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  ד'-'א פסוקים ל"ז פרקבראשית  :היחידה גבולות 

 .יוסף מביא את דיבת אחיו לאביו. אחיו שונאים אותו :היחידה נושא 

  1: שיעורים מספר 

 אביגיל באס :כתבה 

 

 שהרי ,שזהו העיקר ,מתמקדת בתולדות יעקב היאפרה בקצרה על תולדות עשיו, יאחרי שהתורה ס :כללי

 ממנו צמח עם ישראל.

יוסף מקורב לבני השפחות, אך  .רע במשפחתםימה א, והתורה מפרטת יעקב ומשפחתו הגיעו לארץ

 .בניויעקב אוהב את יוסף מכל . לאביוזאת ומספר  ,יוסף אינו יכול לשאת זאת .אחיו מזלזלים בהם

 . מביעים שנאה כלפי יוסףומקנאים, האחים חוששים שיעקב יבחר רק ביוסף שימשיך אותו, 

  

 ( המורה של השיעור פתיחת זוהי:  )פתיחה

לתת רגש הקנאה (ניתן להביא הגדרה מהמילון(, : להסביר מהו התייחסות לרגש הקנאה

ממה נבעה  /לערוך דיוןהרגישו קנאה, לתת להם להגדירהם  שבהםלתלמידים להדגים מצבים 

המורה יכול להדגים /להציג כהצגה . מחשבותיהם ומעשיהם בפועל הקנאה וכיצד השפיעה על

 מצב של קנאה.

 להסביר שקנאה עלולה להוביל לשנאה ולמעשים חמורים.

 

 

 

 

 : הפסוקים לימוד

התלמידים עוקבים עם האצבע  - ד'-א' וקיםפס -: קריאה מקדימה של המורהקריאת הפסוקים

 בחומש וקוראים קריאה דמומה.

 שאלה מכוונת לתלמידים לפני קריאת הפסוקים:

 מי קינא במי ומדוע? :שימו לב במהלך הקריאה 

 הסבר כל פסוק:

 .ו' ההיפוך: יעקב ישב -: וישבפסוק א'

 .גר (לא "ישב" לעומת עמד( -וישב

, לו משפט הבכורה" -אברהם ויצחק -גרו אבותיוהארץ בה  -ארץ ישראל -יעקב חוזר לארץ כנען

מקבל את -ם ישראל והוא הממשיך של ע ," (רשב"ם(והוא בלבד ראוי לנחול את הארץ הקדושה

הארץ הנבחרת (אבן  -יעקב ישב בארץ כנען הזרע שהובטחה לאבותיו. תהבטחאת הבטחת הארץ ו

 יו שהלך לגור בארץ שעיר. מתוך אהבתו לארץ שה' נתו לו ולאבותיו, בניגוד לעש -עזרא( 

 

 : קשר את הנלמד למהלך הכללי בפרשה הקודמתנ

לאחר כל המלכים של אדום שהתורה מקצרת בעניינם, היא מאריכה בסיפור של בני יעקב. משל 

לאדם שהיה מחפש יהלומים בחול, היה לוקח חול ומסנן אותו, ולא היה מתעכב כלל עד שהיה 

מתבונן, מספר לחבריו וכו'. כך התורה מספרת ומאריכה רק מוצא יהלום, ובו היה עוצר, 

ביהלומים. אנו עם ישראל, ובייחוד אבותינו הקדושים, אנו יהלומים מאירים וקדושים, שבהם 

 התורה בוחרת להאריך ולספר.



 

 סיפור העניינים שקרו ליעקב. -קורות –: "תְֹּלדֹות" אורי מיליםיב: פסוק ב'

ֶאָחיו"? איזו מילה -ֶאתבביטוי "רֶֹּעה  משמעות המילה "את" ,םלדעתכ ,: מהשאלה לתלמידים

 הייתם יכולים לשים שם במקום "את"?

 ִעם  ..."=ֶאתאחיו, וגם "ְוהּוא ַנַער  תשובה: "ִעם"

לכן הוא היה הולך עם אחיו והיה , וכדי לרעות בעצמו את הצאןמיוסף היה צעיר מדי 

 מתלמד=לומד איך לרעות את הצאן.

