
  ב"ה 

  י"ז-י'פסוקים  מ"בפרק  גבולות היחידה: 

. האחים מנסים להוכיח ומאסרם בריגולאשמת האחים ה ,פגישת יוסף ואחיו  נושא היחידה: 

 שהם אינם מרגלים.

 

 )על פי המתווה(.   1 מספר שיעורים: 

 אביגיל באס כתבה: 

 

ביחידה הקודמת למדנו שיוסף האשים את אחיו בכך שהם מרגלים. ביחידה זו נראה שהאחים  :כללי         

אח יש להם משפחתם ושבאו לקנות אוכל. הם מספרים ליוסף על הם רק ואומרים שזאת מכחישים 

יוסף כדי שיוכיחו שהם באמת אינם מרגלים ושהם דוברי אמת, . "איננו"אח אחד שאחד בבית ו

והשאר  (,בנימיןהאח הצעיר שנשאר עם אביהם בארץ כנען )מציע שישלחו אחד מהם להביא את 

 שלושה ימים. במשך אסרו. הוא שם אותם במאסר יי

  

  פתיחה: 

בקריאה דרמטית, כדי שהתלמידים  י"ז(-המורה יקריא פעם אחת ברצף את פסוקי היחידה )י'

 ישמעו קריאה סיפורית מוטעמת.

 

 

 

 

  :לימוד הפסוקים

 י"ג: -פסוקים י'

ושהם באו לגלות  שהם מרגליםבכך אשים אותם זיהה את אחיו והיוסף למדנו ביחידה הקודמת ש

תרמה ש, עובדה ]כדי לחפש את האח האובד[ בכמה שעריםלמצרים נכנסו הם גם ) סודות הארץאת 

 .לאישום זה(

ואומרים שהם רק באו  ו,האשמה ז )אומרים שזה לא נכון( האחים מכחישים בפסוקים הבאים,

ִניםלקנות אוכל. הם אומרים שהם  )הם מרגישים שיש פה האשמת שווא,  ולא מרגליםֲאִמִתִיים  -כֵּ

 .ראו מסרים והפנמה( -כי הם באמת לא מרגלים ולא עשו משהו רע

 - על משפחתםו מספרים להם ולכן  ,בכל זאת שהם משפחה אחת ת יוסףא האחים מנסים לשכנע

 .אח אחד בבית ואח אחד איננווכולם אחים, בנים של אדם אחד, 

 ד. הם גם מחפשים איזה אח אבו"על הדרך", ש נראה

 : מי זה האח הזה? להפנות שאלה לתלמידים

 תשובה: יוסף!

 

ָבִרים - ָהָאֶרץ סֹודֹות -ָהָאֶרץ ֶעְרַותלהזכיר את הביטוי שלמדנו ביחידה הקודמת: : בי" פסוק  ַהדְּ

ִתיר ַהסְּ ִשים לְּ ַבקְּ ַכּסֹות ֶשמְּ  .ּולְּ

לזהות עם התלמידים על מי מדובר באותו פסוק: מיהו "הקטון" )בנימין( ומיהו  :פסוק י"ג

 "האחד"? )יוסף(

 

 ט"ז: -פסוקים י"ד

אינם שהם  להם יוסף יקבל את טיעוני האחים ויאמין ,לדעתכם ,האם להפנות שאלה לתלמידים:

 מרגלים?

 כן/לא + נימוק.  עונים.התלמידים 



                                                           
 ".אחד בשער נכנסתם לא למה, העיר שערי בעשרה נכנסתם שהרי. לראות באתם הארץ ערות כיראו רש"י לפסוק י"ב: " 1
 למען לעשות מוכנים האחים מה לברר ניסה יוסף בו, דוח שיח שלאחים יוסף בין שיח-דו התנהל: ד"י' לפס י"רש לפי 2

 עד לבחון כדי, להאשימם המשיך הוא, תשובתם למרות. למענו נפשם את למסור מוכנים שהם שמעהוא ו, אחיהם שחרור

 .דבריהם כנים כמה

 .אחיהם להצלת נפש מסירות כדי עד חטאם על שהתחרטו האחים של צדקותם את רואים גם מכאן

 אמר. ׳הן׳: לו אמרו? תפדוהו[, לפדיונו] הבהר ממון עליכם[ יקבעו] ויפסקו, אותו מצאתםואלו  :להם אמר...״ רש"י:דברי 

 אשר הוא: להם אמר. ליהרג או להרוג :אנוך ב׳לכ: אמרו? תעשו מה ,ממון שוםב יחזירוהו שלא לכם יאמרו ואם: להם

 .״...אתם׳ב העיר ניב להרוג :אליכם רתיבד

אם יוסף קיבל ה שמראותמילים  שתיויבקש מהתלמידים לזהות  ,המורה יקריא את פסוק י"ד שוב

 את טענת האחים או לא.

