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ת ָרׁשַ ּפָ
ץ ִמּקֵ
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78. חלומות פרעה 

  פרק מא פסוקים א-יד

א. הקדמה 
שנתיים חלפו מאז חזר שר המשקים לשרת את פרעה. בשנתיים אלה "שכח" שר המשקים את יוסף, שפתר את חלומו, והוא 
לא הזכירו לפני פרעה ולו פעם אחת1. והנה, לילה אחד, חלם גם פרעה חלומות שהסעירו את רוחו. בחלומו הראשון הוא חלם 
שהוא עומד ליד היאור ורואה פרות מפוטמות עולות מן המים, ופרות רזות עולות אחריהן ואוכלות אותן. בחלומו השני חלם 
פרעה שהוא רואה שבע שיבולים משובחות צומחות מגבעול אחד, ושבע שיבולים דקות ויבשות צומחות אחריהן ובולעות 
אותן. פרעה התעורר נסער. היה ברור לו שהחלומות רומזים למשהו משמעותי, אך הוא לא ידע מהו הדבר...! כל חכמיו לא 

הצליחו לפתור את החלומות לשביעות רצונו2, ורק אז "נזכר" שר המשקים ביוסף והציע לפרעה לקרוא לו.
הרחבה: מהו 'היאור'? 'היאור' הוא אחד השמות בתורה לנהר הנילוס הזורם לאורכה של מצרים. במצרים לא יורדים הרבה ••

גשמים, ומי היאור הם מקור מים עיקרי לשתייה ולחקלאות. רוב שדות התבואה במצרים נמצאו בסמיכות ליאור, והחקלאים 
המצרים השקו אותם בעזרת תעלות המובילות ממנו אל שדותיהם. רוב התושבים במצרים גרים )עד היום( לאורכו של היאור, 

ואף ארמונו של פרעה היה בקרבת היאור.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ר על יד היאור׃ ד ַעל־ַהְיֹאֽ ֖ה )הוא( ֹעֵמ֥ ם ְוִהּנֵ ה ֹחֵל֔ ים מאז יצא שר המשקים מבית הכלא ּוַפְרֹע֣ ִים ָיִמ֑ ָנַת֣ ץ בסוף ׁשְ ֖ י ִמּקֵ  א ַוְיִה֕
חּו מקום מרעה ליד המים׃  ָאֽ ְרֶע֖יָנה ּבָ ר שמנות ומפוטמות ַוּתִ ֑ ׂשָ ת ּבָ ה יפות ּוְבִריֹא֣ ֔רֹות ְי֥פֹות ַמְרֶא֖ ַבע ּפָ ֣ ר ֹעלֹ֙ת ׁשֶ ֣ה ִמן־ַהְיֹא֗ ב ְוִהּנֵ
֖רֹות )הראשונות(  ֶצל ליד ַהּפָ ְדָנה ֵא֥ ֲעֹמ֛ ַוּֽתַ ר  ֑ ׂשָ ֹות ּבָ ה ְוַדּק֣ ר ָר֥עֹות ַמְרֶא֖ ֣רֹות ֲאֵח֗רֹות ֹע֤לֹות ַאֲחֵריֶה֙ן ִמן־ַהְיֹא֔ ַבע ּפָ ֧ ה ׁשֶ ג ְוִהּנֵ֞
ץ התעורר  יַק֖ ת ַוּיִ ִריֹא֑ ה ְוַהּבְ ְרֶא֖ ת ַהּמַ ֔רֹות ְיֹפ֥ ַבע ַהּפָ ֣ ר ֵאת ׁשֶ ׂשָ֔ ת ַהּבָ ְרֶא֙ה ְוַדּקֹ֣ ֗רֹות ָר֤עֹות ַהּמַ ְלָנה ַהּפָ אַכ֣ ר׃ ד ַוּתֹ ת ַהְיֹאֽ ַפ֥ ַעל־ׂשְ
ד שבע שיבולים צומחות מתוך קנה  ָקֶנ֥ה ֶאָח֖ ּבְ ים ֹע֛לֹות  ִל֗ ּבֳ ַבע ׁשִ ֣ ֣ה׀ ׁשֶ ְוִהּנֵ ִנ֑ית  ם ׁשֵ ֲחלֹ֖ ּיַ ַוֽ ן פרעה חזר לישון   יׁשָ֕ ַוּיִ ה׃ ה  ְרֹעֽ ּפַ
ים מיובשות על ידי רוח מזרחית חמה )קדים=מזרח(  ת ָקִד֑ דּוֹפ֣ ֹות ּוׁשְ ּק֖ ים ּדַ ִל֔ ּבֳ ַבע ׁשִ ֣ ֙ה ׁשֶ ִרי֥אֹות ְוֹטֽבֹות׃ ו ְוִהּנֵ )גבעול( אחד ּבְ

י  ֥ה ֲחֽלֹום׃ ח ַוְיִה֤ ה ְוִהּנֵ ְרֹע֖ ץ ּפַ יַק֥ ֵל֑אֹות ַוּיִ ִרי֖אֹות ְוַהּמְ ים ַהּבְ ִל֔ ּבֳ ִ ּשׁ ַבע ַהֽ ֣ ֹות ֵאת ׁשֶ ּק֔ ים ַהּדַ ִל֣ ּבֳ ִ ְעָנ֙ה ַהּשׁ ְבַל֨ ן׃ ז ַוּתִ ֹצְמ֖חֹות ַאֲחֵריֶהֽ
ל־ ִים חכמי מצרים הבקיאים בכישוף ובקסמים ְוֶאת־ּכָ י ִמְצַר֖ ֥ ל־ַחְרֻטּמֵ א ֶאת־ּכָ ְקָר֛ ח ַוּיִ ַל֗ ׁשְ ֶעם רּו֔חֹו סערה רוחו3 ַוּיִ ֣ ּפָ ֶק֙ר ַוּתִ ַבּבֹ֨

ה הם לא הצליחו לפתור את החלומות באופן  ם ְלַפְרֹעֽ ר אֹוָת֖ ה ָלֶה֙ם ֶאת־ֲחלֹ֔מֹו ְוֵאין־ּפֹוֵת֥ ְרֹע֤ ר ּפַ יָה חכמים רגילים ַוְיַסּפֵ֨ ֲחָכֶמ֑
ה  ְרֹע֖ ֹום׃ י ּפַ יר ַהּיֽ ֥ י ֲאִנ֖י ַמְזּכִ ר ֶאת־ֲחָטַא֕ ה ֵלאֹמ֑ ְרֹע֖ ים ֶאת־ּפַ ִק֔ ׁשְ ר ַהּמַ ֣ ֙ר ׂשַ שיתיישב על ליבו של פרעה וירגיע את רוחו4׃ ט ַוְיַדּבֵ

ה  ַֽחְלָמ֥ ַוּנַ ים׃ יא  ר ָהֹאִפֽ ֥ ת ׂשַ י ְוֵא֖ ים ֹאִת֕ ִח֔ ּבָ ר ַהּטַ ֣ ית ׂשַ -( ּבֵ ר בבית הסוהר )שהיה ּבְ ַמ֗ ִמׁשְ י ּבְ ן ֹאִת֜ ּתֵ֨ ַוּיִ יו5  ף כעס ַעל־ֲעָבָד֑ ָקַצ֣
ְמנּו לכל אחד מאיתנו היה ברור שיש לחלומו פתרון הקשור לעתיד שלו,  ִפְת֥רֹון ֲחלֹ֖מֹו ָחָלֽ יׁש ּכְ ד ֲאִנ֣י ָו֑הּוא ִא֛ ְיָלה ֶאָח֖ ַל֥ ֲח֛לֹום ּבְ
ֲחלֹ֖מֹו  יׁש ּכַ ינּו ִא֥ ר־ָל֖נּו ֶאת־ֲחלֹֹמֵת֑ ְפּתָ ר־֔לֹו ַוּיִ ַסּפֶ ים ַוּנְ֨ ִח֔ ּבָ ר ַהּטַ ֣ י ֶעֶבד ְלׂשַ נּו ַנַ֣ער ִעְבִר֗ ֜ ם ִאּתָ אך לא ידענו מהו הפתרון׃ יב ְוׁשָ֨

יב פרעה ַעל־ ֥ י ֵהׁשִ ן ָהָי֑ה כך היה, ֹאִת֛ ֣ ַתר־ָל֖נּו ּכֵ ֽ ר כמו שהוא ּפָ ֥ ֲאׁשֶ י ּכַ ר הפתרונות שהוא פתר התאימו לחלומות׃ יג ַוְיִה֛ ָתֽ ּפָ
א  ְקָר֣ ְרֹע֙ה ַוּיִ ַל֤ח ּפַ ׁשְ ֖י למקומי ולתפקידי ְוֹא֥תֹו ָתָלֽה׃ )כדאי אם כן לפרעה לקרוא לנער כדי שיפתור את חלומותיו.( יד ַוּיִ ּנִ ּכַ
יו  ְמלָֹת֔ ֣ף ׂשִ ֙ח הסתפר ַוְיַחּלֵ ֹור בית הסוהר היה בבור גדול בתוך האדמה ַוְיַגּלַ הּו זירזו אותו שיבוא ַמֵהר ִמן־ַהּב֑ ף ַוְיִריֻצ֖ ֶאת־יֹוֵס֔

ה׃ ְרֹעֽ א ֶאל־ּפַ ֹב֖ החליף את בגדיו ַוּיָ

ג. מנגינת הכתוב 

 המעבר המהיר של יוסף מאסיר בבית הסוהר לעמידה מכובדת לפני המלך. "ישועת ה' כהרף עין!" 
)ועיין עוד בעניין זה בדברי ספורנו לפסוק יד.(

1  למרות בקשתו של יוסף: “כי אם זכרתני איתך... ועשית נא עימדי חסד והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה..." )מ, יד(. 
2  “ואין פותר אותם לפרעה - פותרים היו אותם אבל לא לפרעה, שלא היה קולן נכנס באוזניו ולא היה לו קורת רוח בפתרונם..." 

)רש"י לפסוק ח(.
3  אולי הלשון “ותיפעם רוחו" מזכירה גם את פעימות הלב החזקות של מי שרוחו סוערת.

4  על פי רש"י.
5  כפי שמסופר בסוף פרשת ‘וישב’, בפרק מ.
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת

המשימות בצד ימין עוסקות בחלומות שחלם פרעה.

 משימה א נועדה לחבר את התלמידים לרצף הסיפורי מסוף פרשת 'וישב'. ••
)המטרה היא ללמוד את הרצף הסיפורי מתוך דברי הפסוק ולא להסתפק בסיפור הדברים בעל פה.(

במשימה ב משולבת מיומנות של הבעה בכתב )ניסוח וכתיבה(. ••

במשימה ג נדרשים התלמידים להדביק את הציורים ברצף הנכון על פי דברי הפסוק.••

המשימות בצד שמאל עוסקות ביציאתו של יוסף מבית הסוהר.

יוסף השתחרר בפתאומיות, במהירות, ובלי הודעה מוקדמת! הוא קם בבוקר כעבד, כמו בכל הבקרים במשך 
שנות עבדותו, ותוך כמה שעות הוא מצא את עצמו עומד לפני המלך כשעיני כולם נשואות אליו! אפשר לפתח 
עם התלמידים את הרעיון של "ישועת ה' כהרף עין" - כשה' מחליט שהגיע הזמן להביא ישועה או גאולה לאדם 
פרטי או לעם שלם - הישועה יכולה להגיע בפתאומיות ובמהירות גדולה. אין להתייאש מן הרחמים גם כשהמצב 

נראה קשה ביותר! )ועיין עוד בעניין זה בדברי ספורנו לפסוק יד.(

הסדר •• לפי  קווים  ולמתוח  יוסף,  של  בהצלתו  האירועים  סדר  את  למספר  התלמידים  נדרשים  ד-ה  במשימות 
בהתאם. רצף הפעלים "וישלח", "ויקרא", "ויריצוהו", "ויגלח", "ויחלף", "ויבוא" ומתיחת הקווים מזה לזה מייצרת 

תחושה של התרחשות מהירה.

)אם המשימות מבוצעות כראוי - יצא ציור של כוכב!(

הרחבות והמחשות נוספות

אפשר לשוחח עם התלמידים על הרגשות של אסיר כמו יוסף כשהוא קם בבוקר, לעומת רגשותיו בערב אחרי ••
עומדו לפני פרעה. כגון: בבוקר: צער, עצב וכו', ובערב: שלווה, שמחה וכו'. אפשר ללוות את הרגשות בהבעות 

פנים או לבקש מהתלמידים להציג אותם. אפשר לדבר על מידת ה'אמונה' ולדון בשאלה אם היא שייכת 
להרגשות של ה"בוקר" או של ה"ערב". מתוך כך אפשר גם לדבר על משמעות הפסוק: "מקימי מעפר דל, 

מאשפות ירים אביון, להושיבי עם נדיבים..."
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ְרעֹה  ֲחלוֹמוֹת פַּ יחידה 78

סּוִקים א-יד  ֶרק מא פְּ פֶּ

סּוק א( ם..."  )ּפָ ה ֹחֵל֔ ים ּוַפְרֹע֣ ִים ָיִמ֑ ָנַת֣ ץ ׁשְ ֖ י ִמּקֵ י "ַוְיִה֕ ן ֹאִת֜ ּתֵ֨ יו ַוּיִ ף ַעל־ֲעָבָד֑ ה ָקַצ֣ ְרֹע֖ ר... ּפַ ה ֵלאֹמ֑ ְרֹע֖ ים ֶאת־ּפַ ִק֔ ׁשְ ר ַהּמַ ֣ ֙ר ׂשַ "ַוְיַדּבֵ
נּו  ֜ ם ִאּתָ ד...  ְוׁשָ֨ ְיָלה ֶאָח֖ ַל֥ ה ֲח֛לֹום ּבְ ַֽחְלָמ֥ ים׃  ַוּנַ ר ָהֹאִפֽ ֥ ת ׂשַ י ְוֵא֖ ר... ֹאִת֕ ַמ֗ ִמׁשְ ּבְ
ף  ֶאת־יֹוֵס֔ א  ְקָר֣ ַוּיִ ְרֹע֙ה  ּפַ ַל֤ח  ׁשְ ַוּיִ ינּו...  ֶאת־ֲחלֹֹמֵת֑ ר־ָל֖נּו  ְפּתָ ַוּיִ י...  ִעְבִר֗ ַנַ֣ער 

סּוִקים ט-יד( ה׃" )ּפְ ְרֹעֽ א ֶאל־ּפַ ֹב֖ יו ַוּיָ ְמלָֹת֔ ֣ף ׂשִ ֙ח ַוְיַחּלֵ ֹור ַוְיַגּלַ הּו ִמן־ַהּב֑ ַוְיִריֻצ֖

יָה... ל־ֲחָכֶמ֑ ִים ְוֶאת־ּכָ י ִמְצַר֖ ֥ ל־ַחְרֻטּמֵ א ֶאת־ּכָ ְקָר֛ ח ַוּיִ ַל֗ ׁשְ "...ַוּיִ
ה׃" ם ְלַפְרֹעֽ ר אֹוָת֖  ְוֵאין־ּפֹוֵת֥

ָנַתִים ָיִמים"?  א.   ֵמֵאיֶזה ֵארּוַע ָעְברּו "ׁשְ

. 

ֲחלֹום ָהִראׁשֹון. ְרעֹה ּבַ ּיּוִרים ְוִכְתבּו ָמה ָרָאה ּפַ ּצִ ּיּוִרים ְלִפי ֵסֶדר ָהֵארּוִעים.ב.   ֵהָעְזרּו ּבַ ִרים ְלַיד ַהּצִ ְתבּו ִמְסּפָ ד.   ּכִ

ם?   ְלּתֶ ִרים. ֵאיזֹו צּוָרה ִקּבַ ְסּפָ ר ְלִפי ֵסֶדר ַהּמִ ר ְלִמְסּפָ ְסּפָ ה.  ִמְתחּו ַקו ָרִציף ִמּמִ

ַהֲחלֹום ָהִראׁשֹון 

ד  ָקֶנ֥ה ֶאָח֖ ים ֹע֛לֹות ּבְ ִל֗ ּבֳ ַבע ׁשִ ֣ ֣ה׀ ׁשֶ "ְוִהּנֵ
ִרי֥אֹות ְוֹטֽבֹות" ּבְ

ים  ת ָקִד֑ דּוֹפ֣ ֹות ּוׁשְ ּק֖ ים ּדַ ִל֔ ּבֳ ַבע ׁשִ ֣ ֙ה ׁשֶ "ְוִהּנֵ
ן" ֹצְמ֖חֹות ַאֲחֵריֶהֽ

י... נּו ַנַ֣ער ִעְבִר֗ ֜ ם ִאּתָ "ְוׁשָ֨
ינּו" ר־ָל֖נּו ֶאת־ֲחלֹֹמֵת֑ ְפּתָ ה"ַוּיִ ְרֹעֽ א ֶאל־ּפַ ֹב֖ "ַוּיָ

ַבע  ֣ ֹות ֵאת ׁשֶ ּק֔ ים ַהּדַ ִל֣ ּבֳ ִ ְעָנ֙ה ַהּשׁ ְבַל֨ "ַוּתִ
ֵל֑אֹות" ִרי֖אֹות ְוַהּמְ ים ַהּבְ ִל֔ ּבֳ ִ ּשׁ ַהֽ

. 

סּוִקים. י ַהּפְ כֹון ַעל ּפִ ֶדר ַהּנָ ּסֵ קֹות ַמְתִאימֹות ּבַ יקּו ַמְדּבֵ  ג.   ַהְדּבִ

ִני  ֵ ַהֲחלֹום ַהּשׁ

ֶהֶרף ַעִין!" "ְיׁשּוַעת ה' ּכְ

ְרֹע֙ה  ַל֤ח ּפַ ׁשְ "ַוּיִ
ף" א ֶאת־יֹוֵס֔ ְקָר֣ ַוּיִ יו" ְמלָֹת֔ ֣ף ׂשִ "ַוְיַחּלֵ

ֹור" הּו ִמן־ַהּב֑ ֙ח""ַוְיִריֻצ֖ "ַוְיַגּלַ

1

51



66

79. יוסף פותר את חלומות פרעה

פרק מא פסוקים טו-לב

א. הקדמה 
יוסף הובא אל הארמון ומצא את עצמו עומד לפני מלך מצרים, המבקש ממנו שיפתור לו את חלומותיו. אפשר לדמיין עם 
התלמידים את קידוש השם הגדול שהיה במעמד הזה כאשר, נוסף על פרעה, נכחו בארמון כל חרטומי מצרים וחכמיה ושמעו 
מפי נער עברי על א-לוקים, ועל כך שא-לוקים הוא ששולח את החלומות, ושא-לוקים הוא שמגלה את הפתרונות! יוסף הוסיף 

והסביר, בענווה גדולה, שאין הוא פותר חלומות בחוכמתו שלו אלא בעזרת חוכמה שה' נותן לו! 

פרעה שמע את דברי יוסף וסיפר לו את חלומותיו. יוסף הסביר ששני החלומות רומזים לפתרון אחד. וכפילות החלומות רומזת 
לכך שאין מדובר באזהרה א-לוקית בלבד או בהודעה על דבר שיקרה בעתיד הרחוק, אלא בדבר שה' עומד לקיים באופן מיידי. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ר שמעתי  יָך֙ ֵלאֹמ֔ י ָעֶל֨ ְעּתִ ַמ֤ י ׁשָ ין ֹא֑תֹו איש אינו מצליח לפתור אותו ַוֲאִנ֗ ר ֵא֣ י ּוֹפֵת֖ ְמּתִ ף ֲח֣לֹום ָחַל֔ ְרֹע֙ה ֶאל־יֹוֵס֔ אֶמר ּפַ טו ַוּיֹ֤
ר  ה ֵלאֹמ֖ ְרֹע֛ ף ֶאת־ּפַ ַען יֹוֵס֧ ַוּיַ֨ ר ֹאֽתֹו שאתה מסוגל לשמוע חלום ולפתור אותו׃ טז  ע ֲח֖לֹום ִלְפּתֹ֥ ַמ֥ ׁשְ שאומרים עליך ש- ּתִ

ים ַיֲעֶנ֖ה א-לוקים הוא שנותן את החוכמה לפתור חלומות1, והוא  י "בלי אני", אינני פותר חלומות בעזרת חוכמתי, ֱא-לִֹק֕ ְלָעָד֑ ּבִ
י  י ִהְנִנ֥ ֲחלִֹמ֕ ף ּבַ ה ֶאל־יֹוֵס֑ ְרֹע֖ ֥ר ּפַ ה תשובה ופתרון שיביאו שלום ורוגע לפרעה׃ יז ַוְיַדּבֵ ְרֹעֽ ֥לֹום ּפַ שיכול לעזור לי לענות ֶאת־ׁשְ

ַבע־ ֽ ׁשֶ ה  ְוִהּנֵ֞ יט  חּו׃  ָאֽ ּבָ ְרֶע֖יָנה  ַוּתִ ַאר  ּתֹ֑ ת  ִויֹפ֣ ר  ֖ ׂשָ ּבָ ִרי֥אֹות  ּבְ ֔רֹות  ּפָ ַבע  ֣ ׁשֶ ֹעלֹ֙ת  ר  ִמן־ַהְיֹא֗ ֣ה  ְוִהּנֵ יח  ר׃  ַהְיֹאֽ ת  ַפ֥ ַעל־ׂשְ ד  ֹעֵמ֖
ֶרץ  ָכל־ֶא֥ ה כמותן ּבְ ּנָ יִתי ָכֵה֛ א־ָרִא֧ ר בלי הרבה בשר לֹֽ ֑ ׂשָ ֹות ּבָ ד ְוַרּק֣ ַאר ְמֹא֖ ֹות רזות ְוָר֥עֹות ּתֹ֛ ּל֨ ן ּדַ ֤רֹות ֲאֵחרֹו֙ת ֹע֣לֹות ַאֲחֵריֶה֔ ּפָ
אָנה )הפרות השמנות(  ֹב֣ ת׃ כא ַוּתָ ִריֹאֽ ֛רֹות ָהִראׁשֹ֖נֹות ַהּבְ ַבע ַהּפָ ֧ ת ׁשֶ ֹות ְוָהָר֑עֹות ֵא֣ ֔רֹות ָהַרּק֖ ְלָנ֙ה ַהּפָ אַכ֨ ַע׃ כ ַוּתֹ ִים ָלֹרֽ ִמְצַר֖
נשאר רזה ורע  ע  ַר֔ ן  ּוַמְרֵאיֶה֣ לא היה אפשר לדעת שהן באו אל קרבן  ָנה  ֔ אּו ֶאל־ִקְרּבֶ י־ָב֣ ּכִ נֹוַד֙ע  א  ְולֹ֤ אל תוכן  ָנה  ֗ ֶאל־ִקְרּבֶ
ת  ְמֵלֹא֥ ד  ֶאָח֖ ָקֶנ֥ה  ּבְ ת  ֹעלֹ֛ ים  ִל֗ ּבֳ ׁשִ ַבע  ֣ ׁשֶ ֣ה׀  ְוִהּנֵ י  ֲחלִֹמ֑ ּבַ ֶרא  ָוֵא֖ שוב(  נרדמתי  )ואז  כב  והתעוררתי׃  ץ  ָוִאיָקֽ ֑ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ר  ֖ ֲאׁשֶ ּכַ
ת  ּקֹ֔ ים ַהּדַ ִל֣ ּבֳ ְעָן֙ ָהׁשִ ְבַל֨ ם ׃ כד ַוּתִ ים ֹצְמ֖חֹות ַאֲחֵריֶהֽ ֻד֣פֹות ָקִד֑ ֹות ׁשְ ּק֖ ים ְצֻנ֥מֹות יבשות וקשות2 ּדַ ִל֔ ּבֳ ַבע ׁשִ ֣ ֙ה ׁשֶ ְוֹטֽבֹות׃ כג ְוִהּנֵ
ד  ה ֶאָח֣ ְרֹע֖ ה ֲח֥לֹום ּפַ ְרֹע֔ אֶמר יֹוֵס֙ף ֶאל־ּפַ י את הפתרון׃ כה ַוּיֹ֤ ֖יד ִלֽ ין ַמּגִ ים ְוֵא֥ ַחְרֻטּמִ֔ ֑בֹות ָוֹֽאַמ֙ר ֶאל־ַהֽ ים ַהּטֹ ִל֖ ּבֳ ׁשִ ַבע ַהֽ ֥ ֵא֛ת ׁשֶ
ה א-לוקים גילה לפרעה את מה שהוא הולך  יד ְלַפְרֹעֽ ֥ ה ִהּגִ ֖ ים ֹעׂשֶ ר ָהֱא-לִֹק֛ ֧ ת ֲאׁשֶ ֑הּוא שני החלומות רומזים לדבר אחד ֵא֣
ה הפרות הטובות והשיבולים הטובות  ּנָ ִנ֖ים ֵה֑ ַבע ׁשָ ֥ ת ׁשֶ ֹב֔ ִלי֙ם ַהּטֹ ּבֳ ִ ּשׁ ַבע ַהֽ ֤ ה ְוׁשֶ ּנָ ִני֙ם ֵה֔ ַבע ׁשָ ֤ ת ׁשֶ ֹב֗ ת ַהּטֹ ֹר֣ ַבע ּפָ ֧ לעשות׃ כו ׁשֶ

