
ּלּות יֹוֵסף        ה"ב  ִהְתּגַּ
 

ִָּמין, ֵאיזֹו ְמִסירּות  ד ִבְמקֹום ִבנְי בֶׁ ן ִלְהיֹות עֶׁ ה מּוכָּ יְהּודָּ -יֹוֵסף כָּל כְָּך ִמְתַרֵגׁש ִלְׁשמַֹע ׁשֶׁ

ו ִהִגיַע ַהְזַמן  ה, ַעְכׁשָּ ה ְׁשֵלמָּ זְרּו ִבְתׁשּובָּ יו חָּ חָּ אֶׁ ה ׁשֶׁ ע________. הּוא רֹואֶׁ  ְלִהְתוָּודֶׁ

ּלֹו. ַאִחים ׁשֶׁ  לָּ

ִּלי. ִאי  ַאִחים ׁשֶׁ ר ַרע ַעל הָּ בָּ ֲעלּוִלים ִלְׁשמַֹע דָּ יָּה, יֵׁש פֹה ֲאנִָּׁשים ׁשֶׁ ל יֵׁש ְבעָּ אֹוי, ֲאבָּ

ִּלי  ַאִחים ׁשֶׁ לּול ִלְגרֹם לָּ ֵהם יְִהיּו פֹה, זֶׁה עָּ ר ׁשֶׁ ְפׁשָּ ת כָּל אֶׁ ________. יֹוֵסף ְמַצּוֶׁה אֶׁ

צֵ  ם לָּ ִבים ׁשָּ ם יֹוְצִאים.ַהנִצָּ ר, כֻּּלָּ דֶׁ  את ִמן ַהחֶׁ

ְפנַת  ת צָּ ַאִחים רֹוִאים אֶׁ ם יְָּצאּו! ִפְתאֹם הָּ ַגע, כֻּּלָּ רֶׁ ה ַפְענֵַח ִהנֵה, ִהִגיַע הָּ בֹוכֶׁה. אֹוי, מָּ

ִכי וְֹלא  ת ַהבֶׁ ְפנַת ַפְענֵַח _______? ַגם ֵבית ַפְרעֹה ׁשֹוְמִעים אֶׁ ה צָּ מָּ ה פֹה, לָּ קֹורֶׁ

 ְמִבינִים.

ם ְמאֹד ְמאֹד ְמאֹד ְמאֹד: "ֲאנִי יֹוֵסף ַהעֹוד לְ  ִרֵגׁש אֹותָּ ט ׁשֶׁ ַאִחים ִמְׁשפָּ ַתע ׁשֹוְמִעים הָּ פֶׁ

ֵלינּו. ַטח יֹוֵסף כָּל כְָּך כֹוֵעס עָּ ַאִחים כָּל כְָּך ִמְתַביְִׁשים, אֹוי וֲַאבֹוי, בֶׁ  _____ ַחי"! הָּ

הּו  ם ַמשֶׁ הֶׁ ִרים, ְגׁשּו נָּא ֵאַלי. יֹוֵסף רֹוצֶׁה ְלַהִגיד לָּ ּלֹו: ַאַחי ַהיְקָּ ַאִחים ׁשֶׁ יֹוֵסף קֹוֵרא לָּ

ד ֹלא יְִׁשַמע.  חָּ ַאף אֶׁ  ׁשֶׁ

ה: "ֲאנִי  ֵכן הּוא מֹוִסיף ִמּלָּ ם וְלָּ הּוא ֹלא כֹוֵעס ֲעֵליהֶׁ ַאִחים יְִהיּו ְבטּוִחים ׁשֶׁ הָּ יֹוֵסף רֹוצֶׁה ׁשֶׁ

ַאִחים  –_______" יֹוֵסף _ ְתכֶׁם ְכמֹו ׁשֶׁ ל, ֲאנִי אֹוֵהב אֶׁ ֲאנִי ֹלא כֹוֵעס ֲעֵליכֶׁם ִבְכלָּ

ד ֵאת ַהֵשנִי. חָּ  אֹוֲהִבים אֶׁ

ם? יֹוֵסף  –יֹוֵסף חֹוֵׁשב ְלַעְצמֹו  ֲאנִי יֹוֵסף וְֵאינֶׁנִי ְמַׁשֵקר ֲעֵליהֶׁ ם ׁשֶׁ הֶׁ ֵאיְך ֲאנִי אֹוִכיַח לָּ

