
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יֹוֵסף ָהָיה רֹוֶעה ֶאת ֹצאן ָאִביו ִעם ֶאָחיו ְוהּוא ִסֵפר ְלָאִביו אֹודֹות ַהַמֲעִשים ָהָרִעים ֶשל ָאִחיו.  ַיֲעֹקב 

ַפִסים ְוָאַהב אֹותֹו ִמָכל ָבָניו. יֹוֵסף ִסֵפר ְלֶאָחיו ֲחלֹומֹות ֲאֶשר ֵמֶהם ִנְשַמע ֶשהּוא ִיְמֹלְך ֲעֵליֶהם.   ָעָשה ְליֹוֵסף ְכֹתֶנת
 ָכל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ָגְרמּו ָלַאִחים ִלְשֹנא ֶאת יֹוֵסף.

ִמָכאן ֲאַנְחנּו ְלֵמִדים  - ָפסּוק ָכתּוב ַגם ִלְראֹות ֶאת ְשלֹום ַהֹצאןַיֲעֹקב ָשַלח ֶאת יֹוֵסף ִלְדֹרש ִבְשלֹום ֶאָחיו ַבָשֶדה )בַ 
  ָדָבר ֶשִהְזַכְרנּו ֶבָעָבר, ֶשַצִדיִקים ַמְקִפיִדים ְושֹוְמִרים ַעל ְרכּוָשם(.

ֲאָבל ְראּוֵבן ִשְכֵנַע ֶאת ָהַאִחים  ּו ְלָהְרגוֹ ַכֲאֶשר ָהַאִחים ָראּו ֶשּיֹוֵסף "ַבַעל ַהֲחלֹומֹות" ָבא ִלְקָראָתם ֵהם ֶהְחִליט
ָתְכִניתֹו ֶשל  ִלְזֹרק ֶאת יֹוֵסף ְלבֹור ְוֹלא ַלֲהֹרג אֹותֹו, ְכֵדי ֶשהּוא )ְראּוֵבן( יּוַכל ָלשּוב ַאַחר ָכְך ּוְלַהִציל ֶאת יֹוֵסף. 

 ֶעֶבד ְבִלי ְיִדיָעתֹו. ְראּוֵבן ִנְכְשָלה, ִכי יֹוֵסף הּוָצא ֵמַהבֹור ְוִנְמַכר כְ 

ָּיה ָרָעה ָטְרָפה ֶאת ָהַאִחים ֵהִביאּו ֶאת ְכֹתֶנת ַהַפִסים ֶשל יֹוֵסף ֶאל ַיֲעֹקב ָצבּוַע ְבָדם ְשִעיר ִעִזים.  ַיֲעֹקב ָחַשב ֶשחַ 
 ר ְלֶעֶבד ְבֵבית פֹוִטיַפר.יֹוֵסף ִהְתַגְלֵגל ְלִמְצַרִים, ָשם ִנְמכָ  יֹוֵסף.

.  ֵאֶשת פֹוִטיַפר ַאֲהָבה ֶאת יֹוֵסף ֵביתוֹ  ַעל ָלַאֲחַראי יֹוֵסף ֶאת הינָ ִמ  ּופֹוִטיַפר ָעָשה ֲאֶשר ְבָכל יֹוֵסף ֶאת ִהְצִליחַ  ה"ַקבהַ 
ַגש ֶאת ַשר ָהאֹוִפים ְוַשר ְוַהָדָבר ֵהִביא ְלָכְך ֶשפֹוִטיַפר ָזַרק ֶאת יֹוֵסף ַלֶכֶלא. ַגם ַבֶכֶלא יֹוֵסף ִהְצִליַח, ְוָשם הּוא פָ 

 )הרב צבי האריס( ַהַמְשִקים ּוָפַתר ֶאת ֲחלֹוָמם.
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 ינון פתחיה



 
 

 

 יא(-)לז, א חלומות יוסף

יעקב אוהב את יוסף יותר משאר האחים. הוא תופר רק ליוסף כותנת פסים, דבר המעורר קנאה בין האחים. יוסף 
 והשנאה ליוסף.חולם חלומות אשר מגבירים את הקנאה 

 _______________________באיזה גיל היה יוסף בזמן שחלם את החלומות? ) לז,ב(  .1

 _____________________________________________________________מה פירוש 'והוא נער'? )רש"י לז,ב(  .2

_____________________ ______? )רש"י לז,ב( היו מזלזלים באחיהם. במי זילזלו ? ומה יוסף עשה י לאה בנ .3
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________ ) לז,ג( ומה הכין יעקב במיוחד ליוסף?מדוע אהב יעקב את יוסף יותר מכל בניו?  .4
____________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________המילה 'פסים' היא ראשי תיבות של... )רש"י לז,ג(  .5
____________________________________________________________________________________________ 

