
 חֹוֶבֶרת ַוֵיֶשב
 חּוַמש ְּבֵראִׁשית ֶאְצֵלנּו ַּבִּכיָתה

ִמְשָּפָחה: ְוֵשם ֵשם 3T-S11

תֹוָרה

3T-S11

ְּפָרִקים לז-מ

ּפֹוטִיפַר

ָתָמר

יֹוֵסף

ַׂשר ַהאֹופִים

ַׂשר ַהַמְשקִים

יְהּוָדה

ּבֵית סֹוַהר

ֲחֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲלֹומֹות

אֹוֵרַח ּבַּבֹור

ּבֹור

ּכְתֹונֶת ּפִַסים

ָחְלמּו ֵהם

ָמְכרּו ֵהם

וַּיְַחלֵמּו

וַּיְִמּכְרּו

םינָה ֲאלֻּמֵֹתיכֶם  ְֶתסֻּב
ֲָחוֶין ָלֲַאלֻּמִתי ִוַּתְׁשַּת
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ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים.א

יֹוֵסף ְוֶאָחיו: ְּכתֹוֶנת ַהַּפִסים,ֶּפֶרק לז
ַהֲחלֹומֹות ְוִׂשְנַאת ָהַאִחים

ָמה ָלַמְדִתי ְּבֶפֶרק לז?                 

ַעמּוד

ֵאיְך ָלַמְדִתי?

ָמה ַהתֹוֶכן ֶשל ֶּפֶרק לז?

ֹלא
ָלַמְדִתי

ֹלא טֹובְּבֵסֶדרְמצּוָין

ְשַתִים

ִקישּור ּוַפְרָשִנים ֵּפירּוִשים ִמְקָרא ֶשל ְּפשּוטֹו ּוְבִדיָקה ִסיּכּום ַהְקָדָמה,

ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות
ֶאת ִמי ָאַהב ַיֲעֹקב, ּוָמה ָעָׂשה ַיֲעֹקב ִּבְשִבילֹו?

ָהַאִחים? ְוַעל יֹוֵסף ַעל ַיֲעֹקב, ַעל ָּכתּוב ָמה
ְליֹוֵסף? ַרק ַּפִסים ְּכתֹוֶנת ַיֲעֹקב ָעָׂשה ָלָמה

ָהֲאלּומֹות? ֲחלֹום ֵּפירּוש ָמה
יֹוֵסף? ֶאת ָהַאִחים ָׂשְנאּו ָלָמה

ָמה עֹוד ָחַלם יֹוֵסף?
יֹוֵסף? ֶשל ַהֵשִני ַלֲחלֹום ָהִראשֹון ַהֲחלֹום ֵּבין שֹוֶנה ּוָמה דֹוֶמה ָמה

ֶשָלנּו ַלֲחלֹומֹות יֹוֵסף ֶשל ֵמַהֲחלֹומֹות
ְלָאן ָשַלח ַיֲעֹקב-ִיְׂשָרֵאל ֶאת יֹוֵסף, ְוָלָמה?

ָהַאִחים? ְוַעל יֹוֵסף ַעל ַיֲעֹקב, ַעל ָּכתּוב ָמה
ָהַאִחים? ְשלֹום ָמה ִלְבדֹוק ִלְשֶכם יֹוֵסף ֶאת ַיֲעֹקב ָשַלח ָלָמה
ָמה ָרצּו ָהַאִחים ַלֲעׂשֹות ְליֹוֵסף ְּכֶשהּוא ָּבא, ּוָמה ֵהם ָעׂשּו?

ְּבדֹוָתן? ֶאָחיו ֶאל ָּבא ְּכֶשיֹוֵסף ָקָרה ָמה
ָמה ָעׂשּו ָהַאִחים ְליֹוֵסף ַאֲחֵרי ֶשָזְרקּו אֹותֹו ַלּבֹור?

