שיעור 15
סף ַ ּ -ב ַ
יו ֵ
ֹ
לו ֹ
ח ֹ
מות
על הַ ֲ
מו ְכ ִרים אותו
יהם .הם ֹ
א ִח ֶ
נאים בּיוסף ֲ
ָצ ָרה גדולה ָבּ ָאה על יעקבָ :בּ ָניו ְמ ַק ִ
מו ְכרים אותו להיות ֶע ֶבד
ח ִרים ֹ
סּו ֲ
עו ְב ִרים בּדרךַ .ה ֹ
ש ֹ
ח ִרים ישמעאליםֶ ,
סו ֲ
ְל ֹ
בּמצרים.
ליעקב אמרו האחים ,שחיה רעה ָט ְר ָפה )אכלה( את יוסף ,ויעקב היה ָבּטוּ ַח
נו ֵמת.
ש ְבּ ֹ
ֶ
שׁ ָהיוּ
מדוע ָמ ְכרוּ האחים את יוסף ? מה ָג ַרם לאחים ְל ַק ֵנא בּיוסף עד כּדי כּך ֶ
לע ֶבד !
אותו ֶ
מוּ ָכ ִנים ִל ְמכּ ֹור ֹ
יעקב ָא ַהב את יוסף יותר ִמ ָכּל האחים ,והאהבה הזאת ָג ְר ָמה לאסון .בּתורה

יהם ִמ ָכּל
אָהב ֲא ִב ֶ
)בראשית ל"ז פסוק ד( כּתוּב" :וַיִּ ְראוּ ֶא ָחיו ִכּי אֹתוֹ ַ
ָכלוּ ַדּ ְבּרוֹ
ֶא ָחיו וַיִּ ְשׂנְ אוּ אֹתוֹ וְ לֹא י ְ

שׁלֹם"
ְל ָ

)הם לא היו יכולים ְל ַד ֵבּר

יתו ִד ְב ֵרי שלום( .אבל גם יוסף ָג ַרם ַל ִק ְנ ָאה הזאת.
ִא ֹ
ווים לו ואפילו השמש,
ח ִ
שת ֲ
יוסף ָח ַלם שני חלומות .הוא ָח ַלם שהאחים ִמ ַ
ווים לו.
ח ִ
שת ֲ
הירח ואחד עשׂר הכּוכבים )כּמספּר האחים שלו( ִמ ַ
לא ָחיו
תוק ,הוא ְמ ַס ֵפּר את החלומות ֶ
קום ִל ְש ֹ
שׂה ָטעוּת גדולהִ ,בּ ְמ ֹ
עו ֶ
יוסף ֹ
ע ִסים עליו ,וגם ָא ִביו כּ ֹו ֵעס עליו .האחים לא ָס ְלחוּ לו,
ולא ִביו יעקב .האחים כּ ֹו ֲ
ָ
עו ֶנש.
ְו ָנ ְתנוּ לו ֹ
תים עשׂרה
יע למצרים ,ושם ָה ָיה ֶע ֶבד .הוא ַחי ְשׁ ֵ
עו ֶנש ? יוסף ִה ִג ַ
מה היה ָה ֹ
עו ֶנש של יעקב היה ֵס ֶבל
סו ַהר ,רחוק ִמ ִמשפּחתו וממולדתוָ .ה ֹ
שנים בּ ֵבית ֹ
שבִ ,כּי בּנו יוסף מת.
קשה של עשׂרות שנים שבּהן ָח ַ