 להפנות שאלה לתלמידים: מהו צאן? 

להביא תמונה  .וכבשים זיםיכע, מבויתות דקות לבהמות קיבוצי שם הוא  - צאןלמורה: 

 .(בהמחשות (מצ"בממחישה 

יוסף דברי גנאי, רכילות.  -דיבהסיפר עליהם דברים רעים.  -ֲאִביֶהם"-ָרָעה ֶאל ִדָבָתם-"ַוָיֵבא... ֶאת

 . (רש"י(, אך אחיו מזלזלים בהם ומכבד אותם (אברבנאל( מקורב לבני השפחות

כדי שיעקב אביו ידריך את  -מתוך מטרה טובה  לאביוזאת ומספר  ,יוסף אינו יכול לשאת זאת

 . אחיו בדרך הנכונה (אברבנאל(

להראות שגם הם צדיקים- אך הם ראו את הדברים  . להקדים ולהסביר גם את הצד של האחים

  :- ושם נפרט יותרבהמשך הפסוקים שנראהאחרת- כפי 

לאחים היה ברור שכל בני יעקב יבנו את עם ישראל, ועכשיו יוסף מתנהג כאילו הוא רוצה 

שהם  ,זה מאוד בולט ,במעשהו הוא פוגע בעתיד עם ישראל. גם בהמשך ,להרחיק אותם, ובעצם

הם מפרשים את דבריו  .שהוא רוצה להתבלט מעליהם ,מרגישים וחושבים בכל מה שהוא עושה

כאילו הוא מתנשא עליהם, הם מפרשים את חלומותיו כחלומות שמגיעים מתוך הרהורים ביום, 

 וכנראה שביום יוסף מהרהר על כך...

וגם בטובת שאר  ,גם בטובת בני השפחות - יוסף מלא בענווה ורוצה בטובת אחיוזאת, לעומת 

ן שני צדדים שהתכוונו לטובה, אך כל אחד האחים שהוא רוצה שהם ישפרו את מעשיהם. יש כא

 פירש את הצד השני בצורה שלילית.  

 

 .  להדגיש את תכונתו של יוסף שדאג לבני השפחות- שנחשבו פחותים

ֶָהָיה רֹוֶאה ְבֶאָחיו ְבֵני ֵלָאה ָהָיה ַמּגִיד " יוסף סיפר לאביו:שמה לגבי הסבר רש"י  ָל ָרָעה ׁש ּכ

ֶָהיּו אֹוְכִלין  ְבֵני ַהּׁשְָפחֹות ִלְקרֹוָתן ֲעָבִדים, ַוֲחׁשּוִדים ַעל ָהֲעָריֹותְלָאִביו, ׁש  ".ֵאֶבר ִמן ַהַחי ּוְמַזְלְזִלין בִ

 יוסף מקורב לבני השפחות? ,לדעתכם ,: מדועלהפנות שאלה לתלמידים

 פלה בו.יוהשפחה ט ,כי אמו נפטרה ,יתה השפחה של אמוייוסף היה גר עם בני בלהה שהשנראה 

 ים:להפנות שאלות לתלמיד

 לאביהםפר עליהם דברים לא טובים ייוסף סכשאחי יוסף  , הרגישולדעתכם ,איך? 

 ?למה זה עלול להוביל 

ויעקב היה גוער ק מבאר: ""כפי שהרד ,יעקב היה מוכיח את שאר הבנים, בעקבות דברי יוסף

 ."אותם בעבורו



וכן  ,שנולד הצעיר מאחיו בחרן - ְזֻקִנים ּהוא לֹּו"-יעקב אוהב את יוסף מכל בניו "ִּכי ֶבן :פסוק ג'

נפטרה בלידת בנימין. הוא עושה לו אחרי שנים רבות של עקרות, ורחל רחל,  -בנו מאשתו האהובה

 .כתונת פסים שמראה על אהבתו המיוחדת

ּוְלָׁשֵרת  בֹו ְלַטֵפל ַבַבִית ַהִנְׁשָאר ְבֶדֶרְך ְּכָלל ְוהּוא ָאִביו ְבִזְקַנת ַהנֹוָלד ַהֵבן -ְזֻקִנים" "ֶבן: אורי מיליםיב

