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ֵעָׂשו ְמַבֶּזה ֶאת ַהְּבכֹוָרה ּומֹוֵכר אֹוָתּה ְלַיֲעֹקב 
סּוִקים כז-לד ֶרק כה ּפְ  ּפֶ

ִמּלֹון

כז

כח

כט

ל

לא

לב

לג

לד

ד. ִאיׁש יֵֹדַע ַצִיד – ַצּיָ

ָערֹות. דֹות ּוַבּיְ ּשָׂ ְסּתֹוֵבב ּבַ ד ַהּמִ ֶדה – ַצּיָ ִאיׁש ׂשָ

ר. ִמים ְוָיׁשָ ם – ִאיׁש ּתָ ִאיׁש ּתָ

יק ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה. ב ֹאָהִלים – רֹוֶעה/ַצּדִ יֹׁשֵ

ו(  י )ֵעׂשָ ד. / ּכִ ּצָ ה ׁשֶ ו( ָנַתן לֹו )ְלִיְצָחק( ֶלֱאכֹל ִמּמָ י )ֵעׂשָ ִפיו – ּכִ י ַצִיד ּבְ ּכִ

יק. ר ְלָאִביו ְוֶהְרָאה ַעְצמֹו ַצּדִ ּקֵ ׁשִ

ל ָנִזיד. ֵ ּשׁ ֶזד – ּבִ ַוּיָ

ל ְיָרקֹות. יל ׁשֶ ְבׁשִ ָנִזיד – ּתַ

ה. ִזיד( ֶאל ַהּפֶ ה )ֵמַהּנָ ׁשָ ַבּקָ פְֹך ִלי ּבְ ַהְלִעיֵטִני ָנא – ׁשְ

ים ָהֲאֻדּמֹות. ִזיד ֵמָהֲעָדׁשִ ה – ַהּנָ ָהָאֹדם ָהָאֹדם ַהּזֶ

ו. ִמְכָרה ַכּיֹום – ְמֹכר ִלי ַעְכׁשָ

כֹוָרה? ה ֲאִני ָצִריְך ֶאת ַהּבְ כָֹרה? – ָלּמָ ה ִלי ּבְ ה ּזֶ ְוָלּמָ

ו. ַבע ִלי ַעְכׁשָ ָ ּיֹום – ִהּשׁ י ּכַ ְבָעה ּלִ ָ ִהּשׁ

ָתה. ּתְ – ׁשָ ׁשְ ַוּיֵ

כֹוָרה.  ּבְ ה ְוִזְלֵזל ּבַ ּזָ ו ּבִ כָֹרה – ֵעׂשָ ו ֶאת ַהּבְ ֶבז ֵעׂשָ ַוּיִ

כֹוָנה. ׁשּוָבה ַהּנְ יפּו ֶאת ַהּתְ סּוִקים כז-לד, ְוַהּקִ א. ִקְראּו ּפְ

ד / רֹוֵעה ֹצאן. ו ָהָיה ַצּיָ ל ֵעׂשָ ִמְקצֹועֹו ׁשֶ

ִמים. אי / ּתָ ַיֲעֹקב ָהָיה ִאיׁש ַרּמַ

ד. ּצָ ה ׁשֶ יק / הּוא ֵהִביא לֹו ֶלֱאכֹל ִמּמָ י הּוא ָהָיה ַצּדִ ו ּכִ ִיְצָחק ָאַהב ֶאת ֵעׂשָ

ים. ֶדה / ֵמָהֹאֶהל ָעֵיף ְוָרָאה ֶאת ַיֲעקֹב ֵמִכין ְנִזיד ֲעָדׁשִ יַע ֵמַהּשָׂ ו ִהּגִ ֵעׂשָ
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ל. ֵ ּשׁ ּבִ ים ׁשֶ ִזיד ָהֲעָדׁשִ ַחת ִמּנְ ּלַ ּצַ ים לֹו ּבַ ׂשִ ּיָ ה / ׁשֶ ּפְֹך לֹו ַלּפֶ ׁשְ ּיִ ֲעקֹב ׁשֶ ׁש ִמּיַ ּקֵ ו ּבִ ֵעׂשָ