ת  ָהֹעלֹ֣ ת  ְוָהָרֹע֜ ֹות  ַרּק֨ ָהֽ רֹות  ַהּפָ ַבע  ֣ ְוׁשֶ כז  שני החלומות רומזים לפתרון אחד׃  ֽהּוא  ד  ֶאָח֥ ֲח֖לֹום  לאותן שבע שנים  רומזות 

ב הפרות הרעות והשיבולים הריקות  ֵנ֥י ָרָעֽ ַבע ׁשְ ֖ ים ִיְה֕יּו ׁשֶ ִד֑ ֻד֖פֹות ַהּקָ ִלי֙ם ָהֵר֔קֹות ׁשְ ּבֳ ׁשִ ַבע ַהֽ ֤ ה ְוׁשֶ ּנָ ִני֙ם ֵה֔ ַבע ׁשָ ֤ ן ׁשֶ ַאֲחֵריֶה֗
ה כפי שאמרתי לפרעה בתחילת  ְרֹע֑ י ֶאל־ּפַ ְרּתִ ֖ ּבַ ר ּדִ ֥ ר ֲאׁשֶ ָב֔ רומזות לשבע שנים נוספות, שיהיו שנים של רעב׃ כח ֣הּוא ַהּדָ

ִנ֖ים  ַבע ׁשָ ֥ ֛ה ׁשֶ ה א-לוקים הראה לפרעה את מה שהוא הולך לעשות׃ כט ִהּנֵ ְרֹעֽ ה ֶאת־ּפַ ֖ה ֶהְרָא֥ ים ֹעׂשֶ ר ָהֱא-לִֹק֛ ֧ דבריי: ֲאׁשֶ

֥ה  ִים ְוִכּלָ ֶרץ ִמְצָר֑ ֶא֣ ָב֖ע ּבְ ל־ַהּשָׂ ֥ח ּכָ ּכַ ן ְוִנׁשְ ֵנ֤י ָרָע֙ב ַאֲחֵריֶה֔ ַבע ׁשְ ִים׃ ל ְוָקמּו ׁשֶ֨ ֶרץ ִמְצָרֽ ָכל־ֶא֥ ֖דֹול ּבְ ע ּגָ ָב֥ ֑אֹות )שיהיה בהן( ׂשָ ּבָ
ֶרץ לא יוכלו  ָא֔ ָב֙ע ּבָ ע ַהּשָׂ ַד֤ א־ִיּוָ ֶרץ הרעב יהיה כבד כל כך, שהוא 'יגמור' ויכלה את כל מה שיש בארץ׃ לא ְולֹֽ ָהָרָע֖ב ֶאת־ָהָאֽ
ִים3  ֲעָמ֑ ה ּפַ ְרֹע֖ ֧נֹות חזַרת ַהֲח֛לֹום ֶאל־ּפַ ָ ל ִהּשׁ ד׃ לב ְוַע֨ י־ָכֵב֥ד ֖הּוא ְמֹאֽ ֽ ן ּכִ ב ַה֖הּוא ַאֲחֵרי־ֵכ֑ ֵנ֛י ָהָרָע֥ ָבע ִמּפְ לדעת שהיה פעם ׂשָ

ים ַלֲעׂשֹֽתֹו מייד )ואין זו רק אזהרה  ר ָהֱא-לִֹק֖ ים לעשות אותו ּוְמַמֵה֥ ם ָהֱא-לִֹק֔ ָב֙ר שמוכן ומזומן הדבר ֵמִע֣ י־ָנ֤כֹון ַהּדָ ֽ זהו רמז ּכִ

לעתיד רחוק(׃ 

1  על פי רש"י לפסוק טז.
2  על פי רש"י.

3  פעמיים בלילה אחד )לעומת שני חלומותיו של יוסף - על האלומות ועל הכוכבים המשתחווים לו - שהיו בלילות שונים(
- עפ"י רשב"ם כאן.
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ג. מנגינת הכתוב 

ענוותנותו של יוסף והדברים שאמר לפני פרעה והחרטומים - הביאו לקידוש השם גדול.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת

 במשימה שבעמוד הימני התלמידים מתבקשים להוסיף לציור את תשובת יוסף. ••
המשימה מאפשרת להשוות בין דברי פרעה, שמייחס את חוכמת פתרון החלומות לאדם )יוסף(, לבין דברי 

יוסף, המסביר שה' הוא שנותן לאדם את החוכמה לפתור חלומות. 

הציור מנסה להמחיש את קידוש השם הגדול שהיה בשעה שיוסף דיבר אל פרעה בנוכחות כל חכמי מצרים. 

המשימות בעמוד השמאלי עוסקות בפתרון החלומות.••

לשניהם.  אחד  פתרון  יש  שלמעשה  ולזהות  החלומות,  שני  את  "לפתור"  מתבקשים  התלמידים  ב   במשימה 
)הצבעים של החיצים רומזים אף הם לעניין זה.(

שאלה ג בהמשך העמוד עוסקת במשמעות הישנות החלום פעמיים, אף שהפתרון הוא אחד.••

ההצעה ל"שיחה בכיתה" מאפשרת סיכום ומבט כללי על כל החלומות שיוסף פתר. חלק מהחלומות כבר התגשמו ••
)כמו חלומות שר המשקים ושר האופים( וחלק עדיין לא )כמו חלומות יוסף על האלומות ועל הכוכבים(.
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סּוִקים טו-לב ֶרק מא פְּ פֶּ

ר ֹאֽתֹו׃" ע ֲח֖לֹום ִלְפּתֹ֥ ַמ֥ ׁשְ ר ּתִ יָך֙ ֵלאֹמ֔ י ָעֶל֨ ְעּתִ ַמ֤ י ׁשָ ף... ַוֲאִנ֗ ְרֹע֙ה ֶאל־יֹוֵס֔ אֶמר ּפַ "ַוּיֹ֤

סּוִקים טו-טז( ה׃" )ּפְ ְרֹעֽ ֥לֹום ּפַ ים ַיֲעֶנ֖ה ֶאת־ׁשְ י ֱא-לִֹק֕ ְלָעָד֑ ר ּבִ ה ֵלאֹמ֖ ְרֹע֛ ף ֶאת־ּפַ ַען יֹוֵס֧ "ַוּיַ֨

ְלׁשֹוְנֶכם(. ל יֹוֵסף )ּבִ ׁשּוָבתֹו ׁשֶ ּיּור ֶאת ּתְ א.   הֹוִסיפּו ַלּצִ

ַהְצָלָחה! ם יֹוֵסף ּוִפְתרּו ֶאת ַהֲחלֹום. בְּ ַאּתֶ ְמְינּו ׁשֶ ב.   ּדַ

ִריאֹות                                                           רֹות ַהּבְ ַבע ַהּפָ          ׁשֶ

רֹות ָהָרזֹות                                                          ַבע ַהּפָ             ׁשֶ

נֹות ַה         יַח ֶאת ׁשְ ּכִ ִריאֹות                    ָהָרָעב ַיׁשְ רֹות ָהָרזֹות ָאְכלּו ֶאת ַהּבְ    ַהּפָ

                                                                                                                                                 

ֵלאֹות                                       ּבֹוִלים ַהּמְ ִ ַבע ַהּשׁ         ׁשֶ

ּבֹוִלים ָהֵריקֹות                                                             ִ ַבע ַהּשׁ           ׁשֶ

ֵלאֹות                  ְלעּו ֶאת ַהּמְ ּבֹוִלים ָהֵריקֹות ּבָ ִ  ַהּשׁ

ֲעַמִים?     ְרעֹה ָחַלם ֶאת אֹותֹו סּוג ֲחלֹום ּפַ ּפַ ָכְך ׁשֶ ג.   ָמה ָרמּוז ּבְ

סּוק לב. ֶרֶמז: ּפָ

ד ֑הּוא" ה ֶאָח֣ ְרֹע֖ ה ֲח֥לֹום ּפַ ְרֹע֔ אֶמר יֹוֵס֙ף ֶאל־ּפַ "ַוּיֹ֤

ְתרֹוןַהֲחלֹומֹות ַהּפִ

. 

ה ְרֹע֑ י ֶאל־ּפַ ְרּתִ ֖ ּבַ ר ּדִ ֥ ר ֲאׁשֶ ָב֔ "֣הּוא ַהּדָ
ה׃" ְרֹעֽ ה ֶאת־ּפַ ֖ה ֶהְרָא֥ ים ֹעׂשֶ ר ָהֱא-לִֹק֛ ֧  ֲאׁשֶ

ה: ֵאילּו ֲחלֹומֹות נֹוָסִפים ָעַזר ה' ְליֹוֵסף ִלְפּתֹר? ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

מּו? ָבר ִהְתַקּיְ                                 ֵאילּו ֵמֶהם ּכְ

ה יֹוֵדַע ִלְפּתֹור ֲחלֹומֹות! ַאּתָ י, ׁשֶ ַמְעּתִ ׁשָ

53
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80. עצתו של יוסף ומינויו ל'משנה למלך'

  פרק מא פסוקים לג-מו

א. הקדמה 
יוסף לא הסתפק בפתרון החלום, אלא המשיך ונתן לפרעה עצה כיצד להתמודד עם הרעב שעתיד להגיע. הוא הציע למנות 
קודם כול אדם שיהיה אחראי על האוכל והתבואה בכל מצרים. לאחר מכן יש למנות תחתיו פקידים רבים שיוציאו לפועל את 
הוראותיו. המשימה העיקרית של האחראי ושל הפקידים תהיה לגבות ולאסוף מאנשי מצרים חמישית ממה שיצמח במשך 
שבע שנות השבע, ולשמור אותה במחסנים עבור שנות הרעב. כשפרעה שמע את פתרונו של יוסף לחלום ואת העצה שהציע 
לו, הוא הבין שעומד לפניו אדם נבון וחכם, שרוח א-לוקים שורה עליו, והוא החליט למנותו ל'משנה למלך' ולאחראי על האוכל 

והתבואה במצרים!

 ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ִים )להיות אחראי על האוכל( ׃  ֶרץ ִמְצָרֽ הּו וישים אותו, ימנה אותו ַעל־ֶא֥ יֵת֖ יׁש ָנ֣בֹון ְוָחָכ֑ם ִויׁשִ ה ִא֖ א ַפְרֹע֔ ֙ה ועכשיו ֵיֶר֣ לג ְוַעּתָ
ִים והפקידים יגבו ויאספו חמישית מכל האוכל  ֶרץ ִמְצַר֔ ׁש֙ ֶאת־ֶא֣ ֶרץ ְוִחּמֵ ים ַעל־ָהָא֑ ִקִד֖ ד ּפְ ה עצה נוספת1 ְוַיְפֵק֥ ה ַפְרֹע֔ ֣ לד ַיֲעׂשֶ
ה  ּלֶ ת ָהֵא֑ ֹא֖ ת ַהּבָ ֹב֔ ִנ֣ים ַהּטֹ ָ את החמישית מכל האוכל של ַהּשׁ ֶכל֙  ל־ֹא֨ ֗צּו יאספו ֶאת־ּכָ ָבֽע׃ לה ְוִיְקּבְ ֵנ֥י ַהּשָׂ ַבע ׁשְ ֖ ׁשֶ שיצמח2 ּבְ

רּו והם )הפקידים(  ָמֽ ים ְוׁשָ ָעִר֖ ֶכל ּבֶ ה האוכל שיאספו יהיה שייך לפרעה ובאחריותו ֹא֥ ְרֹע֛ ַחת ַיד־ּפַ ֧ ר גרעיני תבואה ּתַ רּו־ָב֞ ְוִיְצּבְ
ֶרץ  ֶא֣ ְהֶי֖יָן ּבְ ר ּתִ ֥ ב ֲאׁשֶ ֵנ֣י ָהָרָע֔ ַב֙ע ׁשְ ֶרץ שמור בעבור אנשי הארץ ְלׁשֶ֨ דֹו֙ן ָלָא֔ ֶכל ְלִפּקָ ה ָהֹא֤ ישמרו אותו במחסנים בערים׃ לו ְוָהָי֨

יו׃   ל־ֲעָבָדֽ ה ּוְבֵעיֵנ֖י ּכָ ֵעיֵנ֣י ַפְרֹע֑ ָב֖ר ּבְ ב ַהּדָ יַט֥ ב שעתיד לבוא׃ לז ַוּיִ ָרָעֽ ֶרץ ּבָ ת ָהָא֖ ֵר֥ א־ִתּכָ ִים ְולֹֽ ִמְצָר֑

יַע  י הֹוִד֧ ף ַאֲחֵר֨ ְרֹע֙ה ֶאל־יֹוֵס֔ אֶמר ּפַ ֹו׃ לט ַוּיֹ֤ ים ּבֽ ֛ר ֥רּוַח ֱא-לִֹק֖ יׁש ֲאׁשֶ ה ִא֕ א האם נמצא3 ָכֶז֔ יו ֲהִנְמָצ֣ ה ֶאל־ֲעָבָד֑ ְרֹע֖ אֶמר ּפַ לח ַוּיֹ֥
יָך  ֖ י על הארמון ְוַעל־ּפִ יִת֔ ְהֶי֣ה אחראי ַעל־ּבֵ ֙ה ּתִ ֽמֹוָך ׃ מ )לכן אני רוצה ש-( ַאּתָ את ֵאין־ָנ֥בֹון ְוָחָכ֖ם ּכָ ל־ֹז֑ ים אֹוְתָך֖ ֶאת־ּכָ ֱא-לִֹק֛
ּךָ )אני המלך ואתה הסגן  ֽ ל ִמּמֶ ֥ א כיסא המלכות ֶאְגּדַ ֖ ּסֵ ק ַהּכִ י כל משק הארץ, כל עבודת הארץ, ֵתיעשה על פיך4 ַר֥ ֑ ל־ַעּמִ ק ּכָ ֣ ַ ִיּשׁ
ה  ְרֹע֤ ַסר ּפַ ִים׃ מב ַוּיָ֨ ֶרץ ִמְצָרֽ ל־ֶא֥ ְתָך֔ מיניתי אותך, לאחראי ַע֖ל ּכָ י ֹאֽ ּתִ ף ְרֵא֙ה ָנַת֣ ה ֶאל־יֹוֵס֑ ְרֹע֖ אֶמר ּפַ - 'משנה למלך'(׃ מא ַוּיֹ֥

ׁש  ְגֵדי־ׁשֵ֔ ׁ֤ש ֹאתֹו֙ ּבִ ְלּבֵ ף זו הטבעת שהיו חותמים בה על חוקים בשם המלך5 ַוּיַ ּה ַעל־ַי֣ד יֹוֵס֑ ן ֹאָת֖ ֥ ּתֵ ַוּיִ ל ָי֔דֹו  ְעּתֹו֙ ֵמַע֣ ֶאת־ַטּבַ
ֶנ֙ה  ׁשְ ֶ֤בת ַהּמִ ִמְרּכֶ ֣ב ֹא֗תֹו ּבְ ְרּכֵ אֽרֹו׃ מג ַוּיַ ב תכשיט מזהב ַעל־ַצּוָ ָה֖ ד ַהּזָ ם ְרִב֥ ׂ֛שֶ בגדים העשויים מפשתן משובח )בגדי מלכות( ַוּיָ

אֶמר  ַוּיֹ֧ ִים׃ מד  ִמְצָרֽ ֶרץ  ל־ֶא֥ ּכָ ַע֖ל  ֹא֔תֹו  ְוָנ֣תֹון  "השתחוו!"6  ְך  ַאְבֵר֑ ְלָפָנ֖יו  ְקְר֥אּו  ַוּיִ במרכבה המיועדת למשנה למלך  ר־֔לֹו  ֲאׁשֶ
זהו  ִים  ִמְצָרֽ ֶרץ  ָכל־ֶא֥ ּבְ ְוֶאת־ַרְג֖לֹו  יׁש ֶאת־ָי֛דֹו  ִא֧ ים  א־ָיִר֨ לֹֽ יָך  ּוִבְלָעֶד֗ אני המלך, ואני קובע ש-  ה  ַפְרֹע֑ ֲאִנ֣י  ף  ה ֶאל־יֹוֵס֖ ְרֹע֛ ּפַ
משל. הכוונה היא שאיש במצרים לא יעשה )בידיו( דברים חשובים ולא ילך )ברגליו( למשימות משמעותיות בלי רשות ממך׃ 

ת  ְסַנ֗ ן־֣לֹו ֶאת־ָאֽ ּתֶ ְעֵנַח֒ ֵשם שמשמעו 'מפענח צפונות' - יודע לפרש דברים נסתרים7 ַוּיִ ְפַנ֣ת ּפַ ם־יֹוֵס֮ף ָצֽ ה ׁשֵ א ַפְרֹע֣ ְקָר֨ מה ַוּיִ
ִים לראות את הארץ ולהתחיל בתפקידו׃  ֶרץ ִמְצָרֽ ף ַעל־ֶא֥ ֵצ֥א יֹוֵס֖ ה ַוּיֵ ֑ ָ ן שהיה השר של העיר 'און'8 ְלִאּשׁ ן ֹא֖ ֵה֥ ַרע ּכֹ ֹוִטי ֶפ֛ ת־ּפ֥ ּבַ
ִים כדי להכיר  ֶרץ ִמְצָרֽ ָכל־ֶא֥ ר ּבְ ֲעֹב֖ ּיַ ה ַוֽ ְפֵנ֣י ַפְרֹע֔ ֵצ֤א יֹוֵס֙ף ִמּלִ ִים ַוּיֵ ֶלְך־ִמְצָר֑ ה ֶמֽ ְרֹע֣ ָעְמ֕דֹו ִלְפֵנ֖י ּפַ ה ּבְ ָנ֔ ים ׁשָ ֣ ֹלׁשִ ן־ׁשְ מו ְויֹוֵס֙ף ּבֶ

את המקומות ולתכנן את ניהול הממלכה ואת איסוף המזון ושמירתו9׃ 

1  על פי אבן עזרא.
2  על פי רשב"ם, אבן עזרא לפסוק לד, רד"ק, מלבי"ם.

3  ה"א השאלה: ‘ֲהנמצא’ = ‘האם נמצא’. )ועיין עוד ברש"י.(
4  השווה לדברי הפסוק: “ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר" - טו, ב. )על פי רש"י כאן.(

5  על פי רמב"ן. ורש"י כותב: “נתינת טבעת המלך היא אות למי שנותנה לו להיות שני לו לגדולה". )אפשר להזכיר לתלמידים את 
המסופר במגילת אסתר על אחשוורוש, שנתן את טבעתו להמן ואח"כ למרדכי, ועל שחתמו שם על האיגרות בטבעת המלך.(

ֶרְך'. שבשעה שהיה עובר היו מכריזים: “ִכרעו ברך!" )ועיין עוד: “ויברך הגמלים" - כד, יא.( 6  על פי אבן עזרא וספורנו. ‘אברך’ מלשון ‘ּבֶ
7  על פי תרגום אונקלוס ורש"י. 
 8  על פי אונקלוס, רשב"ם ועוד.

    וברש"י לפרק מז פסוק כב: “כל לשון כוהן משרת לאלוהות הוא, חוץ מאותן שהם לשון גדולה, כמו כוהן מדיין, כוהן און."
9  עיין בספורנו.
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 ג. מנגינת הכתוב 

יוסף היה אדם מעשי מאוד. הוא ידע לא רק להציע רעיונות אלא גם איך לבצע אותם.  

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  
בחוברת

                 העמוד הימני מיועד להבנת העצה של יוסף

משימות א-ב עוסקות בהצעה למנות איש שיהיה אחראי על האוכל במצרים.  •
ג וההצעה ל"שיחה בכיתה", עוסקות במינויים של פקידים רבים, שתפקידם יהיה לאסוף תבואה מכל  • משימה 

החקלאים במשך שבע שנות השבע ולשמור אותה במחסנים בכל עיר ועיר בעבור שנות הרעב. פקידים אלה יהיו 
תחת אחריותו של האחראי הראשי.

משימה ד עוסקת בכמות התבואה שהפקידים יאספו מהחקלאים. התלמידים מתבקשים לחשב ולסמן 'חמישית'  •
בכל אחד מהציורים. 

                 העמוד השמאלי עוסק במינויו של יוסף ל'משנה למלך מצרים'
במשימה ה התלמידים נדרשים לקרוא את הפסוקים, ובכל פעם שהם מגיעים למילה מודגשת עליהם להעתיק ••

אותה למשבצת המתאימה בציור. )המשימה נועדה להרגיל את התלמידים לקריאת פסוקים תוך כדי שימת לב 
להבנת  המילים.(

משימת ה'אתגר' מתרגלת מיומנויות של איתור פרק ופסוק, איסוף מידע מכמה מקורות והסקת מידע חדש. ••

הרחבות והמחשות נוספות
של •• ארמונו  מבאי  ואנשים  שרים  לראיין  תפקידם  מצרים".  ל"עיתונאים  להתחפש  מהתלמידים  לבקש  אפשר 

פרעה, המתארים את חוויותיהם מאותו יום ואת הרגשתם אחרי עלייתו הבלתי צפויה של 'הנער העברי', 'העבד', 
לתפקיד ה'משנה למלך'! הם יכולים גם להכין כתבה המתארת את אשר קרה באותו יום בארמונו של המלך.

