ש בת אחים גם יחד
י חסי אחים
הקשר בין אחים הוא מהקשרים הארוכים והקרובים ביותר שיש לאדם ,אך עם זאת לעתים רבות
הוא רווי מחלוקות ויריבויות .לצד האהבה והרעות הקיימים בין אחים ,כפי שמעיד מטבע הלשון
הישראלי "אח שלי" ,קיימים לעתים רגשות קנאה ותחרות.
ביחידה זו נעסוק במתיחויות האופייניות בין אחים לצד הייחוד והעומק של קשר זה .התלמידים
נוהגים לספר בעיקר על המריבות עם אחיהם .במהלך המפגש נסו לתת מקום גם להיבטים
החיוביים של מערכות היחסים בין אחים בלי לבטל את הרגשות האחרים הקיימים.
מטרות הפעילות


התלמידים יכירו את סיפור יוסף ואחיו ואת מערכת היחסים ששררה ביניהם.



התלמידים יציעו דרכים להתנהלות מפויסת שיכולה לפרוק מהמתח שבין האחים.

מבנה הפעילות
ב.

יוסף ואחיו

ג.

שֹולם ,שֹולם לעולם...

ד.

סיכום

ציוד ועזרים

אחים

א.

למה אחי כל כך מעצבן אותי?

שבת



התלמידים ישתפו בחוויות הקשורות ליחסי אחים.

 דפי עבודה ומקורות (חוברת לתלמיד)



מי האחראי על משבר היחסים שבין יוסף לאחיו?



"אחי!" -האם יחסי אחאות הם המודל ליחסים בין אדם לזולתו?

עורכים סקר בכיתה .כל תלמיד שההגדרה הבאה נכונה לגביו מרים את ידו:

יחד

חלק א :למה אחי כל כך מעצבן אותי?

גם

שאלות דריכה

1



מי לא מרוצה מהמיקום שלו במשפחה? 



מי הבכור בבית?



מי ילד "סנדוויץ'" בבית?



מי האח הצעיר בבית?



כמה אחים יש במשפחתכם? הרימו



מי אח יחיד בבית?

מי מרוצה מהמיקום שלו בסדר האחים?

אצבעות כמספר האחים.

שאלות לדיון:


איך הייתם מגדירים את מערכת היחסים שלכם עם אחיכם?



מהן הסיבות העיקריות לריבים שמתרחשים ביניכם?



ספרו על ריב שאירע לאחרונה וספרו כיצד הוא הסתיים (חלק זה של הפעילות חשוב
מאוד .לאורך המערך כולו תוכלו להתייחס לסיפורי התלמידים – נסו לבחון מה היה סלע
המחלוקת בכל סיפור :חוסר שוויון בין אחים ,מאבק על משאבים ,קנאה בין אחים ועוד).



שאלו את התלמידים שהם ילדים יחידים :האם הייתם רוצים אח או אחות? מדוע?



הביאו דוגמה למקרה שבו שמחתם שיש לכם אח או אחות.



האם יש אנשים שעימם אתם רבים באותה התדירות שבה אתם רבים עם אחיכם?



האם יש דברים שתגידו או תעשו לאחים שלכם אבל לעולם לא הייתם עושים לאדם

שבת



האם הייתם מעדיפים להיות ילדים יחידים במשפחה? מדוע?

אחר?


חשבו :מדוע דווקא מערכת היחסים בין אחים היא טעונה כל כך? רשמו על הלוח את

אחים

הסיבות השונות שהתלמידים מעלים.

משימת כתיבה אישית (בחוברת לתלמיד):
מהו מיקומכם בסדר האחים והאחיות:
רשמו שני יתרונות ושני חסרונות למיקומכם:
חסרונות

יתרונות

גם
אפשרות :קראו עם התלמידים את השירים מנספח ג העוסקים בסוגיית המקום בין

יחד

האחים .שאלו :מהם היתרונות ומהם החסרונות בלהיות אח גדול או בלהיות אח קטן?
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חלק ב :יוסף ואחיו
אחים רבים מוזכרים במקרא .במקרים רבים התגלעה יריבות בין אחים אלו:


אילו זוגות אחים אתם מכירים מהתנ"ך ,בעיקר מספר בראשית? (אם התלמידים
מתקשים לענות ,אפשר לציין את אחד האחים ולבקש מהם להשלים :קין והבל ,יצחק
וישמעאל ,יעקב ועשו ,יוסף ואחיו).



כיצד נראתה מערכת היחסים בין האחים שהזכרתם? מדוע ,לדעתכם ,הדבר כך?

