
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ע ָרָאה הּוא ָבִראׁשֹון.  ֲחלֹומֹות ְשֵני ָחל ם ְרֹעהפ   ב  ר ּוְבִריאֹות ָיפֹות ָפרֹות ׁשֶׁ ל ִנְבְלעּו ֲאׁשֶׁ ע ָפרֹות ְיֵדי ע  ב  ּקֹות ׁשֶׁ  . ד 
ֵשִני ע ָרָאה הּוא ב  ב  ִלים ׁשֶׁ ר ָיפֹות ִׁשבֳּ ל ִנְבְלעּו ֲאׁשֶׁ ע ְיֵדי ע  ב  ִלים ׁשֶׁ ּקֹות ִׁשבֳּ  . ּוִמְסְכנֹות ד 
ר מ   ש  ְרֹעה ִסֵפר ְׁשִקיםה  ל ְלפ  ל ִכְׁשרֹונוֹ  ע  ל ְויֹוֵסף ֲחלֹומֹות ִלְפֹתר יֹוֵסף ׁשֶׁ ְרֹעה ְלֵבית ֻהְבה  ְרֹעה ִהְסִביר יֹוֵסף. פ  ע ִיְהיּו ִכי ְלפ  ב   ׁשֶׁ

ע ְׁשנֹות ִים שֹב  ר ְבִמְצר  ע ָיבֹואּו ִמֵכן ּוְלַאח  ב  ְשנֹות, ָקׁשֹות ָכְך ָכל ָרָעב ְׁשנֹות ׁשֶׁ ע ׁשֶׁ שֹוב  ְרֹעה ִהְמִליץ יֹוֵסף.  ִיָשְכחּו ה  ּנֹות ְלפ   ְלמ 
ֱאֹגר ָאָדם יֶׁ ן ׁשֶׁ ע ִבְׁשנֹות ָמזֹון ְוְיַאְחסֶׁ שֹוב  ֵהם ְכֵדי ה   .  ָהָרָעב ִלְׁשנֹות ִיָשְמרּו ׁשֶׁ
ְרֹעה ֵשם פ  ל ֵמָחְכָמתוֹ  ִהְתר  ְך ִמְׁשנֶׁה אֹותוֹ  ּוִמָּנה יֹוֵסף ׁשֶׁ לֶׁ ר יֹוֵסף.  ל מֶׁ ב ָמזֹון ָצב  ע ִבְׁשנֹות ר  שֹוב  ָהָרָעב ה   ִמֹכל ָבאּו ֵהֵחל ּוְכׁשֶׁ

ִים  .ָמזֹון ִלְקנֹות ָסִביב ּוֵמָהָאָרצֹות ִמְצר 
ֲעֹקב ת ָׁשל ח י  ד) ָבָניו אֶׁ ִים" ָבר ִלְׁשֹבר( "ִבְנָיִמין ִמְלב  ֱאִׁשים אֹוָתם ִזָהה יֹוֵסף.  ְבִמְצר  ְגִלים ֵהם ִכי אֹוָתם ְוהֶׁ  ֹלא ָהַאִחים.  ְמר 
ת ִהִכירּו ת ִהְכִחיׁשּו ְוֵהם, יֹוֵסף אֶׁ ֲאָׁשָמה אֶׁ ה  ל ְוִסְפרּו ה  ם ע  ר ְוָהָאח ֲאִביהֶׁ ר ֲאׁשֶׁ ץ נֹות  רֶׁ ן ְבאֶׁ ר יֹוֵסף.  ְכנ ע  הּוא ָאמ  ֲאִמין ֹלא ׁשֶׁ  מ 

