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ת ָרׁשַ ּפָ
ׁש ַגּ ַוִיּ
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88. יהודה מתאמץ להציל את בנימין

פרק מד פסוקים יח-לד

א. הקדמה 
האחים עמדו מול ניסיון קשה: המשנה למלך נהג עימהם בסלחנות רבה ובו בזמן התעקש לנהוג עם בנימין במידת הדין. האם 
הם יסכנו את מצבם 'הטוב' במאמץ להציל את בנימין, או שהם ידאגו קודם כול לעצמם? יהודה, שהבטיח לאביו להחזיר את 
בנימין הביתה בשלום, נטל על עצמו את האחריות וניגש לדבר עם 'המשנה למלך' בנימוס אך בתקיפות. בדבריו שחזר יהודה 
את השתלשלות העניינים ואת הקשר המיוחד של בנימין עם אביו, והוא האשים דווקא את יוסף במצב! "אתה דרשת שנביא 
את בנימין, אתה הבטחת לדאוג לשלומו, בשבילך שכנענו את אבינו שיסכים לשלוח אותו - ועכשיו אתה לוקח אותו לעבד?! 

בכך אינך עומד בהבטחתך!" בסיום דבריו אמר יהודה שהוא מוכן למסור את עצמו לעבדות ובלבד שבנימין ישוחרר.   

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ָך֖  ַאּפְ ַחר  ְוַאל־ִי֥ י  ֲאֹדִנ֔ ָאְזֵנ֣י  ּבְ ָדָב֙ר  ָך֤  ַעְבּדְ א  ר־ָנ֨ ְיַדּבֶ בבקשה אדוני  ֲאֹדִנ֒י  י  ֣ ּבִ ַוּיֹאֶמ֮ר  ה  ְיהּוָד֗ יו  ֵאָל֜ ׁש  ּגַ֨ ַוּיִ יח 
ר  ֵלאֹמ֑ יו  ל ֶאת־ֲעָבָד֖ ַא֔ ׁשָ ֲאֹדִנ֣י  יט  אתה חשוב בעיניי כמו פרעה׃  ה  ַפְרֹעֽ ּכְ ָכ֖מֹוָך  י  ֥ ּכִ ואל תכעס עלי1  ָך  ֑ ַעְבּדֶ ּבְ
נותר,  ר  ֵת֨ ּוָ ַוּיִ ת  יו ֵמ֜ ְוָאִח֨ ן  ְזֻקִנ֖ים ָקָט֑ ְוֶיֶ֥לד  ן  ָזֵק֔ ב  נּו֙ ָא֣ י ֶיׁש־ָל֨ אֶמ֙ר ֶאל־ֲאֹדִנ֔ ַוּנֹ֨ ח׃ כ  ב אֹו־ָאֽ ֲהֵיׁש־ָלֶכ֥ם ָא֖
יו  יָמה ֵעיִנ֖י ָעָלֽ ֥ הּו ֵאָל֑י ְוָאׂשִ יָך הֹוִרֻד֖ אֶמ֙ר ֶאל־ֲעָבֶד֔ יו ֲאֵהֽבֹו׃ כא ַוּתֹ֨ ֹו )לרחל( ְוָאִב֥ ֹו ְלִאּמ֖ נשאר ֧הּוא ְלַבּד֛

ת אביו עלול  יו ָוֵמֽ יו ְוָעַז֥ב ֶאת־ָאִב֖ ב ֶאת־ָאִב֑ ַ֖ער ַלֲעֹז֣ י לֹא־יּוַכ֥ל ַהּנַ אֶמ֙ר ֶאל־ֲאֹדִנ֔ ואני אדאג לשלומו2׃ כב ַוּנֹ֨

י  ֣ ָנֽי׃ כד ַוְיִה֙י ּכִ א ֹתִס֖פּון ִלְר֥אֹות ּפָ ֶכ֑ם לֹ֥ ן ִאּתְ ֹט֖ ד ֲאִחיֶכ֥ם ַהּקָ א ֵיֵר֛ יָך ִאם־לֹ֥ אֶמ֙ר ֶאל־ֲעָבֶד֔ למות3׃ כג ַוּתֹ֨

ֶכל׃  נּו ְמַעט־ֹאֽ ְברּו־ָל֥ בּו ׁשִ ֖ ינּו ׁשֻ אֶמר ָאִב֑ ַוּיֹ֖ י ֲאֹדִנֽי׃ כה  ְבֵר֥ ּדִ ת  ד־֔לֹו ֵא֖ ּגֶ ַוּנַ֨ י  ָך֖ ָאִב֑ ל־ַעְבּדְ ינּו ֶאֽ כאשר ָעִל֔

ינּו  יׁש ְוָאִח֥ ֵנ֣י ָהִא֔ ל ִלְראֹו֙ת ּפְ א נּוַכ֗ י־לֹ֣ ְדנּו ּכִ נּו֙ ְוָיַר֔ ן ִאּתָ֨ ֹט֤ ינּו ַהּקָ ֶדת ִאם־ֵיׁש֩ ָאִח֨ א נּוַכ֖ל ָלֶר֑ אֶמר לֹ֥ כו ַוּנֹ֕
י  ֽ ּתִ י ִאׁשְ ֥ ַנִ֖ים )יוסף ובנימין( ָיְֽלָדה־ּלִ י ׁשְ ֥ ם ּכִ ם ְיַדְעּתֶ֔ ֣ י ֵאֵל֑ינּו ַאּתֶ ָך֥ ָאִב֖ אֶמר ַעְבּדְ נּו׃ כז ַוּיֹ֛ ֽ ן ֵאיֶנּ֥נּו ִאּתָ ֹט֖ ַהּקָ
ם  ֧ ה עד עכשיו׃ כט ּוְלַקְחּתֶ ּנָ יו ַעד־ֵהֽ א ְרִאיִת֖ ף ְולֹ֥ ף ֹטָר֑ ְך ָטֹר֣ ר ַא֖ י ָוֹאַמ֕ ִאּתִ֔ ֶאָח֙ד )יוסף( ֵמֽ ֵצ֤א ָהֽ )רחל(׃ כח ַוּיֵ

בצער  ָרָע֖ה  ּבְ י  יָבִת֛ ֶאת־ׂשֵ ם  ֧ ְוֽהֹוַרְדּתֶ  - אסון  לו  יקרה  אם  ָא֑סֹון  הּו  ְוָקָר֣ ַנ֖י  ּפָ ם  ֵמִע֥ בנימין(  )את  ם־ֶאת־ֶז֛ה  ּגַ
ֹו נפש  ה ְבַנְפׁשֽ ֹו ְקׁשּוָר֥ נּו ְוַנְפׁש֖ ֑ ּו ִאּתָ ַ֖ער ֵאיֶנּנ֣ י ְוַהּנַ ָך֣ ָאִב֔ ֹבִא֙י ֶאל־ַעְבּדְ ה ּכְ ָלה לקברי )אמות בצער(׃ ל ְוַעּתָ֗ ֹאֽ ׁשְ
ַ֖ער  ין ַהּנַ י־ֵא֥ ְראֹו֛תֹו ּכִ ה ּכִ יעקב קשורה בנפש בנימין )אם יקרה משהו לבנימין, הרי גם נפשו של יעקב תיפגע(׃ לא ְוָהָי֗

ָלה׃ לב )ואם תשאל מדוע דווקא אני מתאמץ כל כך  ֹאֽ ָי֖גֹון ׁשְ ָך֥ ָאִב֛ינּו ּבְ ת ַעְבּדְ יַב֨ יָך ֶאת־ׂשֵ ידּו ֲעָבֶד֜ ת ְוהֹוִר֨ ָוֵמ֑
י התחייבתי והבטחתי לאבי להיות אחראי עליו  ם ָאִב֖ ַער ֵמִע֥ ב ֶאת־ַהּנַ֔ ָך֙ ָעַר֣ י ַעְבּדְ ֤ להציל את הנער, הסיבה היא...( ּכִ

ה ועכשיו, אם בכל זאת אינך  ים׃ לג ְוַעּתָ֗ ִמֽ ל־ַהּיָ י איחשב אשם ּכָ אִתי ְלָאִב֖ יָך ְוָחָט֥ ּנּו֙ ֵאֶל֔ א ֲאִביֶא֨ ר ִאם־לֹ֤ ֵלאֹמ֑
ַ֖ער  ַער בתור ֶעֶ֖בד ַלֽאֹדִנ֑י ְוַהּנַ ַחת במקום ַהּנַ֔ ֣ ָך֙ ּתַ ב־ָנ֤א ַעְבּדְ מקבל את דבריי ואינך משחררו, אני מציע ומבקש ש... ֵיֽׁשֶ

י׃ ר ִיְמָצ֖א ֶאת־ָאִבֽ ֥ ע ֲאׁשֶ ה ָבָר֔ ן ֶאְרֶא֣ י ּפֶ ֑ ּו ִאּתִ ַ֖ער ֵאיֶנּנ֣ י ְוַהּנַ ֱעֶל֣ה ֶאל־ָאִב֔ י־ֵאיְך֙ ֶאֽ יו׃ לד ּכִ ַיַ֥על ִעם־ֶאָחֽ

ג. מנגינת הכתוב 

מסירות הנפש של יהודה להצלת בנימין.

1  רש"י: “ואל ייחר אפך - מכאן אתה למד שדיבר אליו קשות."
2  על פי רמב"ן לפסוק כא.

3  רשב"ם.
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ח... ב אֹו־ָאֽ ר ֲהֵיׁש־ָלֶכ֥ם ָא֖ יו ֵלאֹמ֑ ל ֶאת־ֲעָבָד֖ ַא֔ "ֲאֹדִנ֣י ׁשָ

                                                            

ן  ן ְוֶיֶ֥לד ְזֻקִנ֖ים ָקָט֑ ב ָזֵק֔ נּו֙ ָא֣ י ֶיׁש־ָל֨ אֶמ֙ר ֶאל־ֲאֹדִנ֔ ...ַוּנֹ֨

                             

סּוִקים יט-כ( יו ֲאֵהֽבֹו׃" )ּפְ ֹו  ְוָאִב֥ ֹו ְלִאּמ֖ ר ֧הּוא ְלַבּד֛ ֵת֨ ּוָ ת ַוּיִ יו ֵמ֜    ְוָאִח֨

ְנָיִמין יל ֶאת בִּ ץ ְלַהצִּ ְיהּוָדה ִמְתַאמֵּ יחידה 88

י ָאְזֵנ֣י ֲאֹדִנ֔ ָך֤ ָדָב֙ר ּבְ א ַעְבּדְ ר־ָנ֨ י ֲאֹדִנ֒י ְיַדּבֶ ֣ ה ַוּיֹאֶמ֮ר ּבִ יו ְיהּוָד֗ ׁש ֵאָל֜ ּגַ֨  "ַוּיִ

סּוק יח( ה׃" )ּפָ ַפְרֹעֽ י ָכ֖מֹוָך ּכְ ֥ ָך ּכִ ֑ ַעְבּדֶ ָך֖ ּבְ ַחר ַאּפְ   ְוַאל־ִי֥

סּוק לב( י..." )ּפָ ם ָאִב֖ ַער ֵמִע֥ ב ֶאת־ַהּנַ֔ ָך֙ ָעַר֣ י ַעְבּדְ ֤ "ּכִ

סּוִקים יח-לד ֶרק מד פְּ פֶּ

. ׁש ְיהּוָדה?  א.  ֶאל ִמי ִנּגַ

ֶדת. ֶסת ּוְמַכּבֶ צּוָרה ְמֻנּמֶ ר ּבְ ּבֵ הּוָדה ּדִ ּיְ דֹות ׁשֶ ַלּמְ ים ַהּמְ ׁש ִצְבעֹוִני ִמּלִ ַמְדּגֵ יׁשּו ּבְ ב.  ַהְדּגִ

יפּות. ַתּקִ ם ּבְ ר ּגַ ּבֵ הּוָדה ּדִ ּיְ ד ׁשֶ ַלּמֵ ּטּוי ַהּמְ ל ּבִ ַמְעּגָ יפּו ּבְ ג.   ַהּקִ

ר: ָעָליו ְמֻדּבָ ל ָהָאָדם ׁשֶ מֹו ׁשֶ ׁשֹות ֶאת ׁשְ ְדּגָ ים ַהּמֻ ּלִ ְתבּו ֵמַעל ַהּמִ ד.   ּכִ

ַרׁש יֹוֵסף ֵמָהַאִחים?  ה.   ָמה ּדָ

ו.    ָמה הּוא ִהְבִטיַח? 

ַהְבָטָחתֹו?  ז.    ְלִדְבֵרי ְיהּוָדה, ַהִאם יֹוֵסף עֹוֵמד ּבְ

ָך"?  ח.   ִמי הּוא "ַעְבּדְ

ט.   ָמה ִהְבִטיַח ְיהּוָדה ְלַיֲעקֹב ָאִביו? 

ַהְבָטָחתֹו?   ץ ַלֲעמֹד ּבְ י.    ַהִאם ְיהּוָדה ִהְתַאּמֵ

ְנָיִמין?  יל ֶאת ּבִ ֵדי ְלַהּצִ יַע ְיהּוָדה ּכְ יא.  ָמה ִהּצִ

ֶנה ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים.  ׁשְ י ַהּמִ ַלּפֵ ל ְיהּוָדה ּכְ ֲעָנה ׁשֶ ה ֶאת ַהּטַ ַעל ּפֶ מּו ּבְ ה: ַסּכְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

סּוק לג( יו׃"  )ּפָ ַ֖ער ַיַ֥על ִעם־ֶאָחֽ ַער ֶעֶ֖בד ַלֽאֹדִנ֑י ְוַהּנַ ַחת ַהּנַ֔ ֣ ָך֙ ּתַ ב־ָנ֤א ַעְבּדְ ה ֵיֽׁשֶ "ְוַעּתָ֗

י ֑ ּו ִאּתִ ַ֖ער ֵאיֶנּנ֣ י ְוַהּנַ ֱעֶל֣ה ֶאל־ָאִב֔ י־ֵאיְך֙ ֶאֽ "ּכִ
י׃" ר ִיְמָצ֖א ֶאת־ָאִבֽ ֥ ע ֲאׁשֶ ה ָבָר֔ ן ֶאְרֶא֣ ּפֶ

סּוק כא( יו׃" )ּפָ יָמה ֵעיִנ֖י ָעָלֽ ֥ הּו ֵאָל֑י ְוָאׂשִ יָך הֹוִרֻד֖ אֶמ֙ר ֶאל־ֲעָבֶד֔ "ַוּתֹ֨

ַיֲעקֹב
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת

משימה א נועדה לזהות אל מי ניגש יהודה לדבר.••
 משימות ב-ג נועדו להסב את תשומת הלב לדיבור ה'תקיף אך מנומס' של יהודה. ••

בבמשימה  ימצאו התלמידים מילים המציינות דיבור מנומס ומכובד: "בי אדוני", "ידבר נא עבדך", "כי כמוך כפרר
עה".

במשימה ג יאתרו התלמידים ביטוי הרומז לכך שיהודה דיבר בתקיפות: "ואל ייחר אפך בעבדך" - אם יהודה מבקש 
שהמשנה למלך לא יכעס עליו בעקבות דבריו, כנראה הייתה בהם תקיפות, כדברי רש"י כאן: "ואל ייחר אפך - 

מכאן אתה למד שדיבר אליו קשות."
משימה ד נועדה לזהות את הדמויות שעליהן דיבר יהודה. ••
 משימות ה-ז נועדו להתמקד בטענתו של יהודה על כך שיוסף אינו עומד בהבטחתו לדאוג לשלומו של בנימין: ••

"אתה דרשת להביא את בנימין ואתה הבטחת לדאוג לשלומו! האם כך אתה דואג לשלומו?!"
משימות ח-י נועדו להבליט את מאמציו של יהודה לעמוד בהבטחה שהבטיח לאביו - להשיב את בנימין בשלום.••
 ההצעה לשיחה בכיתה נועדה לסכם את עיקר טענתו של יהודה: "אני מתאמץ לעמוד בהבטחתי, ואילו אתה - לא!", ••

"אתה הבטחת לדאוג לשלומו של בנימין, ולכן עליך לאפשר לו ללכת!" 
הציור בצד שמאל ומשימה יא נועדו להבליט את מסירות הנפש של יהודה להצלתו של בנימין.••

הרחבות והמחשות נוספות
אפשר לתרגל בכיתה דיבור 'תקיף אך מנומס' ••

- חבר לקח לך משחק בלי רשות. אתה רוצה שהוא יחזיר לך את המשחק - הדגימו דיבור תקיף אבל גם מנומס.
- בתור לאוטובוס חברה דורכת בטעות על הרגל שלך וזה כואב... - הדגימו דיבור תקיף אבל גם מנומס.

 במהלך התרגול אפשר לדון בשאלה אם דיבור תקיף חייב להיות 'תוקפני' ודיבור מנומס חייב להיות 'רכרוכי',
או שהם אינם סותרים ואפשר להיות תקיף ומנומס בו בזמן.  

כוח ההתחייבות והאחריות••
גם  ולהתווכח עם המשנה למלך. אפשר  אפשר לבקש מהתלמידים להסביר את כל הסיבות לכך שאין לגשת 
'לשים' את כל הטענות האלה על כף המאזניים, ואז לשאול: מה בכל זאת גרם ליהודה לקום, לעמוד נגד המשנה 
כל השיקולים  גברו על  והאחריות שיהודה קיבל על עצמו  ולהתווכח איתו? התשובה היא שהמחויבות  למלך 

האחרים, המחויבות של יהודה שנוצרה מכוח הערבות: "כי עבדך ערב את הנער מעם אבי..." )פסוק לב(.
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89. יוסף מתגלה אל אחיו

פרק מה פסוקים א-טו

א. הקדמה 
יוסף החליט שהגיע הזמן לגלות לאחיו את זהותו האמיתית. אחיו עמדו בכל הניסיונות שבהם העמיד אותם, הם לא הפקירו 
את בנימין לגורלו, ויהודה אף מסר את עצמו להצלתו. יוסף ידע שהשיחה שתתפתח בינו לבין אחיו תהיה עמוסה תחושות 
ורגשות והוא רצה לדבר אליהם בפרטיות ללא נוכחות של המצרים הרבים שעמדו במקום, על כן הוא דרש להוציא כל איש 

מעליו בטרם יתוודע לאחיו.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

לפניו  העומדים  המצרים  כל  לפני  יו  ָעָל֔ ִבי֙ם  ּצָ ַהּנִ ל  ְלֹכ֤ לאחיו  ומלהתגלות  מלבכות  ק  ְלִהְתַאּפֵ֗ ף  יֹוֵס֜ ל  א־ָיֹכ֨ ְולֹֽ א 
ף ֶאל־ ע יֹוֵס֖ ֥ ִהְתַוּדַ ֹו ּבְ ַמד ִאיׁש֙ ִאּת֔ יׁש ֵמָעָל֑י כדי שלא לבייש את אחיו בפניהם ְולֹא־ָע֤ יאּו ָכל־ִא֖ א הֹוִצ֥ ְקָר֕ ַוּיִ
ה שמעו מבחוץ את קול הבכי, ומבלי לשמוע  ְרֹעֽ ֥ית ּפַ ע ּבֵ ַמ֖ ׁשְ ִים ַוּיִ ְמ֣עּו ִמְצַר֔ ׁשְ י ַוּיִ ְבִכ֑ ן ֶאת־ֹק֖לֹו ּבִ ֥ ּתֵ יו׃ ב ַוּיִ ֶאָחֽ
ף ֶאל־ֶאָחי֙ו ֲאִנ֣י  אֶמר יֹוֵס֤ את פרטי השיחה, השמועה שאחיו הגיעו עברה מאיש לאיש עד שהגיעה לבית פרעה1׃ ג ַוּיֹ֨

ׁשּו־ָנ֥א  יו ּגְ ף ֶאל־ֶאָח֛ אֶמר יֹוֵס֧ ָנֽיו׃ ד ַוּיֹ֨ י ִנְבֲה֖לּו ִמּפָ ֥ א־ָיְכ֤לּו ֶאָחי֙ו ַלֲע֣נֹות ֹא֔תֹו ּכִ י ְולֹֽ י ָח֑ ף ַה֥עֹוד ָאִב֖ יֹוֵס֔
ַח֙ר  ְצ֗בּו ְוַאל־ִי֨ ָע֣ ה׀ ַאל־ּתֵ ֣ ְיָמה׃ ה ְוַעּתָ י ִמְצָרֽ ם ֹאִת֖ ֥ ר־ְמַכְרּתֶ ם ֲאׁשֶ ף ֲאִחיֶכ֔ אֶמר ֲאִנ֙י יֹוֵס֣ ׁ֑שּו ַוּיֹ֗ ּגָ ֵאַל֖י ַוּיִ
ים ִלְפֵניֶכֽם ה' רצה שאגיע הנה  ִני ֱא-לִֹק֖ ָלַח֥ ה ׁשְ ְחָי֔ י ְלִמֽ ֣ ה ּכִ ּנָ י ֵה֑ ם ֹאִת֖ ֥ י )על ש...( ְמַכְרּתֶ ֽ ם אל תצטערו2 ּכִ יֵניֶכ֔ ֵע֣ ּבְ
ֶרץ עברו כבר שנתיים של רעב ְועֹו֙ד ויש  ֶרב ָהָא֑ ֶק֣ ִים ָהָרָע֖ב ּבְ ָנַת֥ י־ֶז֛ה ׁשְ לפניכם כדי לדאוג לכם למחיה, לאוכל׃ ו ּכִ

ּום ָלֶכ֛ם כדי לשים לכם  ם ָלׂש֥ ִני ֱא-לִֹקי֙ם ִלְפֵניֶכ֔ ָלֵח֤ ׁשְ יר׃ ז ַוּיִ ֽ יׁש ְוָקּצִ ר ֵאין־ָחִר֖ ֥ ים של רעב  ֲאׁשֶ ִנ֔ ׁש ׁשָ עוד ָחֵמ֣