מערכת היחסים של קין והבל היא הראשונה המתארת יחסים בין אחים בתנ"ך והיא גם המערכת
הקשה ביותר – קין רוצח את הבל .גם לאחר מכן אנו פוגשים בסיפורי איבה וקנאה קשה בין
אחים ,אך כל הסיפורים מסתיימים בהשלמה .ביחידה זו נתמקד בסיפור יוסף ואחיו:

קראו את הפסוקים שבחוברת שמתארים את סיפור יוסף ואחיו .הנחיה מקדימה :בקשו


מילה אחת שמסכמת את טיב היחסים בין האחים (דוגמאות :נוראיים ,נורמליים,
קיצוניים).



מילה אחת שמאפיינת את דמותו של יוסף (דוגמאות" :שוויצר" ,יהיר ,מסכן ,תמים).



מילה אחת שמאפיינת את דמויותיהם של האחים (דוגמאות :מרושעים ,קנאים ,אמיצים).

אפשר לעבד את הסיפור בעזרת סימולציית בית משפט :מתחלקים לשתי קבוצות
והופכים את הכיתה לבית משפט .קבוצה אחת מייצגת את יוסף ,והקבוצה האחרת מייצגת את

אחים

הנחו את התלמידים למלא אחר ההנחיות שבחוברת לתלמיד.

שבת

מהתלמידים לחשוב במהלך הקריאה על נקודות אלו:

האחים .הגדירו תלמידים שישמשו כשופטים וכעדים (לדוגמה :אחת האמהות ,יעקב ,בנימין) ,הנחו
את המשפט ועזרו לכל קבוצה לגבש את הטיעונים האפשריים .מומלץ לתת לכל קבוצה שתי דקות

גם

על מנת להחליט מה יהיו טיעוניה.

דונו בשאלות הבאות:


האם התנהגותו של יוסף כלפי האחים הייתה תקינה?



האם אפשר להצדיק את התנהגותם של האחים?



מי ,לדעתכם ,אשם במריבה בין האחים? מדוע?



מה חלקו ואחריותו של האב ,יעקב אבינו ,בסיפור?

יחד



כיצד אפשר להסביר את נסיון ההריגה של האחים?
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חלק ג :שולם שולם לעולם...
התפייסות יוסף ואחיו
ספרו בעל פה את ההתפתחויות הבאות (הסיפור מופיע בחלקו בנספח ב):
האחים הניחו את יוסף בבור ותכננו להורגו .ראובן ,האח הבכור ,מנע מהם להורגו והציע במקום
זאת להשליך אותו לבור ריק .תוכניתו הייתה להוציא את יוסף מהבור בהיחבא ולהחזירו לאביו.
תוכנית זו נכשלה ,מאחר שבהיעדרו של ראובן האחים מכרו את יוסף לשיירת סוחרים שירדה
למצרים .האחים דיווחו לאביהם שיוסף נטרף על ידי חיה רעה.
יוסף ,שלאחר תלאות רבות הפך להיות המשנה למלך מצרים ואחראי על המזון בשנות הבצורת,
פוגש את אחיו שירדו למצרים לשבור את רעבם .הוא מעליל עליהם שהם מרגלים ופוקד עליהם
לשוב לביתם ולהביא עימם את אחיהם הקטן כדי להוכיח שכוונותיהם חיוביות וכי הם אינם
מרגלים .האחים מצליחים לשכנע את יעקב להרשות לבנימין לרדת למצרים ומבטיחים לשמור
עליו מכל משמר .במהלך העלילה האחים מבינים שכל הצרות באו עליהם בגלל התנהגותם כלפי
ראינוַ ַצַרת ַ ַנ ְפשוַֹּ ַבְַה ְתחנְ נוַֹּ ַאֵַׁלֵׁ ינוַ ַוְַלֹּאַ
שמים ַאַנ ְחנוַ ַעַל ַאַחינוַ ַאַשר ַ ַ
אישַ ַאַל ַאַחיוַ :אַבל ַאַ ֵׁ
ֹּאמרוַ ַ ַ
וַי ְ
שַמ ְענוַַ,עַלַכֵַׁןַבַאהַאֵַׁלֵׁ ינוַַהַצרהַהַזֹּאתַ.
(בראשית מב ,כא)

שבת

יוסף:

לאחר שבנימין ירד מצרימה האשים אותו יוסף בגניבת הגביע שלו .אחי יוסף מתחננים אליו
אליהם:
מפניוַ.וַיֹּאמרַיוֹּ סֵׁ ףַ
אתוַַֹּכַיַ ַנ ְבהלוַַ ַ
וַיֹּאמרַיוֹּ סֵׁ ףַאַלַאַחיוַ:אַניַיוֹּ סֵׁ ףַ,הַעוֹּ דַאַביַחַי?ַוְַלֹּאַיַ ְכלוַַאַחיוַלַענוֹּ תַ ַֹּ
מ ְצריְמהַ.וְַעתה ַאַל ַתֵַׁע ְצבוַַ
אתי ַ ַ
מכ ְרתם ַ ַֹּ
אַל ַאַחיוַ:גְַשוַ ַנַא ַאֵַׁליַ,וַיגשוַַ.וַיֹּאמרַ:אַני ַיוֹּ סֵׁ ף ַאַחיכם ַאַשר ַ ְַ
אתוַַֹּ.
שקַלְַכלַאַחיוַוַי ְֵׁבךְַַעַלֵׁ הםַ,וְַאח ֵׁריַכֵַׁןַדַ ְברוַַאַחיוַ ַ
אתיַהֵַׁנהַ...וַיְנ ֵׁ
מכ ְרתםַ ַֹּ
וְַאלַיַחרַבְַ ֵׁעינֵׁיכםַכַיַ ְַ