כֹוָרה. ּלֹו / ַהּבְ ִיד ׁשֶ ֵלי ַהּצַ ְמּכֹר לֹו ֶאת  ּכְ ּיִ ו ׁשֶ ׁש ֵמֵעׂשָ ַיֲעקֹב ְמַבּקֵ

ֵעיָניו / הּוא ָאַהב ֶאת  י ִהיא לֹא ֲחׁשּוָבה ּבְ כֹוָרה, ּכִ ו מֹוֵכר ְלַיֲעקֹב ֶאת ַהּבְ ֵעׂשָ

ַיֲעֹקב ָאִחיו.

ו? ____________________________ ל ֵעׂשָ ב. ָמה ָהָיה ִמְקצֹועֹו ׁשֶ

סּוק כז(. ב אָֹהִלים" )ּפָ ם יֹׁשֵ ג. "ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ

כֹוָנה.  ֶצת ַהּנְ ּבֶ ׁשְ ּמִ נּו  ּבַ סּוק כז? ַסּמְ ן ִלְלֹמד ַעל ַיֲעקֹב ִמּפָ ָמה ִנּתָ

ּלֹא ָיַדע ְלַרּמֹות.                                 יק ׁשֶ ם ְוֵעֶבר.        ָהָיה ַצּדִ אֶֹהל ׁשֵ ב ְוָלַמד ּתֹוָרה ּבְ    ָיׁשַ

ֹאֶהל. ד.                                                    ָהָיה רֹוֵעה ֹצאן ְוָגר ּבְ ָהָיה ַצּיָ

  ָהָיה ַמֲאִכיל ֶאת ָאִביו ִיְצָחק.

סּוק כח(. ו" )ּפָ ֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעׂשָ "ַוּיֶ

א, ִיְצָחק אֹוֵהב  ַסּבָ
י ַצִיד  ו, ּכִ ֶאת ֵעׂשָ
ָנה? וָּ ִפיו. ָמה ַהּכַ ּבְ

י הוּא ָצד  ּכִ
וֵּמִביא לֹו ַחיֹּות 

ֶלֱאכֹל.

ַוֲאַנְחנוּ ָלַמְדנוּ 
ה ֶאת ִיְצָחק  ו ְמַרּמֶ ֵעׂשָ ׁשֶ
יק,  ה ֶאת ַעְצמֹו ַצּדִ ְועֹוׂשֶ
י  ְוָלֵכן הוּא אֹוֵהב אֹותֹו ּכִ

הוּא  ב ׁשֶ הוּא חֹוׁשֵ
יק. ַצּדִ
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ד. ֶאת ִמי ָאֲהָבה ִרְבָקה? ________________________________

ֶדה? ר הּוא חֹוֵזר ָעֵיף ֵמַהּשָׂ ֲאׁשֶ ֲעֹקב ּכַ ו ִמּיַ ׁש ֵעׂשָ ה. ָמה ְמַבּקֵ

ן לֹו ֶלֱאכֹל. ְלָחן ְוִיּתֵ ֲערְֹך לֹו ׁשֻ ּיַ    ׁשֶ

ה.  ים ְלתֹוְך ַהּפֶ ּפְֹך לֹו ֶאת ְנִזיד ָהֲעָדׁשִ ׁשְ ּיִ    ׁשֶ

 ַעל ְקֵצה ַהָּלׁשֹון 

ה. ּזָ ֶבז – ִזְלֵזל, ּבִ ַוּיִ
ז – ִלְגֵלג, ִזְלֵזל.     ּבָ

ה. ה, ֶחְרּפָ        ּבּוז – ּבּוׁשָ
יל. ּפִ ׁש, ְלַהׁשְ            ְלַבּזֹות – ְלַבּיֵ

ָיכֹול  לֹא  ו  ֵעׂשָ ׁשֶ ֵמִבין  הּוא  ו,  ֵעׂשָ ל  ׁשֶ ִהְתַנֲהגּותֹו  ֶאת  ַיֲעקֹב  רֹוֶאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ו. 

