 

  .כ"ח-ט"זהמורה יקריא בקריאה דרמטית את פסוקים 

 

 

 

 

 לימוד הפסוקים: 

עֹּה"(, והוא שמח על כך ו  )" פרעה שומע שאחיו של יוסף באו כ':-ט"זפסוקים  ית ַפר  ַמע, בֵּ ַהקֹּל ִנש 

י ַוִייַטב") ינֵּ עֵּ עֹּה ב   "(.ַפר 

 ? פרעה בעיני חן מצאה למצרים יוסף אחי ביאת מדוע :השאלה את נעלה

 :תשובות שתי נענה

 יוכלו אחיו גם כך, הגדולה בחכמתו למצרים סייע שיוסף שכשם הבינו כי ,שמחו ועבדיו פרעה .א

 .(נצי״ברוש הי)ראו פ בחכמתם להם לסייע

 

 "הקשיבו, הקשיבו:

המרגלים שהגיעו לגלות את סודות ארצנו  עשרתתגלית מפתיעה! 

 צפנת פענח! ,נו הנכבד, הם לא אחרים מאשר האחים של שליטהיקרה

 לא יאומן כי יסופר! 

https://www.youtube.com/watch?v=O_XjoEmBxqY
https://www.youtube.com/watch?v=O_XjoEmBxqY


 

 ידם על שמונה, שיוסף שמחוהם , המכובדת ומשפחתם יוסף אחי על ועבדיו פרעה כששמעו .ב

 (.הרמב״ןרוש י)ראו פ עבדים ממשפחת ולא מיוחסת ממשפחה בא, למושל

 

 שפע, ואת  -מזמין את יעקב ומשפחתו לבוא למצרים. פרעה מבטיח להם את טוב ארץ מצריםפרעה 

ֶלב" כדי להביא את האנשים, ואומר להם פרעה שולח איתם עגלות  .הנשדה ץהאר תתבוא -"ָהָאֶרץ חֵּ

ֶכם"לא להסס ) ינ  עֵּ להשאיר את רכושם וכליהם בארץ כנען, כי הוא ייתן להם את כל מה  "(ָתחֹּס ַאל ו 

 שהם צריכים במצרים.

 אורי מילים:יב

ֶכםהמורה יתייחס למילה ". 1 ִעירְּ  .שהיא מילה קשה ונדירה ,"בְּ

אחרי  הפירוש שלה מתוך ההקשר של הפסוק.המורה יבקש מהתלמידים לנסות למצוא את 

 המורה יכתוב על הלוח: שהתלמידים יעלו השערות, 

ִעיר ֵהמֹות=  בְּ   ,בְּ

ֶכם"-"ַטֲענּו ֶאתויסביר את משמעות הביטוי:  ִעירְּ יֶכם את ִמיסּוע  הַ  -בְּ מֹותֵּ     . ַבה 

ה". 2 ַאתָּ ה וְּ ָך ִצּוּו -"ֻצֵּויתָּ  ה אותך.וואו אני מצ אֹות 

 

 -לדרך מזוןמצייד אותם בעגלות וב כפי שפרעה אמר, יוסףיוסף שולח את אחיו. כ"ד: -כ"א פסוקים

ָדה" ִלפֹות)"לכולם מתנות , נותן "ַלָדֶרְך צֵּ ָמֹלת ח  י -"ש  דֵּ ר ִבג  אֵּ הוא קיבל יותר  -ובמיוחד לבנימין (,פ 

 ך על מכירתו. האחים, וכן מזון לאביו. הוא מבקש מהם שלא יתווכחו ויריבו בדרמשאר 

 וההרגעה הפיוס בדברי רק ביטוי לידי באו לא יוסף של לבו וטוב אהבתוהמורה ידגיש לתלמידים כי 

 .רבות ומתנות לדרך צידה לאחיו נתןשעשה: הוא  במעשים אף אלא שלו, 

 חמש - דומא יקרות מתנות לו נתןהוא ש בכך שהתבטאה, לבנימין יוסף של המיוחדת אהבתו את נדגיש

 ראההוא  כי, בבנימין יקנאו לא שהאחים בטוח היה יוסף(. עצום סכום) כסף מאות ושלוש חליפות

 .עבורו נפשםאת  למסור ומוכנים אותו אוהבים שהם

 

הכבוד  . אביו את שכיבד הגדול הכבוד על המלמד דבר, יקרות מתנות לאביוגם  שלח יוסףאנו רואים ש