"וַיִ ְמ ְכּרוּ ֶאת יוֹ ֵסף ַליִ ְשׁ ְמ ֵעא ִלים
ְבּ ֶע ְשׂ ִרים ָכּ ֶסף"
)בראשית ,פרק ל"ז ,פסוק כ"ח(
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ענו על השאלות.
 .1מדוע ִק ְנאוּ האחים ביוסף ?
_________________________________________________________________
עו ֶנש ָנ ְתנוּ האחים ליוסף ?
 .2איזה ֹ
_________________________________________________________________
יפּרוּ האחים לאביהם יעקב ?
 .3מה ִס ְ
_________________________________________________________________
ייתה ַה ָטעוּת של יעקב ?
 .4מה ָה ָ
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
יפּר יוסף לאחים שלו ולאביו ?
 .5מה ִס ֵ
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
האימרה:
ָ .6כּל הטרגדיה קרתה ִבּ ְג ַלל ִדיבּוּר ְמיוּ ָתרַ .ה ְס ִבּירוּ את ִ
יקה".
כמה ְ -ש ִת ָ
" ְסייָג ַל ָח ָ
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
תם ֵמ ַה ִסיפּוּר ?
 .7מה ְל ַמ ְד ֶ
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 .8איך ָכּתוּב בּסיפּור ?
הבּנים שלו

= ________________

אבּא שלהם

= ________________

אח שלהם

= ________________

משפּחה שלו

= ________________

אחים שלו

= ________________

מולדת שלו

= ________________

אבּא שלו

= ________________

בּן שלו

= ________________

יקה"
" ְסייָג ַל ָח ְכ ָמה ְ -ש ִת ָ
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הצירופים

ע ל ֹו ת …
ע ֵל י … ַבּ ֲ
ע ַל ת … ַבּ ֲ
ַבּ ַע ל … ַבּ ֲ
ַח ְס ֵר י … ַח ְס ר ֹו ת …

ח ַס ר … ַח ְס ַר ת …
ֲ

קראו ,ושימו לב !
אין לו עבודה

ח ַס ר עבודה
= הוא ֲ

יש לו השכּ לה

=

הוא ַבּ ַע ל השכּ לה

אין לו השכּ לה

ח ַס ר השכּ לה
= הוא ֲ

יש לו דירה

=

הוא ַבּ ַע ל דירה

אין לו נ יסיון

ח ַס ר ניסיון
= הוא ֲ

יש לו ניסיון

=

הוא ַבּ ַע ל ניסיון

אין לו סבלנות

ח ַס ר סבלנות
= הוא ֲ

יש לו ִמ ְק צ ֹו ַע

=

הוא ַבּ ַע ל ִמ ְק צ ֹו ע .

קראו והשלימו את המשפטים.
.1

הוא

ַּ ַ
בעל ִמ ְק צ ֹו ַע .

היא ______________ ִמ ְק צ ֹו ַע .

.2

הוא ּ ַ ַ
בעל השכּלה.

הם ______________ השכּלה.

.3

היא חַ ְ ַ
סרת מזל.

הן ______________ מזל.

.4

אתה ח ַ
ֲסר נימוס.

את ______________ נימוס.

.5

אתם חַ ְ ֵ
סרי בּיטחון.

אתן ______________ בּיטחון.

.6

המרק ח ַ
ֲסר ַט ַעם.

הפּיצה ______________ טעם.

.7

הוא ח ַ
ֲסר סבלנות.

את ______________ סבלנות.

.8

היא חַ ְ ַ
סרת

.9

הוא ח ַ
ֲסר ֶי ַדע.

.10

אני ּ ַ ֲ ַ
בעלת

הן ______________ השכּלה.

הצלחה.

אתם ______________ ֶי ַדע.
הוא ______________ בּיטחון עצמי.

בּיטחון עצמי.

ִכּתבו את המשפטים לפי הדוגמה.
.1

יש לי ניסיון בּעבודה.

=

___אני בעל ניסיון בעבודה.
________________________________________

.2

יש לו חוש הומור.

=

___________________________________________

.3

אין לה סבלנות.

=

___________________________________________

.4

יש להם דירה.

=

___________________________________________

.5

אין להן מקצוע.

=

___________________________________________

.6

יש לך השכּלה.

=

___________________________________________

.7

אין לך מקצוע.

=

___________________________________________

.8

יש לכם השכּלה.

=

___________________________________________

.9

אין לכן ֶי ַדע בּמחשבים.

=

___________________________________________

.10

יש לכם תפקיד חשוב.