ם ק ְלִדְבֵריהֶׁ ת ָיִביאּו ִאם ְור  ָּקָטן ָהָאח אֶׁ ע הּוא ה  ֵהם ֵיד  ְגִלים ֹלא ׁשֶׁ ְצלוֹ  ִהְׁשִאיר הּוא.  ְמר  ת אֶׁ ָחד אֶׁ ת ְוָׁשל ח ָהַאִחים אֶׁ  אֶׁ
ת ְלָהִביא ָהֲאֵחִרים ָצָרה ֵהִבינּו ָהַאִחים.  ִבְנָיִמין אֶׁ ה  ֹזאת ׁשֶׁ ם ָבָאה ה  ל ֲעֵליהֶׁ ל ִבְגל  ֵהם ָהָעוֶׁ ֲעֹקב ְבׁשּוָבם.  ְליֹוֵסף ָעשּו ׁשֶׁ  ְלי 
ם ף ִגלּו ֵהם, ֲאִביהֶׁ סֶׁ כֶׁ ה  ם ׁשֶׁ ָלהֶׁ ב ׁשֶׁ ִּקים ְבתֹוְך הּוׁש  ש  ם ה  ָלהֶׁ ְתָחָלה.  ׁשֶׁ ה  ֲעֹקב, ב  ב י  ת ִלְׁשֹלח   ֵסיר  ר ֲאָבל, ִבְנָיִמין אֶׁ ֲאׁשֶׁ  ָהָרָעב כ 
 . ִהְסִכים הּוא ִהְכִביד
ת ִהְרִגיע   יֹוֵסף ֲאג ת אֶׁ ף ָהַאִחים ד  סֶׁ כֶׁ ֵהם ֵמה  ם ָמְצאּו ׁשֶׁ ֵּקיהֶׁ ש  ֱאִכיל, ב  ר.  אֹוָתם  ְוהֶׁ ֲאׁשֶׁ ְרָכם ָיְצאּו ֵהם כ  ץ ְבד  רֶׁ ן ְלאֶׁ  ִעם) ְכנ ע 

יֹוֵסף ָהָאח ְוִעם ִבְנָיִמין ְצלוֹ  ִהְׁשִאיר ׁשֶׁ ִים אֶׁ ּקוֹ  ֻהְכנ ס יֹוֵסף ְגִביע  (, ְבִמְצר  ל ְלש  ְצרּו ָהַאִחים.  ִבְנָיִמין ׁשֶׁ ְך נֶׁעֶׁ רֶׁ דֶׁ ר ב  ֲאׁשֶׁ ָגִביע   ְוכ   ה 
ת ִנְמָצא ח  ם הֹוִדיע   יֹוֵסף ָׁשם.   יֹוֵסף ְלֵבית ִנְלְקחּו ֻכָלם ִבְנָיִמין ְבַאְמת  ִבְנָיִמין ָלהֶׁ ָיב ׁשֶׁ ל ְלִהָשֵאר ח  הּוא ִבְגל  ת ָגנ ב ׁשֶׁ ָגִביע   אֶׁ , ה 
ץ ָלׁשּוב ְיכֹוִלים ָהַאִחים ּוְׁשַאר רֶׁ ן ְלאֶׁ  )הרב צבי האריס( ְכנ ע 
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 פרעהחלומות 

הכלא מבית שוחרר שר המשקים לאחר שפתר את חלומות שר המשקים והאופים. שנתיים יוסף נמצא בבית הכלא 
מחפש מישהו מוזרים שכשפרעה קם בבוקר הוא שני חלומות לם חופרעה מלך מצרים  .את יוסף ושכח להזכיר

 שיפתור את החלומות. 
הראשון פרעה רואה ____________________ יפות מראה _________________ בשר עולות מן היאור בחלום  .1

 ד(-ואחריהן עולות ____________________מראה ודקות בשר שאוכלות את שבע ____________ היפות. )מא ב

עולות____________________דקות בחלום השני עולות ____________________בריאות וטובות ואחריהן  .2
 ז(-___________________קדים ש_____________ את ____________________הבריאות והמלאות )מא ה

 _______________________________________) מא,ח( האם הצליחו? למי קרא פרעה שינסו לפתור את חלומו? .3

__________________________________ _______________________ (יג-) מא,ט?שר המשקים לפרעהמה מספר  .4
 ______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 

מפני כבוד המלך? )מא,יד(  יוסף מיד לקרוא ליוסף. מה עושהפרעה שולח  .5
 ______________________________________________________________________________________________ 

 

2 

 לח(-)מא, טו את חלומות פרעהיוסף פותר 

מספר את חלומותיו,  פרעהלאחר שפרעה שומע על יוסף שפתר את חלומות השרים , הוא מבקש לקרוא ליוסף , 
 ויוסף ממהר לפותרם. 

