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 פרק כ"ז פסוק כ"ט –פרק כ"ו פסוק ל"ד  גבולות היחידה: 

 יצחק מברך את יעקב  נושא היחידה: 

 כתבה: יעל דאר 

 3-2מספר שיעורים:  

 

 מבט שלם: 

מפרק כ"ו פס' ל"ד עד פרק כ"ח פס' ט'. בתחילת היחידה  -לפנינו יחידת פסוקים ארוכה 

הסיפור העיקרי: יצחק מברך  –ובסופה, מדובר על נישואי עשיו לנשים שלו. באמצע היחידה 

את בניו לפני מותו. שני הפסוקים האחרונים בפרק כ"ו עוסקים בנישואיו של עשיו לשתי נשים 

, פסוקים אלה אינם קשורים למה שיסופר עליו בפרק הבא, פרק כ"ז. הפרק ִחִתיות. לכאורה

שלפנינו עוסק בסיפור ברכות יצחק לבניו. בסוף הסיפור, יעקב נאלץ לברוח לחרן מֵחמת עשיו 

אחיו. אחת הסיבות להליכתו לחרן היא מציאת אישה מתאימה. מיד לאחר מכן, בפרק כ"ח פס' 

נוספת, והפעם לא מבנות חת, אלא בתו של ישמעאל. גם הוא ט', מסופר שעשיו לקח לו אישה 

בניגוד לנישואים  –לקח אישה ממשפחתו. נישואיו לאישה הזאת עומדים בסוף היחידה 

 בתחילת יחידת הפסוקים.

אנו נחלק את יחידת הפסוקים הארוכה הזאת לשלושה שיעורים. לפנינו השיעור הראשון 

 מביניהם.

את היחידה נפתח בקריאת הפסוקים על נשותיו של עשיו, ואז נשים את הפסוקים האלה : כללי 

אפשר בצד הלוח למעלה, במקום שלא מוחקים כל יום. אנחנו נרצה להשתמש במידע  -'בצד' 

בפסוקי הסיפור עצמו )פרק כ"ז  –הזה בסוף הלימוד, בעוד שלושה שיעורים. נתמקד בעיקר 

ובשיעורים הבאים, עד פרק כ"ח פס' ז'(. עוד לפני פתיחת השיעור  כ"ט בשיעור הזה,-פסוקים א'

על הלוח בצד, במקום שאפשר להשאיר  נכתובעם התלמידים את שני הפסוקים האלה.  נקרא –

מה היה יחסם של  – נשאלכמה ימים בלי למחוק: "עשיו התחתן עם שתי נשים מבנות חת". 

 נסביר'ותהיין מורת רוח ליצחק ולרבקה".  :נבקש תשובה מהפסוקיצחק ורבקה לנשים האלה? 

: מדוע? נשאליצחק ורבקה לא היו מרוצים.  -ההיפך מ'נחת רוח'  –את המילים 'מורת רוח' 

שבנות חת היו מבנות כנען, אותו העם שאברהם ביקש מהעבד שמהם לא ייקח אישה  ונסביר

 .י הסיפור המרכזיוכעת ניגש ללימוד פסוקלבנו בגלל מעשיהם הרעים ואופיים המושחת. 

  

 

 פתיחה:  

: אדם זקן עומד למות. מה הדברים החשובים שהוא יעשה לפני מותו? יכולות להיות נשאל

תשובות שונות: יחלק את רכושו, יכתוב צוואה, ייפרד מבני המשפחה ומהחברים, יבקש לעיין 

: אנחנו נקרא עכשיו על יצחק, שהיה כבר זקן. מה הוא נאמרבאלבומים ישנים, ועוד ועוד. 

 החליט לעשות לפני מותו?



: 

 

 לימוד הפסוקים: 

 נשאללשאלתנו. יצחק רוצה לברך את עשיו לפני מותו.  ונבקש תשובהד', -את פסוקים א' נקרא

 –שאלות הבנה בפסוק: מה מבקש יצחק מעשיו? נסביר תוך כדי כך, כמה מילים קשות: כליך 

 חרב הנתלית על הגוף.  –כלי הציד שלך. תליך 

יצחק התעוור לקראת  -: איזה פרט נוסף אנו לומדים על יצחק מפסוקים אלו? עיניו כהו נשאל

שלהם עובדות פחות טוב.  כי לקראת מותם של אנשים, חלק ממערכות הגוף נסבירמותו. 

