כיתות א-ג
פרשת וישב
יום א

תלְּדֹות ַי ֲעקֹב יֹוסֵּ ף בֶׁ ן ְּשבַ ע עֶׁ ְּש ֵּרה
גּורי ָאבִ יו בְּ ֶׁא ֶׁרץ כְּ נָעַ ן( :ב) ֵּאלֶׁה ֹ
(א) ַויֵּשֶׁ ב ַי ֲעקֹב בְּ ֶׁא ֶׁרץ ְּמ ֵּ
שָ נָה הָ יָה רֹעֶׁ ה ֶׁאת ֶׁאחָ יו בַ צ ֹאן וְּ הּוא נַעַ ר ֶׁאת בְּ נֵּי בִ לְּהָ ה וְּ ֶׁאת בְּ נֵּי זִ ְּלפָה נְּשֵּ י ָאבִ יו ַויָבֵּ א
יֹוסֵּ ף ֶׁאת ִדבָ ָתם ָרעָ ה ֶׁאל אֲ בִ יהֶׁ ם( :ג) וְּ י ְִּש ָר ֵּאל ָאהַ ב ֶׁאת יֹוסֵּ ף ִמכָל בָ נָיו כִ י בֶׁ ן זְּ ֻקנִים הּוא
תנֶׁת פ ִַסים( :ד) ַוי ְִּראּו ֶׁאחָ יו כִ י אֹתֹו ָאהַ ב אֲ בִ יהֶׁ ם ִמכָל ֶׁאחָ יו ַוי ְִּשנְּאּו אֹתֹו
לֹו וְּ עָ שָ ה לֹו כְּ ֹ
וְּ ל ֹא יָכְּ לּו דַ בְּ רֹו לְּשָ ֹלם:
שאלות






כתוב בלשון התורה" יעקב גר בארץ כנען".
בן כמה היה יוסף כשהסיפור מתרחש?
איזה התנהגות לא יפה התנהג יוסף?
מדוע יעקב אהב את יוסף יותר מכולם?
מדוע האחים של יוסף שנאו אותו?

פרשת וישב

כיתות א-ג
יום ב

ַיֹוספּו עֹוד ְּשנ ֹא אֹתֹו( :ו) וַי ֹאמֶׁ ר אֲ לֵּיהֶׁ ם ִש ְּמעּו נָא
(ה) ַויַחֲ ֹלם יֹוסֵּ ף חֲ לֹום ַו ַיגֵּד ל ְֶּׁאחָ יו ו ִ
הַ חֲ לֹום הַ זֶׁה אֲ שֶׁ ר חָ ל ְָּמ ִתי( :ז) וְּ ִהנֵּה אֲ נ ְַּחנּו ְּמ ַאל ְִּמים אֲ ל ִֻמים בְּ תֹוְך הַ שָ דֶׁ ה וְּ ִהנֵּה ָקמָ ה
ֹאמרּו לֹו ֶׁאחָ יו
אֲ לֻמָ ִתי וְּ גַם נִצָ בָ ה וְּ ִהנֵּה ְּתסֻ בֶׁ ינָה אֲ ֻלמ ֵֹּתיכֶׁם ו ִַת ְּש ַתחֲ וֶׁין ָ לַאֲ לֻמָ ִתי( :ח) וַי ְּ
ַיֹוספּו עֹוד ְּשנ ֹא אֹתֹו עַ ל חֲ ֹלמ ָֹתיו וְּ עַ ל ְּדבָ ָריו:
הֲ מָ ֹלְך ִת ְּמֹלְך עָ לֵּינּו ִאם מָ שֹול ִת ְּמשֹל בָ נּו ו ִ
(ט) ַויַחֲ ֹלם עֹוד חֲ לֹום ַאחֵּ ר ַויְּסַ פֵּר אֹתֹו ל ְֶּׁאחָ יו וַי ֹאמֶׁ ר ִהנֵּה חָ ל ְַּמ ִתי חֲ לֹום עֹוד וְּ ִהנֵּה הַ שֶׁ מֶׁ ש
וְּ הַ י ֵָּרחַ וְּ ַאחַ ד עָ שָ ר כֹוכָבִ ים ִמ ְּש ַתחֲ וִ ים לִי( :י) ַויְּסַ פֵּר ֶׁאל ָאבִ יו וְּ ֶׁאל ֶׁאחָ יו ַויִגְּ עַ ר בֹו ָאבִ יו
וַי ֹאמֶׁ ר לֹו מָ ה הַ חֲ לֹום הַ זֶׁה אֲ שֶׁ ר חָ ל ְָּמ ָת הֲ בֹוא נָבֹוא אֲ נִי וְּ ִא ְּמָך וְּ ַאחֶׁ יָך ל ְִּה ְּש ַתחֲ ֹות לְָּך
ָא ְּרצָ ה( :יא) ַוי ְַּקנְּאּו בֹו ֶׁאחָ יו וְּ ָאבִ יו שָ מַ ר ֶׁאת הַ דָ בָ ר:
שאלות