ם  ֤ ַלְחּתֶ ם ׁשְ א־ַאּתֶ֞ ה לֹֽ ֹדָלֽה להצלה גדולה׃ ח ְוַעּתָ֗ ה ּגְ ם ִלְפֵליָט֖ ֶרץ שתישארו בחיים ּוְלַהֲח֣יֹות ָלֶכ֔ ָא֑ ית ּבָ ֵאִר֖ ׁשְ
ה ּוְלָאדֹו֙ן לאחראי ְלָכל־ ב ליועץ3 ְלַפְרֹע֗ י ְלָא֜ ִנֽ יֵמ֨ ים )ה' רצה וגלגל שכך יקרה( ַוְיׂשִ י אלא ָהֱא-לִֹק֑ ֖ ה ּכִ ּנָ ֹאִת֙י ֵה֔
ִים להנהיג את העם4׃ ט ַמֲהרּו֮ ַוֲע֣לּו ֶאל־ָאִב֒י )אבינו דואג, ולכן מהרו ואל תתעכבו!(  ֶרץ ִמְצָרֽ ָכל־ֶא֥ ל ּבְ ֖ י֔תֹו ּוֹמׁשֵ ּבֵ
ד אל תישאר  ֲעֹמֽ ל־ּתַ ה ֵאַל֖י ַאֽ ִים ְרָד֥ ים ְלָא֖דֹון ְלָכל־ִמְצָר֑ ִני ֱא-לִֹק֛ ַמ֧ ף ׂשָ ְנָך֣ יֹוֵס֔ ה ָאַמ֙ר ּבִ יו ּכֹ֤ ם ֵאָל֗ ֣ ַוֲאַמְרּתֶ
ה ּוָבֶנ֖יָך ּוְבֵנ֣י ָבֶנ֑יָך ְוֹצאְנָך֥  ֕ י ַאּתָ יָת ָקרֹו֙ב ֵאַל֔ ן אזור במצרים שנקרא 'ארץ גושן' ְוָהִי֤ ׁשֶ ֶרץ־ּגֹ֗ ֣ ְבֶאֽ ְבּתָ בכנען׃ י ְוָיׁשַ

ׁש שמא  ֵר֛ ּוָ ן־ּתִ ִנ֖ים ָרָע֑ב ּפֶ ׁש ׁשָ י־֛עֹוד ָחֵמ֥ ם אדאג לך לאוכל ּכִ ְתָך֙ ׁשָ֔ י ֹאֽ ֤ ְלּתִ ְך׃ יא ְוִכְלּכַ ר־ָלֽ ּוְבָקְרָך֖ ְוָכל־ֲאׁשֶ
ְך׃ יב )יוסף כנראה ראה שאחיו עדיין לא מאמינים לגמרי  ר־ָלֽ יְתָך֖ ומשפחתך ְוָכל־ֲאׁשֶ ה ּוֵבֽ ֥ תהיה עני )רש=עני(  ַאּתָ

֥ר ֲאֵליֶכֽם  ְמַדּבֵ י ַהֽ י־ִפ֖ ין ּכִ י ִבְנָיִמ֑ יֵניֶכ֙ם ֹר֔אֹות ְוֵעיֵנ֖י ָאִח֣ ֤ה ֵעֽ שהוא אכן אחיהם יוסף, ולכן הוא הוסיף ואמר:( ְוִהּנֵ

שפי מדבר אליכם בלשון הקודש, ושפי מדבר אליכם דברים שאיש לא היה יכול לדעת )כגון ששמי 'יוסף' ושמכרתם אותי 

ם ֶאת־ ֥ ם ְוהֹוַרְדּתֶ ֛ ַהְרּתֶ ם ּוִמֽ ר ְרִאיֶת֑ ֣ ל־ֲאׁשֶ ת ּכָ ִים ְוֵא֖ ִמְצַר֔ בֹוִד֙י ּבְ ל־ּכְ י ֶאת־ּכָ ם ְלָאִב֗ ֣ ְדּתֶ מצרימה(׃ יג ְוִהּגַ

ְ֣בּךְ  יו ַוּיֵ ק ְלָכל־ֶאָח֖ ֥ ֵ יו׃ טו ַוְיַנּשׁ אָרֽ ָכ֖ה ַעל־ַצּוָ ן ּבָ ְ֑בּךְ ּוִבְנָיִמ֔ יו ַוּיֵ ן־ָאִח֖ י ִבְנָיִמֽ אֵר֥ ל ַעל־ַצּוְ ּפֹ֛ ה׃ יד ַוּיִ ּנָ י ֵהֽ ָאִב֖
רק אחרי כל הדברים שהוא אמר, והנשיקות והבכי, השתכנעו האחים שזה אכן  ֹו  יו ִאּתֽ ֥רּו ֶאָח֖ ּבְ ּדִ ן  ֵכ֔ ֲחֵרי  ְוַא֣ ם  ֲעֵליֶה֑

יוסף׃

1  רד"ק. ועיין גם רמב"ן.
2  אל תכעסו על עצמכם.

3  על פי ספורנו. ועיין גם רס"ג ואבן עזרא.
4  יש כאן הדרגה: יועץ לפרעה, אחראי על כל ביתו ומנהיג את העם.
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ה ֶאל ֶאָחיו לֶּ יוֵֹסף ִמְתגַּ יחידה 89

סּוִקים א-טו ֶרק מה פְּ פֶּ

סּוק ג. י ּפָ ְבֵרי יֹוֵסף ַעל-ּפִ ּיּור ֶאת ּדִ ּצִ ִלימּו ּבַ א.   ַהׁשְ

יׁש ֵמָעָל֑י  יאּו ָכל־ִא֖ א הֹוִצ֥ ְקָר֕ יו ַוּיִ ִבי֙ם ָעָל֔ ּצָ ל ַהּנִ ק ְלֹכ֤ ף ְלִהְתַאּפֵ֗ ל יֹוֵס֜ א־ָיֹכ֨ "ְולֹֽ

סּוק א( יו׃" )ּפָ ף ֶאל־ֶאָחֽ ע יֹוֵס֖ ֥ ִהְתַוּדַ ֹו ּבְ ַמד ִאיׁש֙ ִאּת֔ ְולֹא־ָע֤

ה' ֱאמּוָנה ּבַ ְנָאה ׂשִ םֲעָנָוה ֶחֶסדַעִין טֹוָבהַאֲהַבת ִחּנָ ַנְקָמנּות

ַע ֶאל ֶאָחיו? הּוא ִהְתַוּדֵ ׁשֶ ֶחֶדר ּכְ ים נֹוָסִפים ּבַ ְהיּו ֲאָנׁשִ ּיִ ֶכם לֹא ָרָצה יֹוֵסף ׁשֶ ב.   ַמּדּוַע ְלַדְעּתְ

ה ֶאל ֶאָחיו.  ּלֶ ְתּגַ ל יֹוֵסף ַהּמִ ָגה ׁשֶ יגּו ַהּצָ ִתית: ַהּצִ תָּ יָמה כִּ ג.   ְמשִׂ
ָפסּוק ד ּוְבָפסּוק יב.( ר ְלֵהָעֵזר ּבְ ֱאֶמת יֹוֵסף. )ֶאְפׁשָ הּוא ּבֶ ְכֵנַע אֹוָתם ׁשֶ ה ְלׁשַ יַצד יֹוֵסף ְמַנּסֶ ַהְמִחיׁשּו ּכֵ

ה ּנָ י ֵה֑ ם ֹאִת֖ ֥ י־ְמַכְרּתֶ ֽ ם ּכִ יֵניֶכ֔ ֵע֣ ַח֙ר ּבְ ְצ֗בּו ְוַאל־ִי֨ ָע֣ ה׀ ַאל־ּתֵ ֣ "ְוַעּתָ
סּוק ה( ים ִלְפֵניֶכֽם׃" )ּפָ ִני ֱא-לִֹק֖ ָלַח֥ ה ׁשְ ְחָי֔ י ְלִמֽ ֣  ּכִ

יר יֹוֵסף ְלֶאָחיו? ד.   ָמה ִהְסּבִ
ְתִאים. ט ַהּמַ ּפָ ׁשְ יפּו ֶאת ַהּמִ ַהּקִ

ֶכם ְליֹוֵסף. ְתִאימֹות ְלַדְעּתְ י ִמּדֹות ַהּמַ ּתֵ ֲחרּו ׁשְ ה.   ּבַ
ֶהן. ם ּבָ ַחְרּתֶ ירּו ֶזה ָלֶזה ַמּדּוַע ּבְ ְצָבִעים ָיִפים ְוַהְסּבִ ִצְבעּו אֹוָתן ּבִ

ֹו׃" יו ִאּתֽ ֥רּו ֶאָח֖ ּבְ ן ּדִ ֲחֵרי ֵכ֔ ם ְוַא֣ ְ֣בּךְ ֲעֵליֶה֑ יו ַוּיֵ ק ְלָכל־ֶאָח֖ ֥ ֵ "ַוְיַנּשׁ

סּוק. י ַהּפָ ּיּור ֶאת ִדְבֵרי ָהַאִחים ְלַיֲעקֹב ַעל-ּפִ ּצִ ִלימּו ּבַ א.   ַהׁשְ

ֱאֶמת ַחי? ּיֹוֵסף ּבֶ ְכֵנַע ַיֲעקֹב ׁשֶ ּתַ ֶכם ִהׁשְ יַצד ְלַדְעּתְ ה: ּכֵ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ו?  ִכיַרת יֹוֵסף ַעד ַעְכׁשָ ִנים ָעְברּו ִמּמְ ה ׁשָ ּמָ ים ּכַ ְרׁשִ ֶעְזַרת ַהּתַ בּו ּבְ ְ ב.    ַחּשׁ

.        

ּיוֵֹסף ַחי  ִרים ְלַיֲעקֹב שֶׁ ָהַאִחים ְמַבשְּׂ
סּוִקים טז-כח ֶרק מה פְּ פֶּ
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ם׃ ב ֲאִביֶהֽ ל־ַיֲעֹק֖ ַען ֶאֽ ַנ֔ ֶרץ ּכְ אּו֙ ֶא֣ ֹב֨ ִים ַוּיָ ְצָר֑ ֲע֖לּו ִמּמִ ּיַ "ַוֽ

סּוִקים כה-כו( ִים")ּפְ ֶרץ ִמְצָר֑ ָכל־ֶא֣ ל ּבְ ֖ י־֥הּוא ֹמׁשֵ י ְוִכֽ ף ַח֔ ר עֹוד יֹוֵס֣ דּו ֜לֹו ֵלאֹמ֗ ּגִ֨  ַוּיַ

ר... דּו ֜לֹו ֵלאֹמ֗ ּגִ֨ "ַוּיַ

ם׃" ב ֲאִביֶהֽ י ֖רּוַח ַיֲעֹק֥ ִח֕ "ַוּתְ

ְמִכיַרת 
יֹוֵסף

יֹוֵסף עֹוֵמד
ְרעֹה ִלְפֵני ּפַ

ִרים  ָהַאִחים ְמַבּשְׂ
ְלַיֲעקֹב: "עֹוד יֹוֵסף ַחי"

ן   יֹוֵסף ּבֶ
סּוק ב ֶרק לז ּפָ י:  ּפֶ ַעל ּפִ

ן   יֹוֵסף ּבֶ
סּוק מו ֶרק מא ּפָ י:  ּפֶ ַעל ּפִ

ן   יֹוֵסף ּבֶ
בּו ְלַבד... ְ ְַחּשׁ

ִמְצַרִים ִנים ָהָיה יֹוֵסף ֶעֶבד ּבְ ָבע ׁשָ נֹות ׂשָ ָנַתִים ָרָעב 7 ׁשְ ׁשְ

"ַאּלּוף

ְפּדּוף!" ִדּ

ף ֶאל־ֶאָחי֙ו... אֶמר יֹוֵס֤ "ַוּיֹ֨
"!   

ם אֹוִתי.  ַכְרּתֶ ּמְ 1. ֶזה נֹוָרא ְוָאיֹם ׁשֶ
ם אֹוִתי. ַכְרּתֶ ּמְ ן ׁשֶ 2. ֶזה ְמֻצּיָ
ם אֹוִתי.  ם לֹא ְמַכְרּתֶ 3. ַאּתֶ

ָבר טֹוב.  ִכיָרה ֵיֵצא ּדָ ַהּמְ ּמֵ ר ׁשֶ 4. ה' ִסּדֵ

"!      
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 ג. מנגינת הכתוב 
יוסף לא הוכיח את אחיו בתקיפות ולא נזף בהם על מה שעשו לו אלא עשה כל שביכולתו כדי לפייס את אחיו ולהרגיע אותם 

שלא יצטערו יותר מדי ושתחזור לשרור אהבה ואחווה בינו לבינם. הוא טען שיש לראות בעין טובה את כל מה שקרה.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת

במשימה א מתבקשים התלמידים להשלים את דברי יוסף בציור. אומנם שתי מילים בלבד, אבל מילים עוצמתיות...••

 במשימה ב מתבקשים התלמידים לתת את הדעת להוצאת האנשים מהחדר בשעה שיוסף התוודע אל אחיו. ••
יש כאן מיומנויות של הבנה, הבעת דעה וניסוח הדברים בכתב.

משימה ג היא משימה כיתתית. התלמידים מתבקשים להכין הצגה הממחישה את יוסף המתגלה לאחיו ומנסה ••
לשכנע אותם שהוא באמת יוסף ושהוא לא מהתל בהם. בהכנות להצגה אפשר לעורר את התלמידים לשאלה 

 אילו תחושות היו לדעתם ברגע הזה - תדהמה, פחד, שמחה וכדומה.  
כיצד יוסף אכן שכנע את האחים? בפסוק ד הוא מזכיר להם את עניין המכירה - אדם זר לא היה יכול לדעת 

את הפרט הזה. ייתכן מאוד שיוסף גם פירט את סיפור המכירה לפרטיו באופן שרק מי שהיה שם יכול לדעת. 
בפסוק יב מציינת התורה )על פי רש"י( שיוסף דיבר אל אחיו בלשון הקודש. אפשר להעלות רעיונות נוספים 

)עיין למשל ברש"י לפסוק ד ולפסוק כז(.

במשימה ד יש ניסיון להגדיר כיצד התייחס יוסף למכירתו: ודאי שמכירה של אח אינה מעשה טוב, אבל צריך ••
 לראות את הטוב שבכל דבר ולהתמקד באופן שה' גלגל את הדברים לטובה! 

)יש כאן לימוד לחיים על כל דבר שקורה לנו. בהקשר זה אפשר להביא את הסיפור על נחום "איש גם זו".(

במשימה ה מתבקשים התלמידים לבחור שתי מידות שלדעתם מתאימות ביותר להתנהלותו של יוסף בזמן ••
התגלותו אל אחיו. אפשר לקבל מבחר תשובות ולבקש מהתלמידים לנמק את בחירתם.

הרחבות והמחשות נוספות

משימות של 'עין 'טובה' ולימוד זכות: יוסף לימד אותנו להתבונן בכל דבר שקורה ולפרש אותו מתוך מבט טוב. ••
אפשר ליזום מבצע למשך יום, יומיים, שבוע וכו', שבו מאמצים תלמידי הכיתה את התכונה שיוסף לימד אותנו, 

ומביאים פתקים/סיפורים על התבוננות של עין טובה במקום שהיה אפשר לפרש את הדברים אחרת.  

אפשר לספר סיפורים על גדולי ישראל מפורסמים שידעו ללמד זכות בכל מצב, כמו רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. ••
מספרים עליו שפעם אחת, בשעת בוקר מוקדמת, יצא לרחוב העיר מלּווה באחד מפרנסי הקהילה. השניים ראו 
חבורה של עגלונים הממהרים לצאת לדרכם, והם מסדרים את אופני העגלה תוך כדי תפילת שחרית. בן לווייתו 
של ר' לוי יצחק כעס ואמר: "ראה עגלונים אלו. אף כשהם מתפללים, אינם מסיחים ידיהם מאופן העגלה!" נפנה 
רבי לוי יצחק ואמר: "ריבונו של עולם! ראה בניך, העגלונים היקרים. אף כשהם מסדרים את אופני העגלה, אין 

מסיחים דעתם מן התפילה..." 
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 90. האחים מבשרים ליעקב שיוסף חי 
פרק מה פסוקים טז-כח

א. הקדמה 
האחים התרגשו כשהתברר להם שיוסף חי ושהמשנה למלך העומד מולם הוא למעשה אחיהם. פרעה ואנשי ביתו שמחו אף 
הם לגלות שהמשנה למלך איננו עבד פשוט שעלה לגדולה, אלא בן למשפחה מכובדת מארץ כנען. הגיע הזמן לבשר גם ליעקב 

ש"עוד יוסף חי!"

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

יו הם שמחו 'לגלות'  ה ּוְבֵעיֵנ֖י ֲעָבָדֽ ֵעיֵנ֣י ַפְרֹע֔ יַט֙ב ּבְ ף ַוּיִ י יֹוֵס֑ ֖אּו ֲאֵח֣ ר ּבָ ְרֹע֙ה ֵלאֹמ֔ ֤ית ּפַ ע ּבֵ ַמ֗ ל ִנׁשְ טז ְוַהּקֹ֣
את  ֹז֣ יָך  ֶאל־ַאֶח֖ ר  ֱאֹמ֥ ף  ֶאל־יֹוֵס֔ ְרֹע֙ה  ּפַ אֶמר  ַוּיֹ֤ יז  חשובה1׃  במשפחה  ושמדובר  יוסף  של  משפחתו  בני  הם  מי 

ָנַֽען׃ יח ּוְק֧חּו ֶאת־ֲאִביֶכ֛ם ְוֶאת־ ְרָצה ּכְ אּו ַא֥ ם העמיסו תבואה על בהמותיכם ּוְלכּו־ֹב֖ יְרֶכ֔ ִע֣ ֲענּו֙ ֶאת־ּבְ ּו ַטֽ ֲעׂש֑
ִים הדברים הטובים שיש במצרים ְוִאְכ֖לּו ֶאת־ ֶרץ ִמְצַר֔ ם ֶאת־טּו֙ב ֶא֣ ָנ֣ה ָלֶכ֗ אּו ֵאָל֑י ְוֶאּתְ יֶכ֖ם אנשי בתיכם ּוֹב֣ ּתֵ ּבָ

ּו אמור לאחיך  את ֲעׂש֑ ֖יָתה פרעה מצווה את יוסף ֹז֣ ה ֻצּוֵ ֥ ֶרץ תאכלו מהדברים המשובחים שבמצרים׃ יט ְוַאּתָ ֶלב ָהָאֽ ֵח֥
ם׃  ם ֶאת־ֲאִביֶכ֖ם ּוָבאֶתֽ אֶת֥ ם ּוְנׂשָ יֶכ֔ ֶכ֙ם לילדיכם ְוִלְנׁשֵ ִים ֲעָג֗לֹות ְלַטּפְ ֶרץ ִמְצַר֜ שכך יעשו: ְקחּו־ָלֶכ֩ם ֵמֶא֨

ֵליֶכ֑ם אל תחוסו על כליכם ועל רכושכם שבארץ כנען, ואל תתעכבו עד שתארזו הכול, אלא  ס ַעל־ּכְ ֹח֖ ם ַאל־ּתָ יְנֶכ֔ כ ְוֵע֣
ִים ָלֶכ֥ם ֽהּוא כי ממילא תקבלו כאן מטוב כל ארץ מצרים ולא יחסר לכם כלום׃  ֶרץ ִמְצַר֖ ל־ֶא֥ י־֛טּוב ּכָ הזדרזו ובואו ּכִ

ן  ֥ם ָנַת֛ ֶרְך׃ כב ְלֻכּלָ ֽ ה ַלּדָ ן ָלֶה֛ם ֵצָד֖ ֥ ּתֵ ה ַוּיִ י ַפְרֹע֑ ֣ ף ֲעָג֖לֹות ַעל־ּפִ ם יֹוֵס֛ ן ָלֶה֥ ּתֵ֨ ל ַוּיִ ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְ ֲֽעׂשּו־ֵכ֙ן ּבְ כא ַוּיַ
ׁש  ֶסף ְוָחֵמ֖ ּכֶ֔ ׁש ֵמ֣אֹות  ֹל֣ ן ָנַת֙ן ׁשְ ת חליפת בגדים )כמתנה( ּוְלִבְנָיִמ֤ ָמלֹ֑ יׁש לכל אחד מאחיו נתן ֲחִל֣פֹות ׂשְ ָלִא֖
ּוב  ים )עליהם( ִמּט֣ ִא֖ ים ֹנׂשְ ה ֲחֹמִר֔ ָר֣ ֹזא֙ת )את הדברים האלה כמתנה:( ֲעׂשָ ַל֤ח ּכְ יו ׁשָ ת׃ כג ּוְלָאִב֞ ָמלֹֽ ת ׂשְ ֲחִלֹפ֥
֥ח  ּלַ ֶרְך׃ כד ַוְיׁשַ ֽ יו ַלּדָ ר ָוֶלֶ֧חם ּוָמ֛זֹון ְלָאִב֖ ֣ ֹאת ּבָ ׂשְ ת ֹנֽ ר ֲאֹתֹנ֡ ׂשֶ ִים דברים שארץ מצרים השתבחה בהם ְוֶע֣ ִמְצָר֑
ֶרְך אל תריבו בדרך מי אשם במכירתי. הכול יצא לטובה ואין טעם  ֽ ּדָ ֖זּו ּבַ ְרּגְ ל־ּתִ ם ַאֽ אֶמר ֲאֵלֶה֔ ֵל֑כּו ַוּיֹ֣ יו ַוּיֵ ֶאת־ֶאָח֖
ר עֹוד  ֜לֹו ֵלאֹמ֗ דּו  ּגִ֨ ַוּיַ ם׃ כו  ֲאִביֶהֽ ב  ל־ַיֲעֹק֖ ֶאֽ ַען  ַנ֔ ּכְ ֶרץ  ֶא֣ אּו֙  ֹב֨ ַוּיָ ִים  ְצָר֑ ִמּמִ ֲע֖לּו  ּיַ ַוֽ להתווכח על העניין2׃ כה 

י  ֥ ֹו ליבו הפסיק לפעום לרגע מרוב התרגשות ּכִ ָ֣פג ִלּב֔ ִים ַוּיָ ֶרץ ִמְצָר֑ ָכל־ֶא֣ ל ּבְ ֖ י־֥הּוא ֹמׁשֵ י עדיין יוסף חי ְוִכֽ ף ַח֔ יֹוֵס֣
ְר֙א  ם ַוּיַ ֣ר ֲאֵלֶה֔ ּבֶ ר ּדִ ֣ י יֹוֵס֙ף3 ֲאׁשֶ ְבֵר֤ ל־ּדִ ת ּכָ יו ֵא֣ ֣רּו ֵאָל֗ ם והוא התקשה להאמין להם׃ כז ַוְיַדּבְ ין ָלֶהֽ לֹא־ֶהֱאִמ֖
ם גם פיזית, שרוחו שבה אליו וליבו חזר  ב ֲאִביֶהֽ י ֖רּוַח ַיֲעֹק֥ ִח֕ את ֹא֑תֹו ַוּתְ ֣ ף ָלׂשֵ ַל֥ח יֹוֵס֖ ר־ׁשָ ֲעָג֔לֹות ֲאׁשֶ ֶאת־ָה֣
י  ִנ֖י ָח֑ ף ּבְ ב רבה שמחתי על ש... עֹוד־יֹוֵס֥ ל ַר֛ ָרֵא֔ אֶמ֙ר ִיׂשְ לפעום כסדרו; וגם רוחנית, שחזרה אליו רוח הקדש4׃ כח ַוּיֹ֨

ֶרם ָאֽמּות׃ ֶט֥ ּנּו ּבְ ְלָכ֥ה ְוֶאְרֶא֖ ֵאֽ

 

1  רמב"ן: “...כי היה הדבר להם לחרפה שימשול בהם איש נוכרי, עבד מבית האסורים יצא למלוך. ועתה בבוא אליו אחים 
נכבדים ונודע כי הוא הגון להתייצב לפני מלכים, ישמחו כולם בדבר." 