יֹוֵסף? ֶאת ָהַאִחים ָמְכרּו ָלָמה
ְליֹוֵסף ָהַאִחים ֶשָעׂשּו ָמה ַעל ּוְמַדְּבִרים חֹוְשִבים ֲאַנְחנּו

ָמה ָעׂשּו ָהַאִחים ַאֲחֵרי ֶשֵהם ָמְכרּו ֶאת יֹוֵסף?
ַיֲעֹקב? ָעָׂשה ָהַאִחים, ּוָמה ֶשל ַהֶשֶקר ָהָיה ָמה

לז? ְּבֶפֶרק ַלֶּבֶגד ֶשָקשּור ָהֶרֶגש ָמה
ַּפֲעַמִים? ַהִמיָלה ְּכתּוָבה ָלָמה

לז? ְּבֶפֶרק ֵאיֹפה
לז? ְּבֶפֶרק ָעָׂשה ִמי

לז? ְּבֶפֶרק ָמה ְוֶאת ִמי ֶאת
ְּביֹוֵסף? ְוִקְנָאה ִׂשְנָאה ִהְרִגישּו ְּכֶשֵהם ַלֲעׂשֹות ָהַאִחים ָיְכלּו ָמה

ִמי, ָמה ְוֵאיֹפה ְּבֶפֶרק לז?
ֵאיְך זֹוְכִרים ְּבַהְצָלָחה ֶאת ָמה ֶשלֹוְמִדים ְּבתֹוָרה?

3
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ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות  

ב

ַּבתֹוָלדֹות . ִראשֹון ֶשָּכתּוב ַהֵּבן ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן ִעיגּול ְסִביב  ֵשם

א
ְסִביָבה

ֶשל
תֹוָרה

ֵאֶלה תֹוְלדֹות  

ּתֹלְדֹות -
1. ְרִשיָמה ֶשל ַהָּבִנים, 

    ְוַהָּבִנים ֶשל ַהָּבִנים ֶשנֹוְלדּו ְלָאָדם. 

2. ִהיְסטֹוְרָיה - ָמה ֶשָקָרה ֶּבָעָבר.

ֵּפירּוש

ְּבֵראִׁשית חּוַמש
לז ֶּפֶרק

א-ב ְּפסּוִקים

ֶעֶׂשר ּבֹו ָּכתּוב ִּכי ַהתֹוָלדֹות, ֵסֶפר ַגם ִנְקָרא ְּבֵראִשית ֵסֶפר .1
שֹוִנים. ַלֲאָנִשים ֶשנֹוְלדּו ָּבִנים ֶשל - ְרִשימֹות תֹוָלדֹות ַעל ְּפָעִמים
ְלַיֲעֹקב, ֶשנֹוְלדּו ַהָּבִנים ֵסֶדר ֶשל ְרִשיָמה ְּכתּוָבה לז, ֹלא ְּבֶפֶרק .2

ַוִּיְשַלח. ּוְבָפָרַשת ַוֵּיֶצא ְּבָפָרַשת ְּכָבר ָּכתּוב ֶזה ִּכי
- ַיֲעֹקב ֶשל ַהתֹוָלדֹות ַעל ָּכתּוב ְּבֵראִׁשית ֵסֶפר סֹוף ַעד לז ִמֶּפֶרק

ְלַיֲעֹקב. ֶשנֹוְלדּו ַלָּבִנים ֶשָקָרה ָמה - ַהִהיְסטֹוְרָיה

www.talam.org

קֹוְרִאים ָלָמה
ְּבֵראִׁשית ְלֵסֶפר

ַגם
ַהתֹוָלדֹות?? ֵסֶפר

ב

ג

1. ִמי ָהיָה צִָרי לְִהיֹות ַהּבֵן ָהִראשֹון ּבְתֹולְדֹות יַעֲקֹב?
ִמי הִמי ַהּבֵן ָהִראשֹון ּבַתֹולָדֹות? .2