אין ( השלימו :  "__________________ )מה אומר יוסף לפרעה כשפרעה מבקש ממנו שיפתור את חלומו? ) מא,טז .1

 )הקב"ה נותן לי החכמה לפתור(, ה' יענה ______________________פרעה אלא(  -החכמה לפתור חלומות ממני 
 השלימו: ה(?) מא,כף את חלומות פרעה , מה תשובתוכאשר שומע יוספרעה מספר את החלומות ליוסף.  .2

 _______ לפרעה.___,________את אשר ה' _____ )שני החלומות הם אותו חלום(חלום פרעה _________________ 

                                               ( לא-ו) מא,כ יוסף פותר לפרעה את החלומות. מה הפתרונות? .3

 ____________________________  -שבע הפרות היפות ושבע השיבולים הבריאות הם 

 ____________________________ –ושדופות הקדים הם  שבע הפרות רעות המראה ושבע השיבולים הדקות

 בהתחלה יהיו שבע _______________________ ואחריהם יבואו ________________________

______________ _________________________________________________מדוע חוזר החלום פעמיים? )מא,לב(  .4
_______________________________________________________________________________________________ 

____________________________ _______ (לו-לעשות?) מא,לגיוסף מה המליץ לאחר שפתר יוסף את החלומות  .5
 _______________________________________________________________________________________________

____________________________________________ ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________האם פרעה קיבל את הצעת יוסף? מהי המילה המתארת זאת?)מא,לז(  .6



 
 

 

 

 נב(-משנה המלך )מא, לטה יוסף
 ________________ועל  ____________________פרעה ממנה את יוסף למשנה למלך. השלם: )מא, מ( " אתה  .1

  ממך".____________________ רק  ____________

 מה נותן פרעה ליוסף ומה הוא מלביש אותו ? )מא,מב( ______________________________________________ .2

______________ ? ( ) מא,מגומהו הכינוי )מא,מה(?מהו השם שקיבל מפרעה. וכינוי חדש יוסף מקבל שם חדש .3
_______________________________________________________________________________________________ 

 __ _________________________________________________מא,מה( )את מי קיבל יוסף לאשה? מי הוא אביה?  .4

      ___________________________________________מו( מא, )? שהתמנה למשנה למלך פרעהיוסף בן כמה היה  .5

 מט( ___________________________________________________-מה עושה יוסף בשבע שנות השבע ?)מא,מח .6

_______________________________________________________________________________________________ 

( נב-בנים לפני שהגיעה שנת הרעב. מה שמות הבנים ומדוע קרא להם בשם זה? )מא נא ליוסף נולדו שני .7
_____________________________ ________________________________________________________________א.
 _____________________________________________________________________________________________ב.

 נז(-הרעב )מא, נגשנות 

 _________________________ שבע שנות השובע הסתיימו והחלו שבע שנות הרעב. היכן היה הרעב? )מא,נד( .1
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________ ( ה) מא,נה אמר להם לעשות?ומ העם מפני הרעב? פנולמי הרעב מגיע גם לארץ מצרים.  .2
_______________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________את מי מפרנס יוסף באמצעות המאגר שלו?) מא,נו(  .3

 כד(-לאחיו )מב, אהמפגש בין יוסף 

גם בארץ כנען, מקום מושבם של יעקב ובניו, שורר רעב כבד. יעקב שומע שבמצרים מוכרים אוכל ואומר לבניו 
  לרדת מצרימה.