התנהגו אליו? ) לז,ד( אחיו של יוסף ראו כי יעקב אוהב את יוסף יותר מכל שאר האחים. כיצד  .6
____________________________________________________________________________________________ 

מה מוסיפה התורה באומרה 'ולא יכלו דברו לשלום'? הרי אם הם שנאו אותו, ברור שהם לא ידברו אליו  .7
 ___________________________________________________________________________לשלום! )רש"י לז,ד( 

_____________________________________ _______________________חלומו הראשון של יוסף? ) לז,ז( ו מה .8
 ____________________________________________________________________________________________ 

 _______עלינו אם  ________ _________" ) לז,ח( השלימו מה היתה תגובתם של האחים לחלום הזה?  .9
 ועל דבריו"  __________אותו על  _________עוד  _________בנו  ________ 

 __________________________________________על שני דברים כעסו אחי יוסף עליו. מה הם? )רש"י לז,ח(  .11
______________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________לז,ט(  חלומו השני של יוסף? ) ומה .11

_________________ ? ) לז,י( מדוע כעס יעקב?כעס על יוסף  יעקביוסף מספר לאביו ואחיו את החלום השני.  .12
____________________________________________________________________________________________ 

____________ __________מה יעקב ניסה לעשות כדי לשכך את השנאה של האחים כלפי יוסף? )רש"י לז,י(  .13
_____________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________ ) לז ,יא( אחיו של יוסף קינאו בו . כיצד יעקב מגיב? .14
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 לו(-)לז, יב מכירת יוסף

לשאול בשלום י אביו יד , נשלח עליואביעקב נשאר בבית עם שיוסף  צאנם.לשכם לרעות את  הולכים האחים
לא להרוג את משכנע את האחים  ,להורגו. ראובן הבכור רוציםם האחים לא שמחים לראות את יוסף וה .אחיו

 .לבור ותולהשליך איוסף אלא 

_______________________ 1) לז,יד(  יעקב מבקש לשלוח את יוסף לשכם אל אחיו הרועים שם. מדוע? .1
____________________________________________________________________________________________ 

יוסף אינו מוצא את אחיו בשדה . פוגש אותו איש ושואל אותו מה הוא מבקש. מה תשובת יוסף? השלימו)לז,  .2
 ".____________הם  ________הגידה נא לי  _________ _________ ___________ טז( " את 

 __________________________________________( מי זה ה'איש' שעזר ליוסף? )רש"י לז,טו .3

האיש מספר ליוסף ששמע שהם הולכים לדותן. יוסף מגיע לדותן ומוצא את אחיו. אחיו רואים אותו מרחוק.  .4
 מה הם רוצים לעשות לו? )לז, יח( ______________________________________________

 ______________________________________________איזה שם כינוי נתנו אחיו של יוסף ליוסף? ) לז,יט(  .5

האחים רוצים להרוג את יוסף ולהשליכו באחד הבורות. מה מתכננים האחים לומר אם ישאלו אותם היכן  .6
 _____________________________________________________________________? ) לז,כ( יוסף

, אלא להשליכו לבור. מה היתה את יוסף להרוגלא ש ומציעראובן הבכור שמע את התכנית של האחים  .7
 _____________________________________________________________________כוונתו האמיתית? )לז,כב( 

 ______________________________________________? ) לז,כג( עושים לו האחיםמה יוסף מגיע אל אחיו.  .8

  __________________________________________לז,כד(  רש"ילשם מה הכפילות?  ) -והבור ריק אין בו מים'  .9
______________________________________________________________________________________________ 

מה הייתה הצעת יהודה לעשות עם יוסף? איך הוא נימק את אחי יוסף ישבו לאכול ורואים שיירת ישמעאלים .  .11
 ____________________________________________________________________________( כז-הצעתו? ) לז,כו

___________________________ ____________________מדוע זה חשוב מה נשאו הישמעאלים? )רש"י לז,כה(  .11
____________________________________________________________________________________ 

לים תמורת עשרים כסף .ראובן שלא היה איתם ולא ידע על מכירתו, חוזר לבור כדי איוסף נמכר לישמע .12
 _______________________________________ _______להוציא את יוסף. מה הוא רואה? ומה עושה? )לז,כט( 

____________________________  לז,כט(  )רש"י . היכן היה?אירוע המכירה של יוסףבראובן לא היה נוכח  .13
____________________________________________________________________________________ 