ראייה וגם שמיעה עלולות להינזק בגיל מאוחר, וכן חושים נוספים )אדם זקן כבר לא תמיד נהנה 

הוא  –עיוורונו של יצחק  –מטעם האוכל(. גם הגב כבר לא זקוף, וההליכה איטית. הפרט הזה 

 המאפשר את המשך הסיפור. 

: ונסכםתשובות מהתלמידים,  נשמעעשיו?  : מדוע, לדעתכם, בחר יצחק לברך דווקא אתנשאל

יצחק אהב את עשיו. עשיו הוא בנו הגדול, הבכור, והברכה מגיעה דווקא לו. הוא גם רוצה 

 לקרבו לדרך טובה וישרה.

 עשיו כבר לא 'בכור'.  -: מה יצחק לא יודע? יצחק לא יודע על מכירת הבכורה נשאל

' הבטיח לרבקה )עיינו בפרק כ"ה פסוק כ"ג: מה עוד יצחק לא יודע? הוא לא יודע את מה שה

רבקה שומעת את  –: הוא לא יודע עוד משהו. קראו בפסוק ה' וענו. נאמר'ורב יעבוד צעיר'(. 

 הדברים שיצחק אמר לעשיו. 

: ומה רבקה יודעת? האם רבקה יודעת על מכירת הבכורה? גם היא לא יודעת. מה רבקה נשאל

אמר לה כשהייתה בהיריון: 'ורב יעבוד צעיר'. היא מבינה כן יודעת? רבקה יודעת את מה שנ

 שהקטן הוא זה שצריך לקבל את הברכות.

 את התשובות. נשמעמה עשתה רבקה.  ונראהי'(, -את הפסוקים הבאים )פסוקים ה' נקרא

 : קראו במיוחד את פסוק ז'. האם יש משהו שרבקה מוסיפה על דברי יצחק?נשאל

 ה, ולכן נכתוב על הלוח את הפסוקים כך:צפוי שזו תהיה משימה לא קל

 ד'(-)פסוקים ג' דברי יצחק לעשו:

א) ה שָּ ֶדה-ְוַעתָּ א ֵכֶליָך ֶתְלְיָך ְוַקְשֶתָך ְוֵצא ַהשָּ   (נָּ

ד יִּ י צָּ ה לִּ ים -ַוֲעֵשה .ְוצּודָּ י ַמְטַעמִּ י לִּ ה לִּ יאָּ בִּ י ְוהָּ ַהְבתִּ הַכֲאֶשר אָּ י   ְוֹאֵכלָּ ֶרְכָך ַנְפשִּ מּותַבֲעבּור ְתבָּ  .ְבֶטֶרם אָּ

 (')פסוק זחוזרת על דברי יצחק לעשו  - דברי רבקה ליעקב 

ד י ַציִּ ה לִּ יאָּ בִּ ים-ַוֲעֵשה הָּ י ַמְטַעמִּ ה לִּ ה ְוֹאֵכלָּ ֶרְככָּ ְפֵני  ַוֲאבָּ י ה'לִּ ְפֵני מֹותִּ    .לִּ

. נוכל להדגיש את המילים על הלוח. רש"י: 'לפני ה'' -רבקה מוסיפה שתי מילים משמעותיות 

ברשותו, שיסכים על ידי. הרמב"ן מחדד עוד את העניין הזה: "...כי אמרה לו אמו:  –לפני ה' 

תתקיים בו בזרעו לעולם,  –הברכה לפני ה' תהיה, ברוח הקודש. ואם יתברך בה עשו אחיך 

דה לפניו". רבקה מבינה שהיא צריכה לפעול כדי שיעקב יקבל את הברכה שה' ואין לך עמי

 יסכים אליה. 

מהכתוב ומיומנות הדפדוף: א.  חיפוש מקורותאת הלימוד באמצעות קישור ללימוד קודם,  נחזק

 התלמידים יצטרכו להוכיח מהפסוקים:מדוע הברכות מגיעות ליעקב? 

