כיתות א -ג
פרשת מקץ
יום א
ּופ ְרעֹה ח ֵֹּלם ְו ִהנֵּה ע ֵֹּמד ַעל ַה ְיאֹר( :ב) וְ ִהנֵּה ִמן ַה ְיאֹר עֹלֹת ֶׁש ַב ע ָפרֹות יְ פֹות
ָמים ַ
ָתיִ ם י ִ
וַיְ ִהי ִמ ֵּקץ ְשנ ַ
יהן ִמן ַהיְ אֹר ָרעֹות
ַאח ֵּר ֶׁ
ַת ְר ֶׁעינָה ָבָאחּו( :ג) וְ ִהנֵּה ֶׁש ַבע ָפרֹות ֲא ֵּחרֹות עֹלֹות ֲ
ּוב ִריאֹת ָב ָשר ו ִ
ַמ ְר ֶׁאה ְ
ֹאכ ְלנָה ַה ָפרֹות ָרעֹות ַה ַמ ְר ֶׁאה וְ ַדקֹת
ַת ֲעמ ְֹדנָה ֵּא ֶׁצל ַה ָפרֹות ַעל ְש ַפת ַהיְ אֹר( :ד) ַות ַ
ַמ ְר ֶׁאה וְ ַדקֹות ָב ָשר ו ַ
ַחלֹם ֵּשנִ ית וְ ִהנֵּה ֶׁש ַב ע
ישן ַוי ֲ
יקץ ַפ ְרעֹה( :ה) וַיִ ָ
ַה ָב ָשר ֵּאת ֶׁש ַבע ַה ָפרֹות יְ פֹת ַה ַמ ְר ֶׁאה ְו ַה ְב ִריאֹת וַיִ ַ
ּושדּופֹת ָק ִדים צ ְֹמחֹות
ִש ֳּב ִלים עֹלֹות ְב ָקנֶׁה ֶׁא ָחד ְב ִריאֹות וְ טֹבֹות( :ו) ְו ִהנֵּה ֶׁש ַבע ִש ֳּב ִלים ַדקֹות ְ
יקץ ַפ ְרעֹה וְ ִה ֵּנה
ַת ְב ַל ְענָה ַה ִש ֳּב ִלים ַה ַדקֹות ֵּאת ֶׁש ַבע ַה ִש ֳּב ִלים ַה ְב ִריאֹות ְו ַה ְמ ֵּלאֹות וַיִ ַ
יהן( :ז) ו ִ
ַאח ֵּר ֶׁ
ֲ
יה וַיְ ַס ֵּפ ר
ַת ָפ ֶׁעם רּוחֹו וַיִ ְש ַלח ו ִַי ְק ָרא ֶׁאת ָכל ַח ְר ֻט ֵּמי ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֶׁאת ָכ ל ֲח ָכ ֶׁמ ָ
ֲחלֹום( :ח) ו ְַי ִהי ַבב ֶֹׁקר ו ִ
אֹותם ְל ַפ ְרעֹה :
פֹותר ָ
ַפ ְרעֹה ָל ֶׁהם ֶׁאת ֲחלֹמֹו וְ ֵּאין ֵּ
שאלות
פרעה עומד על היאור וחולם.מה הוא רואה בחלום לפי פסוק ב ?
מה הוא ממשיך לראות בפסוק ג
בפסוק ד הוא רואה דבר מאוד מוזר  ,מה הוא ?
בחלום השני הוא רואה מחזה דומה  ,מה הוא רואה ?