ְּבַבָקָשה ַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאלֹות. ד

ְב יַעֲקֹב ּבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאבִיו ֶוַּיֵֶׁש א 
ּכְנָעַן: ּבְֶאֶרץ  

ֵאּלֶה ּתללֹלְדֹות יַעֲקֹב      ב 
ֵָרה ָׁשנָה... ְבַע–עֶׂש ְן–ְׁש ֶף ּבֶ יֹוֵס  

-ב
א

ם 
ִקי

סּו
ְּפ

 ,
לז

ק 
ֶּפֶר

ַתְבת ֶשַּכָ ַּבֵּבן ַמְתִחיל ַיֲעֹקב תֹוְלדֹות ִסיּפּור ָלָמה
ד, ְשֵאָלה 2? ְּבַתְרִגיל

ָשלֹוש

יַעֲקֹב -
יְִׂשָרֵאל

יֹוֵסף ּבִנְיִָמין

ה

זְבּולּון
לֵוִיגָד

ִׁשְמעֹוןיְהּוָדה
ְראּובֵן

ָאֵׁשר
ָדן

נַפְָתלִי
יִָׂששכָר

חּוָמשֹון
ַעמּוִדים 15-14

ַרִש“י

ֶשלֹוֶשלֹו ַהתֹוָלדֹותַהתֹוָלדֹות ַעלל ָ ֶשָּכתּובֶ ִ ָהִאישָ ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ַּבְּפסּוִקים ֶאת ֵשםֵ
, ּוְלַהְשִלים ֶאת ַהֵשם ַּבּכֹוֶתֶרת. לזל ק ֶ ֶ ְּבֶפֶרקְ

ו

ֲאַנְחנּו 
חֹוְשִבים

ֲא
ח

ּו
ם
ּוְמַדְּבִרים
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ֶּפֶרק 
לז

א
ְסִביָבה

ֶשל
תֹוָרה

ֶאת ִמי ָאַהב ַיֲעֹקב ּוָמה ָעָׂשה ַיֲעֹקב ִּבְשִבילֹו?

ֶאת ִמי ָאַהב ַיֲעֹקב, ּוָמה ָעָׂשה ַיֲעֹקב ִּבְשִבילֹו?

ח
ב-

ם 
ִקי

סּו
ְּפ

ֵהם ָׂשְנאּו אֹותֹו. - ִוַּיְׂשנְאּו אֹתֹו .1

ֵהם ָׂשְנאּו אֹותֹו עֹוד יֹוֵתר. ְֹוסִפּו עֹוד ְׂשנֹא אֹתֹו - וַּי .2
ֲָחוֶין ָלֲַאלֻּמִתי - ְתסֻּבֶינָה ֲאלֻּמֵֹתיכֶם וִַּתְׁשַּת .3

ָהֲאלּומֹות ֶשָלֶכם ִהְסתֹוְבבּו ְסִביב ָהֲאלּוָמה ֶשִלי   

   ְוִהְשַתֲחוּו ָלֲאלּוָמה ֶשִלי.

4. ֲהָמ ִּתְמ... ִאם–ָמׁשֹול ִּתְמֹׁשל - 
   ַאָתה חֹוֵשב ֶשִתְהֶיה ַהֶמֶלְך ֶשָלנּו?! 

   (ָהַאִחים ָאְמרּו ְליֹוֵסף ֶשהּוא ֹלא ִיְמלֹוְך ֲעֵליֶהם).

ֵּפירּוש

1. ִמי ָאַהב ֶאת יֹוסֵף?
ָׂשנָא ֶאת יֹוסֵף?  2. ִמי

3. ִמי ָחלַם ֲחלֹום, ּולְִמי הּוא סִיּפֵר ֶאת ַהֲחלֹום? 

4. ָמה ָהיָה ּבֲַחלֹום? 