כמה חלומות חלם יוסף ?
תאר בקצרה את החלום הראשון.
מה אפשר להבין מתוך החלום?
מה החלום השני?
*** איזה הבדל בולט יש בין החלום הראשון לחום השני? (רמז – מי נוסף
בחלום השני?)

פרשת וישב

כיתות א-ג

יום ג
(יב) ַו ֵּילְּכּו ֶׁאחָ יו ל ְִּרעֹות ֶׁאת צ ֹאן אֲ בִ יהֶׁ ם בִ ְּשכֶׁם( :יג) וַי ֹאמֶׁ ר י ְִּש ָר ֵּאל ֶׁאל יֹוסֵּ ף הֲ לֹוא ַאחֶׁ יָך
רֹעִ ים בִ ְּשכֶׁם ְּלכָה וְּ ֶׁא ְּשלָחֲ ָך אֲ לֵּיהֶׁ ם וַי ֹאמֶׁ ר לֹו ִה ֵּננִי( :יד) וַי ֹאמֶׁ ר לֹו לְֶׁך נָא ְּר ֵּאה ֶׁאת ְּשלֹום
ַאחֶׁ יָך וְּ ֶׁאת ְּשלֹום הַ צ ֹאן וַהֲ ִשבֵּ נִי דָ בָ ר ַוי ְִּשלָחֵּ הּו מֵּ עֵּ מֶׁ ק חֶׁ בְּ רֹון ַויָב ֹא ְּשכֶׁמָ ה( :טו) ַוי ְִּמצָ ֵּאהּו
ִאיש וְּ ִהנֵּה תֹעֶׁ ה בַ שָ דֶׁ ה ַוי ְִּש ָאלֵּהּו הָ ִאיש לֵּאמֹר מַ ה ְּתבַ ֵּקש( :טז) וַי ֹאמֶׁ ר ֶׁאת ַאחַ י ָאנֹכִ י
ְּמבַ ֵּקש הַ גִ ידָ ה נָא לִי ֵּאיפֹה הֵּ ם רֹעִ ים( :יז) וַי ֹאמֶׁ ר הָ ִאיש נ ְָּסעּו ִמזֶׁה כִ י שָ מַ עְּ ִתי א ְֹּמ ִרים
ֵּנ ְּלכָה ד ָֹת ְּינָה ַו ֵּילְֶׁך יֹוסֵּ ף ַאחַ ר ֶׁאחָ יו ַוי ְִּמצָ ֵּאם בְּ ד ָֹתן:
שאלות






לאיזה עיר הלכו האחים של יוסף ,בשביל מה הם הלכו לשם?
יעקב (ישראל) שולח את יוסף אל אחיו ,מה מטרת השליחות?
כנראה שיוסף טעה בדרך מי עזר לו?
האם האחים היו בשכם?
*** ידוע שחברון נמצאת בהרי יהודה דרומית לירושלים מדוע נאמר שיעקב
שלח את יוסף מ"עמק חברון"

