כיתות א -ג
פרשת ויגש
יום א

ַאפ ָך
יִּחר ְ
ַב ְד ָך ָד ָבר ְבָאזְ נֵי ֲאדֹּנִּי וְַאל ַ
יְד ֶבר נָא ע ְ
ֹּאמר ִּבי ֲאדֹּנִּ י ַ
ְהּודה ַוי ֶ
(יח) וַיִּ גַׁש ֵא ָליו י ָ
ָכם ָאב אֹו ָאח( :כ)
ֲב ָדיו ֵלאמֹּר ֲהיֵׁש ל ֶ
ַרעֹּה( :יט) ֲאדֹּנִּ י ָׁשַאל ֶאת ע ָ
מֹוך ְכפ ְ
ַב ֶד ָך ִּכי ָכ ָ
ְבע ְ
ָתר הּוא ְל ַבדֹו ְל ִּאּמֹו
ְָאחיו ֵמת וַיִּ ּו ֵ
ָקן וְ יֶלֶד זְ ֻקנִּ ים ָק ָטן ו ִּ
ֹּאמר ֶאל ֲאדֹּנִּ י יֶׁש ָלנּו ָאב ז ֵ
ַונ ֶ
ֹּאמר ֶאל
ָליו( :כב) ַונ ֶ
ימה עֵינִּ י ע ָ
ְָאש ָ
הֹורדֻהּו ֵא ָלי ו ִּ
יך ִּ
ֲב ֶד ָ
ֹּאמר ֶאל ע ָ
ָאביו ֲא ֵהבֹו( :כא) ַות ֶ
וְ ִּ
יך ִּאם
ָד ָ
ֹּאמר ֶאל עֲב ֶ
ָמת( :כג) ַות ֶ
ָאביו ו ֵ
וְעזַב ֶאת ִּ
ָאביו ָ
יּוכל ַהנַעַר ַל ֲעזֹּב ֶאת ִּ
ֲאדֹּנִּ י לֹּא ַ
ָאבי
ַב ְד ָך ִּ
ָלינּו ֶאל ע ְ
יכם ַה ָקטֹּן ִּא ְת ֶכם לֹּא ת ִֹּּספּון ִּל ְראֹות ָפנָי( :כד) ַוי ְִּהי ִּכי ע ִּ
ֵרד ֲא ִּח ֶ
לֹּא י ֵ
ַו ַנגֶד לֹו ֵאת ִּד ְב ֵרי ֲאדֹּנִּי:
שאלות
 אל מי ניגש יהודה?
 יהודה משחזר דו שיח בעבר מי הוא "אדני" מה הוא שאל?
 בפסוק כ יש אמירת שקר מה היא ,מדוע לדעתך יהודה שיקר?
ָמת ":מי ימות?
ָאביו ו ֵ
וְעזַב ֶאת ִּ
*** בפסוק כב נאמר " ָ
 מה האיום שנאמר לאחים ,בפסוק כג?