____________________________________________ ( ד-ג) מב,מי לא ירד? ומדוע? מי מבני יעקב ירד למצרים? .1
_______________________________________________________________________________________________ 

יוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל מי שמגיע מחוץ לארץ מצרים. אחי יוסף מגיעים אל יוסף  .2
( זחיו כשראה אותם?) מב,איך התנהג יוסף כלפי אומשתחווים לו. יוסף מזהה אותם אך הם לא מזהים אותו. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________איזו טענה הטיח יוסף באחיו?) מב,ט(  .3

ים. האחים אמרו כי הם שנים עשר אחים האחד נשאר עם האב האחים אמרו ליוסף שאין הם מרגלים, כולם אח .4
כדי להוכיח שהם לא  מה רצה יוסף שאחיו יעשווהשני איננו. יוסף ממשיך בשלו ואומר להם שוב כי הם מרגלים. 

 _____________________________________________________________________________( טז-?) מב,טומרגלים
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יוסף מכניס את האחים לכלא לשלושה ימים עד אשר יחליטו מי האח שילך להביא את בנימין. ביום השלישי  .5
 ____________________________________________________ , יט(משנה את החלטתו . מה מציע כעת יוסף ? )מב

__________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________מב,כא( )על מה מצטערים האחים ?  .6

מתרעם על אחיו ואומר להם שהם היו צריכים להקשיב לו כשהוא אמר להם לא לעשות לו כלום. בינתיים, ראובן  .7
?) מב,כד( כששמע זאת האחים לא שמים לב לכך שיוסף שומע את כל מה שנאמר. מה יוסף עושה

__________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________( דאיזה מבין האחים יוסף שם בכלא? )מב,כאת  .8

 

 לח(-)מב, כה לארץ כנעןחוזרים  אחי יוסף
בו שילמו עבור  . יוסף מצווה למלא את שקי האחים באוכל ולהחזיר להם את כספםארץ כנעןהאחים חוזרים ל .1

___________ ______________________מה היתה תגובתם? )מב, כח( האחים ראו שכספם הושב.  .אוכל שקנוה
_______________________________________________________________________________________________ 

האחים מספרים לאביהם יעקב את אשר קרה להם במצרים ואת הכסף אשר הושב להם.  מה יעקב אומר להם?  .2
ואת בנימין  ___________________יוסף איננו  ,____________________יעקב אביהם  .........השלימו )מב, לו(" 

 "____________________________תקחו 

 ______________________________________________________________ מה הייתה הצעתו של ראובן?) מב,לז( .3

_______________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________( ח) מב,למדוע?  האם הסכים יעקב שהאחים יקחו את בנימין? .4

_______________________________________________________________________________________________ 

) מב,לח( היתה כוונת יעקב?לדעתכם , מה אבל ליעקב היו עוד בנים -והוא לבדו נשאר' יעקב אומר ' .5
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 טו(-בנימין )מג, א החזרה למצרים עם
הרעב נמשך והמזון בבית יעקב נגמר, יעקב אומר לבניו לרדת שוב למצרים להביא אוכל. מה יהודה אומר  .1

 ה( _______________________________________________________________________________-ליעקב?  )מג,ג

_______________________________________________________________________________________________ 

________________ יעקב מתפלא למה האחים סיפרו ליוסף שיש להם עוד אח. מהי תשובת האחים? )מג,ז( ___ .2
 _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________ ____________י( -מה הציע יהודה ליעקב אביו? )מג,ח .3
_____________________________________________________________________________________________ 
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 ____________________________________________________איך נקרא יעקב כשהוא מדבר עם יהודה?) מג,יא(  .4 4

 יד( -?  )מג,יאלעשות יעקב מסכים שבנימין ירד עם האחים. מה הוא אומר להם יעקב .5

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 לד(-)מג, טז המפגש בין יוסף לבנימין 
האחים הגיעו למצרים ועמדו לפני יוסף. יוסף רואה את בנימין. מה מצווה יוסף את עבדיו?)מג, טז(  .1

_______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________האחים פחדו שהובאו לבית יוסף, ממה הם חששו הפעם? )מג,יח(  .2

_______________________________________________________________________________________________ 

 אומר להםהאחים מספרים לאיש האחראי על בית יוסף את כל שקרה להם, אודות הכסף שניתן להם. מה  .3
_____________________________________   __________________________________________כד( -)מג,כג האיש?