ְּבֵראִׁשית חּוַמש
לז ֶּפֶרק

ב-ח ְּפסּוִקים

ח.ל.מ

ללָחלְָמִּתי
םםוַיֲַחוַיֲַח

לֲחלֹום

מָֹתיוֲֹח 

ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלַתְקִליטֹור, ִלְקרֹוא ַּבחּוָמש ְּפסּוִקים ב-ח,
ְוַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאלֹות.

ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלמֹורה, ְוִלְמצֹוא ָמה ֵיש ַּבִציּוִרים.ב

ג

יַעֲקֹב -
יְִׂשָרֵאל

יֹוֵסף

ּכְתֹונֶת ּפִַסים

וַּיְִׂשנְאּו אֹתֹוַאִחים ֶשל יֹוֵסף

ֲאלּוָמה ֶשל יֹוֵסף
ֲאלּומֹות
ָהַאִחים

ֲהָמ ִּתְמ עָלֵינּו

ַאְרַּבע

2 1

ְתסֻּבֶינָה אֲלֻּמֵֹתיכֶם
ֲָחוֶין ָלַאֲלֻּמִתי וִַּתְׁשַּת

ִׂשנְָאה ַאֲהבָה
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1. ָלָמה ָהַאִחים ָׂשְנאּו ֶאת יֹוֵסף?
2. ָמה ִּפְתרֹון ַהֲחלֹום - ָמה ַהֵּפירּוש ֶשל ַהֲחלֹום ֶשל יֹוֵסף?

ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת-יֹוֵסף... ְוָעָׂשה לֹו ְּכֹתֶנת ַּפִּסים

ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים ֶאת ֶהָחֵסר ַּבְּפסּוִקים, ּוְלָהִאיר:ד
1. ֶאת ִמי ֶשַיֲעֹקב ָאַהב ְוָהַאִחים ָׂשְנאּו - ְּבָצהֹוב,

2. ִמיִלים ְּכמֹו ָאח - ְּבָירֹוק,      3. ִמיִלים ְּכמֹו ֲחלֹום - ְּבָכחֹול.

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן ִעיגּול ָאדֹום ְסִביב ִמיִלים ְּכמֹו ֲאלּוָמה ,
ְוַקו ָאדֹום ִמַתַחת ְלָמה ֶשָהֲאלּומֹות ֶשל ָהַאִחים ָעׂשּו ַּבֲחלֹום.

ה

ֵאּלֶה ּתֹלְדֹות יַעֲקֹב  ב 
יֹוֵסף ּבֶן–ְׁשבַע–עְֶׂשֵרה ָׁשנָה ָהיָה ֹרעֶה ֶאת–ֶאָחיו ּבַּצֹאן   

וְהּוא נַעַר ֶאת–ּבְנֵי בִלְָהה וְֶאת–ּבְנֵי זִלְּפָה נְֵׁשי ָאבִיו   
וַּיָבֵא יֹוֵסף ֶאת–ִּדּבָָתם ָרעָה ֶאל–ֲאבִיֶהם:  

– ִמּכָל–ּבָנָיו ּכִי–בֶן–זְֻקנִים הּוא לֹו  ג   
: וְעָָׂשה לֹו    

וַּיְִראּו ֶאָחיו ּכִי–   ִמּכָל–ֶאָחיו    ד 
וְא יָכְלּו ַּדּבְרֹו לְָׁשם:  

וַּיֲַחם יֹוֵסף ֲחלֹום  ה 
וַּיַּגֵד לְֶאָחיו   

  :      
וַּיֹאֶמר ֲאלֵיֶהם   ו 

ִׁשְמעּו–נָא ַהֲחלֹום ַהּזֶה ֲאֶׁשר ָחלְָמִּתי:    
וְִהּנֵה ֲאנְַחנּו ְמַאּלְִמים ֲאלִֻּמים ּבְתֹו ַהָּׂשֶדה  ז   

וְִהּנֵה ָקָמה ֲאלָֻּמִתי וְגַם–נִּצָבָה     
וְִהּנֵה ְתסֻּבֶינָה ֲאלֻּמֵֹתיכֶם וִַּתְׁשַּתֲחוֶין ָלֲַאלָֻּמִתי:     

וַּיֹאְמרּו לֹו ֶאָחיו  ח 
ֲהָמ ִּתְמ עָלֵינּו ִאם–ָמׁשֹול ִּתְמׁשֹל ּבָנּו    

     עַל–ֲחמָֹתיו וְעַל–ְּדבָָריו: 
ּבָדַקְִתי!