פרשת וישב
יום ד

כיתות א-ג

פרשת וישב
ֹאמרּו ִאיש
(יח) ַוי ְִּראּו אֹתֹו מֵּ ָרחֹק ּובְּ טֶׁ ֶׁרם י ְִּק ַרב אֲ לֵּיהֶׁ ם ַוי ְִּתנַכְּ לּו אֹתֹו לַהֲ ִמיתֹו( :יט) וַי ְּ
ֶׁאל ָא ִחיו ִהנֵּה בַ עַ ל הַ חֲ ֹלמֹות הַ ָלזֶׁה בָ א( :כ) וְּ עַ ָתה לְּכּו וְּ נַהַ ְּרגֵּהּו וְּ נ ְַּש ִלכֵּהּו בְּ ַאחַ ד הַ בֹרֹות
וְּ ָאמַ ְּרנּו חַ יָה ָרעָ ה אֲ ָכל ְָּתהּו וְּ נ ְִּר ֶׁאה מַ ה י ְִּהיּו חֲ ֹלמ ָֹתיו( :כא) ַוי ְִּשמַ ע ְּראּובֵּ ן ַויַצִ לֵּהּו ִמיָדָ ם
וַי ֹאמֶׁ ר ל ֹא ַנכֶׁנּו ָנפֶׁש( :כב) וַי ֹאמֶׁ ר אֲ לֵּהֶׁ ם ְּראּובֵּ ן ַאל ִת ְּשפְּ כּו דָ ם הַ ְּשלִיכּו אֹתֹו ֶׁאל הַ בֹור
אתֹו ִמיָדָ ם לַהֲ ִשיבֹו ֶׁאל ָאבִ יו:
הַ זֶׁה אֲ שֶׁ ר בַ ִמ ְּדבָ ר וְּ יָד ַאל ִת ְּשלְּחּו בֹו לְּמַ עַ ן הַ צִ יל ֹ
שאלות






מה תכננו האחים לעשות ליוסף כשראו אותו מרחוק?
איך הם רצו להסתיר את מה שתכננו?
מי הציל את יוסף?
מה היה הרעיון של ראובן להציל את יוסף"
***האם זו נקראת הצלה  ,לזרוק אותו לבור? נסה לחשוב מה היתה כוונתו
הנסתרת של ראובן.

פרשת וישב
יום ה

כיתות א-ג

תנֶׁת הַ פ ִַסים אֲ שֶׁ ר
(כג) ַוי ְִּהי כַאֲ שֶׁ ר בָ א יֹוסֵּ ף ֶׁאל ֶׁאחָ יו ַויַפְּ ִשיטּו ֶׁאת יֹוסֵּ ף ֶׁאת כ ָֻתנְּתֹו ֶׁאת כְּ ֹ
עָ לָיו( :כד) ַוי ִָקחֻ הּו ַוי ְַּשלִכּו אֹתֹו הַ ב ָֹרה וְּ הַ בֹור ֵּרק ֵּאין בֹו מָ יִם( :כה) ַוי ְֵּּשבּו לֶׁאֱ כָל לֶׁחֶׁ ם
ַוי ְִּשאּו עֵּ ינֵּיהֶׁ ם ַוי ְִּראּו וְּ ִהנֵּה א ְֹּרחַ ת י ְִּש ְּמעֵּ אלִים בָ ָאה ִמגִ לְּעָ ד ּוגְּ מַ לֵּיהֶׁ ם נ ְֹּש ִאים נְּכ ֹאת ּוצְּ ִרי
ְּהֹוריד ִמצְּ ָריְּמָ ה( :כו) וַי ֹאמֶׁ ר יְּהּודָ ה ֶׁאל ֶׁאחָ יו מַ ה בֶׁ צַ ע כִ י נַהֲ רֹג ֶׁאת ָא ִחינּו
וָֹלט הֹולְּכִ ים ל ִ
וְּ כִ ִסינּו ֶׁאת דָ מֹו( :כז) לְּכּו וְּ נ ְִּמכְּ ֶׁרנּו ַלי ְִּש ְּמעֵּ אלִים וְּ יָדֵּ נּו ַאל ְּת ִהי בֹו כִ י ָא ִחינּו בְּ שָ ֵּרנּו הּוא
ַוי ְִּש ְּמעּו ֶׁאחָ יו( :כח) ַויַעַ בְּ רּו אֲ נ ִָשים ִמ ְּד ָינִים סֹחֲ ִרים ַוי ְִּמ ְּשכּו ַו ַיעֲלּו ֶׁאת יֹוסֵּ ף ִמן הַ בֹור
ַוי ְִּמכְּ רּו ֶׁאת יֹוסֵּ ף ַלי ְִּש ְּמעֵּ אלִים בְּ עֶׁ ְּש ִרים כָסֶׁ ף ַויָבִ יאּו ֶׁאת יֹוסֵּ ף ִמצְּ ָריְּמָ ה:
שאלות






מה עשו האחים כאשר יוסף התקרב אליהם?
מה היה מצב הבור שאליו השליכו את יוסף?
יהודה מבקש לא להרוג את יוסף ,מה כן עושים האחים?
האחים שמעו בקול יוסף?
בכמה כסף מכרו את יוסף לישמעאלים?