=

___________________________________________
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רו ָ
מה ְלאֵ ַ
הֵ יי דָ ֹ
ילת !
אליה הרבּה ְמ ַב ְק ִרים
ָ
ש ֶכת
מו ֶ
אילת היא העיר הדרומית בּיותר בּישׂראל .בּחורף היא ֹ
מהארץ ומחוץ לארץ .הם בּאים ְל ַב ֵקר בּה ,כּי יש בּה חוף ים יפה ואקלים מצוין.
האקלים החם והיבש ,המים ַה ְצלוּ ִלים ונוף ֶה ָה ִרים היפה ָ -כּל אלה ָה ְפכוּ את אילת
לעיר הנופש מספּר אחת של ישׂראל.
וּל ִה ְשׁ ַתּזֵּף
לול בּמים של אילת ְ
נופשים רבּים בּעיקר מהארצות הקרות בּאים ִל ְצ ֹ
בּשמש הישׂראלית החמה.
מו ֵ
חוף ים סוף ֹ
צו ְל ָל ִנים ִמ ָכּל העולם בּגלל האקלים הנוח בּחודשי החורף
שך אליו ֹ
ָמי של דגים ְו ַא ְלמוּ ִגּים.
התת-י ִ
וּבגלל הנוף ַ
ָמי .אפשר ָלשוּט בּסירות
התת-י ִ
ַ
ינים בּאילת הוא המוזאון
אחד המקומות ַה ְמ ַע ְנ ְי ִ
ָמי ֶה ָע ִשׁיר של ְשמוּ ַרת ָה ַא ְלמוּ ִגים.
התת-י ִ
זכוכית ולראות את העולם ַ

בור…
ע ֹ
ַנ ֲ
אילת ִנ ְז ֶכּ ֶרת בּתורה כּאחת התחנות ְבּ ַמ ַסּע בּני ישׂראל לארץ כּנען" :ו ַ
בר" )דברים פרק ב' ,פסוק ח'(.
וּמ ֶעציון ָג ֶ
ילת ֵ
ע ָר ָבהֵ ,מ ֵא ַ
ִמ ֶד ֶרך ָה ֲ
שר את ישׁראל עם ארצות רבּות
אילת היא גם עיר נמל חשובה .נמל אילת ְמ ַק ֵ
ש ֵמש ִליבוּא )אימפּורט( ְו ִליצוּא )אקספּורט( של סחורות
בּאפריקה ובאסיה .הנמל ְמ ַ
אל המזרח הרחוק וּמזרח אפריקה.
ש ִיט של
יראן בּפני ַ
שׁת הימים ִבּשנת ָ 1967ס ְגרוּ ַה ִמּ ְצ ִרים את ְמ ָצ ֵרי ִט ָ
שֶׁ
לפני מלחמת ֵ
תו ָת ִחים המצרים ,וּ ָפ ְתחוּ את
אוניות ישׂראליות ,אך כּוחות צה"ל ִה ְש ִמידוּ את ה ֹ
לש ִיט חופשי.
ִמ ְפ ָרץ אילת ַ
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כּתבו' :נכון' או 'לא נכון' על יד כּל משפט.
 .1אילת נמצאת בּמרכּז הארץ.

_______________

 .2האקלים בּאילת קר מאוד.

_______________

 .3אפשר ְל ִה ְש ַת ֵזף בּאילת.

_______________

 .4בּאילת יש אוניברסיטה מפורסמת.

_______________

לול בּים סוף.
 .5אפשר ִל ְצ ֹ

_______________

 .6אפשר ָלשוּט בּסירות בּאילת.

______________

אות הצגות תאטרון בּאילת.
 .7אפשר ִל ְר ֹ

_______________

סוע לאפריקה דרך אילת.
 .8אפשר ִל ְנ ֹ

_______________

ענו על שאלות.
.1

רבּים ?
ש ֶכת ְמ ַב ְק ִרים ִ
מו ֶ
למה אילת ֹ
________________________________________________________________
________________________________________________________________

.2

איפה כּדאי ְל ַב ֵקר בּאילת ?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

.3

מדוע נמל אילת חשוב לישׂראל ?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