עיר עזים וטבלו את הכתונת בדם ושלחו ליעקב לראות האם הוא אחי יוסף לקחו את כתונת הפסים, שחטו ש .14
ִני  ֹתֶנת ב ְּ הו   _______  _______מזהה את הכותנת . מה אומר יעקב בצער גדול ? השלימו )לז,לג( ".. כ ְּ ֲאָכָלתְּ

 _________ ________ __________ " 

בסיפור מכירת יוסף, יש איש אחד שיודע על הכל, אך לא מספר זאת ליעקב. מי הוא ומדוע הוא לא מספר?  .15
___________________________________________________________________________________ לג( ,)רש"י לז

_______________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________) לז,לד( כאשר יעקב מזהה שזו כתנת בנו, מה הוא עושה? .16

 _____________________________ ________________מי בכה את מי? מדוע? )רש"י לז,לה(  -ויבך אותו אביו'  .17
 _____________________________________________  _____________________________________________  

 _______________________הישמעאלים מכרו את יוסף למדיינים . למי המדיינים מכרו את יוסף ? )לז, לו(  .18
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 ל(-יהודה ותמר )לח, א

לאחר מכירת יוסף , ירד יהודה מגדולתו כיוון שאחיו ראו את צערו של יעקב שסירב להתנחם והאשימו אותו שיכול 
 להם לא למכור את יוסף וכולם היו מקשיבים לו. היה לאמר

מי הם שלושת בני  'שוע'.התורה מספרת על נישואי יהודה. שמה של האישה לא מופיע, אלא רק שם אביה,  .1
 ______________________________________________( ה-יהודה הראשונים? ) לח,ג

 _______________________יהודה מחתן את בנו הבכור,ער. מה שם הכלה? )לח,ו(  .2

? ) לח,ח( למה? השני מה אמר יהודה לאונן בנוער היה רע בעיני ה'. ולכן הקב"ה מעניש אותו .  .3
____________________________________________________________________________________________ 

מה אמר יהודה לתמר אחרי מות ער ואונן? מה הייתה אונן לא רצה שיהיו לו ילדים ולכן הקב"ה המית גם אותו.  .4
____________________________________________________________ הסיבה שאמר זאת? ) לח,יא( 

____________________________________________________________________________________________ 

תמר ראתה שבנו הקטן של יהודה גדל אך לא מתחתן איתה. היא מתחפשת אישתו של יהודה, בת שוע, נפטרה.  .5
 _______________________ל( -ויהודה מתחתן איתה. מי הם בניו שנולדו לו מתמר? )לח, כט

 

 כג(-יוסף בבית פוטיפר )לט, א

ברכה שורה בבית פוטיפר בזכות יוסף. אך בגלל אשתו של פוטיפר, יוסף בחים של פרעה . טשר ה -יוסף נמכר לעבד לפוטיפר 
 מוכנס לכלא, וגם שם מצליח יוסף בכל.

) לט,ג(  אצל יוסף? פוטיפר ו הדבר המיוחד שראהמה. ונהיה "איש מצליח". יוסף מגיע לבית פוטיפר .1
____________________________________________________________________________________________ 

ה והפקיד אותו על ביתו ונתן לו כל אשר לו. מה  קור פך אותו למשרתו האישיוהיוסף מוצא חן בעיני פוטיפר ו .2
 ._____________________________________________________________________מאז?  )לט,ה( 

גם בבית הסוהר יוסף היה יפה תואר ויפה מראה. יוסף מוכנס לכלא כיוון שסירב להינשא לאשת פוטיפר הגויה.  .3
 יוסףהוא רואה כמה כששר בית הסוהר עושה ה' גורם לכך שיוסף יצליח ושר בית הסוהר רואה את זה. מה 

 _____________________________________________________________________מצליח? ) לט,כב( 

 

 כג(-האסורים)מ, אפתרון חלומות השרים 

בעקבות חטאים שחטאו  שר המשקים ושר האופים של פרעהנכנסים גם אל בית הסוהר יוסף נמצא בבית הסוהר.  
שני  .ניםמאפה ובו אבשר האופים נתן לפרעה זבוב, ו בתוכה היהכוס יין ש פרעהל שר המשקים נתן  לפרעה.

  השרים חולמים חלומות ויוסף פותר לכל אחד את החלום.