אפשר לעסוק בכיתה בתפקידם של שרים ואנשים חשובים במלכות. מכינים רשימת תפקידים )שר הביטחון, שר ••
האוצר, שר העבודה, המלך, המשנה למלך וכו'(, ממנים תלמידים לתפקידים השונים, וכל אחד מתאר את תפקידו 
ומה הוא צריך לעשות. אפשר ליישם את הפעילות הזאת גם על התפקידים בביה"ס: המנהל, המזכירה, אב הבית וכו'.
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ֶלְך' ֶנה ַלמֶּ ל יוֵֹסף ּוִמּנּויוֹ ְל'ִמשְׁ ֲעָצתוֹ שֶׁ יחידה 80

סּוִקים לג-מו ֶרק מא פְּ   פֶּ

סּוק לג( ִים׃" )ּפָ ֶרץ ִמְצָרֽ הּו ַעל־ֶא֥ יֵת֖ יׁש ָנ֣בֹון ְוָחָכ֑ם ִויׁשִ ה ִא֖ א ַפְרֹע֔ ֙ה ֵיֶר֣ ף"ְוַעּתָ ּה ַעל־ַי֣ד יֹוֵס֑ ן ֹאָת֖ ֥ ּתֵ ל ָי֔דֹו ַוּיִ ְעּתֹו֙ ֵמַע֣ ה ֶאת־ַטּבַ ְרֹע֤ ַסר ּפַ "ַוּיָ֨

אֽרֹו׃ ב ַעל־ַצּוָ ָה֖ ד ַהּזָ ם ְרִב֥ ׂ֛שֶ ׁש ַוּיָ ְגֵדי־ׁשֵ֔ ׁ֤ש ֹאתֹו֙ ּבִ ְלּבֵ  ַוּיַ

סּוִקים מב-מג( ְך" )ּפְ ְקְר֥אּו ְלָפָנ֖יו ַאְבֵר֑ ר־֔לֹו ַוּיִ ֶנ֙ה ֲאׁשֶ ׁשְ ֶ֤בת ַהּמִ ִמְרּכֶ ֣ב ֹא֗תֹו ּבְ ְרּכֵ  ַוּיַ

סּוק לד( ֶרץ" )ּפָ ים ַעל־ָהָא֑ ִקִד֖ ד ּפְ ה ְוַיְפֵק֥ ה ַפְרֹע֔ ֣ "ַיֲעׂשֶ

ע...   ָבֽ ֵנ֥י ַהּשָׂ ַבע ׁשְ ֖ ׁשֶ ִים ּבְ ֶרץ ִמְצַר֔ ׁש֙ ֶאת־ֶא֣ "ְוִחּמֵ

סּוִקים לד-לה( רּו׃" )ּפְ ָמֽ ים ְוׁשָ ָעִר֖ ֶכל ּבֶ ה ֹא֥ ְרֹע֛ ַחת ַיד־ּפַ ֧ ר ּתַ רּו־ָב֞   ְוִיְצּבְ

ִמְצַרִים. ל ָהאֶֹכל ּבְ ְהֶיה ַאְחַראי ַעל ּכָ ּיִ ל ִאיׁש ׁשֶ ָקה ִעם ִצּיּור ׁשֶ יקּו ַמְדּבֵ א.   ַהְדּבִ

ָפסּוק לג? ְבֵרי יֹוֵסף ּבְ י ּדִ רּוׁשֹות ְלִאיׁש ֶזה, ַעל ּפִ כּונֹות ַהּדְ ב.   ָמה ֵהן ַהּתְ

 .1

 .2

ּיּור.  ִצּ ְתִאים ּבַ ׁשֹות ִלְמקֹוָמן ַהּמַ ְדּגָ ים ַהּמֻ ּלִ יקּו ֶאת ַהּמִ סּוִקים ְוַהְעּתִ  ה.  ִקְראּו ֶאת ַהּפְ

ר ֵאלֹות ֶאְתּגָ ׁשְ

סּוק ב(  ֶרק לז ּפָ אּו ּבֹו ּוָמְכרּו אֹותֹו ְלֶעֶבד? )ּפֶ ר ֶאָחיו ִקּנְ ֲאׁשֶ ל יֹוֵסף ּכַ ילֹו ׁשֶ 1( ָמה ָהָיה ּגִ

סּוק מו(  ֶרק מא ּפָ ְרעֹה? )ּפֶ ר הּוא ָעַמד ִלְפֵני ּפַ ֲאׁשֶ ל יֹוֵסף ּכַ ילֹו ׁשֶ 2( ָמה ָהָיה ּגִ

. ִנים ָהָיה יֹוֵסף ֶעֶבד.  ה ׁשָ ּמָ בּו ּוִמְצאּו ּכַ ְ 3( ְלִפי ֶזה, ַחּשׁ

ִקיִדים'. ל 'ּפְ ָקה ִעם ִצּיּור ׁשֶ יקּו ַמְדּבֵ  ג.   ַהְדּבִ

יַע יֹוֵסף ְלַמּנֹות? ֶכם ִהּצִ ִקיִדים ְלַדְעּתְ ה ּפְ ּמָ ה: ּכַ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ
ה, ָהמֹון(  ַנִים, ְמַעט, ַהְרּבֵ                                 )ֶאָחד, ׁשְ

ֶהם? ּלָ ְפִקיד ׁשֶ                                 ָמה ִיְהֶיה ַהּתַ

בּוָאה י ַהּתְ ּקֵ ּמּות ׂשַ ּיּוִרים ֶאת ּכַ ָכל ֶאָחד ֵמַהּצִ נּו ּבְ ד.   ַסּמְ

ְחָסִנים. ִקיִדים ֶיֶאְספּו ְלתֹוְך ַהּמַ ַהּפְ       ׁשֶ

ֹו׃" ים ּבֽ ֛ר ֥רּוַח ֱא-לִֹק֖ יׁש ֲאׁשֶ ה ִא֕ א ָכֶז֔ יו ֲהִנְמָצ֣ ה ֶאל־ֲעָבָד֑ ְרֹע֖ אֶמר ּפַ ִים׃""ַוּיֹ֥ ֶרץ ִמְצָרֽ ָכל־ֶא֥ ר ּבְ ֲעֹב֖ ּיַ ה ַוֽ ְפֵנ֣י ַפְרֹע֔ ֵצ֤א יֹוֵס֙ף ִמּלִ "ַוּיֵ

ֶלְך" ֶנה ַלּמֶ ׁשְ "ַהּמִ

ֲחוּו!( ּתַ )ִהׁשְ

ָאָסם

נוֹת ָהָרָעב מּור ִלשְׁ שָׁ
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81. שנות השבע והתחלת הרעב
  פרק מא פסוקים מז-נז

א. הקדמה 
שנות השבע התחילו מייד, ובארץ מצרים היו כמויות גדולות של יבול. יוסף ארגן ביעילות את איסוף האוכל ושמירתו. הפקידים 
שיוסף מינה בכל מקום ומקום גבו מהחקלאים חמישית מהיבול ושמרו אותו במחסנים שהקימו בכל עיר ועיר. את מה שנותר 

למצִרים אחרי גביית החמישית ואחרי מה שאכלו, הם שמרו כל אחד לעצמו במחסנים פרטיים.
לשובע  האנשים  אכלו  במצרים  ואילו  למצרים,  השכנות  הארצות  בכל  מיד  המחסור  הורגש  הרעב,  שנות  התחילו  כאשר 
מהמחסנים הפרטיים שלהם. אולם האוכל שבמחסנים נגמר די מהר1, והרעב הורגש גם במצרים. רק אז פתח יוסף את מחסני 

המלכות והחל למכור תבואה ומזון בכמות שקולה ובאופן שיספיק לשנות הרעב.

במשך שנות השבע נולדו ליוסף שני בנים, והוא הביע בשמותיהם שבח לה' על שעבר עליו: בשמו של מנשה רמוז שבח לה' 
על שהוא עכשיו בתפקיד חשוב ומכובד שמשכיח ממנו את כל הצער שהיה מנת חלקו לפני כן. בשמו של אפרים רמוז שבח 

לה' על שזיכה אותו בבנים המשמחים אותו בהיותו בארץ זרה, רחוק מהבית. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

יוסף בעזרת  ויאסוף  ץ  ְקּבֹ֞ ַוּיִ גדולה מאד2׃ מח  בכמות  ים  ִלְקָמִצֽ ָב֑ע  ַהּשָׂ ֵנ֣י  ׁשְ ַבע  ֖ ׁשֶ ּבְ הוציאה אוכל  הארץ  ֶרץ  ָהָא֔ ַעׂש  ֣ ַוּתַ מז 
ֶכל  ן־ֹא֖ ּתֶ ִים ַוּיִ ֶרץ ִמְצַר֔ ֶא֣ ר ָהיּו֙ ּבְ ֤ ָבע ֲאׁשֶ ים של הׂשָ ִנ֗ ַבע ׁשָ ֣ ֶכל׀ חמישית מכל סוגי האוכל שגדל במשך ׁשֶ ל־ֹא֣ הפקידים ֶאת־ּכָ

ּה בכל עיר שמרו  תֹוָכֽ ן ּבְ יָה ָנַת֥ ר ְסִביֹבֶת֖ ֥ ֵדה־ָהִע֛יר ֲאׁשֶ ֶכל ׂשְ ים את האוכל שמרו הפקידים במחסנים שהקימו בערים ֹא֧ ָעִר֑ ּבֶ
ל הפסיק  י־ָחַד֥ ד ַע֛ד ּכִ ֣ה ְמֹא֑ ֖ם ַהְרּבֵ ֥חֹול ַהּיָ ֛ר גרעיני תבואה ּכְ ף ּבָ ר יֹוֵס֥ ְצּבֹ֨ את האוכל שגדל בשדות שסביבות אותה העיר׃ מט ַוּיִ

ף  ר כמות התבואה הייתה רבה מכדי לסופרה )כל זה פרט למה שאנשים פרטיים אספו לעצמם(׃ נ ּוְליֹוֵס֤ ֽ ין ִמְסּפָ י־ֵא֥ ר ּכִ ִלְסּפֹ֖
ף ֶאת־ א יֹוֵס֛ ְקָר֥ ן ֽאֹון׃ נא ַוּיִ ֵה֥ ַרע ּכֹ ֹוִטי ֶפ֖ ת־ּפ֥ ת ּבַ ְסַנ֔ ר ָיְֽלָדה־ּלֹו֙ ָאֽ ֤ ַנ֣ת ָהָרָע֑ב ֲאׁשֶ ֖בֹוא לפני שהגיעה ׁשְ ֶרם ּתָ ֶט֥ ים ּבְ ֵנ֣י ָבִנ֔ ֙ד ׁשְ ֻיּלַ
י ואת כל  ֥ית ָאִבֽ ל־ּבֵ ת ּכָ י את עבודתי הקשה בהיותי עבד ְוֵא֖ ל־ֲעָמִל֔ ִני השכיח ממני3 ֱא-לִֹקי֙ם ֶאת־ּכָ ֤ ַ י־ַנּשׁ ֽ ה ּכִ ֑ ֶ ֖כֹור ְמַנּשׁ ם ַהּבְ ֥ ׁשֵ
ים ה' נתן לי בנים )"הפרני" - מלשון "פרו ורבו"(  ִני ֱא-לִֹק֖ י־ִהְפַר֥ ֽ ִים ּכִ א ֶאְפָר֑ ִנ֖י ָקָר֣ ֵ ם ַהּשׁ ֥ הצרות שהיו לי בבית אבי׃ נב ְוֵא֛ת ׁשֵ

התחילו  יָנה  ִחּלֶ֜ ַוּתְ ִים׃ נד  ֶרץ ִמְצָרֽ ֶא֥ ּבְ ר ָהָי֖ה  ֥ ָב֑ע ֲאׁשֶ ֵנ֣י ַהּשָׂ ַבע ׁשְ ֖ הסתיימו ׁשֶ יָנה  ְכֶל֕ ַוּתִ בארץ צערי, במצרים׃ נג  י  ָעְנִיֽ ֶרץ  ֶא֥ ּבְ
ָיה ָלֶֽחם בשלב  ִים ָה֥ ֶרץ ִמְצַר֖ ֲאָר֔צֹות שמסביב למצרים ּוְבָכל־ֶא֥ ָכל־ָה֣ י ָרָע֙ב ּבְ ף ַוְיִה֤ ר יֹוֵס֑ ר ָאַמ֣ ֖ ֲאׁשֶ ֵנ֤י ָהָרָע֙ב ָל֔בֹוא ּכַ ַבע ׁשְ ֣ ׁשֶ
ִים בשלב השני, גם במצרים  ֶרץ ִמְצַר֔ ל־ֶא֣ ְרַע֙ב ּכָ הראשון תם האוכל בכל הארצות מסביב, ואילו במצרים עוד היה אוכל׃ נה ַוּתִ

ִי֙ם ְל֣כּו ֶאל־ ה ְלָכל־ִמְצַר֨ ְרֹע֤ אֶמר ּפַ ֶ֑חם ַוּיֹ֨ ה ַלּלָ ְרֹע֖ ְצַע֥ק ָהָע֛ם ֶאל־ּפַ נגמר האוכל ששמרו המצרים במחסנים הפרטיים שלהם ַוּיִ

ֶה֙ם את  ר ּבָ ֤ ל־ֲאׁשֶ ת־ּכָ ף )בעזרת הפקידים( ֶאֽ ח יֹוֵס֜ ְפּתַ֨ ֶרץ ַוּיִ ֵנ֣י ָהָא֑ ל־ּפְ ה ַע֖ל ּכָ ב ָהָי֔ ּו ׃ נו ְוָהָרָע֣ ֲעׂשֽ ר ָלֶכ֖ם ּתַ ר־ֹיאַמ֥ ף ֲאׁשֶ יֹוֵס֔
אּו  ֣ ֶר֙ץ אנשי הארץ מכל האזור ּבָ ִים ׃ נז ְוָכל־ָהָא֨ ֶרץ ִמְצָרֽ ֶא֥ ָרָע֖ב ּבְ ֱחַז֥ק ָהֽ ִים ַוּיֶ ר וימכור4 ְלִמְצַר֔ ּבֹ֣ ׁשְ כל המחסנים של המלכות ַוּיִ

ֶרץ ׃ ָכל־ָהָאֽ י־ָחַז֥ק ָהָרָע֖ב ּבְ ֽ ף לקנות מיוסף ּכִ ר ֶאל־יֹוֵס֑ ּבֹ֖ ְיָמה ִלׁשְ ִמְצַר֔

1  רש"י בפירושו לפסוק נה מביא מדרש חז"ל, שהתבואה שבמחסנים הפרטיים של המצרים הרקיבה, ומה שאסף יוסף לא 
הרקיב. 

2  “קומץ" הוא כמות קטנה. הארץ הוציאה הרבה מאוד ‘קמצים’, המצרים לא זלזלו בשום “קומץ" ואספו הכול, וכל הקמצים 
הצטרפו לכמות גדולה מאוד. בדומה לדברי הגמרא במסכת בבא בתרא דף ט ע"ב: “משמיה דרבי אלעזר: מאי דכתיב “וילבש 

־צדקה כשריון"? לומר לך: מה שריון זה, כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה: כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לח
שבון גדול. רבי חנינא אמר: מהכא: “וכבגד עדים כל צדקותינו"? מה בגד זה: כל נימא ונימא מצטרפת לבגד גדול, אף צדקה: כל 

פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול." ועיין ברש"י כאן.
3  עיין בדברי רד"ק.

4  המילה “לשבור" משמשת גם למכירה וגם לקנייה. ‘שבר’ הוא הדבר שמוכרים או קונים. ועיין ברש"י כאן וכן ב’דעת מקרא’.
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ג. מנגינת הכתוב 

יוסף הנחה את המצרים לחסוך ולאסוף את כל האוכל והתבואה שהם יכולים, גם כמויות קטנות )לעומת הנטייה לבזבז ולזרוק, 

במיוחד בזמנים של שפע(, וכך הצליחו המצרים לאגור הרבה מאוד אוכל לשנות הרעב. 

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת

משימות א-ב עוסקות בעיקרון שההתמדה באיסוף כמויות התבואה הקטנות הביאה לצבירת כמות עצומה.••

במשימה ג התלמידים מיישמים את העיקרון הזה במצוות צדקה, על פי דברי הגמרא )עיין בהערת שוליים 19(.••

במשימה ד התלמידים מתבקשים לחשוב על דוגמה נוספת לאותו עיקרון. )פסוק ועוד פסוק שלומדים ••
מצטרפים לפרק או לפרשה שלמה, לימוד ועוד לימוד מצטרפים והופכים את הלומד ל'תלמיד חכם', מצווה 
ועוד מצווה מצטרפות לאוצר גדול של מצוות, חסד ועוד חסד מצטרפים והופכים את האדם ל'בעל מעשים 

וטובים' וכדומה.(

משימות ה-ז עוסקות בלידתם של בני יוסף, מנשה ואפרים, שהיו בהמשך ראשי שבטים בעם ישראל.••

במשימה ח כדאי לכוון את התלמידים להשוות בין שתי המילים המודגשות ולשים לב להבדלי האותיות ••
והניקוד, ומתוך כך להבין את הפירוש השונה שלהן.  

 משימה ט )משימת רשות( נועדה להבהיר את תהליך התפשטות הרעב, כפי שעולה מתוך הפסוקים.••
יש כאן מיומנות של דליית מידע מתוך הפסוקים. 
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סּוִקים מז-נז ֶרק מא פְּ   פֶּ

ים...  ָב֑ע ִלְקָמִצֽ ֵנ֣י ַהּשָׂ ַבע ׁשְ ֖ ׁשֶ ֶרץ ּבְ ַעׂש ָהָא֔ ֣ "ַוּתַ

סּוִקים מז-מט( ר׃" )ּפְ ֽ ין ִמְסּפָ י־ֵא֥ ר ּכִ ל ִלְסּפֹ֖ י־ָחַד֥ ד ַע֛ד ּכִ ֣ה ְמֹא֑ ֖ם ַהְרּבֵ ֥חֹול ַהּיָ ֛ר ּכְ ף ּבָ ר יֹוֵס֥ ְצּבֹ֨ ַוּיִ

סּוק נ( ַנ֣ת ָהָרָע֑ב" )ּפָ ֖בֹוא ׁשְ ֶרם ּתָ ֶט֥ ים ּבְ ֵנ֣י ָבִנ֔ ֙ד ׁשְ ף ֻיּלַ "ּוְליֹוֵס֤

ָבע.  נֹות ַהּשָׂ ַבע ׁשְ ׁשֶ ה ּבְ בּוָאה ָהַרּבָ ָתֲארֹות ֶאת ִאּסּוף ַהּתְ קֹות ַהּמְ יקּו ַמְדּבֵ א.   ַהְדּבִ

ִנים נֹוְלדּו ְליֹוֵסף?  ה ּבָ ּמָ ה.   ּכַ

מֹוָתם: ְתבּו ֶאת ׁשְ  ו.   ּכִ

ן. ל ּבֵ ל ּכָ מֹו ׁשֶ סּוק, ָהרֹוֶמֶזת ִלׁשְ ּפָ ה ּבַ ּלָ ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ַהּמִ ַמְדּגֵ נּו ּבְ  ז.  ַסּמְ

ׁשֹות. ְדּגָ ים ַהּמֻ ּלִ ל ַהּמִ רּוׁש ׁשֶ ְתבּו ֶאת ַהּפֵ ח.   ּכִ

יַמת ְרׁשּות ט.   ְמשִׂ

ָיה ָלֶֽחם׃ ִים ָה֥ ֶרץ ִמְצַר֖ ֲאָר֔צֹות ּוְבָכל־ֶא֥ ָכל־ָה֣ י ָרָע֙ב ּבְ "ַוְיִה֤

סּוִקים נד-נה( ֶ֑חם..." )ּפְ ה ַלּלָ ְרֹע֖ ְצַע֥ק ָהָע֛ם ֶאל־ּפַ ִים ַוּיִ ֶרץ ִמְצַר֔ ל־ֶא֣ ְרַע֙ב ּכָ  ַוּתִ

ִטים: ּפָ ׁשְ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ַהׁשְ

 , יׁשּו ֶאת ָהָרָעב ַרק ּבְ  ַהְתָחָלה ִהְרּגִ ּבַ

 . ם ּבְ  יׁשּו ֶאת ָהָרָעב ּגַ ְך ִהְרּגִ ַאַחר ּכָ

. ָב֑ע..."               -  ֵנ֣י ַהּשָׂ ַבע ׁשְ ֖ יָנה ׁשֶ ְכֶל֕ סּוק נג: "ַוּתִ ּפָ

. ֵנ֤י ָהָרָע֙ב ָל֔בֹוא..."  -  ַבע ׁשְ ֣ יָנה ׁשֶ ִחּלֶ֜ סּוק נד: "ַוּתְ ּפָ

ים ַהֲחֵסרֹות: ִלּ ִלימֹו ֶאת ַהּמִ  ב. ַהׁשְ

. ָהָיה לֹו     יֹוֵסף ָאַסף קֶֹמץ ְועֹוד  ְועֹוד  ְועֹוד  , ַעד ׁשֶ

י ֶאְלָעָזר: ְבֵרי ַרּבִ י ּדִ ים ַהֲחֵסרֹות ַעל ּפִ ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ  ג.   ַהׁשְ

, רּוָטה ְועֹוד  ְועֹוד  ְועֹוד  ּנֹוְתִנים ִלְצָדָקה ּפְ ׁשֶ    ּכְ

רּוטֹות.( רּו עֹוד ּפְ .  )ַצּיְ ּסֹוף ֵיׁש  ּבַ

דֹול: הּו ּגָ ֶ ְצָטְרִפים ְלַמּשׁ ּמִ ים ׁשֶ ָבִרים ְקַטּנִ ה ּדְ ְגָמה נֹוֶסֶפת ְלַהְרּבֵ בּו ַעל ּדֻ  ד.   ִחׁשְ

   ִאם ֲאִני   ְועֹוד  ְועֹוד  ְועֹוד  , 

   ָאז 

ל  קֶֹמץ ֶאָחד ׁשֶ
ה ְרִעיֵני ִחּטָ ּגַ

ְבָעה ְקָמִצים ׁשִ ֵני ְקָמִצים ה ְקָמִציםׁשְ ֲהמֹון ְקָמִציםַהְרּבֵ

י ֶאְלָעָזר:  ל ַרּבִ מֹו ׁשֶ ְ ָאְמרּו ִמּשׁ
דֹול."  ּבֹון ּגָ רּוָטה ּוְפרּוָטה ִמְצָטֶרֶפת ְלֶחׁשְ ל ּפְ "...ַאף ְצָדָקה, ּכָ

ף ט( ְתָרא ּדַ ָבא ּבָ ֶכת ּבָ ָמָרא ַמּסֶ )ּגְ

י׃" ֥ית ָאִבֽ ל־ּבֵ ת ּכָ י ְוֵא֖ ל־ֲעָמִל֔ ִני ֱא-לִֹקי֙ם ֶאת־ּכָ ֤ ַ י־ַנּשׁ ֽ  - "ּכִ

י׃" ֶרץ ָעְנִיֽ ֶא֥ ים ּבְ ִני ֱא-לִֹק֖ י־ִהְפַר֥ ֽ  - "ּכִ

ֶרץ׃" ָכל־ָהָאֽ י־ָחַז֥ק ָהָרָע֖ב ּבְ ֽ ף ּכִ ר ֶאל־יֹוֵס֑ ּבֹ֖ ְיָמה ִלׁשְ אּו ִמְצַר֔ ֣ ֶר֙ץ ּבָ "ְוָכל־ָהָא֨

ָבע ָ נֹות ַהׂשּ ׁשְ

נֹות ָהָרָעב ׁשְ

57



72

82. אחי יוסף יורדים למצרים לקנות אוכל

  פרק מב פסוקים א-יז

הקדמה כללית
יחסו המתנכר של יוסף לאחיו, בשעה שהם ירדו למצרים לקנות אוכל, עלול לעורר תמיהה אצל הלומדים. אנו מציעים להסביר 

את הנושא כך: 

עברו 22 שנה מאז נמכר יוסף לעבדות בידי אחיו. יוסף לא ידע אם אחיו עדיין עומדים בשנאתם אליו או שהם התחרטו על 
שמכרו אותו. וגם אם הם התחרטו על מעשיהם בעבר, האם הם עלולים לחזור על מעשה כזה בעתיד ולהניח לאח אחד להימסר 
לעבדות כדי להציל את עצמם? -יוסף החליט להעמיד את אחיו בנסיון. הוא זכר את החלומות שהוא חלם, חלומות שמהם למד 
שיש לו תפקיד של הנהגה ואחריות כלפי אחיו, והוא החליט להעמיד אותם בניסיונות שיבדקו את מידת נאמנותם ומסירותם 
זה לזה. העמידה בניסיונות תהיה גם תיקון למעשה החמור של מכירת יוסף )כדברי הרמב"ם בהלכות תשובה ב, א: "אי זו היא 
תשובה גמורה? זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשותו, ופירש ולא עשה מפני התשובה... זהו בעל תשובה גמורה"(. 