כֹור. ֵבן ּבְ ׁש ּכְ ּמֵ ְלׁשַ

ו? יַע ְלֵעׂשָ 1. ָמה הּוא ַמּצִ

________________________________________________

ָפסּוק לב.  ָעה? ַמּדּוַע? ֵהָעְזרּו ּבְ ים ַלַהּצָ ו ִהְסּכִ 2. ַהִאם ֵעׂשָ

________________________________________________

כֹוָרה?  ּבְ ּבַ ִזְלֵזל  ו  ֵעׂשָ י  ּכִ ִלְראֹות  ן  ִנּתָ ה  ִמּלָ ֵמֵאיזֹו  ְוִכְתבּו:  סּוק לד  ּפָ ִקְראּו   .3

________________________________________________

ֵּבן ְּבכֹור 
ֶאת  ִרֵּכז  ֶׁשהּוא  ִמְּפֵני  ְמֻיָחד,  ַמֲעָמד  ַהְּבכֹור  ַלֵּבן  ֵיׁש  ַהּתֹוָרה  ִּפי  ַעל 
ְּבָכבֹוד  ֵאָליו  ְלִהְתַיֵחס  ַחָּיִבים  ָהיּו  ַהְּצִעיִרים  ְוָהַאִחים  ְסִביבֹו,  ַהִּמְׁשָּפָחה 
ִמָּכל  ִּכְפַלִים  ה  ַּבְּיֻרּשָׁ ַהְּבכֹור  ַהֵּבן  ִקֵּבל  ַההֹוִרים,  ִנְפְטרּו  ַּכֲאֶׁשר  ְמֻיָחד. 
ְוֶהְחִליט ה' ִלְבחֹר ְּבֵׁשֶבט  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵחְטא ָהֵעֶגל  ָאח ַאֵחר. ִלְפֵני ֶׁשָחְטאּו 
ה'. ֶאת  ְלָׁשֵרת  ְצִריִכים  ֶׁשָהיּו  ֵהם   - ַהְּבכֹוִרים  ַּבִּמְקָּדׁש,  ְלָׁשֵרת  ֵלִוי 
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ֲחרּוִזים – ִמי ֲאִני? ז. ִחידֹות ּבַ

ִנים,  ה ׁשָ י ָהְיָתה ֲעָקָרה ַהְרּבֵ ִאּמִ

רּו  ַמְלָאִכים. ּשְׂ י ּבִ ְדּתִ ֶאת ֻהּלַ

ָנה, ִרים ׁשָ י ָהְיָתה ֲעָקָרה ֶעׂשְ ּתִ ִאׁשְ

ִבְטָנּה.                              אֹוִמים ָהיּו ּבְ ּוְלַבּסֹוף ּתְ

ִמי ֲאִני?

_________________

ָנה ֲעָקָרה ָהִייִתי, ִרים ׁשָ ֶעׂשְ

י ּוָבִכיִתי. ְלּתִ ּלַ ְוֶאל ה' ִהְתּפַ

י,  אֹוִמים ָיַלְדּתִ ְלַבּסֹוף ּתְ

ו ְוַיֲעֹקב ָלֶהם ָקָראִתי. ֵעׂשָ

ִמי ֲאִני?

________________

י, ֶטן ִעם ָאִחי ִהְתרֹוַצְצּתִ ּבֶ ּבַ

ִעיר ָיָצאִתי.  ַאְדמֹוִני ְוׂשָ

כֹוָרה, י ֶאת ַהּבְ ְלָאִחי ָמַכְרּתִ

י ִלְהיֹות ַאְחַראי ֶזה ָאֹים ְונֹוָרא. ּכִ

ִמי ֲאִני?

___________________ 

ב אָֹהִלים,  ם יֹוׁשֵ ֲאִני ִאיׁש ּתָ

ים. ָבׂשִ לֹוֵמד ּתֹוָרה ְורֹוֵעה ּכְ

ים ֲאֻדּמֹות, י ְנִזיד ֲעָדׁשִ ְלּתִ ַ ּשׁ ּבִ

ּנּו עֹוד ָועֹוד.  ְוָאִחי ָרָצה ִמּמֶ

ִמי ֲאִני?

__________________ 

indd   61.דרשמ_ירחא_א_תרבוח 11/07/2016   10:23:57


