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ֶּפֶרק מד

ים    ֹחת ָהֲאָנׁשִ א ֶאת־ַאְמּתְ יתֹו ֵלאֹמר: "ַמּלֵ ר ַעל־ּבֵ ַוְיַצו ֶאת־ֲאׁשֶ א 
ְחּתֹו. ִפי ַאְמּתַ ֶסף־ִאיׁש  ּבְ ים ּכֶ ֵאת, ְוׂשִ ר יּוְכלּון ׂשְ ֲאׁשֶ ֹאֶכל ּכַ  

ֶסף    טֹן ְוֵאת ּכֶ ַחת ַהּקָ ִפי ַאְמּתַ ים ּבְ ׂשִ ֶסף, ּתָ ִביַע ַהּכֶ ִביִעי, ּגְ ְוֶאת־ּגְ ב 
ְברֹו." ׁשִ  

ר. ּבֵ ר ּדִ ְדַבר יֹוֵסף ֲאׁשֶ ַעׂש ּכִ ַוּיַ  
ה ַוֲחֹמֵריֶהם. חּו, ֵהּמָ ּלְ ים ׁשֻ ַהּבֶֹקר אֹור, ְוָהֲאָנׁשִ ג 

יתֹו: ר ַעל־ּבֵ ֵהם ָיְצאּו ֶאת־ָהִעיר, ֹלא ִהְרִחיקּו, ְויֹוֵסף ָאַמר ַלֲאׁשֶ ד 
ה    ם, ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם: 'ָלּמָ ְגּתָ ים ְוִהּשַׂ "קּום, ְרֹדף ַאֲחֵרי ָהֲאָנׁשִ  

ַחת טֹוָבה? ם ָרָעה ּתַ ְמּתֶ ּלַ ׁשִ  
ה ֲאֹדִני ּבֹו, ְוהּוא ַנֵחׁש ְיַנֵחׁש ּבֹו; ֲהֵרֹעֶתם,    ּתֶ ר ִיׁשְ ֲהלֹוא ֶזה, ֲאׁשֶ ה 

יֶתם.'" ר ֲעׂשִ ֲאׁשֶ  
ה. ָבִרים ָהֵאּלֶ ר ֲאֵלֶהם ֶאת־ַהּדְ ֵגם, ַוְיַדּבֵ ּשִׂ ַוּיַ ו 

ה? ָבִרים ָהֵאּלֶ ּדְ ר ֲאֹדִני ּכַ ה ְיַדּבֵ ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו: "ָלּמָ ז 
ה! ָבר ַהּזֶ ּדָ ָחִליָלה ַלֲעָבֶדיָך ֵמֲעׂשֹות ּכַ  

יֹבנּו ֵאֶליָך ֵמֶאֶרץ    ֹחֵתינּו, ֱהׁשִ ִפי ַאְמּתְ ר ָמָצאנּו ּבְ ֶסף, ֲאׁשֶ ֵהן ּכֶ ח 
ֶסף אֹו ָזָהב?! ית ֲאֹדֶניָך ּכֶ ָנַען - ְוֵאיְך ִנְגֹנב ִמּבֵ ּכְ  

ֵצא ִאּתֹו ֵמֲעָבֶדיָך ָוֵמת, ְוַגם־ֲאַנְחנּו ִנְהֶיה ַלאדִֹני ַלֲעָבִדים." ר ִיּמָ ֲאׁשֶ ט 
י   ֵצא ִאּתֹו ִיְהֶיה־ּלִ ר ִיּמָ ן־הּוא:  ֲאׁשֶ ה ְכִדְבֵריֶכם ּכֶ ם־ַעּתָ ַוּיֹאֶמר: "ּגַ י 

ם."  ְהיּו ְנִקּיִ ם ּתִ ָעֶבד, ְוַאּתֶ  
ְחּתֹו. חּו ִאיׁש ַאְמּתַ ְפּתְ ְחּתֹו ָאְרָצה, ַוּיִ ַוְיַמֲהרּו ַוּיֹוִרדּו ִאיׁש ֶאת־ַאְמּתַ יא 

יּוכְלּון ׂשְֵאת - ַעד ַּכָּמה 
ׁשֶּיּוכְלּו לָׂשֵאת.

נֵַחׁש יְנֵַחׁש ּבֹו - יֹוֵסף 
ִמׁשְּתֵַּמׁש ַּבָּגבִיַע ְּכדֵי לְנֵַחׁש 

ָמה יְִקֶרה ֶּבָעתִיד.
ֲהֵרעֹתֶם, ֲאׁשֶר ֲעׂשִיתֶם - 

ֲעׂשִיתֶם ַמֲעׂשֶה ַרע.

