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  מיפוי נושאי הלימוד–ספר בראשית 

 

 הנושאים תכנים רעיונות וערכים פסוק לי פסוקך

 טז, ה,  ד'א

 כח,      כז

 " והיה העולםשאמרברוך  "•

 י"רש, "יצחק' אמר ר "•

    הראשון לתורה

  יש מאין– בריאה •

 בצלם אלקים ברא את "•

 "   האדם

  אמונה בבורא עולם•

 –מדבר , חי, צומח,  דומם•

    האדם כנזר הבריאה

  פרו ורבו•

 ) ה–א ' א(יום אחד 

 ) ח–ו ' א(יום שני 

 ) יג–ט ' א(יום שלישי 

 ) יט–יד ' א(יום רביעי 

 ) כג–כ ' א(יום חמישי 

 ) לא–כד ' א(יום השישי 

 קדושת שבת,  שמירת שבת•  ג– א 'ב

  זכר למעשה בראשית•

 ) ג–א ' ב(שבת 

 ימי הבריאה

 ג'  ב–א ' א

  עבודה• כד,  יח, ז'ב

  ציות לצווי– שמירת מצוות •

 ה"   הקב

  תא משפחתי•

  צניעות•

 גן עדן ותפקיד האדם בו

 ) טו–ד ' ב(

 ) יז–טז ' ב(הציווי לאדם 

 ) כב–יח ' ב(יצירת חוה 

 ) כה–כג ' ב(אדם וחוה 

 האדם בגן עדן

  כה–ד ' ב

 "כל המוסיף גורע "• יט, טו,  יא'ג

 לאין מהפכים בזכותו ש "•

 "   מסית

 "בעצב תלדי בנים "•

 "עפר אתה ואל עפר תשוב "•

  חטא ועונש•

 ) ז–א ' ג(החטא 

 לאדם וחוה' דברי ה

 ) יג–ח ' ג(

 ) טו–יד ' ג(העונש לנחש 

 )טז' ג(העונש לאישה 

 ) כא–יז ' ג(העונש לאדם 

 ) כד–כב ' ג(הגירוש מגן עדן 

 חטא אדם וחוה

 בגן עדן וגירושם

 מן הגן

  כד–א ' ג

  הקנאה ותוצאותיה• ט,  ז'ד

  שליטת האדם בעצמו•

  חובת אדם להודות על מה•

 '   שהוא מקבל מה

 לקין ולהבל וסיבותיו' יחס ה

 ) ז–א ' ד(

 הריגת הבל ועונשו של קין

 ) טז–ח ' ד(

 קין והבל

  טז–א ' ד
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 הנושאים תכנים רעיונות וערכים פסוק לי פסוקך

 "'האז הוחל לקרוא בשם  "• כד,  כג'ד

  האדם הוליד בדמותו כצלמו•

 סדר הדורות

 )לב'  ה–יז ' ד(

 למך ומשפחתו

 ) כד–יט ' ד(

 עשרה דורות

 מאדם עד נח

 לב'  ה–יז ' ד

  התגברות על היצר• ח,  ג'ו

  ימיו של האדם קצובים•

  אסור לבזבז זמן•

 רבה רעת האדם

 ) ח–א ' ו(

 רבה רעת האדם

  ח–א ' ו

 י החיים שמרת המין בבעל•  י– ט 'ו

    ובאדם

  החטא החמור ביותר– חמס •

    שבגללו בא המבול

 והקימותי את בריתי "•

 …"   אתך

קץ כל בשר בא לפני כי מלאה "

 "הארץ חמס

 ) יג–ט ' ו(

 הציווי לבנות תיבה

 ) טז–יד ' ו(

 מי יבוא אל התיבה

 )ה'  ז–יז ' ו(

 הכנת התיבה

 ה'  ז–ט ' ו

  יב'ז

 יא,  א'ח

  חטא ועונש•

 שמירת הלשון •

 "…ויזכר אלקים את נח "•

  זמני המבול•

 הבאים אל התיבה

 ) טז–ו ' ז(

וימח את כל היקום אשר על "

 "פני האדמה

 ) כד–יז ' ז(

ותנח : "הפסקת המבול

 "…התיבה

 ) ה–א ' ח(

 העורב והיונה

 ) יד–ו ' ח(

 המבול

 יד'  ח–ו ' ז
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 םהנושאי תכנים רעיונות וערכים פסוק לי פסוקך

 כב,  כא'ח

  ו'ט

  הבעת תודה– הכרת טובה •

  סדרי הטבע•

  איסור הריגה•

  היתר אכילת בשר•

"את דמכם לנפשתיכם אדרש "•

 בצלם אלהים עשה את…   "