 (גמה היה עונשם? ) מ, .העניש את השרים הרשלנים הללו. פרעה פרעהר המשקים ושר האופים חטאו לש .1
____________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________כמה זמן היו השרים בבית הסוהר? )רש"י, מ,ד(  .2
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 מחסן מילים:
,  כתונת פסים,  וישב
,  חלום, זקונים בן

,  בור,  דותינה,  אלומה
,  פוטיפר,  טרוף טורף

,  תמר,  שר האופים
, פרעה,  סריס,  פרץ

,  שריגים , פתרונים
,  וישכחהו,  סלי חורי

 יוסף , תמנתה

 ט ס ל י ח ו ר י צ ט כ ב

 ה ת ו פ ל ס צ ל ר מ ת כ

 ע מ י נ ו ר ת פ ר ר ו ב

 ר נ ש ג מ י נ ו ק ז נ ב

 פ ת כ פ ס ס נ ד ו ל ת צ

 ר ה ח ג מ ס פ כ צ ר פ ח

 נ כ ה נ י ת ו ד א ה ס י

 ה מ ו ל א ס ט כ ב ש י ו

 פ ש ל מ י ג י ר ש ע מ ס

 ו ח פ ר ו ט פ ו ר ט ל פ

 מ י פ ו א ה ר ש ו ד א ז
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ומציע לפתור את  . יוסף רואה ששניהם זועפיםאותם דאיגוהשר המשקים ושר האופים חלמו בלילה חלומות ש .3
_______________________ ( יא-ט לומו של שר המשקים? ) מ,ו חמההחלומות "הלוא לאלוהים פתרונים" . 

_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ ( יג-יב ? ) מ, החלום של יוסף פתרון ומה .4
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________ ( טו-קים ואיך נימק את בקשתו? ) מ,ידמה ביקש יוסף משר המש .5
_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

חלום שחלם בעצמו. מה העם ובא אליו לטובה , שר האופים ראה שיוסף פתר לשר המשקים את החלום שלו  .6
_____________________________________________________________ יז( -היה חלומו של שר האופים? ) מ,טז

 _______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________ ( יט-) מ,יח ?רוןהפת ומהיוסף פותר לשר האופים את חלומו.  .7
_______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________"ויהי ביום השלישי..." )מ,כ( מה חגגו ביום השלישי?  .8

 קרה לשר המשקים ומה קרה לשר האופים ? )מ,כא( ______________________________________________מה  .9

_________________ ? )רש"י מ,כג( שביקש משר המשקים להזכיר את שמו בפני פרעהמה היה חטאו של יוסף  .11
__________________________________________________________________________ _____________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחלום עמדנו בשדה והשתחווינו לאחת מאיתנו.__ _____א______

 היה ריק ולא היה בו מים )פרק ל"ז פסוק כ"ב(._ _____ב_______

 הייתה לפני שר המשקים בחלום )פרק מ' פסוק ט'(._ ______ג_______

 _ שם המקום שבו מצא יוסף את אחיו )פרק ל"ז פסוק י"ז'(.____________ ד

 ___________ תמלוך עלינו" )פרק ל"ז פסוק ח'(._____"ויאמרו לו אחיו  ה

 ___" )פרק מ' פסוק כ"ג(._________" ולא זכר שר המשקים את פרעה _____ו 

 היה מצב רוחם של השרים כשקמו בבוקר )פרק מ' פס' ו'(. ______________ ז 

 (.מעמק זה שלח יעקב את יוסף לראות את שלום אחיו )פרק ל"ז פסוק י"ד ___________ח 

 _____ יוסף" )פרק ל"ז פסוק ל"ג(.__________   ________…"ויכירה ויאמר   ט

 הלכתי לראות את שלום אחיי. ______י _______

 __   הם יחד עם השמש והירח השתחוו ליוסף בחלום השני.___________כ

 __ אותו אכלו האחים כשראו אורחת ישמעאלים )פרק ל"ז פסוק כ"ה(.__________ל 

 __ ארץ שאליה הורד יוסף.__________ מ

 _____" )פרק ל"ז פסוק כ"א(._______"וישמע ראובן ויצילהו מידם ויאמר לו נכנו ____נ 

 היו על ראשו של שר האופים.____ ______ס __

 בעלה של תמר )פרק ל"ח פסוק ו'(._ ___ע _______

 היה לי יום הולדת )פרק מ' פסוק כ'(._ ___פ _______

 _ בבגד זה התכסתה תמר )פרק ל"ח פסוק י"ד(.__________צ 

 _________" )פרק ל"ז פס' ט"ז(.___"ויהי בשומעו כי הרימותי _ק 

 רציתי להשיב את יוסף לאבא. ________ר ____

 בנו הקטן של יהודה )פרק ל"ח פסוק ה'(._ ___ש _______

 ________ כלתו של יהודה.ת 
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