, בר: מאכלים של שונים סוגים לחוובש, צרכיו לכל בדאגתו גם ביטוי לידי בא ,אביו שכיבד יוסף את

 .רוש רש"י(י)ראו פ לשמחו מיוחד יין לחוובש וכן, ומזון לחם

 אמרגם שבכך  ,ומתנות מזון של רב משא, מעבר לשליחת לאביו יוסף של הגדולה דאגתואנו רואים את 

 .חי שהוא לאביו לבשר למהר חיולֶא 

 

המורה, בשיתוף עם התלמידים, יכול לעשות רשימה על הלוח של כל המתנות שיוסף נתן לבני 

 משפחתו, וכך התלמידים יראו בצורה חזותית שבנימין קיבל יחס מועדף, וכן גם יעקב. 

 התלמידים יגידו למורה באיזו עמודה לכתוב כל דבר:

 מתנות ליעקב מתנות לבנימין מתנות לאחים

אֹות   ֹלש מֵּ ָרִים ֶכֶסף (ֶשֶקל)ש  ִאים, ִמּטּוב ִמצ  ִרים נֹּש  מֹּ ָשָרה ח   ע 

ָמֹלת ִלפֹות ש  ֵמׁש ח  ָמֹלת חָּ ִלפֹּת ש  אֹּת ָבר ָוֶלֶחם ּוָמזֹון ח  תֹּנֹּת נֹּש   ֶעֶשר א 

 

ַשלַ " - וה את אחיוויוסף ליאנו לומדים ש יזכיר את חשיבות המורה  -(רשב״םרוש י)ראו פ "יוֶאת־ֶאחָ  חַוי 

 ליווי האורח.

 



 

 שלא יתווכחו ויריבו בדרך על מכירתו. אחיומבקש מיוסף 

 זה ותווכחוי מכירתו דבר על בדרך יריבו שמא אגד מסביר שהאחים התביישו מפני יוסף, והוא י"רש

 שישרורה ורצ אחיו את אהב יוסף ויאשימו זה את זה במכירה ועל כך שגרמו לשנוא אותו. זה עם

 ., ולכן ביקש שלא יריבוביניהם שלום

 

 יח ףׁשיוס םלאביה חיםהא תבשֹור כ"ח: -כ"ה פסוקים

 :יוסף אותם שציוה הציוויים שני את קיימו האחים

 .אביהם אל לעלות הזדרזו .א

 .נכשלו בהםש העוונות את לזה זה הזכירו ולא, ואחווה באהבה, יחד הלכו .ב

 אתשמח לראות  יותר ועוד, חוזר שמעון את לראות דומא שמח יעקבמגיעים חזרה לביתם. האחים 

 .בנפשו קשורה יתהיה נפשו שכן, בנימין

 המורה יעשה זאת בצורה מעוררת התרגשות:

  מבשרים ליעקב שיוסף חי ומושל במצרים. פתאום! האחים 

  .יעקב לא מאמין להםבהתחלה 

 חששו הם. במצרים ומושל חי יוסף היות על מיד לאביהם בישרו ולא נזהרו יעקב בניהמורה יסביר ש

 ,בשלבים אותו הכינוהם  לכןו, סכנהשל  למצב להיכנס יעקב עלול ,הגדולה ההתרגשות שמתוך

  .(החיים אורעבורו )ראו פירוש  טובה בשורה להם שיש תחילה לו והודיעו

 זאת בכל אולם, בהלה מרוב שימות האפשרות את מנעו ובכך, לבשורה יעקב את הכינו האחים אמנם

 .להתעלף ליעקב גרמה הגדולה ההפתעה

 

ג" פָּ ִעימֹות, ָפג ִלבֹו -"ִלבֹו ַויָּ ב פ  רּו ַהלֵּ ֶרַגע ֶנֱעצ  ַמת ל  ח  שּות מֵּ ַרג   .ַהִהת 

 

המורה יכול לעשות הצגה בכיתה, כשהוא אומר משהו בהתלהבות רבה, ופתאום הלב של  המחזה:

  כולם "קופץ" מרוב התרגשות/בהלה. 