.4

צו ְל ָל ִנים ִמ ָכּל העולם לאילת ?
יעים ֹ
מדוע ַמ ִג ִ
________________________________________________________________
________________________________________________________________

.5

שׁת הימים ) (1967בּאילת ?
שֶׁ
מה ָק ָרה לפני מלחמת ֵ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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' ֵאין' בּנטייה

מילת השלילה
ינך
ֵא ָ

יני
ֵא ִ

ינ ְך
ֵא ֵ

ינו
ֵא ֹ

ֵאי ֶנ ִני

ֵאי ֶננוּ

ינה
ֵא ָ

ינ ֶכם /ן
ֵא ְ

ינם /ן
ֵא ָ

ֶנה
ֵאינ ָ
אתה

אני

הוא

את

אנחנו

היא

אתם /אתן

הם /הן

קראו והשלימו את המשפטים בהווה ,במקום 'לא' כתבו 'אין' בנטייה.

יודֵ ַ
יני ֹ
ע.
דוגמה :אני לא ֹ
יו ֵד ַע = אֵ ִ
.1

ראש הממשלה לא בּארץ.

= ______________________________________

.2

ינים.
הם לא ְמ ִב ִ

= ______________________________________

.3

אתם לא בּעבודה.

= ______________________________________

.4

הסטודנטים לא בּאוניברסיטה.

= ______________________________________

.5

המורה לא בּכּיתה.

= ______________________________________

.6

אתן לא בּעבודה.

= ______________________________________

.7

את לא עסוקה.

= ______________________________________

.8

החיילות לא בּצבא.

= ______________________________________

.9

אתה לא חולה.

= ______________________________________

.10

אנחנו לא עייפים.

= ______________________________________

רו ְפ ִאים
יתת ֹ
דיאלוגְ :ש ִב ַ
הו ֵל ְך לאוניברסיטה היום ?
ינך ֹ
דני :מדוע ֵא ָ
ֶני מרגיש טוב.
לו ֵמד היום ,כּי ֵאינ ִ
ֶני ֹ
יעקבֵ :אינ ִ
ינך הולך לרופא ?
ינך ַמ ְר ִגּישׁ טוב ,מדוע ֵא ָ
דני :אם ֵא ָ
ינו ִנ ְמ ָצא בּמרפּאה,
יעקב :מפּני שהרופא ֵא ֹ
ינה ִנ ְמ ֵצאת בּמרפּאה.
גם הרופאה ֵא ָ
ינם ִנ ְמ ָצ ִאים בּמרפּאה ?
דני :מדוע הרופאים ֵא ָ
שׁו ְב ִתים.
שׁב שהם ֹ
חו ֵ
ֶני יודע ,אני ֹ
יעקבֵ :אינ ִ
ינם יכולים
ינים ,שהחולים ֵא ָ
ינם ְמ ִב ִ
האם הם ֵא ָ
שׁ ִתּ ְס ַתּיֵּים השביתה ?
לחכּות עד ֶ
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ּ
ִסְרטֵ י אַ ִ
לימות
רו ִאים סרטים שיש בּהם ַא ִלימוּת )שימוש בּכוח(.
צו ִפים בּטלוויזיה .הם ֹ
ילדים ֹ
יעה על הילדים ? האם היא
הורים שואלים :האם ַה ְצ ִפייה בּטלוויזיה ַמ ְש ִפּ ָ
ימים ?
לו ְמ ִדים להיות ַא ִל ִ
יקה לילדים ? האם הם ֵאי ָנם ֹ
ַמ ִז ָ
המ ְח ָקרים ָמ ְצאוּ
חקרים ש ֶנ ֶערכוּ בּנושא זה אין תשובה אחת .בּחלק מן ֶ
למ ָ
ֶ
רו ִאים סרט שיש
ה ִגים כּמו הגיבּורים של הסרטים .אחרי שהם ֹ
שילדים ִמ ְת ַנ ֲ
שר קודם.
אֶ
ע ִקים יותר ֵמ ֲ
צו ֲ
בּו ַא ִלימות ,הם ַמכּים ְו ֹ
רו ִאים סרטים ,שיש בּהם
שׁ ֹ
אבל ְב ֶמ ְח ָק ִרים אחרים ִה ִגיעוּ למסקנה שילדים ֶ
נו ְת ִנים
ישׁים כּאילו הם ִמ ְש ַת ְת ִפים בּסרט ,כּאילו הם ְמ ַק ְבּ ִלים ְו ֹ
ַא ִלימוּתַ ,מ ְר ִגּ ִ
יותר ְש ֵק ִטים וּ ְרגוּ ִעים.
ַמכּות בּעצמם .אחרי סרט כּזה  -הם הרבּה ֹ
תו ְק ָפנוּת שלהם ,ויותר טוב
או ְמ ִרים שילדים צריכים ְל ִה ְת ָפּ ֵרק ֵמ ַה ֹ
החו ְק ִרים ֹ
ֹ
צו ֵדק ?
עשוּ זאת על ידי ְצ ִפייה בּסרטים .מי יודע ,מי ֵמ ֵהם ֹ
ש ַי ֲ
ֶ
ענו על השאלות.
.1