 ן(."רמב ראהאֹותֹו (

יעקב לא היה  ,אז כשיוסף נולד ,שנים 7כל האחים נולדו בתוך  :ההסבר שונה ,רוש הרד"קילפי פ

כמו אם היה כי היה מוצאו חכם בכל דבריו משמעותית זקן יותר מאשר בלידת שאר הבנים: אלא "

 ".זקן

ִסים" "ְכֹתֶנת  משהו יקר ערך ומיוחד. -ְבַמְרֵאהּו ְמיָֻחד ִצְבעֹוִני, ֶבֶגד מעיל,-פַּ

כתונת  -בצבעים שונים או להביא המחשה לכיתה לצייר על הלוח כתונת פסים יפה

 ולהלביש על אחד התלמידים. -פסים 

 ".והיתה הכתונת נאה ...והיתה הכתונת עשויה פס אחד מצבע אחד ופס אחד מצבע אחררד"ק: "

 הכנה לפסוק הבאכ: לתלמידיםשאלות 

 אם אח שלכם היה מקבל מתנה מיוחדת ואתם לא הייתם  ,איך אתם הייתם מרגישים

 היה מעורר אצלכם?זה לו רגשות ימקבלים? א

 ואומר  ,אפשר לתאר מצב: איך הייתם מרגישים אם הייתי נותן רק לילד אחד בכיתה מתנה

 שאר התלמידים?יותר משאני אוהב אותו במיוחד 

  כעס עליהם בעקבות סיפורי יוסף ,יעקב, שאבא שלהםכך כיצד הרגישו אחי יוסף בעקבות, 

 והכין כתונת פסים רק ליוסף?

 יוסף כשהם רואים שיעקב אוהב את יוסף במיוחד? יממה חוששים אח 

חשבו על מה שלמדנו בנוגע לבנים של אברהם אבינו ויצחק אבינו. מי מהם נבחר להיות 

 ישראל?הממשיך של עם 

 .שונאים את יוסףעקב כך האחים חוששים שיעקב יבחר רק ביוסף שימשיך אותו, ו :פסוק ד'

 ,רק יצחק ממשיך דרכו ,אפשר להסביר על רקע הידוע מחומש בראשית: משני בניו של אברהם

דרכו ואילו עשיו לא ראוי. האחים  ,רק יעקב ממשיך ,וישמעאל לא היה ראוי, ומשני בניו של יצחק

 . חששו שמכל בניו של יעקב ייבחר רק יוסף, והם לא ימשיכו את ברכת אברהם

להיות גם הם ם רוצים אחיה -חיובי דברלראות שיש פה ניתן לדון את האחים לכף זכות, ו

 ם ישראל.שותפים בהמשך ע
 

 .עם יוסףאפילו לא רוצים לדבר הם ו ,הקנאה מובילה לשנאה

ִיְראּו""   .הם ראו-ו' ההיפוך -וַּ

ְברו ְלָשֹלם" ָיְכלּו "ְולֹא  .ק("רד ְרֵאה (ְמִריָבה. ֶאָלא ִדְבֵרי ָׁשלֹום, ִדְבֵרי ִעּמֹו ְלַדֵבר ָיְכלּו לֹּא -דַּ

ֵר ִעּמֹו -"דברו"  .ְלַדב

אפשר ללמוד גם שבח על האחים מתוך מה שמסופר עליהם באופן שלילי: הם לא חשבו  -רש"י

ִמתֹוְך ּגְנּוָתם  - ולא יכלו דברו לשלום: "וכנים אלא היו ישרים ,משהו אחד ואמרו משהו אחר

ֵב ֹּא ִדבְרּו ַאַחת ְבֶפה ְוַאַחת ְבל ֶל הם לא עשו את עצמם אוהבים את יוסף, אלא  ."ָלַמְדנּו ׁשְִבָחם, ׁש

 נהגו על פי מה שחשבו.