 "   האדם

 היציאה מן התיבה

 ) יט–טו ' ח(

אחרי היציאה ' בניית מזבח לה

 מן התיבה

 ) כב–כ ' ח(

 לנח אחרי המבול' ציוויי ה

 ) ז–א ' ט(

 לברואיו' הברית בין ה  לא יהיה עוד מבול• יג,  יא'ט

 ) יב–ח ' ט(

  אות הברית–הקשת 

 ) יז–יג ' ט(

 אחרי המבול

 טו יז' ח'  ט–

  שכרות כעניין רע•  כז– כה 'ט

  צניעות•

  כיבוד אב•

 שכרות נח והתנהגות בניו

 ) כז–יח ' ט(

 עמי העולם, צאצאי נח   ט'י

 )לב'  י–כח ' ט(

 נח וצאצאיו

 אחרי המבול

 לב'  י–יח ' ט

  שונות בין בני אדם ושונות• 

    בדעותיהם

 על פני כל' ומשם הפיצם ה "•

 "   הארץ

הכוונות הרעות של בוני המגדל 

 ועונשם

 ) ט–א א "י(

 מגדל

 בבל

  ט–א א "י

 סדר הדורות  

 ) כה–א י "י(

 משפחת אברהם

 ) לב–א כו "י(

 עשרה דורות מנח

 עד אברהם

  לב–א י "י

 וקיום מצוותיו'  אמונה בה•  גב"י

 ארץ ישראל=  ארץ כנען •

  ארץ האבות•

 בעולם'  פרסום שם ה•

 

 הציווי וההבטחות, "לך-לך"

 ) ג–ב א "י(

 אברם וביתו מגיעים לארץ

 ) ו–ב ד "י(

 בניית המזבחות והבטחת

 הזרע והארץ

 ) ט–ב ז "י(

 אברהם אבינו בא

 לארץ כנען

  ט-ב א "י
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 הנושאים תכנים רעיונות וערכים וקךפסוק לי פס

  יגב"י

 

  הניסיון של אברם•

  החטא ועונשו•

 בעולם'  פרסום שם ה•

 הירידה למצרים בשל כובד

 הרעב

 )ב י"י(

 אברם ושרי בדרך למצרים

 ) יג–ב יא "י(

 חטא פרעה בקשר לשרה ועונשו

 ) יז–ב יד "י(

 שילוח אברם ממצרים וחזרתו

 ארצה

 )ג ד" י–ב יח "י(

 הם אבינואבר

 יורד למצרים

 וחוזר ארצה

 ג ד" י–ב י "י

 ,טו,  ט– ח ג"י

       טז

  מניעת ריב•

  איסור גזל•

  זכות על ארץ ישראל עד עולם•

  התיישבות בארץ•

  התחברות עם חוטאים•

 הריב בין הרועים וסיבותיו

 ) ז–ג ה "י(

 פרדת לוט מאברם

 ) יג–ג ח "י(

 הבטחת הארץ והזרע לאברם

 ) יח–ג יד "י(

 לוט נפרד

 מאברהם אבינו

  יח–ג ה "י

  כ– יט ד"י

        כג

  נאמנות ואחריות•

  משפחה•

  שמירת ברית•

  הדאגה לשותפים•

 

 מלחמת המלכים וסופה

 ) יב–ד א "י(

היחלצותו של אברם להצלת 

 לוט

 ) טז–ד יג "י(

סירוב אברם לקבל שכר ממלך 

 סדום

 ) כד–ד יז "י(

 מלחמת המלכים

  כד–ד א "י

  ו– ה ו"ט

  יד–       יג 

        יח

 ה לעם" קשר הברית בין הקב•

    ישראל

  ארץ ישראל•

  עם ישראל•

  גלות מצרים•

במחזה ובקשת הזרע' התגלות ה

 ) ו–ו א "ט(

 :ברית בין הבתרים

,על הזרע,                     על הארץ

                     על גלות מצרים

 ) כא–ו ז "ט(

 ברית בין

 הבתרים

  כא–ו א "ט
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 הנושאים תכנים רעיונות וערכים פסוק לי פסוקך

 מכוונת את המאורעות'  יד ה•  יבז"ט

 "אל עניך' שמע ה "•

 שרי נותנת את הגר לאברם

 ) ה–ז א "ט(

הגר בורחת משרי וחוזרת על פי 

 דברי המלאך

 ) יד–ז ו "ט(

 הולדת ישמעאל

 ) טז–ז טו "ט(

הגר , אברהם

 לוהולדת שמוא

  טז–ז א "ט

 "התהלך לפני והיה תמים "• ח,  הז"י

  אברהם אבי הגויים•

  ברית המילה וברית הארץ•

  משמעות השם•

אב המון = " אברהם –אברם 

 "גויים

 ) ו–ז א "י(

 הארץ מובטחת כאחוזת עולם

 ) ח–ז ז "י(

 הציווי על ברית המילה  ברית מילה לדורות• 

 ) יד–ז ט "י(

  שרה וזרעה–שרי   

 ) כב–ז טו "י(

מילת אברהם וכל בני ביתו 

 נימולים

 ) כז–ז כג "י(

 ברית המילה

 ז" כ–ז א "י

  הכנסת אורחים•  ידח"י

 אדני אל נא תעבור מעל   "