א ָמר ?
המ ֲ
מה שם ַ
_________________________________________________________________

.2

הבּ ָע ָיה ?
איזה ִמ ְש ָפּט ַמ ִצּיג את ְ
_________________________________________________________________

.3

נושׂא ָה ַא ִלימוּת ,כּתבו אותן.
עות על ֹ
לחוקרים יש שתי ֵד ֹ
א.
ב.

.4

יעה נכונה ,לפי דעתך ? מדוע.
איזו ֵדּ ָ
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

.5

איך אפשר לפתור את ְבּ ָע ַיית ָה ַא ִלימוּת?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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השלימו את הקטע ,היעזרו במאגר המילים.
רו ִאים בּה סרטי _____________ַ .ה ִאם סרטי
ילדים _____________ בּטלוויזיהְ ,ו ֹ
האלימות _____________ על הילדים ,ו_____________ להם ?
חו ְשׁ ִבים שהסרטים האלימים _____________ על הילדים
מהחו ְק ִרים ֹ
ֹ
חלק
ו_____________ להם .אחרי הסרט הילדים _____________ כּמו הגיבּורים
ַמ ִכּים ו_____________.
ישׁים
רו ִאים סרטַ ,מ ְר ִגּ ִ
שׁ ֹ
חלק מהחוקרים ִה ִגיעוּ ל_____________ שילדים ֶ
כּאילו הם _____________ בּו ,ואחרי הסרט הם ְש ֵק ִטים ו_____________ ,כי
תו ְק ָפּנוּת שלהם.
הם ִה ְצ ִליחוּ _____________ ֵמ ַה ֹ

מאגר מילים

ע ִקיםַ ,מ ְס ָק ָנה,
צו ֲ
יעים )ַ ,(2Xא ִלימוּתֹ ,
יקים )ַ ,(2Xמ ְש ִפּ ִ
ַמ ִז ִ
ה ִגיםְ ,רגוּ ִעיםִ ,מ ְש ַת ְת ִפיםְ ,ל ִה ְת ָפּ ֵרק
צו ִפיםִ ,מ ְת ַנ ֲ
ֹ

השלימו את הפּעלים בּזמן הווה.
.1

ההורים והמורים _______________ על הילדים.

יע על(
) ְל ַה ְשפּ ַ

.2

עישון הסיגריות _______________ ַל ְבּ ִריאוּת.

) ְל ַה ִזיק ל…(

.3

כּל התלמידות _______________ בּמסיבּה.

) ְל ִה ְש ַת ֵתף ב…(

.4

הפּקידה _______________ לבּנק בּשעה שמונה.

יע ל…(
) ְל ַה ִג ַ

.5

איך אנחנו _______________ את הבּעיה ?

תור את(
) ִל ְפ ֹ

כּתבו את המשפטים הנ"ל בזמן עבר.
.1

ּ
ההורים והמורים הִ ׁ ְש ּ ִ
פיעו על הילדים.

.2

________________________________________________________________

.3

________________________________________________________________

.4

________________________________________________________________

.5

________________________________________________________________
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