
ק מ"ח רֶּ  פֶּ
 
 

ֲחוָה ִמי .1 ַּ ת  ְׁ ִמי ִהש   ?לְׁ

 
ט סּוק ֶאת ַצטֵּ ַתֲחוָּה ֶשיֲַעקֹב ֶשכָּתּוב ַהפָּ ף ִהשְׁ יֹוסֵּ  .לְׁ

 

___________________________________________. 
 

ט סּוק ֶאת ַצטֵּ ף ֶשכָּתּוב ַהפָּ ַתֲחוָּה ֶשיֹוסֵּ יֲַעקֹב ִהשְׁ  .לְׁ
 

.___________________________________________ 
 

ֶדֶרְך .2 ל בְׁ כֹור כְׁלָּ ל ַהבְׁ ַקבֵּ ה מְׁ נַיִם ִפי יְֻׁרשָּ  . שְׁ
ין ִמי נֵּי ִמבֵּ ל זָּכָּה יֲַעקֹב בְׁ ַקבֵּ ֶלק לְׁ ָאֶרץ ִבירּוַשת כָּפּול חֵּ  ? הָּ
 

.________________ 
 

ש יֲַעקֹב .3 ף ִבקֵּ ר ִמיֹוסֵּ בֵּ ִהקָּ ַרת לְׁ עָּ מְׁ ה בְׁ לָּ ט. ַהַמכְׁפֵּ י ֶאת ַצטֵּ תֵּ  שְׁ
סּוק ַהִמִלים פָּ ֶהן ל' בְׁ ִדים ָאנּו ֶשמֵּ  .זֹאת לֹומְׁ

 
 .______________________________________ 

 
ף ַמּדּועַ  .4 יָּה יֹוסֵּ ִריְך הָּ ַבע צָּ ִהשָּ יֲַעקֹב לְׁ בֹר לְׁ ַרת אֹותֹו ֶשיִקְׁ עָּ מְׁ  בְׁ

ה לָּ י, ַהַמכְׁפֵּ רּור ֲהרֵּ ף בָּ  ? ֶזה ֶאת יֲַעֶשה ֶשיֹוסֵּ
 

________________________________________
________________________________________

____________________________________. 

 

 
ת ֹלשֶּ ָרכֹות שְׁ ְך ַהבְׁ רֶּ בֶּ ת יֲַעקֹב שֶּ ה אֶּ ַנשֶּ ַריִם מְׁ פְׁ  וְׁאֶּ

 
ַתח ין ַקו מְׁ סּוק בֵּ רּושֹו ַהפָּ פֵּ  :לְׁ

 
ְך רֵּ ִרים ֶאת יְׁבָּ נֵּי ַהנְׁעָּ נֶַשה בְׁ ַריִם מְׁ יּו וְֶׁאפְׁ  כְָּך כָּל יִהְׁ

ֶאה ִמי ֶשכָּל, ַצִּדיִקים  ִמיֶשהּו ֶשיִרְׁ
ם הֵּ ר מֵּ נֵּ  ֶשהּוא יִַגיד יָּשָּ ם יִמבְׁ הָּ רָּ  ַאבְׁ
ק  .וְׁיֲַעקֹב יִצְׁחָּ

א רֵּ ֶהם וְׁיִקָּ   בָּ
ִמי ם שְׁ   ֲאבַֹתי וְׁשֵּ

ם הָּ רָּ ק ַאבְׁ יּו   וְׁיִצְׁחָּ ֶהם יִהְׁ מֹון לָּ ִדים הָּ  יְׁלָּ
 

גּו רֹב וְׁיִדְׁ ֶקֶרב לָּ ָאֶרץ בְׁ ְך  הָּ אָּ ְך ַהַמלְׁ רֵּ ִרים ֶאת יְׁבָּ  ַהנְׁעָּ
 
  

 
 ּבֹונּוס יָדת 
 

ה ֶאְפַרִים" ֶ ְראּוֵבן ּוְמַנש ּ ְמעֹון ּכִ  "ִלי ִיְהיוּ  ְוש ִ
 

ה ִריָּה מָּ ַריִם ַהִמִלים ֶשל ַהִגיַמטְׁ נֶַשה ֶאפְׁ  __________. ?ּומְׁ
 

ה ִריָּה מָּ ן ַהִמִלים ֶשל ַהִגיַמטְׁ אּובֵּ עֹון רְׁ  ?____________.וְִׁשמְׁ
 
ן] ל נִתָּ ַקבֵּ ֶזר ַּדף ִמֶמנִי לְׁ רֹון עֵּ ִפתְׁ ה לְׁ  [ַהִחידָּ

 ח

 