 גדולה הכנסת "–"    עבדך

 "   אורחים מקבלת פני שכינה

 "אמור מעט ועשה הרבה "•

 "דבר' היפלא מה "•

 אברהם מכניס אורחים

 ) ח–ח א "י(

 ההבטחה על הולדת יצחק

 בנוכחות שרה

 ) טו–ח ט "י(

 המלאכים בבית

 אברהם

  טו–ח א "י
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 הנושאים תכנים רעיונות וערכים פסוק לי פסוקך

 לעשות צדקה' ומשרו דרך ה "• כה,  יטח"י

 "   ומשפט

 "האף תספה צדיק עם רשע "•

 השופט כל הארץ לא יעשה "•

 "?   משפט

 "ואנכי עפר ואפר "•

  ההבדל בין מידת הדין למידת•

    הרחמים

 ונשאתי לכל המקום "•

 "   בעבורם

 מעלתו של אברהם

 ) יט–ח טז "י(

 ההחלטה לכלות את סדום

 ) כא–ח כ "י(

טענותיו של אברהם להצלת 

 סדום

 ) לג–ח כב "י(

הניסיונות של 

 אברהם להציל

 את סדום

  לג–ח טז "י

 ט,  זט"י

        כו

 ה בין לוטמ:  הכנסת אורחים•

    לאברהם

 : שכר ועונש•

 הפיכת סדום ועמורה. 1   

 הצלת לוט בזכות אברהם. 2   

 מעשה רע:  קיום העולם•

    בכוונה טובה לעתים מתקבל

 )בנות לוט הרות מאביהן   (

 אירוח המלאכים על ידי לוט

 ) ג–ט א "י(

 לוט ואנשי סדום

 ) יא–ט ד "י(

 הצלת לוט ומשפחתו

 ) כג–ט יב "י(

 פיכת סדוםה

 ) כט–ט כד "י(

 לוט ובנותיו

 ) לח–ט ל "י(

 הפיכת סדום

 והצלת לוט

  לח–ט א "י

 ?"הגוי גם צדיק תהרוג "•  יאא"כ

    דרישה למשפט צדק

 רק אין יראת אלהים "•

 "והרגני…   

  אבימלך לעומת פרעה•

 ) כ–יד ' י   (

' שרה בבית אבימלך והתגלות ה

 אל אבימלך בלילה

 ) ז–א ' כ(

ימלך ואברהם בעקבות אב

 'התגלות ה

 ) יח–ח ' כ(

 אברהם אבינו

 בגרר

  יח–א ' כ
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 הנושאים תכנים רעיונות וערכים פסוק לי פסוקך

 ' קיום הבטחות ה• יב,  וא"כ

 )מילה('  קיום מצוות ה•

  תפילה בעת צרה•

"פקד את שרה כאשר אמר' וה"

 ) ב–א א "כ(

מילת יצחק ודברי שרה על 

 הולדת יצחק

 ) ח–א ג "כ(

 גירוש ישמעאל וסיבותיו

 ) יד–א ט "כ(

 לתפילות הגר במדבר' היענות ה

 ) כא–א טו "כ(

 הולדת יצחק

גירוש הגר 

 וישמעאל

  כא–א א "כ

 שבועה,  קיום הבטחה•  לאא"כ

  הכרת טובה•

 ' קריאה בשם ה•

כריתת ברית בין אברהם 

 לאבימלך וסיבותיה

 ) לד–א כב "כ(

 הברית בין

 ימלךאברהם ואב

  לד –א כב "כ

 ,יד, יב,  בב"כ

 יח,         יז

  מסירות נפש•

 ' קידוש ה•

 "וילכו שניהם יחדיו "•

 ההכנות של אברהם לעקדה

 ) ח–א א "כ(

 הכנות אברהם לשחיטת בנו

 ) י–א ט "כ(

שלא לשחוט את ' ציווי מלאך ה

 יצחק

 ) יד–ב יא "כ(

 השכר בעקבות ניסיון העקדה

 ) יט–ב טו "כ(

 משפחת נחור  

 ) כד–ב כ "כ(

 צחקעקידת י

  כד –ב א "כ

  בכי ומספד• טז,  אג"כ

  חשיבות קברי אבות•

  כבוד המת•

  התנהגותו של אברהם עם בני•

    חת

  היאחזות בארץ•

 לספוד לשרה ולבכותה

 ) ב–ג א "כ(

 קניין מערת המכפלה וקבורת

 שרה

 ) כ–ג ג "כ(

 מות שרה

 וקבורתה

  כ –ג א "כ
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 הנושאים תכנים רעיונות וערכים פסוקךפסוק לי 