אחים

שיסלח לבנימין וייקח את אחד מהם במקומו .יוסף רואה שאחיו שינו את דרכיהם והוא מתגלה

(בראשית מה ,ג-ה ,טו)



"לא יכלו אחיו לענות לו" .מדוע ,לדעתכם ,זו הייתה תגובת האחים כאשר הם גילו כי יוסף

גם

שאלו:
חי?


האם אפשר ,לדעתכם ,למחול על מה שרצו האחים לעשות ליוסף?



האם ,לדעתכם ,הסיפור נגמר ב"סוף טוב"?

יחד



מהי דעתכם על הדרך שבה בחר יוסף להתגלות לאחיו? מדוע ,לדעתכם ,הוא בחר בדרך זו?
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פיוס בין אחים
שאלו:


היזכרו במצב שבו חשתם קנאה או תחרות כלפי אחיכם וספרו כיצד נהגתם.



האם קרה שהתחרטתם על התנהגותכם שנבעה מרגשות של קנאה ,מתחרות או מזעם?
האם סלחו לכם על כך?



האם קרה שאתם סלחתם לאחיכם על התנהגות שנבעה מרגשות קנאה ומתחרות? ספרו
מה עשו אחיכם ומה הניע אתכם לסלוח להם.



ראינו כי הקשר בין אחים עלול להיות קשה ומלא ביריבות .נסו להסביר מדוע הביטוי
"אחי" מהווה דווקא ביטוי של קרבה ואהבה?



נסו לחשוב על תכונה חיובית של האח שאיתו אתם דווקא נוהגים לריב .בקשו
מהתלמידים לשתף את שאר הקבוצה בתשובותיהם (מומלץ כי המדריך ישתתף אף הוא
בסבב).

שבת

אפשר לספר את סיפור אהבת האחים ,נספח ג.

סיכום

הנחו את התלמידים להכין מעין תעודת זהות על אחיהם:
א .יש להכין תעודה לכל אחד מהאחים או האחיות .על התעודה לכלול מרכיבים כגון גיל,
תאריך לידה ,תחביבים ,תחומי לימודים ,מתנה שהיו רוצים ליום הולדת ,דברים

אחים

משימת סיכום

שמעצבנים אותם ,חלום חייהם ,אוכל אהוב וכדומה.
ב .יש להוסיף לתעודת הזהות תכונות שהתלמידים אוהבים ומעריכים באחיהם.

שלא ידעו על אודותיהם.

מערכת היחסים בין אחים היא אחת ממערכות היחסים הקרובות ביותר שנחווה בחיינו והיא
נמשכת לאורך שנים רבות .מצד אחד אנו נוטים להיות פגיעים יותר מדבריהם וממעשיהם של
הקרובים אלינו ,ומצד שני יותר לאהוב אותם ולהתחבר אליהם .הקרבה שלנו אל אחינו היא

יחד

סיכום

גם

משימה לבית :הנחו את התלמידים לאמת את תעודת הזהות עם אחיהם ולכתוב את הפרטים

כנראה אחת מהסיבות לכך שאנו נוטים לריב עימם רבות ולהיפגע מהם.
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ראינו כי גם במקרא ,כמו בחיינו ,מצויים סיפורים רבים על יריבויות בין אחים .אך כמו ברוב
סיפורים אלו ,גם בחיינו יש אפשרות להשלמה גדולה ולחברות טובה בין האחים .כדאי לזכור כי
גם בזמן יריבות בין אחים לצד המתיחות והמאבקים קיימת אפשרות להשלמה – עכשיו ובעתיד.
פעילות זו חותמת את הנושא הראשון של השנה" ,קשר משפחתי" .התחלנו בבחינת הזהות
האישית באמצעות עיון בשמות ועברנו לעיסוק במסגרת המשפחתית דרך היחסים עם ההורים
ובין האחים .בהמשך נרחיב את מעגל ההתייחסות שלנו דרך עיסוק בסמלי התרבות השונים שלנו
ונעבור ממעגל המשפחה למעגלי הקהילה והעם.