2  על פי רש"י ואבן עזרא.
3  רש"י: “סימן מסר להם במה היה עוסק כשפירש ממנו, בפרשת עגלה ערופה, זהו שנאמר ‘וירא את העגלות אשר שלח יוסף’, 
ולא נאמר ‘אשר שלח פרעה’." הנושא שיעקב למד עם יוסף לפני שהוא ‘נעלם’, הוא סימן מובהק שאיש אינו יכול לדעת, והייתה 

זו הוכחה שאכן יוסף חי.
4  עיין באונקלוס וברש"י.
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ה ֶאל ֶאָחיו לֶּ יוֵֹסף ִמְתגַּ יחידה 89

סּוִקים א-טו ֶרק מה פְּ פֶּ

סּוק ג. י ּפָ ְבֵרי יֹוֵסף ַעל-ּפִ ּיּור ֶאת ּדִ ּצִ ִלימּו ּבַ א.   ַהׁשְ

יׁש ֵמָעָל֑י  יאּו ָכל־ִא֖ א הֹוִצ֥ ְקָר֕ יו ַוּיִ ִבי֙ם ָעָל֔ ּצָ ל ַהּנִ ק ְלֹכ֤ ף ְלִהְתַאּפֵ֗ ל יֹוֵס֜ א־ָיֹכ֨ "ְולֹֽ

סּוק א( יו׃" )ּפָ ף ֶאל־ֶאָחֽ ע יֹוֵס֖ ֥ ִהְתַוּדַ ֹו ּבְ ַמד ִאיׁש֙ ִאּת֔ ְולֹא־ָע֤

ה' ֱאמּוָנה ּבַ ְנָאה ׂשִ םֲעָנָוה ֶחֶסדַעִין טֹוָבהַאֲהַבת ִחּנָ ַנְקָמנּות

ַע ֶאל ֶאָחיו? הּוא ִהְתַוּדֵ ׁשֶ ֶחֶדר ּכְ ים נֹוָסִפים ּבַ ְהיּו ֲאָנׁשִ ּיִ ֶכם לֹא ָרָצה יֹוֵסף ׁשֶ ב.   ַמּדּוַע ְלַדְעּתְ

ה ֶאל ֶאָחיו.  ּלֶ ְתּגַ ל יֹוֵסף ַהּמִ ָגה ׁשֶ יגּו ַהּצָ ִתית: ַהּצִ תָּ יָמה כִּ ג.   ְמשִׂ
ָפסּוק ד ּוְבָפסּוק יב.( ר ְלֵהָעֵזר ּבְ ֱאֶמת יֹוֵסף. )ֶאְפׁשָ הּוא ּבֶ ְכֵנַע אֹוָתם ׁשֶ ה ְלׁשַ יַצד יֹוֵסף ְמַנּסֶ ַהְמִחיׁשּו ּכֵ

ה ּנָ י ֵה֑ ם ֹאִת֖ ֥ י־ְמַכְרּתֶ ֽ ם ּכִ יֵניֶכ֔ ֵע֣ ַח֙ר ּבְ ְצ֗בּו ְוַאל־ִי֨ ָע֣ ה׀ ַאל־ּתֵ ֣ "ְוַעּתָ
סּוק ה( ים ִלְפֵניֶכֽם׃" )ּפָ ִני ֱא-לִֹק֖ ָלַח֥ ה ׁשְ ְחָי֔ י ְלִמֽ ֣  ּכִ

יר יֹוֵסף ְלֶאָחיו? ד.   ָמה ִהְסּבִ
ְתִאים. ט ַהּמַ ּפָ ׁשְ יפּו ֶאת ַהּמִ ַהּקִ

ֶכם ְליֹוֵסף. ְתִאימֹות ְלַדְעּתְ י ִמּדֹות ַהּמַ ּתֵ ֲחרּו ׁשְ ה.   ּבַ
ֶהן. ם ּבָ ַחְרּתֶ ירּו ֶזה ָלֶזה ַמּדּוַע ּבְ ְצָבִעים ָיִפים ְוַהְסּבִ ִצְבעּו אֹוָתן ּבִ

ֹו׃" יו ִאּתֽ ֥רּו ֶאָח֖ ּבְ ן ּדִ ֲחֵרי ֵכ֔ ם ְוַא֣ ְ֣בּךְ ֲעֵליֶה֑ יו ַוּיֵ ק ְלָכל־ֶאָח֖ ֥ ֵ "ַוְיַנּשׁ

סּוק. י ַהּפָ ּיּור ֶאת ִדְבֵרי ָהַאִחים ְלַיֲעקֹב ַעל-ּפִ ּצִ ִלימּו ּבַ א.   ַהׁשְ

ֱאֶמת ַחי? ּיֹוֵסף ּבֶ ְכֵנַע ַיֲעקֹב ׁשֶ ּתַ ֶכם ִהׁשְ יַצד ְלַדְעּתְ ה: ּכֵ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ו?  ִכיַרת יֹוֵסף ַעד ַעְכׁשָ ִנים ָעְברּו ִמּמְ ה ׁשָ ּמָ ים ּכַ ְרׁשִ ֶעְזַרת ַהּתַ בּו ּבְ ְ ב.    ַחּשׁ

.        

ּיוֵֹסף ַחי  ִרים ְלַיֲעקֹב שֶׁ ָהַאִחים ְמַבשְּׂ
סּוִקים טז-כח ֶרק מה פְּ פֶּ
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ם׃ ב ֲאִביֶהֽ ל־ַיֲעֹק֖ ַען ֶאֽ ַנ֔ ֶרץ ּכְ אּו֙ ֶא֣ ֹב֨ ִים ַוּיָ ְצָר֑ ֲע֖לּו ִמּמִ ּיַ "ַוֽ

סּוִקים כה-כו( ִים")ּפְ ֶרץ ִמְצָר֑ ָכל־ֶא֣ ל ּבְ ֖ י־֥הּוא ֹמׁשֵ י ְוִכֽ ף ַח֔ ר עֹוד יֹוֵס֣ דּו ֜לֹו ֵלאֹמ֗ ּגִ֨  ַוּיַ

ר... דּו ֜לֹו ֵלאֹמ֗ ּגִ֨ "ַוּיַ

ם׃" ב ֲאִביֶהֽ י ֖רּוַח ַיֲעֹק֥ ִח֕ "ַוּתְ

ְמִכיַרת 
יֹוֵסף

יֹוֵסף עֹוֵמד
ְרעֹה ִלְפֵני ּפַ

ִרים  ָהַאִחים ְמַבּשְׂ
ְלַיֲעקֹב: "עֹוד יֹוֵסף ַחי"

ן   יֹוֵסף ּבֶ
סּוק ב ֶרק לז ּפָ י:  ּפֶ ַעל ּפִ

ן   יֹוֵסף ּבֶ
סּוק מו ֶרק מא ּפָ י:  ּפֶ ַעל ּפִ

ן   יֹוֵסף ּבֶ
בּו ְלַבד... ְ ְַחּשׁ

ִמְצַרִים ִנים ָהָיה יֹוֵסף ֶעֶבד ּבְ ָבע ׁשָ נֹות ׂשָ ָנַתִים ָרָעב 7 ׁשְ ׁשְ

"ַאּלּוף

ְפּדּוף!" ִדּ

ף ֶאל־ֶאָחי֙ו... אֶמר יֹוֵס֤ "ַוּיֹ֨
"!   

ם אֹוִתי.  ַכְרּתֶ ּמְ 1. ֶזה נֹוָרא ְוָאיֹם ׁשֶ
ם אֹוִתי. ַכְרּתֶ ּמְ ן ׁשֶ 2. ֶזה ְמֻצּיָ
ם אֹוִתי.  ם לֹא ְמַכְרּתֶ 3. ַאּתֶ

ָבר טֹוב.  ִכיָרה ֵיֵצא ּדָ ַהּמְ ּמֵ ר ׁשֶ 4. ה' ִסּדֵ

"!      
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 ג. מנגינת הכתוב 

אחרי 22 שנים של צער ויגון על היעלמותו של יוסף זכה יעקב לבשורה הטובה שיוסף חי! שמחתו שבה אליו ואף רוח הקודש. 

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת

במשימה א נדרשים התלמידים לזהות את עיקר המשפט של האחים - "עוד יוסף חי" - ולכותבו בציור.••

בהצעה 'לשיחה בכיתה' אפשר לדון עם התלמידים בשאלה מה שכנע את יעקב שיוסף אכן חי, במיוחד לאור ••
דברי פסוק כו: "ויפוג ליבו כי לא האמין להם".

 משימה ב - "אלוף דפדוף" - נועדה לחשב את 22 השנים שעברו מאז מכירת יוסף. ••
 ביצוע המשימה דורש דפדוף בפסוקים, איסוף נתונים, עיבוד הנתונים והגעה למסקנה. 

  הערה א: הנתון שעברו רק שנתיים משנות הרעב, מקורו בפרק מו פסוק ו.
 הערה ב: זוהי משימה מאתגרת. ייתכן שחלק מהתלמידים יזדקקו לתיווך.
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 91. ה' מתגלה אל יעקב בדרכו למצרים
פרק מו פסוקים א-ז

א. הקדמה 
יעקב יצא עם כל משפחתו בשמחה ובהתרגשות גדולה לקראת הפגישה עם בנו האהוב יוסף, במצרים. גם יוסף בנו ציפה מאוד 
לבואו, פרעה ציווה שיבוא, וגם הרעב לא הותיר להם הרבה ברירה. ועם זאת, חששות קיננו בליבו: האם ראוי לעזוב את ארץ 
הקודש1? האם ראוי לקחת את בני משפחתו למקום שבו הם עלולים ללמוד ממעשיהם הרעים של המצרים ואף להתבולל? 
עובדת היותם קשורים עכשיו למשפחת המלוכה העצימה מאוד סכנה זו. בדרכו למצרים נגלה אליו ה' והפיג את חששותיו. ה' 
הודיע ליעקב שזרעו לא יתבולל אלא יתפתח לעם גדול; ה' הבטיח ליעקב שירד עימו למצרים, ישמור עליו שם, ואף יעלה אותו 

ואת צאצאיו חזרה לארץ כנען ביום מן הימים.  

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ים הקריב קורבנות2  ח ְזָבִח֔ ֣ ְזּבַ ַבע לבאר שבע בדרכו למצרים ַוּיִ ֑ ָ ָרה ּשׁ ֵא֣ א ּבְ ֹב֖ ר־֔לֹו ַוּיָ ָרֵאל֙ ְוָכל־ֲאׁשֶ ע ִיׂשְ ֤ ּסַ א ַוּיִ
ת  ַמְרֹא֣ ּבְ ָרֵאל֙  ְלִיׂשְ ים׀  אֶמר ֱא-לִֹה֤ ַוּיֹ֨ לא-לוקים, שאביו יצחק חינך אותו להאמין בו3׃ ב  ק  ִיְצָחֽ יו  ָאִב֥ י  ֵלא-לֵֹה֖
יָך א-לוקי יצחק  י ָאִב֑ -ל ֱא-לֵֹה֣ י ָהֵא֖ אֶמר ָאֹנִכ֥ ִֽני׃ ג ַוּיֹ֕ אֶמר ִהּנֵ ב ַוּיֹ֖ ב׀ ַיֲעֹק֑ אֶמר ַיֲעֹק֣ ְיָלה בנבואה בלילה ַוּיֹ֖ ַהּלַ֔
ה  ֵמְרָד֣ תפחד  אל  יָר֙א  ַאל־ּתִ אומר:  אני  לך  ואילו  למצרים4,  ירד  ולא  בארץ  שיישאר  לו  אמרתי  הרעב  שבשנות  אביך 

ְיָמה אני ארד עימך למצרים ואשמור  ָך֙ ִמְצַר֔ ד ִעּמְ י ֵאֵר֤ ם׃ ד ָאֹנִכ֗ ֽ יְמָך֥ ׁשָ ֽ ֖דֹול לעם גדול ֲאׂשִ י־ְל֥גֹוי ּגָ ֽ ְיָמה ּכִ ִמְצַר֔
ית ָי֖דֹו ַעל־ֵעיֶנֽיָך ישים ידו על כל ענייניך  ֥ ף ָיׁשִ ה חזרה לארץ כנען ְויֹוֵס֕ ַעְלָך֣ ַגם־ָעלֹ֑ י ַאֽ שם עליך ועל משפחתך5 ְוָאֹנִכ֖

֙ם  ם ְוֶאת־ַטּפָ ב ֲאִביֶה֗ ל ֶאת־ַיֲעֹק֣ ָרֵא֜ ֨אּו ְבֵנֽי־ִיׂשְ ׂשְ ַבע ַוּיִ ֑ ר ׁשָ ֵא֣ ב ִמּבְ ָ֥קם ַיֲעֹק֖ וצרכיך וישתדל לעשותם6׃ ה ַוּיָ

ר  ֤ ֲאׁשֶ ֙ם  ְוֶאת־ְרכּוׁשָ ם  ֶאת־ִמְקֵניֶה֗ ְק֣חּו  ַוּיִ ו  ֹאֽתֹו׃  את  ֥ ָלׂשֵ ה  ְרֹע֖ ּפַ ַל֥ח  ר־ׁשָ ֲאׁשֶ ֲעָג֕לֹות  ּבָ ם  יֶה֔ ְוֶאת־ְנׁשֵ
יו דינה וכלותיו7 ּוְב֥נֹות  ֹנָת֛ ֹו ּבְ יו ּוְבֵנ֤י ָבָני֙ו ִאּת֔ ָנ֞ ֹו׃ ז ּבָ ב ְוָכל־ַזְר֥עֹו ִאּתֽ ְיָמה ַיֲעֹק֖ אּו ִמְצָר֑ ֹב֖ ַען ַוּיָ ַנ֔ ֶרץ ּכְ ֶא֣ ְכׁשּו֙ ּבְ ָרֽ

ְיָמה׃ ֹו ִמְצָרֽ יא ִאּת֖ ָנ֖יו סרח בת אשר ויוכבד בת לוי8 ְוָכל־ַזְר֑עֹו ֵהִב֥ ּבָ

1  רש"י לפסוק ג.
2  “זבח" הוא קורבן שלמים. קורבן שלמים מיוחד בכך שאת רוב הבשר אוכלים הבעלים ובני המשפחה השמחים בסעודת 
מצווה לשם ה’. רש"ר הירש מסביר שיעקב היה בהתרוממות רוח ובשמחה גדולה אחרי שנודע לו שיוסף חי ואחרי שחזרה אליו 

רוח הקודש, ומתוך שמחתו עשה סעודת מצווה לשם ה’ עם קורבנות שלמים לו ולכל משפחתו.
3  ועיין ברש"י.

4  בפרשת תולדות, פרק כו פסוק ב.
5  גם כשעם ישראל בגלות - ה' נמצא איתנו שם!

6  רשב"ם. וספורנו מפרש: "לא תצטרך לפקוח עיניך להשיג חפציך כי יוסף יגיעם אליך".
7  נשות בניו נחשבות כמו בנותיו. כך מבאר רמב"ן בפרק לז פסוק לה.

8  על פי רש"י. ואף על פי שיוכבד עוד לא נולדה כשהגיעו למצרים )כמובא ברש"י לפסוק טו(, צריך לומר שרומז אליה כבר 
כאן. ורמב"ן כאן מבאר אחרת.
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ַדְרּכוֹ ְלִמְצַרִים ה ֶאל ַיֲעקֹב בְּ לֶּ ה' ִמְתגַּ יחידה 91

סּוִקים א-ז ֶרק מו פְּ פֶּ

ל ַיֲעקֹב ֵמֶחְברֹון ְלִמְצַרִים. עֹו ׁשֶ ה ֶאת ַמּסָ ּפָ ּמַ נּו ּבַ א.   ַסּמְ

י ִסּבֹות.( ּתֵ ְתבּו ׁשְ ב.   ַמּדּוַע ָרָצה ַיֲעקֹב ָלֶרֶדת ְלִמְצַרִים? )ּכִ

 .1

    

 .2

כֹוָנה.( ׁשּוָבה ַהּנְ יפּו ֶאת ַהּתְ ָפסּוק ֶזה? )ַהּקִ יָרא" ּבְ ים "ַאל ּתִ ּלִ רּוׁש ַהּמִ ג.   ָמה ּפֵ

ְצִרים. ְרֶאה ֶאת ַהּמִ ַאל ּתִ  .1

ֶרֶדת ְלִמְצַרִים. ְפַחד ִמּלָ ַאל ּתִ  .2

ְקָרִאים "ֵמְרָדה". ּנִ ים ׁשֶ יֶרה ִחּצִ ַאל ּתִ  .3

ְרִמילֹון.( ּתַ יִריָדתֹו ְלִמְצַרִים? )ֵהָעְזרּו ּבַ ַחד ַיֲעקֹב ּבִ ה ּפַ ִלימּו ִמּמָ ד.   ַהׁשְ

ַחד ׁשֶ   1.  ַיֲעקֹב ּפָ

ם׃" ֽ יְמָך֥ ׁשָ ֽ ֖דֹול ֲאׂשִ י־ְל֥גֹוי ּגָ ֽ ׁשּוַבת ה': "ּכִ ּתְ

ַחד ׁשֶ  ַיֲעקֹב ּפָ  .2

ְיָמה" ָך֙ ִמְצַר֔ ד ִעּמְ י ֵאֵר֤ ׁשּוַבת ה': "ָאֹנִכ֗ ּתְ

ַחד ׁשֶ  ַיֲעקֹב ּפָ  .3

ה" ַעְלָך֣ ַגם־ָעלֹ֑ י ַאֽ ׁשּוַבת ה': "ְוָאֹנִכ֖ ּתְ

ַבע" ֑ ָ ָרה ּשׁ ֵא֣ א ּבְ ֹב֖ ר־֔לֹו ַוּיָ ָרֵאל֙ ְוָכל־ֲאׁשֶ ע ִיׂשְ ֤ ּסַ "ַוּיִ
סּוק א( )ּפָ

סּוק כב( ֶרק י ּפָ ָבִרים ּפֶ ׁש ּדְ ַמִים ָלֹרב." )ֻחּמַ ָ כֹוְכֵבי ַהּשׁ ְמָך ה' ֱא-לֶֹקיָך ּכְ ה ׂשָ ְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאֹבֶתיָך ִמְצָרְיָמה ְוַעּתָ ׁשִ "ּבְ

ֶכם ׁשְ

ֶחְברֹון
ָרר ּגְ

ַבע ֵאר-ׁשֶ ִמְצַרִיםְבּ

ְרִמילוֹן: תַּ

הּוא ִיְהֶיה ָרחֹוק ֵמה'.