 יד,  אד"כ

 כה,         יח

 ' הכרה בהשגחת ה•

  דבקות בארץ ישראל•

  דאגת האבות לבנים•

  גמילות חסדים•

  הכנסת אורחים•

  תפילה וערכה•

 

השבעת העבד על ידי אברהם 

לקחת אישה ליצחק מארצו 

 וממולדתו

 ) ט–ד א "כ(

הסימנים שנותן העבד לזיהוי 

 ישה הראויההא

 ) יד–ד י "כ(

המפגש בין רבקה והעבד על יד 

 המים

 ) כז–ד טו "כ(

 ויפתח( הימנעות מגזל • סז, ס, נז,  נד"כ

 )   הגמלים

  יפה שיחתן של עבדי אבות•

    יותר מתורתן של בנים

  הבעת תודה– הכרת טובה •

  ערכה של תפילה•

  בתואלהזמנת העבד אל בית

 ) לב–ד כח "כ(

בקשת העבד מבתואל לקחת את

 רבקה

 ) מט–ד לג "כ(

הסכמת לבן ובתואל לשלוח את   

 רבקה

 ) סא–ד נ "כ(

 רבקה-נישואי יצחק  צניעות•  סזד"כ

 ) סז–ד סב "כ(

 נישואי יצחק

 ורבקה

  סז –ד א "כ

  אחוות נשים• ט,  חה"כ

 )של ישמעאל( חזרה בתשובה •

הירושה שמוריש אברהם 

 ליצחק

 ) ו–ה א "כ(

אברהם במערת המכפלה קבורת 

 על ידי יצחק וישמעאל

 ) י–ה ז "כ(

 תולדות ישמעאל

 ) יח–ה יא "כ(

בני קטורה ומות 

 אברהם

  יח –ה א "כ
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 הנושאים תכנים רעיונות וערכים פסוק לי פסוקך

  עקרותן של האמהות• ל, כז,  כגה"כ

  תפילה•

 ' לדרוש את ה•

  בכורה וחשיבותה•

ם הולדת עשיו ויעקב וההבדלי

 ביניהם

 ) כח–ה יט "כ(

 מכירת הבכורה

 ) לד–ה "כ(

 הולדת עשיו

 ויעקב

  לד –ה יט "כ

  זכות אבות• ד,  גו"כ

  החובה להמנע מלרדת מן•

    הארץ

 גור בארץ …אל תרד מצרימה"

 "הזאת

 ) ה–ו א "כ(

  מעשים טובים מובילים• 

    לברכה
 סיפור רבקה ואבימלך

 ) יא–ו ו "כ(

התעצמותו של יצחק וגירושו על   מים חיים• 

 ידי אבימלך

 ) כב–ו יב "כ(

 יצחק אבינו בגרר

  כב –ו א "כ

  שלום•  לגו"כ

  שבועה וקיומה•

 ' הכרת אבימלך בהשגחת ה•

  הכרת הטוב•

  זכות אבות•

כריתת הברית בין יצחק לבין 

 אבימלך

 ) לג–ו כג "כ(

 יצחק אבינו

 שבע-בבאר

  לג –ו כג "כ
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 הנושאים תכנים רעיונות וערכים לי פסוקךפסוק 
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 יג, יב,  יאז"כ

 ,כט, כח,        כב

        מ

  כיבוד אב ואם•

  התנהגותו של יעקב•

  התנהגותה של רבקה•

  יסודות הברכה ליעקב•

  יסודות הברכה לעשיו•

  מותר להשיג במרמה דבר•

  הבכורה–   ששייך לך מן הדין 

    נקנתה על ידי יעקב והברכה

    שייכת לבכור

 נשות עשיו רעות בעיני הוריו

 ) לה–ו לד "כ(

בקשת יצחק ורצונו לברך את 

 :בנו

הסיפור מורכב משמונה 

בכל תמונה שתי , תמונות

 .דמויות

מבקש ממנו :  עשיו–יצחק  .1

 מטעמים כדי לברכו

 ) ה–ז א "כ       (

מצוה אותו :  יעקב–רבקה  .2

להכין מטעמים כדי 

 להתברך

 ) יז– ז ו"כ       (

מברך את :  יעקב–יצחק  .3

 יעקב

 ) כט–ז יח "כ       (

מברך אותו :  עשיו–יצחק  .4

 לאחר הבכי

 ) מ–ז ל "כ       (

דורשת ממנו :  יעקב–רבקה  .5

 לברוח לחרן

 ) מה–ז מא "כ       (

דורשת :  יצחק–רבקה  .6

 לשלוח את יעקב לחרן

 )ז מו"כ       (

מצוה אותו :  יעקב–יצחק  .7

 ללכת לחרן

 ) ה–ח א "כ(       

לוקח את :  ישמעאל–עשיו  .8

 מחלת בתו לאישה

 ) ט–ח ו "כ       (

 יצחק מברך את

 בניו

 ח ט" כ–ו לד "כ
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 הנושאים תכנים רעיונות וערכים פסוק לי פסוקך