שבת
אחים
גם
יחד
6

נספח א :דף עבודה לתלמיד
לפניכם סיפורם של יוסף ואחיו המובא בספר בראשית .לאחר הקריאה המשותפת עליכם לבצע
את המשימות המופיעות בהמשך ולסמן על גבי הפסוקים המתאימים סימונים שונים:

ַכתֹּנתַ
אַלוֹּ ַוְ עשהַלוֹּ ְ

שלֹּםַַַ.

ַנאַהחלוֹּ םַהזהַאשרַ

ֵׁהַתסֻ בינהַ
םַנצבהַוְ הנ ְ

אם ַמשוֹּ ל ַת ְמשֹּל ַבנוַ

שבת

ד ַוְ הנֵׁה ַהשמש ַוְ הי ֵׁרחַַ
ַאביו ַויֹּאמר ַלוֹּ ַמהַ

צהַ.ויְקנְ אוַבוֹּ ַאחיוַַַ...

אחים

םַהצֹּאןַוהשבֵׁ ניַדברַ

קראו את הפסוקים ומלאו אחר ההוראות הבאות:


ציירו מלבן סביב המילים שמראות כיצד ביטא יעקב את העדפתו לבנו יוסף.



אחיו של יוסף כינו אותו בכינוי גנאי "בעל החלומות" .מספרו את החלומות (ליד תחילת

גם

ַבאחדַ
גֵׁהו ַוְ נ ְשלכֵׁ הו ְ



סמנו בעיגול היכן היה ממוקם יוסף בסדר האחים ,בניו של יעקב.

החלום הראשון כתבו  ,1וליד השני כתבו  .)2סמנו בקו תחתון את לשון שני החלומות
שחלם יוסף.
וישנאו ,שנוא ועוד) בהקשר לאחי יוסף וסמנו מילים אלו בצורת לב.


כשאחיו של יוסף רואים אותו הם מכנים אותו בכינוי גנאי .הקיפו אותו בעיגול.



סמנו בקו תחתון מה זממו האחים לעשות ליוסף בראותם אותו בדותן.

יחד



מצאו כמה פעמים מופיעות בקטע המילים "שנאה" ו"קנאה" בהטיותיהן השונות (ויקנאו,
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נספח ב :יחסי אחים בתורה
להלן שלושה סיפורי אחים הלקוחים כולם מספר בראשית:
וַיְהי ַהבל ַר ֵֹּׁעה ַצֹּאן ַוְ קין ַהיה ַעֹּבֵׁ ד ַאדמהַ .ויבֵׁ א ַקין ַמ ְפרי ַהאדמה ַמנְ חה ַלה'ַ .וְ הבל ַהֵׁ ביא ַגם ַהואַ
מ ְבכֹּרוֹּ תַצֹּאנוֹּ ַומֵׁ ח ְלבֵׁ הןַוישעַה'ַ(קיבלַברצון)ַאלַהבלַוְ אלַמנְ חתוֹּ ַוְ אלַקיןַוְ אלַמנְ חתוֹּ ַל ֹּאַשעה.
ןַאיַ
ןַמאֹּדַוי ְפלוַפניוַ....ויְהיַבהְַיוֹּ תםַבשדהַויקםַקיןַאלַהבלַאחיוַויה ְרגֵׁהוַַ.ויֹּאמרַה'ַאלַקי ֵׁ
רַלקי ְ
ויח ְ
לַדמֵׁ יַאחיך ַצֹּעקיםַ
(איפה)ַהבלַאחיך ַויֹּאמרַלֹּאַיד ְעתיַהשֹּמֵׁ רַאחיַאנֹּכיַ.ויֹּאמרַ(ה')ַמהַעשית ַקוֹּ ְ
ֵׁאליַמןַהאדמהַ.
(בראשית ד ,בדילוגים)
ַבק ְחתוֹּ ַ(לאישה) ַאת ַר ְבקהַ ...ותהר ַר ְבקה ַא ְשתוַַֹּ .וי ְתר ְֹּצצו ַהבניםַ
וַיְהי ַי ְצחק ַבן ַא ְרבעים ַשנה ְ
ַלאֻ מים ַמ ֵׁמעי ְך ַיפ ֵׁרדו ַַ ...וי ְמ ְלאו ַימיה ַללדת ַוְ הנֵׁהַ
ַבב ְטנ ְֵׁך ַו ְשנֵׁי ְ
ַשנֵׁי ַגֹּיים ְ
ְבק ְרבהַַ ...ויֹּאמר ַה' ַלה ְ
ַעשוַ.וְ אח ֵׁרי-כֵׁ ןַיצאַאחיוַוְ ידוֹּ ַ
ַשמוֹּ ֵׁ
תַשערַוי ְק ְראו ְ
ַכאדר ֵׁ
יַכלוֹּ ְ
םַבב ְטנהַַ .ויֵׁצֵׁ אַהראשוֹּ ןַא ְדמוֹּ נ ֻ
תאוֹּ מי ְ