 .ז"כ"ה פס' כ פרק-"איש תם יושב אוהלים" –בגלל אופיו ומעשיו הטובים  .1 



: 

                                                           
 8, 5, 7, 6, 2, 1, 3, 4סדר המשפטים בדף:  1

 .ג"כ"ה פס' ל פרק -וימכור את בכורתו ליעקב""–. בגלל קניית הבכורה מעשיו 2 

  :וכיח שרבקה מכירה בכך שהברכה מיועדת ליעקבנב. 

 ח "כ"ה פס' כ פרק -. "ורבקה אוהבת את יעקב"1

 .ג"כ"ה פס' כ פרק -ד צעיר" "ורב יעב :. היא קיבלה נבואה2

 

רבקה מציעה ליעקב לעשות מעשה שיש בו תרמית כלפי יצחק. היא פועלת מתוך הבנה של 

המציאות שהיא רואה בעיניה, וגם מתוך הנבואה שהיא קיבלה כשהייתה בהיריון. אלה 

ך מאפשרות לה לפעול באופן מתוחכם. במילים 'לפני ה'' רבקה בעצם אומרת ליעקב: יצחק יבר

את עשיו, רק אם ה' יסכים לברכה. יעקב יודע שהוא עכשיו הבכור והברכה מגיעה לו, אז הוא 

את  נשאליקבל את הברכה בהסכמת ה'. האם הוא מסכים לשתף פעולה עם רבקה? 

את ההתלבטות. צריך לשמוע בקול אימא. אסור לשקר לאבא. יעקב  נמחישהתלמידים לדעתם. 

ות, ושאם עשיו הרשע, איש ציד החי על חרבו, יקבל את ברכות ידע ששעה זו גורלית לכל הדור

ה', יעקב ובניו יהיו בסכנה, כדברי הרמב"ן שהזכרנו: "שלא תהיה לך עמידה לפניו", וכפי 

שההיסטוריה מעידה, שעשיו ובניו הרגו בחרבם אנשים רבים. על כן ידע יעקב שעליו לשמוע 

את הברכה, וכששאלו אביו מי הוא, הבין שאין לו בקול אמו, ולעשות הכול כדי שעשיו לא יקבל 

 ברירה אלא לשנות מן האמת, כדי שרשעותו של עשו לא תקבל חלילה חיזוק.

 

למצוא הוכחות לכך  – משימת הקריאהתוך כדי קריאה.  ונסבירי"ח, -את פסוקים י"א נקרא

 שיעקב מאוד לא רוצה לשקר לאביו, יצחק, אבל כן רוצה לשמוע בקול אמו. 

להיעזר  בסיום הקריאה, נבקש מהילדים לספר מה הם מצאו. אם יהיה קשה, נכוון אותם

 : איך כתוב בלשון התורה?נשאלבפסוקים. 

 עשיו ואני שונים במראה שלנו )פס' י"א(. •

 אולי אבי ימשש אותי ויגלה שרימיתי אותו )פס' י"ב(. •

 אקבל קללה ולא ברכה )פס' י"ב(. –אם כך  •

 

עם משימה נוספת, כדי לחזק את ההבנה שיעקב משתף פעולה בעל  לילדים דף רצף נחלק

 .1כורחו

 

 

 )הדף בעמוד הבא(

 

 



: 

 

ִרים ִכְתבּו ִרים ִהְתַרֲחׁשּות ֵסֶדר ְלִפי ִמְספָּ  :ַהְדבָּ

ה____     ה ִרְבקָּ ִיים ַמְטַעִמים ִבְשלָּ  .ֵמַהְגדָּ

ִיים ֶאת ֵהִביא ַיֲעֹקב____     ה ַהְגדָּ  .ְלִרְבקָּ

ַלְך ַיֲעֹקב____     ֵעֶדר ֶאל הָּ  .הָּ

ַחר ַיֲעֹקב____     ִיים ְׁשֵני בָּ  .טֹוִבים ְגדָּ

ה____     ה ִרְבקָּ ִדים ַיֲעֹקב ֶאת ִהְלִביׁשָּ ו ֶׁשל ַבְבגָּ  .ֵעשָּ

ה____     ה ִרְבקָּ ַדִים ֶאת ִכְסתָּ ִיים ְבעֹורֹות ַיֲעֹקב ֶׁשל ַהַצּוָּאר ְוֶאת ַהיָּ  .ַהְגדָּ