 צורה ברורה:באחרי שזיהו, המורה כותב על הלוח 

 "ְמַרְגִלים ַאֶתם"!

כל הסיפור  ולא נשמע ל! יוסף אינו מאמין להם, מרגליםכן אתם  !לא –יוסף מתעקש אנו רואים ש

ואם  .1עובדה שהם גם נכנסו בעשרה שערים שונים כדי לגלות את סודות הארץ - על האח האבוד

 הוא דורש שהם יוכיחו זאת בכך שיביאו אליו את האח הקטן. -זה כן הסיפור כפי שהם טוענים

 

 מדוע?ו כיצד מרגישים אחי יוסף -נשאל את התלמידים

 

דוברי אמת, וגם כך נותן לאחים הזדמנות להוכיח שהם  הוא לאחים, למרות שיוסף אינו מאמין

 הוא יראה שהם מאוחדים: 

 רק אם יביאו את אחיהם הקטן למצרים!

 הדרכם הרעעל התחרטו הם אם ההם מאוחדים, ואם ה יוסף רוצה לבחון  -בחנו דבריכם"י"וי

  .2'וכו

האחים  מה ניסה לברר יוסףבו שיח ש-דו, לאחים יוסף בין שיח-דו התנהל: 3לפי רש"י לפס' י"ד

 למרות. למענו נפשם את למסור מוכנים שהם שמעאז הוא ו, אחיהם שחרור בעד לעשות מוכנים

 .דבריהם כנים כמה עד לבחון כדי, להאשימם המשיך הוא, תשובתם

 .אחיהם להצלת נפש מסירות כדי עד חטאם על שהתחרטו ,האחים של צדקותםמכאן גם רואים את 

 

 (בנימיןהאח הצעיר שנשאר עם אביהם בארץ כנען )יוסף מציע שישלחו אחד מהם להביא את 

 יאסרו. יהשאר שו

י ַפְרֹעה"  לשון שבועה. יוסף נשבע בשם פרעה.  -"חֵּ

והאחים אינם חושדים שזהו  ,מצרי –צפנת פענח  - השבועה בשם פרעה מראה עד כמה יוסף

אינם יודעים הם משנה למלך, ולהאחים אינם יודעים שיוסף עלה לגדולה ונתמנה  אחיהם יוסף.

 שהוא המדבר איתם.

  :ֶכםהַ "עניין לשוני  האמת אתכם? האםה' השאלה,  -"ֱאֶמת ִאתְּ

 

. )קודם יוסף אמר שישלח אח שלושה ימיםבמשך במאסר  את האחיםשם  צפנת פענחפסוק י"ז: 

הוא שם במאסר עשרה אחים במשך שלושה ימים. ביחידה אחד ורק תשעה ייאסרו, אך בפועל 

 הבאה נלמד מה קרה אחרי שלושה ימים ומי נשלח להביא את בנימין(.

 בבית הסוהר. -ַמֲעָצר -ִמְשָמר



                                                           
 כי לו ונתגלה, מצב באותו אליו תםומחשב לידע, המתגלגל באמצעות בהם לבחון ״גם(: 'ז בפסוק) החיים אורראו פרוש  4

 .יחשבוהו״ ולחטא, עשוהו כבר אשר על הם מתחרטים

 במעשיהם יפשפשו ,בצרה כשיהיו האם - תגובתם את לבדוק כדי למשמר את האחים הכניס יוסף

  .4חטאם על ויתחרטו

 אתה כלוא, לא יכול לצאת, קובעים דברים עבורך. -בבית הסוהרלתאר כמה קשה להיות 

 להזמין תלמיד ולבקש ממנו לספר איך הוא מרגיש בתוך בית הכלא. לא חוזר אל אביו... )ראו סיכום(

 

 להפנות שאלות לתלמידים: האם, לדעתכם, יעקב יסכים לשלוח את בנימין?