ַעשו ַאל ַיעקֹּב ַה ְלעיטֵׁ ני ַנא ַמןַ
ַעשו ַמן ַהשדה ַוְ הוא ַעיֵׁףַ.ויֹּאמר ֵׁ
ֹּשב ַאֹּהליםַ ...ויזד ַיעקֹּב ַנזיד ַויבֹּא ֵׁ
י ֵׁ
תַבכֹּרתוֹּ ַ
תַבכֹּר ְתך ַליַ.וי ְמכֹּרַ(עשיו)ַא ְ
האדֹּםַהאדֹּםַהזהַכיַעיֵׁףַאנֹּכיַ...ויֹּאמרַיעקֹּב ַמ ְכרהַכיוֹּ םַא ְ

שבת

אַשמוֹּ ַיעקֹּבַ...ויגְ ְדלוַה ְנעריםַויְהיַעֵַׁשוַאישַי ֵֹּׁדעַצידַאישַשדהַוְ יעקֹּבַאישַתםַ
בַעשוַוי ְקר ְ
אֹּחזתַבעקֵׁ ֵׁ

ןַל ֵׁעשוַלחםַונְ זידַעדשיםַויֹּאכלַוי ְֵׁש ְת ַויקםַ...ויאמרַעשיוַבליבוַיקרבוַימיַאבלַ
ְליעקֹּבַ.וְ יעקֹּבַנת ְ
אביַואהרגהַאתַיעקבַאחיַַ.

אחי יוסף זוממים להרגו:
תַשלוֹּ םַהצֹּאןַוהשבֵׁ ניַדברַ...ויֵׁלךְַ
ְ
תַשלוֹּ םַאחיך ַוְ א ְ
אַר ֵׁאהַא ְ
וַיֹּאמרַי ְשר ֵׁאלַ(יעקב)ַאלַיוֹּ סֵׁ ףַ...לך ַנ ְ
ֹּאמרוַ
םַבדֹּתןַ.וי ְראו ַאֹּתוֹּ ַמֵׁ רחֹּקַו ְבטרםַי ְקרבַאלֵׁ יהםַוי ְתנַ ְכלו ַאֹּתוֹּ ַלהמיתוַַֹּ.וי ְ
יוֹּ סֵׁ ףַאחרַאחיוַוי ְמצ ֵׁא ְ

אחים

(מתוך בראשית כה ,בדילוגים)

ַבאחדַהבֹּרוֹּ תַוְ אמ ְרנו ַחיהַ
הַלכו ַוְ נה ְרגֵׁהו ַוְ נ ְשלכֵׁ הו ְ
איש ַאלַאחיו ַהנֵׁהַבעלַהחל ֹּמוֹּ תַהלזהַבאַ.וְ עת ְ

ַלמעןַהצַילַאֹּתוֹּ ַ
ְראובֵׁ ןַאלַת ְש ְפכו ַדםַה ְשליכו ַאֹּתוֹּ ַאלַהבוֹּ רַהזהַאשרַבמ ְדברַוְ ידַאלַת ְש ְלחו ַבוֹּ ְ
תַכתֹּנתַהפסיםַ
תַכתנְ תוֹּ ַא ְ
מידםַלהשיבוֹּ ַאלַאביוַ.ויְהיַכאשרַבַאַיוֹּ סֵׁ ףַאלַאחיוַוי ְפשיטוַאתַיוֹּ סֵׁ ףַא ֻ

גם

עַראובֵׁ ןַויצַלֵׁ הוַמידםַויֹּאמרַלֹּאַנכנוַנפשַַ.ויֹּאמרַאלֵׁ הםַ
רעהַאכל ְתהוַוְ נ ְראהַמהַי ְהיו ַחלֹּמֹּתיוַ.וי ְשמ ְ

ַעינֵׁיהםַוי ְראוַ
קַאיןַבוֹּ ַמיםַ.וי ְֵׁשבו ַלאֱ כלַלחםַוי ְשאו ֵׁ
רַר ֵׁ
אשרַעליוַ.ויקחֻ הו ַוי ְשלכו ַאֹּתוֹּ ַהבֹּרהַוְ הבוֹּ ֵׁ