 ,יז,  יד– יב ח"כ

 כב,         כ

  מלאכי אלקים עולים ויורדים•

 ' השגחת ה•

 'חלום יעקב והבטחת ה

 ) טו–ח י "כ(

 תגובות יעקב בעקבות החלום  הכרת הטוב• 

 ) כב–ח טז "כ(

 יעקבחלום 

 בדרכו לחרן

  כב –ח י "כ

 לא עת האסף המקנה השקו "•  זט"כ

 …"   הצאן
 יעקב והרועים

 ) ח–ט א "כ(

 יעקב ורחל "ותרץ ותגד לאביה "• 

 ) יב–ט ט "כ(

 

 

  יטט"כ

  התנהגותו של לבן•

 

 הבה א•

  מילוי התחייבות•

  מידה כנגד מידה•

  נאמנות•

 יעקב בבית לבן

 ) טו–ט יג "כ(

 יעקב מבקש לשאת את רחל

 ) כ–ט טז "כ(

 לבן מרמה את יעקב

 ) כז–ט כא "כ(

 יעקב נושא גם את רחל

 ) ל–ט כח "כ(

  כב'ל

     כג

     כד

 ה על ההיריון" שליטת הקב•

    והלידה

  הכרת תודה•

 שוב כמת חסוך בנים ח•

  מתן השמות לבני יעקב•

    והנימוקים לשמות אלה

לידת בני יעקב והמתח שבין 

 רחל ולאה

 )כד'  ל–ט לא "כ(

  אחריות•  כז'ל

  שכר עבודה•

 שורה בצאן יעקב'  ברכת ה•

רצונו של יעקב לשוב לארץ 

 אבותיו

 ) כו–כה ' ל(

 יעקב רועה את צאן ךלבן

 ) מג–כז ' ל(

 יעקב בבית לבן

 ' ל–ט "פרקים כ

  טובה כפיות• יד,  טא"ל

  רמאות•

  התגלות – חלום •

היוועצות יעקב בנשיו בעניין 

 החזרה לארץ כנען

 ) טז–א א "ל(

 בריחת יעקב מלבן

 ) כא–א יז "ל(

 יעקב בורח מלבן

 עם בני משפחתו

  כא –א א "ל
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 הנושאים תכנים רעיונות וערכים פסוק לי פסוקך

 מ,  לטא"ל

 

 

 

 

 

 

 

  בב"ל

  איסור גנבה•

 בעל יעק'  שמירת ה•

  נאמנות•

  אמינות•

את לבן שלא לפגוע ' הזהרת ה

 ביעקב

 ) כד–א כב "ל(

 הוויכוח בין לבן ויעקב

 ) לב–א כה "ל(

 עדות יעקב על עבודתו הנאמנה

 בבית לבן

 ) מב–א לו "ל(

 כריתת ברית בין יעקב ולבן

 )ב ב" ל–א מג "ל(

לבן רודף אחרי 

 יעקב

 ב ב" ל–א כב "ל

  תפילה• יא,  יב"ל

 ת התפייסו•

 )…קטנתי( צניעות •

  התארגנות יעקב לקראת•

 :   מפגש עם אחיו

 ) ט–ב ז "ל(   למלחמה 

 ) יג–ב י "ל(   לתפילה 

 ) כא–ב יד "ל(   לדורון 

שליחת מלאכים על ידי יעקב 

 אל עשיו אחיו

 ) ו–ב ג "ל(

 חלוקת יעקב את המחנה

 ) ט–ב ז "ל(

 תפילת יעקב

 ) יג–ב י "ל(

 בשליחת המנחה על ידי יעק

 ) כא–ב יד "ל(

יעקב מבקש 

 להתפייס עם

 עשיו אחיו

  כא–ב ג "ל

  דאגה לאנשים לפני הדאגה•  כזב"ל

    לרכוש

  ברכתו של המלאך•

 שרו של:  משמעות שינוי השם•

    עשיו

 מעבר יעקב את היבוק

 ) כג–ב כב "ל(

 היאבקות יעקב עם מלאך

 ) כו–ב כד "ל(

 שינוי שמו של יעקב לישראל

 )ח כ–ב כז "ל(

 זיהוי המלאך על ידי יעקב

 ) לא–ב כט "ל(

 איסור אכילת גיד הנשה

 )ב לב"ל(

 יעקב נאבק

 במלאך

  לב –ב כב "ל
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 הנושאים תכנים רעיונות וערכים פסוק לי פסוקך

 )י"רש" (אחרון אחרון חביב "•  ידג"ל

  –" והוא עבר לפניהם "•

 " ילחם בי תחילה…   "