ה____     ה ִרְבקָּ ְקחָּ ִדים לָּ ו ֶׁשל ְנִקִים ְבגָּ  .ֵעשָּ

ה____      .ַהֶלֶחם ְוֶאת ַהַמְטַעִמים ֶאת ְלַיֲעֹקב נְָּתנָּה ִרְבקָּ

ה ַהְפֻעלֹות ֶאת ְבַמְדֵגׁש ַסְמנּו שָּ ה ַהְפֻעלֹות ֶאת ַאֵחר ְבַמְדֵגׁש ַסְמנּו. ַיֲעֹקב ֶׁשעָּ ְשתָּ  ֶׁשעָּ

ה ה ִמי. ִרְבקָּ שָּ  ?  ________ְפֻעלֹות יֹוֵתר עָּ

 

מדף המשימה ניתן ללמוד שיעקב עשה מעט דברים, ואילו רבקה עשתה את הרוב.  •

 יעקב משתף פעולה, אך קשה לו.

 

את הילדים: איך הייתם מרגישים לו הייתם  נשאלהגיע הזמן להגיש ליצחק את המטעמים. 

 יטחון?( יעקב באותו רגע? )פחד, חשש. יש מי שמרגיש ב

 

 כ"ה:-על הלוח את פסוקים י"ח נקרין

בֹא ֶאל יח י-ַויָּ ה ְבנִּ י ַאתָּ י מִּ ֶננִּ י ַויֹאֶמר הִּ בִּ יו ַויֹאֶמר אָּ בִּ ו ְבֹכֶרָך -ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל יט.  אָּ י ֵעשָּ ֹנכִּ יו אָּ בִּ אָּ

י קּום ַבְרתָּ ֵאלָּ י ַכֲאֶשר דִּ יתִּ שִּ ה -עָּ ְכלָּ ה ְואָּ א ְשבָּ י ַנְפֶשָךנָּ ְרַכנִּ י ַבֲעבּור ְתבָּ ֵצידִּ ק ֶאל כ.  מִּ ְצחָּ ְבנֹו -ַויֹאֶמר יִּ

י-ַמה נָּ ה ֱאֹלֶהיָך ְלפָּ ה ְיהוָּ ְקרָּ י הִּ י ַויֹאֶמר כִּ ְמצֹא ְבנִּ ַהְרתָּ לִּ ק ֶאל כא.  ֶזה מִּ ְצחָּ ה-ַויֹאֶמר יִּ א -ַיֲעֹקב ְגשָּ נָּ

י ו אִּ   ַוֲאֻמְשָך ְבנִּ י ֵעשָּ ה ֶזה ְבנִּ ַגש ַיֲעֹקב ֶאל כב  . לֹא-םַהַאתָּ יו ַוְיֻמֵשהּו ַויֹאֶמר ַהֹקל קֹול ַיֲעֹקב -ַויִּ בִּ ק אָּ ְצחָּ יִּ

ו ם ְיֵדי ֵעשָּ ַדיִּ י כג.  ְוַהיָּ ירֹו כִּ כִּ ְרֵכהּו-ְולֹא הִּ ֹרת ַוְיבָּ יו ְשעִּ חִּ ו אָּ יֵדי ֵעשָּ יו כִּ דָּ יּו יָּ י  כד.  הָּ ה ֶזה ְבנִּ ַויֹאֶמר ַאתָּ

ו ַויֹאֶמר אָּ  יֵעשָּ י ַוַיֶגש כה.  נִּ ֶרְכָך ַנְפשִּ י ְלַמַען ְתבָּ ֵציד ְבנִּ ה מִּ י ְוֹאְכלָּ ה לִּ שָּ ן -ַויֹאֶמר ַהגִּ לֹו ַויֹאַכל ַויֵָּבא לֹו ַייִּ

 .ַוֵיְשְת 

 

ובצבע אחר את דברי יצחק.  ,בצבע אחד את דברי יעקב ונסמן ,על הפסוקים עם הילדים נעבור

מי במפורש פעילות זו עשויה לקחת כמה דקות, והיא חשובה להבנת הפסוקים. לעתים כתוב 

ההקשר. הפעילות לא מסובכת. אפשר  תוך, ולעתים ניתן להבין זאת מאת הדבריםאמר 

 מה. ולברר מי אמר ,להתחיל מהמילה 'ויאמר' בכל מקום שהיא מופיעה

 דברי יצחק. –בכחול  ,דברי יעקב –באדום  :עם הצבעיםלהלן יובאו הפסוקים 

 