ּגֹוִיים.  ב ּבַ ַזְרעֹו ִיְתַעְרּבֵ

ִמְצַרִים ְלעֹוָלם. ֲארּו ּבְ ָ  ֵהם ִיּשׁ

סּוִקים ב-ג(  ְיָמה..." )ּפְ ה ִמְצַר֔ יָר֙א ֵמְרָד֣ ָרֵאל֙ ... ַאל־ּתִ ים׀ ְלִיׂשְ אֶמר ֱא-לִֹה֤ "ַוּיֹ֨

ְגָמה(. ּדֻ מֹו ּבַ ְרדּו ְלִמְצַרִים )ּכְ ּיָ ֵני ֵלָאה ׁשֶ מֹות ּבְ ׁש ָצהֹב ֶאת ׁשְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ א.  ַסּמְ

ם. ָמה ַהּתֹוָצָאה?  ְנּתֶ ּמַ ּסִ מֹות ׁשֶ ֵ ב.   ְמנּו ֶאת ַהּשׁ

סּוק טו?  סֹוף ּפָ ּבְ ּכּום ׁשֶ ר ּתֹוֵאם ֶאת ַהּסִ ְסּפָ ג.    ַהִאם ַהּמִ

ִרים? ְסּפָ ין ַהּמִ ל ּבֵ יר ֶאת ַהֶהְבּדֵ ר ְלַהְסּבִ יַצד ֶאְפׁשָ ה: ּכֵ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ד.    ְלׂשִ

ְרדּו ְלִמְצַרִים. ּיָ ה ׁשֶ ֵני ִזְלּפָ מֹות ּבְ ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ׁשְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ה.   ַסּמְ

ם(. ּנֹוְלדּו ׁשָ ְרדּו ְלִמְצַרִים )אֹו ׁשֶ ּיָ ֵני ָרֵחל ׁשֶ מֹות ּבְ ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ׁשְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ  ו.   ַסּמְ

ְרדּו ְלִמְצַרִים. ּיָ ְלָהה ׁשֶ ֵני ּבִ מֹות ּבְ ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ׁשְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ז.    ַסּמְ

יעּו ְלִמְצַרִים:    ִהּגִ ֵני ַיֲעקֹב ׁשֶ ל ּבְ ָרם ׁשֶ ם ֶאת ִמְסּפָ ַסּכֵ ּבֹון ַהּמְ יל ֶחׁשְ ְרּגִ ְתבּו ּתַ ח. ּכִ

ְיִריַדת ַיֲעקֹב ּוָבָניו ְלִמְצַרִים
סּוִקים ח-כז ֶרק מו פְּ פֶּ
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ן  ְראּוֵב֑ ּוְבֵנ֖י  ט  ן׃  ְראּוֵבֽ ב  ַיֲעֹק֖ ר  ֹכ֥ ּבְ ּוָבָנ֑יו  ב  ַיֲעֹק֣ ְיָמה  ִמְצַר֖ ים  ִא֥ ַהּבָ ָרֵא֛ל  ֵנֽי־ִיׂשְ ּבְ ֧מֹות  ׁשְ ה  ּלֶ ְוֵא֨ ח 
ַנֲעִנֽית׃ ּכְ ן־ַהֽ ֖אּול ּבֶ ַחר ְוׁשָ ין ְוֹצ֑ ַהד ְוָיִכ֣ ין ְוֹא֖ ל ְוָיִמ֛ ְמ֗עֹון ְימּוֵא֧ י׃ י ּוְבֵנ֣י ׁשִ ּוא ְוֶחְצ֥רֹון ְוַכְרִמֽ  ֲח֥נֹוְך ּוַפּל֖

ְואֹוָנ֙ן  ֵע֤ר  ָמת  ַוּיָ֨ ָוָזַ֑רח  ֶרץ  ָוֶפ֣ ָל֖ה  ְוׁשֵ ְואֹוָנ֛ן  ֵע֧ר  ה  ְיהּוָד֗ ּוְבֵנ֣י  יב  י׃  ּוְמָרִרֽ ְקָה֖ת  ֹון  ְרׁש֕ ּגֵ י  ֵלִו֑ ּוְבֵנ֖י  יא 

׃  ְמֽרֹון  ְוׁשִ ְו֥יֹוב  ֖ה  ּוֻפּוָ ּתֹוָל֥ע  שָכ֑ר  ִיׂשָ ּוְבֵנ֖י  יג  ׃  ְוָחֽמּול  ֶחְצ֥רֹון  ֶרץ  ְבֵני־ֶפ֖ ְה֥יּו  ַוּיִ ַען  ַנ֔ ּכְ ֶרץ  ֶא֣  ּבְ
יָנ֣ה  ת ּדִ ם ְוֵא֖ ן ֲאָר֔ ֣ ַפּדַ ה ְלַיֲעֹק֙ב ּבְ ר ָיְֽלָד֤ ה ֲאׁשֶ֨ ֵנ֣י ֵלָא֗ ה׀ ּבְ ּלֶ ל׃ טו ֵא֣ ֶרד ְוֵא֖לֹון ְוַיְחְלֵאֽ ן ֶס֥ יד ּוְבֵנ֖י ְזבּוֻל֑

ׁש׃ לֹֽ ים ְוׁשָ ֥ ֹלׁשִ יו ׁשְ ָנ֛יו ּוְבנֹוָת֖ ל־ֶנֶ֧פׁש ּבָ ֹו ּכָ ִבּת֑

י ּוְבִריָע֖ה     ִו֥ ָו֛ה ְוִיׁשְ ר ִיְמָנ֧ה ְוִיׁשְ י׃ יז ּוְבֵנ֣י ָאׁשֵ֗ י ְוַאְרֵאִלֽ י ַוֲֽארֹוִד֖ ן ֵעִר֥ ֖י ׁשּוִנ֣י ְוֶאְצּבֹ֑ ד ִצְפ֥יֹון ְוַחּגִ טז ּוְבֵנ֣י ָג֔
ל׃  יֵאֽ ֶבר ּוַמְלּכִ ה ֶח֖ ם ּוְבֵנ֣י ְבִריָע֔ ַרח ֲאֹחָת֑ ֣ ְוׂשֶ

ה ָנֶֽפׁש׃  ֵר֖ ׁש ֶעׂשְ ֥ ב ׁשֵ ֙ה ְלַיֲעֹק֔ ּלֶ ֶלד ֶאת־ֵא֨ ֤ ֹו ַוּתֵ ה ִבּת֑ ן ְלֵלָא֣ ן ָלָב֖ ר־ָנַת֥ ה ֲאׁשֶ ֵנ֣י ִזְלּפָ֔ ה ּבְ יח ֵאּלֶ

ת־ ת ּבַ ְסַנ֔ ר ָיְֽלָדה־ּלֹו֙ ָאֽ ֤ ֶרץ ִמְצַרִי֒ם ֲאׁשֶ ֶא֣ ֵל֣ד ְליֹוֵס֮ף ּבְ ּוָ ן׃ כ ַוּיִ ף ּוִבְנָיִמֽ ב יֹוֵס֖ ת ַיֲעֹק֔ ׁשֶ ֵנ֤י ָרֵחל֙ ֵא֣ יט ּבְ

י  ן ֵאִח֣ א ְוַנֲעָמ֖ ָר֥ ל ּגֵ ֔ ּבֵ ֶכ֙ר ְוַאׁשְ ַ֤לע ָוֶב֨ ן ּבֶ ִים׃ כא ּוְבֵנ֣י ִבְנָיִמ֗ ֖ה ְוֶאת־ֶאְפָרֽ ֶ ן ֶאת־ְמַנּשׁ ן ֹא֑ ֵה֣ ַרע ּכֹ ֹוִטי ֶפ֖ ּפ֥
ר׃  ֽ ה ָעׂשָ ָע֥ ל־ֶנֶ֖פׁש ַאְרּבָ ב ּכָ ֖ד ְלַיֲעֹק֑ ר ֻיּלַ ֥ ל ֲאׁשֶ ֵנ֣י ָרֵח֔ ה ּבְ ׃ כב ֵאּלֶ ְרּדְ ים ָוָאֽ ֖ ים ְוֻחּפִ ֥ אׁש ֻמּפִ ָוֹר֑

ֽם׃  ּלֵ ל ְוגּוִנ֖י ְוֵיֶ֥צר ְוׁשִ י ַיְחְצֵא֥ ִל֑ ים׃ כד ּוְבֵנ֖י ַנְפּתָ ֽ ן ֻחׁשִ כג ּוְבֵני־ָד֖

ְבָעֽה׃  ל־ֶנֶ֥פׁש ׁשִ ב ּכָ ה ְלַיֲעֹק֖ ּלֶ ֶלד ֶאת־ֵא֛ ֧ ֹו ַוּתֵ ּת֑ ל ּבִ ן ְלָרֵח֣ ן ָלָב֖ ר־ָנַת֥ ה ֲאׁשֶ ֵנ֣י ִבְלָה֔ ה ּבְ כה ֵאּלֶ

ׁש׃  ֽ ים ָוׁשֵ ֥ ִ ּשׁ ל־ֶנֶ֖פׁש ׁשִ ב ּכָ י ְבֵני־ַיֲעֹק֑ ֣ ַב֖ד ְנׁשֵ י ְיֵר֔כֹו ִמּלְ ְיָמ֙ה ֹיְצֵא֣ ב ִמְצַר֨ ה ְלַיֲעֹק֤ ָא֨ ֶפׁש ַהּבָ ל־ַהּנֶ כו ּכָ
ים׃ ְבִעֽ ְיָמה ׁשִ ָאה ִמְצַר֖ ֥ ב ַהּבָ ֶ֧פׁש ְלֵבֽית־ַיֲעֹק֛ ל־ַהּנֶ ָנִ֑ים ּכָ ִים ֶנֶ֣פׁש ׁשְ ד־֥לֹו ְבִמְצַר֖ ר־ֻיּלַ ף ֲאׁשֶ כז ּוְבֵנ֥י יֹוֵס֛

33

ַבע...  ֑ ר ׁשָ ֵא֣ ב ִמּבְ ָ֥קם ַיֲעֹק֖  "ַוּיָ
ְיָמה אּו ִמְצָר֑ ֹב֖ ַוּיָ

ֹו׃" ב ְוָכל־ַזְר֥עֹו ִאּתֽ ַיֲעֹק֖

75

  ג. מנגינת הכתוב 

ה' משגיח ושומר על עם ישראל גם בתקופות הקשות ביותר של גלות וצרות. 

"רבי נתן אומר: חביבים ישראל שבכל מקום שגלו שכינה עמהם: גלו למצרים שכינה עמהם, שנאמר )שמואל א ב( הנגלה 

נגליתי אל בית אביך בהיותם במצרים לבית פרעה; גלו לבבל שכינה עמהם, שנאמר )ישעיה מג( למענכם שולחתי בבלה; גלו 

לעילם שכינה עמהם, שנאמר )ירמיה מט( ושמתי כסאי בעילם והאבדתי משם מלך ושרים; גלו לאדום שכינה עמהם, שנאמר 

)ישעיה סג( מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה." )מדרש ספרי על במדבר לה, לד(

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת

 במשימה א מתבקשים התלמידים לשרטט את מסעו של יעקב למצרים.••
עליהם לשים לב לדברי הפסוק, שיעקב עבר דרך באר שבע. 

משימה ב נועדה להתמקד בסיבות העיקריות לירידתו של יעקב מצרימה )לפגוש את יוסף ומפני הרעב(.••

משימה ג נועדה להבין את הביטוי "אל תירא" ולהסיק מכך שיעקב פחד מהירידה למצרים )שהרי אין אומרים ••
"אל תירא" אלא למי שירא(.

משימה ד נועדה להסיק מתוך דברי ה' מה הם הדברים שמהם פחד יעקב.••
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 92. ירידת יעקב ובניו למצרים
פרק מו פסוקים ח-כז

א. הקדמה 

בהגיעם למצרים מנו משפחת בני יעקב 70 נפש. מתוכם 66 יצאו לדרך מארץ כנען, 3 היו כבר במצרים )יוסף ובניו(, ואחת - 

יוכבד - נולדה בכניסה למצרים. נוסף על כך היו נשות הבנים ויעקב עצמו. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ֲח֥נֹוְך  ן  ְראּוֵב֑ ּוְבֵנ֖י  ט  ן׃  ְראּוֵבֽ ב  ַיֲעֹק֖ ר  ֹכ֥ ּבְ ּוָבָנ֑יו  ב  ַיֲעֹק֣ ְיָמה  ִמְצַר֖ ים  ִא֥ ַהּבָ ָרֵא֛ל  ֵנֽי־ִיׂשְ ּבְ ֧מֹות  ׁשְ ה  ּלֶ ְוֵא֨ ח 
ַנֲעִנֽית לשמעון הייתה  ּכְ ן־ַהֽ ֖אּול ּבֶ ַחר ְוׁשָ ין ְוֹצ֑ ַהד ְוָיִכ֣ ין ְוֹא֖ ל ְוָיִמ֛ ְמ֗עֹון ְימּוֵא֧ י׃ י ּוְבֵנ֣י ׁשִ ּוא ְוֶחְצ֥רֹון ְוַכְרִמֽ ּוַפּל֖
ָל֖ה  ה ֵע֧ר ְואֹוָנ֛ן ְוׁשֵ י׃ יב ּוְבֵנ֣י ְיהּוָד֗ ֹון ְקָה֖ת ּוְמָרִרֽ ְרׁש֕ י ּגֵ כנראה אישה נוספת, כנענית, וממנה נולד בן זה1׃ יא ּוְבֵנ֖י ֵלִו֑

֖ה  שָכ֑ר ּתֹוָל֥ע ּוֻפּוָ ֶרץ ֶחְצ֥רֹון ְוָחֽמּול׃ יג ּוְבֵנ֖י ִיׂשָ ְה֥יּו ְבֵני־ֶפ֖ ַוּיִ ַען2  ַנ֔ ּכְ ֶרץ  ֶא֣ ָמת ֵע֤ר ְואֹוָנ֙ן ּבְ ַוּיָ֨ ָוָזַ֑רח  ֶרץ  ָוֶפ֣
ם  ן ֲאָר֔ ֣ ַפּדַ ה ְלַיֲעֹק֙ב ּבְ ר ָיְֽלָד֤ ה ֲאׁשֶ֨ ֵנ֣י ֵלָא֗ ה׀ ּבְ ּלֶ ל׃ טו ֵא֣ ֶרד ְוֵא֖לֹון ְוַיְחְלֵאֽ ן ֶס֥ ְמֽרֹון׃ יד ּוְבֵנ֖י ְזבּוֻל֑ ְו֥יֹוב ְוׁשִ
ׁש )והרי כשסופרים את השמות המנויים בפסוקים מגיעים  לֹֽ ים ְוׁשָ ֥ ֹלׁשִ יו ׁשְ ָנ֛יו ּוְבנֹוָת֖ ל־ֶנֶ֧פׁש ּבָ ֹו ּכָ יָנ֣ה ִבּת֑ ת ּדִ ְוֵא֖
֖י  ד ִצְפ֥יֹון ְוַחּגִ רק ל-32 נפש? אומר רש"י שהתורה הוסיפה למניין את יוכבד בת לוי שנולדה בכניסתם למצרים(׃ טז ּוְבֵנ֣י ָג֔

ה  ם ּוְבֵנ֣י ְבִריָע֔ ַרח ֲאֹחָת֑ ֣ י ּוְבִריָע֖ה ְוׂשֶ ִו֥ ָו֛ה ְוִיׁשְ ר ִיְמָנ֧ה ְוִיׁשְ י׃ יז ּוְבֵנ֣י ָאׁשֵ֗ י ְוַאְרֵאִלֽ י ַוֲֽארֹוִד֖ ן ֵעִר֥ ׁשּוִנ֣י ְוֶאְצּבֹ֑
ה  ֵר֖ ׁש ֶעׂשְ ֥ ב ׁשֵ ֙ה ְלַיֲעֹק֔ ּלֶ ֶלד ֶאת־ֵא֨ ֤ ֹו ַוּתֵ ה ִבּת֑ ן ְלֵלָא֣ ן ָלָב֖ ר־ָנַת֥ ה ֲאׁשֶ ֵנ֣י ִזְלּפָ֔ ה ּבְ ל׃ יח ֵאּלֶ יֵאֽ ֶבר ּוַמְלּכִ ֶח֖
ת  ְסַנ֔ ר ָיְֽלָדה־ּלֹו֙ ָאֽ ֤ ֶרץ ִמְצַרִי֒ם ֲאׁשֶ ֶא֣ ֵל֣ד ְליֹוֵס֮ף ּבְ ּוָ ַוּיִ ן׃ כ  ף ּוִבְנָיִמֽ ב3 יֹוֵס֖ ת ַיֲעֹק֔ ׁשֶ ֵא֣ ֵנ֤י ָרֵחל֙  ָנֶֽפׁש׃ יט ּבְ
י  ן ֵאִח֣ א ְוַנֲעָמ֖ ָר֥ ל ּגֵ ֔ ּבֵ ֶכ֙ר ְוַאׁשְ ַ֤לע ָוֶב֨ ן ּבֶ ִים׃ כא ּוְבֵנ֣י ִבְנָיִמ֗ ֖ה ְוֶאת־ֶאְפָרֽ ֶ ן ֶאת־ְמַנּשׁ ן ֹא֑ ֵה֣ ַרע ּכֹ ֹוִטי ֶפ֖ ת־ּפ֥ ּבַ
ן  ר׃ כג ּוְבֵני־ָד֖ ֽ ה ָעׂשָ ָע֥ ל־ֶנֶ֖פׁש ַאְרּבָ ב ּכָ ֖ד ְלַיֲעֹק֑ ר ֻיּלַ ֥ ל ֲאׁשֶ ֵנ֣י ָרֵח֔ ה ּבְ ׃ כב ֵאּלֶ ְרּדְ ים ָוָאֽ ֖ ים ְוֻחּפִ ֥ אׁש ֻמּפִ ָוֹר֑
ֶלד  ֧ ֹו ַוּתֵ ּת֑ ל ּבִ ן ְלָרֵח֣ ן ָלָב֖ ר־ָנַת֥ ה ֲאׁשֶ ֵנ֣י ִבְלָה֔ ה ּבְ ֽם׃ כה ֵאּלֶ ּלֵ ל ְוגּוִנ֖י ְוֵיֶ֥צר ְוׁשִ י ַיְחְצֵא֥ ִל֑ ים׃ כד ּוְבֵנ֖י ַנְפּתָ ֽ ֻחׁשִ
)הטעם באות אל"ף: הבאה = שבאה עכשיו, בהווה(  ה  ָא֨ ַהּבָ ֶפׁש  ל־ַהּנֶ ּכָ ְבָעֽה׃ כו  ׁשִ ל־ֶנֶ֥פׁש  ּכָ ב  ְלַיֲעֹק֖ ה  ּלֶ ֶאת־ֵא֛
ד־֥לֹו  ר־ֻיּלַ ף ֲאׁשֶ ׁש׃ כז ּוְבֵנ֥י יֹוֵס֛ ֽ ים ָוׁשֵ ֥ ִ ּשׁ ל־ֶנֶ֖פׁש ׁשִ ב ּכָ י ְבֵני־ַיֲעֹק֑ ֣ ַב֖ד ְנׁשֵ י ְיֵר֔כֹו ִמּלְ ְיָמ֙ה ֹיְצֵא֣ ב ִמְצַר֨ ְלַיֲעֹק֤
ְיָמה  ָאה )הטעם באות בי"ת: הבאה = שבאה כבר, בעבר( ִמְצַר֖ ֥ ב ַהּבָ ֶ֧פׁש ְלֵבֽית־ַיֲעֹק֛ ל־ַהּנֶ ָנִ֑ים ּכָ ִים ֶנֶ֣פׁש ׁשְ ְבִמְצַר֖

ים )עם יוכבד, כנ"ל(׃   ְבִעֽ ׁשִ

 ג. מנגינת הכתוב 
 בשבעים נפש ירדו אבותינו למצרים, כפי שאנו אומרים בהגדה של פסח: 

ָמה שנאמר )בחומש דברים, פרק י פסוק כב( 'בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה ועתה שמך ה' א-לוקיך  "במתי מעט, ּכְ
ככוכבי השמים לרוב'." 

1  אבן עזרא. ועיין ברש"י פירוש אחר.
2  כפי שמסופר בפרשת ‘וישב’ פרק לח פסוקים ז-י.

3  רק על רחל נאמר “אשת יעקב". רש"י מסביר שהתורה מציינת בכך שרחל הייתה אשתו העיקרית של יעקב.
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ַדְרּכוֹ ְלִמְצַרִים ה ֶאל ַיֲעקֹב בְּ לֶּ ה' ִמְתגַּ יחידה 91

סּוִקים א-ז ֶרק מו פְּ פֶּ

ל ַיֲעקֹב ֵמֶחְברֹון ְלִמְצַרִים. עֹו ׁשֶ ה ֶאת ַמּסָ ּפָ ּמַ נּו ּבַ א.   ַסּמְ

י ִסּבֹות.( ּתֵ ְתבּו ׁשְ ב.   ַמּדּוַע ָרָצה ַיֲעקֹב ָלֶרֶדת ְלִמְצַרִים? )ּכִ

 .1

    

 .2

כֹוָנה.( ׁשּוָבה ַהּנְ יפּו ֶאת ַהּתְ ָפסּוק ֶזה? )ַהּקִ יָרא" ּבְ ים "ַאל ּתִ ּלִ רּוׁש ַהּמִ ג.   ָמה ּפֵ

ְצִרים. ְרֶאה ֶאת ַהּמִ ַאל ּתִ  .1

ֶרֶדת ְלִמְצַרִים. ְפַחד ִמּלָ ַאל ּתִ  .2

ְקָרִאים "ֵמְרָדה". ּנִ ים ׁשֶ יֶרה ִחּצִ ַאל ּתִ  .3

ְרִמילֹון.( ּתַ יִריָדתֹו ְלִמְצַרִים? )ֵהָעְזרּו ּבַ ַחד ַיֲעקֹב ּבִ ה ּפַ ִלימּו ִמּמָ ד.   ַהׁשְ

ַחד ׁשֶ   1.  ַיֲעקֹב ּפָ

ם׃" ֽ יְמָך֥ ׁשָ ֽ ֖דֹול ֲאׂשִ י־ְל֥גֹוי ּגָ ֽ ׁשּוַבת ה': "ּכִ ּתְ

ַחד ׁשֶ  ַיֲעקֹב ּפָ  .2

ְיָמה" ָך֙ ִמְצַר֔ ד ִעּמְ י ֵאֵר֤ ׁשּוַבת ה': "ָאֹנִכ֗ ּתְ

ַחד ׁשֶ  ַיֲעקֹב ּפָ  .3

ה" ַעְלָך֣ ַגם־ָעלֹ֑ י ַאֽ ׁשּוַבת ה': "ְוָאֹנִכ֖ ּתְ

ַבע" ֑ ָ ָרה ּשׁ ֵא֣ א ּבְ ֹב֖ ר־֔לֹו ַוּיָ ָרֵאל֙ ְוָכל־ֲאׁשֶ ע ִיׂשְ ֤ ּסַ "ַוּיִ
סּוק א( )ּפָ

סּוק כב( ֶרק י ּפָ ָבִרים ּפֶ ׁש ּדְ ַמִים ָלֹרב." )ֻחּמַ ָ כֹוְכֵבי ַהּשׁ ְמָך ה' ֱא-לֶֹקיָך ּכְ ה ׂשָ ְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאֹבֶתיָך ִמְצָרְיָמה ְוַעּתָ ׁשִ "ּבְ

ֶכם ׁשְ

ֶחְברֹון
ָרר ּגְ

ַבע ֵאר-ׁשֶ ִמְצַרִיםְבּ

ְרִמילוֹן: תַּ

הּוא ִיְהֶיה ָרחֹוק ֵמה'.