ַבש ֵׁרנו ַהוא ַוי ְש ְמעוַ
ַתהי ַבוֹּ ַכי ַאחינו ְ
אחינו ַוְ כסינו ַאת ַדמוְַֹּ ַ.לכו ַוְ נ ְמ ְכרנו ַלי ְש ְמ ֵׁעאלים ַוְ י ֵׁדנו ַאל ְ
אחיוַ.וַיע ְברו ַאנשים ַמ ְדינים ַסֹּחרים ַוי ְמ ְשכו ַויעלו ַאת ַיוֹּ סֵׁ ף ַמן ַהבוֹּ ר ַוי ְמ ְכרו ַאת ַיוֹּ סֵׁ ף ַלי ְש ְמעֵַׁאליםַ
ַאין ַיוֹּ סֵׁ ף ַבבוֹּ ר ַויקְַרע ַאתַ
ְבע ְשרים ַכסף ַויביאו ַאת ַיוֹּ סֵׁ ף ַמ ְצריְמהַ.וישב ְַראובֵׁ ן ַאל ַהבוֹּ ר ַוְ הנֵׁה ֵׁ

יחד

וְ הנֵׁה ַא ְֹּרחת ַישְַ ְמ ֵׁעאלים ַבאהַ ...הוֹּ ְלכיםַ ...מ ְצריְמהַ.ויֹּאמר ַיְהודה ַאל ַאחיוַמה ַבצע ַכי ַנהרֹּג ַאתַ

ַשעירַעזיםַ
תַכתֹּנתַיוֹּ סֵׁ ףַוי ְשחטו ְ
דַאיננו ַואניַאנהַאניַבאַ.וי ְקחו ַא ְ
ְבגדיוַ.וישבַאלַאחיוַויֹּאמרַהיל ֵׁ
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ֹּאמרו ַזֹּאת ַמצאנוַַהכר ַנאַ
ַכתֹּנת ַהפסים ַויביאו ַאל ַאביהם ַוי ְ
וי ְט ְבלו ַאת ַה ֻכתֹּנת ַבדםַ .ויְש ְלחו ַאת ְ
ַבני ַחיה ַרעה ַאכל ְתהו ַטרֹּף ַטֹּרף ַיוֹּ סֵׁ ףַ.וי ְקרע ַיעקֹּבַ
ַכתֹּנת ְ
ה ְכתֹּנת ַבנְ ך ַהוא ַאם ַלֹּאַ.ויכירה ַויֹּאמר ְ
ַלנחמוֹּ ַויְמאֵׁ ןַ
ַבנֹּתיו ְ
ַבנוֹּ ַימים ַרַביםַ .ויקֻ מו ַכל ַבניו ַוְ כל ְ
ַבמ ְתניו ַוי ְתא ֵׁבל ַעל ְ
ש ְמלֹּתיו ַוישם ַשק ְ
רַסריסַפ ְרעֹּהַשרַהטבחיםַַַַַ.
ְלה ְתנחֵׁ םַ...וְ ה ְמדניםַמ ְכרוַאֹּתוֹּ ַאלַמ ְצריםַ ְלפוֹּ טיפ ְ
(בראשית לז)
תיאור הבעת החרטה של האחים ,סליחת יוסף וההשלמה .הקטע מתרחש במצרים:
ַאלֵׁ ינוַַ ,וְ לֹּאַ
ַבה ְתחנְ נוֹּ ֵׁ
שמים ַאנ ְחנוַ ַעַל ַאחינוַַ ,אשר ַראינו ַצרת ַנ ְפשוֹּ ְ
ֹּאמרו ַאיש ַאל ַאחיוַ ,אבלַא ֵׁ
וַי ְ
הַאלֵׁ ינו ַהצרהַהזֹּאתַ(הכוונהַלכךַשהמשנהַלמלךַמצריםַ,כלומרַיוסףַ,האשימםַ
לַכןַבא ֵׁ
שמ ְענוַַ.ע ֵׁ
כיַהםַמרגלים)ַַ.
(בראשית מה ,ג-ה טו)
ַ
וַיֹּאמרַיוֹּ סֵׁ ףַאלַאחיוַאניַיוֹּ סֵׁ ףַ,העוֹּ דַאביַחי?ַוְ לֹּא ַי ְכלו ַאחיוַלענוֹּ תַאֹּתוַַֹּ,כיַנ ְבהלו ַמפניוַ.ויֹּאמרַ

שקַ
יַמכ ְרתםַאֹּתיַהֵׁ נהַ...לאַאתםַשלחתםַאותיַהנהַכיַהאלוהיםַ...וַיְנ ֵׁ
רַב ֵׁעינֵׁיכםַכ ְ
ֵׁתע ְצבו ַוְ אלַיח ְ
ְלכלַאחיוַוי ְֵׁב ְךַעלֵׁ הםַ,וְ אח ֵׁריַכֵׁ ןַד ְברוַאחיוַאתוַֹּ.

שבת

ַמכ ְרתם ַאֹּתַי ַמ ְצריְמהַ .וְ עתה ַאלַ
ַאליַ ,ויגשוַַ .ויֹּאמרַ ,אני ַיוֹּ סֵׁ ף ַאחיכם ַאשר ְ
יוֹּ סֵׁ ף ַאל ַאחיו ְַגשו ַנא ֵׁ

(בראשית מב)

אחים

לכל המעוניין ,סיפור חייו המרתק של יוסף מופיע בספר בראשית פרקים לז-מה.