הטבלה שלפנינו מסכמת את הניסיונות שיוסף ניסה את אחיו ואת עמידתם בכולם:

עמידת האחים בניסיוןהניסיון

.1

יוסף האשים את אחיו בריגול, שם אותם בכלא לשלושה 

ימים ודרש שיבחרו רק אח אחד שילך להביא את בנימין 

)מב, טז-יז(.

איך הם יחליטו מי ילך ומי יישאר בכלא המצרי?

 כולם נשארו ולא קבעו מי ילך. 

איש מהם לא היה מוכן ללכת ולהשאיר את אחיו בכלא!

.2

)שמעון(  מהם  אחד  שרק  קבע  יוסף  ימים  שלושה  כעבור 

יישאר בכלא, ואת האחרים הוא שלח.

האם הם ישאירו את שמעון בכלא או שיחזרו לשחררו?

האחים עתידים לחזור "למקום הסכנה" עם בנימין

ולשחרר את שמעון.

הם לא ישאירו אותו שם!

.3

)הניסיון הקשה מכולם( יוסף העליל על בנימין שהוא גנב 

את הגביע ולקח אותו לעבדות. את שאר האחים הוא שחרר.

 האם הם יפקירו את בנימין ויצילו את עצמם 

או יתאמצו להציל את בנימין? 

 האחים לא הסכימו ללכת בלי בנימין, 

ויהודה אף הציע את עצמו לעבדות במקומו.

א. הקדמה 
הרעב הכבד פגע לא רק בארץ מצרים אלא גם בארצות שמסביב, ובהן ארץ כנען, מקום מושבם של יעקב ובניו. השמועה 
שניתן לקנות אוכל במצרים הגיעה לכנען, ויעקב עודד את בניו לרדת למצרים כדי לקנות אוכל עבור המשפחה. בהגיע אחי 
יוסף למצרים הם עברו לפני ה'משנה למלך' עם כל שאר הבאים לקנות אוכל. המשנה למלך הוא שהחליט וקבע למי למכור 
אוכל וכמה למכור1. ניתן לשער את גודל הפתעתם של האחים כאשר השליט המצרי האשים אותם בריגול במקום למכור להם 

אוכל...!

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ְתָרֽאּו2 למה אתם מראים את עצמכם כאילו  ה ּתִ יו ָלּ֖מָ אֶמר ַיֲעֹק֙ב ְלָבָנ֔ ִים ַוּיֹ֤ ִמְצָר֑ ֶבר אוכל למכירה ּבְ ֖ י ֶיׁש־ׁשֶ ֥ ב ּכִ ְרא ַיֲעֹק֔ ֣ א ַוּיַ
א  ם ְוִנְחֶי֖ה ְולֹ֥ ָ֔ נּו וקנו לנו אוכל ִמּשׁ ְברּו־ָל֣ ֙ה ְוׁשִ ּמָ ִים ְרדּו־ׁשָ֨ ִמְצָר֑ ֶבר ּבְ ֖ י ֶיׁש־ׁשֶ ֥ י ּכִ ְעּתִ ַמ֔ ֣ה ׁשָ אֶמר ִהּנֵ יש לכם מספיק אוכל׃ ב ַוּיֹ֕

ב ֶאת־ ַל֥ח ַיֲעֹק֖ ף לֹא־ׁשָ י יֹוֵס֔ ְנָיִמי֙ן ֲאִח֣ ִים׃ ד ְוֶאת־ּבִ ְצָרֽ ֖ר לקנות גרעיני תבואה ִמּמִ ר ּבָ ּבֹ֥ ה ִלׁשְ ָר֑ ף ֲעׂשָ י־יֹוֵס֖ ְר֥דּו ֲאֵחֽ ָנֽמּות׃ ג ַוּיֵ
ֶרץ  ֶא֥ י־ָהָי֥ה ָהָרָע֖ב ּבְ ֽ ים עם שאר האנשים ּכִ ִא֑ ֣תֹוְך ַהּבָ ר לקנות ּבְ ּבֹ֖ ל ִלׁשְ ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְ אּו֙ ּבְ ֹב֨ ּנּו ָאֽסֹון׃ ה ַוּיָ ן־ִיְקָרֶא֖ ר ּפֶ י ָאַמ֔ ֣ יו ּכִ ֶאָח֑
ְרָצה׃  ִים ָאֽ ֖ ֲחוּו־֥לֹו ַאּפַ ֽ ּתַ ׁשְ ף ַוּיִ י יֹוֵס֔ אּו֙ ֲאֵח֣ ֹב֨ ֶרץ ַוּיָ יר המוכר ְלָכל־ַע֣ם ָהָא֑ ֖ ּבִ ׁשְ ֶרץ ֥הּוא ַהּמַ יט ַעל־ָהָא֔ ֣ ּלִ ַ ף הּוא ַהּשׁ ָנַֽען׃ ו ְויֹוֵס֗ ּכְ
ֹות בסגנון  ם ָקׁש֗ ֣ ֧ר ִאּתָ ם עשה את עצמו כאיש נוכרי וזר שאינו מכיר אותם ַוְיַדּבֵ ר ֲאֵליֶה֜ ְתַנּכֵ֨ ם ַוּיִ ֵר֑ ּכִ יו ַוּיַ ף ֶאת־ֶאָח֖ ְרא יֹוֵס֛ ֥ ז ַוּיַ
)אף  יו  ף ֶאת־ֶאָח֑ יֹוֵס֖ ֥ר  ּכֵ ַוּיַ ֶכל׃ ח  ר־ֹאֽ ּבָ ִלׁשְ ַנַ֖ען  ּכְ ֶרץ  ֵמֶא֥ אְמ֔רּו  ַוּיֹ֣ ם  אֶת֔ ּבָ מאיפה  ִין  ֵמַא֣ ֲאֵלֶה֙ם  אֶמר  ַוּיֹ֤ תקיף ובדברים קשים 

1  על פי רמב"ן לפסוק ו. 
ְתָרֽאּו" במילרע, הטעם באות א, משורש ר.א.ה.  2 יש לקרוא את המילה "ּתִ
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ם4  ר ָחַל֖ם ָלֶה֑ ֥ ף ֵאת ַהֲחלֹ֔מֹות ֲאׁשֶ ר יֹוֵס֔ ְזּכֹ֣ הּו3׃ ט ַוּיִ ֻרֽ א ִהּכִ ם לֹ֥ שעברו 22 שנים מאז ראה אותם לאחרונה, כאשר מכרוהו( ְוֵה֖

ֶרץ את הדברים הנסתרים -  ם אנשים הבאים בסתר ומנסים לגלות סודות ִלְר֛אֹות ֶאת־ֶעְרַו֥ת ָהָא֖ ים ַאּתֶ֔ ִל֣ אֶמר ֲאֵלֶה֙ם ְמַרּגְ ַוּיֹ֤
ד ָנְ֑חנּו )אנחנו(  ֵנ֥י ִאיׁש־ֶאָח֖ נּו ּבְ ּלָ֕ ֶכל׃ יא ּכֻ ר־ֹאֽ ּבָ ֖אּו ִלׁשְ יָך ּבָ א ֲאֹדִנ֑י ַוֲעָבֶד֥ ם׃ י ַוּיֹאְמ֥רּו ֵאָל֖יו לֹ֣ אֶתֽ את הסודות של ארץ מצרים ּבָ

ַוּיֹאְמ֗רּו  יג  ִלְרֽאֹות׃  ם  אֶת֥ ּבָ ֶרץ  ָהָא֖ ֶעְרַו֥ת  אלא  י  ֽ ּכִ א  לֹ֕ ם  ֲאֵלֶה֑ אֶמר  ַוּיֹ֖ יב  ים׃  ִלֽ ְמַרּגְ יָך  ֲעָבֶד֖ ְחנּו לֹא־ָה֥יּו  ֲאַנ֔ דוברי אמת  ִנ֣ים  ּכֵ
אֶמר ֲאֵלֶה֖ם  ד ֵאיֶנּֽנּו׃ יד ַוּיֹ֥ ֹום ְוָהֶאָח֖ ינּו֙ ַהּי֔ ן ֶאת־ָאִב֨ ֹט֤ ה ַהּקָ ָנַ֑ען ְוִהּנֵ֨ ֶרץ ּכְ ֶא֣ ד ּבְ ֵנ֥י ִאיׁש־ֶאָח֖ ים׀ ֲאַנְ֛חנּו ּבְ יָך ַאִח֧ ֩ר ֲעָבֶד֨ ֵנ֣ים ָעׂשָ ׁשְ
נּו בדבר הזה  ֵח֑ ּבָ את ּתִ ֹז֖ ם - הוא האמת!׃ טו ּבְ ֽ ים ַאּתֶ ִל֥ ר ְמַרּגְ י ֲאֵלֶכ֛ם הדבר שאני דיברתי אליכם ֵלאֹמ֖ ְרּתִ ֧ ּבַ ר ּדִ ף ֗הּוא ֲאׁשֶ֨ יֹוֵס֑
י ִאם אלא אם  ֧ ה שלא תצאו מכאן ּכִ ְצ֣אּו ִמּזֶ֔ י ַפְרֹע֙ה שבועה בחיי פרעה ִאם־ּתֵ אני אבחן אתכם אם אתם דוברי אמת או לא ֵח֤

ם  ְבֵריֶכ֔ ֲחנּו֙ ּדִ ֽ ְס֔רּו בבית האסורים ְוִיּבָ ֙ם וכל השאר ֵהָא֣ ח ֶאת־ֲאִחיֶכ֒ם ְוַאּתֶ ֣ ֣ם ֶאָח֮ד ְוִיּקַ ְל֨חּו ִמּכֶ ה׃ טז ׁשִ ּנָ ן ֵהֽ ֹט֖ ֛בֹוא ֲאִחיֶכ֥ם ַהּקָ ּבְ
ת  ׁשֶ ֹל֥ ר ׁשְ ָמ֖ ם ֶאל־ִמׁשְ ף ֹאָת֛ ֱאֹס֥ ם׃ יז ַוּיֶ ֽ ים ַאּתֶ ִל֖ י ְמַרּגְ ֥ ה ּכִ י ַפְרֹע֔ א יביא אחד מכם את אחיכם הקטן ֵח֣ ֶכ֑ם ְוִאם־לֹ֕ ת ִאּתְ ֱאֶמ֖ ַהֽ

ים )עד שהם יחליטו מי מהם ילך להביא את האח הנוסף(׃  ָיִמֽ

ג. מנגינת הכתוב 

האחים הופתעו כאשר המשנה למלך מצרים האשים אותם בריגול ושם אותם במשמר )בכלא(. כיצד הם יגיבו?

האם הם יריבו ויאשימו זה את זה במצבם או שיישארו מאוחדים ויתמודדו יחד עם הצרה שבאה עליהם?

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת

במשימה א יש מיומנויות של הבנה, ניסוח וכתיבה.••
משימות ב-ד עוסקות בסיבה שיעקב לא רצה שבנימין ירד עם אחיו למצרים.••
 משימות ה-ו וההצעה ל"שיחה בכיתה" עוסקות בעובדה שיוסף זיהה את אחיו ואילו הם לא זיהו אותו.••

)עיין בעניין זה בהסברים שהבאנו בהערת שוליים 3(
 משימות ז-ט עוסקות בהאשמת יוסף שהאחים באו לרגל את הארץ ובתגובתם של האחים. ••

)התלמידים נדרשים להבחין בין דברי יוסף לבין דברי האחים המובאים בפסוקים, ולהבין את המילים.(
 הציור בצד שמאל נועד להמחיש את הפגישה של יוסף עם אחיו.••

במשימות י-יא התלמידים מתבקשים להוסיף לציור בלשונם את דברי ההאשמה של יוסף ואת תגובת האחים. 
משימה יב נועדה להתמקד בהצעה הראשונה שהציע יוסף )לשלוח רק אחד מהם להביא את בנימין( כדי לבחון ••

את אמיתות דבריהם. )את ההצעה הזאת אנחנו נוטים לפעמים "לשכוח" כשאנחנו מספרים את הסיפור בע"פ...(

3  רש"י: “ויכר יוסף את אחיו - לפי שהניחם חתומי זקן. והם לא הכירוהו - שיצא מאיתם בלא חתימת זקן ועכשיו מצאוהו 
בחתימת זקן". ואפשר גם להסביר בפשטות, שהאחים כלל לא העלו בדעתם שייתכן ש’המשנה למלך מצרים’ הוא יוסף...! 
4  חלומות שמהם למד שיש לו תפקיד של הנהגה ואחריות כלפי אחיו, והוא החליט להעמיד אותם בניסיונות שיבדקו את 

מידת נאמנותם ומסירותם זה לזה. 
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סּוִקים א-יז ֶרק מב פְּ   פֶּ

יו... אֶמר ַיֲעֹק֙ב ְלָבָנ֔ ִים ַוּיֹ֤ ִמְצָר֑ ֶבר ּבְ ֖ י ֶיׁש־ׁשֶ ֥ ב ּכִ ְרא ַיֲעֹק֔ ֣ "ַוּיַ

סּוִקים א-ב( א ָנֽמּות׃" )ּפְ ם ְוִנְחֶי֖ה ְולֹ֥ ָ֔ נּו ִמּשׁ ְברּו־ָל֣ ֙ה ְוׁשִ ּמָ ...ְרדּו־ׁשָ֨

סּוק ג( ִים׃" )ּפָ ְצָרֽ ֖ר ִמּמִ ר ּבָ ּבֹ֥ ה ִלׁשְ ָר֑ ף ֲעׂשָ י־יֹוֵס֖ ְר֥דּו ֲאֵחֽ "ַוּיֵ

סּוק ח( הּו׃" )ּפָ ֻרֽ א ִהּכִ ם לֹ֥ יו ְוֵה֖ ף ֶאת־ֶאָח֑ ֥ר יֹוֵס֖ ּכֵ "ַוּיַ

סּוִקים ט-י( ֶכל׃" )ּפְ ר־ֹאֽ ּבָ ֖אּו ִלׁשְ יָך ּבָ א ֲאֹדִנ֑י ַוֲעָבֶד֥ ם... ַוּיֹאְמ֥רּו ֵאָל֖יו לֹ֣ ים ַאּתֶ֔ ִל֣ אֶמר ֲאֵלֶה֙ם ְמַרּגְ "ַוּיֹ֤

סּוק יא( ים׃" )ּפָ ִלֽ יָך ְמַרּגְ ְחנּו לֹא־ָה֥יּו ֲעָבֶד֖ ִנ֣ים ֲאַנ֔ ד ָנְ֑חנּו ּכֵ ֵנ֥י ִאיׁש־ֶאָח֖ נּו ּבְ ּלָ֕ "ּכֻ

. ָניו?  ׁש ַיֲעקֹב ִמּבָ ּקֵ א.   ָמה ּבִ

ה ַאִחים ָיְרדּו ְלִמְצַרִים?  ּמָ ב.   ּכַ

ג.   ִמי לֹא ָיַרד? 

ָפסּוק ד(  ד.   ַמּדּוַע הּוא לֹא ָיַרד ְלִמְצַרִים? )ֵהָעְזרּו ּבְ

.

ים יֹוֵסף ֶאת ָהַאִחים.   ָמה ֶהֱאׁשִ ּיּור ּבְ ּצִ ְתבּו ּבַ  י.    ּכִ

ּיּור ָמה ָטֲענּו ָהַאִחים.  ּצִ ְתבּו ּבַ יא.  ּכִ

ֵדי ִלְבחֹן ִאם ָהַאִחים ּדֹוְבֵרי ֱאֶמת?  יַע יֹוֵסף ּכְ יב.  ָמה ִהּצִ

,

יר ֶאת ִמי?  ה.  ִמי ִהּכִ

יר ֶאת ִמי?  ו.    ִמי לֹא ִהּכִ

ירּו אֹותֹו? יר אֹוָתם ְוֵהם לֹא ִהּכִ ּיֹוֵסף ִהּכִ יַצד ָקָרה ׁשֶ ה: ּכֵ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ְבֵרי יֹוֵסף. ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ּדִ ַמְדּגֵ נּו ּבְ  ז.   ַסּמְ

ְבֵרי ָהַאִחים. ֶצַבע ַאֵחר ֶאת ּדִ ׁש ּבְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ח.   ַסּמְ

ים: ּלִ ירּו ֶאת ַהּמִ ט.  ַהְסּבִ

ִנים ֲאַנְחנּו =            ָנְחנּו =       ּכֵ

ח ֶאת־ֲאִחיֶכ֒ם ֣ ֣ם ֶאָח֮ד ְוִיּקַ ְל֨חּו ִמּכֶ נּו... ׁשִ ֵח֑ ּבָ את ּתִ ֹז֖ ף... ּבְ אֶמר ֲאֵלֶה֖ם יֹוֵס֑ "ַוּיֹ֥

סּוִקים יד-טז( ֶכ֑ם" )ּפְ ת ִאּתְ ֱאֶמ֖ ם ַהֽ ְבֵריֶכ֔ ֲחנּו֙ ּדִ ֽ ְס֔רּו ְוִיּבָ ֙ם ֵהָא֣ ְוַאּתֶ

ים׃" ת ָיִמֽ ׁשֶ ֹל֥ ר ׁשְ ָמ֖ ם ֶאל־ִמׁשְ ף ֹאָת֛ ֱאֹס֥ "ַוּיֶ
59
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 83. האחים מתחרטים על 'מכירת יוסף'

  פרק מב פסוקים יח-כה

א. הקדמה 
האחים ישבו בכלא במצרים במשך שלושה ימים ולא בחרו אף אחד שילך לארץ כנען להביא את בנימין. איש מהם לא הסכים 
לצאת לחופשי ולהשאיר את אחיו מאחור בכלא... יוסף, שראה את האחדות של האחים ואת מסירותם זה לזה, החליט אחרי 
שלושה ימים לשנות את פקודתו: במקום שכולם יישארו בכלא ואחד ילך להביא את בנימין, רק אחד יישאר וכל השאר ילכו. 
האחים הבינו שהצרה שבאה עליהם היא עונש על מכירת יוסף. הם הרגישו שכולם אשמים ושוב לא קבעו מי מהם יישאר. 

יוסף, שראה את תגובתם ושמע את דבריהם, עשה מעשה - לקח את שמעון ושלח את השאר.

 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

אני מפחד מהא-לוקים שלכם, ואינני רוצה  א  ָיֵרֽ י  ֲאִנ֥ ים  ְח֑יּו ֶאת־ָהֱא-לִֹק֖ ִוֽ ּו  את ֲעׂש֖ ֹז֥ י  ִליׁשִ֔ ְ ֹום ַהּשׁ ּי֣ ּבַ יֹוֵס֙ף  ם  אֶמר ֲאֵלֶה֤ ַוּיֹ֨ יח 

ֶבר ַרֲע֥בֹון  ֖ יאּו ׁשֶ ֙ם ְל֣כּו ָהִב֔ ַמְרֶכ֑ם ְוַאּתֶ ֵב֣ית ִמׁשְ ר ּבְ ד ֵיָאֵס֖ ם דוברי אמת ֲאִחיֶכ֣ם ֶאָח֔ ִנ֣ים ַאּתֶ֔ לפגוע בכם יותר מדי׃ יט ִאם־ּכֵ

יׁש  ן׃ כא ַוּיֹאְמ֞רּו ִא֣ ֲעׂשּו־ֵכֽ א ָת֑מּותּו ַוּיַ י ְוֵיָאְמ֥נּו ִדְבֵריֶכ֖ם יתברר שדבריכם אמת ְולֹ֣ יאּו ֵאַל֔ ִב֣ ֹט֙ן ּתָ יֶכֽם׃ כ ְוֶאת־ֲאִחיֶכ֤ם ַהּקָ ּתֵ ּבָ

א  ְנ֥נֹו ֵאֵל֖ינּו )כאשר מכרנו אותו( ְולֹ֣ ִהְתַחֽ ֹו ּבְ ת ַנְפׁש֛ ינּו ָצַר֥ ר ָרִא֜ ים׀ ֲאַנְחנּו֮ ַעל־ָאִחינּו֒ )יוסף( ֲאׁשֶ֨ ִמ֣ יו ֲאָב֮ל באמת ֲאׁשֵ ֶאל־ָאִח֗

)האחים פירשו את הצרה שבאה עליהם כעונש משמיים על מכירת  את  ַהּזֹֽ ה  ָר֖ ַהּצָ ינּו  ֵאֵל֔ ָאה  ֣ ּבָ ֙ן  ַעל־ּכֵ לא הקשבנו  ְענּו  ָמ֑ ׁשָ

֖מֹו  ְוַגם־ּדָ ם1  ֑ ַמְעּתֶ ׁשְ א  ְולֹ֣ ֶ֖לד  ַבּיֶ ֶחְט֥אּו  ַאל־ּתֶ ר  ֵלאֹמ֛ ֲאֵליֶכ֧ם׀  י  ְרּתִ ָאַמ֨ לא  האם  ֲהלֹו֩א  ר  ֵלאֹמ֗ ם  ֹאָת֜ ן  ְראּוֵב֨ ַע֩ן  ַוּיַ כב  יוסף(׃ 

יץ מתורגמן  ִל֖ י ַהּמֵ ֥ ף ומבין את כל דבריהם ּכִ ַע יֹוֵס֑ י ׁשֵֹמ֖ ֥ ְד֔עּו ּכִ א ָיֽ ׁש ה' דורש להענישנו על שפגענו ביוסף׃ כג ְוֵה֙ם לֹ֣ ֥ה ִנְדָרֽ ִהּנֵ

ְ֑בּךְ כששמע שהם מתחרטים על מכירתו3, הסתובב והלך למקום אחר כדי שלא יראו אותו בוכה  ֲעֵליֶה֖ם ַוּיֵ ב ֵמֽ ּסֹ֥ ם2׃ כד ַוּיִ יֹנָתֽ ּבֵ

ֵליֶה֮ם  ף את עבדיו ַוְיַמְל֣אּו ֶאת־ּכְ ו יֹוֵס֗ ַוְיַצ֣ ם׃ כה  ר ֹא֖תֹו ְלֵעיֵניֶהֽ ֱאֹס֥ ַוּיֶ ְמ֔עֹון  ֙ם ֶאת־ׁשִ ִאּתָ ח ֵמֽ ֤ ּקַ ַוּיִ ם  ֣ר ֲאֵלֶה֔ ַוְיַדּבֵ ב ֲאֵלֶה֙ם  ׁ֤שָ ַוּיָ

ֹו יוסף הוסיף וציווה להחזיר את כספם לשקי התבואה בלי ידיעתם  ּק֔ יׁש ֶאל־ׂשַ יֶה֙ם ִא֣ ְסּפֵ יב ּכַ ֤ ֒ר גרעיני תבואה ּוְלָהׁשִ שקיהם ּבָ

ן׃  ֽ ַ֥עׂש ָלֶה֖ם ּכֵ ֶרְך ַוּיַ ֑ ה ַלּדָ ת ָלֶה֛ם ֵצָד֖ ְוָלֵת֥

 

ג. מנגינת הכתוב 

האחים עשו "חשבון נפש" והבינו שהצרה שבאה עליהם היא עונש מאת ה' על מכירת יוסף ולא סתם 'מקרה'. 