ּגֹוִיים.  ב ּבַ ַזְרעֹו ִיְתַעְרּבֵ

ִמְצַרִים ְלעֹוָלם. ֲארּו ּבְ ָ  ֵהם ִיּשׁ

סּוִקים ב-ג(  ְיָמה..." )ּפְ ה ִמְצַר֔ יָר֙א ֵמְרָד֣ ָרֵאל֙ ... ַאל־ּתִ ים׀ ְלִיׂשְ אֶמר ֱא-לִֹה֤ "ַוּיֹ֨

ְגָמה(. ּדֻ מֹו ּבַ ְרדּו ְלִמְצַרִים )ּכְ ּיָ ֵני ֵלָאה ׁשֶ מֹות ּבְ ׁש ָצהֹב ֶאת ׁשְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ א.  ַסּמְ

ם. ָמה ַהּתֹוָצָאה?  ְנּתֶ ּמַ ּסִ מֹות ׁשֶ ֵ ב.   ְמנּו ֶאת ַהּשׁ

סּוק טו?  סֹוף ּפָ ּבְ ּכּום ׁשֶ ר ּתֹוֵאם ֶאת ַהּסִ ְסּפָ ג.    ַהִאם ַהּמִ

ִרים? ְסּפָ ין ַהּמִ ל ּבֵ יר ֶאת ַהֶהְבּדֵ ר ְלַהְסּבִ יַצד ֶאְפׁשָ ה: ּכֵ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ד.    ְלׂשִ

ְרדּו ְלִמְצַרִים. ּיָ ה ׁשֶ ֵני ִזְלּפָ מֹות ּבְ ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ׁשְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ה.   ַסּמְ

ם(. ּנֹוְלדּו ׁשָ ְרדּו ְלִמְצַרִים )אֹו ׁשֶ ּיָ ֵני ָרֵחל ׁשֶ מֹות ּבְ ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ׁשְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ  ו.   ַסּמְ

ְרדּו ְלִמְצַרִים. ּיָ ְלָהה ׁשֶ ֵני ּבִ מֹות ּבְ ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ׁשְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ז.    ַסּמְ

יעּו ְלִמְצַרִים:    ִהּגִ ֵני ַיֲעקֹב ׁשֶ ל ּבְ ָרם ׁשֶ ם ֶאת ִמְסּפָ ַסּכֵ ּבֹון ַהּמְ יל ֶחׁשְ ְרּגִ ְתבּו ּתַ ח. ּכִ

ְיִריַדת ַיֲעקֹב ּוָבָניו ְלִמְצַרִים
סּוִקים ח-כז ֶרק מו פְּ פֶּ
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ן  ְראּוֵב֑ ּוְבֵנ֖י  ט  ן׃  ְראּוֵבֽ ב  ַיֲעֹק֖ ר  ֹכ֥ ּבְ ּוָבָנ֑יו  ב  ַיֲעֹק֣ ְיָמה  ִמְצַר֖ ים  ִא֥ ַהּבָ ָרֵא֛ל  ֵנֽי־ִיׂשְ ּבְ ֧מֹות  ׁשְ ה  ּלֶ ְוֵא֨ ח 
ַנֲעִנֽית׃ ּכְ ן־ַהֽ ֖אּול ּבֶ ַחר ְוׁשָ ין ְוֹצ֑ ַהד ְוָיִכ֣ ין ְוֹא֖ ל ְוָיִמ֛ ְמ֗עֹון ְימּוֵא֧ י׃ י ּוְבֵנ֣י ׁשִ ּוא ְוֶחְצ֥רֹון ְוַכְרִמֽ  ֲח֥נֹוְך ּוַפּל֖

ְואֹוָנ֙ן  ֵע֤ר  ָמת  ַוּיָ֨ ָוָזַ֑רח  ֶרץ  ָוֶפ֣ ָל֖ה  ְוׁשֵ ְואֹוָנ֛ן  ֵע֧ר  ה  ְיהּוָד֗ ּוְבֵנ֣י  יב  י׃  ּוְמָרִרֽ ְקָה֖ת  ֹון  ְרׁש֕ ּגֵ י  ֵלִו֑ ּוְבֵנ֖י  יא 

׃  ְמֽרֹון  ְוׁשִ ְו֥יֹוב  ֖ה  ּוֻפּוָ ּתֹוָל֥ע  שָכ֑ר  ִיׂשָ ּוְבֵנ֖י  יג  ׃  ְוָחֽמּול  ֶחְצ֥רֹון  ֶרץ  ְבֵני־ֶפ֖ ְה֥יּו  ַוּיִ ַען  ַנ֔ ּכְ ֶרץ  ֶא֣  ּבְ
יָנ֣ה  ת ּדִ ם ְוֵא֖ ן ֲאָר֔ ֣ ַפּדַ ה ְלַיֲעֹק֙ב ּבְ ר ָיְֽלָד֤ ה ֲאׁשֶ֨ ֵנ֣י ֵלָא֗ ה׀ ּבְ ּלֶ ל׃ טו ֵא֣ ֶרד ְוֵא֖לֹון ְוַיְחְלֵאֽ ן ֶס֥ יד ּוְבֵנ֖י ְזבּוֻל֑

ׁש׃ לֹֽ ים ְוׁשָ ֥ ֹלׁשִ יו ׁשְ ָנ֛יו ּוְבנֹוָת֖ ל־ֶנֶ֧פׁש ּבָ ֹו ּכָ ִבּת֑

י ּוְבִריָע֖ה     ִו֥ ָו֛ה ְוִיׁשְ ר ִיְמָנ֧ה ְוִיׁשְ י׃ יז ּוְבֵנ֣י ָאׁשֵ֗ י ְוַאְרֵאִלֽ י ַוֲֽארֹוִד֖ ן ֵעִר֥ ֖י ׁשּוִנ֣י ְוֶאְצּבֹ֑ ד ִצְפ֥יֹון ְוַחּגִ טז ּוְבֵנ֣י ָג֔
ל׃  יֵאֽ ֶבר ּוַמְלּכִ ה ֶח֖ ם ּוְבֵנ֣י ְבִריָע֔ ַרח ֲאֹחָת֑ ֣ ְוׂשֶ

ה ָנֶֽפׁש׃  ֵר֖ ׁש ֶעׂשְ ֥ ב ׁשֵ ֙ה ְלַיֲעֹק֔ ּלֶ ֶלד ֶאת־ֵא֨ ֤ ֹו ַוּתֵ ה ִבּת֑ ן ְלֵלָא֣ ן ָלָב֖ ר־ָנַת֥ ה ֲאׁשֶ ֵנ֣י ִזְלּפָ֔ ה ּבְ יח ֵאּלֶ

ת־ ת ּבַ ְסַנ֔ ר ָיְֽלָדה־ּלֹו֙ ָאֽ ֤ ֶרץ ִמְצַרִי֒ם ֲאׁשֶ ֶא֣ ֵל֣ד ְליֹוֵס֮ף ּבְ ּוָ ן׃ כ ַוּיִ ף ּוִבְנָיִמֽ ב יֹוֵס֖ ת ַיֲעֹק֔ ׁשֶ ֵנ֤י ָרֵחל֙ ֵא֣ יט ּבְ

י  ן ֵאִח֣ א ְוַנֲעָמ֖ ָר֥ ל ּגֵ ֔ ּבֵ ֶכ֙ר ְוַאׁשְ ַ֤לע ָוֶב֨ ן ּבֶ ִים׃ כא ּוְבֵנ֣י ִבְנָיִמ֗ ֖ה ְוֶאת־ֶאְפָרֽ ֶ ן ֶאת־ְמַנּשׁ ן ֹא֑ ֵה֣ ַרע ּכֹ ֹוִטי ֶפ֖ ּפ֥
ר׃  ֽ ה ָעׂשָ ָע֥ ל־ֶנֶ֖פׁש ַאְרּבָ ב ּכָ ֖ד ְלַיֲעֹק֑ ר ֻיּלַ ֥ ל ֲאׁשֶ ֵנ֣י ָרֵח֔ ה ּבְ ׃ כב ֵאּלֶ ְרּדְ ים ָוָאֽ ֖ ים ְוֻחּפִ ֥ אׁש ֻמּפִ ָוֹר֑

ֽם׃  ּלֵ ל ְוגּוִנ֖י ְוֵיֶ֥צר ְוׁשִ י ַיְחְצֵא֥ ִל֑ ים׃ כד ּוְבֵנ֖י ַנְפּתָ ֽ ן ֻחׁשִ כג ּוְבֵני־ָד֖

ְבָעֽה׃  ל־ֶנֶ֥פׁש ׁשִ ב ּכָ ה ְלַיֲעֹק֖ ּלֶ ֶלד ֶאת־ֵא֛ ֧ ֹו ַוּתֵ ּת֑ ל ּבִ ן ְלָרֵח֣ ן ָלָב֖ ר־ָנַת֥ ה ֲאׁשֶ ֵנ֣י ִבְלָה֔ ה ּבְ כה ֵאּלֶ

ׁש׃  ֽ ים ָוׁשֵ ֥ ִ ּשׁ ל־ֶנֶ֖פׁש ׁשִ ב ּכָ י ְבֵני־ַיֲעֹק֑ ֣ ַב֖ד ְנׁשֵ י ְיֵר֔כֹו ִמּלְ ְיָמ֙ה ֹיְצֵא֣ ב ִמְצַר֨ ה ְלַיֲעֹק֤ ָא֨ ֶפׁש ַהּבָ ל־ַהּנֶ כו ּכָ
ים׃ ְבִעֽ ְיָמה ׁשִ ָאה ִמְצַר֖ ֥ ב ַהּבָ ֶ֧פׁש ְלֵבֽית־ַיֲעֹק֛ ל־ַהּנֶ ָנִ֑ים ּכָ ִים ֶנֶ֣פׁש ׁשְ ד־֥לֹו ְבִמְצַר֖ ר־ֻיּלַ ף ֲאׁשֶ כז ּוְבֵנ֥י יֹוֵס֛

33

ַבע...  ֑ ר ׁשָ ֵא֣ ב ִמּבְ ָ֥קם ַיֲעֹק֖  "ַוּיָ
ְיָמה אּו ִמְצָר֑ ֹב֖ ַוּיָ

ֹו׃" ב ְוָכל־ַזְר֥עֹו ִאּתֽ ַיֲעֹק֖
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת

לתשומת לב המורה: העבודה המוצעת ביחידת פסוקים זו בחוברת מאפשרת למורה ללמד את הפסוקים האלה מלכתחילה 
מתוך החוברת. )בסיום הלימוד אפשר לחזור ולקרוא ולשנן את הפסוקים מתוך החומש עצמו.(

מומלץ לקרוא את הפסוקים בכיתה ביחד ובקול רם ולבצע את המשימות תוך כדי הקריאה ובעזרת תיווך של המורה. זהו 
פרק בלי סיפור ובלי 'עלילה', לכאורה רק רשימת שמות שעלולה להיראות משעממת. ועם זאת, קריאת הפסוקים לאט, סימון 
זו, חיפוש תשובות לשאלות,  השמות, מנייתם, השוואתם לסיכום של התורה, העלאת שאלות שמתעוררות תוך כדי עבודה 
ולבסוף סיכום המספרים המסתכמים ב"שבעים נפש", שהוא מספר משמעותי במסורת ישראל - הם ההופכים את הפסוקים 

למעניינים ומרתקים, והם שיעזרו לתלמיד לזכור את מה שהוא למד. זהו "לימוד תורה"!

ועם זאת, אם על פי שיקול דעת המורה המשימה קשה מדי לתלמידי הכיתה, אפשר כמובן לדלג על חלק מהמשימות או אפילו 
על רובם ולהתמקד במשימה ח בלבד.

 במשימה א מתבקשים התלמידים להמשיך לסמן במדגש צהוב את בני לאה שירדו למצרים.••
)ראובן מופיע פעמיים ויש למנות אותו רק פעם אחת. אין למנות את ער ואונן, שהרי הם מתו עוד בארץ כנען.(

במשימות ב-ג ימנו התלמידים את השמות המסומנים ויגלו שיש רק 32, לעומת 33 שהתורה מסכמת בפסוק טו!••

בהצעה "לשיחה בכיתה' רצוי לתת לתלמידים להעלות רעיונות כיצד לפתור את השאלה ורק אחר כך לסכם את ••
ההצעות ולתת תשובות המובאות במפרשים. )רש"י - יש למנות את יוכבד שנולדה בכניסתם למצרים; רשב"ם 
ואבן עזרא - יש למנות גם את יעקב; אור החיים ]בשם חז"ל[ - יש למנות את השכינה שירדה עימהם למצרים!( 

מובן שעל המורה להפעיל שיקול דעת כמה תשובות להביא ואילו, כדי לא לבלבל את התלמידים. 

במשימות ה-ז יסמנו התלמידים את שאר בני יעקב וימנו גם אותם.••

משימה ח נועדה להגיע לסיכום של "בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה", בעזרת תרגיל חשבוני.••
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 93. פגישתם של יעקב ויוסף 
פרק מו פסוקים כח-לד

א. הקדמה 
ההתרגשות לקראת הפגישה הצפויה של יעקב ויוסף הייתה גדולה! יעקב שלח את יהודה לפניו כדי להודיע ליוסף על בואו 
וכדי שיכין עבורו מקום בארץ גושן1. ואף יוסף הזדרז לכבוד אביו: הוא הכין בעצמו את מרכבתו ואת סוסיו ויצא לקבל את פניו. 

יעקב ויוסף נפגשו בארץ גושן. אפשר רק לדמיין את ההתרגשות הגדולה בשעה המיוחדת הזאת.

מה עניינה של 'ארץ גושן', ומדוע ביקש יעקב, בפסוק כח, לשבת דווקא שם? גם יוסף, בפסוק לד, הדגיש עניין זה. יעקב ויוסף 
הבינו שיש סבירות גבוהה שפרעה יזמין אותם לגור בסמיכות לארמון, כראוי למשפחת 'המשנה למלך'. זו הצעה שקשה לסרב 
לה כשהיא יוצאת מאת המלך, אבל הם לא היו מעוניינים בכך! המצרים בארמון ובסביבתו היו שטופים בעבודה זרה, והילדים 
ובני המשפחה היו עלולים ללמוד ממעשיהם הרעים. יעקב העדיף שהמשפחה תגור בארץ גושן, שהיה אזור מבודד יחסית. 
יכלה  זה  והמצרים, שהיו חקלאים ברובם, לא הרבו להתיישב שם. במקום  יותר מאשר לחקלאות,  זה התאים למרעה  אזור 

משפחת יעקב לגור בשקט, לרעות את צאנה ולעבוד את ה'.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ת ְלָפָנ֖יו להורות לו היכן  ף כדי לבשר לו שיעקב והמשפחה בדרך וכדי ְלהֹוֹר֥ ַל֤ח ְלָפָני֙ו ֶאל־יֹוֵס֔ ה ׁשָ כח ְוֶאת־ְיהּוָד֞
ֹו קשר  ְבּת֔ ר יֹוֵס֙ף ֶמְרּכַ ְאֹס֤ ן לארץ גושן׃ כט ַוּיֶ ׁשֶ ְרָצה ּגֹֽ אּו ַא֥ ֹב֖ ָנה בארץ גושן )שהייתה אזור במצרים( ַוּיָ ׁשְ לגור2 ּגֹ֑

ְ֥בּךְ יוסף4 ַעל־ יו ַוּיֵ אָר֔ ל֙ ַעל־ַצּוָ ּפֹ יו ַוּיִ א ֵאָל֗ ָר֣ ָנה ַוּיֵ ׁשְ יו ּגֹ֑ ל ָאִב֖ ָרֵא֥ את־ִיׂשְ ַ֛על ִלְקַרֽ את המרכבה אל הסוסים3 ַוּיַ

ַעם גם אם אמות עכשיו, אני כבר  ֑ ף ָא֣מּוָתה ַהּפָ ָרֵא֛ל ֶאל־יֹוֵס֖ אֶמר ִיׂשְ יו של יעקב ֽעֹוד בכה הרבה5׃ ל ַוּיֹ֧ אָר֖ ַצּוָ
יו ֶאֱעֶל֖ה  ֣ית ָאִב֔ ף ֶאל־ֶאָחי֙ו ְוֶאל־ּבֵ אֶמר יֹוֵס֤ י׃ לא ַוּיֹ֨ י עֹוְדָך֖ ָחֽ ֥ יָך ּכִ ֶנ֔ י ֶאת־ּפָ רגוע ואינני דואג6 ַאֲחֵר֙י ְראֹוִת֣

אן  ֵעי ֹצ֔ ֹר֣ י֙ם  ְוָהֲאָנׁשִ י׃ לב  אּו ֵאָלֽ ֥ ּבָ ַנַ֖ען  ֶרץ־ּכְ ֶאֽ ּבְ ר  ֥ י ּוֵבית־ָאִב֛י ֲאׁשֶ יו ַאַח֧ ה ֵאָל֔ ְמָר֣ ְוֹאֽ ה  יָדה ְלַפְרֹע֑ ֣ ְוַאּגִ
ה  ְרֹע֑ א ָלֶכ֖ם ּפַ י אם וכאשר ִיְקָר֥ ֽ ה ּכִ יאּו׃ לג ְוָהָי֕ ר ָלֶה֖ם ֵהִבֽ ֥ ם ְוָכל־ֲאׁשֶ יּו ְוֹצאָנ֧ם ּוְבָקָר֛ י ִמְקֶנ֖ה ָה֑ ֥ י־ַאְנׁשֵ ֽ ּכִ
ם־ֲאַנְ֖חנּו  ה ּגַ ּתָ ינּו ְוַעד־ַע֔ עּוֵר֣ יָך֙ ִמּנְ ה רועי צאן ָה֤יּו ֲעָבֶד֨ י ִמְקֶנ֜ ם ַאְנׁשֵ֨ יֶכֽם׃ לד ַוֲאַמְרּתֶ֗ ֲעׂשֵ ר ַמה־ּמַ ְוָאַמ֖
ן )ולא ליד הארמון בעיר  ׁשֶ ֶרץ ּגֹ֔ ֶא֣ בּו֙ ּבְ ׁשְ ֲע֗בּור כדי שפרעה יסכים ש... ּתֵ ינּו )תאמרו כך ותדגישו עניין זה( ּבַ ם־ֲאֹבֵת֑ ּגַ
אן במצרים התייחסו אל הצאן כאל בהמות קדושות, והם היו מתעבים את  ֵעה ֹצֽ ל־ֹר֥ ִים ּכָ י־תֹוֲעַב֥ת ִמְצַר֖ ֽ הממלכה( ּכִ

רועי הצאן שגידלו צאן למאכל, ולכן פרעה דווקא יהיה מעוניין להרחיק את רועי הצאן ממרכז הממלכה7׃ 

ג. מנגינת הכתוב 

יוסף הזדרז מאוד לכבד את אביו ודאג שאביו ומשפחתו יוכלו לגור במקום המתאים ביותר בעבורם.

1  רש"י מביא בשם חז"ל: “ומדרש אגדה: להורות לפניו - לתקן לו בית תלמוד, שמשם תצא הוראה".
2  עיין בהערה הקודמת.

3  רש"י: “הוא עצמו אסר את הסוסים למרכבה, להזדרז בכבוד אביו."
4  שהרי כתוב ‘ויבך’ בלשון יחיד. כך מפרש רש"י. ורמב"ן מפרש שהיה זה דווקא יעקב שבכה: "...ודבר ידוע הוא מי דמעתו 

מצויה, אם האב הזקן המוצא את בנו חי לאחר הייאוש והאבל, או הבן הבחור המולך".
5  רש"י.