כיתות א -ג

יום ב
פרשת ויגש
ָאחינּו
ָר ֶדת ִּאם יֵׁש ִּ
נּוכל ל ֶ
ֹּאמר לֹּא ַ
ָאבינּו ֻׁשבּו ִּׁש ְברּו ָלנּו ְמ ַעט א ֶֹּכל( :כו) ַונ ֶ
ֹּאמר ִּ
(כה) ַוי ֶ
וְָאחינּו ַה ָקטֹּן ֵאינֶנּו ִּא ָתנּו( :כז)
נּוכל ִּל ְראֹות ְפנֵי ָה ִּאיׁש ִּ
ָר ְדנּו ִּכי לֹּא ַ
ַה ָקטֹּן ִּא ָתנּו וְ י ַ
ֵצא ָה ֶא ָחד
ָל ָדה ִּלי ִּא ְׁש ִּתי( :כח) ַוי ֵ
יְד ְע ֶתם ִּכי ְׁשנַיִּם י ְ
ַאתם ַ
ָאבי ֵא ֵלינּו ֶ
ַב ְד ָך ִּ
ֹּאמר ע ְ
ַוי ֶ
ּול ַק ְח ֶתם גַם ֶאת זֶה ֵמ ִּעם ָפנַי
יתיו עַד ֵהנָה( :כט) ְ
ַאך ָטרֹּף ט ָֹּרף וְ לֹּא ְר ִּא ִּ
ֵמ ִּא ִּתי ָוא ַֹּמר ְ
ָאבי וְ ַהנַעַר
ַב ְד ָך ִּ
ַתה ְכב ִֹּּאי ֶאל ע ְ
יב ִּתי ְב ָר ָעה ְׁשא ָֹּלה( :ל) וְ ע ָ
ְהֹור ְד ֶתם ֶאת ֵש ָ
וְ ָק ָרהּו ָאסֹון ו ַ
יך
ֲב ֶד ָ
הֹורידּו ע ָ
ָמת וְ ִּ
ְהיָה ִּכ ְראֹותֹו ִּכי ֵאין ַהנַעַר ו ֵ
ַפׁשֹו( :לא) ו ָ
ׁשּורה ְבנ ְ
ַפׁשֹו ְק ָ
ֵאינֶנּו ִּא ָתנּו וְ נ ְ
ָאבי לֵאמֹּר ִּאם
ָרב ֶאת ַהנַעַר ֵמ ִּעם ִּ
ַב ְד ָך ע ַ
ָאבינּו ְביָגֹון ְׁשאֹּלָה( :לב) ִּכי ע ְ
ַב ְד ָך ִּ
יבת ע ְ
ֶאת ֵש ַ
ֶבד
ַב ְד ָך ַת ַחת ַהנַעַר ע ֶ
ֵׁשב נָא ע ְ
וְע ָתה י ֶ
ָמים( :לג) ַ
ָאבי ָכל ַהי ִּ
אתי ְל ִּ
וְח ָט ִּ
יך ָ
יאנּו ֵא ֶל ָ
לֹּא ֲא ִּב ֶ
ָאבי וְ ַהנַעַר ֵאינֶנּו ִּא ִּתי ֶפן ֶא ְר ֶאה
ֱלה ֶאל ִּ
יך ֶאע ֶ
ְהנַעַר יַעַל ִּעם ֶא ָחיו( :לד) ִּכי ֵא ְ
ַלאדֹּנִּ י ו ַ
ָאבי:
ָב ָרע ֲא ֶׁשר יִּ ְמ ָצא ֶאת ִּ
שאלות
 * הסבר את המילה " ִּׁש ְברּו" בפסוק כה .
 מי הוא "אחינו הקטן" בפסוק כו?
ַפׁשֹו" נפשו של מי קשורה בנפשו של מי?
ׁשּורה ְבנ ְ
ַפׁשֹו ְק ָ
 בפסוק ל נאמר " וְ נ ְ
ַב ְד ָך ָע ַרב ֶאת ַהנַעַר".
 * הסבר את הביטוי " ִּכי ע ְ
 מה ההצעה שמציע יהודה בפסוק לג ,מי הוא עבדך ומי הוא הנער?

כיתות א -ג

יום ג
ָמד
הֹוציאּו ָכל ִּאיׁש ֵמעָלָי וְ לֹּא ע ַ
ָליו וַיִּ ְק ָרא ִּ
נִּצ ִּבים ע ָ
יֹוסף ְל ִּה ְתַאפֵק ְלכֹּל ַה ָ
(א) וְ לֹּא ָיכֹּל ֵ
ַיִּׁש ַמע ֵבית
יֹוסף ֶאל ֶא ָחיו( :ב) וַיִּ ֵתן ֶאת קֹּלֹו ִּב ְב ִּכי וַיִּ ְׁש ְמעּו ִּמ ְצ ַריִּ ם ו ְ
ַדע ֵ
ִּאיׁש ִּאתֹו ְב ִּה ְתו ַ
ָכלּו ֶא ָחיו ַלעֲנֹות אֹּתֹו ִּכי
ָאבי ָחי וְ לֹּא י ְ
יֹוסף ַהעֹוד ִּ
יֹוסף ֶאל ֶא ָחיו ֲאנִּ י ֵ
ֹּאמר ֵ
ַרעֹּה( :ג) ַוי ֶ
פְ
יכם
יֹוסף ֲא ִּח ֶ
ֹּאמר ֲאנִּי ֵ
יֹוסף ֶאל ֶא ָחיו גְ ׁשּו נָא ֵאלַי וַיִּ גָׁשּו ַוי ֶ
ֹּאמר ֵ
נִּב ֲהלּו ִּמ ָפנָיו( :ד) ַוי ֶ
ְ
ֵיכם ִּכי ְמ ַכ ְר ֶתם א ִֹּּתי
ָצבּו וְַאל יִּ ַחר ְב ֵעינ ֶ
ַתה ַאל ֵתע ְ
ֲא ֶׁשר ְמ ַכ ְר ֶתם א ִֹּּתי ִּמ ְצ ָריְ ָמה( :ה) וְע ָ
ָארץ וְעֹוד ָח ֵמׁש
ָתיִּם ָה ָרעָב ְב ֶק ֶרב ָה ֶ
ֵיכם( :ו) ִּכי זֶה ְׁשנ ַ
ֵהנָה ִּכי ְל ִּמ ְחיָה ְׁש ָל ַחנִּי ֱאל ִֹּּהים ִּל ְפנ ֶ
ָארץ
ָכם ְׁש ֵא ִּרית ָב ֶ
ֵיכם ָלשּום ל ֶ
ַיִּׁש ָל ֵחנִּי ֱאל ִֹּּהים ִּל ְפנ ֶ
ָׁשנִּ ים ֲא ֶׁשר ֵאין ָח ִּריׁש וְ ָק ִּציר( :ז) ו ְ
יטה גְ ד ָֹּלה:
ָכם ִּל ְפ ֵל ָ
ּול ַה ֲחיֹות ל ֶ
ְ
שאלות