גם
יחד
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נספח ג :הרחבה
הגָּדֹול?ִ /רּמֹונָּה ִּדינּור
ָאחי ַ
אנִי ֹלא ִ
ּדּוע ֲ
מ ַ
ַ
נֹורא ִמ ְת ַח ֵּׁשק ִלי ִל ְשאֹל:
ִל ְפ ָע ִמים ָ
ָאחי ַהגָדֹול?
ּדּוע ֲאנִי ֹלא ִ
ַמ ַ
נֹול ְד ִתי ִראשֹון
ּדּוע ֲאנִי ֹלא ַ
ַמ ַ
ְוהּוא ַה ֵּׁשנִי?
ּדּוע ֲאנִי ֹלא ַה ֵּׁבן ַה ְבכֹור?
ַמ ַ
ְוהּוא – ֹלא ֲאנִי?
ֶאת ָכל ַה ְּד ָב ִרים ֶש ֶא ְפ ָשר ַל ֲעׂשֹות
הּוא ָע ָׂשה ְל ָפנַי:
ָל ֶש ֶבתָ ,ל ֶל ֶכתְ ,וַדְו ָקא ִלישֹן –
ַאחַרי.
ָשן ֲ
הּוא י ֵּׁ

ָאחי ַהגָדֹול?
ּדּוע ֲאנִי ֹלא ִ
ַמ ַ
ַעד ֶש ֲאנִי ָל ַמ ְד ִתי ִלְזחֹל

שבת

נֹורא ִמ ְת ַח ֵּׁשק ִלי ִל ְשאֹל:
ִל ְפ ָע ִמים ָ

הּוא ִמְז ַמן ָע ַמד.
ֲאנִי ַרק ִה ְת ַח ְל ִתי ָל ֶל ֶכת ַלגָן
ַלגָןְ ,ל ֵּׁבית ֵּׁ -ס ֶפרִ ,ל ְקרֹא ְו ִל ְכתֹב
הּוא ַמ ִשיג ַבכֹל.
עֹולם:
ַשיג ְל ָ
ַרק ָּד ָבר ֶא ָחד ֹלא י ִ
ָאח גָדֹול.

אחים

ְוהּוא ְכ ָבר ָל ַמד.

גם
יחד
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שאלות:



מה האח הגדול היה רוצה להיות? מדוע?



אילו יתרונות רואה האח במיקומו?

סיפור על שני אחים אוהבים
לפניכם סיפור חיובי על יחסים בין אחים .אפשר לספר סיפור זה בעל פה ולתת לתלמידים
להמחיז אותו:
היֹה היו שני אחים ולהם חווה משותפת .במשך שנים רבות הם עיבדו את החווה ביחד ,באחווה
וברעות .הגיע היום ואחד מהאחים נשא אישה ,ולכן הם חילקו ביניהם את החווה .האח הנשוי
בנה לעצמו בית חדש ועבר לגור שם עם אשתו ,בעוד שהאח הרווק המשיך לחיות לבדו בבית
החווה הישן .שני האחים המשיכו לעבד את שדותיהם המבורכים וקצרו רווחים.
חלפו השנים ,לאח הנשוי נולדו בינתיים עשרה ילדים ,בעוד שהאח השני עדיין לא מצא את בת
זוגו ונשאר בבדידותו.
בשפע ואני משתמש בכל רק לעצמי .אמנם גם לאחי יש שדה גדול ומבורך ,אבל הוא
צריך להאכיל שניים-עשר פיות!" .וממחשבה למעשה – באמצע הלילה הוא קם ממיטתו ,יצא
מהבית אל הגורן ,אסף בידיו כמה אלומות של חיטה ,טיפס במעלה הגבעה שהפרידה בין בתי

שבת

באחד הלילות חשב לעצמו האח הרווק" :יש לי שדה גדול ומבורך ,הפרנסה מצויה אצלי

האחים והניח אותן עם אלומותיו של האח הנשוי.
– החיים שלי מלאים ומאושרים ,בעוד שאחי המסכן בודד כל כך .כל מה שיש לו בחיים זו
החיטה שלו ."...וכך באמצע הלילה הוא קם ממיטתו ,יצא אל הגורן ,אסף לחיקו כמה אלומות
חיטה ,טיפס במעלה הגבעה וצירף אותן לאלומותיו של אחיו.
מדי לילה פסעו האחים הלוך ושוב .מדי לילה טיפס כל אחד מהם על הגבעה ,חצה את גבול

אחים

והנה באחד הלילות חשב לעצמו האח הנשוי" :כמה חבל .לי יש עשרה ילדים ואישה נפלאה

השדות והוסיף חיטה לגורן של אחיו .מדי בוקר היה תוהה כל אחד מהם איך זה שערמת החיטים
בגורן מתברכת ונראה כאילו אינה מצטמצמת כלל?
הגבעה .מיד הם הבינו את שקרה ,נפלו זה לזרועותיו של זה ,בכו ,התחבקו והתנשקו.
על גבעה זו ,שעליה התגלתה אהבת האחים בכל הדרה ,בחר הקב"ה לבנות את בית מקדשו.