1  ראובן ניסה למנוע מאחיו לפגוע ביוסף, וכשראה שאינם מקשיבים לדבריו הציע להשליכו אל הבור כדי שיוכל להוציאו 
ולהצילו אחרי שהם ילכו, כפי שמפורש בפרק לז פסוקים יט-כב.

2  יוסף הציג עשה את עצמו כמצרי שאינו מבין עברית, וכל הדו-שיח עם האחים התנהל באמצעות מתורגמן. ובשעה שהם 
דיברו דברים אלה זה עם זה, המתורגמן לא היה שם - על פי ‘שפתי חכמים’ לפסוק כג אות ה.

3  רש"י.
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת

משימות א-ב עוסקות בהשוואה בין ציוויו של יוסף בהתחלה לבין ציוויו כעבור שלושה ימים.••

משימה ג היא הצעה "לשיחה בכיתה" בעניין חזרה בתשובה. זאת הזדמנות לדבר עם התלמידים על השלבים ••
של החזרה בתשובה. תוך כדי כך לשאול איזה שלב מתואר בפסוק שלנו, ולדבר על החרטה של האחים על 

מכירת יוסף. 

במשימות ד-ה יש מיומנות של זיהוי ואיתור פרטים, והבנת כל פרט בפני עצמו. )זאת מיומנות שמסייעת להבין ••
בצורה מסודרת פסוקים ופרקים שבהם מופיעות כמה פעולות, קבוצת הוראות, רשימות וכדומה.(   
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סּוִקים יח-כה ֶרק מב פְּ   פֶּ

ַמְרֶכ֑ם ֵב֣ית ִמׁשְ ר ּבְ ד ֵיָאֵס֖ י... ֲאִחיֶכ֣ם ֶאָח֔ ִליׁשִ֔ ְ ֹום ַהּשׁ ּי֣ ם יֹוֵס֙ף ּבַ אֶמר ֲאֵלֶה֤ "ַוּיֹ֨

סּוִקים יח-כ( י" )ּפְ יאּו ֵאַל֔ ִב֣ ֹט֙ן ּתָ ֙ם ְל֣כּו... ְוֶאת־ֲאִחיֶכ֤ם ַהּקָ ְוַאּתֶ

ֹו  ת ַנְפׁש֛ ינּו ָצַר֥ ר ָרִא֜ ים׀ ֲאַנְחנּו֮ ַעל־ָאִחינּו֒ ֲאׁשֶ֨ ִמ֣ יו ֲאָב֮ל ֲאׁשֵ יׁש ֶאל־ָאִח֗ "ַוּיֹאְמ֞רּו ִא֣

סּוק כא( את:"  )ּפָ ה ַהּזֹֽ ָר֖ ינּו ַהּצָ ָאה ֵאֵל֔ ֣ ֙ן ּבָ ְענּו ַעל־ּכֵ ָמ֑ א ׁשָ ְנ֥נֹו ֵאֵל֖ינּו ְולֹ֣ ִהְתַחֽ ּבְ

ֹו  ּק֔ יׁש ֶאל־ׂשַ יֶה֙ם ִא֣ ְסּפֵ יב ּכַ ֤ ֒ר ּוְלָהׁשִ ֵליֶה֮ם ּבָ ף ַוְיַמְל֣אּו ֶאת־ּכְ ו יֹוֵס֗ "ַוְיַצ֣

סּוק כה( ֶרְך..." )ּפָ ֑ ה ַלּדָ ת ָלֶה֛ם ֵצָד֖  ְוָלֵת֥

ְבָלה.     ִלימּו ֶאת ַהּטַ א.  ַהׁשְ

ם" - ֵמֵאיפֹה ֵהם ָהְלכּו?   ָ א.   "ַוֵיְּלכּו ִמּשׁ

ה ַאִחים ָהְלכּו?   ּמָ ב.    ּכַ

ֲאגּו ָהַאִחים?  ֶכם ּדָ ה ְלַדְעּתְ ג.   ָלָמּ

ְרִמילֹון: ט ִמּתֹוְך ַהּתַ ּפָ ׁשְ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ד.  ַהׁשְ

". רּו ְלַיֲעקֹב ֲאִביֶהם  "ָהַאִחים ִסּפְ

ׁשּוַבְתֶכם! סּוק ַהּמֹוִכיחֹות ֶאת ּתְ ּפָ יִלים ּבַ נּו ֶאת ַהּמִ ה.   ַסּמְ

סּוק לו.                 ֶעְזַרת ּפָ ְבֵרי ַיֲעקֹב ּבְ ִלימּו ֶאת ּדִ  ו.   ַהׁשְ

ָפסּוק כד(  ָמר? )ֵהָעְזרּו ּבְ ׁשְ ֵבית ַהּמִ ִאיר יֹוֵסף ּבְ ב.  ֶאת ִמי ִהׁשְ

ה ָלֵתת ְלֶאָחיו. ּיֹוֵסף ִצּוָ ָבִרים ׁשֶ ה דְּ לוֹשָׁ ְצָבִעים ׁשֹוִנים, שְׁ ים ּבִ ׁשִ ֶעְזַרת ַמְדּגְ סּוק, ּבְ ּפָ נּו ּבַ ד.   ַסּמְ

רֹון. ִעּפָ יפּו אֹוָתם ּבְ ּיּור ְוַהּקִ ּצִ ה ּבַ ָבִרים ָהֵאּלֶ ה.   ִמְצאּו ֶאת ַהּדְ

סּוק? ּפָ ֶכם ּבַ ָלב ְמתָֹאר ְלַדְעּתְ ֵאיֶזה ׁשָ
ָקה ַמְתִאיָמה. יקּו ַמְדּבֵ ל ְוַהְדּבִ ַמְעּגָ יפּו אֹותֹו ּבְ ַהּקִ

ים:    ַלּבִ ה ׁשְ לֹוׁשָ ָנם ׁשְ ְתׁשּוָבה ֶיׁשְ ֲחָזָרה ּבִ ה: ּבַ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ג.   ְלׂשִ

ָלה ֶלָעִתיד. 1. ֲעִזיַבת ַהֵחְטא  2. ֲחָרָטה ּוִוּדּוי  3. ַקּבָ

ל יוֵֹסף ּוּוי ָהִראׁשוֹן שֶׁ  ַהצִּ
סּוִקים ַהּקֹוְדִמים( ּפְ )ּבַ

ל יוֵֹסף ִני שֶׁ ּוּוי ַהשֵּׁ  ַהצִּ
אן( נּו ּכָ ּלָ סּוק ׁשֶ ּפָ )ּבַ

ַמֲאָסר? ֲארּו ּבְ ָ ה ַאִחים ִיּשׁ ּמָ ָעהּכַ שְׁ תִּ

ה ַאִחים ֵיְלכּו? ּמָ ֶאָחדּכַ

ְכַנַען ָהַאִחים חוְֹזִרים ְלַיֲעקֹב ֲאִביֶהם בִּ
סּוִקים כו-לח ֶרק מב פְּ פֶּ

יחידה 84

סּוק כו( ם׃" )ּפָ ֽ ָ ְל֖כּו ִמּשׁ ם ַוּיֵ ם ַעל־ֲחֹמֵריֶה֑ ְבָר֖ ֥אּו ֶאת־ׁשִ ׂשְ "ַוּיִ

ב ֲאִביֶה֖ם...  אּו ֶאל־ַיֲעֹק֥ ֹב֛ "ַוּיָ
סּוק כט( ם..." )ּפָ ת ֹאָת֖ ֹר֥ ל־ַהּקֹ ידּו ֔לֹו ֵא֛ת ּכָ ֣ ּגִ  ַוּיַ

ֹו...  ּק֗ ד ֶאת־ׂשַ ח ָהֶאָח֜ ְפּתַ֨ "ַוּיִ
ֹו  ְסּפ֔ ְר֙א ֶאת־ּכַ  ַוּיַ

ֹו...  ְחּתֽ י ַאְמּתַ ִפ֥ ה־֖הּוא ּבְ  ְוִהּנֵ
סּוִקים כז-כח(  ֶֽחְר֞דּו..." )ּפְ ם ַוּיֶ ֗ א ִלּבָ ֵצ֣  ַוּיֵ

ְרִמילוֹן:   תַּ

ֶקר ְבֵרי ׁשֶ ּדִ

ֵחֶלק ֵמָהֱאֶמת 

ל ָהֱאֶמת ֶאת ּכָ

ּנּו ּנּו֙ ְו  ֵאיֶנ֔ "  ֵאיֶנ֨

ָנה׃" ֽ חּו ָעַל֖י ָה֥יּו ֻכּלָ ּקָ֔ ְוֶאת  ּתִ

ֶכ֑ם..."  ִנ֖י ִעּמָ ד ּבְ א־ֵיֵר֥ אֶמר לֹֽ ַוּיֹ֕
61



76

84. האחים חוזרים ליעקב אביהם בכנען
פרק מב פסוקים כו-לח

א. הקדמה 
האחים יצאו לדרכם הביתה עם אוכל למשפחותיהם אבל בלי שמעון. הדאגה בליבם הייתה גדולה. מה יספרו ליעקב אביהם? 
כיצד יעקב יגיב על היעדרו של שמעון? האם הוא יסכים לשלוח את בנימין? דאגתם גדלה עוד יותר כשהם מצאו את כספם 
בשקיהם והבינו שגם אם יחזרו למצרים עם בנימין, עלולים עכשיו להאשים אותם בגנבה. כשהגיעו הביתה ליעקב אביהם, הם 

החליטו לספר ליעקב את כל האמת )שלא כמו אחרי מכירת יוסף(.  

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ת  ָלֵת֥ ֹו  ּק֗ ֶאת־ׂשַ אחד מהאחים1  ד  ָהֶאָח֜ ח  ְפּתַ֨ ַוּיִ כז  ם׃  ֽ ָ ִמּשׁ ְל֖כּו  ַוּיֵ ם  ַעל־ֲחֹמֵריֶה֑ קנו  את האוכל שהם  ם  ְבָר֖ ֶאת־ׁשִ ֥אּו  ׂשְ ַוּיִ כו 

בפתח שקו׃ ֹו  ְחּתֽ י ַאְמּתַ ִפ֥ ּבְ ה־֖הּוא  ְוִהּנֵ ֹו  ְסּפ֔ ְר֙א ֶאת־ּכַ ַוּיַ במקום שעצרו ללון - לישון  ֑לֹון  ּמָ ּבַ מזון לבהמות ַלֲחֹמ֖רֹו  ֹוא   ִמְסּפ֛

ֶאל־ָאִחי֙ו  יׁש  ִא֤ ֶֽחְר֞דּו  ַוּיֶ גדול בלב  ביטוי המתאר פחד  ם  ֗ ִלּבָ א  ֵצ֣ ַוּיֵ י  ֑ ְחּתִ ְבַאְמּתַ ֣ה  ִהּנֵ ְוַג֖ם  י  ְסּפִ֔ ּכַ ב  ֣ הּוׁשַ ֶאל־ֶאָחי֙ו  אֶמר  ַוּיֹ֤ כח 

נּו מדוע הושב כספנו?! זה ודאי עונש נוסף מאת ה', שכאשר נחזור למצרים יעלילו עלינו  ים ָלֽ ה ֱא-לִֹק֖ ֥ את ָעׂשָ ר ַמה־ּזֹ֛ ֵלאֹמ֔

ת  ֹר֥ ל־ַהּקֹ ידּו ֔לֹו ֵא֛ת ּכָ ֣ ּגִ ָנַ֑ען ַוּיַ ְרָצה ּכְ ב ֲאִביֶה֖ם ַא֣ אּו ֶאל־ַיֲעֹק֥ ֹב֛ שלא שילמנו עבור האוכל שקנינו ויאשימו אותנו בגנבה!׃ כט ַוּיָ

אֶמר  ֶרץ׃ לא ַוּנֹ֥ ים ֶאת־ָהָאֽ ִל֖ ְמַרּגְ ֽ נּו ּכִ ן ֹאָת֔ ֣ ּתֵ ֹות ַוּיִ נּו ָקׁש֑ ֖ ֶרץ ִאּתָ יׁש ֲאֹדֵנ֥י ָהָא֛ ר ָהִא֨ ּבֶ ר׃ ל ּדִ ם את כל מה שקרה להם ֵלאֹמֽ ֹאָת֖

ינּו  ֹום ֶאת־ָאִב֖ ן ַהּי֛ ֹט֥ ּנּו ְוַהּקָ ד ֵאיֶנ֔ ינּו ָהֶאָח֣ ֵנ֣י ָאִב֑ ים ּבְ ר ֲאַנְ֛חנּו ַאִח֖ ֥ ֵנים־ָעׂשָ ים׃ לב ׁשְ ִלֽ א ָהִי֖ינּו ְמַרּגְ ִנ֣ים דוברי אמת ֲאָנְ֑חנּו לֹ֥ ֵאָל֖יו ּכֵ

יֶכ֖ם  ּתֵ י ְוֶאת־ַרֲע֥בֹון ּבָ ֣יחּו ִאּתִ֔ ֶאָח֙ד ַהּנִ ם ֲאִחיֶכ֤ם ָהֽ ֑ י ֵכִנ֖ים ַאּתֶ ֥ ע ּכִ את ֵאַד֔ ֹז֣ ֶרץ ּבְ ינּו ָהִאיׁש֙ ֲאֹדֵנ֣י ָהָא֔ אֶמר ֵאֵל֗ ָנַֽען׃ לג ַוּיֹ֣ ֶרץ ּכְ ֶא֥ ּבְ

ם  ִלי֙ם ַאּתֶ֔ א ְמַרּגְ י לֹ֤ ֣ ה ּכִ ְדָע֗ ֹט֮ן ֵאַל֒י ְוֵאֽ האוכל שקניתם כדי שלא ירעבו אנשי ביתכם ְק֥חּו ָוֵלֽכּו׃ לד ְוָהִביאּו ֶאת־ֲאִחיֶכ֣ם ַהּקָ

י ֵהם  רּו תורשו להסתובב בארץ מצרים ולקנות מה שתרצו׃ לה ַוְיִה֗ ְסָחֽ ֶרץ ּתִ ם ְוֶאת־ָהָא֖ ן ָלֶכ֔ ֣ ם ֶאת־ֲאִחיֶכ֙ם ֶאּתֵ ֑ י ֵכִנ֖ים ַאּתֶ ֥ ּכִ

ֹו )בעבר נהגו לצרור = לקשור את הכסף בתוך פיסת בד או עור. היום משמש לצורך זה  ְסּפ֖ יׁש ְצרֹור־ּכַ ה־ִא֥ ם ְוִהּנֵ יֶה֔ ּקֵ ים ׂשַ ְמִריִק֣

אּו2 פחדו )הם הבינו שכנראה מתוכננת עלילה נגד כל האחים.  יָרֽ ה ַוֲאִביֶה֖ם ַוּיִ ּמָ יֶה֛ם ֵה֥ ְסּפֵ ְר֞אּו ֶאת־ְצֹר֧רֹות ּכַ ֹו ַוּיִ ּק֑ ׂשַ 'ארנק'( ּבְ

ם  ֑ ְלּתֶ ּכַ ׁשִ י  ֹאִת֖ ם  ב ֲאִביֶה֔ ַיֲעֹק֣ אֶמר ֲאֵלֶה֙ם  ַוּיֹ֤ גם אם הם יביאו את בנימין וייפטרו מאשמת 'ריגול', הם יואשמו ב'גנבה'!(׃ לו 

חּו ואתם רוצים שארשה לכם לקחת את  ּקָ֔ ן ּתִ ְנָיִמ֣ ּנּו ְוֶאת־ּבִ ְמ֣עֹון ֵאיֶנ֔ ּנּו֙ ְוׁשִ ף ֵאיֶנ֨ גרמתם לי להיות אב ַש  ּכּול, שבניו אבודים יֹוֵס֤

ית תן לשני בני  ִמ֔ ֵנ֤י ָבַנ֙י ּתָ ר ֶאת־ׁשְ יו ֵלאֹמ֔ אֶמר ְראּוֵב֙ן ֶאל־ָאִב֣ ַוּיֹ֤ ָנה עלי מוטלות כל הצרות האלה׃ לז  ֽ בנימין?! ָעַל֖י ָה֥יּו ֻכּלָ

י תן לי את  ָנ֤ה ֹאתֹו֙ ַעל־ָיִד֔ ּנּו ֵאֶל֑יָך אם לא אביא אליך את בנימין בחזרה ּתְ א ֲאִביֶא֖ כל עונש שאתה רוצה )אפילו מיתה( ִאם־לֹ֥

ר )מבני רחל(  ָא֗ ֹו ִנׁשְ ת ְו֧הּוא ְלַבּד֣ יו )יוסף( ֵמ֜ י־ָאִח֨ ֽ ֶכ֑ם ּכִ ִנ֖י ִעּמָ ד ּבְ א־ֵיֵר֥ אֶמר לֹֽ יֶבּ֥נּו ֵאֶלֽיָך׃ לח ַוּיֹ֕ האחריות על בנימין ַוֲאִנ֖י ֲאׁשִ

ֽאֹוָלה לקברי )אמות בצער(׃  ָי֖גֹון בצער ׁשְ י ּבְ יָבִת֛ ם ֶאת־ׂשֵ ֧ ּה ְוהֹוַרְדּתֶ ְלכּו־ָב֔ ֽ ר ּתֵ ֣ ֶרְך֙ ֲאׁשֶ ֨ ּדֶ הּו ָאסֹו֙ן אם יקרה לו אסון ּבַ ּוְקָרָא֤

ג. מנגינת הכתוב 

כל  ליעקב אביהם את  הוא לספר  ביותר לעשות  הנכון  ה'אשמה', האחים החליטו שהדבר  ותחושת  הגדולה  למרות הדאגה 

האמת. 

1  רש"י כותב שהיה זה לוי.
ה בעיניים; ְראּו" )יו"ד אחת( מלשון ְרִאיָּ יָראּו" - “ַויִּ ה ַוֲאִביֶהם ַויִּ יֶהם ֵהּמָ ְסּפֵ ְראּו ֶאת־ְצרֹרֹות ּכַ  2  “ַויִּ

יָראּו" )יו"ד כפולה( מלשון ִיְרָאה בלב.                                                                                    “ַויִּ
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת

משימות א-ב נועדו לעזור להבין כראוי את הפסוק בהקשר שלו.••

משימה ג עוסקת בדאגה שאחזה באחים בשעה שאחד מהם מצא את כספו בשקו. התלמידים נדרשים לשער ••
למה הם דאגו. אמירה שהם דאגו "כי הם מצאו את כספם" אינה תשובה! מציאת כסף יכולה להיות אירוע 

משמח ולא מדאיג... הם דאגו כי המצרים היו עלולים להאשים אותם בגנבה.

משימות ד-ה נועדו להדגיש שהאחים סיפרו ליעקב את כל מה שקרה בלי להסתיר דבר, בניגוד למה שעשו ••
אחרי מכירת יוסף. )אפשר לראות כאן תיקון נוסף במעשיהם.( יש כאן מיומנות של איתור תשובה בפסוק או 

של מציאת הוכחה בפסוק לסברה שהועלתה.