נְִקּיִם - ֹלא ֲאׁשִֵמים.
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ַחת    ַאְמּתַ ִביַע ּבְ ֵצא ַהּגָ ּמָ ַוּיִ ה;   ּלָ ֹטן ּכִ דֹול ֵהֵחל, ּוַבּקָ ּגָ ׂש - ּבַ ַוְיַחּפֵ יב 
ְנָיִמן. ּבִ  

בּו ָהִעיָרה. ׁשֻ ֲעֹמס ִאיׁש ַעל־ֲחֹמרֹו, ַוּיָ ְמֹלָתם; ַוּיַ ְקְרעּו ׂשִ ַוּיִ יג 
לּו ְלָפָניו    ּפְ ם; ַוּיִ יָתה יֹוֵסף, ְוהּוא עֹוֶדּנּו ׁשָ ֹבא ְיהּוָדה ְוֶאָחיו ּבֵ ַוּיָ יד 

ָאְרָצה.  
יֶתם? ר ֲעׂשִ ה ֲאׁשֶ ה ַהּזֶ ֲעׂשֶ ַוּיֹאֶמר ָלֶהם יֹוֵסף: "ָמה־ַהּמַ טו 

ֹמִני!" ר ּכָ י ַנֵחׁש ְיַנֵחׁש ִאיׁש ֲאׁשֶ ם, ּכִ ֲהלֹוא ְיַדְעּתֶ  
ק?    ְצַטּדָ ר ּוַמה־ּנִ ַדּבֵ ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה: "ַמה־ּנֹאַמר ַלאֹדִני? ַמה־ּנְ טז 

ָהֱאֹלִהים ָמָצא ֶאת־ֲעֹון ֲעָבֶדיָך.  
ָידֹו." ִביַע ּבְ ר־ִנְמָצא ַהּגָ ם ֲאׁשֶ ם־ֲאַנְחנּו, ּגַ ּנּו ֲעָבִדים ַלאֹדִני, ּגַ ִהֶנּ  

ִביַע    ר ִנְמָצא ַהּגָ י ֵמֲעׂשֹות ֹזאת! ָהִאיׁש, ֲאׁשֶ ַוּיֹאֶמר: "ָחִליָלה ּלִ יז 
לֹום ֶאל־ֲאִביֶכם." ם ֲעלּו ְלׁשָ י ָעֶבד, ְוַאּתֶ ָידֹו - הּוא ִיְהֶיה־ּלִ ּבְ  

ָּפָרַַֹשת	וַּיִַּגֹש
ָאְזֵני   ָך ָדָבר ּבְ ר־ָנא ַעְבּדְ י, ֲאֹדִני, ְיַדּבֶ ׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר: "ּבִ ּגַ ַוּיִ יח 

ַפְרֹעה. י ָכמֹוָך ּכְ ָך, ּכִ ַעְבּדֶ ָך ּבְ ֲאֹדִני, ְוַאל־ִיַחר ַאּפְ  
ַאל ֶאת־ֲעָבָדיו ֵלאֹמר: 'ֲהֵיׁש־ָלֶכם ָאב אֹו ָאח?' ֲאֹדִני ׁשָ יט 

ַוּנֹאֶמר ֶאל־ֲאֹדִני: 'ֶיׁש־ָלנּו ָאב ָזֵקן ְוֶיֶלד ְזֻקִנים ָקָטן; ְוָאִחיו ֵמת,   כ 
ֵתר הּוא ְלַבּדֹו ְלִאּמֹו, ְוָאִביו ֲאֵהבֹו.' ּוָ ַוּיִ  

יָמה ֵעיִני ָעָליו.' ַוּתֹאֶמר ֶאל־ֲעָבֶדיָך: 'הֹוִרֻדהּו ֵאָלי ְוָאׂשִ כא 
ַער ַלֲעזֹב ֶאת־ָאִביו: ְוָעַזב ֶאת־   ַוּנֹאֶמר ֶאל־ֲאֹדִני: 'ֹלא יּוַכל ַהּנַ כב 

ָאִביו, ָוֵמת.'  
ֶכם - ֹלא    ֹטן ִאּתְ ַוּתֹאֶמר ֶאל־ֲעָבֶדיָך: 'ִאם־ֹלא ֵיֵרד ֲאִחיֶכם ַהּקָ כג 

ּוַמה ִנְצַטָּדק? - ַּבֶּמה 
נֹוכִיַח ֶאת ִצדְָקתֵנּו?