 



: 

                                                           
זאת לשיקול דעת המורה. אפשר  -אפשר לדחות את הדיבור על כך לשיעור הבא, כאשר יגיע עשיו לעמוד לפני יצחק  2

להגיד עכשיו רק שהמילה 'נא' מורה על לשון נימוסית ועדינה, ובהמשך לעשות את ההשוואה לדברי עשיו. כרגע הילדים 

 מדויק.לא יודעים את דברי עשיו באופן 

הכוונה לביטחון כדובר אמת. נשתדל להראות כאן, שאף על פי שיעקב עונה שהוא עשיו, הוא רוצה להימנע משקר עד  3

 –כמה שאפשר. לשיקול דעת המורה האם להציג את הדברים כך. מורה שיבחר להגיד שיעקב אכן אמר 'אנכי עשו בכורך' 

 כן. יכול לעשות –כחלק מתרמית שאין ברירה אלא לעשות 

בֹא ֶאל יח יו ַויֹאֶמר -ַויָּ בִּ יאָּ בִּ יַויֹאֶמר  אָּ ה ְבנִּ י ַאתָּ י מִּ ֶננִּ יו -ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל יט.  ?הִּ בִּ ו ְבֹכֶרָךאָּ י ֵעשָּ ֹנכִּ  אָּ

י קּום ַבְרתָּ ֵאלָּ י ַכֲאֶשר דִּ יתִּ שִּ ה -עָּ א ְשבָּ י ַנְפֶשָךנָּ ְרַכנִּ י ַבֲעבּור ְתבָּ ֵצידִּ ה מִּ ְכלָּ ק ֶאל כ.  ְואָּ ְצחָּ ְבנֹו -ַויֹאֶמר יִּ

י-ַמה ְמצֹא ְבנִּ ַהְרתָּ לִּ ה ַויֹאֶמר  ?ֶזה מִּ ְקרָּ י הִּ י ה'כִּ נָּ ק ֶאל כא.  ֱאֹלֶהיָך ְלפָּ ְצחָּ ה ַיֲעֹקב-ַויֹאֶמר יִּ א ַוֲאֻמְשָך -ְגשָּ נָּ

י י עֵ   ְבנִּ ה ֶזה ְבנִּ םַהַאתָּ ו אִּ   .לֹא-שָּ

 כג שבהם משתתף גם קריין )מסומן בירוק(. הקריין מספר על דברים שנעשו בזמן הזה. –הדו שיח נקטע בפסוקים כב 

ַגש ַיֲעֹקב ֶאל כב  יו ַוְיֻמֵשהּו -ַויִּ בִּ ק אָּ ְצחָּ וַויֹאֶמר יִּ ם ְיֵדי ֵעשָּ ַדיִּ יְולֹא  כג.  ַהֹקל קֹול ַיֲעֹקב ְוַהיָּ ירֹו כִּ כִּ יּו -הִּ הָּ

ְרֵכהּו ֹרת ַוְיבָּ יו ְשעִּ חִּ ו אָּ יֵדי ֵעשָּ יו כִּ דָּ  .יָּ

וַויֹאֶמר  כד   י ֵעשָּ ה ֶזה ְבנִּ יַויֹאֶמר  ?ַאתָּ נִּ יַויֹאֶמר  כה.  אָּ ֶרְכָך ַנְפשִּ י ְלַמַען ְתבָּ ֵציד ְבנִּ ה מִּ י ְוֹאְכלָּ ה לִּ שָּ  ַהגִּ

ן ַוֵיְשְת -ַוַיֶגש  .לֹו ַויֹאַכל ַויֵָּבא לֹו ַייִּ

 

את דברי יעקב.  הוהשניי ,את הכיתה לשתי קבוצות. קבוצה אחת תקרא את דברי יצחק נחלק

כך  .(המורה יקרא רק את דברי הקריין הצבועים בירוקיש לקרוא רק את החלקים הצבועים )

 .וההתרחשות שיח-לתלמידים הדו ויובהר

 

 : האם יצחק מאמין מיד שזהו יעקב? הוכיחו מן הפסוקים.נשאל

 יצחק שואל פעמיים מי הוא זה העומד לפניו. •

 יצחק מבקש למשש את יעקב. •

 יצחק מביע בפירוש את תמיהתו לגבי ההבדל בין קולו וידיו של העומד מולו. •

כ'(. דבר זה אינו  : יצחק מתפלא על הזכרת שם שמיים בדברי הבן )פס'נוסיף משלנו •

אין הכוונה רק  –מתאים לעשיו, ולכן הוא מבקש למשש. כשהוא אומר 'הקול קול יעקב' 

לשון תחנונים  –לצליל קולו, אלא גם לתוכן דבריו. יעקב פונה בנימוס לאביו: 'קום נא...' 