** מדוע לדעתך יוסף ביקש "הוציאו כל איש מעלי" לפני שאמר לאחיו "אני יוסף"?
מה השאלה הראשונה שיוסף שואל את אחיו ?
יש דעה שכאשר יוסף אמר לאחיו "אני יוסף" הם הלכו כמה צעדים אחורה .הוכח דעה זו
מן הנאמר בפסוק ד.
איך יוסף מרגיע את אחיו? ( פסוק ה)
מי "גרם" מי סיבב את העינינים בצורה זו שיוסף נמכר ועלה לגדולה?

כיתות א -ג

יום ד

ָארץ וְעֹוד ָח ֵמׁש ָׁשנִּ ים ֲא ֶׁשר ֵאין ָח ִּריׁש וְ ָק ִּציר( :ז)
ָתיִּם ָה ָרעָב ְב ֶק ֶרב ָה ֶ
(ו) ִּכי זֶה ְׁשנ ַ
יטה גְ ד ָֹּלה( :ח)
ָכם ִּל ְפ ֵל ָ
ּול ַה ֲחיֹות ל ֶ
ָארץ ְ
ָכם ְׁש ֵא ִּרית ָב ֶ
ֵיכם ָלשּום ל ֶ
וַיִּ ְׁש ָל ֵחנִּי ֱאל ִֹּּהים ִּל ְפנ ֶ
ּולָאדֹון ְל ָכל ֵביתֹו
ַרעֹּה ְ
ימנִּי ְלָאב ְלפ ְ
ְש ֵ
ַח ֶתם א ִֹּּתי ֵהנָה ִּכי ָה ֱאל ִֹּּהים ַוי ִּ
ַאתם ְׁשל ְ
וְע ָתה לֹּא ֶ
ַ
יֹוסף
נְך ֵ
ָאמר ִּב ָ
ַא ַמ ְר ֶתם ֵא ָליו כֹּה ַ
ָאבי ו ֲ
ּומ ֵֹּׁשל ְב ָכל ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ָריִּ ם( :ט) ַמ ֲהרּו ַועֲלּו ֶאל ִּ
ית
ְהיִּ ָ
ָׁש ְב ָת ְב ֶא ֶרץ ג ֶֹּׁשן ו ָ
ָש ַמנִּ י ֱאל ִֹּּהים ְלָאדֹון ְל ָכל ִּמ ְצ ָריִּ ם ְר ָדה ֵא ַלי ַאל ַת ֲעמֹּד( :י) וְ י ַ
וְכ ְל ַכ ְל ִּתי א ְֹּת ָך ָׁשם
ָך( :יא) ִּ
וְכל ֲא ֶׁשר ל ְ
ּוב ָק ְר ָך ָ
ֹּאנְך ְ
ֶיך וְ צ ָ
ּובנֵי ָבנ ָ
ֶיך ְ
ּובנ ָ
ַאתה ָ
ָקרֹוב ֵא ַלי ָ
ֵיכם רֹּאֹות
ָך( :יב) ו ְִּהנֵה ֵעינ ֶ
וְכל ֲא ֶׁשר ל ְ
ית ָך ָ
ּוב ְ
ַאתה ֵ
ָרׁש ָ
ִּכי עֹוד ָח ֵמׁש ָׁשנִּים ָרעָב ֶפן ִּתּו ֵ
בֹודי ְב ִּמ ְצ ַריִּ ם וְ ֵאת
ָאבי ֶאת ָכל ְכ ִּ
ַד ֶתם ְל ִּ
יכם( :יג) וְ ִּהג ְ
ָמין ִּכי ִּפי ַה ְמ ַד ֵבר ֲא ֵל ֶ
ָאחי ִּבנְ י ִּ
וְעינֵי ִּ
ֵ
ָאבי ֵהנָה:
ְהֹור ְד ֶתם ֶאת ִּ
ּומ ַה ְר ֶתם ו ַ
יתם ִּ
ָכל ֲא ֶׁשר ְר ִּא ֶ
שאלות
 מה המילה חוזרת על עצמה בפסוקים ז.ח.ט .מה זה מלמד על יוסף?