 …וישתחו ארצה( התפייסות •

 )אדוני   

 דאגת יעקב למשפחה

 ) ג–ג א "ל(

 השיחה בין האחים

 ) יא–ג ד "ל(

 התחמקות יעקב מעשיו

 ) יז–ג יב "ל(

 פגישה יעקב

 ועשיו

  יז –ג א "ל

  השלום והידידות•  לד"ל

  איסור נישואי תערובת•

 קניית חלקת אדמה על ידי

 יעקב והתיישבות בה

 ) כ–ג יח "ל(

 מעשה חמור בדינה

 ) ה–ד א "ל(

 צונו של חמור בדינהר

 ) יב–ד ו "ל(

 תשובת בני יעקב לבקשת חמור

 ) יט–ד יג "ל(

הסכמת יושבי שכם להצעת בני 

 יעקב

 ) כד–ד כ "ל(

 מעשה שמעון ולוי

 ) לא–ד כה "ל(

 מעשה דינה

 ד לא" ל–ג יח "ל
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 הנושאים תכנים רעיונות וערכים פסוק לי פסוקך

 ,הכון לקראת אלהיך "•  בה"ל

 "   ישראל

  הקמת מזבח•

 "הסירו את אלוהי הנכר "•

 "הטהרו והחליפו שמלתיכם "•

  מות דבורה•

  יעקב בבית אל

 ) ח–ה א "ל(

 לשינוי שמו של יעקב' אישור ה

 לישראל

 ) י–ה ט "ל(

 הבטחת הזרע והארץ

 ) יג-ה יא "ל(

 וארץעם ישראל',  הקשר בין ה• 

    ישראל

  קריאת שמו של בנימין•

 הצבת מצבה על ידי יעקב

 ) טו–ה יד "ל(

 הולדת בנימין ומות רחל

 ) כ–ה טז "ל(

 יעקב במגדל עדר

 ) כב–ה כא "ל(

 רשימת בני יעקב

 ) כז–ה כג "ל(

 מות יצחק  

 ) כט–ה כח "ל(

 מסעות יעקב

 בארץ כנען עד

 חברון

  כט –ה א "ל

 אריכות בתיאור תולדות יעקב• 

    לעומת התמקדות ברשימת

 ן בתיאור תולדותיו של   יוחסי

    עשיו

  עשיו הוא אדום•

 "וישב עשיו בהר שעיר "•

  עמלק הוא נכדו של עשיו•

 מלכים באדום לפני מלוך מלך•

    לבני ישראל

 תולדות עשיו

 ) יד–ו א "ל(

 אדום ומלכיו-אלופי עשיו

 ) יט–ו טו "ל(

 תולדות בני שעיר

 ) ל–ו כ "ל(

 המלכים אשר מלכו בארץ

 י אדום אלופ–אדום 

 ) מג–ו לא "ל(

 תולדות עשיו הוא

 אדום

  מג-ו א "ל
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 הנושאים תכנים רעיונות וערכים פסוק לי פסוקך

  סיבתיות כפולה• 

השתלשלות הגיונית  .א

 מכוח סיבות טבעיות

 ההשגחה המכוונת .ב

 ישראל אהב את יוסף מכל "•

 "…   בניו

 יוסף –היחסים בין יעקב 

 והאחים

 ) ד–ז א "ל(

 ,יט, טז,  זז"ל

 ל,        כד

  חלומות יוסף•

  שיהיו פיו ולבו שווים•

  שמירה על שלום הבית•

  איסור על אדם לגרום לכך•

    שישנאו אותו

 קיום מצוות האב,  כיבוד אב•

 ואביו שמר, ויקנאו בו אחיו "•

 "   את הדבר

 למען הציל(" אחריות •

 )…"תו   או

 "את אחי אנכי מבקש "•

 גישתו של ראובן לעומת גישתו•

    של יהודה

 חלומות יוסף

 ) יא–ז ה "ל(

 יוסף מבקש את אחיו

 ) יז–ז יב "ל(

האחים מבקשים להמית את 

 יוסף

 ) כה–ז יח "ל(

 מכירת יוסף

 ) ל–ז כו "ל(

 הצגת הכתונת בפני יעקב  מנהגי אבלות• 

 ) לג–ז לא "ל(

 על בנואבלו של יעקב 

 ) לה–ז לד "ל(

 ירידת יוסף למצרים

 )ז לו"ל(

 אחיו-ףיחסי יוס

 ומכירתו של יוסף

  לו –ז א "ל
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 הנושאים תכנים רעיונות וערכים פסוק לי פסוקך

  מידה כנגד מידה•  כהח"ל

 נוח לו לאדם שיפיל עצמו  "•

    בכבשן של אש ואל ילבין פני

 "   חברו ברבים

  חטא ועונש•

  מקומו של סיפור יהודה בתוך•

    עלילת יוסף

  יהודה והולדת בניונישואי

 ) ו–ח א "ל(

ייבום אשתו על ידי , מות ער

 אונן אחיו

 ) י–ח ז "ל(

 שובה של תמר לבית אביה

 )ח יא"ל(

  תמר–יהודה 

 ) כו–ח יב "ל(

 הולדת פרץ וזרח

 ) ל–ח כז "ל(

 יהודה ותמר

  ל  –ח א "ל

 ' ההצלחה באה מאת ה• ט,  הט"ל

 : טוב לצדיק טוב לשכנו•

 בית המצריאת ' ויברך ה   "

