
 ה"ב

 עוד יוסף חי
 

ים ֶאת ָאַמר ִמי ל ִ אֹות ַהמ ִ ָ  ?ַהב 
 

     ________ - ַחי ָאִבי ַהעֹוד
 _________ - ַחי יֹוֵסף עֹוד
נִי יֹוֵסף עֹוד  _______ - ַחי בְּ

 

רו ש   ָמה ֵּ ים פ  ל ִ אֹות ַהמ ִ ָ  ?ַהב 
ֹּאֶמר" ְרְגזּו ַאל ֲאֵלֶהם ַוי ֶרְך תִּ  "ַבדָּ

 
ַרגְּזּו ַאל .א ַריִם ֶשַהֶדֶרְך ֶזה ַעל ִתתְּ ֶאֶרץ ִמִמצְּ ָרֵאל לְּ  .ֲאֻרָכה יִשְּ
ַרגְּזּו ַאל .ב ֵמיֶכם ַעל ִתתְּ א ַעל ַעצְּ ֶתם ַהֵחטְּ ַכרְּ  ֵכיוָן ִכי, אֹוִתי ֶשמְּ

ֶתם שּוָבה ֶשֲחַזרְּ ֵלָמה ִבתְּ א שְּ ַכֵפר ֶשָלֶכם ַהֵחטְּ  .ִהתְּ
ַרגְּזּו ַאל .ג ָחָלה ַעל ָעַלי ִתתְּ  .יֹוֵסף ֶשֲאנִי ָלֶכם ִגִליִתי ֹלא ֶשַבַהתְּ

 

 
ֲעגָּלֹות ֶאת ַויְַרא" ַלח ֲאֶשר הָּ ֵשאת יֹוֵסף שָּ ֹּתֹו לָּ י א ֹּב רּוחַ  ַוְתחִּ יֶהם יֲַעק  "ֲאבִּ
 

 ? ַחי ֶשּיֹוֵסף ֶהֱאִמין ָהֲעָגלֹות ֶאת יֲַעקֹב כְֶּשָרָאה ַדוְָּקא ַמדּועַ 
 

_______________________________________________
._____________________________________________ 

 

ַתֲאִמין ַאל – ּוָמָצאתָ  יַָגַעת   ֹלא 
 

  ַתֲאִמין – ּוָמָצאתָ  יַָגַעת 
 

 

ר ת ַסד ֵּ ִטים אֵּ ָ פ  ְׁ ש  ִאים ַהמ ִ ָ ִפי ַהב  ֶדר לְׁ ֵּ  ַהס 
ֹם) ש  תֹוךְׁ  רְׁ ְׁ י ֹות ב  ִ ב  ֻּ ִרים ַהק  ָ פ  ִפי 6 ַעד 1מְׁ  ִמסְׁ ֶדר לְׁ רו ִעים סֵּ  (.ָהאֵּ

 
יֲַעקֹב ִגלּו ָהַאִחים ֵכיַצד  ?ַחי ֶשּיֹוֵסף לְּ

 
 .ָהֲעָגלֹות ֵאת ָרָאה יֲַעקֹב

 
 

רּו ָהַאִחים יֲַעקֹב ָאמְּ ָכל מֹוֵשל הּוא וְִּכי ַחי יֹוֵסף עֹוד" :לְּ ַריִם בְּ  ".ִמצְּ
 

נֵי רּו יֲַעקֹב בְּ יֲַעקֹב ָאמְּ ַשַמַחת בְּשֹוָרה ָלֶהם ֶשּיֵש לְּ ַגלֹות מְּ  .לֹו לְּ
 

שּו יֹוֵסף ָאֵחי ָגִדים ָלבְּ  .ֲחִגיִגּיִים בְּ
 

ָרש בּוָכת ָרה ַהִשיר כְֵּדי וְּתֹוְך, ָשָרה ֲאֶשר ַבת ֶשֵסַרח ָבִמדְּ  יֹוֵסף עֹוד ָאמְּ

 .ַחי
 

עֹון ָרָאה יֲַעקֹב ַריִם ָבִאים ּוִבנְּיִָמין ֶשִשמְּ ַמֵלא ּוכְָּבר, ִמִמצְּ ָחה ִהתְּ  .ִשמְּ

 

ֵאלֹות  ּבֹונּוס ש 
 

יֲַעקֹב הֹוִדיעּו ֹלא ָהַאִחים ַמדּועַ  ? יֲַעקֹב ֶאת כְֶּשָפגְּשּו יָָשר ַחי ֶשּיֹוֵסף לְּ
.____________________________________________ 

 
ִבנְּיִָמין ַדוְָּקא נַָתן יֹוֵסף ָלָמה ָאר יֹוֵתר ֲחִליפֹות לְּ ? ָהַאִחים ִמשְּ

_______________________________________________
._____________________________________________ 

 
ֶתם ֲאֶשר ֲאִחיֶכם יֹוֵסף ֲאנִי" ָלֶהם לֹוַמר ָרָצה כְֶּשּיֹוֵסף ַמדּועַ  ַכרְּ  אֹוִתי מְּ

ָריְָּמה ָקֵרב ֵמֵהם ִבֵקש הּוא", ִמצְּ ִהתְּ ? _________________ ֵאָליו לְּ
.______________________________________________ 

 
 ּבֹונּוס יָדת 

ָרא     פֹר, ה"מ ֶפֶרק ֵאת ִבזְִּריזּות קְּ ָעִמים ַכָמה ּוסְּ  ___יֹוֵסף ַהִמָלה כְּתּוָבה פְּ
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