ם ְמַכְרתֶׁ  ם: "ַאתֶׁ הֶׁ ֲאנִי _______.אֹוֵמר לָּ ה ׁשֶׁ ה", זֶׁה הֹוכָּחָּ  ם אֹוִתי ִמְצַריְמָּ

ת  יויֹוֵסף ְמַפיֵס אֶׁ חָּ ם  אֶׁ יִיתֶׁ ָאְמנָּם ֹלא הָּ כֶׁם, ׁשֶׁ ם: ֵתְדעּו לָּ הֶׁ ֹּלא יְִהיּו ֲעצּוִבים, וְאֹוֵמר לָּ ׁשֶׁ

ר טֹוב  'ְצִריִכים ִלְמכֹר אֹוִתי, ַאְך ד בָּ יֵֵצא ִמזֶׁה דָּ ה ׁשֶׁ שָּ י יָּכֹל ְלַפְרנֵס ִבזְכּות זֶׁה ֲאנִ  -עָּ

ל ________. ד נִים ׁשֶׁ ְתכֶׁם ַבשָּ כֶׁם ַעל ְמנַת  'אֶׁ ּלָּ ִליַח ׁשֶׁ ְהיֶׁה ַהשָּ ֲאנִי אֶׁ ה ׁשֶׁ שָּ עָּ

ֲארּו ַבַחיִים. ִתשָּ   ׁשֶׁ

יֹוֵתר ________, ּוְלַאַחר ִמֵכן הּוא  ה ׁשֶׁ א יֲַעקֹב ַכמָּ יְִקְראּו ְלַאבָּ ם ׁשֶׁ יֹוֵסף ְמַבֵקׁש ֵמהֶׁ

ַאִחים. יֹוֵסף כָּל כְָּך ד ֵמהָּ חָּ ם. ְמנֵַשק ּובֹוכֶׁה ִעם כָּל אֶׁ  ִמְתַרֵגׁש ִלְפגֹׁש אֹותָּ

ּלּות יֹוֵסף        ה"ב  ִהְתּגַּ
 

ִָּמין, ֵאיזֹו ְמִסירּות  ד ִבְמקֹום ִבנְי בֶׁ ן ִלְהיֹות עֶׁ ה מּוכָּ יְהּודָּ -יֹוֵסף כָּל כְָּך ִמְתַרֵגׁש ִלְׁשמַֹע ׁשֶׁ

ו ה, ַעְכׁשָּ ה ְׁשֵלמָּ זְרּו ִבְתׁשּובָּ יו חָּ חָּ אֶׁ ה ׁשֶׁ עִהִגיַע ַהְזַמן  ________. הּוא רֹואֶׁ  ְלִהְתוָּודֶׁ

ּלֹו. ַאִחים ׁשֶׁ  לָּ

ִּלי. ִאי  ַאִחים ׁשֶׁ ר ַרע ַעל הָּ בָּ ֲעלּוִלים ִלְׁשמַֹע דָּ יָּה, יֵׁש פֹה ֲאנִָּׁשים ׁשֶׁ ל יֵׁש ְבעָּ אֹוי, ֲאבָּ

ִּלי  ַאִחים ׁשֶׁ לּול ִלְגרֹם לָּ ֵהם יְִהיּו פֹה, זֶׁה עָּ ר ׁשֶׁ ְפׁשָּ ת כָּל  ________. יֹוֵסף ְמַצּוֶׁהאֶׁ אֶׁ

ם יֹוְצִאים. ר, כֻּּלָּ דֶׁ ֵצאת ִמן ַהחֶׁ ם לָּ ִבים ׁשָּ  ַהנִצָּ

ְפנַת  ת צָּ ַאִחים רֹוִאים אֶׁ ם יְָּצאּו! ִפְתאֹם הָּ ַגע, כֻּּלָּ רֶׁ ה ַפְענֵַח ִהנֵה, ִהִגיַע הָּ בֹוכֶׁה. אֹוי, מָּ

ְפנַת ַפְענֵַח _______? ַגם ֵבית ַפְרעֹה ׁשֹוְמִעים אֶׁ  ה צָּ מָּ ה פֹה, לָּ ִכי וְֹלא קֹורֶׁ ת ַהבֶׁ

 ְמִבינִים.