 בראשית פרק מא ,טז-מ
ַרעֹּה( :יז)
ָדי ֱאל ִֹּּהים ַי ֲענֶה ֶאת ְׁשלֹום פ ְ
ַרעֹּה ֵלאמֹּר ִּב ְלע ָ
יֹוסף ֶאת פ ְ
ַען ֵ
(טז) ַוי ַ
ַרעֹּה ֶא ָחד הּוא ֵאת ֲא ֶׁשר ָה ֱאל ִֹּּהים ע ֶֹּשה
ַרעֹּה ֲחלֹום פ ְ
יֹוסף ֶאל פ ְ
ֹּאמר ֵ
(כה) ַוי ֶ
ַרעֹּה ֲא ֶׁשר ָה ֱאל ִֹּּהים ע ֶֹּשה
ַרעֹּה( :( :כח) הּוא ַה ָד ָבר ֲא ֶׁשר ִּד ַב ְר ִּתי ֶאל פ ְ
ִּה ִּגיד ְלפ ְ
ֲמיִּם ִּכי נָכֹון ַה ָד ָבר
ַרעֹּה ַפע ָ
ַרעֹּה( :לב) וְעַל ִּה ָשנֹות ַה ֲחלֹום ֶאל פ ְ
ֶה ְרָאה ֶאת פ ְ
ֲב ָדיו
ַרעֹּה ֶאל ע ָ
ֹּאמר פ ְ
ּומ ַמ ֵהר ָה ֱאל ִֹּּהים ַל ֲעשֹּתֹו( ( :לח) ַוי ֶ
ֵמ ִּעם ָה ֱאל ִֹּּהים ְ
ַאח ֵרי
יֹוסף ֲ
ַרעֹּה ֶאל ֵ
ֹּאמר פ ְ
רּוח ֱאל ִֹּּהים בֹו( :לט) ַוי ֶ
ֲהנִּ ְמ ָצא ָכזֶה ִּאיׁש ֲא ֶׁשר ַ
מֹוך:
ְח ָכם ָכ ָ
אֹות ָך ֶאת ָכל זֹּאת ֵאין נָבֹון ו ָ
יע ֱאל ִֹּּהים ְ
הֹוד ַ
ִּ
מה המילה החוזרת בכל הפסוקים המצוטטים כאן? מה זה מלמד על יוסף
ומה זה מלמד על פרעה?
 יוסף מבקש מאחיו שיעלו לארץ ישראל ויספרו ליעקב על גדולתו במצרים.
כתוב זאת בלשון התורה.
ָך" שים לב למילה
וְכל ֲא ֶׁשר ל ְ
ית ָך ָ
ּוב ְ
ַאתה ֵ
ָרׁש ָ
 הסבר את הביטוי " ֶפן ִּתו ֵ
המודגשת.
ָאבי ֵהנָה ":מדוע בקש יוסף
הֹור ְד ֶתם ֶאת ִּ
ומ ַה ְר ֶּתם וְ ַ
 *** בפסוק יג נאמר " ִּ
למהר?
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יום ה
פרשת ויגש
ַשק ְלכָל
ָאריו( :טו) וַיְ נ ֵ
ָמן ָב ָכה עַל ַצּו ָ
ּובנְ י ִּ
ֵב ְך ִּ
ָאחיו ַוי ְ
ָמן ִּ
ְארי ִּבנְ י ִּ
(יד) וַיִּ פֹּל עַל ַצּו ֵ
ַרעֹּה
נִּׁש ַמע ֵבית פ ְ
וְַאח ֵרי ֵכן ִּד ְברּו ֶא ָחיו ִּאתֹו( :טז) וְ ַהקֹּל ְ
ֲל ֶהם ֲ
ֵב ְך ע ֵ
ֶא ָחיו ַוי ְ
ַרעֹּה ֶאל
ֹּאמר פ ְ
ֲב ָדיו( :יז) ַוי ֶ
ּוב ֵעינֵי ע ָ
ַרעֹּה ְ
ַיִּיטב ְב ֵעינֵי פ ְ
יֹוסף ו ַ
ֵלאמֹּר ָבאּו ֲא ֵחי ֵ