ָמה
ַהקֶֶׁשר?

ח
ב-

ם 
ִקי

סּו
ְּפ

 ,
לז

ק 
ֶּפֶר

ָחֵמש

חּוָמשֹון
ַעמּוד 15-14

ַרִש“י

חּוָמשֹון
ַעמּוד 16

ַרִש“י

חּוָמשֹון
ַעמּוד 17

ַרִש“י

ו

ֲאַנְחנּו 
חֹוְשִבים

ֲא
ח
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ם
ּוְמַדְּבִרים
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ְּבַבָקָשה ִלְכתֹוב ְּבָכל ִציּור ֶאת ִמְסַּפר ַהְשֵאָלה ֶשָעֶליָה הּוא עֹוֶנה.ב

ְמִביָנהא ֲאִני

ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים ֵמַהחּוָמש ֶאת ַהָּפסּוק ֶשֵיש ּבֹו ְתשּוָבה ַלְשֵאָלה,
ָ ַהַמְתִאיָמה ַלָּפסּוק.    ְ ּוְלָהִאיר ֶאת ַהְתשּוָבהַ

ג

ְּבֵראִשית חּוַמש
לז ֶּפֶרק

א-ח ְּפסּוִקים

ָמה ָּכתּוב ַעל ַיֲעֹקב, ַעל יֹוֵסף ְוַעל ָהַאִחים?

ַהְתשּוָבה 
ַּבִציּור

1
ָמה ִהְרגִישּו ָהַאִחים וְֵאי ֵהם ִהְתנֲַהגּו ּכְֶשיַעֲקֹב עָָׂשה

לְיֹוסֵף ּכְתֹונֶת ּפַסִים?

ָשלֹום. לֹו ְלַהִגיד ָיְכלּו ְוֹלא יֹוֵסף ֶאת ָׂשְנאּו הָהַאִחים א.
יֹוֵסף. ֶאת ָאַהב הּוא ִּכי ַיֲעֹקב ֶאת ָׂשְנאּו ָהַאִחים ב.

ֶלֱאִליִלים ִהְשַתֲחוּו ָהַאִחים ֶשַּבֲחלֹום, ִסיֵּפר א. יֹוֵסף
ַּבָׂשֶדה. ֶשָגְדלּו ַהִחיָטה ֲאלּומֹות ַעל תֹוָדה ְלַהִגיד ְּכֵדי
ָהַאִחים ֶשל ַהִחיָטה ֲאלּומֹות ֶשַּבֲחלֹום, ִסיֵּפר ב. יֹוֵסף

ָלה. ְוִהְשַתֲחוּו ֶשלֹו ָהֲאלּוָמה ְסִביב ִהְסתֹוְבבּו

2
ָמה סִיּפֵר יֹוסֵף לְֶאָחיו ֶשהּוא ָרָאה ּבֲַחלֹום?

: ֵ... וְִהּנה ְתסֻּבֶינָה אֲלֻּמֹ ֵתיכֶם  ז 

3
ָמה ָאְמרּו ָהַאִחים לְיֹוסֵף עַל ַהֲחלֹום ֶשהּוא סִיּפֵר לֶָהם?

וַּיֹאְמרּו לֹו ֶאָחיו ח 
ּבָנּו...  עָלֵינּו ִאם–  

ֶשָלֶהם. ַהֶמֶלְך ִיְהֶיה ֹלא ֶשיֹוֵסף ָאְמרּו ָהַאִחים א.
יֹוֵסף. ְוֹלא ֶשָלֶהם ַהֶמֶלְך הּוא ה' ֶשַרק ָאְמרּו ָהַאִחים ב.