*** איזה חלום מוזר יותר? מדוע ?

כיתות א -ג

יום ב
ֲב ָדיו וַיִ ֵּתן
(ט) וַיְ ַד ֵּבר ַשר ַה ַמ ְש ִקים ֶׁאת ַפ ְרעֹה ֵּלאמֹר ֶׁאת ֲח ָטַאי ֲאנִ י ַמ ְז ִכיר ַהיֹום ( :י) ַפ ְרעֹה ָק ַצף ַע ל ע ָ
ַח ְל ָמה ֲחלֹום ְב ַליְ ָלה ֶׁא ָחד ֲא ִני וָהּוא ִאיש
א ִֹתי ְב ִמ ְש ַמר ֵּבית ַשר ַה ַט ָב ִחים א ִֹתי וְ ֵּאת ַשר ָהא ִֹפים( :יא) ַונ ַ
ַער ִע ְב ִרי ֶׁע ֶׁבד ְל ַשר ַה ַט ָב ִחים ו ְַנ ַס ֶׁפר לֹו וַיִ ְפ ָתר ָלנּו ֶׁאת ֲח לֹמ ֵֹּתינּו
ְכ ִפ ְתרֹון ֲחלֹמֹו ָח ָל ְמנּו ( :יב) וְ ָשם ִא ָתנּו נ ַ
ִאיש ַכ ֲח לֹמֹו ָפ ָתר( :יג) וַיְ ִהי ַכ ֲא ֶׁשר ָפ ַתר ָלנּו ֵּכן ָהיָה א ִֹתי ֵּה ִשיב ַעל ַכנִ י ְואֹתֹו ָת ָלה( :יד) וַיִ ְש ַלח ַפ ְרעֹה
ַלח וַיְ ַח ֵּלף ִש ְמל ָֹתיו ַו ָיבֹא ֶׁאל ַפ ְרעֹה :
יֹוסף וַיְ ִריצֻהּו ִמן ַהבֹור וַיְ ג ַ
וַיִ ְק ָרא ֶׁאת ֵּ
שאלות
מאיפה הכיר שר המשקים של פרעה את יוסף?
איך מכנה שר המשקים את יוסף ?
מה מספר שר המשקים לפרעה על יוסף
מה תגובת פרעה בעקבות הסיפור של שר המשקים ?
מה עושה יוסף לפני שמופיע לפני פרעה ?
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יום ג
יך ֵּלאמֹר ִת ְש ַמע ֲחלֹום
ַאנִ י ָש ַמ ְע ִתי ָע ֶׁל ָ
יֹוסף ֲחלֹום ָח ַל ְמ ִתי ּו פ ֵֹּתר ֵּאין אֹתֹו ו ֲ
ֹאמר ַפ ְרעֹה ֶׁאל ֵּ
(טו) ַוי ֶׁ
יֹוסף ֶׁאת ַפ ְרעֹה ֵּלאמֹר ִב ְל ָע ָדי ֱאל ִֹהים ַיעֲנֶׁה ֶׁאת ְשלֹום ַפ ְרעֹה( :יז) וַיְ ַד ֵּבר ַפ ְרעֹה
ַען ֵּ
ִל ְפתֹר אֹתֹו ( :טז) ַוי ַ
יֹוסף ַב ֲחל ִֹמי ִהנְ נִ י ע ֵֹּמד ַעל ְש ַפת ַהיְ אֹר( :יח) ְו ִהנֵּה ִמן ַהיְ אֹר עֹלֹת ֶׁש ַבע ָפרֹות ְב ִריאֹות ָב ָשר וִ יפֹת
ֶׁאל ֵּ
יהן ַדלֹות וְ ָרעֹות תַֹאר ְמאֹד וְ ַרקֹות
ַאח ֵּר ֶׁ
ַת ְר ֶׁעינָה ָבָאחּו( :יט) וְ ִהנֵּה ֶׁש ַבע ָפרֹות ֲא ֵּחרֹות עֹלֹות ֲ
תַֹאר ו ִ
ֹאכ ְלנָה ַה ָפרֹות ָה ַרקֹות ְו ָה ָרעֹות ֵּאת ֶׁש ַבע ַה ָפרֹות
יתי ָכ ֵּהנָה ְב ָכל ֶׁא ֶׁרץ ִמ ְצ ַריִ ם ָלר ַֹע( :כ) ַות ַ
ָב ָשר לֹא ָר ִא ִ
יהן ַרע ַכ ֲא ֶׁש ר
ּומ ְר ֵּא ֶׁ
נֹודע ִכי ָבאּו ֶׁא ל ִק ְר ֶׁבנָה ַ
ַתבֹאנָה ֶׁאל ִק ְר ֶׁבנָה וְ לֹא ַ
ָה ִראשֹנֹות ַה ְב ִריאֹת ( :כא) ו ָ
ָא ֶׁרא ַב ֲח ל ִֹמי וְ ִהנֵּה ֶׁש ַבע ִש ֳּב ִלים עֹלֹת ְב ָקנֶׁה ֶׁא ָחד ְמ ֵּלאֹת ְוטֹבֹות( :כג) וְ ִהנֵּה ֶׁש ַב ע
יקץ( :כב) ו ֵּ
ָא ָ
ַב ְת ִח ָלה ו ִ
ַת ְב ַל ְע ָן ַה ִש ֳּב ִלים ַה ַדקֹת ֵּאת ֶׁש ַב ע
יהם( :כד) ו ִ
ַאח ֵּר ֶׁ
ִש ֳּב ִלים ְצנֻמֹות ַדקֹות ְשדֻפֹות ָק ִדים צ ְֹמחֹות ֲ
ַה ִש ֳּב ִלים ַהטֹבֹות ָוא ַֹמר ֶׁא ל ַה ַח ְר ֻט ִמים וְ ֵּאין ַמגִ יד ִלי :
שאלות
פרעה כנראה היה נרגש עדיין מן החלומות לכן לא אמר שלום ליוסף .איך יוסף מתחיל את
הפגישה עם פרעה ?