 משהו חיובי. דברי רש"י מלמדים אותנו שגם בדברים שליליים אפשר לראות



 

 
 

 : להמחשה הצעות

 .כהקדמה ליחידה, המורה יכול לעשות הצגה עם בובות על מצב של קנאה 

 לפסוק ב': 

 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PikiWiki_Israel_19765_Agriculture_in_Israel.jpgתמונה של צאן     

 

 
 (הזכויות של הרב דן בארי ו"אורות עציון"(

 המחשה לפסוק ג': 

 כתונת פסים  -או להביא המחשה לכיתה ,בצבעים שונים -לצייר על הלוח כתונת פסים יפה

 ולהלביש על אחד התלמידים. -

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PikiWiki_Israel_19765_Agriculture_in_Israel.jpg


 

 

 (לילדים  929(התמונה מתוך אתר: 

  
 

 לתלות ואחת גדולה להכין כתונת פסים או  בד-להכין עם התלמידים כתונת פסים מאל

במחברת תורה אותה דביק יו כותונת קטנהכין יכל תלמיד שאו  ,על לוח תורה בכיתהאותה 

 "כתונת יוסף".תחת הכותרת 

 ההבדל את בליטיש באופן", פסים נתוכת"ב יוסף את יעטרו הילדים .דמויות 11 עם דף 

 .אחיו לבין בינו

  קומיקס" ניתן לעשותואיך הגיבו.  אחרנאו ביסיפור על מצב שבו ק יכתבותלמידים"-

 והתלמידים משלימים את הדיבור בין הדמויות. ,המורה מכין מראש שבלונה

 

  

 : והפנמה מסרים

 ., והבנה מהיכן היא נובעתמצבים בהם אנו מרגישים קנאה .1

ההבדל בין מה  ., וכיצד ניתן להתגבר עליהאיך אנחנו מתמודדים כשאנו חשים קנאה .1

שמרגישים לבין מה שעושים בפועל. כל בן אדם מקנא, השאלה היא איך הוא מתנהג 

להביא  את אהרן ששמח בשמחת משה אחיו, או הדוגמכ(אפשר להביא  בעקבות זאת.

איך מגיבים כשהמורה בוחר בתלמיד מסוים, כשתלמיד קיבל ציון גבוה  -מהכיתה  דוגמה

 משלי וכד'(.

לערוך אפשר טובה, לשמוח בשמחת החבר.  המורה יכול לקיים בכיתה פעילות בנושא של עין

ל הכיתה אומרת בקול "חזק וברוך" כ ,כל פעם שתלמיד נבחר למשהו :בכיתה מבצע "חזק וברוך"

 ולא "אוף.."

 יחסים בין אחים בתוך המשפחה.  .3

כיצד אחרים מרגישים אם אנו מספרים עליהם דברים רעים. להדגיש את ההבדל בין לספר  .4

רכילות וסתם לספר דברים מקרה של לבין  ,אם מישהו פגע בי וחובה לספר ולקבל עזרה

 רעים על אחרים.

 

 

 

 

 : סיכום

ת הקנאה ונראה מה קרה בעקבות תחוש ,בהמשך הפרק .אחי יוסףהתוודענו לרגשות בפסוקים אלו 

 והשנאה של האחים ולאן זה הוביל....

 

http://929kids.blogspot.co.il/
http://929kids.blogspot.co.il/


 

 : הרחבות 

רבי אלעזר הקפר אומר: הקנאה " :א"משנה כ ',פרק דמסכת אבות, באפשר להזכיר את המשנה 

 ."והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם

הקנאה והתאוה ואהבת הכבוד מוציאין את  :אמר:"א, א"אבות ד׳:כ ,משנהעל הרמב"ם הפירוש 

והוא כי באלה המדות או באחת מהן יפסיד אמונת התורה בהכרח ולא יגיעו לו  ,האדם מן העולם

 ".לא מעלות שכליות ולא מעלות המדות

... גדול ממנו בחכמהחבירו מפני שהוא היא האדם שהוא מקנא ב הקנאה" א:"מגן אבות ד׳:כפרוש 

ומתוך אלו  ,ימצאו בענין ממוןיוכן המדות האלה מהקנאה  ,המביאה לידי שנאהגם זו מדה רעה 

  ."מריבה ויבואו לידי רציחההקנאות יצאו לידי 

 