 …"   בגלל יוסף

  רעה תחת טובה•

  מסירות נפש•

 מינוי יוסף לאחראי על ביתו

 של פוטיפר

 ) ו–ט א "ל(

נשיאת עיני אשת פוטיפר אל 

 יוסף

 ) כ–ט ז "ל(

 יוסף בבית

 פוטיפר

  כ –ט א "ל

 "מצליח' ואשר הוא עושה ה "• כג, טו,  ח'מ

 "הלוא לאלהים פתרונים "•

 דם אין לסמוך על בשר ו•

  חסד•

 ולא זכר שר המשקים את "•

 )כג' מ" (   יוסף וישכחהו

נותן את חינו של יוסף בעיני ' ה

 שר בית הסוהר

 ) כג–ט כא "ל(

 שר המשקים ושר האופים

 בבית הסוהר

 ) ד–א ' מ(

 חלום שר המשקים ופתרונו

 ) טו–ה ' מ(

 חלום שר האופים ופתרונו

 ) כג–טז ' מ(

יוסף בבית הסוהר

  כג' מ–ט כא "ל
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 הנושאים תכנים רעיונות וערכים פסוק לי פסוקך

 אלהים יענה, בלעדי: " ענוה• 

 "   את שלום פרעה

 חלומות פרעה

 ) ח–א א "מ(

 הבאת יוסף אל פרעה

 ) יד–א ט "מ(

 את אשר האלהים עשה הגיד "•  טז – טו א"מ

 "   לפרעה

 ויקבצו: "ל הנס אין סומכין ע•

    את כל אכל השנים הטובות

 "…   הבאות

סיפור חלומותיו של פרעה 

 ליוסף

 ) כד–א טו "מ(

 פתרון יוסף לחלומות פרעה

 ) לב–א כה "מ(

 הייעוץ של יוסף לפרעה

 ) לח–א לג "מ(

  מ – לט א"מ

  נב –        נא 

 "רק הכסא אגדל ממך… "•

  משמעות שמות בניו של יוסף•

 סף לגדולהעליית יו

 ) מו–א לט "מ(

 צבירת בר בשנות השבע

 ) מט–א מז "מ(

 הולדת בניו של יוסף

 ) נב–א נ "מ(

 יוסף –הרעב בארץ מצרים 

 משביר לכל הארץ

 ) נז–א נג "מ(

  יוסף עולה

 לגדולה במצרים

  מ  –א לט "מ
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 הנושאים תכנים רעיונות וערכים פסוק לי פסוקך

  כאב"מ

         לו

  חרטה על מעשים רעים•

 שהכול מדי הכרת האחים בכך•

 מה זאת עשה: "   שמים

 "   אלוקם לנו

  מידה כנגד מידה•

שליחת הבנים למצרים על ידי 

 יעקב

 ) ד–ב א "מ(

ההשתחוות של אחי יוסף לפניו 

 ארצה

 ) ו–ב ה "מ(

התנכרות יוסף לאחיו ודבריו 

 הקשים אליהם

 ) יד–ב ז "מ(

בקשת יוסף להוריד את בנימין 

 למצרים

 ) כ–ב טו "מ(

ים בחטאם כלפי הכרת האח

 יוסף

 ) כג–ב כא "מ(

הקורות את האחים בדרך 

 בחזרה לאביהם

 ) כח–ב כד "מ(

סיפור הבנים ליעקב את אשר 

 קרה להם

 ) לה–ב כט "מ(

סירוב יעקב לצאת בנימין 

 למצרים

 ) לח–ב לו "מ(

 ירידתם

 הראשונה של

 אחי יוסף

 למצרים

  לח –ב א "מ
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 הנושאים תכנים רעיונות וערכים פסוק לי פסוקך

  טג"מ

 )סוף הפסוק(כט 

  מותר לשנות מפני דרכי שלום•

  הבדלים בין הצעת ראובן•

    להצעת יהודה

  יוסף מעדיף את בנימין על פני•

    האחים

 