ם ְמאֹד ְמאֹד ְמאֹד ְמאֹד: "ֲאנִי יֹוֵסף ַהעֹוד  ִרֵגׁש אֹותָּ ט ׁשֶׁ ַאִחים ִמְׁשפָּ ַתע ׁשֹוְמִעים הָּ ְלפֶׁ

ֵלינּו. ַטח יֹוֵסף כָּל כְָּך כֹוֵעס עָּ ַאִחים כָּל כְָּך ִמְתַביְִׁשים, אֹוי וֲַאבֹוי, בֶׁ  _____ ַחי"! הָּ

הּו  ם ַמשֶׁ הֶׁ ִרים, ְגׁשּו נָּא ֵאַלי. יֹוֵסף רֹוצֶׁה ְלַהִגיד לָּ ּלֹו: ַאַחי ַהיְקָּ ַאִחים ׁשֶׁ יֹוֵסף קֹוֵרא לָּ

ד ֹלא יְִׁשַמע.  חָּ ַאף אֶׁ  ׁשֶׁ

ה: "ֲאנִי  ֵכן הּוא מֹוִסיף ִמּלָּ ם וְלָּ הּוא ֹלא כֹוֵעס ֲעֵליהֶׁ ַאִחים יְִהיּו ְבטּוִחים ׁשֶׁ הָּ יֹוֵסף רֹוצֶׁה ׁשֶׁ

ַאִחים  –_______" יֹוֵסף _ ְתכֶׁם ְכמֹו ׁשֶׁ ל, ֲאנִי אֹוֵהב אֶׁ ֲאנִי ֹלא כֹוֵעס ֲעֵליכֶׁם ִבְכלָּ

ד ֵאת ַהֵשנִי. חָּ  אֹוֲהִבים אֶׁ

ם? יֹוֵסף  –יֹוֵסף חֹוֵׁשב ְלַעְצמֹו  ֲאנִי יֹוֵסף וְֵאינֶׁנִי ְמַׁשֵקר ֲעֵליהֶׁ ם ׁשֶׁ הֶׁ ֵאיְך ֲאנִי אֹוִכיַח לָּ

ם ְמַכְרתֶׁ  ם: "ַאתֶׁ הֶׁ ֲאנִי _______.אֹוֵמר לָּ ה ׁשֶׁ ה", זֶׁה הֹוכָּחָּ  ם אֹוִתי ִמְצַריְמָּ

ת  יויֹוֵסף ְמַפיֵס אֶׁ חָּ ם  אֶׁ יִיתֶׁ ָאְמנָּם ֹלא הָּ כֶׁם, ׁשֶׁ ם: ֵתְדעּו לָּ הֶׁ ֹּלא יְִהיּו ֲעצּוִבים, וְאֹוֵמר לָּ ׁשֶׁ

ר טֹוב  'ְצִריִכים ִלְמכֹר אֹוִתי, ַאְך ד בָּ יֵֵצא ִמזֶׁה דָּ ה ׁשֶׁ שָּ י יָּכֹל ְלַפְרנֵס ִבזְכּות זֶׁה ֲאנִ  -עָּ

ל ________. ד נִים ׁשֶׁ ְתכֶׁם ַבשָּ כֶׁם ַעל ְמנַת  'אֶׁ ּלָּ ִליַח ׁשֶׁ ְהיֶׁה ַהשָּ ֲאנִי אֶׁ ה ׁשֶׁ שָּ עָּ

ֲארּו ַבַחיִים. ִתשָּ   ׁשֶׁ

יֹוֵתר ________, ּוְלַאַחר ִמֵכן הּוא  ה ׁשֶׁ א יֲַעקֹב ַכמָּ יְִקְראּו ְלַאבָּ ם ׁשֶׁ יֹוֵסף ְמַבֵקׁש ֵמהֶׁ

ם. ַאִחים. יֹוֵסף כָּל כְָּך ִמְתַרֵגׁש ִלְפגֹׁש אֹותָּ ד ֵמהָּ חָּ  ְמנֵַשק ּובֹוכֶׁה ִעם כָּל אֶׁ

 ֶנֶפׁש      ּבּוָׁשה      ּבֹוֶכה      ָאִבי      ַמֵהר      יֹוֵסף      ֲאִחיֶכם      ָהָרָעב ֶנֶפׁש      ּבּוָׁשה      ּבֹוֶכה      ָאִבי      ַמֵהר      יֹוֵסף      ֲאִחיֶכם      ָהָרָעב

  