ח
א-

ם 
ִקי

סּו
ְּפ

 ,
לז

ק 
ֶּפֶר

ַמִציִגים ַהָצָגה

ֵשש

www.talam.org

ָּכתּוב ָמה
ַיֲעֹקב, ַעל
יֹוֵסף ַעל

ָהַאִחים? ְוַעל ֵמִבין אֲֲאִני

ְסִביָבה
ֶשל

תֹוָרה
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ח
א-

ם 
ִקי

סּו
ְּפ

 ,
לז

ק 
ֶּפֶר

ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ֶאת ַהְתשּובֹות ֶשל ַהַתְלִמיִדים,
ְלַסֵמן       ְלַיד ַהְתשּוָבה ֶשַמְתִאיָמה ְלַדְעתך אֹו ִלְכתֹוב ְתשּוָבה ִמֶשלך.

3

אֲנִי חֹושֶבֶת שֶיַעֲקֹב
עָׂשָה ְּכתֹונֶת ַּפִסים

ַרק לְיֹוֵסף, ִּכי הּוא אַָהב אֶת יֹוֵסף 
יֹוֵתר ִמָּכל ַהּבָנִים שֶלֹו: יֹוֵסף ָהיָה 
ַהּבֵן ָהִראשֹון שֶיָלְָדה לֹו ָרֵחל - 

ָהאִישָה שֶהּוא אַָהב.

2 אֲנִי חֹושֵב שֶיַעֲקֹב עָׂשָה   
ְּכתֹונֶת ַּפִסים ַרק לְיֹוֵסף,    

א יְִהיֶה עָצּוב עַל ָּכ ּכְֵדי שֶיֹוֵסף
שֶָרֵחל אִימֹו ֵמָתה,

ּוְכֵדי שֶהּוא יְַרגִיש אֲַהבָה.

1

ִמִדבְֵרי ֲחזָ"לב
ַיֲעֹקב ָרָאה ִּבְנבּוָאה ֵמה' ֶשיֹוֵסף ִיְמלֹוְך ְוִיְהֶיה ַמְנִהיג ָחשּוב, ָלֵכן הּוא ֵהִכין

ְּכתֹוֶנת ַּפִסים ַרק ְליֹוֵסף, ְּכמֹו ֶשְלֶמֶלְך ֵיש ְּבָגִדים ָיִפים ּוְמיּוָחִדים.

1. ַהִאם ֶזה טֹוב אֹו ָרע ֶשַיֲעֹקב ֵהִכין ְּכתֹוֶנת ַּפִסים ַרק ְליֹוֵסף?
2. ַהִאם ִלְפָעִמים טֹוב ֶשַרק ֶיֶלד ֶאָחד ַּבִמְשָּפָחה ְמַקֵּבל ַמָתָנה?

    ָמַתי, ְוָלָמה?

ֶשַבע

אֲנִי חֹושֵב שֶיַעֲקֹב עָׂשָה    
ְּכתֹונֶת ַּפִסים ַרק לְיֹוֵסף,    

ִּכי הּוא ָחשַב שֶיֹוֵסף ְמיּוָחד וְשֶהּוא 
יְִהיֶה ַהַמנְִהיג ַהּבָא שֶל ַהִמשְָּפָחה.

ֲאנִי חֹוֵשב ֲאנִי חֹוֶשבֶת4

ָלָמה ָעָׂשה ַיֲעֹקב ְּכתֹוֶנת ַּפִסים
ַרק ְליֹוֵסף?

ג

ֲאַנְחנּו 
חֹוְשִבים
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ח
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ם
ּוְמַדְּבִרים

ֲאַנְחנּו 
חֹוְשִבים
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ּוְמַדְּבִרים

9-7ַעמּוִדים 9-7 עמּודים

ֲאַנְחנּו 
עֹוְבִדים

ִּבְקבּוצֹות

א