 וכל הבשורה למשמע מאוד מתרגש יעקבשבו , הגדולה הבשורה של המרגש המעמד את המורה ימחיז

 לו ומספרים אותו לאושש מנסים בניו. ומתעלף יעקב נופל ,התרגשות ומרוב ,עמו מתרגשים האחים

 שמחתו את ומביע מתאושש יעקב לאט ולאט, יוסף ששלח העגלות את לפניו מביאיםו יוסף דברי את

 . הגדולה

לחלופין, ניתן לשאול את התלמידים איך הרגישו בסיטואציה שבה שמעו בשורה שהפתיעה אותם 

 מאוד.

 בפרק ההרחבות. , ניתן למצואהצעה נוספת להמחשה על פי דברי חז"ל

 

הוא מתמלא שמחה, ומוכן לרדת למצרים לראות את  ,כאשר יעקב רואה את העגלות ששלח יוסף •

 שנה! 22 -שנים רבותבמשך לא ראה אותו בנו יוסף ש
 

ִחי" א שּוב - "ַיֲעֹקב רּוחַ  ַותְּ ַמלֵּ ָחה ַיע קֹּב ִהת  מֹו רּוָחִנית ִשמ  י כ  נֵּ ַקח ִלפ  ף ֶשִנל  ִעּמֹו יֹוסֵּ  .מֵּ

רבותינו המורה יזכיר ש חזר לשמוח.ו הוא התעורר מהאבל והצערויתה, ישרוח יעקב חהמורה יסביר 

 .שורה מתוך צער ועצבות )ראו רש"י לפס' כ"ז( אינהמוסיפים לנו שחזרה אליו הנבואה ורוח הקודש ש

ִני יֹוֵסף עֹוד ַרב" י בְּ ָכְך מספיק לי -"חָּ ף ב  ִני ֶשיֹוסֵּ ַדִין ב   . ַחי ע 

 



 

  

 מסרים והפנמה: 

ראינו כיצד יוסף  -היכולת לסלוח לאנשים שפגעו בך ולהתייחס אליהם בצורה מכבדת ונעימה •

 .למרות כל מה שעשו לו קיבל את תשובת אחיו והתייחס אליהם יפה וממש סלח להם

 את ליעקב לומר כיצד לתכנן אחיו את הוציויוסף  -אביו בשלום וזהירותו יוסף של חוכמתו •

 ., כדי לא יבהיל את יעקב יותר מדיחי שהוא הבשורה

 

 

 

 

 : סיכום

והזמין את יעקב ומשפחתו לבוא למצרים  ,פרעה שמע שאחיו של יוסף באוביחידה זו למדנו ש

קש מהם שלא יתווכחו בדרך על מכירתו. יוב ,. יוסף נתן לאחיו מתנות ומזוןדאוג להםוהבטיח ל

)אחרי שהוא חשב שיוסף חי ומושל במצרים אביהם ליעקב האחים הגיעו חזרה לביתם, ובישרו 

במשך שנים שיוסף מת(. יעקב התרגש מאוד, ובהתחלה לא האמין לבשורה המרגשת, אך לאחר מכן 

 השתכנע וגילה מוכנות לרדת למצרים.

 יתנו לאבא שלהם. ישכדי כביכול נותן לאחיו יוסף מכתב, שכתבו יהתלמידים   :לסיכום היחידה

  .יוסף יכתוב לאביו ,לדעתם ,המורה יבקש מהתלמידים לחשוב מה

  שהוא ידאג לו במצרים.כדי געגוע, אהבה, ביטויי אמונה, ושירד למצרים  -נצפה לראות רגשות

 

 

 

 :הצעות לפעילויות לסיכום הפרק 

ביטויים לכך שיוסף דואג כדאי לבקש מהתלמידים למצוא לאורך הפרק  ,לסיום הפרק ▪

וליד התשובה את שם  ,יכול לכתוב את תשובות התלמידים על הלוח ההמורלמשפחתו. 