 רי למה הוא לא שלח אותו איתם מלכתחילה? ה                                             

מהאישה האהובה  הבן שנותר לו - נזכיר לתלמידים את הקושי של יעקב ומה בנימין מסמל עבורו

 רחל. –

  

   

 הצעות להמחשה: 

ובכך בעצם הם  ,מתן אפשרות לתלמידים לשתף ברגשותיהם בתור "אחי יוסף"ה: הצג •

  את הבנת הפסוקים. יבטאו

 ,ניתן לעשות כסיכום לשיעורקריאת הפסוקים בצורה חווייתית בשיתוף התלמידים:  •

בזאת או לחלופין ניתן לפתוח  ,כאשר התלמידים כבר מבינים את המקרה ,קריאה מסכמת

 את השיעור. 

המורה יזמין מספר תלמידים לקדמת הכיתה, ויחד הם יקראו את הפסוקים כ"משחק תפקידים", 

 שיח ולסייע בהבנת הסיטואציה ומי אומר כל חלק.-רת הדוכדי להדגים את מסג

שיח מה יוסף -את פסוקי היחידה על הלוח ולהזמין תלמידים שיצבעו בדוקודם לכן להקרין אפשר 

 :להדגיש משפטים בצבעים שונים-או לעשות זאת דרך המחשב ,אומר ומה האחים אומרים

ֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ֵמַאִין ָבאֶתם רּו,, ַוי ֹּאמְּ ָבר ַוי ַנַען ִלשְּ ֶכל-ֵמֶאֶרץ כְּ   אֹּ

אֹות ֶאת ִלים ַאֶתם, ִלרְּ ַרגְּ ֹּאֶמר ֲאֵלֶהם מְּ ַות ָהָאֶרץ ָבאֶתם-ַוי ִני; ַוֲעָבֶדיָך ָבאּו,  ֶערְּ ֹּא ֲאדֹּ רּו ֵאָליו, ל ֹּאמְּ ַוי

ָבר  אֶֹּכל-ִלשְּ

 

 יחד עם המורה. -קרייניםהמורה יזמין שני תלמידים שיהיו 

 שילבישו אותו בבגדי מלכות. ,בתור יוסף -עוד תלמיד

  .אחי יוסףהמורה יזמין עשרה תלמידים אחרים בתור 

 הקריינים בליווי המורה יקריאו את הפסוקים, ויתחילו מפסוק ט' כדי לקשר ליחידה הקודמת.

 וכאשר בעלי התפקידים יגיעו לדברי יוסף או האחים, הם יאמרו את חלקם. 

)לאחר שמציגים את ההצגה בקריאת  .לות יותרהמורה יכול להוסיף הסבר קצר במילים ק

 הפסוקים עצמם, אפשר לתת לתלמידים לנסות להציג את הסיפור בלשונם.(

  למשל:

אֹות ֶאת"  יוסף: ִלים ַאֶתם, ִלרְּ ַרגְּ ַות ָהָאֶרץ ָבאֶתם-מְּ , יחד אנשים של גדולה כמות באתם) .ֶערְּ

 !(מרגלים אתם בטח

ִני; ַוֲעָבֶדיָך" האחים: ֹּא ֲאדֹּ ָבר ל ֵני ִאיש .אֶֹּכל-ָבאּו, ִלשְּ ֹּא-כָֻּלנּו, בְּ נּו, ל נּו; ֵכִנים ֲאַנחְּ ָהיּו ֲעָבֶדיָך -ֶאָחד ָנחְּ

ִלים ַרגְּ  (.אחד איש בני, משפחה אנחנו ,לא) " מְּ



 

 

ֹּא, ִכי" יוסף: אֹות-ל ַות ָהָאֶרץ ָבאֶתם ִלרְּ )אני לא מקבל זאת. באתם לגלות את סודות  "ֶערְּ

