
 ב"ה

סּוִקים א'      ק מ"ב פְּ רֶּ  יז' –פֶּ

 

 ִמי ָאַמר  ְלִמי?
 

ַאִחים יֹוֵסף ?    אֹו   יֹוֵסף לְּ  ָהַאִחים לְּ
 

ד ֵאינֶּנּו  ֶאחָּ טֹן ֶאת ָאִבינּו ַהּיֹום וְהָּ  ______   ל   _______ ַהקָּ

 ______   ל   _______            ְמַרְגִלים ַאֶתם 

נּו ד נְָּחנּו -ְבנֵי ִאיׁש כֻּלָּ  ______   ל   _______        ֶאחָּ

ר אֶכל   ______   ל   _______          ֵמֶאֶרץ ְכנַַען ִלְׁשבָּ

אֶתם    ______   ל   _______             ֵמַאיִן בָּ

אֶתם ִלְראֹות  ָאֶרץ בָּ  ______   ל   _______   ֹלא ִכי ֶעְרוַת הָּ

 
 

ה יֹוסֵ  מָּ ֶהם? לָּ ַאִחים ֶׁשהּוא ָאח ֶׁשלָּ ה לָּ ף ֹלא ִגלָּ
_______________________________________________

_________.____________________________________ 
 

 
 
 

ֵני  תּוב "ְוֵיְרדּו ּבְ ָרה", ְולֹא ּכָ תּוב "ְוֵיְרדּו ֲאֵחי יֹוֵסף ֲעש ָ ה ּכָ ַיֲעקֹב ָלּמָ
"יֲעש ָ  ֵפרּוׁש ָרׁשִׁ ָפסּוק ָרה" ְרֵאה ּבְ  ג' ּבְ

 
____________________________________________

.__________________________________________ 

ָלָחה___________ ַהצְּ  ____________________________________בְּ

ֵאלֹות בֹונּוס  שְּ
 

ֶאּנּו ָאסֹון".  .1 ִָּמין "ֶפן יְִקרָּ ַלח ֵאת ִבנְי ַׁשׁש ַמּדּועַ יֲַעקֹב ֹלא ׁשָּ  יֲַעקֹב חָּ
א ָאסֹון ֶׁשּיְִקֶרה ִָּמין ַּדוְקָּ ַאִחים ִלְׁשָאר ַגם ֲהֵרי, ְלִבנְי  ִלְקרֹא יָּכֹל הָּ

 _____________________________________. ?ָאסֹון
 

ַאִחים ֹלא ִהִכירּו ֶאת י .2 ה הָּ מָּ ֹוֵסף? לָּ
_________________________________________ 

._________________________________________ 
 

יָּה ֵבן  .3 ַאִחים יֹוֵסף הָּ ַגׁש ֶאת הָּ ִעיר  33ַכֲאֶׁשר יֹוֵסף פָּ יָּה צָּ ִָּמין הָּ ּוִבנְי
ה ְבֵעֶרְך 8ִמֶמּנּו ְבֵעֶרְך ב נִים. ֵבן ַכמָּ ִָּמין  ׁשָּ יָּה ִבנְי ַאִחים הָּ ְבֶרֶדת הָּ

 ְלִמְצַריִם? __________.
ַאִחים ַאל יֹוֵסף?  .4 ֵאיֶזה ֲחלֹום ִהְתַגֵשם ַכֲאֶׁשר ִהְׁשַתֲחוּו הָּ

._______________________________________ 

 

ֵאלֹות בֹונּוס  שְּ
 

ֶאּנּו ָאסֹון".  .1 ִָּמין "ֶפן יְִקרָּ ַלח ֵאת ִבנְי ַׁשׁש ַמּדּועַ יֲַעקֹב ֹלא ׁשָּ  יֲַעקֹב חָּ
א ָאסֹון ֶׁשּיְִקֶרה ִָּמין ַּדוְקָּ ַאִחים ִלְׁשָאר ַגם ֲהֵרי, ְלִבנְי  ִלְקרֹא יָּכֹל הָּ

 _____________________________________. ?ָאסֹון
 

ַאִחים ֹלא ִהִכירּו ֶאת יֹוֵסף?  .2 ה הָּ מָּ לָּ
_________________________________________ 

._________________________________________ 
 

יָּה ֵבן  .3 ַאִחים יֹוֵסף הָּ ַגׁש ֶאת הָּ ִעיר  33ַכֲאֶׁשר יֹוֵסף פָּ יָּה צָּ ִָּמין הָּ ּוִבנְי
ה ְבֵעֶרְך 8ִמֶמּנּו ְבֵעֶרְך ב נִים. ֵבן ַכמָּ ַאִחים  ׁשָּ ִָּמין ְבֶרֶדת הָּ יָּה ִבנְי הָּ

 ְלִמְצַריִם? __________.
ַאִחים ַאל יֹוֵסף? ֵאיֶזה ֲחלֹו .4 ם ִהְתַגֵשם ַכֲאֶׁשר ִהְׁשַתֲחוּו הָּ

._______________________________________ 

  שאלה מרש"י הקדוש   

 