6  על פי תרגום אונקלוס, ורש"י אומר שזהו פשוטו של מקרא.
7  עיין עוד באבן עזרא לפסוק לד.
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ל ַיֲעקֹב ְויוֵֹסף  ָתם שֶׁ ִגישָׁ פְּ יחידה 93

סּוִקים כח-לד ֶרק מו פְּ פֶּ

ַלח ֶאת ְיהּוָדה ֶאל יֹוֵסף?  א.   ִמי ׁשָ

ִליחּות?  ְ ַרת ַהּשׁ ב.   ָמה ָהְיָתה ַמּטְ

ְאסֹר"?  . ה "ַוּיֶ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ג.   ָמה ּפֵ

ר יֹוֵסף?   ד.   ֶאת ָמה ָקׁשַ

ה ַעל ֲעָבָדיו ַלֲעׂשֹות זֹאת?  ְבּתֹו ְולֹא ִצּוָ ַעְצמֹו ֶאת ֶמְרּכַ ה.  ַמּדּוַע ֵהִכין יֹוֵסף ּבְ

ֶכם?( ִכי ֶזה ָהָיה ְלַדְעּתְ ָכה? )ֵאיֶזה סּוג ּבֶ ה הּוא ּבָ ה: ָלּמָ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ
סּוק!(  ׁשּוַבְתֶכם ֵמַהּפָ ה? )הֹוִכיחּו ֶאת ּתְ ָכה ְמַעט אֹו ַהְרּבֵ                                ַהִאם הּוא ּבָ

סּוק כח( ָנה" )ּפָ ׁשְ ת ְלָפָנ֖יו ּגֹ֑ ף ְלהֹוֹר֥ ַל֤ח ְלָפָני֙ו ֶאל־יֹוֵס֔ ה ׁשָ "ְוֶאת־ְיהּוָד֞

סּוק כט( ת ּפָ ִחּלַ ָנה..." )ּתְ ׁשְ יו ּגֹ֑ ל ָאִב֖ ָרֵא֥ את־ִיׂשְ ַ֛על ִלְקַרֽ ֹו ַוּיַ ְבּת֔ ר יֹוֵס֙ף ֶמְרּכַ ְאֹס֤ "ַוּיֶ

סּוק כט( ְך ּפָ יו ֽעֹוד׃" )ֶהְמׁשֵ אָר֖ ְ֥בּךְ ַעל־ַצּוָ יו ַוּיֵ אָר֔ ל֙ ַעל־ַצּוָ ּפֹ יו ַוּיִ א ֵאָל֗ ָר֣ "...ַוּיֵ

ֵרז ִלְכבֹוד ָאִביו. ָבה, ְלִהְזּדָ ְרּכָ ְבּתֹו - הּוא ַעְצמֹו ָאַסר ֶאת ַהּסּוִסים ַלּמֶ ְאסֹר יֹוֵסף ֶמְרּכַ ָרִׁש"י:  ַוּיֶ

ל  ְרָכתֹו ׁשֶ ֲעֶלה ִנילּוס ְלַרְגָליו... ּוִמּבִ ּיַ ְרכֹו? - ׁשֶ ָרָכה ּבֵ ָרִׁש"י: "ַוְיָבֶרְך ַיֲעקֹב - ... ּוָמה ּבְ
ֶקה ֶאת ָהָאֶרץ". א ֶאל ִנילּוס ְוהּוא עֹוֶלה ִלְקָראתֹו ּוַמׁשְ ְרעֹה ּבָ ַיֲעקֹב ָוֵאיָלְך, ָהָיה ּפַ

ְרעֹה ּפוֵֹגׁש ֶאת ֲאֵחי יוֵֹסף ְוֶאת ַיֲעקֹב פַּ
סּוִקים א-יב ֶרק מז פְּ פֶּ
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סּוק ב( ה׃" )ּפָ ֵג֖ם ִלְפֵנ֥י ַפְרֹעֽ ּצִ ים ַוּיַ ֑ ה ֲאָנׁשִ ֣ ָ ח ֲחִמּשׁ יו ָלַק֖ ה ֶאָח֔ "ּוִמְקֵצ֣

ה..." הּו ִלְפֵנ֣י ַפְרֹע֑ ֲעִמֵד֖ ֽ יו ַוּיַ ב ָאִב֔ ֲעֹק֣ ֵב֤א יֹוֵס֙ף ֶאת־ַיֽ  "ַוּיָ

ה׃"  ְפֵנ֥י ַפְרֹעֽ ֵצ֖א ִמּלִ ה ַוּיֵ ְרֹע֑ ב ֶאת־ּפַ ֶרְך ַיֲעֹק֖ "ַוְיָב֥

֣ית  ְוֶאל־ּבֵ ֶאל־ֶאָחי֙ו  ף  יֹוֵס֤ אֶמר  ַוּיֹ֨ לא 

ה  ְמָר֣ ה ְוֹאֽ יָדה ְלַפְרֹע֑ ֣ יו ֶאֱעֶל֖ה ְוַאּגִ ָאִב֔
ֶרץ־ ֶאֽ ּבְ ר  ֥ ֲאׁשֶ ּוֵבית־ָאִב֛י  י  ַאַח֧ יו  ֵאָל֔
א  י־ִיְקָר֥ ֽ ּכִ ה  ְוָהָי֕ לג   ... י׃  ֵאָלֽ אּו  ֥ ּבָ ַנַ֖ען  ּכְ
יֶכֽם׃  ֲעׂשֵ ַמה־ּמַ ר  ְוָאַמ֖ ה  ְרֹע֑ ּפַ ָלֶכ֖ם 
יָך֙  ה ָה֤יּו ֲעָבֶד֨ י ִמְקֶנ֜ ם ַאְנׁשֵ֨ לד ַוֲאַמְרּתֶ֗

ם־ ּגַ ם־ֲאַנְ֖חנּו  ּגַ ה  ּתָ ְוַעד־ַע֔ ינּו  עּוֵר֣ ִמּנְ
ן  ׁשֶ ּגֹ֔ ֶרץ  ֶא֣ ּבְ בּו֙  ׁשְ ּתֵ ֲע֗בּור  ּבַ ינּו  ֲאֹבֵת֑

אן׃ ֵעה ֹצֽ ל־ֹר֥ ִים ּכָ י־תֹוֲעַב֥ת ִמְצַר֖ ֽ ּכִ

יֶכ֑ם  ֲעׂשֵ ַמה־ּמַ יו  ֶאל־ֶאָח֖ ה  ְרֹע֛ ּפַ אֶמר  ַוּיֹ֧ ג 
ם־ ּגַ יָך  ֲעָבֶד֔ ֹצא֙ן  ֹרֵע֥ה  ה  ְרֹע֗ ֶאל־ּפַ ַוּיֹאְמ֣רּו 

ה  ְרֹע֗ ַוּיֹאְמ֣רּו ֶאל־ּפַ ינּו ׃ ד  ם־ֲאבֹוֵתֽ ֲאַנְ֖חנּו ּגַ
ַלּצֹא֙ן  ה  ִמְרֶע֗ ין  י־ֵא֣ ּכִ אנּו֒  ּבָ ָאֶר֮ץ  ּבָ ָל֣גּור 
ֶרץ  ֶא֣ ּבְ ָהָרָע֖ב  י־ָכֵב֥ד  ֽ ּכִ יָך  ַלֲעָבֶד֔ ר  ֣ ֲאׁשֶ
ן ׃ ׁשֶ ּגֹֽ ֶרץ  ֶא֥ ּבְ יָך  ֲעָבֶד֖ בּו־ָנ֥א  ֵיֽׁשְ ה  ֛ ְוַעּתָ ָנַ֑ען   ּכְ
ֶרץ  ֶא֤ ו  ר...  ֵלאֹמ֑ ף  ֶאל־יֹוֵס֖ ה  ְרֹע֔ ּפַ אֶמר  ַוּיֹ֣ ה 
ב  ֥ הֹוׁשֵ ֶרץ  ָהָא֔ ב  ֵמיַט֣ ּבְ וא  ִה֔ ְלָפֶנ֣יָך  ִי֙ם  ִמְצַר֨
ן...   ׁשֶ ֶרץ ּגֹ֔ ֶא֣ בּו֙ ּבְ יָך ֵיׁשְ יָך ְוֶאת־ַאֶח֑ ֶאת־ָאִב֖

ְרעֹה. ה ִעם ּפַ ִגיׁשָ ֶרק ַהּקֹוֵדם ֵהִכין יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו ַלּפְ סֹוף ַהּפֶ א.    ּבְ

ַאל. ְרעֹה ִיׁשְ ָאַמר ָלֶהם ָמה ּפַ ְבֵרי יֹוֵסף, ׁשֶ ֶצַבע ָצהֹב ּדִ ים ּבְ ׁשִ ַצד ָיִמין ֻמְדּגָ 1.   ּבְ

ַאל.  ֱאֶמת ׁשָ ְרעֹה ּבֶ ּפַ מֹאל( ֶאת ָמה ׁשֶ ַצד ׂשְ ׁש ָצהֹב )ּבְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ַסּמְ

ָאַמר ָלֶהם ָמה ַלֲענֹות ְלַפְרעֹה. ְבֵרי יֹוֵסף, ׁשֶ ֵכֶלת ּדִ ֶצַבע ּתְ ים ּבְ ׁשִ ַצד ָיִמין ֻמְדּגָ 2.   ּבְ

ֱאֶמת ָענּו.  ָהַאִחים ּבֶ מֹאל( ֶאת ָמה ׁשֶ ַצד ׂשְ ֵכֶלת )ּבְ ׁש ּתְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ַסּמְ

ָרה. ּטָ ָאַמר ָלֶהם ָמה ַהּמַ ְבֵרי יֹוֵסף, ׁשֶ ֶצַבע ָירֹק ּדִ ים ּבְ ׁשִ ַצד ָיִמין ֻמְדּגָ 3.   ּבְ

ָגה. ָרה ֻהּשְׂ ּטָ נֹות ִאם ַהּמַ ַצּיְ ים ַהּמְ ּלִ מֹאל( ֶאת ַהּמִ ַצד ׂשְ ׁש ָירֹק )ּבְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ַסּמְ

סּוק ט(  ְרעֹה? )ּפָ ָעְמדֹו ִלְפֵני ּפַ ה ָהָיה ַיֲעקֹב ּבְ ּמָ ן ּכַ ב.    ּבֶ

ְרעֹה?  ֵרְך ַיֲעקֹב ֶאת ּפַ ג.    ָמה ּבֵ

ְרֹעה ה ִעם ּפַ ִגיׁשָ ְרֹעהיֹוֵסף ֵמִכין ֶאת ֶאָחיו ַלּפְ ים ֶאת ּפַ ֲאֵחי יֹוֵסף ּפֹוְגׁשִ

ן? ֶאֶרץ ּגֹׁשֶ ֶבת ּבְ ַחת ַיֲעקֹב ָלׁשֶ ּפַ ְך ְלִמׁשְ ל ּכָ ֶכם ָהָיה ָחׁשּוב ּכָ ה: ַמּדּוַע ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

77

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת

במשימה א נדרשים התלמידים לזהות מי שלח את יהודה, אף שהדבר אינו כתוב במפורש בפסוק.••

במשימה ב ינסחו התלמידים בלשונם את מטרת השליחות, על פי דברי הפסוק: "...להורות לפניו גושנה".••

משימות ג-ד עוסקות בהבנת הביטוי "ויאסור יוסף מרכבתו".••

 משימה ה עוסקת במשמעות של הכנת המרכבה על ידי יוסף עצמו, על פי דברי רש"י. ••
אפשר לפתח כאן את נושא "כיבוד אב ואם". אפשר לפתח דיון בשאלה אם ליעקב חשוב מי הכין את המרכבה, 

ואם בכלל ידע אי פעם מי עשה זאת. ובכל זאת יוסף הקפיד לעשות זאת בעצמו! - למה?

 ההצעה לשיחה בכיתה עוסקת במשמעות הבכי ברגע הפגישה של יוסף ויעקב.••
 - אפשר להרחיב את הדיבור על סוגים שונים של בכי )בכי של כאב, של התרגשות, של צער, של שמחה וכו'(.

- האם היה מעט בכי או הרבה? - נאמר: "ויבך על צוואריו עוד". המילה 'עוד' מציינת ריבוי של הבכי )רש"י(.



98

 94. פרעה פוגש את אחי יוסף ואת יעקב
פרק מז פסוקים א-יב

א. הקדמה 
יוסף הביא מקצת מאחיו אל פרעה והם דיברו עימו בהתאם להנחיות שקיבלו מיוסף בסוף הפרק הקודם )מו, לג-לד(. יוסף 
הביא גם את אביו יעקב אל פרעה. יעקב בירך את פרעה בכניסתו ושוב לפני צאתו - כי יש לנהוג כבוד במלך! במדרש מופיע 

שיעקב בירכו שייפסק הרעב1 למרות שעברו רק שנתיים מתחילתו, ואכן מי הנילוס עלו, השקו את הארץ, ופסק הרעב2!    

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

֖ם  ָנַ֑ען ְוִהּנָ ֶרץ ּכְ ֖אּו ֵמֶא֣ ם ּבָ ר ָלֶה֔ ֣ י ְוֹצאָנ֤ם ּוְבָקָר֙ם ְוָכל־ֲאׁשֶ י ְוַאַח֜ אֶמר ָאִב֨ ֣ד ְלַפְרֹע֒ה ַוּיֹ֗ ּגֵ א יֹוֵס֮ף ַוּיַ ֹב֣ א ַוּיָ
ֵג֖ם  ּצִ ַוּיַ שבהם(  החלשים  את  לקח  )רש"י:  ים  ֑ ֲאָנׁשִ ה  ֣ ָ ֲחִמּשׁ ח  ָלַק֖ מאחיו3  מקצת  יו  ֶאָח֔ ה  ּוִמְקֵצ֣ ב  ן׃  ׁשֶ ּגֹֽ ֶרץ  ֶא֥ ּבְ
יָך  ה ֹרֵע֥ה ֹצא֙ן ֲעָבֶד֔ ְרֹע֗ ַוּיֹאְמ֣רּו ֶאל־ּפַ יֶכ֑ם  ֲעׂשֵ יו ַמה־ּמַ ה ֶאל־ֶאָח֖ ְרֹע֛ אֶמר ּפַ ַוּיֹ֧ ה׃ ג  העמידם ִלְפֵנ֥י ַפְרֹעֽ

ר  ֣ ה בארץ כנען ַלּצֹא֙ן ֲאׁשֶ ין ִמְרֶע֗ י־ֵא֣ אנּו֒ ּכִ ָאֶר֮ץ ּבָ ה ָל֣גּור ּבָ ְרֹע֗ ינּו׃ ד ַוּיֹאְמ֣רּו ֶאל־ּפַ ם־ֲאבֹוֵתֽ ם־ֲאַנְ֖חנּו ּגַ ּגַ
למרעה׃ המתאימה  ן  ׁשֶ ּגֹֽ ֶרץ  ֶא֥ ּבְ יָך  ֲעָבֶד֖ בּו־ָנ֥א  ֵיֽׁשְ ועכשיו  ה  ֛ ְוַעּתָ ָנַ֑ען  ּכְ ֶרץ  ֶא֣ ּבְ ָהָרָע֖ב  י־ָכֵב֥ד  ֽ ּכִ יָך   ַלֲעָבֶד֔

אּו ֵאֶלֽיָך הם האורחים שלך ואני מצווה עליך לדאוג להם באופן  ֥ יָך ּבָ יָך ְוַאֶח֖ ר ָאִב֥ ף ֵלאֹמ֑ ה ֶאל־יֹוֵס֖ ְרֹע֔ אֶמר ּפַ ה ַוּיֹ֣
בּו֙  ֵיׁשְ יָך  יָך ְוֶאת־ַאֶח֑ ב ֶאת־ָאִב֖ ֥ ֶרץ הֹוׁשֵ ב ָהָא֔ ֵמיַט֣ ּבְ וא  ִי֙ם ְלָפֶנ֣יָך ִה֔ ֶרץ ִמְצַר֨ הולם כפי שראוי לדעתך׃ ו ֶא֤

י ִמְקֶנ֖ה  ֵר֥ ם ׂשָ ֛ ְמּתָ ִיל מומחים בטיפול בבעלי חיים ְוׂשַ י־ַח֔ ֙ם ַאְנׁשֵ ְעּתָ ְוֶיׁש־ּבָ ן אם זה רצונך ְוִאם־ָיַד֗ ׁשֶ ֶרץ ּגֹ֔ ֶא֣ ּבְ
ה בירכו בשלום  ְרֹעֽ ב ֶאת־ּפַ ֶרְך ַיֲעֹק֖ ה ַוְיָב֥ הּו ִלְפֵנ֣י ַפְרֹע֑ ֲעִמֵד֖ ֽ יו ַוּיַ ב ָאִב֔ ֲעֹק֣ ֵב֤א יֹוֵס֙ף ֶאת־ַיֽ י4׃ ז ַוּיָ ר־ִלֽ ַעל־ֲאׁשֶ
ופרעה התפעל מכך5(׃ זקן מופלג  נראה  היה  )יעקב  ֽיָך  ַחּיֶ ֵנ֥י  ׁשְ י  ְיֵמ֖ ה  ּמָ֕ ּכַ ב  ל־ַיֲעֹק֑ ֶאֽ ה  ְרֹע֖ ּפַ אֶמר  ַוּיֹ֥ ח   בכניסתו׃ 

י אני צעיר  ֵנ֣י ַחּיַ֔ ים ָהיּו֙ ְיֵמ֙י ׁשְ ָנ֑ה ְמַע֣ט ְוָרִע֗ ת ׁשָ ים ּוְמַא֖ ֥ ֹלׁשִ י ׁשְ ֵנ֣י ְמגּוַר֔ ה ְיֵמ֙י ׁשְ ְרֹע֔ אֶמר ַיֲעֹק֙ב ֶאל־ּפַ ט ַוּיֹ֤
יגּו ֶאת־ְיֵמ֙י  א ִהּשִׂ֗ מכפי שאני נראה, אלא שהצרות שעברו עליי במהלך חיי גרמו לי להיראות זקן מכפי שהנני באמת ְולֹ֣

ם ואין לך להתפעל מגילי כי אני "בסך הכול" בן 130 שנה, וזה 'מעט' לעומת שנות אבותי׃ י ְמגּוֵריֶהֽ יֵמ֖ י ּבִ ֣י ֲאֹבַת֔ ֵנ֙י ַחּיֵ  ׁשְ
וייפסק הרעב(  )ובמדרש מובא שבירכו שיעלה הנילוס לרגליו  יציאתו  בירכו בשלום לפני  ה  ְרֹע֑ ב ֶאת־ּפַ ַיֲעֹק֖ ֶרְך  ַוְיָב֥ י 
ב  ֵמיַט֥ ּבְ ִים  ִמְצַר֔ ֶרץ  ֶא֣ ּבְ ֙ה  ֲאֻחּזָ ם  ָלֶה֤ ן  ּתֵ֨ ַוּיִ ְוֶאת־ֶאָחי֒ו  יו  יֹוֵס֮ף ֶאת־ָאִב֣ ב  ֣ ַוּיֹוׁשֵ ה׃ יא  ַפְרֹעֽ ְפֵנ֥י  ִמּלִ ֵצ֖א  ַוּיֵ
יו  יו ְוֶאת־ֶאָח֔ ֤ל יֹוֵס֙ף ֶאת־ָאִב֣ ה׃ יב ַוְיַכְלּכֵ ֥ה ַפְרֹעֽ ר ִצּוָ ֖ ֲאׁשֶ ס זהו אזור בתוך ארץ גושן6 ּכַ ֶרץ ַרְעְמֵס֑ ֶא֣ ֶרץ ּבְ ָהָא֖

ף לפי מה שכל אחד היה צריך, גם הילדים׃   ֽ י ַהּטָ יו סיפק להם אוכל ֶלֶ֖חם ְלִפ֥ ֣ית ָאִב֑ ל־ּבֵ ת ּכָ ְוֵא֖

1  ספרי על פרשת עקב, פרק יא פסוק י: "...ויברך יעקב את פרעה, במה בירכו? שנמנע ממנו שני רעב..."  
2  רש"י לפסוק י: "ומברכתו של יעקב ואילך היה פרעה בא על נילוס והוא עולה לקראתו ומשקה את הארץ". וכן ברש"י 
לפרק מז פסוק יט: “ואע"פ שאמר יוסף ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר, מכיוון שבא יעקב למצרים, באה ברכה 

לרגליו, והתחילו לזרוע, וכלה הרעב". 
3  אונקלוס ותרגום יונתן בן עוזיאל, וכך מבואר גם ב’דעת מקרא’.

4  והרי נאמר "תועבת מצרים כל רועה צאן" )לעיל בפסוק לד(? אולי בכל זאת היו עדרים של צאן שגידלו למטרות אחרות 
ולא למאכל. או שהכוונה למקנה של סוסים, חמורים וגמלים )עיין בפירוש החזקוני(. ולא מצאנו שיוסף מינה מישהו מאחיו 

לתפקיד זה.
5  על פי רמב"ן לפסוק ט.

6  יש שהבחינו בין ‘ַרְעְמֵסס’ )העי"ן בשווא(, שהוא אזור בארץ גושן, לבין ‘ַרַעְמֵסס’ )העי"ן בפתח(, שהיא אחת מערי 
המסכנות שבהן עבדו בני ישראל בפרך - עיין ב’דעת מקרא’ לפסוק יא.
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ל ַיֲעקֹב ְויוֵֹסף  ָתם שֶׁ ִגישָׁ פְּ יחידה 93

סּוִקים כח-לד ֶרק מו פְּ פֶּ

ַלח ֶאת ְיהּוָדה ֶאל יֹוֵסף?  א.   ִמי ׁשָ

ִליחּות?  ְ ַרת ַהּשׁ ב.   ָמה ָהְיָתה ַמּטְ

ְאסֹר"?  . ה "ַוּיֶ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ג.   ָמה ּפֵ

ר יֹוֵסף?   ד.   ֶאת ָמה ָקׁשַ

ה ַעל ֲעָבָדיו ַלֲעׂשֹות זֹאת?  ְבּתֹו ְולֹא ִצּוָ ַעְצמֹו ֶאת ֶמְרּכַ ה.  ַמּדּוַע ֵהִכין יֹוֵסף ּבְ

ֶכם?( ִכי ֶזה ָהָיה ְלַדְעּתְ ָכה? )ֵאיֶזה סּוג ּבֶ ה הּוא ּבָ ה: ָלּמָ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ
סּוק!(  ׁשּוַבְתֶכם ֵמַהּפָ ה? )הֹוִכיחּו ֶאת ּתְ ָכה ְמַעט אֹו ַהְרּבֵ                                ַהִאם הּוא ּבָ

סּוק כח( ָנה" )ּפָ ׁשְ ת ְלָפָנ֖יו ּגֹ֑ ף ְלהֹוֹר֥ ַל֤ח ְלָפָני֙ו ֶאל־יֹוֵס֔ ה ׁשָ "ְוֶאת־ְיהּוָד֞

סּוק כט( ת ּפָ ִחּלַ ָנה..." )ּתְ ׁשְ יו ּגֹ֑ ל ָאִב֖ ָרֵא֥ את־ִיׂשְ ַ֛על ִלְקַרֽ ֹו ַוּיַ ְבּת֔ ר יֹוֵס֙ף ֶמְרּכַ ְאֹס֤ "ַוּיֶ

סּוק כט( ְך ּפָ יו ֽעֹוד׃" )ֶהְמׁשֵ אָר֖ ְ֥בּךְ ַעל־ַצּוָ יו ַוּיֵ אָר֔ ל֙ ַעל־ַצּוָ ּפֹ יו ַוּיִ א ֵאָל֗ ָר֣ "...ַוּיֵ

ֵרז ִלְכבֹוד ָאִביו. ָבה, ְלִהְזּדָ ְרּכָ ְבּתֹו - הּוא ַעְצמֹו ָאַסר ֶאת ַהּסּוִסים ַלּמֶ ְאסֹר יֹוֵסף ֶמְרּכַ ָרִׁש"י:  ַוּיֶ

ל  ְרָכתֹו ׁשֶ ֲעֶלה ִנילּוס ְלַרְגָליו... ּוִמּבִ ּיַ ְרכֹו? - ׁשֶ ָרָכה ּבֵ ָרִׁש"י: "ַוְיָבֶרְך ַיֲעקֹב - ... ּוָמה ּבְ
ֶקה ֶאת ָהָאֶרץ". א ֶאל ִנילּוס ְוהּוא עֹוֶלה ִלְקָראתֹו ּוַמׁשְ ְרעֹה ּבָ ַיֲעקֹב ָוֵאיָלְך, ָהָיה ּפַ