_______________________________________________________________________________________________ 

לו. יוסף שואל לשלום יוסף מגיע לביתו, האחים נותנים לו את המתנות שהאחים הביאו לו מארץ כנען ומשתחוים  .4
אביהם ואז רואה את בנימין. מה עושה יוסף כאשר רואה את בנימין? )מג,ל( 

_______________________________________________________________________________________________ 

והאחים? )מג,לב(  יוסף יוצא מחדרו, ומבקש שיגישו את הלחם והאוכל. מדוע לא ישבו המצרים עם יוסף .5
_______________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________ממה התפלאו האחים של יוסף בסדר ישיבתם בסעודה?)מג,לג(  .6

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 יד(-מד, אגביע יוסף באמתחת בנימין )
_______ _________________________________________________אנשי ביתו לעשות? )מד,א( מה מצווה יוסף את  .1

_________________________________________________________________________________________________ 

, יוסף מצווה לרדוף מהעיר ויהי כאשר הבוקר מגיע ואחי יוסף חוזרים אל ארצם. בעודם בקושי מספיקים לצאת .2
אחי יוסף כנגד טענת שליחו של יוסף אליהם על  אומריםמה .  . בטענה שהם גנבו מביתו את הגביע אחריהם

 ______________________________________________________________________________גניבת הגביע?) מד,ח( 

__________________________________________________________________________________________________ 

מה הציעו האחים לשליחו של יוסף אם ימצא הגביע? האם קיבל את הצעתם?) מד,ט(  .3
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

האחים הורידו את השקים והאיש החל לחפש את הגביע מהאח הגדול לקטן. הגביע נמצא באמתחת בנימין. מה  .4
 ___________________________________________________________________________יד( -עושים האחים?)מד,יג

 מה אומר יהודה ליוסף )מד,טז( השלימו "מה נאמר לאדוני, ______________________________נצטדק". .5

( יז-מד,טז)יהודה ויוסף מתווכחים על העונש. מה מציע יהודה ומה מציע יוסף?  .6
__________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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 מחסן מילים:
,  אחו, יאור,  מקץ

צפנת ,  שיבולים
,  חרטומים,  פענח

, אברך,  שדופות
,  אפרים,  מנשה

,  מרגלים,  המשביר
,  גביע, אמתחת

כסף ,  ארץה זמרת
 ,שבר,  משנה

 משאת, נחש ינחש

 ____________________ עלו מן היאור )פרק מא', פס' ב'( פ

 _________________ אותו שם פרעה על צווארו של יוסף )פרק מא', פס' מב'( ר

 __________________ כאשר איבדתי את יוסף )פרק מג', פס' יד'( ש

 '(א__________________ למה אתם מתעכבים )פרק מב', פס'  ת

 

 )פרק מא', פס' נא'( של יוסף___________________ בכורו  מ

 _____ הייתה מצרים שבע שני השבע )פרק מא', פס' מז'(______________ ק

 ה'(מ____________________ הכינוי ליוסף לאחר פתרון חלומות פרעה)פרק מא', צ

 

 ע מ י ל ג ר מ ה נ ע ש נ

 מ י ל ו ב י ש מ כ ר ב א

 ו ש צ ת י ז ה ג ס ס ר ז

 ח ק ח נ ע פ ת נ פ צ ט צ

 מ ח ע ע ז ז צ נ מ ר ה ר

 ג ר ו א י כ ח ה ש נ מ א

 ו ע ש ח נ י ש ח נ ה ש ה

 צ נ ק ו ק ג ד נ ה ג ב ת

 א מ ת ח ת ס ו י ל ק י ר

 י ס נ מ י ר פ א כ נ ר מ

 ש פ צ מ י מ ו ט ר ח ד ז
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