 .2)פס' י"ט(, לעומת עשו שאמר: 'יקום אבי' )פס' ל"א(

 

התשובה לשאלה זו קשה יותר, ואנו נכוון את הילדים  3: האם יעקב עונה ליצחק בביטחון?נשאל

 ונסביר:

הפסיק לפי הטעמים, מראה שיעקב ענה על שאלת יצחק  -פסוק י"ט: 'אנכי, עשו בכורך'  •

בני?'  יעקב: 'אנוכי. )אני זה אני(. עשו בכורך )עשו הוא בכורך('. כך: יצחק: 'מי אתה, 

 כלומר, יעקב עצר קצת אחרי המילה 'אנכי' כדי להפריד. עשיו הוא בכורך, ואני זה אני.

 בנך עשו.  –פסוק כ"ד: יצחק שואל 'אתה זה בני עשו'? ויעקב עונה 'אני'. ולא ממשיך  •

 הר לעשות זאת בצורה שיכולה להישמע כאמת.גם כשנאלץ יעקב לשנות מן האמת, הוא נז



: 

                                                           
 או לדחות את ההצגה לאחר בואו של עשיו. 4

 ברכת יצחק ליעקב:

 : כעת נקרא את דברי הברכה של יצחק ליעקב, ונסביר אותם במילים שלנו.נאמר

 לילדים דף ברכה ופירושה: נחלק

 

ּההְכְ רְ בְ יןְהְ וְבְ חְקְ תְ מְ  ירּוש  פ  ְ:ל 

ְ

ְ

 

 

 

  

 

 הצעות להמחשה: 

 דף רצף הפעולות •

 שיח בין יצחק ליעקב-דו •

 דף הסבר של הברכות •

 .4ניתן לבקש מהילדים להכין הצגה של ההתרחשות באוהל •

 

 מסרים והפנמה: 

 גם לשמוע בקול אמו וגם לא לרמות את אביו. - יעקב רוצה מאוד לכבד את הוריו •

 יעקב מכבד את אביו. מדבר אליו בנימוס ותחנונים, ומזכיר שם שמיים. •

הברכות של יצחק צריכות להגיע ליעקב, ולא למי שזלזל בבכורה או התנהג התנהגות  •

 לא מתאימה.

 

 סיכום וסיום: 

התערבותה של רבקה על מנת למנוע את למדנו היום על רצונו של יצחק לברך את עשיו ועל 

 הדבר. יעקב כבר קיבל את הברכה. מה יקרה עכשיו, כשעשיו יחזור? זאת נראה בשיעור הבא.

 

 הרחבות: 

 חושים בפרק כ"ז.

בסיפור שלפנינו מעורבים חושים רבים. בדף שלפנינו יש עיסוק בחושים אלה. זאת הזדמנות 

 לברר עם הילדים כמה מושגי יסוד:

 מהם חושים? החושים ניתנו לנו מאת ה' על מנת לקלוט את העולם ולהבין מה יש בו. •

םְיְ מְ שְ לְהְ טְ יםְמ ְהְ לוְ אְ הְ ְָךןְלְ תְ "יְ  •

 ש"ירוְ תְ ןְוְ גְ בְד ְרְ ץְוְ ר ְָאיְהְ נְ מְ ש ְמ ְּו

יםְ • מ  דּוָךְע  ב  ים""י ע  ֻאמ  ָךְל  ֲחוּוְל  ת  ש  י   ו 

יָךְָארּור" • ר  ר   "או 

רּוְך" • יָךְב  כ  ר  ב   "מ 

יםְ • מ  ע  לְה  לְכ  טְע  לו  ש  ָך.ת  יב  ב  ס  מ   ש 

ים. • רּוכ  יּוְב  ה  ָךְי  ת  יםְאו  כ  ר  ב  מ   ה 

ים. • ל  ֻקל  יּוְמ  ה  ָךְי  ת  יםְאו  ל  ל  ק  מ   ה 

אּות. • ל  ק  ח  הְב  כ  ר  הְּוב  ח  ל  צ   ה 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 כ"ט-ח"ז, פסוקים י"פרק כ