ָען( :יח)
ַאר ָצה ְכנ ַ
ּולכּו בֹּאּו ְ
יר ֶכם ְ
יך זֹּאת עֲשּו ַטעֲנּו ֶאת ְב ִּע ְ
ַאח ָ
יֹוסף ֱאמֹּר ֶאל ֶ
ֵ
ָכם ֶאת טּוב ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּם
וְא ְתנָה ל ֶ
יכם ּובֹּאּו ֵאלָי ֶ
וְאת ָב ֵת ֶ
יכם ֶ
ּוקחּו ֶאת ֲא ִּב ֶ
ְ
ָכם ֵמ ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּ ם
ֵיתה זֹּאת עֲשּו ְקחּו ל ֶ
וְַאתה ֻצּו ָ
ָארץ( :יט) ָ
וְ ִּא ְכלּו ֶאת ֵחלֶב ָה ֶ
ינְכם ַאל ָתחֹּס עַל
וְע ֶ
אתם( :כ) ֵ
ּוב ֶ
יכם ָ
אתם ֶאת ֲא ִּב ֶ
ְש ֶ
יכם ּונ ָ
נְׁש ֶ
וְל ֵ
ֲעגָלֹות ְל ַט ְפ ֶכם ִּ
ָהם
ָכם הּוא( :כא) ַו ַיעֲשּו ֵכן ְבנֵי יִּ ְש ָר ֵאל וַיִּ ֵתן ל ֶ
יכם ִּכי טּוב ָכל ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּ ם ל ֶ
ְכ ֵל ֶ
ָתן ָל ִּאיׁש ֲח ִּלפֹות
ֻלם נ ַ
ַד ֶר ְך( :כב) ְלכ ָ
ַרעֹּה וַיִּ ֵתן ָל ֶהם ֵצ ָדה ל ָ
יֹוסף ֲעגָלֹות עַל ִּפי פ ְ
ֵ
ָאביו ָׁשלַח
ּול ִּ
וְח ֵמׁש ֲח ִּלפֹּת ְש ָמלֹּת( :כג) ְ
ָתן ְׁשלֹּׁש ֵמאֹות ֶכ ֶסף ָ
ָמן נ ַ
ּול ִּבנְ י ִּ
ְש ָמלֹּת ְ
ּומזֹון
ֶחם ָ
וְע ֶשר ֲאתֹּנֹּת נ ְֹּשאֹּת ָבר וָל ֶ
ֲש ָרה ֲחמ ִֹּּרים נ ְֹּש ִּאים ִּמּטּוב ִּמ ְצ ָריִּ ם ֶ
ְכזֹּאת ע ָ
ֹּאמר ֲא ֵל ֶהם ַאל ִּת ְרגְ זּו ַב ָד ֶר ְך:
ַד ֶר ְך( :כד) וַיְ ַׁשלַח ֶאת ֶא ָחיו ַויֵלֵכּו ַוי ֶ
ָאביו ל ָ
ְל ִּ
שאלות
 מדוע יוסף נופל על צוארי בנימין יותר מאשר אל כל אחיו .מדוע יוסף נותן
ְח ֵמׁש ֲח ִּלפֹּת ְש ָמלֹּת" יותר מלכל אחיו?
לבנימין " ְׁשלֹּׁש ֵמאֹות ֶכ ֶסף ו ָ
 מה מבטיח פרעה ליוסף בפסוק יח?
 בפסוק כ אומר פרעה לאחים שישארו את רכושם בארץ ישראל כי במצרים
יש הכל .כתוב זאת בלשון הכתוב.
 מה שלח יוסף ליעקב אבינו?
 יוסף מבקש מאחיו " ַאל ִּת ְרגְ זּו ַב ָד ֶר ְך ":כלומר אל תריבו ,מדוע היה צורך
להזהיר אותם לא לריב ?