ֲעוֹן - ֵחְטא.

יִַחר ַאְּפָך - ּתִכְַעס ָעלַי.
כָמֹוָך ְּכַפְרעֹה - ָּגדֹול 

וְָחׁשּוב ַאּתָה ְּכמֹו ַּפְרעֹה.

וַּיִּוָתֵר הּוא לְַבּדֹו לְִאּמֹו - 
נֹותַר ֵּבן יִָחיד לְִאּמֹו.

וְָאׂשִיָמה ֵעינִי ָעלָיו - 
ְּכדֵי ׁשֶֶאְרֶאה אֹותֹו, אֹו 

ׁשֶַאׁשְִּגיַח ָעלָיו.
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ָני.' תִֹספּון ִלְראֹות ּפָ  
ְבֵרי ֲאֹדִני. ד־לֹו  ֵאת ּדִ ּגֶ ָך ָאִבי, ַוּנַ י ָעִלינּו ֶאל־ַעְבּדְ ַוְיִהי ּכִ כד 

ְברּו־ָלנּו ְמַעט־ֹאֶכל.' בּו, ׁשִ ַוּיֹאֶמר ָאִבינּו: 'ׁשֻ כה 
נּו, ְוָיַרְדנּו -    ֹטן ִאּתָ ַוּנֹאֶמר: 'ֹלא נּוַכל ָלֶרֶדת. ִאם־ֵיׁש ָאִחינּו ַהּקָ כו 

נּו.' ֹטן ֵאיֶנּנּו ִאּתָ ֵני ָהִאיׁש, ְוָאִחינּו ַהּקָ י־ֹלא נּוַכל ִלְראֹות ּפְ ּכִ  
י    ַנִים ָיְלָדה־ּלִ י ׁשְ ם, ּכִ ם ְיַדְעּתֶ ָך ָאִבי ֵאֵלינּו: 'ַאּתֶ ַוּיֹאֶמר ַעְבּדְ כז 

י. ּתִ ִאׁשְ  
ה. י, ָוֹאַמר: 'ַאְך ָטֹרף ֹטָרף'; ְוֹלא ְרִאיִתיו ַעד־ֵהּנָ ֵצא ָהֶאָחד ֵמִאּתִ ַוּיֵ כח 
ם ֶאת־   ַני, ְוָקָרהּו ָאסֹון - ְוהֹוַרְדּתֶ ם־ֶאת־ֶזה ֵמִעם ּפָ ם ּגַ ּוְלַקְחּתֶ כט 

ֹאָלה.' ָרָעה, ׁשְ יָבִתי ּבְ ׂשֵ  
נּו; ְוַנְפׁשֹו ְקׁשּוָרה   ַער ֵאיֶנּנּו ִאּתָ ְוַהּנַ ָך ָאִבי,   ֹבִאי ֶאל־ַעְבּדְ ה, ּכְ ְוַעּתָ ל 

ְבַנְפׁשֹו.  
יַבת    ַער - ָוֵמת, ְוהֹוִרידּו ֲעָבֶדיָך ֶאת־ׂשֵ י־ֵאין ַהּנַ ְראֹותֹו ּכִ ְוָהָיה ּכִ לא 

ֹאָלה.  ָיגֹון ׁשְ ָך ָאִבינּו ּבְ ַעְבּדְ  
ַער ֵמִעם ָאִבי ֵלאֹמר: 'ִאם־ֹלא ֲאִביֶאּנּו    ָך ָעַרב ֶאת־ַהּנַ י ַעְבּדְ ּכִ לב 

ִמים.' ל־ַהּיָ ֵאֶליָך, ְוָחָטאִתי ְלָאִבי ּכָ  
ַער ַיַעל ִעם־   ַער ֶעֶבד ַלאֹדִני, ְוַהּנַ ַחת ַהּנַ ָך ּתַ ב־ָנא ַעְבּדְ ה ֵיׁשֶ ְוַעּתָ לג 

ֶאָחיו.  
י?! ַער ֵאיֶנּנּו ִאּתִ י ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל־ָאִבי, ְוַהּנַ ּכִ לד 

ר ִיְמָצא ֶאת־ָאִבי." ן ֶאְרֶאה ָבָרע ֲאׁשֶ ּפֶ  

וְנְַפׁשֹו ְקׁשּוָרה ְבנְַפׁשֹו - 
נַפְׁשֹו ׁשֶל יֲַעקֹב ְקׁשּוָרה 
ְּבנֶפֶׁש ִּבנְיִָמין, וְלָכֵן ֹלא 

יּוכַל לְִחיֹות ִּבלְָעדָיו.