הציור ומשימה ו עוסקים בכאבו הגדול של יעקב למשמע הדברים ובתגובתו לדברי ראובן.••

  

60

ָהַאִחים ִמְתָחְרִטים ַעל 'ְמִכיַרת יוֵֹסף' יחידה 83

סּוִקים יח-כה ֶרק מב פְּ   פֶּ

ַמְרֶכ֑ם ֵב֣ית ִמׁשְ ר ּבְ ד ֵיָאֵס֖ י... ֲאִחיֶכ֣ם ֶאָח֔ ִליׁשִ֔ ְ ֹום ַהּשׁ ּי֣ ם יֹוֵס֙ף ּבַ אֶמר ֲאֵלֶה֤ "ַוּיֹ֨

סּוִקים יח-כ( י" )ּפְ יאּו ֵאַל֔ ִב֣ ֹט֙ן ּתָ ֙ם ְל֣כּו... ְוֶאת־ֲאִחיֶכ֤ם ַהּקָ ְוַאּתֶ

ֹו  ת ַנְפׁש֛ ינּו ָצַר֥ ר ָרִא֜ ים׀ ֲאַנְחנּו֮ ַעל־ָאִחינּו֒ ֲאׁשֶ֨ ִמ֣ יו ֲאָב֮ל ֲאׁשֵ יׁש ֶאל־ָאִח֗ "ַוּיֹאְמ֞רּו ִא֣

סּוק כא( את:"  )ּפָ ה ַהּזֹֽ ָר֖ ינּו ַהּצָ ָאה ֵאֵל֔ ֣ ֙ן ּבָ ְענּו ַעל־ּכֵ ָמ֑ א ׁשָ ְנ֥נֹו ֵאֵל֖ינּו ְולֹ֣ ִהְתַחֽ ּבְ

ֹו  ּק֔ יׁש ֶאל־ׂשַ יֶה֙ם ִא֣ ְסּפֵ יב ּכַ ֤ ֒ר ּוְלָהׁשִ ֵליֶה֮ם ּבָ ף ַוְיַמְל֣אּו ֶאת־ּכְ ו יֹוֵס֗ "ַוְיַצ֣

סּוק כה( ֶרְך..." )ּפָ ֑ ה ַלּדָ ת ָלֶה֛ם ֵצָד֖  ְוָלֵת֥

ְבָלה.     ִלימּו ֶאת ַהּטַ א.  ַהׁשְ

ם" - ֵמֵאיפֹה ֵהם ָהְלכּו?   ָ א.   "ַוֵיְּלכּו ִמּשׁ

ה ַאִחים ָהְלכּו?   ּמָ ב.    ּכַ

ֲאגּו ָהַאִחים?  ֶכם ּדָ ה ְלַדְעּתְ ג.   ָלָמּ

ְרִמילֹון: ט ִמּתֹוְך ַהּתַ ּפָ ׁשְ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ד.  ַהׁשְ

". רּו ְלַיֲעקֹב ֲאִביֶהם  "ָהַאִחים ִסּפְ

ׁשּוַבְתֶכם! סּוק ַהּמֹוִכיחֹות ֶאת ּתְ ּפָ יִלים ּבַ נּו ֶאת ַהּמִ ה.   ַסּמְ

סּוק לו.                 ֶעְזַרת ּפָ ְבֵרי ַיֲעקֹב ּבְ ִלימּו ֶאת ּדִ  ו.   ַהׁשְ

ָפסּוק כד(  ָמר? )ֵהָעְזרּו ּבְ ׁשְ ֵבית ַהּמִ ִאיר יֹוֵסף ּבְ ב.  ֶאת ִמי ִהׁשְ

ה ָלֵתת ְלֶאָחיו. ּיֹוֵסף ִצּוָ ָבִרים ׁשֶ ה דְּ לוֹשָׁ ְצָבִעים ׁשֹוִנים, שְׁ ים ּבִ ׁשִ ֶעְזַרת ַמְדּגְ סּוק, ּבְ ּפָ נּו ּבַ ד.   ַסּמְ

רֹון. ִעּפָ יפּו אֹוָתם ּבְ ּיּור ְוַהּקִ ּצִ ה ּבַ ָבִרים ָהֵאּלֶ ה.   ִמְצאּו ֶאת ַהּדְ

סּוק? ּפָ ֶכם ּבַ ָלב ְמתָֹאר ְלַדְעּתְ ֵאיֶזה ׁשָ
ָקה ַמְתִאיָמה. יקּו ַמְדּבֵ ל ְוַהְדּבִ ַמְעּגָ יפּו אֹותֹו ּבְ ַהּקִ

ים:    ַלּבִ ה ׁשְ לֹוׁשָ ָנם ׁשְ ְתׁשּוָבה ֶיׁשְ ֲחָזָרה ּבִ ה: ּבַ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ג.   ְלׂשִ

ָלה ֶלָעִתיד. 1. ֲעִזיַבת ַהֵחְטא  2. ֲחָרָטה ּוִוּדּוי  3. ַקּבָ

ל יוֵֹסף ּוּוי ָהִראׁשוֹן שֶׁ  ַהצִּ
סּוִקים ַהּקֹוְדִמים( ּפְ )ּבַ

ל יוֵֹסף ִני שֶׁ ּוּוי ַהשֵּׁ  ַהצִּ
אן( נּו ּכָ ּלָ סּוק ׁשֶ ּפָ )ּבַ

ַמֲאָסר? ֲארּו ּבְ ָ ה ַאִחים ִיּשׁ ּמָ ָעהּכַ שְׁ תִּ

ה ַאִחים ֵיְלכּו? ּמָ ֶאָחדּכַ

ְכַנַען ָהַאִחים חוְֹזִרים ְלַיֲעקֹב ֲאִביֶהם בִּ
סּוִקים כו-לח ֶרק מב פְּ פֶּ
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סּוק כו( ם׃" )ּפָ ֽ ָ ְל֖כּו ִמּשׁ ם ַוּיֵ ם ַעל־ֲחֹמֵריֶה֑ ְבָר֖ ֥אּו ֶאת־ׁשִ ׂשְ "ַוּיִ

ב ֲאִביֶה֖ם...  אּו ֶאל־ַיֲעֹק֥ ֹב֛ "ַוּיָ
סּוק כט( ם..." )ּפָ ת ֹאָת֖ ֹר֥ ל־ַהּקֹ ידּו ֔לֹו ֵא֛ת ּכָ ֣ ּגִ  ַוּיַ

ֹו...  ּק֗ ד ֶאת־ׂשַ ח ָהֶאָח֜ ְפּתַ֨ "ַוּיִ
ֹו  ְסּפ֔ ְר֙א ֶאת־ּכַ  ַוּיַ

ֹו...  ְחּתֽ י ַאְמּתַ ִפ֥ ה־֖הּוא ּבְ  ְוִהּנֵ
סּוִקים כז-כח(  ֶֽחְר֞דּו..." )ּפְ ם ַוּיֶ ֗ א ִלּבָ ֵצ֣  ַוּיֵ

ְרִמילוֹן:   תַּ

ֶקר ְבֵרי ׁשֶ ּדִ

ֵחֶלק ֵמָהֱאֶמת 

ל ָהֱאֶמת ֶאת ּכָ

ּנּו ּנּו֙ ְו  ֵאיֶנ֔ "  ֵאיֶנ֨

ָנה׃" ֽ חּו ָעַל֖י ָה֥יּו ֻכּלָ ּקָ֔ ְוֶאת  ּתִ

ֶכ֑ם..."  ִנ֖י ִעּמָ ד ּבְ א־ֵיֵר֥ אֶמר לֹֽ ַוּיֹ֕
61



78

85. יעקב שולח את בניו לקנות עוד אוכל במצרים

פרק מג פסוקים א-יד

א. הקדמה 
עבר זמן מאז חזרו האחים ממצרים, ויעקב נשאר בסירובו להניח לאחים לקחת את בנימין איתם למצרים. בינתיים האוכל שקנו 

במצרים עמד להיגמר וסכנת הרעב התחילה להציק. מה יעשו עכשיו? 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ם  אֶמר ֲאֵליֶה֙ם ֲאִביֶה֔ ִים ַוּיֹ֤ ְצָר֑ יאּו ִמּמִ ר ֵהִב֖ ֥ ֶבר את האוכל ֲאׁשֶ ֶ֔ ל ֶאת־ַהּשׁ ּלּו֙ גמרו ֶלֱאֹכ֣ ר ּכִ ֤ ֲאׁשֶ י ּכַ ֶרץ׃ ב ַוְיִה֗ ָאֽ ֵב֥ד ּבָ א ְוָהָרָע֖ב ּכָ

יׁש )המשנה למלך  נּו הזהיר אותנו1 ָהִא֤ ר ָהֵע֣ד ֵהִע֩ד ּבָ֨ ה ֵלאֹמ֑ אֶמר ֵאָל֛יו ְיהּוָד֖ ֶכל׃ ג ַוּיֹ֧ נּו קנו לנו ְמַעט־ֹאֽ ְברּו־ָל֥ בּו למצרים ׁשִ ֖ ׁשֻ

ה  ָר֥ ּבְ ְוִנׁשְ ה  נּו ֵנְרָד֕ ֑ ינּו ִאּתָ ַ֥ח ֶאת־ָאִח֖ ּלֵ ָך֛ ְמׁשַ ֶכֽם׃ ד )ולכן:( ִאם־ֶיׁשְ י ֲאִחיֶכ֥ם )בנימין( ִאּתְ ֖ ְלּתִ ּבִ י  א־ִתְר֣אּו ָפַנ֔ מצרים( ֵלאֹמ֙ר לֹֽ

ה  ל ָלָמ֥ ָרֵא֔ אֶמ֙ר ִיׂשְ ֶכֽם׃ ו ַוּיֹ֨ י ֲאִחיֶכ֥ם ִאּתְ ֖ ְלּתִ י ּבִ א־ִתְר֣אּו ָפַנ֔ ינּו֙ לֹֽ ר ֵאֵל֨ יׁש ָאַמ֤ י־ָהִא֞ ֽ ד ּכִ א ֵנֵר֑ ַ֖ח לֹ֣ ּלֵ ֶכל׃ ה ְוִאם־ֵאיְנָך֥ ְמׁשַ ְלָך֖ ֹאֽ

נּו  ַאל־ָהִאיׁש ָל֣ ֽ ֣אֹול ׁשָ ח׃ ז ַוּיֹאְמ֡רּו ׁשָ יׁש ַה֥עֹוד ָלֶכ֖ם שיש לכם עוד ָאֽ יד ָלִא֔ ֣ י למה גרמתם לי את הרעה הזאת ְלַהּגִ ם ִל֑ ֲהֵרֹעֶת֖

ר שיאמר  י ֹיאַמ֔ ֣ ע2 ּכִ ה ֲהָי֣דֹוַע ֵנַד֔ ּלֶ ים ָהֵא֑ ָבִר֣ י ַהּדְ ֖ ד־֔לֹו ַעל־ּפִ ּגֶ ח ַוַנ֨ ר ַה֨עֹוד האם עדיין ֲאִביֶכ֥ם ַח֙י ֲהֵיׁ֣ש ָלֶכ֣ם ָא֔ נּו ֵלאֹמ֗ ֜ ּוְלֽמֹוַלְדּתֵ

ם־ ּגַ )ברעב(  ָנ֔מּות  א  ְולֹ֣ ְחֶי֙ה  ְוִנֽ ְוֵנֵלָ֑כה  ְוָנ֣קּוָמה  י  ֖ ִאּתִ ַ֛ער  ַהּנַ ה  ְלָח֥ יו ׁשִ ָאִב֗ ל  ָרֵא֣ ה ֶאל־ִיׂשְ אֶמר ְיהּוָד֜ ַוּיֹ֨ ידּו ֶאת־ֲאִחיֶכֽם׃ ח  הֹוִר֖

ּנּו ממני תדרוש לדעת שהוא בסדר  ֑ ַבְקׁשֶ י ּתְ ִד֖ ּנּו אני אהיה האחראי עליו ִמּיָ ֶעְרֶב֔ ֹנִכ֙י ֶאֽ נּו ילדינו׃ ט ָאֽ ֽ ם־ַטּפֵ ה ּגַ ֖ ֲאַנְ֥חנּו ַגם־ַאּתָ

ים כל ימיי תוכל להאשים  ִמֽ ל־ַהּיָ י ְלָך֖ ּכָ אִתֽ יָך )כשנחזור ממצרים( ְוָחָט֥ יו והעמדתי אותו ְלָפֶנ֔ ֣ ְגּתִ יָך֙ ְוִהּצַ יו ֵאֶל֨ א ֲהִביֹאִת֤ ִאם־לֹ֨

ְבנּו ֶז֥ה  ֖ ה ׁשַ ֥ י־ַעּתָ ֽ ְהנּו אם לא היינו מתעכבים מללכת ּכִ י לּוֵל֣א ִהְתַמְהָמ֑ ֖ אותי ולהטיל עליי את האחריות למוצאו ולהחזירו׃ י ּכִ

אֶמר  ִים יכולנו ללכת ולחזור כבר פעמיים )עם אוכל ועם בנימין ועם שמעון, ולא היית נשאר בצערך כל הזמן הזה3(׃ יא ַוּיֹ֨ ַפֲעָמֽ

ם  ְכֵליֶכ֔ ֶר֙ץ מדברים משובחים של הארץ ּבִ ת ָהָא֨ ְמַר֤ את ֲעׂשּו֒ ְק֞חּו ִמּזִ ן׀ ֵאפֹו֮א אם כן, עכשיו4, ֹז֣ ֣ ם ִאם־ּכֵ ל ֲאִביֶה֗ ָרֵא֣ ם ִיׂשְ ֲאֵלֶה֜

ֶנ֖ה  ים׃ יב ְוֶכֶ֥סף ִמׁשְ ֵקִדֽ ְטִנ֖ים ּוׁשְ ט סוגי בשמים ּבָ את ָולֹ֔ ׁש ְנֹכ֣ ַב֔ ה מתנה ְמַע֤ט ֳצִר֙י סוג של בשמים ּוְמַע֣ט ּדְ יׁש ִמְנָח֑ ידּו ָלִא֖ ְוהֹוִר֥

ם  יבּו ְבֶיְדֶכ֔ ֣ ׁשִ ֵתיֶכ֙ם ּתָ ֹחֽ י ַאְמּתְ ִפ֤ ב ּבְ ֶסף ַהּמּוׁשָ֨ כפול מהפעם הקודמת ְק֣חּו ְבֶיְדֶכ֑ם למקרה שהאוכל עכשיו יקר יותר5 ְוֶאת־ַהּכֶ֜

֖ה ֽהּוא אולי החזירו לכם אותו בטעות׃ יג ְוֶאת־ ּגֶ תיקחו גם את הכסף שהחזירו לכם בפעם הקודמת, כדי להשיבו אּוַל֥י ִמׁשְ

֥ח ָלֶכ֛ם ֶאת־ ּלַ יׁש )זו תפילה לה'6( ְוׁשִ ן ָלֶכ֤ם ַרֲחִמי֙ם ִלְפֵנ֣י ָהִא֔ י ִיּתֵ֨ ֗ -ּדַ -ל ׁשַ יׁש׃ יד ְוֵא֣ ּובּו ֶאל־ָהִאֽ חּו ְו֖קּומּו ׁש֥ ֲאִחיֶכ֖ם )בנימין( ָק֑

י כפי שעד עכשיו הייתי בצער ובדאגה על היעדרם של יוסף ושמעון  ְלּתִ ֹכ֖ ר ׁשָ ֥ ֲאׁשֶ י ּכַ ין ַוֲאִנ֕ ְנָיִמ֑ ר )שמעון( ְוֶאת־ּבִ ֲאִחיֶכ֥ם ַאֵח֖

י כך אהיה בצער ובדאגה על היעדרותו של בנימין, עד שתחזרו7׃  ְלּתִ ָכֽ ׁשָ

ג. מנגינת הכתוב 

יהודה קיבל על עצמו את האחריות לעשות כל דבר שבעולם כדי לדאוג לבנימין ולהבטיח את שלומו, והוא שכנע את יעקב 
בכנות כוונתו. זוהי הערבות המוחלטת. )התחייבות זו הייתה הבסיס לכך שבהמשך יהודה אזר עוז להתייצב לפני המשנה למלך, 

לדבר איתו ללא מורא ולהיות מוכן למסור את עצמו לעבדות כדי להציל את בנימין.(

1  הוא הזהיר אותנו בנוכחות האנשים שהיו שם והיו עדים לאזהרתו.
2  “ֲהידוע נדע..." - האם ידוע נדע. ֲה = האם )ה"א השאלה(.

3  על פי רש"י.
4  “אפוא" = עכשיו. על פי רד"ק כאן.

5  על פי רש"י.
6  עיין ברש"י.
7  על פי רש"י.
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  
בחוברת

 משימות א-ג עוסקות בבקשתו של יעקב שבניו ירדו למצרים לקנות עוד אוכל. ••
 מטרת שאלות א-ב היא שהתלמידים יזהו את הדמויות מתוך התוכן של הפסוק.

 מטרת משימה ג היא לנסח בלשונם את בקשתו של יעקב )מיומנויות ניסוח וכתיבה(.
משימות אלה הן גם הקדמה והכנה לשאר המשימות.

משימה ד עוסקת בדרישתו של המשנה למלך להביא את בנימין. זו הדרישה שמנעה מהאחים לרדת למצרים ••
עד עכשיו.

 משימות ה-ו עוסקות באחריות שיהודה קיבל על עצמו - לעשות כל שביכולתו כדי להבטיח את שלום בנימין. ••
 במשימה ה יעמדו התלמידים על כך שיהודה קיבל על עצמו את מלוא האחריות.

במשימה ו יעמדו התלמידים על המשמעות של קבלת אחריות. תחילה ישלימו משפטים, ובהמשך יוסיפו 
משפטים משלהם )אם האח נפצע... אם האח חולה... אם האח נלקח בשבי... וכדומה(.

 משימה ז )בעמוד השמאלי( עוסקת בהדרכה של יעקב לבניו כיצד להתכונן לפגישה עם המשנה למלך: ••
עליהם לקחת די כסף לקניית אוכל, להחזיר את הכסף שהושב להם, לקחת מנחה עבור המשנה למלך 

ולהתפלל לה' שיצליח את דרכם. )אפשר לראות כאן דמיון להכנות שיעקב עשה לקראת פגישתו עם עשיו: 
הכנה למלחמה-עימות, דורון ותפילה.(

הרחבות והמחשות נוספות
השוואת הצעתו של יהודה בפרקנו להצעתו של ראובן בפרק מב פסוק לז. ••

ההשוואה יכולה להוביל להבנת הסיבות שיעקב נענה ליהודה ולא לראובן:

המתין  לעומתו,  יהודה,  במצרים.  מההסתבכות  יעקב  של  הראשונית"  "ההפתעה  בזמן  הצעתו  את  הציע  ראובן   .1
בסבלנות עד שכולם יפנימו את המצב המורכב.

 2. ראובן הציע לרדת למצרים מייד. יהודה, לעומתו, המתין בסבלנות עד שיעקב בעצמו ביקש שהם ירדו.

3. יהודה קיבל על עצמו את מלוא האחריות. ראובן, לעומתו, עירב את בניו. )עיין עוד ברש"י לפרק מב פסוק לח: 
"לא קיבל דבריו של ראובן. אמר: בכור שוטה הוא זה, הוא אומר להמית בניו. וכי בניו הם ולא בני?!"(
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ִים ְצָר֑ יאּו ִמּמִ ר ֵהִב֖ ֥ ֶבר ֲאׁשֶ ֶ֔ ל ֶאת־ַהּשׁ ּלּו֙ ֶלֱאֹכ֣ ר ּכִ ֤ ֲאׁשֶ י ּכַ "ַוְיִה֗

סּוק ב( ֶכל׃" )ּפָ נּו ְמַעט־ֹאֽ ְברּו־ָל֥ בּו ׁשִ ֖ ם ׁשֻ אֶמר ֲאֵליֶה֙ם ֲאִביֶה֔  ַוּיֹ֤

סּוק יא( ..." )ּפָ את ֲעׂשּו֒ ן׀ ֵאפֹו֮א ֹז֣ ֣ ם ִאם־ּכֵ ל ֲאִביֶה֗ ָרֵא֣ ם ִיׂשְ אֶמר ֲאֵלֶה֜ "ַוּיֹ֨

ר ה ֵלאֹמ֑ אֶמר ֵאָל֛יו ְיהּוָד֖  ַוּיֹ֧

סּוק ג( ֶכֽם׃" )ּפָ י ֲאִחיֶכ֥ם ִאּתְ ֖ ְלּתִ י ּבִ א־ִתְר֣אּו ָפַנ֔ יׁש ֵלאֹמ֙ר לֹֽ נּו ָהִא֤ ָהֵע֣ד ֵהִע֩ד ּבָ֨

י... ֖ ַ֛ער ִאּתִ ה ַהּנַ ְלָח֥ יו ׁשִ ל ָאִב֗ ָרֵא֣ ה ֶאל־ִיׂשְ אֶמר ְיהּוָד֜ "ַוּיֹ֨

סּוִקים ח-ט( ּנּו" )ּפְ ֑ ַבְקׁשֶ י ּתְ ִד֖ ּנּו ִמּיָ ֶעְרֶב֔ ֹנִכ֙י ֶאֽ  ָאֽ

ָפסּוק ֶזה?  ר ּבְ א.   ִמי ְמַדּבֵ

ר?  ב.   ֶאל ִמי הּוא ְמַדּבֵ

ׁש ֵמֶהם?  ּקֵ ג.   ָמה הּוא ּבִ

כֹוָנה.( ׁשּוָבה ַהּנְ נּו ֶאת ַהּתְ יַע ְיהּוָדה? )ַסּמְ ה.  ָמה ִהּצִ

ְנָיִמין. ל ָהַאִחים ִיְהיּו ַאְחָרִאים ַעל ּבִ 1. ּכָ

ְנָיִמין. 2. ְיהּוָדה ִיְהֶיה ַאְחַראי ַעל ּבִ
ְנָיִמין. הּו ִלְהיֹות ַאְחַראי ַעל ּבִ ה ִמיׁשֶ 3. ְיהּוָדה ְיַמּנֶ

ִטים. ּפָ ׁשְ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ַאְחַראי ַעל ָאִחיו? ַהׁשְ ה ִמי ׁשֶ ו.   ָמה עֹוׂשֶ

1. ִאם ָהָאח ָצֵמא - 

2. ִאם ָהָאח נֹוֵפל - 

3. ִאם ָהָאח הֹוֵלְך ְלִאּבּוד - 

ֶכם:  ּלָ ֶ ִטים ִמּשׁ ּפָ הֹוִסיפּו ִמׁשְ

         

        

ָהַאִחים יּוְכלּו ַלְחזֹר ְלִמְצַרִים?  ֵדי ׁשֶ ל ָהִאיׁש ּכְ ַנאי ׁשֶ ד.   ָמה ָהָיה ַהּתְ

סּוִקים א-יד ֶרק מג פְּ פֶּ

ים׃ ֵקִדֽ ְטִנ֖ים ּוׁשְ ט ּבָ את ָולֹ֔ ׁש ְנֹכ֣ ַב֔ ה ְמַע֤ט ֳצִר֙י ּוְמַע֣ט ּדְ יׁש ִמְנָח֑ ידּו ָלִא֖ ם ְוהֹוִר֥ ְכֵליֶכ֔ ֶר֙ץ ּבִ ת ָהָא֨ ְמַר֤  "ְק֞חּו ִמּזִ
ֽהּוא׃ ֖ה  ּגֶ ִמׁשְ אּוַל֥י  ם  ְבֶיְדֶכ֔ יבּו  ֣ ׁשִ ּתָ ֵתיֶכ֙ם  ֹחֽ ַאְמּתְ י  ִפ֤ ּבְ ב  ַהּמּוׁשָ֨ ֶסף  ְוֶאת־ַהּכֶ֜ ְבֶיְדֶכ֑ם  ְק֣חּו  ֶנ֖ה  ִמׁשְ  ְוֶכֶ֥סף 
ָלֶכ֛ם ֶאת־ ֥ח  ּלַ ְוׁשִ יׁש  ָהִא֔ ִלְפֵנ֣י  ַרֲחִמי֙ם  ָלֶכ֤ם  ן  ִיּתֵ֨ י  ֗ -ּדַ ׁשַ -ל  ְוֵא֣ יׁש׃  ּובּו ֶאל־ָהִאֽ ׁש֥ ְו֖קּומּו  חּו  ָק֑ ְוֶאת־ֲאִחיֶכ֖ם 

ין" ְנָיִמ֑ ר ְוֶאת־ּבִ ֲאִחיֶכ֥ם ַאֵח֖

ִריָדה ְלִמְצַרִים.  יַצד ְלִהְתּכֹוֵנן ַלּיְ ָניו ּכֵ ז.    ַיֲעקֹב ַמְדִריְך ֶאת ּבָ
ּיּור: ּצִ ּבַ ִדְבֵרי ַיֲעקֹב ׁשֶ נּו ּבְ ַסּמְ

יַע ָלֶהם ָלַקַחת. ֲעקֹב ִהּצִ ּיַ נֹות ׁשֶ ּתָ ׁש ָצהֹב - ֶאת ַהּמַ ַמְדּגֵ 1. ּבְ
ת אֶֹכל. יָֹעד ִלְקִנּיַ ֶסף ַהּמְ ֵכֶלת - ֶאת ַהּכֶ ׁש ּתְ ַמְדּגֵ 2. ּבְ

ה ַהּקֹוֶדֶמת. ִנּיָ ֵהם ְצִריִכים ְלַהְחִזיר ֵמַהּקְ ֶסף ׁשֶ ׁש ָורֹד - ֶאת ַהּכֶ ַמְדּגֵ 3. ּבְ
ה ַלה'. ִפּלָ ְבֵרי ַהּתְ ׁש ָירֹק - ֶאת ּדִ ַמְדּגֵ 463. ּבְ
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86. האחים בבית יוסף

פרק מג פסוקים טו-לד

א. הקדמה  
האחים ירדו למצרים עם בנימין ובליבם חשש גדול: האם יצליחו במשימתם? האם יצליחו לחזור הביתה בשלום עם בנימין, 
עם שמעון ועם אוכל למשפחותיהם? בתחילה, כאשר הובאו לבית יוסף, היה נדמה להם שהעניינים הולכים ומסתבכים, אולם 
לא  הם  בביתו,  מלכים'  ל'סעודת  הוזמנו  הם  למלך!  המשנה  של  החמה  הפנים  מקבלת  לטובה  הופתעו  הם  דבר  של  בסופו 
הואשמו בגנבת הכסף, שמעון שוחרר, והכול נראה טוב. יוסף גרם לאחים להבין שה'סכנה' חלפה. בה בעת נתן יוסף יחס מיוחד 

לבנימין - בירך אותו ונתן לו מנות רבות יותר מלאחיו. יוסף ניסה לעורר כלפיו את קנאת אחיו כדי לראות כיצד הם יגיבו1.  