גם

באחד הלילות ,בעודם מטפסים להביא את אלומותיהם זה לזה ,נפגשו שני האחים בפסגת

(סיפור עממי)

יחד

יחסי אחים בשואה
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הרב ישראל מאיר לאו (לולק) היה הניצול הצעיר ביותר ממחנה בוכנוולד .הוא שרד את זוועות
מלחמת העולם השנייה בזכות רגע של תושייה מצד אמו ובעיקר בזכות דאגתו של אחיו ,נפתלי
(טולק) .לימים כיהן הרב לאו כרבה הראשי של מדינת ישראל בשנים :2001-1991
לולק נצמד לאמא ופחד להיפרד ממנה .היה לנו ברור שבמקרה שיפרידו בין גברים לנשים הוא ילך
עם אמא .תוך שבריר של שנייה חיבקה אמא את שנינו ודחפה את לולק לזרועותיי" .עם הגברים
יש לו סיכויים טובים יותר" אמרה .היא חיבקה אותנו ,נישקה כל אחד מאיתנו בלהט ובעיניים
דומעות וכך נפרדנו ממנה לנצח.
[ ]...כאשר היינו מסודרים ליד הקרונות הופיע קצין אס.אס בכיר ...בתנועה חדה תקע את מקלו
בפניו של לולק שנצמד אליי .זיעה קרה כיסתה את מצחי כשהוא עקר מידיי את הילד ,תפס אותו
בצווארון מעילו וזרק אותו לכיוון קבוצת הנשים" .ילדים עם האימהות!" צרח עלינו .עוד הספקתי
לראות את לולק מטפס יחד עם הנשים לאחד הקרונות הקדמיים .הדבר האחרון שראיתי באותו
רגע הייתה כיכר הלחם שאחז בידו מעל לראשו...
לא נואשתי מלמצוא שוב את הילד ויהי מה .עם רדת החשכה עקרה הרכבת ממקומה ...במאמץ
השתחלתי מבעד לסדק וקפצתי למטה ...זחלתי אל מתחת לקרון והתמתחתי בין שני הפסים
שלה .התקדמתי בזחילה על גחוני לכיוון הקטר .כשהגעתי לקרון השלישי שמעתי צעדים וקולות.
נשמתי כמעט פרחה .נצמדתי לקרקע קרוב ככל האפשר לגלגלי הקרון ...לא העזתי להמשיך

שבת

קל יחסית הצלחתי לשחרר את הבריח ולפתוח סדק צר תוך הזזת הדלת .בעצירה הבאה

בזחילה קדימה וחזרתי על עקבותיי אל הקרון שלי.
שלוש פעמים נוספות חזרתי על ניסיון זה .פעמיים נאלצתי לשוב בידיים ריקות .בפעם השלישית
הזזתי את הדלת בכל כוחי וקראתי פנימה לולק .תוך שניות הוא היה בזרועותיי ,מחבק ומנשק
אותי בפניו הרטובות .הורדתיו למטה אל מתחת לקרון ושנינו התחלנו לזחול כמו חפרפרות
במחילה תת קרקעית .הגענו לקרון השביעי שלפי חשבוני היה הקרון שלנו ...העליתי את הילד
מתחת לקרון והרמתי אותו לידיהם המושטות של אהרן ולייבל ...בחשכה ששררה בפנים יכולתי

אחים

הרגשתי ביטחון יתר ...כשיצאתי הפעם מתחת לקרון ודפקתי על הדלת ,שמעתי קול נשי עונה לי.

להבחין בלובן העיניים הנוצץ של לולק .רק אז ,כשהיינו חבוקים ושלובים ,פרצנו שנינו בבכי חרישי.
(עדותו של נפתלי לביא לאו ,מתוך :עם כלביא עמ'  301-301בדילוגים)



באילו רגשות תשתמשו כדי לתאר את מערכת היחסים בין נפתלי ללולק?



האם ,לדעתכם ,שני האחים היו גם רבים לעתים? האם ,לדעתכם ,שררה ביניהם מדי



האם הימצאות קנאה ומתיחות בין אחים סותרת רגשות של אחווה ואהבה ביניהם?

יחד

פעם גם מתיחות וקנאה?

גם

שאלות:
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שבת

אחים

גם

יחד
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