ֹ וְ , ןקֵ זָּ  ישאִ  רבָּ כְ  ינּובִ אֲ  קחָּ צְ יִ   ְלַזהֹות ידֵ כְ  יםִר חֵ אֲ  יםִׁש חּובְ  שמֵ תַ ְש מִ  קחָּ צְ יִ  ןכֵ לָּ  .בטֹו האֶ רֹו אל

 . יםמִ עָּ טְ מַ  יובִ אָּ לְ  יאבִ הָּ לְ  אבָּ הַ  נֹובְ  תאֶ 

 .קחָּ צְ יִ  ֹוב שמֵ תַ ְׁש מִ ׁשֶ  שחּולַ  יםאִ ְת מַ הַ  קסּופָּ הַ  תאֶ  קב  ד  ה  ו   רזֹוג  

ה ְרִאיָּה  ִמשּוׁש ֵריחַ  ַטַעם ְׁשִמיעָּ

  
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

ד חּוׁש ֵיׁש ק ֶׁשבֹו ֶאחָּ ר ֶאת ְכֹתב. ִהְׁשַתֵמׁשֹ  לֹא ִיְצחָּ סּוק ִמְספָּ קֹום ַהפָּ            .                                                                                                                            ַהַמְתִאים ַבמָּ

 

 האם הם מכירים את חמשת החושים שלנו? ראייה, שמיעה, ריח, טעם ומישוש. •

במה עוזרים לנו החושים? מעבר לקליטת העולם והבנתו, החושים עוזרים לנו להגן על  •

מר מסוכן שכדאי להתרחק ממנו, אוכל עצמנו מפני סכנות. ריח רע עלול להעיד על חו

מקולקל שלא כדאי לאכול וכד'. שמיעת מכוניות בכביש עוזרת לנו להחליט לא לחצות 

 את הכביש, גם אם לא ראינו בעינינו את המכונית מתקרבת. ועוד דוגמאות רבות. 

 איך קוראים לבעלי מומים שחסרים להם חושים? •

חירש )אדם כזה גם אינו מדבר, כי הוא לא  – עיוור. מי שאינו שומע –מי שאינו רואה 

תתרן )אדם תתרן גם לא מבחין  –הוא אילם(. חסר חוש ריח  –שומע כיצד מדברים 

חסר רגל/ רגליים, אך זה  –גידם. ישנו גם הפיסח  –בטעם(. ומי שאין לו ידיים למשש 

 דבר שאינו קשור לחושים.

 נחלק לילדים דף עבודה על החושים בפרק כ"ז. 

אֶמר ִיְצָחק ֶאל  -ַויֹּ
ֶזה ִמַהְרָת -ְבנוֹּ ַמה

אֶמר  א ְבִני ַויֹּ ִלְמצֹּ
 ה'ִכי ִהְקָרה 

 .ֱאֹלֶהיָך ְלָפָני

אֶמר ַהִגָשה ִלי   ַויֹּ
יד ְבִני  ְכָלה ִמצֵּ ְואֹּ

ְתָבֶרְכָך ַנְפִשי ְלַמַען 
אַכל  לוֹּ -ַוַיֶגש ַויֹּ

א לוֹּ ַיִין ַויְֵּשְת    .ַוָיבֵּ

ב ֶאל  -ַוִיַגש ַיֲעקֹּ
ִיְצָחק ָאִביו 

אֶמר  הּו ַויֹּ ַוְיֻמשֵּ
ב  ל ַיֲעקֹּ ל קוֹּ ַהקֹּ
ָשו י עֵּ  . .ְוַהָיַדִים ְידֵּ

לוֹּ ַוָיַרח -ַוִיַגש ַוִיַשק
יַח ְבָגָדיו -ֶאת רֵּ

הּו  אֶמר ַוְיָבְרכֵּ ַויֹּ
יַח  יַח ְבִני ְכרֵּ ה רֵּ ְראֵּ

ְרכוֹּ   .ה' ָשֶדה ֲאֶשר בֵּ