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ף׃  יֹוֵסֽ ִלְפֵנ֥י  ַֽעְמ֖דּו  ַוּיַ ִים  ִמְצַר֔ ְר֣דּו  ַוּיֵ מּו֙  ֻק֨ ַוּיָ ן  ְנָיִמ֑ ְוֶאת־ּבִ ם  ְבָיָד֖ ָלְק֥חּו  ֶ֛סף  ֶנה־ּכֶ ּוִמׁשְ את  ַהּזֹ֔ ה  ְנָח֣ ֶאת־ַהּמִ י֙ם  ֲאָנׁשִ ָהֽ ְק֤חּו  ַוּיִ טו 
ַב֙ח  ֶט֨ ַח  ּוְטֹב֤ ְיָתה  ֑ ַהּבָ ים  ֖ ָהֵב֥א ֶאת־ָהֲאָנׁשִ לאחראי על ניהול ביתו  י֔תֹו  ר ַעל־ּבֵ ֣ ֲאׁשֶ ַלֽ אֶמ֙ר  ַוּיֹ֨ ְנָיִמי֒ן  ֮ם ֶאת־ּבִ ף ִאּתָ יֹוֵס֣ ְרא  ַוּיַ֨ טז 
יׁש ֶאת־ ֵב֥א ָהִא֛ ף ַוּיָ ר יֹוֵס֑ ר ָאַמ֣ ֖ ֲאׁשֶ ֽ יׁש ּכַ ַ֣עׂש ָהִא֔ ִים׃ יז ַוּיַ ֳהָרֽ ּצָ ֽ ים ּבַ ֖ י ֹיאְכ֥לּו ָהֲאָנׁשִ ֛ י ִאּתִ ֥ ן את הבשר לאכילה ּכִ ְשַחט בהמה ְוָהֵכ֔

֣ית יֹוֵס֒ף כאשר ראו שמובילים אותם לביתו של המשנה למלך  י ֽהּוְבאּו֮ ּבֵ ֣ ים ּכִ ֲאָנׁשִ֗ יְר֣אּו ויפחדו ָהֽ ֽ ף׃ יח ַוּיִ ֥יָתה יֹוֵסֽ ים ּבֵ ֖ ָהֲאָנׁשִ
ל  ֣ ינּו֙ כדי להעליל עלינו ּוְלִהְתַנּפֵ ֵל֤ל ָעֵל֨ ים ְלִהְתּגֹ ה ֲאַנְ֖חנּו ֽמּוָבִא֑ ִחּלָ֔ ּתְ ינּו֙ ּבַ ֹחֵת֨ ַאְמּתְ ב ּבְ ֤ ָ ֶס֙ף ַהּשׁ ר ַהּכֶ֨ ַב֤ ַוּיֹאְמ֗רּו )זה לזה( ַעל־ּדְ
ְוֶאת־ ים כ'עונש'  ַלֲעָבִד֖ נּו  ֹאָת֛ ַחת  ְוָלַק֧ ולהפיל עלינו את האשמה שלא שילמנו עבור האוכל שקנינו בפעם הקודמת  ינּו  ָעֵל֔

י ֲאֹדִנ֑י  ֣ ִית׃ כ ַוּיֹאְמ֖רּו ּבִ ֽ ַתח ַהּבָ ֥ ֥רּו ֵאָל֖יו ּפֶ ף ַוְיַדּבְ ֣ית יֹוֵס֑ ר ַעל־ּבֵ ֖ יׁש ֲאׁשֶ ׁשּו֙ ֶאל־ָהִא֔ ּגְ ּיִ ינּו ולקחת לעצמם את חמורינו׃ יט ַוֽ ֲחֹמֵרֽ
ָח֙ה  ְפּתְ ּנִ ַוֽ הביתה(  )בדרכנו  ֗לֹון  ֶאל־ַהּמָ אנּו  י־ָב֣ ּכִ י  ְיִה֞ ַוֽ כא  ֶכל׃  ר־ֹאֽ ּבָ ִלׁשְ ֖ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ְדנּו  ָיַר֛ ד  ָיֹר֥ לדברנו(  )הקשב  אדוני  בבקשה 

ַאֵח֛ר  ְוֶכֶ֧סף  נּו׃ כב  ָיֵדֽ ּבְ החזרנו אותו עכשיו  ֹא֖תֹו  ב  ׁ֥שֶ ַוּנָ ָק֑לֹו  ִמׁשְ ּבְ נּו  ֖ ְסּפֵ ּכַ ֹו  ְחּת֔ ַאְמּתַ י  ִפ֣ ּבְ ֶכֶֽסף־ִאיׁש֙  ֤ה  ְוִהּנֵ ינּו  ֹחֵת֔ ֶאת־ַאְמּתְ
י  ֵוֽא-לֵֹה֤ ם  ֵהיֶכ֜ אּו ֱא-לֹ֨ יָר֗ ם ַאל־ּתִ ָלֶכ֜ ֨לֹום  ׁשָ ַוּיֹאֶמ֩ר  ינּו׃ כג  ֹחֵתֽ ַאְמּתְ ּבְ נּו  ֖ ְסּפֵ ּכַ ם  ֥ ִמי־ׂשָ ְענּו  ָיַד֔ א  לֹ֣ ֶכל  ר־ֹא֑ ּבָ ִלׁשְ נּו  ְבָיֵד֖ ְדנּו  הֹוַר֥
א ֵאָל֑י הכסף ששילמתם בפעם הקודמת הגיע אליי ַוּיֹוֵצ֥א ֲאֵלֶה֖ם  ֣ ֶכ֖ם ּבָ ְסּפְ ם )שהרי...( ּכַ ֵתיֶכ֔ ֹח֣ ַאְמּתְ ן ָלֶכ֤ם ַמְטמֹו֙ן ּבְ ֲאִביֶכ֙ם ָנַת֨
ינּו֙ ֶאת־ ִכ֨ ם׃ כה ַוּיָ ֵריֶהֽ ֹוא ַלֲחֹמֽ ן ִמְסּפ֖ ֥ ּתֵ ם ַוּיִ ְרֲח֣צּו ַרְגֵליֶה֔ ִי֙ם ַוּיִ ן־ַמ֨ ּתֶ ף ַוּיִ ֣יָתה יֹוֵס֑ ים ּבֵ ֖ יׁש ֶאת־ָהֲאָנׁשִ ֵב֥א ָהִא֛ ְמֽעֹון׃ כד ַוּיָ ֶאת־ׁשִ
ם  ָיָד֖ ר־ּבְ ה ֲאׁשֶ ְנָח֥ יּאּו ֛לֹו ֶאת־ַהּמִ ִב֥ ְיָתה ַוּיָ ֔ א יֹוֵס֙ף ַהּבַ ֹב֤ אְכלּו ָלֶֽחם׃ כו ַוּיָ ם ֹי֥ ֖ י־ׁשָ ְמ֔עּו ּכִ ֽ י ׁשָ ֣ ִים ּכִ ֳהָר֑ ּצָ ֽ ף ּבַ ֹוא יֹוֵס֖ ה ַעד־ּב֥ ְנָח֔ ַהּמִ
י׃ כח ַוּיֹאְמ֗רּו  ּנּו ָחֽ ם ַהעֹוֶד֖ ֑ ר ֲאַמְרּתֶ ֣ ן ֲאׁשֶ ֵק֖ ֛לֹום ֲאִביֶכ֥ם ַהּזָ אֶמר ֲהׁשָ ֔לֹום ַוּיֹ֗ ל ָלֶה֙ם ְלׁשָ ַא֤ ׁשְ ְרָצה׃ כז ַוּיִ ֲחוּו־֖לֹו ָאֽ ּתַ ׁשְ ְיָתה ַוּיִ ֑ ַהּבָ
ן  ֹט֔ אֶמר ֲהֶז֙ה ֲאִחיֶכ֣ם ַהּקָ ן־ִאּמֹו֒ ַוּיֹ֗ ין ָאִחי֮ו ּבֶ ְנָיִמ֣ ְרא ֶאת־ּבִ יו ַוּיַ֞ א ֵעיָנ֗ ֣ ּשָׂ ׃ כט ַוּיִ ֲחֻוֻ ּתַ ׁשְ ֖דּו ַוּיִ ּקְ ּיִ י ַוֽ ּנּו ָח֑ ינּו עֹוֶד֣ ָך֥ ְלָאִב֖ ֛לֹום ְלַעְבּדְ ׁשָ
י־ִנְכְמ֤רּו  ֽ ף ּכִ ר יֹוֵס֗ י ה' ייתן לך חן, שתמצא חן בעיני אחיך ובעיני כל רואיך׃ ל ַוְיַמֵה֣ ִנֽ ים ָיְחְנָך֖ ּבְ ר ֱא-לִֹק֥ ם ֵאָל֑י ַוּיֹאַמ֕ ֖ ר ֲאַמְרּתֶ ֥ ֲאׁשֶ
ק התאמץ  ְתַאּפַ֔ ַוּיִ֨ ֵצ֑א  ַוּיֵ ָנ֖יו  ץ ּפָ ְרַח֥ ַוּיִ ה׃ לא  ּמָ ֽ ְ֥בּךְ ׁשָ ַוּיֵ ְדָרה  א ַהַח֖ ֹב֥ ַוּיָ ֹות  ׁש ִלְבּכ֑ ֖ ַוְיַבּקֵ יו  נתחממו )בערו וָיְקדּו( ַרֲחָמי֙ו  ֶאל־ָאִח֔

א יּוְכ֜לּון  ֩י לֹ֨ ם ּכִ ֔ ים ִאּתֹו֙ ְלַבּדָ ים ָהֹאְכִל֤ ְצִר֞ ם ְוַלּמִ ֑ ם ְלַבּדָ ֹו ְוָלֶה֣ ימּו ֛לֹו ְלַבּד֖ ֥ ׂשִ ימּו ָלֶֽחם׃ לב ַוּיָ ֥ אֶמר ׂשִ לעצור בעד בכיו ורגשותיו ַוּיֹ֖

ִים2 )המצרים ידעו שסיבת הרחקתם מיוסף היא שהוא  וא ְלִמְצָרֽ ה ִה֖ י־תֹוֵעָב֥ ֶחם ּכִ ִעְבִרי֙ם עם העברים ֶל֔ ל ֶאת־ָהֽ ים ֶלֱאֹכ֤ ְצִר֗ ַהּמִ
ְצִעָר֑תֹו יוסף  יר ּכִ ִע֖ ָר֔תֹו ְוַהּצָ ְבֹכ֣ ֹכ֙ר ּכִ יו ַהּבְ ֣בּו ְלָפָנ֔ ׁשְ "עברי". האחים, לעומתם, סברו שהוא מרוחק מפאת כבוד המלכות3(׃ לג ַוּיֵ

יׁש ֶאל־ֵרֵעֽהּו )האחים התפלאו כיצד הוא יודע את סדר לידתם(׃  ים ִא֥ ֖ ְתְמ֥הּו התפלאו ָהֲאָנׁשִ הושיב אותם לפי סדר לידתם4 ַוּיִ

֖ם  ּלָ ּכֻ ת  ֹא֥ ׂשְ ִמּמַ מנת האוכל של בנימין הייתה גדולה  ן  ְנָיִמ֛ ּבִ ת  ַא֧ ֶרב ַמׂשְ ַוּתֵ֜ ָני֮ו ֲאֵלֶה֒ם  ּפָ ת  מנות אוכל ֵמֵא֣ ת  ֹא֜ א ַמׂשְ ּשָׂ֨ ַוּיִ לד 
ֹו׃ ֖רּו ִעּמֽ ּכְ ׁשְ ּיִ ּו ַוֽ ּת֥ ׁשְ ׁש ָי֑דֹות פי חמישה ַוּיִ ָחֵמ֣

1  עיין בספורנו לפסוק טז ולפסוק לד.
2  המצרים ידעו שיוסף הוא ממשפחת עבר, שהיה נינו של שם בן נח, והם החשיבו את משפחת עבר כאנשים נחותים ביחס 

למצרים, שהיו בני חם בן נח. אכילה עם העברים נחשבה בעיניהם דבר מאוס.
3  ועיין עוד בספורנו לפסוק לב.

4  רש"י מביא את דברי חז"ל: יוסף היה “מכה בגביע וקורא: ראובן שמעון לוי יהודה... הסבו כסדר הזה שהיא סדר תולדותיכם...".     
    פעולה זו יצרה אצל האחים את הרושם שיוסף מסוגל לנחש נסתרות בעזרת הגביע, כפי שהוא אומר בהמשך )מד, ה(.  
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ג. מנגינת הכתוב 

יוסף מנסה לעורר את קנאתם וכעסם של האחים על בנימין, כדי לבדוק אם יפקירו אותו או יתאמצו להצילו, אך בה בעת הוא 

גם מתפלל שיצליחו לעמוד בניסיון ומברך את בנימין: "א-לקים יחנך בני", כלומר ה' ייתן לך חן בעיני אחיך, שיעמדו בניסיון 

ויפעלו להצלתך! )ספורנו לפסוק כט: "א-לקים ייתן לך חן שיקרבוך אחיך וזולתם."(

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת

משימות א-ב עוסקות בהבנת הפסוק.••

 משימה ג נועדה לחזק את ההבנה שהמילה "וייראו" )ביו"ד כפולה( משמעותה 'ויפחדו', ••
בניגוד למילה "ויראו" )ביו"ד אחת(, שמשמעותה 'ראייה בעיניים'.

במשימה ד יש מיומנויות של הבנה, ניסוח וכתיבה.••

 משימות ה-ו מדגישות כיצד התמודדו האחים עם החשש שלהם מפני עלילה שהם גנבו את הכסף. ••
)אפשר כמובן להשליך על הדרך המועדפת לפתרון בעיות שתלמידים נתקלים בהן מדי יום.(

משימות ז-ח עוסקות בברכה שבירך יוסף את בנימין. ••

משימה ט מסכמת את הרגשתם של האחים בסיומו של אותו יום.••

הציור בעמוד השמאלי ומשימות י-יב נועדו להמחיש את הסעודה בביתו של יוסף. מיקום השולחנות של ••
המשנה למלך, של המצרים ושל האחים; סדר הישיבה של האחים, מנות האוכל של האחים ושל בנימין.

 )למשימה יב: הדרך להגדיר "יוצא דופן", היא להגדיר את הכלל ואחר כך את היוצא דופן.
"לכל האחים יש מנה אחת ורק לבנימין יש חמש מנות."(

64

ֵבית יוֵֹסף ָהַאִחים בְּ יחידה 86

ְיָתה  ֑ ים ַהּבָ ֖ י֔תֹו ָהֵב֥א ֶאת־ָהֲאָנׁשִ ר ַעל־ּבֵ ֣ ֲאׁשֶ אֶמ֙ר ַלֽ ְנָיִמי֒ן ַוּיֹ֨ ֮ם ֶאת־ּבִ ף ִאּתָ ְרא יֹוֵס֣ "ַוּיַ֨

סּוק טז( ִים׃" )ּפָ ֳהָרֽ ּצָ ֽ ים ּבַ ֖ י ֹיאְכ֥לּו ָהֲאָנׁשִ ֛ י ִאּתִ ֥ ן ּכִ ַב֙ח ְוָהֵכ֔ ַח ֶט֨ ּוְטֹב֤

יׁש ֶאל־ֵרֵעֽהּו׃  ים ִא֥ ֖ ְתְמ֥הּו ָהֲאָנׁשִ ְצִעָר֑תֹו ַוּיִ יר ּכִ ִע֖ ָר֔תֹו ְוַהּצָ ְבֹכ֣ ֹכ֙ר ּכִ יו ַהּבְ ֣בּו ְלָפָנ֔ ׁשְ "ַוּיֵ

ָי֑דֹות  ׁש  ָחֵמ֣ ֖ם  ּלָ ּכֻ ת  ֹא֥ ׂשְ ִמּמַ ן  ְנָיִמ֛ ּבִ ת  ַא֧ ַמׂשְ ֶרב  ַוּתֵ֜ ֲאֵלֶה֒ם  ָני֮ו  ּפָ ת  ֵמֵא֣ ת  ֹא֜ ַמׂשְ א  ּשָׂ֨ ַוּיִ

סּוִקים לג-לד( ֹו׃"  )ּפְ ֖רּו ִעּמֽ ּכְ ׁשְ ּיִ ּו ַוֽ ּת֥ ׁשְ ַוּיִ

ֶס֙ף ר ַהּכֶ֨ ַב֤ ֣ית יֹוֵס֒ף ַוּיֹאְמ֗רּו ַעל־ּדְ י ֽהּוְבאּו֮ ּבֵ ֣ ים ּכִ ֲאָנׁשִ֗ יְר֣אּו ָהֽ ֽ  "ַוּיִ

סּוק יח( ים..." )ּפָ נּו ַלֲעָבִד֖ ַחת ֹאָת֛ ים... ָלַק֧ ה ֲאַנְ֖חנּו ֽמּוָבִא֑ ִחּלָ֔ ּתְ ינּו֙ ּבַ ֹחֵת֨ ַאְמּתְ ב ּבְ ֤ ָ ַהּשׁ

אֶמר ֲהֶז֙ה ֲאִחיֶכ֣ם  ן־ִאּמֹו֒ ַוּיֹ֗ ין ָאִחי֮ו ּבֶ ְנָיִמ֣ ְרא ֶאת־ּבִ ְיָתה... ַוּיַ֞ ֔ א יֹוֵס֙ף ַהּבַ ֹב֤ "ַוּיָ

סּוִקים כו-כט( ִנֽי׃" )ּפְ ים ָיְחְנָך֖ ּבְ ר ֱא-לִֹק֥ ם ֵאָל֑י ַוּיֹאַמ֕ ֖ ר ֲאַמְרּתֶ ֥ ן ֲאׁשֶ ֹט֔ ַהּקָ

ֵביתֹו?  ׁש יֹוֵסף ְלָהִכין ֲעבּור ֶאָחיו ּבְ ּקֵ א.   ָמה ּבִ

ם זֹאת. ֶהן ְלַמְדּתֶ ּמֵ סּוק ׁשֶ ּפָ ים ּבַ ּלִ ׁש ֶאת ַהּמִ ֶעְזַרת ַמְדּגֵ נּו ּבְ ב.   ַסּמְ

ְנָיִמין. ֵרְך יֹוֵסף ֶאת ּבִ ּבֵ ָרָכה ׁשֶ ׁש ֶאת ַהּבְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ז.    ַסּמְ

כֹוָנה.  ׁשּוָבה ַהּנְ יפּו ֶאת ַהּתְ "? ַהּקִ ה "ָיְחְנָך֖ ּלָ ּמִ ֶרת ּבַ ּתֶ ה ִמְסּתַ ח.   ֵאיזֹו ִמּלָ

1.   ֲחָנָיה      2.   ֲחנּות      3.   ֵחן       4.    ַלַחן

ְרִמילוֹן. ֶעְזַרת ַהתַּ ים ַהֲחֵסרוֹת בְּ לִּ ִלימּו ֶאת ַהמִּ ט.   ַהשְׁ

ֶלא.  ְחַרר ֵמַהּכֶ ֻ ּשׁ ֶנה ְלֶמֶלְך, ִעם  ׁשֶ ׁשְ ל ַהּמִ ֵביתֹו ׁשֶ  ָהַאִחים ֻהְזְמנּו  ּבְ

ֵהם ֵהִכינּו. , ׁשֶ יׁשּו לֹו ָהַאִחים ֶאת ַה  ְיָתה ִהּגִ יַע ַהּבַ ּיֹוֵסף ִהּגִ ׁשֶ  ּכְ

! ֶלְך  ֶנה ַלּמֶ ׁשְ ָעיֹות ִעם ַהּמִ ל ַהּבְ ּכָ יֹוֵסף ָרָאה ֶאת  ּוֵבֵרְך אֹותֹו. ָהַאִחים ֵהִבינּו ׁשֶ

ם ִמי הּוא ִמי?( י ָמה ֶהְחַלְטּתֶ מֹו. )ַעל ּפִ ל ֶאָחד ֵמָהַאִחים ֶאת ׁשְ  י.   ַנּסּו ִלְכּתֹב ֵמַעל ּכָ

יא.  ְלִמי ֵמָהַאִחים ֵיׁש אֶֹכל יֹוֵצא ּדֶֹפן? 