 כדי לתת לו כבוד ולעודד השתתפות חיובית. ,התלמיד העונה

 .ולכן קורא: "הוציאו כל איש מעלי" )פס' א'( ,הוא לא רוצה שאחיו יתביישו .1

 (: "אני יוסף העוד אבי חי".'מתוודע לאחים  )פס' גהוא הוא שואל לשלום אביו ברגע ש .2

 .וסולח להם על מכירתו ,הוא מפייס את האחים .3

כדי לדאוג לפרנסתם בשנות הרעב  ,הוא מזמין את יעקב עם כל צאצאיו ורכושו לבוא למצרים .4

 כלתי אותך שם"(. "וכל -)פס' י"א

"ויתן להם יוסף עגלות... ויתן להם צידה  -פס' כ"א) עגלות וצידה לדרך לאחיוהוא נותן  .5

  (.לדרך"

פס' כ"ב: "לכולם נתן לאיש חליפות שמלות, ולבנימין )הוא נותן להם מתנות, ובמיוחד לבנימין  .6

 (.נתן שלוש מאות כסף וחמש חליפות שמלות"

פס' כ"ג: "ולאביו שלח... עשרה חמורים נושאים מטוב מצרים )הוא שלח לאביו מתנות ומזון  .7

 (.ועשר אתונות נושאות בר ולחם ומזון לאביו לדרך"

 .  (פס' כ"ד: "ויאמר אליהם אל תרגזו בדרך") הוא דואג שאחיו לא יריבו בדרך על מכירתו .8

 



 

 

הלוח ציורים הממחישים "תחנות" שונות מסיפור מכירתו של יוסף, ולמקם  אפשר להדביק על ▪

כך ייווצר גרף של  .יה וירידהיאותם על הלוח, עם התלמידים, בגבהים שונים המציינים על

דרך  ,דים לשרטט את הגרףתלמיעליות ומורדות בסיפור המעשה. לאחר מכן ניתן לבקש מה

 ה', ולדון בתשובותיהם.שגחת את ההעיניים של יוסף הרואה בכל מעשה 
 

 בסליחתו יוסף של צדקותואת כדאי לבקש מהתלמידים למצוא לאורך הפרק  ,לסיום הפרק ▪

 .דאגתו להםבו לאחיו השלמה

 .ותחנונים רכה בלשון עמם דיבר אלא ,מכירתו על באחיו נזף לא .א

 '.ה מאת תהיהי שהמכירה באומרו אחיו את הרגיע .ב

 .בנימין לאהבת אליהם אהבתו את השווה .ג

 .אחיו כל את נישק .ד

 .ומתנות לדרך צידה לאחיו נתן .ה

  .לביתם בדרכם אותם ליווה .ו

 

המורה יכול להכין משחק מסלול גדול כיתתי עם אירועים בסיפורי יוסף  -משחק מסלול ▪

 .ולאורך המסלול התלמידים צריכים לענות של שאלות חזרה ,והאחים

 

פרקים על תהיינה חזרה על הפרק או גם בו שהשאלות , ניתן גם לשחק משחק בינגו -בינגו ▪

 .קודמים

  

 :הרחבות

 סיפור מרגש שיוסיף למעמד המרומם והמרגש : המורה יספר הצעה להמחזה על פי דברי חז"ל

המורה יסביר שרבותינו מספרים  ,שמתואר בפסוקים אלו. המורה יציג במהלך הסיפור:  כפתיח

 לנו איך הבנים סיפרו לו )זה לא מופיע בפשט הפסוקים(. 

יפגע. לכן, י יעקבהאחים חששו לספר סתם כך בצורה ישירה ליעקב שיוסף חי, שמא מרוב בהלה 

 בחכמה.זאת עשו הם 

 לשמח אותו. והמורה יציג את סרח, נכדה חביבה ואהובה, שבאה לנגן לסבא יעקב 

  -ניתן לעשות תנועות של כינור ולזמזם את השיר "עוד יוסף חי" במנגינת "עם ישראל חי" 

 בהתחלה רק את המנגינה, ולאט לאט להתחיל להוציא את המילים מהפה ולומר במפורש. 

 

 שמגיב:  ,באמצע ההצגה, כדאי שהמורה יעצור ויעבור להיות יעקב

 "אך! איזה שיר מיוחד! הלוואי ויוסף בני היה חי!" 

 ליעקב.ואז המורה ימשיך לנגן בתור סרח, ופתאום האחים ייכנסו ויבשרו את בשורתם 

 

 מה  ,את חוכמתם של האחים וכיצד נזהרו בשלום אביהם ,בעקבות הצגה זו, המורה ידגיש

לו בשורה  יבשרומסרח שתנגן לפני יעקב ותאמר שיוסף חי, לפני שהם  שגרם להם לבקש

 מפתיעה זו אחרי כל כך הרבה שנים.

 

 

 



 

 חזרה לסיכום היחידה. ניתן לקחת משאלות אלו למשחקים שהוצעו לעיל: -הצעה של דף עבודה

 

 