 האחים,  ההפרדה בין יוסף•

    והמצרים

 שליחת הבנים למצרים בפעם

 השנייה

 ) ב–ג א "מ(

 דברי יהודה לאביו

 ) י–ג ג "מ(

 עקב לקחת עמם את הצעת

 בנימין

 ) טו–ג יא "מ(

 הבאת האחים לבית יוסף

 ) כה–ג טז "מ(

הפגישה השנייה בין האחים 

 ויוסף

 ) ל–ג כו "מ(

 הסעודה בבית יוסף

 ) לד–ג לא "מ(

 ירידתם השנייה

 של אחי יוסף

 למצרים

  לד –ג א "מ

  דד"מ

 ח, )סוף הפסוק(

  האיסור לשלם רעה תחת•

    טובה

  קל וחומר•

  האלוקים מצא את עוון עבדיו•

הטמנת הגביע דווקא אצל 

 בנימין

 ) ו–ד א "מ(

 תגובת האחים לתואנת יוסף

 ) י–ד ז "מ(

 האחים מובאים לבית יוסף

 ) יז–ד יא "מ(

 מעשה הגבע

  יז –ד א "מ

  חובת אדם לעמוד בדיבורו•  לד"מ

  איסור על גרימת צער להורים•

פניית יהודה אל רגשותיו של 

 יוסף

 ) לא–ד יח "מ(

 הצעת יהודה להחליף את

 בנימין

 ) לד–ד לב "מ(

 נאום יהודה

  לד –ד יח "מ
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 הנושאים תכנים רעיונות וערכים פסוק לי פסוקך

 לא אתם שלחתם אותי הנה "• ח,  הה"מ

 "   כי האלוקים

  לא לבייש•

 ' אך מה– אתם מכרתם אותי •

    יצא הדבר

  כיבוד אב•

  אחוות אחים•

 רגזו בדרך אל ת•

 התוודעות יוסף אל אחיו

 ) ד–ה א "מ(

 הרגעת האחים על ידי יוסף

 ) טו–ה ה "מ(

תגובת פרעה השומע על בואם 

 של אחי יוסף

 ) כ–ה טז "מ(

 קיום הצעת פרעה על ידי יוסף

 ) כז–ה כא "מ(

 יוסף מתוודע אל

 אחיו

  כז –ה א "מ

 יורד עם עמו מצרימה וגם'  ה• 

    יעלה אותם

  לא–רץ באנו  לגור בא•

    להשתקע

  יש לנהוג כבוד גם במלך בשר•

   ודם גם במלך מאומות העולם

 תחילת הירידה למצרים

 )ו א" מ–ה כח "מ(

 ליעקב' התגלות ה

 ) ד–ו ב "מ(

 הירידה מצרימה

 ) ז–ו ה "מ(

  המשפחות–שמות היורדים    טז"מ

 ) כז–ח ו "מ(

 הפגישה בין יעקב לבנו יוסף

 ) ל–ו כח "מ(

 בני ישראל נאחזים בארץ גושן

 )ז יב" מ–ו לא "מ(

הירידה למצרים 

 וההיאחזות

 בארץ גושן

 ז יב" מ–ה כח "מ

  קניית המצרים על ידי יוסף• 

    והעברתם ממקום למקום
 שנה ראשונה

 ) יז–ז יג "מ(

 שנה שנייה

 ) כו–ז יח "מ(

 היאחזות אבותינו במצרים

 )ז כז"מ(

 הרעב במצרים

  כז –ז יג "מ

 וואה והבטחה צ• 

 "תעלה בעידניה סגיד ליה "•

 השכינה למעלה מראשותיו של•

    חולה

בקשת יעקב להיקבר בארץ 

 ישראל והבטחת יוסף

 ) לא–ז כח "מ(

 צוואת יעקב

 ליוסף

  לא –ז כח "מ
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 הנושאים תכנים רעיונות וערכים פסוק לי פסוקך

  העברת ברכת הארץ והזרע• כ,  טזח"מ

 בןאפרים ומנשה כראו "•

 "…   ושמעון

 ביקור יוסף את אביו החולה

 ) ז–א ) ח"מ(

 ברכת יעקב לבני יוסף

 ) כ–ח ח "מ(

 צוואת יעקב ליוסף

 ) כב–ח כא "מ(

יעקב מברך את 

 בני יוסף

  כב–ח א "מ

 ויברך אותם איש אשר "• 

 "   כברכתו ברך אותם

 "…ביקש לגלות את הקץ"

 והתחיל אומר דברים אחרים

 ) ב–ט א "מ(

  לאחים ורמזים לעברהברכות

 ולעתיד

 ) כח–ט ג "מ(

 ברכת יעקב לבניו

  כח–ט א "מ

  נבואה וקיומה• 

  קברי אבות•

  ימי האבל והבכי•

הציווי של יעקב לקבור אותו 

 במערכת המכפלה

 ) לג–ט כט "מ(

 חניטתו וקבורתו, מות יעקב

 ) יג–א ' נ(

 צוואת יעקב

 ומותו

 יג'  נ–ט כט "מ

  סליחה ומחילה•  יז'נ

  הרשות לשנות מפני השלום•

חשש האחים מנקמת יוסף 

 וההתפייסות ביניהם

 ) כא–יד ' נ(

 צוואת יוסף ומותו

 ) כו–כב ' נ(

 האחים ויוסף

 אחר קבורת

 יעקב

  כו –יד ' נ

 

 חזק חזק ונתחזק       

 