ְרעֹה ּפוֵֹגׁש ֶאת ֲאֵחי יוֵֹסף ְוֶאת ַיֲעקֹב פַּ
סּוִקים א-יב ֶרק מז פְּ פֶּ

יחידה 94

סּוק ב( ה׃" )ּפָ ֵג֖ם ִלְפֵנ֥י ַפְרֹעֽ ּצִ ים ַוּיַ ֑ ה ֲאָנׁשִ ֣ ָ ח ֲחִמּשׁ יו ָלַק֖ ה ֶאָח֔ "ּוִמְקֵצ֣

ה..." הּו ִלְפֵנ֣י ַפְרֹע֑ ֲעִמֵד֖ ֽ יו ַוּיַ ב ָאִב֔ ֲעֹק֣ ֵב֤א יֹוֵס֙ף ֶאת־ַיֽ  "ַוּיָ

ה׃"  ְפֵנ֥י ַפְרֹעֽ ֵצ֖א ִמּלִ ה ַוּיֵ ְרֹע֑ ב ֶאת־ּפַ ֶרְך ַיֲעֹק֖ "ַוְיָב֥

֣ית  ְוֶאל־ּבֵ ֶאל־ֶאָחי֙ו  ף  יֹוֵס֤ אֶמר  ַוּיֹ֨ לא 

ה  ְמָר֣ ה ְוֹאֽ יָדה ְלַפְרֹע֑ ֣ יו ֶאֱעֶל֖ה ְוַאּגִ ָאִב֔
ֶרץ־ ֶאֽ ּבְ ר  ֥ ֲאׁשֶ ּוֵבית־ָאִב֛י  י  ַאַח֧ יו  ֵאָל֔
א  י־ִיְקָר֥ ֽ ּכִ ה  ְוָהָי֕ לג   ... י׃  ֵאָלֽ אּו  ֥ ּבָ ַנַ֖ען  ּכְ
יֶכֽם׃  ֲעׂשֵ ַמה־ּמַ ר  ְוָאַמ֖ ה  ְרֹע֑ ּפַ ָלֶכ֖ם 
יָך֙  ה ָה֤יּו ֲעָבֶד֨ י ִמְקֶנ֜ ם ַאְנׁשֵ֨ לד ַוֲאַמְרּתֶ֗

ם־ ּגַ ם־ֲאַנְ֖חנּו  ּגַ ה  ּתָ ְוַעד־ַע֔ ינּו  עּוֵר֣ ִמּנְ
ן  ׁשֶ ּגֹ֔ ֶרץ  ֶא֣ ּבְ בּו֙  ׁשְ ּתֵ ֲע֗בּור  ּבַ ינּו  ֲאֹבֵת֑

אן׃ ֵעה ֹצֽ ל־ֹר֥ ִים ּכָ י־תֹוֲעַב֥ת ִמְצַר֖ ֽ ּכִ

יֶכ֑ם  ֲעׂשֵ ַמה־ּמַ יו  ֶאל־ֶאָח֖ ה  ְרֹע֛ ּפַ אֶמר  ַוּיֹ֧ ג 
ם־ ּגַ יָך  ֲעָבֶד֔ ֹצא֙ן  ֹרֵע֥ה  ה  ְרֹע֗ ֶאל־ּפַ ַוּיֹאְמ֣רּו 
ה  ְרֹע֗ ַוּיֹאְמ֣רּו ֶאל־ּפַ ינּו ׃ ד  ם־ֲאבֹוֵתֽ ֲאַנְ֖חנּו ּגַ
ַלּצֹא֙ן  ה  ִמְרֶע֗ ין  י־ֵא֣ ּכִ אנּו֒  ּבָ ָאֶר֮ץ  ּבָ ָל֣גּור 
ֶרץ  ֶא֣ ּבְ ָהָרָע֖ב  י־ָכֵב֥ד  ֽ ּכִ יָך  ַלֲעָבֶד֔ ר  ֣ ֲאׁשֶ
ן ׃ ׁשֶ ּגֹֽ ֶרץ  ֶא֥ ּבְ יָך  ֲעָבֶד֖ בּו־ָנ֥א  ֵיֽׁשְ ה  ֛ ְוַעּתָ ָנַ֑ען   ּכְ
ֶרץ  ֶא֤ ו  ר...  ֵלאֹמ֑ ף  ֶאל־יֹוֵס֖ ה  ְרֹע֔ ּפַ אֶמר  ַוּיֹ֣ ה 
ב  ֥ הֹוׁשֵ ֶרץ  ָהָא֔ ב  ֵמיַט֣ ּבְ וא  ִה֔ ְלָפֶנ֣יָך  ִי֙ם  ִמְצַר֨
ן...   ׁשֶ ֶרץ ּגֹ֔ ֶא֣ בּו֙ ּבְ יָך ֵיׁשְ יָך ְוֶאת־ַאֶח֑ ֶאת־ָאִב֖

ְרעֹה. ה ִעם ּפַ ִגיׁשָ ֶרק ַהּקֹוֵדם ֵהִכין יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו ַלּפְ סֹוף ַהּפֶ א.    ּבְ

ַאל. ְרעֹה ִיׁשְ ָאַמר ָלֶהם ָמה ּפַ ְבֵרי יֹוֵסף, ׁשֶ ֶצַבע ָצהֹב ּדִ ים ּבְ ׁשִ ַצד ָיִמין ֻמְדּגָ 1.   ּבְ

ַאל.  ֱאֶמת ׁשָ ְרעֹה ּבֶ ּפַ מֹאל( ֶאת ָמה ׁשֶ ַצד ׂשְ ׁש ָצהֹב )ּבְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ַסּמְ

ָאַמר ָלֶהם ָמה ַלֲענֹות ְלַפְרעֹה. ְבֵרי יֹוֵסף, ׁשֶ ֵכֶלת ּדִ ֶצַבע ּתְ ים ּבְ ׁשִ ַצד ָיִמין ֻמְדּגָ 2.   ּבְ

ֱאֶמת ָענּו.  ָהַאִחים ּבֶ מֹאל( ֶאת ָמה ׁשֶ ַצד ׂשְ ֵכֶלת )ּבְ ׁש ּתְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ַסּמְ

ָרה. ּטָ ָאַמר ָלֶהם ָמה ַהּמַ ְבֵרי יֹוֵסף, ׁשֶ ֶצַבע ָירֹק ּדִ ים ּבְ ׁשִ ַצד ָיִמין ֻמְדּגָ 3.   ּבְ

ָגה. ָרה ֻהּשְׂ ּטָ נֹות ִאם ַהּמַ ַצּיְ ים ַהּמְ ּלִ מֹאל( ֶאת ַהּמִ ַצד ׂשְ ׁש ָירֹק )ּבְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ַסּמְ

סּוק ט(  ְרעֹה? )ּפָ ָעְמדֹו ִלְפֵני ּפַ ה ָהָיה ַיֲעקֹב ּבְ ּמָ ן ּכַ ב.    ּבֶ

ְרעֹה?  ֵרְך ַיֲעקֹב ֶאת ּפַ ג.    ָמה ּבֵ

ְרֹעה ה ִעם ּפַ ִגיׁשָ ְרֹעהיֹוֵסף ֵמִכין ֶאת ֶאָחיו ַלּפְ ים ֶאת ּפַ ֲאֵחי יֹוֵסף ּפֹוְגׁשִ

ן? ֶאֶרץ ּגֹׁשֶ ֶבת ּבְ ַחת ַיֲעקֹב ָלׁשֶ ּפַ ְך ְלִמׁשְ ל ּכָ ֶכם ָהָיה ָחׁשּוב ּכָ ה: ַמּדּוַע ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ
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ג. מנגינת הכתוב 

פרעה פגש משפחה פשוטה וענווה. אחי יוסף לא הציגו את עצמם כאנשי חיל, ולא דרשו גדולה וכבוד כיאה למשפחת 'משנה 

למלך'. הם רק ביקשו מקום שקט לרעות בו את צאנם. גם אביהם יעקב לא הפליג בסיפורי גבורה על עצמו אלא סיפר דווקא 

על הקשיים שנאלץ להתמודד איתם. ודווקא מ"הזקן הפשוט והעניו" הזה קיבל פרעה ברכה שגאלה אותו מהמשך הרעב!

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת

משימה א היא משימת השוואה. השוואה בין הדברים שאמר יוסף לאחיו כהכנה לקראת הפגישה עם פרעה ••
לבין מה שהתרחש בפועל בפגישה. התלמידים ילמדו מההשוואה שיוסף הכין את אחיו כראוי לפגישה, ושהם 

השיגו את מטרתם להתיישב בארץ גושן.

ההצעה לשיחה בכיתה מאפשרת לשוחח בכיתה ולדון על רצונה של משפחת יעקב לגור בארץ גושן ולא ••
במרכז הממלכה.

משימה ב עוסקת בגילו של יעקב. ••

משימה ג עוסקת בברכה שיעקב בירך את פרעה ובדברי חז"ל שמשבא יעקב למצרים פסק הרעב אף שעברו ••

רק שנתיים מתחילתו.  
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 95. יוסף מנהל את מצרים בשנות הרעב
פרק מז פסוקים יג-כ

א. הקדמה 
התורה חוזרת לתאר כיצד ניהל יוסף את העם המצרי בשנות הרעב הקשות. תיאור זה משלים את מה שלמדנו כבר בפרק 
מא פסוקים מז-נז )יחידה 81 בחוברת(. שם למדנו שבשבע שנות השבע יוסף ארגן ביעילות את איסוף האוכל ואת שמירתו. 
הפקידים שהוא מינה בכל מקום גבו מהחקלאים חמישית מהיבול ושמרו אותו במחסנים שהקימו בכל הערים. את מה שנותר 
אחרי גביית החמישית, שמרו אנשי מצרים כל אחד לעצמו במחסנים פרטיים. כאשר התחילו שנות הרעב, אכלו המצרים ממה 
שהם אגרו במחסנים הפרטיים שלהם, וכשתבואה זו נגמרה1, פתח יוסף את מחסני המלכות והחל למכור תבואה ומזון בכמות 
מדודה באופן שיספיק לכל שנות הרעב. בהתחלה מכר יוסף את התבואה תמורת כסף. כשאזל לאנשים הכסף, המשיך יוסף 

למכור את האוכל תמורת בהמות. כשגם אלה אזלו, נתנו המצרים את אדמתם ואת עצמם )כעבדים( עבור האוכל. 

את כל מה שיוסף קיבל עבור האוכל שמכר הוא העביר לקופת הארמון של פרעה ולא שמר לעצמו כלום! בתום הרעב היו כל 

אדמות מצרים, הבהמות והכסף רכושו של פרעה, וכל המצרים היו לו לעבדים )חוץ מכוהני מצרים עם רכושם ואדמתם.(

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ֵנ֖י  ַען ִמּפְ ַנ֔ ֶרץ ּכְ ִי֙ם ְוֶא֣ ֶרץ ִמְצַר֨ ַלּה לשון עייפות וקושי2 ֶא֤ ֜ ד ַוּתֵ י־ָכֵב֥ד ָהָרָע֖ב ְמֹא֑ ֽ ֶרץ ּכִ ָכל־ָהָא֔ יג ְוֶלֶ֤חם ֵאי֙ן ּבְ
ֶבר תמורת קניית  ֖ ֶ ּשׁ ַען ּבַ ַנ֔ ֶרץ ּכְ ִי֙ם ּוְבֶא֣ ֶרץ־ִמְצַר֨ א ְבֶאֽ ְמָצ֤ ֶס֙ף ַהּנִ ל־ַהּכֶ֨ ף ֶאת־ּכָ ט אסף יֹוֵס֗ ֣ ָהָרָעֽב׃ יד ַוְיַלּקֵ
ה לקופת המלכות )ולא לקח לעצמו כלום(׃  ֥יָתה ַפְרֹעֽ ֶ֖סף ּבֵ ף ֶאת־ַהּכֶ ֵב֥א יֹוֵס֛ ים קונים ַוּיָ ם ׁשְֹבִר֑ ר־ֵה֣ התבואה ֲאׁשֶ

נּו תן לנו  ֣ ָבה־ּלָ ף ֵלאֹמ֙ר ָהֽ ִים ֶאל־יֹוֵס֤ ֹבאּו֩ ָכל־ִמְצַר֨ ַנַע֒ן ַוּיָ ֶרץ ּכְ ֶרץ ִמְצַרִי֮ם ּוֵמֶא֣ ֶסף ֵמֶא֣ ם נגמר ַהּכֶ֗ ּתֹ֣ טו ַוּיִ
ם  אֶמר יֹוֵס֙ף ָה֣בּו תנו את ִמְקֵניֶכ֔ ַוּיֹ֤ ֶֽסף׃ טז  ס כי נגמר, אזל )ַה-( ּכָ י ָאֵפ֖ ֥ ָך מול עיניך ּכִ ֑ ה ָנ֖מּות ֶנְגּדֶ ּמָ ֶחם ְוָל֥ ֶל֔
יאּו ֶאת־ִמְקֵניֶה֮ם ֶאל־יֹוֵס֒ף  ִב֣ ֶֽסף׃ יז ַוּיָ ס ּכָ ִמְקֵניֶכ֑ם תמורת מקניכם ִאם־ָאֵפ֖ ָנ֥ה ָלֶכ֖ם אוכל ּבְ בהמותיכם ְוֶאּתְ

ֶח֙ם )קבע  ּלֶ֨ ים ַוְיַנֲהֵל֤ם הנהיג אותם ּבַ ר ּוַבֲחֹמִר֑ ָק֖ אן ּוְבִמְקֵנ֥ה ַהּבָ ים ּוְבִמְקֵנ֥ה ַהּצֹ֛ ּסּוִס֗ ֶחם ּבַ ף ֶל֜ ן ָלֶה֩ם יֹוֵס֨ ֣ ּתֵ ַוּיִ
֮ם נגמרה  ּתֹ וא׃ יח ַוּתִ ָנ֖ה ַהִהֽ ָ ּשׁ ם תמורת מקניהם ּבַ ָכל־ִמְקֵנֶה֔ כמה אוכל יש לתת לכל אחד, כדי שיהיה מספיק3( ּבְ

בשנה השנייה לשנות הרעב )ובשנה זו הגיעו יעקב ומשפחתו למצרים4(  ית  ִנ֗ ֵ ַהּשׁ ָנ֣ה  ָ ּשׁ ּבַ יו  ֵאָל֜ אּו  ֹב֨ ַוּיָ ָנ֣ה ַהִהו֒א  ָ ַהּשׁ
ה ֶאל־ֲאֹדִנ֑י נתנו  ֵהָמ֖ ֶסף ּוִמְקֵנ֥ה ַהּבְ ם נגמר ַהּכֶ֔ ֣ י ִאם אלא ּתַ י ּכִ ֲאֹדִנ֔ ד לא נסתיר דבר ֵמֽ א־ְנַכֵח֣ אְמרּו לֹו֙ לֹֽ ַוּיֹ֤
יָך  ה ָנ֣מּות ְלֵעיֶנ֗ נּו׃ יט ָלּ֧מָ נּו גופנו ְוַאְדָמֵתֽ ֵת֖ ִוּיָ י ִאם שום דבר חוץ מ.. ּגְ ֥ ְלּתִ י ּבִ ַא֙ר ִלְפֵנ֣י ֲאֹדִנ֔ א ִנׁשְ לך הכול לֹ֤

נּו  נּו ְוֶאת־ַאְדָמֵת֖ נּו )כי לא יהיה מי שיעבד אותה, והיא תהיה שוממה כמו מת( ְקֵנֽה־ֹאָת֥ ֣ם ַאְדָמֵת֔ ְחנּו֙ ּגַ ם־ֲאַנ֨ ברעב ּגַ

את  שאמרו  )בשעה  ולזריעה  לאכילה  ַרע  ְוֶתן־ֶז֗ ה  ְלַפְרֹע֔ ים  ֲעָבִד֣ נּו֙  ְוַאְדָמֵת֨ ֲאַנְ֤חנּו  ה  ְהֶי֞ ְוִנֽ לחם  תמורת  ֶ֑חם  ּלָ ּבַ
הדברים האלה, יעקב כבר בירך את פרעה, מי היאור החלו שוב לעלות בזכותו ולהשקות את השדות5, אבל לא היו להם זרעים 

ֶקן  ם לא תהיה שממה כי יהיו לנו זרעים לזריעה׃ כ ַוּיִ֨ ֽ א ֵתׁשָ ה לֹ֥ א ָנ֔מּות כי נאכל ְוָהֲאָדָמ֖ ְחֶי֙ה ְולֹ֣ בשביל לזרוע...( ְוִנֽ

י־ָחַז֥ק  ֽ ּכִ הּו  ֵד֔ ׂשָ את  יׁש  ִא֣ ִי֙ם  ִמְצַר֨ י־ָמְכ֤רּו  ֽ ּכִ עבור פרעה  ה  ְלַפְרֹע֔ ִי֙ם  ִמְצַר֨ ת  ל־ַאְדַמ֤ יוסף קנה ֶאת־ּכָ ף  יֹוֵס֜
ה׃ ֶרץ ְלַפְרֹעֽ י )כל אדמת( ָהָא֖ ִה֥ ֲעֵלֶה֖ם ָהָרָע֑ב ַוּתְ

 1  רש"י בפירושו לפרק מ"ז, נ"ה מביא מדרש, שהתבואה שבמחסנים הפרטיים של המצרים הרקיבה, ומה שאסף יוסף לא הרקיב. 
  )בעזרת מדרש זה ניתן להבין כיצד נגמרה כל כך מהר התבואה שהמצרים אגרו במחסניהם, כפי שעולה מפסוק י"ח.(

2  מלשון ‘לאה’ ו’תלאה’. רש"י: “...לשון עייפות".  אבן עזרא: “...כאדם שלא ידע מה יעשה."
3  ספורנו: “... נתן להם הלחם מעט מעט אכול ולא לשבעה, כראוי בשני רעבון".

4  עיין רש"י לפסוקים י"ח-י"ט. 
5  על פי רש"י לפסוק י"ט.
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סּוִקים יג-כ ֶרק מז פְּ פֶּ

ים... ם ׁשְֹבִר֑ ר־ֵה֣ ֶבר ֲאׁשֶ ֖ ֶ ּשׁ ֶס֙ף... ּבַ ל־ַהּכֶ֨ ף ֶאת־ּכָ ט יֹוֵס֗ ֣ "ַוְיַלּקֵ

סּוִקים יד-טו( ֶסף" )ּפְ ם ַהּכֶ֗ ּתֹ֣ ַוּיִ

ים...  ר ּוַבֲחֹמִר֑ ָק֖ אן ּוְבִמְקֵנ֥ה ַהּבָ ים ּוְבִמְקֵנ֥ה ַהּצֹ֛ ּסּוִס֗ ֶחם ּבַ ף ֶל֜ ן ָלֶה֩ם יֹוֵס֨ ֣ ּתֵ "ַוּיִ

סּוִקים יז-יח( ה" )ּפְ ֵהָמ֖ ֶסף ּוִמְקֵנ֥ה ַהּבְ ם ַהּכֶ֔ ֣ ּתַ

ֶ֑חם  ּלָ נּו ּבַ נּו ְוֶאת־ַאְדָמֵת֖ "ְקֵנֽה־ֹאָת֥

סּוק יט(  ה" )ּפָ ים ְלַפְרֹע֔ נּו֙ ֲעָבִד֣ ה ֲאַנְ֤חנּו ְוַאְדָמֵת֨ ְהֶי֞ ְוִנֽ

ַהְתָחָלה: ּבַ

ְך: ַאַחר ּכָ

ּסֹוף: ּבַ

מּוַרת   ְצִרים ָקנּו אֶֹכל ּתְ א.   ַהּמִ

ְגַמר ָלֶהם  . ּנִ ַעד ׁשֶ

מּוַרת  ְצִרים ָקנּו אֶֹכל ּתְ ב.  ַהּמִ

ְגְמרּו ָלֶהם  . ּנִ ַעד ׁשֶ

מּוַרת   ְצִרים ָקנּו אֶֹכל ּתְ ג.   ַהּמִ

. ּוְמִכיַרת ַעְצָמם ְל 

ָפסּוק יד ּוְבָפסּוק כ.( ל? )ֵהָעְזרּו ּבְ הּוא ִקּבֵ ֶסף ְוָהְרכּוׁש ׁשֶ ָכל ַהּכֶ ה יֹוֵסף ּבְ ד.    ָמה ָעׂשָ

ָקה ִעם ִצּיּור ַמְתִאים. יקּו ַמְדּבֵ ַהְדּבִ

ָקה ִעם ִצּיּור ַמְתִאים. יקּו ַמְדּבֵ ַהְדּבִ

ָקה ִעם ִצּיּור ַמְתִאים. יקּו ַמְדּבֵ ַהְדּבִ

ם ְלַעְצמֹו?  ֶסף ּגַ ר ְליֹוֵסף ָלַקַחת ֵמַהּכֶ ֶכם ָהָיה ֻמּתָ ה: ַהִאם ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ
                                 ַהִאם הּוא ָלַקח?