פרעה מספר ליוסף את חלומותיו כתוב בקיצור את החלומות
האם פרעה ניסה למצא פתרון לחלום לפני שיוסף הגיע אליו ?
איך כתוב בתורה שאף אחד לא הצליח לפתור לו את החלום ?
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יום ד
יֹוסף ֶׁא ל ַפ ְרעֹה ֲחלֹום ַפ ְרעֹה ֶׁא ָחד הּוא ֵּאת ֲא ֶׁשר ָה ֱאל ִֹהים ע ֶֹׁשה ִהגִ יד ְל ַפ ְרעֹה( :כו) ֶׁש ַב ע
ֹאמר ֵּ
(כה) ַוי ֶׁ
ָפרֹת ַהטֹבֹת ֶׁש ַבע ָשנִ ים ֵּהנָה ְו ֶׁש ַבע ַה ִש ֳּב ִלים ַהטֹבֹת ֶׁש ַבע ָשנִ ים ֵּהנָה ֲחלֹום ֶׁא ָחד הּוא( :כז) וְ ֶׁש ַב ע
יהן ֶׁש ַבע ָש ִנים ֵּהנָה ְו ֶׁש ַבע ַה ִש ֳּב ִלים ָה ֵּרקֹות ְשדֻפֹות ַה ָק ִדים ִי ְהיּו
ַאח ֵּר ֶׁ
ַה ָפרֹות ָה ַרקֹות וְ ָה ָרעֹת ָהעֹלֹת ֲ
ֶׁש ַבע ְשנֵּי ָר ָעב( :כח) הּוא ַה ָד ָבר ֲא ֶׁשר ִד ַב ְר ִתי ֶׁאל ַפ ְרעֹה ֲא ֶׁשר ָה ֱאל ִֹהים ע ֶֹׁשה ֶׁה ְרָאה ֶׁאת ַפ ְרעֹה( :כט)
יהן ְונִ ְש ַכח ָכל ַה ָש ָב ע
ַאח ֵּר ֶׁ
ִהנֵּה ֶׁש ַבע ָשנִ ים ָבאֹות ָש ָבע גָדֹול ְב ָכל ֶׁא ֶׁרץ ִמ ְצ ָריִ ם( :ל) וְ ָקמּו ֶׁש ַבע ְשנֵּי ָר ָעב ֲ
ַאח ֵּרי ֵּכן ִכי ָכ ֵּב ד
ָארץ ִמ ְפנֵּי ָה ָר ָעב ַההּוא ֲ
ָדע ַה ָש ָבע ָב ֶׁ
ָארץ ( :לא) וְ לֹא יִ ּו ַ
ְב ֶׁא ֶׁרץ ִמ ְצ ָריִ ם וְ ִכ ָלה ָה ָר ָעב ֶׁאת ָה ֶׁ
ּומ ַמ ֵּהר ָה ֱא ל ִֹהים
ֲמיִ ם ִכי נָכֹון ַה ָד ָבר ֵּמ ִעם ָה ֱאל ִֹהים ְ
הּוא ְמאֹד( :לב) וְ ַעל ִה ָשנֹות ַה ֲחלֹום ֶׁאל ַפ ְרעֹה ַפע ָ
ַל ֲעשֹתו
שאלות
כמה חלומות חלפ פרעה" כמה "חלומות" באמת חלם פרעה לדעתו של יוסף?
* מדוע לדעתך חשב יוסף שבעצם יש כאן רק חלום אחד ?
מה הפתרון של הפרות השמנות והשיבולים הטובות ?
מה הפתרון של הפרות הרזות והשיבולים הדקות.
מדוע ה' הראה לפרעה את "אותו " החלום פעמיים ?