ָעַרב - ַאְחַראי.

ּתַַחת - ִּבְמקֹום.

ֶּפן ֶאְרֶאה ָבָרע ֲאׁשֶר יְִמָצא 
ֶאת ָאִבי - ֲאנִי חֹוׁשֵׁש 

לְִראֹות ֶאת ָהַרע ׁשֶּיְִקֶרה 
לְָאבִי.
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ַהּגִָביַע ְּבַאְמּתַַחת ִּבנְיִָמין )ֶּפֶרק מד ְּפסּוִקים א-יז(

ֵחן ַהְּמַדְמֵין     .1

ֵחן ָעַרְך ִּבְתמּונֹות ֶאת ִסּפּור ְמִציַאת ַהָּגִביַע.  

ִּכְתבּו ָמה ְמַסֵּפר ָּכל ִצּיּור.  

א.  
   

    

 

 _____________________________________    

_____________________________________    

ב.  

   

 

  _____________________________________    

_____________________________________   

"ָלָּמה ִׁשַּלְמֶּתם   
ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה?"

"ְוֶאת ְּגִביִעי, ְּגִביַע ַהֶּכֶסף ָּתִׂשים 
ְּבִפי ַאְמַּתַחת ַהָּקטֹן."
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ג.   

_________________________________________  

_________________________________________  

ד.  

_________________________________________  

_________________________________________  

"ָמה ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה    
ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם?"
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ִדְבֵרי ְיהּוָדה     
 

ְיהּוָדה ָּפָנה ֶאל יֹוֵסף, ַהִּמְׁשֶנה   
ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים, ְוִדֵּבר ְּבֵׁשם ָּכל ֶאָחיו.  

ְיהּוָדה ָאַמר ֶׁשִאם ִּבְנָיִמין ֹלא   
ַיֲחזֹר ִלְכַנַען, ָימּות ַיֲעקֹב ָאִביו ִמַּצַער.  

ְיהּוָדה ָאַמר ֶׁשהּוא מּוָכן ִלְהיֹות   
ֶעֶבד ְּבִמְצַרִים ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ִּבְמקֹום ָאִחיו   

ִּבְנָיִמין.  

ְיהּוָדה ִסֵּפר ְליֹוֵסף ַעל ַהְבָטָחתֹו ְלָאִביו   
- ֶׁשִּיְהֶיה ָעֵרב ִלְׁשלֹומֹו ֶׁשל ִּבְנָיִמין.  

ִמי ָאַמר ְלִמי?  .2

ַהְׁשִלימּו:   

"ְוֶאת ְּגִביִעי, ְּגִביַע ַהֶּכֶסף, ָּתִׂשים ְּבִפי ַאְמַּתַחת ַהָּקטֹן."     א.   

_________ ְל _________   

"ָלָּמה ִׁשַּלְמֶּתם ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה?" ________ ְל_______ ב.   

"ִהֶּנּנּו ֲעָבִדים ַלאדִֹני, ַּגם ֲאַנְחנּו ַּגם ֲאֶׁשר ִנְמָצא ַהָּגִביַע ְּבָידֹו."    ג.   

__________ ְל _________   

"ָחִליָלה ִּלי ֵמֲעׂשֹות זֹאת." _________ ְל __________ ד.   

ֶּפֶרק מד
נְאּום יְהּוָדה )ְּפסּוִקים יח-לד(

ִמִּדְבֵרי ְיהּוָדה ֶאְפָׁשר ִלְלמֹד ַעל ָאְפיֹו ְוַעל ְּתכּונֹוָתיו.  .1

ַחְּברּו ְּבַקו ָּכל ֶהֵּגד ַלְּתכּונֹות ַהַּמְתִאימֹות.  

      
ְמַקֵּים ַהְבָטחֹות

ּדֹוֵאג ְלָאִביו

ְמַגֶּלה ַאְחָריּות

ַּבַעל ּכֶֹׁשר ַמְנִהיגּות

ּדֹוֵאג ְלָאִחיו ִּבְנָיִמין

מּוָכן ְלַהְקִריב ֶאת ַעְצמֹו

ַּבַעל ִּבָּטחֹון ַעְצִמי

ֵּגֶאה ְוַאִּמיץ

ְּתכּונֹוָתיו ֶׁשל ְיהּוָדה