ל יֹוֵסף?     ְך ַעל ִמּדֹוָתיו ׁשֶ ר ִלְלמֹד ִמּכָ                                 ָמה ֶאְפׁשָ
ה׃" ֶרץ ְלַפְרֹעֽ י ָהָא֖ ִה֥    "ַוּתְ

תֹם ָהָרָעב  ן ֶאת ִמְצַרִים ֵמָחָדׁש בְּ יוֵֹסף ְמַאְרגֵּ
סּוִקים כא-כז ֶרק מז פְּ פֶּ
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סּוק כג( ה׃" )ּפָ ם ֶאת־ָהֲאָדָמֽ ֖ ַרע ּוְזַרְעּתֶ א־ָלֶכ֣ם ֶז֔ ם... ֵהֽ אֶמר יֹוֵס֙ף ֶאל־ָהָע֔ "ַוּיֹ֤

ְרִמילֹון.  ֶעְזַרת ַהּתַ ים ַהֲחֵסרֹות ּבְ ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ א.    ַהׁשְ

ִמְצַרִים. ּבְ ָהֲעבֹוָדה  ִסְדֵרי  ֶאת  ֵמָחָדׁש  ן  ִאְרּגֵ ְויֹוֵסף  ָהָרָעב  

ֶאָחד  ל  ּכָ ֶחְלַקת   ּוְבֵאיזֹו  ים  ָהֲאָנׁשִ ֵהיָכן   ָקַבע  הּוא 

ֶאת  ֲעֵליֶהם   ה  ְוִצּוָ ם  ִחּנָ ּבְ ְזָרִעים  ם  ְלֻכּלָ ק  ִחּלֵ הּוא  ַיֲעבֹד.  ֵמֶהם 

רֹב  ֶאת  ָלַקַחת  ְצִרים  ַלּמִ יֹוֵסף  ה  ִהְרׁשָ ְדָלה   ּגָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ דֹות.  ַהּשָׂ

ֶאָחד  ֵחֶלק  ַרק  ְמָלָכה  ַהּמַ ת  ְלֻקּפַ ָלֵתת  ֲעֵליֶהם  ׁשֶ ְוָקַבע  בּול   ַהּיְ

ֶלֱאכֹל, ּוָמה  ֲעבֹוָדה  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְצִרים   ַהּמִ  . ִמּתֹוְך 

ְמחּו  ׂשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ם  ּגַ ַתְפִקידֹו.  ּבְ ִהְצִליַח  הּוא  ׁשֶ ַעל  ַמח  ׂשָ ְו  

. ֶאֶרץ  ּבְ ַנַחת  ּבְ בּו  ָיׁשְ ְוֵהם  ְמקֹומֹו   ַעל  א  ּבָ ַהּכֹל  ׁשֶ

ּיּור ַלֲהָנַאְתֶכם.  ב.    ִצְבעּו ֶאת ַהּצִ

ְרִמילוֹן: תַּ

 יֹוֵסף

ְמחּו ׂשָ

ָיגּורּו

ֲאָדָמה

ן ּגֹׁשֶ

ִנְגַמר

בּוָאה ַהּתְ

ִלְזרַֹע

ה ָ ֲחִמּשׁ

ְלַעְצָמם

לֹום ׁשָ ּבְ

"ֶהֱחִייָתנּו"
ּתֹוָדה!
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 ג. מנגינת הכתוב 

יוסף ניהל את הממלכה ביושר. את כל הכספים והרכוש שגבה תמורת האוכל, העביר לקופת המלכות ולא לקח לעצמו או 

הסתיר עבור עצמו שום דבר, כדברי הרמב"ן לפסוק יד: "וילקט יוסף את כל הכסף וגו' - סיפר הכתוב זה... להודיע מעלת יוסף 

בחוכמה בתבונה ובדעת, וכי היה איש אמונים שהביא כל הכסף בית פרעה ולא עשה לעצמו אוצרות כסף ומטמוני מסתרים 

בארץ מצרים או לשולחו לארץ כנען, אבל נתן למלך הבוטח בו כל הכסף וקנה לו את האדמה גם הגופות..." 

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת

משימות א-ג נועדו לעזור לתלמידים להבין את פעולותיו של יוסף בצורה מסודרת. יוסף אסף בתחילה את כל ••
הכסף, אחר כך את כל המקנה, ולבסוף קנה את כל האדמות ואת אנשי מצרים לעבדים תמורת האוכל שהם 

קיבלו.

משימה ד עוסקת בהעברת כל הרכוש לקופת הממלכה.••

ההצעה לשיחה בכיתה עוסקת במידת היושר של יוסף. מצרים אינה שייכת לו, האוכל שמכר לא היה שייך לו, ••
וממילא גם הכסף שקיבל תמורת האוכל לא שייך לו. הוא מונה לתפקיד 'המשנה למלך' על ידי פרעה, והתפקיד 
לא העניק לו רשות לקחת שום דבר לעצמו. )דבר זה רלוונטי לכל בעל תפקיד, בכל גיל, בכל עבודה, בכל דור...!(
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96. יוסף מארגן את מצרים מחדש בתום הרעב 

פרק מז פסוקים כא-כז

א. הקדמה 
עם תום הרעב היו כל אדמות מצרים שייכות לפרעה. כדי לשמר את המצב ולמנוע מהמצרים לטעון שהאדמה שעליה הם 
יושבים שייכת להם, נתן יוסף הוראה להעביר את אנשי מצרים ממקום למקום. במצב כזה, שכולם גולים למקומות לא להם, 
איש לא יוכל לטעון לבעלות על הקרקע. )מצב זה גם הקל על בני ישראל שגלו מארץ כנען וישבו אף הם על אדמה שלא שייכת 

להם1.( 

המציאות במצרים אחרי הרעב הייתה שונה מאוד משהייתה לפניו. כל הרכוש היה של פרעה ולאנשים לא היה כלום, מחסני 
התבואה היו כמעט ריקים, וכבר זמן רב שאיש לא עבד את האדמה. מצב זה אילץ את יוסף לארגן מחדש את כלכלת מצרים. 
יוסף הורה לתת למצרים זרעים וציווה עליהם לעבד את האדמה. בתמורה לעבודתם הם הורשו לקחת לעצמם ארבע חמישיות 
מהיבול, וחמישית מהיבול הם נדרשו להעביר לקופת הממלכה. סידור עבודה זה היה טוב גם למלכות וגם לאנשים, וזה נקבע 

בחוק המצרי. סדרי העבודה והמיסים שיוסף קבע וחוקק, המשיכו לנהוג במצרים גם זמן רב אחרי מותו של יוסף.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

הּו כך  ִים ְוַעד־ָקֵצֽ ים העביר אנשי עיר זו לעיר זו2 ִמְקֵצ֥ה ְגבּול־ִמְצַר֖ יר ֹא֖תֹו ֶלָעִר֑ ם המצרי ֶהֱעִב֥ ת־ָהָע֔ כא ְוֶא֨
ֲהִנ֖ים כוהני העבודה זרה  ת ַהּכֹ ק ַאְדַמ֥ עשה יוסף עם כל אנשי מצרים מקצה גבולה האחד עד קצה גבולה השני׃ כב ַר֛

֙ם  ְכ֤לּו ֶאת־ֻחּקָ ה ְוָאֽ ְרֹע֗ ת ּפַ ים עבור הכוהנים ֵמֵא֣ ֲהִנ֜ ק כמות קבועה של לחם3 ַלּכֹ ֩י )היה( ֹח֨ א ָקָנ֑ה ּכִ שבמצרים לֹ֣

אֶמר יֹוֵס֙ף ֶאל־ ם׃ כג ַוּיֹ֤ א ָמְכ֖רּו )לא נאלצו למכור( ֶאת־ַאְדָמָתֽ ן לֹ֥ ה ַעל־ּכֵ֕ ְרֹע֔ ן ָלֶה֙ם ּפַ ר ָנַת֤ מנת חלקם ֲאׁשֶ֨

ם  ֖ ַרע הנה לכם זרעים )קחו אותם( ּוְזַרְעּתֶ א־ָלֶכ֣ם ֶז֔ ה ֵהֽ ֹום ְוֶאת־ַאְדַמְתֶכ֖ם ְלַפְרֹע֑ יִתי ֶאְתֶכ֥ם ַהּי֛ ם ֵה֩ן ָקִנ֨ ָהָע֔
ת וארבעה חלקים )ארבע  ֹד֡ ע ַהּיָ ֣ ה ְוַאְרּבַ ית ְלַפְרֹע֑ ֖ ם ֲחִמיׁשִ ֥ ת )שיצמחו( ּוְנַתּתֶ בּוֹא֔ ּתְ ה׃ כד ְוָהָי֙ה ּבַ ֶאת־ָהֲאָדָמֽ
נּו  ֶכֽם׃ כה ַוּיֹאְמ֖רּו ֶהֱחִיָת֑ ל ְלַטּפְ יֶכ֖ם ְוֶלֱאֹכ֥ ָבּתֵ ר ּבְ ֥ ְלָאְכְלֶכ֛ם ְוַלֲאׁשֶ ה ּוֽ ֶד֧ ַרע ַהּשָׂ חמישיות( ִיְהֶי֣ה ָלֶכ֩ם ְלֶז֨

ים  ֲעָבִד֖ להיות  ואנחנו מוכנים בשמחה  ינּו  ְוָהִי֥ י  ֲאֹדִנ֔ ֵעיֵנ֣י  ּבְ ִנְמָצא־ֵח֙ן  ש...(  )ואנו מקווים  וקיימים  חיים  אנו  בזכותך 

ף ְלֹח֩ק  ּה יֹוֵס֡ ם ֹאָת֣ ׂ֣שֶ ה׃ )אנשי מצרים חשו ביחס ההוגן של יוסף כלפיהם והם הביעו את שמחתם על כך.( כו ַוּיָ ְלַפְרֹעֽ
ֶמׁש עד יום כתיבת התורה )לפחות( נשמר בתוקף  ה ַלֹח֑ ִים ְלַפְרֹע֖ ת ִמְצַר֛ ה ַעל־ַאְדַמ֥ ֹום ַהּזֶ֜ )בספר החוקים( ַעד־ַהּי֨

ב  ׁ֧שֶ ַוּיֵ ה׃ כז  ה ְלַפְרֹעֽ ָהְיָת֖ א  ם לֹ֥ ֔ ְלַבּדָ ֲהִני֙ם  ַהּכֹֽ ת  ק ַאְדַמ֤ ַר֞ החוק שקבע יוסף, שחמישית מהיבול ניתנת לפרעה 

ד׃  ּו ְמֹאֽ ְרּב֖ ְפ֥רּו ַוּיִ ּה ַוּיִ ָאֲח֣זּו ָב֔ ן ַוּיֵ ׁשֶ ֶרץ ּגֹ֑ ֶא֣ ִים ּבְ ֶרץ ִמְצַר֖ ֶא֥ ָרֵא֛ל ּבְ ִיׂשְ

 ג. מנגינת הכתוב 

הרגישו  לא  מצרים  ואנשי  היבול,  מכל  מחמישית  נהנתה  המלכות  כולם.  עם  שהיטיבו  חכמים  סדרים  במצרים  הנהיג  יוסף 

מנוצלים. להפך! הם חשו שיוסף דואג להם, רוצה בטובתם, ושבזכותו הם יכולים להמשיך לחיות בכבוד.

1  רש"י לפסוק כא: “...ולא הוצרך הכתוב לכתוב זאת אלא להודיעך שבחו של יוסף שנתכוון להסיר חרפה מעל אחיו שלא 
יהיו קורין אותם גולים."

2  וברש"י לפסוק זה: “ואת העם העביר יוסף מעיר לעיר לזיכרון שאין להם עוד חלק בארץ והושיב של עיר זו בחברתה."
3  אונקלוס מתרגם חוק - חולקא. וכן מפרש רש"י: “חוק לכוהנים - חוק, כך וכך לחם ליום."

ובמילון אבן שושן: “חוק" )משמעות 3(: שיעור ומידה קצובה.
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נוֹת ָהָרָעב שְׁ יוֵֹסף ְמַנֵהל ֶאת ִמְצַרִים בִּ יחידה 95

סּוִקים יג-כ ֶרק מז פְּ פֶּ

ים... ם ׁשְֹבִר֑ ר־ֵה֣ ֶבר ֲאׁשֶ ֖ ֶ ּשׁ ֶס֙ף... ּבַ ל־ַהּכֶ֨ ף ֶאת־ּכָ ט יֹוֵס֗ ֣ "ַוְיַלּקֵ

סּוִקים יד-טו( ֶסף" )ּפְ ם ַהּכֶ֗ ּתֹ֣ ַוּיִ

ים...  ר ּוַבֲחֹמִר֑ ָק֖ אן ּוְבִמְקֵנ֥ה ַהּבָ ים ּוְבִמְקֵנ֥ה ַהּצֹ֛ ּסּוִס֗ ֶחם ּבַ ף ֶל֜ ן ָלֶה֩ם יֹוֵס֨ ֣ ּתֵ "ַוּיִ

סּוִקים יז-יח( ה" )ּפְ ֵהָמ֖ ֶסף ּוִמְקֵנ֥ה ַהּבְ ם ַהּכֶ֔ ֣ ּתַ

ֶ֑חם  ּלָ נּו ּבַ נּו ְוֶאת־ַאְדָמֵת֖ "ְקֵנֽה־ֹאָת֥

סּוק יט(  ה" )ּפָ ים ְלַפְרֹע֔ נּו֙ ֲעָבִד֣ ה ֲאַנְ֤חנּו ְוַאְדָמֵת֨ ְהֶי֞ ְוִנֽ

ַהְתָחָלה: ּבַ

ְך: ַאַחר ּכָ

ּסֹוף: ּבַ

מּוַרת   ְצִרים ָקנּו אֶֹכל ּתְ א.   ַהּמִ

ְגַמר ָלֶהם  . ּנִ ַעד ׁשֶ

מּוַרת  ְצִרים ָקנּו אֶֹכל ּתְ ב.  ַהּמִ

ְגְמרּו ָלֶהם  . ּנִ ַעד ׁשֶ

מּוַרת   ְצִרים ָקנּו אֶֹכל ּתְ ג.   ַהּמִ

. ּוְמִכיַרת ַעְצָמם ְל 

ָפסּוק יד ּוְבָפסּוק כ.( ל? )ֵהָעְזרּו ּבְ הּוא ִקּבֵ ֶסף ְוָהְרכּוׁש ׁשֶ ָכל ַהּכֶ ה יֹוֵסף ּבְ ד.    ָמה ָעׂשָ

ָקה ִעם ִצּיּור ַמְתִאים. יקּו ַמְדּבֵ ַהְדּבִ

ָקה ִעם ִצּיּור ַמְתִאים. יקּו ַמְדּבֵ ַהְדּבִ

ָקה ִעם ִצּיּור ַמְתִאים. יקּו ַמְדּבֵ ַהְדּבִ

ם ְלַעְצמֹו?  ֶסף ּגַ ר ְליֹוֵסף ָלַקַחת ֵמַהּכֶ ֶכם ָהָיה ֻמּתָ ה: ַהִאם ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ
                                 ַהִאם הּוא ָלַקח?

ל יֹוֵסף?     ְך ַעל ִמּדֹוָתיו ׁשֶ ר ִלְלמֹד ִמּכָ                                 ָמה ֶאְפׁשָ
ה׃" ֶרץ ְלַפְרֹעֽ י ָהָא֖ ִה֥    "ַוּתְ

תֹם ָהָרָעב  ן ֶאת ִמְצַרִים ֵמָחָדׁש בְּ יוֵֹסף ְמַאְרגֵּ
סּוִקים כא-כז ֶרק מז פְּ פֶּ
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סּוק כג( ה׃" )ּפָ ם ֶאת־ָהֲאָדָמֽ ֖ ַרע ּוְזַרְעּתֶ א־ָלֶכ֣ם ֶז֔ ם... ֵהֽ אֶמר יֹוֵס֙ף ֶאל־ָהָע֔ "ַוּיֹ֤

ְרִמילֹון.  ֶעְזַרת ַהּתַ ים ַהֲחֵסרֹות ּבְ ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ א.    ַהׁשְ

ִמְצַרִים. ּבְ ָהֲעבֹוָדה  ִסְדֵרי  ֶאת  ֵמָחָדׁש  ן  ִאְרּגֵ ְויֹוֵסף  ָהָרָעב  

ֶאָחד  ל  ּכָ ֶחְלַקת   ּוְבֵאיזֹו  ים  ָהֲאָנׁשִ ֵהיָכן   ָקַבע  הּוא 

ֶאת  ֲעֵליֶהם   ה  ְוִצּוָ ם  ִחּנָ ּבְ ְזָרִעים  ם  ְלֻכּלָ ק  ִחּלֵ הּוא  ַיֲעבֹד.  ֵמֶהם 

רֹב  ֶאת  ָלַקַחת  ְצִרים  ַלּמִ יֹוֵסף  ה  ִהְרׁשָ ְדָלה   ּגָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ דֹות.  ַהּשָׂ

ֶאָחד  ֵחֶלק  ַרק  ְמָלָכה  ַהּמַ ת  ְלֻקּפַ ָלֵתת  ֲעֵליֶהם  ׁשֶ ְוָקַבע  בּול   ַהּיְ

ֶלֱאכֹל, ּוָמה  ֲעבֹוָדה  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְצִרים   ַהּמִ  . ִמּתֹוְך 

ְמחּו  ׂשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ם  ּגַ ַתְפִקידֹו.  ּבְ ִהְצִליַח  הּוא  ׁשֶ ַעל  ַמח  ׂשָ ְו  

. ֶאֶרץ  ּבְ ַנַחת  ּבְ בּו  ָיׁשְ ְוֵהם  ְמקֹומֹו   ַעל  א  ּבָ ַהּכֹל  ׁשֶ

ּיּור ַלֲהָנַאְתֶכם.  ב.    ִצְבעּו ֶאת ַהּצִ

ְרִמילוֹן: תַּ

 יֹוֵסף

ְמחּו ׂשָ

ָיגּורּו

ֲאָדָמה

ן ּגֹׁשֶ

ִנְגַמר

בּוָאה ַהּתְ

ִלְזרַֹע

ה ָ ֲחִמּשׁ

ְלַעְצָמם

לֹום ׁשָ ּבְ

"ֶהֱחִייָתנּו"
ּתֹוָדה!
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת

במשימה א יש סיכום של הסדרים החדשים שיוסף הנהיג במצרים. על התלמידים להשלים את המילים ••
החסרות בעזרת התרמילון.

חידות של המורה •• בעזרת  הנלמד  על  לחזרה  אותו  לנצל  זאת אפשר  ועם  ובהנאה,  בנחת  לצביעה  נועד  הציור 
לתלמידים או חידות שהתלמידים ימציאו וישאלו את חבריהם או את כל הכיתה בקול רם. דוגמאות: מה שמו 
של הנהר הזורם במרכז הציור? מה שם האזור שבו נמצאים בני ישראל בציור? מדוע הם שם? במה שונה עבודתם 
של בני ישראל מעבודתם של המצרים? מי נתן למצרים את הזרעים לזרוע? מדוע המצרים שמחים? מדוע יוסף 

שמח?
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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

ׁשּובוֹת!( לוֹׁש תְּ 130 , 70 , 10 , 5 )ְלָפחוֹת שָׁ

ִרים: ר ֻמְזּכָ ֵאיֶזה ֶהְקׁשֵ ב.   ּבְ

ְיָלה,  ִכי, ֲעָגלוֹת, ַמְראוֹת ַהלַּ "ְוַנְפׁשוֹ ְקׁשּוָרה ְבַנְפׁשוֹ", בֶּ

ן, ַאְדַמת ַהּכוֲֹהִנים ְמַעט ְוָרִעים, ֶאֶרץ ּגֹשֶׁ

 ג.  ִמי ָאַמר ְלִמי:

ַער ַיַעל ִעם-ֶאָחיו" ַער ֶעֶבד ַלאֹדִני ְוַהּנַ ַחת ַהּנַ ָך ּתַ ב-ָנא ַעְבּדְ "ֵיׁשֶ  .1

"הֹוִציאּו ָכל-ִאיׁש ֵמָעָלי!"  .2

ה" ם ֹאִתי ֵהּנָ י-ְמַכְרּתֶ ֵעיֵניֶכם ּכִ ָעְצבּו ְוַאל-ִיַחר ּבְ ה ַאל-ּתֵ "ְוַעּתָ  .3

"עֹוד יֹוֵסף ַחי!"  .4

ָך ִמְצַרְיָמה ְוָאֹנִכי ַאַעְלָך ַגם-ָעלֹה" "ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ  .5

י עֹוְדָך ָחי" ֶניָך ּכִ ַעם ַאֲחֵרי ְראֹוִתי ֶאת-ּפָ "ָאמּוָתה ַהּפָ  .6

ם-ֲאבֹוֵתינּו" ם-ֲאַנְחנּו ּגַ "ֹרֵעה ֹצאן ֲעָבֶדיָך ּגַ  .7

יָך?" ֵני ַחּיֶ ה ְיֵמי ׁשְ ּמָ "ּכַ  .8

ֶחם" ּלָ "ְקֵנה-ֹאָתנּו ְוֶאת-ַאְדָמֵתנּו ּבַ  .9

"ֶהֱחִיָתנּו!"  .10

ׁש"  ַגּ ת "ַוִיּ ָרׁשַ ִחידֹות ַעל ּפָ

ת ָרׁשַ ּפָ
ַוְיִחי 

פתרונות לחידות על פרשת ויגש: 

מספרים בפרשה:

130 - גילו של יעקב כשהוא הגיע למצרים )מז, ט(.

70 - שבעים נפש מעם ישראל, שירדו למצרים )מו, כז(.

10 - עשרה חמורים ועשר אתונות, ששלח יוסף אל יעקב אביו )מה, כג(.

5 - "ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר" )מה, ו  מה, יא(.
     "ולבנימין נתן... וחמש חליפות שמלות" )מה, כב(.

     "ומקצה אחיו לקח חמישה אנשים ויציגם לפני פרעה" )מז, ב(.

באיזה הקשר מוזכרים:

"ונפשו קשורה בנפשו" - בדברי יהודה ליוסף, על אהבתו של יעקב לבנימין )מד, ל(.

בכי - יוסף בוכה )מה, ב(. יוסף ובנימין בוכים )מה, יד-טו(. 

         בפגישה של יעקב עם יוסף )מו, כט(.

עגלות -פרעה שלח עגלות להביא יעקב ומשפחתו למצרים )מה, יט(.

מראות הלילה - ה' נגלה אל יעקב בדרכו למצרים, במראות הלילה )מו, ב(.

מעט ורעים - כך מתאר יעקב לפרעה את שנות חייו )מז, ט(. 

ארץ גושן - האזור במצרים שבו רצו משפחת בני יעקב לגור )מו, לד(.

אדמת הכהנים - אדמת הכהנים במצרים לא נקנתה על ידי יוסף )מז, כב -כו(.

מי אמר למי?

יהודה ליוסף )מד, לג(.  .1

יוסף למשרתים שלו )מה, א(.  .2

יוסף לאחים )מה, ה(.  .3

האחים ליעקב )מה, כו(.  .4

ה' ליעקב )מו, ד(.  .5

יעקב ליוסף )מו, ל(.  .6

חמשת האחים לפרעה )מז, ג(.  .7

פרעה ליעקב )מז, ח(.  .8

המצרים ליוסף )מז, יט(.  .9

10. המצרים ליוסף  )מז, כה(.