*** כמה פעמים מופיע השם של אלוקים בדברי יוסף אל פרעה ?.נסה לחשוב מדוע.
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יום ה
ַפ ֵּק ד
ֲשה ַפ ְרעֹה וְ י ְ
יתהּו ַעל ֶׁא ֶׁרץ ִמ ְצ ָריִ ם ( :לד) ַי ע ֶׁ
יש ֵּ
ֵּרא ַפ ְרעֹה ִאיש נָבֹון וְ ָח ָכם וִ ִ
(לג) וְ ַע ָתה י ֶׁ
ָארץ ְו ִח ֵּמש ֶׁאת ֶׁא ֶׁרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְב ֶׁש ַבע ְשנֵּי ַה ָש ָבע( :לה) וְ ִי ְק ְבצּו ֶׁאת ָכל א ֶֹׁכל ַה ָש ִנים
ְפ ִק ִדים ַעל ָה ֶׁ
ַהטֹבֹות ַה ָבאֹת ָה ֵּא ֶׁלה וְ יִ ְצ ְברּו ָבר ַת ַחת יַד ַפ ְרעֹה א ֶֹׁכל ֶׁב ָע ִרים וְ ָש ָמרּו( :לו) ְו ָהיָה ָהא ֶֹׁכל
ָארץ ָב ָר ָעב( :לז)
ָארץ ְל ֶׁש ַבע ְשנֵּי ָה ָר ָעב ֲא ֶׁשר ִת ְהיֶׁי ָן ְב ֶׁא ֶׁרץ ִמ ְצ ָריִ ם וְ לֹא ִת ָכ ֵּרת ָה ֶׁ
ְל ִפ ָקדֹון ָל ֶׁ
ֲב ָדיו ֲהנִ ְמ ָצא ָכ ֶׁזה ִאיש
ֹאמר ַפ ְרעֹה ֶׁאל ע ָ
ֲב ָדיו( :לח) ַוי ֶׁ
ּוב ֵּעינֵּי ָכל ע ָ
יטב ַה ָד ָבר ְב ֵּעינֵּי ַפ ְרעֹה ְ
וַיִ ַ
אֹות ָך ֶׁאת ָכל זֹאת
יע ֱאל ִֹהים ְ
הֹוד ַ
ַאח ֵּרי ִ
יֹוסף ֲ
ֹאמר ַפ ְרעֹה ֶׁאל ֵּ
רּוח ֱאל ִֹהים בֹו( :לט) ַוי ֶׁ
ֲא ֶׁשר ַ
יך יִ ַשק ָכל ַע ִמי ַרק ַה ִכ ֵּסא ֶׁאגְ ַדל ִמ ֶׁמ ָך:
יתי וְ ַעל ִפ ָ
ַאתה ִת ְהיֶׁה ַעל ֵּב ִ
מֹוך( :מ) ָ
ֵּאין נָבֹון וְ ָח ָכם ָכ ָ
ָסר ַפ ְרעֹה ֶׁאת
ָת ִתי א ְֹת ָך ַעל ָכל ֶׁא ֶׁרץ ִמ ְצ ָריִ ם( :מב) ַוי ַ
ֹאמר ַפ ְרעֹה ֶׁאל יֹו ֵּסף ְר ֵּאה נ ַ
(מא) ַוי ֶׁ
ָשם ְר ִבד ַה ָז ָהב ַעל ַצ ָּוארֹו:
ַל ֵּבש אֹתֹו ִבגְ ֵּדי ֵּשש ַוי ֶׁ
יֹוסף ַוי ְ
ַט ַב ְעתֹו ֵּמ ַעל יָדֹו וַיִ ֵּתן א ָֹתּה ַעל יַד ֵּ
ַאב ֵּר ְך וְ נָתֹון אֹתֹו ַעל ָכל ֶׁא ֶׁרץ
ַר ֵּכב אֹתֹו ְב ִמ ְר ֶׁכ ֶׁבת ַה ִמ ְשנֶׁה ֲא ֶׁשר לֹו וַיִ ְק ְראּו ְל ָפנָיו ְ
(מג) ַוי ְ
ִמ ְצ ָריִ ם :
שאלות
מה העצה שנותן יוסף לפרעה בפסוק לג ?
איך יש להתכונן לשנות הרעב על פי עצתו של יוסף?
מה כתוב בתורה במקום "הדבר מצא חן בעיני פרעה"?
הוכח מפסוק לח שפרעה התחיל להאמין בה'.
מה התפקיד שיוסף קיבל מרעה אחרי שפתר לו את החלומות ?