ָמה הּוא יֹוֵצא ּדֶֹפן?  יב.   ּבְ

ֶכם ָנַתן יֹוֵסף ַיַחס ְמֻיָחד ְלִבְנָיִמין? ה: ַמּדּוַע ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ    ְלׂשִ

יְר֣אּו"?  ֽ ה "ַוּיִ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ג.    ָמה ּפֵ

ל יֹוֵסף?  ֵהִביאּו אֹוָתם ְלֵביתֹו ׁשֶ ׁשֶ בּו ָהַאִחים ּכְ ד.   ָמה ָחׁשְ

כֹוָנה. ׁשּוָבה ַהּנְ יפּו ֶאת ַהּתְ ָעָיה? ַהּקִ ֵדי ְלַנּסֹות ִלְפּתֹר ֶאת ַהּבְ ה.   ָמה ָעׂשּו ָהַאִחים ּכְ

ירּו. רּו ְוִהְסּבִ ּבְ ַמּכֹות.            4.   ּדִ מּו ּבְ אּו.            3.   ִאּיְ ְרחּו.            2.   ִהְתַחּבְ 1.   ּבָ

ָרה?  ָעָיה ִנְפּתְ ו.    ַהִאם ַהּבְ

סּוִקים טו-לד ֶרק מג פְּ פֶּ

רּו  ְמעֹון,    ִמְנָחה,    ֶלֱאכֹל,    ִנְפּתְ ְנָיִמין,    ׁשִ ְרִמילוֹן:  ּבִ תַּ
65
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87. גביע הכסף

פרק מד פסוקים א-יז

א. הקדמה 
בשעה שהאחים יצאו לדרכם ממצרים לכנען בחושבם שהכול בא על מקומו בשלום, ניסה אותם יוסף בניסיון האחרון והקשה 
ביותר: הוא גרם לכך שבנימין יואשם בגנבת גביע הכסף שלו ויילקח להיות עבד. האם האחים יתאמצו להציל את בנימין או 

שהם יפקירו אותו לגורלו כפי שהפקירו בעבר את יוסף במוכרם אותו לעבד? 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ת מלא  ֵא֑ ר יּוְכ֖לּון ׂשְ ֥ ֲאׁשֶ ֶכל ּכַ י֙ם ֹא֔ ֲאָנׁשִ ת ָהֽ ֹח֤ א ֶאת־ַאְמּתְ יתֹו֮ את האיש האחראי על ביתו ֵלאֹמ֒ר ַמּלֵ֞ ר ַעל־ּבֵ ֣ ו ֶאת־ֲאׁשֶ א ַוְיַצ֞

י֙ם  ׂשִ ֶסף ּתָ יַע ַהּכֶ֗ ִב֣ י ּגְ ִביִע֞ ֹו׃ ב ְוֶאת־ּגְ ְחּתֽ י ַאְמּתַ ִפ֥ יׁש ּבְ ֶֽסף־ִא֖ ים ּכֶ ֥ את שקיהם בכמה שיותר אוכל, כמה שהם יכולים לשאת ְוׂשִ

ר  ֥ ף ֲאׁשֶ ְדַב֥ר יֹוֵס֖ ַעׂש ּכִ ְב֑רֹו ואת הכסף שהוא שילם עבור האוכל ַוּיַ֕ ֶ֣סף ׁשִ ת ּכֶ ן1 )בנימין( ְוֵא֖ ֹט֔ ַחת בפתח שקו של ַהּקָ ֣ ִפ֙י ַאְמּתַ ּבְ

י֔תֹו ֥קּום  ר ַעל־ּבֵ ֣ ֲאׁשֶ ף ָאַמ֙ר ַלֽ א ִהְרִחיקּו֒ ְויֹוֵס֤ ם׃ ד ֵהם ָיְֽצ֣אּו ֶאת־ָהִעי֮ר לֹ֣ ה ַוֲחֹמֵריֶהֽ ּמָ ֔חּו ֵה֖ ּלְ ים ׁשֻ ֣ ֶקר ֑אֹור ְוָהֲאָנׁשִ ֽר׃ ג ַהּבֹ֖ ּבֵ ּדִ

ר  ה )הגביע( ֲאׁשֶ֨ ֶז֗ ה במקום טובה׃ ה ֲה֣לֹוא  ַחת טֹוָבֽ ֥ ם ָרָע֖ה ּתַ ֥ ְמּתֶ ּלַ ה ׁשִ ם ָלּ֛מָ ֣ ֲאֵלֶה֔ ֙ם ְוָאַמְרּתָ ְגּתָ ְוִהּשַׂ ים  ֑ ֲאָנׁשִ ָהֽ י  ף ַאֲחֵר֣ ְרֹד֖

ר  ֥ ֲאׁשֶ ם  ֲהֵרֹעֶת֖ נסתרות2  מגלה  הוא  ובעזרתו  'ניחוש',  פעולות  עושה  הוא  הזה  בגביע  ֹו  ּב֑ ׁש  ְיַנֵח֖ ׁש  ַנֵח֥ ְו֕הּוא  ֹו  ּב֔ ֲאֹדִנ֙י  ה  ֤ ּתֶ ִיׁשְ

לא ראוי  יָל֙ה  ָחִל֨ ה  ּלֶ ָהֵא֑ ים  ָבִר֖ ּדְ ּכַ י  ֲאֹדִנ֔ ֣ר  ְיַדּבֵ ה  ָלּמָ יו  ֵאָל֔ ַוּיֹאְמ֣רּו  ז  ה׃  ּלֶ ָהֵאֽ ים  ָבִר֖ ֶאת־ַהּדְ ם  ֲאֵלֶה֔ ֣ר  ַוְיַדּבֵ ֵג֑ם  ּשִׂ ּיַ ַוֽ ו  ם׃  יֶתֽ ֲעׂשִ

יְך  ָנַ֑ען ְוֵא֗ ֶרץ ּכְ נּו ֵאֶל֖יָך ֵמֶא֣ יֹב֥ ינּו ֱהׁשִ ֹחֵת֔ י ַאְמּתְ ִפ֣ אנּו֙ ּבְ ר ָמָצ֨ ֤ ֶסף ֲאׁשֶ ן הרי )אפילו את ה-( ּכֶ֗ ֽה׃ ח ֵה֣ ר ַהּזֶ ָב֥ ּדָ ֹות ּכַ יָך ֵמֲעׂש֖ ַלֲעָבֶד֔

ְהֶי֥ה  ְחנּו ִנֽ ת ְוַגם־ֲאַנ֕ יָך ָוֵמ֑ ֹו ֵמֲעָבֶד֖ ֵצ֥א ִאּת֛ ר ִיּמָ ב׃ ט )אתה יכול לחפש את הגביע בשקינו ו-( ֲאׁשֶ֨ ֶ֖סף ֥אֹו ָזָהֽ יָך ּכֶ ֣ית ֲאֹדֶנ֔ ִנְגֹנ֙ב ִמּבֵ

אם אמצא  את הגביע )אך לגבי העונש,  אני אעשה כדבריכם לחפש  ן־֑הּוא  ּכֶ ה ְכִדְבֵריֶכ֖ם  ֥ ם־ַעּתָ ּגַ אֶמר  ַוּיֹ֕ ים׃ י  ַלֽאֹדִנ֖י ַלֲעָבִדֽ

יׁש  ִא֥ דּו  ַוּיֹוִר֛ ַוְֽיַמֲה֗רּו  פטורים מעונש׃ יא  ֽם  ְנִקּיִ ְה֥יּו  ּתִ ם  ֖ ְוַאּתֶ ֶבד  ָע֔ י  ֣ ִיְהֶיה־ּלִ ִאּתֹו֙  ֵצ֤א  ִיּמָ ר  ֲאׁשֶ֨ את הגביע העונש יהיה אחר:( 

ן׃ ְנָיִמֽ ַחת ּבִ ֖ ַאְמּתַ יַע ּבְ ִב֔ ֵצ֙א ַהּגָ ּמָ ֑ה סיים ַוּיִ ּלָ ן ּכִ ֹט֖ ל ּוַבּקָ ֣דֹול ֵהֵח֔ ּגָ ׂש ּבַ ֹו׃ יב ַוְיַחּפֵ֕ ְחּתֽ יׁש ַאְמּתַ ֖חּו ִא֥ ְפּתְ ּיִ ְרָצה ַוֽ ֹו ָא֑ ְחּת֖  ֶאת־ַאְמּתַ

ף  ֣יָתה יֹוֵס֔ ה3 ְוֶאָחי֙ו ּבֵ א ְיהּוָד֤ ֹב֨ יָרה׃ יד ַוּיָ בּו ָהִעֽ ֖ ׁשֻ יׁש ַעל־ֲחֹמ֔רֹו ַוּיָ ֲעֹמ֙ס העמיסו את שקיהם ִא֣ ּיַ ם מתוך צער ַוֽ ְמלָֹת֑ ְקְר֖עּו ׂשִ ּיִ יג ַוֽ

ם האם אינכם  ם ֲה֣לֹוא ְיַדְעּתֶ֔ יֶת֑ ר ֲעׂשִ ֣ ֖ה ֲאׁשֶ ה ַהּזֶ ֥ ֲעׂשֶ ה־ַהּמַ ף ָמֽ אֶמר ָלֶה֙ם יֹוֵס֔ ְרָצה׃ טו ַוּיֹ֤ ֥לּו ְלָפָנ֖יו ָאֽ ּפְ ם ַוּיִ ֑ ּנּו ׁשָ ְו֖הּוא )יוסף( עֹוֶד֣

ּוַמה־ ֖ר  ַדּבֵ ַמה־ּנְ י  ַלֽאֹדִנ֔ ַמה־ּנֹאַמ֙ר  ה  ְיהּוָד֗ אֶמר  ַוּיֹ֣ טז  נסתרות(׃  )וביכולתי לדעת  ִני  ֹמֽ ּכָ ר  ֥ ֲאׁשֶ יׁש  ִא֖ ְיַנֵחׁ֛ש  ׁש  י־ַנֵח֧ ֽ ּכִ יודעים 

יָך כנראה זהו עונש עבורנו מא-לוקים על חטא כלשהו  ן ֲעָבֶד֔ ים ָמָצ֙א ֶאת־ֲעֹו֣ ק במה נוכל להצדיק את עצמנו ָהֱא-לִֹק֗ ֑ ְצַטּדָ ּנִ

את )אלא(  ֹות ֹז֑ י ֵמֲעׂש֖ יָלה לא ראוי ּלִ֔ אֶמר )יוסף( ָחִל֣ ָיֽדֹו׃ יז ַוּיֹ֕ יַע ּבְ ִב֖ א ַהּגָ ר־ִנְמָצ֥ ֛ם ֲאׁשֶ ְחנּו ּגַ ם־ֲאַנ֕ י ּגַ ּו ֲעָבִדי֙ם ַלֽאֹדִנ֔ ּנ֤ שעשינו ִהּנֶ

֖לֹום ֶאל־ֲאִביֶכֽם׃ ם ֲע֥לּו ְלׁשָ ֕ ֶבד ְוַאּתֶ י ָע֔ ֣ ָי֗דֹו הּוא ִיְהֶיה־ּלִ יַע ּבְ ִב֜ א ַהּגָ ֩ר ִנְמָצ֨ יׁש ֲאׁשֶ ָהִא֡

1  ספורנו: “תשים בפי אמתחת הקטן - לראות איך ימסרו עצמם עליו כדי להצילו."
2  יוסף כבר עשה פעולות שגרמו להם לחשוב שהוא מסוגל לנחש נסתרות בעזרת הגביע, למשל כאשר הוא הושיב את האחים 
לפי סדר לידתם, ככתוב בפרק מג פסוק לג - ועל פי רש"י שם: יוסף היה “מכה בגביע וקורא: ראובן שמעון לוי יהודה... הסבו 

כסדר הזה שהיא תולדותיכם...".  
3  יש לשאול שתי שאלות: 1( מדוע מוזכר במפורש רק שמו של יהודה?; 2( מדוע נאמר “ויבוא" בלשון יחיד ולא “ויבואו" 

בלשון רבים?  - נראה שהעניין רומז לכך שיהודה הוא שיזם את הפנייה ליוסף, ושאר האחים הצטרפו אליו.
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ג. מנגינת הכתוב 

מסירות נפש עבור אח, חבר או כל אחד אחר - היא ניסיון גדול!

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת

משימות א-ג עוסקות בהבנת הפסוק המתאר את יציאת האחים לדרכם ממצרים לארץ כנען.••

משימות ד-ו עוסקות בהאשמה שיוסף ביקש לטפול על האחים, שהם גנבו את גביע הכסף שלו, למרות היחס ••
הלבבי שהוא העניק להם )הזמינם לסעודה, מכר להם אוכל רב וכו'(. דרך המשימה ילמדו התלמידים את 

משמעות הביטוי "רעה תחת טובה" ואת המושגים "כפוי טובה" ו"מכיר טובה". 

המשימות בעמוד השמאלי עוסקות בתגובת האחים בעקבות מציאת הגביע באמתחת בנימין והעונש הצפוי לו. ••

 במשימה ח ישלימו התלמידים בטבלה את העונש שדרש שליחו של יוסף.
במשימה ט ישלימו התלמידים בטבלה את העונש שהציעו יהודה ואחיו )וישוו אותה לדברי שליחו של יוסף( - 

הצעתם ממחישה את מסירותם לבנימין ואת רצונם להישאר מאוחדים בצרה.

ההצעה "לשיחה בכיתה" נועדה למקד את תשומת הלב בתפקיד המוביל שיהודה קיבל על עצמו בעקבות ••
התחייבותו ליעקב אביו: "אנוכי אערבנו, מידי תבקשנו".

הרחבות והמחשות נוספות

אפשר להרחיב במידות של 'הכרת טובה' ו'כפיות טובה'.••
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סּוק ג( ם׃" )ּפָ ה ַוֲחֹמֵריֶהֽ ּמָ ֔חּו ֵה֖ ּלְ ים ׁשֻ ֣ ֶקר ֑אֹור ְוָהֲאָנׁשִ "ַהּבֹ֖

ים  ֑ ֲאָנׁשִ ָהֽ י  ַאֲחֵר֣ ף  ְרֹד֖ ֥קּום  י֔תֹו  ַעל־ּבֵ ר  ֣ ֲאׁשֶ ַלֽ ָאַמ֙ר  ף  ְויֹוֵס֤  ... ֶאת־ָהִעי֮ר  ָיְֽצ֣אּו  "ֵהם 

סּוק ד( ַחת טֹוָבֽה׃" )ּפָ ֥ ם ָרָע֖ה ּתַ ֥ ְמּתֶ ּלַ ה ׁשִ ם ָלּ֛מָ ֣ ֲאֵלֶה֔ ֙ם ְוָאַמְרּתָ ְגּתָ ְוִהּשַׂ

סּוִקים א-יז ֶרק מד פְּ פֶּ

. סּוק?  ּפָ ִרים ּבַ ְזּכָ ים" ַהּמֻ א.   ִמי ֵהם "ָהֲאָנׁשִ

ֶכם ַעל ַהֲחמֹוִרים?   ב.   ָמה ָהָיה ָלֶהם ְלַדְעּתְ

כֹוָנה.( ׁשּוָבה ַהּנְ יפּו ֶאת ַהּתְ סּוק? )ַהּקִ ּפָ תּוב ּבַ ּיֹום ֵהם ָהְלכּו, ְלִפי ַהּכָ ֵאיֶזה ְזַמן ּבַ ג.    ּבְ

ה. ִקיַעת ַהַחּמָ ֳהַרִים;     4. ִעם ׁשְ ּצָ ּבֶֹקר;     3. ּבַ ּבֶֹקר;     2. ְמֻאָחר ּבַ ם ּבַ 1. ֻמְקּדָ

ֶסף. ִביַע ּכֶ ל ּגְ ָקה ּוָבּה ִצּיּור ׁשֶ יקּו ַמְדּבֵ ז.   ַהְדּבִ

ַרׁש ָלֵתת? ל יֹוֵסף ּדָ ִליחֹו ׁשֶ ְ ּשׁ ח.   ָמה ָהעֶֹנׁש ׁשֶ

ֵהם ָחְזרּו ְלִמְצַרִים? יעּו ַאֲחֵרי ׁשֶ הּוָדה ְוָהַאִחים ִהּצִ ּיְ ט.   ָמה ָהעֶֹנׁש ׁשֶ
ר יֹוֵסף?   ּבֵ ָעֶליָה ּדִ ד.   ַמִהי "ָהָרָעה" ׁשֶ

ר יֹוֵסף?  ּבֵ ָעֶליָה ּדִ ה.   ַמִהי "ַהּטֹוָבה" ׁשֶ

ַחת טֹוָבה"?  ם "ָרָעה ּתַ ּלֵ ׁשַ ים ָאָדם ַהּמְ יַצד ְמַכּנִ ו.    ּכֵ

ה. ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ פּוי טֹוָבה      3.   נֹוֵהג ִמּדָ יר טֹוָבה      2.   ּכְ 1.   ַמּכִ

ה ּלֶ ים ָהֵא֑ ָבִר֖ ּדְ י ּכַ ֣ר ֲאֹדִנ֔ ה ְיַדּבֵ יו ָלּמָ "ַוּיֹאְמ֣רּו ֵאָל֔
ֽה׃" ר ַהּזֶ ָב֥ ּדָ ֹות ּכַ יָך ֵמֲעׂש֖ יָל֙ה ַלֲעָבֶד֔  ָחִל֨

ִביַע? ֵצא ֶאְצלֹו ַהּגָ ּמָ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ָמה ִיְהֶיה ָהֹעֶנׁש ׁשֶ
סּוק י( ֽם׃" )ּפָ ְה֥יּו ְנִקּיִ ם ּתִ ֖ ֶבד ְוַאּתֶ י ָע֔ ֣ ִביַע( ִאּתֹו֙ ִיְהֶיה־ּלִ ֵצ֤א )ַהּגָ ר ִיּמָ אֶמר... ֲאׁשֶ֨ "ַוּיֹ֕

ְרָצה... ֥לּו ְלָפָנ֖יו ָאֽ ּפְ ם ַוּיִ ֑ ּנּו ׁשָ ף ְו֖הּוא עֹוֶד֣ ֣יָתה יֹוֵס֔ ה ְוֶאָחי֙ו ּבֵ א ְיהּוָד֤ ֹב֨ "ַוּיָ

סּוִקים יד-טז( ָיֽדֹו׃" )ּפְ יַע ּבְ ִב֖ א ַהּגָ ר־ִנְמָצ֥ ֛ם ֲאׁשֶ ְחנּו ּגַ ם־ֲאַנ֕ י ּגַ ּו ֲעָבִדי֙ם ַלֽאֹדִנ֔ ּנ֤ ה... ִהּנֶ אֶמר ְיהּוָד֗   ַוּיֹ֣

ֵצא ֶאְצלוֹ: ִביַע ִימָּ ַהגָּ ִמי שֶׁ

ַאר ָהַאִחים: שְׁ

ִביַע ִנְמָצא ֶאְצלוֹ: ַהגָּ ִמי שֶׁ

ַאר ָהַאִחים: שְׁ

ָנה ֶאל יֹוֵסף? ְוָקא ְיהּוָדה ּפָ ֶכם ּדַ ה: ַמּדּוַע ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ
ימּו ִלְדָבָריו? ל ָהַאִחים ִהְסּכִ ֶכם ּכָ ַהִאם ְלַדְעּתְ

את  ֹות ֹז֑ י ֵמֲעׂש֖ יָלה ּלִ֔ אֶמר )יֹוֵסף( ָחִל֣ "ַוּיֹ֕
֖לֹום ֶאל־ֲאִביֶכֽם׃" ם ֲע֥לּו ְלׁשָ ֕ ֶבד ְוַאּתֶ י ָע֔ ֣ ָי֗דֹו הּוא ִיְהֶיה־ּלִ יַע ּבְ ִב֜ א ַהּגָ ֩ר ִנְמָצ֨ יׁש ֲאׁשֶ 67ָהִא֡
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ת ָרׁשַ ּפָ
ׁש ַגּ ַוִיּ

ה ַעל ַהִחידֹות. ַעל ּפֶ ה, ַוֲענּו ּבְ ּתָ ֲחנּו ֶאת ַעְצְמֶכם אֹו ֶאת ַחְבֵריֶכם ַלּכִ ּבַ

ִרים:  ְסּפָ ִרים ַהּמִ ר ֻמְזּכָ ֵאיֶזה ֶהְקׁשֵ א. ּבְ

12 , 10 , 2 , 30 , 7

ִרים: ר ֻמְזּכָ ֵאיֶזה ֶהְקׁשֵ ב.   ּבְ

ִליץ,  ִלים,   ַהמֵּ ְעֵנַח,   ָאְסַנת,   ְמַרגְּ ַאְבֵרְך,   ָצְפַנת-פַּ

ֶסף ִביַע-ַהכֶּ ֶסף,   גְּ ֶנה-כֶּ ִזְמַרת-ָהָאֶרץ,   ִמשְׁ

 ג.  ִמי ָאַמר ְלִמי:

יר ַהּיֹום" 1.  " ֶאת-ֲחָטַאי ֲאִני ַמְזּכִ

ְרֹעה" לֹום ּפַ ְלָעָדי ֱא-לִֹקים ַיֲעֶנה ֶאת-ׁשְ 2. "ּבִ

" ּךָ ל ִמּמֶ א ֶאְגּדַ ּסֵ 3. "ַרק ַהּכִ

אֶתם!" ם ִלְראֹות ֶאת-ֶעְרַות ָהָאֶרץ ּבָ ִלים ַאּתֶ 4. "ְמַרּגְ

ם" ַמְעּתֶ ֶלד ְולֹא ׁשְ ֶחְטאּו ַבּיֶ י ֲאֵליֶכם ֵלאֹמר ַאל-ּתֶ 5. "ֲהלֹוא ָאַמְרּתִ

ָנה" חּו ָעַלי ָהיּו ֻכּלָ ּקָ ְנָיִמן ּתִ ְמעֹון ֵאיֶנּנּו ְוֶאת-ּבִ 6. "יֹוֵסף ֵאיֶנּנּו ְוׁשִ

ּנּו" ַבְקׁשֶ ִדי ּתְ 7. "ָאֹנִכי ֶאֶעְרֶבּנּו ִמּיָ

יָראּו ֱא-לֵֹקיֶכם ֵוא-לֵֹקי ֲאִביֶכם ָנַתן ָלֶכם ַמְטמֹון..." 8. "ַאל-ּתִ

ִני" 9. "ֱא-לִֹקים ָיְחְנָך ּבְ

ַחת טֹוָבה:" ם ָרָעה ּתַ ְמּתֶ ּלַ ה ׁשִ 10. "ָלּמָ

ק" ְצַטּדָ ר ּוַמה-ּנִ ַדּבֵ 11.  "ַמה-ּנֹאַמר ַלאֹדִני ַמה-ּנְ

ץ"  ת "ִמּקֵ ָרׁשַ ִחידֹות ַעל ּפָ

פתרונות לחידות על פרשת מקץ: 

מספרים בפרשה:

7 - הפרות והשיבולים, בחלומות של פרעה.  

      השנים הטובות ושנות הרעב, בפתרון של יוסף )פרק מא(.

30 - "ויוסף בן שלושים שנה בעמדו לפני פרעה" )מא, מו(.

2 - "וליוסף יולד שני בנים..." )מא, נ(. 
      "ויאמר ראובן... את שני בני תמית..." )מב, לז(      

      "כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים" )מג, י(.

10 - "וירדו אחי יוסף עשרה..." )מב, ג(.

12 - "שנים עשר עבדיך אחים אנחנו..." )מב, יג  מב, לב(.

באיזה הקשר מוזכרים:

אברך - כך קראו לפני יוסף )מא, מג(.

צפנת-פענח - השם שפרעה קרא ליוסף )מא, מה(.

אסנת - אשתו של יוסף )מא, מה(.

מרגלים - יוסף האשים את אחיו שהם מרגלים )מב, ט(.

המליץ - המתורגמן שעמד בין יוסף ובין האחים )מב, כג(.

זמרת הארץ - המנחה שיעקב הציע לאחים לקחת עבור האיש במצרים )מג, יא(.

משנה כסף - סכום כסף כפול שהאחים לקחו איתם למצרים )מג, יב(.

גביע הכסף - יוסף ציווה להטמין את גביע הכסף שלו בשקו של בנימין )מד, ב(.

מי אמר למי?

שר המשקים לפרעה )מא, ט(.  .1

יוסף לפרעה )מא, טז(.  .2

פרעה ליוסף )מא, מ(.  .3

יוסף לאחים )מב, ט(.  .4

ראובן לאחים )מב, כב(.  .5

יעקב לאחים )מב, לו(.  .6

יהודה ליעקב )מג, ט(.  .7

האיש אשר על בית יוסף לאחים )מג, כג(.  .8

יוסף לבנימין )מג, כט(.  .9

10. האיש אשר על בית יוסף לאחים )מד, ד(.

11. יהודה )בשם האחים( ליוסף )מד, טז(.