 (ולא יחד. שערים עשרהב תםנכנסו המשפחה כל באתםעובדה ש -הארץ

ָבר" האחים: ִני; ַוֲעָבֶדיָך ָבאּו, ִלשְּ ֹּא ֲאדֹּ ֵני ִאיש. אֶֹּכל-ל נּו בְּ ֵנים ָעָשר ֲעָבֶדיָך ַאִחים ֲאַנחְּ ֶאֶרץ --ֶאָחד-שְּ בְּ

ן ֶאת ִהֵנה ַהָקטֹּ ָנַען; וְּ ָהֶאָחד ֵאיֶננו-כְּ  ,הדרך עלממשפחה אחת, ואנחנו אחים ) .ּ"ָאִבינּו ַהיֹום, וְּ

 .(שאיננו האח את מחפשים גם חנואנ

ִתי ֲאֵלֶכם ֵלאמֹּר" יוסף: ִלים ַאֶתם: הּוא ֲאֶשר ִדַברְּ ַרגְּ ֹּאת, ִתָבֵחנּו: !מְּ ז עֹּה ִאם  בְּ אּו ִמֶזה, ִכי -ֵחי ַפרְּ ֵתצְּ

ן ֵהָנה-ִאם בֹוא ֲאִחיֶכם ַהָקטֹּ  .בְּ

ִיַקח ֶאת חּו ִמֶכם ֶאָחד, וְּ ֶכם; -ִשלְּ ֵריֶכם ַהֱאֶמת ִאתְּ ִיָבֲחנּו ִדבְּ רּו, וְּ ַאֶתם ֵהָאסְּ  ֲאִחיֶכם, וְּ

ִאם ֹּא-וְּ ִלים ַאֶתם ל ַרגְּ עֹּה, ִכי מְּ  .הזה המשפחתי הסיפור לכל, לכם מאמין לאאני " )ֵחי ַפרְּ

 (.תהיו במאסר ,ועד אז...הקטן האח את תביאו, תוכיחו

ֹלֶשת ָיִמים-מאישום זה: ַוֶיֱאסֹּף אָֹּתם ֶאל כתוצאה ָמר, שְּ  .ִמשְּ

 

 )טוש של המורה יכול להוות אילתור(. "מיקרופון"ולתת לו  תלמיד בתור יוסף להזמין •

הוא מדוע  ,רואה את אחיו אחרי כל כך הרבה שניםהוא הוא יתאר בפני הכיתה איך הוא מרגיש כש

 מה מטרתו וכו'. ,מתנכר אליהם

בפני הכיתה  ויתאר םה". מיקרופון" הםולתת לשני תלמידים בתור נציגי האחים  להזמין •

אשר הם  מואשמים פתאום בלי שעשו משהו רע. הם יתארו את החשש כ יםמרגיש םאיך ה

והלחץ שלהם, את חוסר ההבנה שלהם לגבי הסיפור ואת אי הוודאות שלהם לקראת 

 בנוגע להבאת בנימין למצרים.העתיד, וכן את הדאגה לעצמם ולאביהם ואת החשש 

 

  

 מסרים והפנמה: 

 התמודדות עם האשמת שווא. •

 דבקות באמת.החשיבות היושר ו •

 

 

 

 

ם בכך שהם מרגלים. האחים ניסו לשכנע אותו שהם אחיההאשמה של יוסף את בהתחלנו  ם:סיכו

כדי שיוכיחו שהם באמת אינם מרגלים  באו לקנות אוכל.אינם מרגלים, ושהם בני משפחה אחת ורק 

האח הצעיר שנשאר עם אביהם בארץ יוסף מציע שישלחו אחד מהם להביא את ושהם דוברי אמת, 

 שלושה ימים. במשך במאסר ת כל עשרה האחים שם אבינתיים יוסף יאסרו. יוהשאר  (בנימיןכנען )

  

 : בסיכום את התלמידים נשאל

 שהם מרגלים?בכך מה המטרה של יוסף? מדוע הוא מאשים את אחיו  •

 למה יוסף רוצה שיביאו את בנימין? •

 שעברו השנים כל אחרי אותו לראות רצהוהוא  ,אחיו היחיד מאמו -ד את בנימיןויוסף אוהב מא)

 .(אליו האחים של יחסם את לבדוק ורצה לו שדאג מפני וכן, זה את זה ראו מאז

 


