
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ְׁשִקים ש  מ  ְרֹעה ִסֵפר ה  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 ָיִמיןִבנְ  ְ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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איור:  
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 פרעהחלומות 

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

 
__________________________ מהו ה'יאור' עליו עמד פרעה בחלומו? מדוע יש לפרש דווקא כך?)רש"י מא,א(  .1

_______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________ _____________________כנגד מה ה'שנתיים ימים' שפה? )מדרש רבה מא,א(  .2
 _______________________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________ 

ה המקום יוצא הדופן? מה זה בא ללמד?)רבינו בחיי מא,א( איך נקרא פרעה לכל אורך הפרשה ואיפ .3
 _______________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________ 

להיו בחלום ומה ההבדל?)מדרש -אלהי מצרים, כלומר, המצרים עובדים אליו. מי עוד ראה את אהיאור הוא  .4
__________________________________________________________________________________ רבה מא,א( 

_________________________________________________________________________________ ______________ 

איזה עוד מלך גוי חלם חלום והוצרך לאיש מבני ישראל שיפתור לו? איפה רואים ביטוי דומה אצל שני  .5
_______________________________________________________________________ המלכים?)רש"י מא,ח( 

___________________________________________________________ ____________________________________ 

איך יכול להיות שמכל חרטומי מצרים וחכמיה לא היה אדם אחד שחשב על מה שחשב יוסף?! הרי זה לא  .6
___________________________________________________________________ ממש מסובך.)רבינו בחיי מא,ח( 

__________________________________ _____________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________ 

מה עשה יוסף לפני שהגיע לפרעה? מה ניתן ללמוד מכך?)רש"י מא,יד(   .7
__________________________________ _____________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________ 

 
? מה עוד היה כך? מצא פסוק הקשור לזה.)ספורנו מהכלאלהוציא את יוסף  ת פרעהמה היה  שונה בפקוד .8

________________________________________________________________________________________  מא,יד(
 _______________________________________________________________________________________________ 
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 לח(-)מא, טו את חלומות פרעהיוסף פותר 

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

שבע זה סימן להשגחת ה'. לפי זה, מה רצה ה' להראות לפרעה בחלום? מדוע היה צריך לעשות כן דווקא  .1
_______________________________________________________________________ לפרעה?)רבינו בחיי מא,טז( 

____________________________________________________________________________________________ 

____ _____________________________________________________( ואיך יוסף פותר את החלום לפרעה?) מא,כ .2
________________________________________________________________________________________________ 

תשובה אחת מתוך  נומדוע יוסף מתחיל לתת לפרעה הוראות? הוא רק ביקש שיפתור לו את החלום. ת .3
 _________________________________________________________________________ שתיים)אור החיים מא,לג(

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
יוסף הפקיד פקידים על הארץ. מי עוד הפקיד פקידים על הארץ ומה ההבדל?)בעל הטורים מא,לד(   .4

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

למה משמש פסוק זה? על מה יוסף מדבר?)רמב"ן מא,לו(  -והיה האכל לפיקדון...'  .5
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 נב(-מלך )מא, לטלמשנה יוסף ה

 ______________________________________(ממה התפקיד של יוסף? מה ההבדל בינו לבין פרעה?)רש"י מא, .1
__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 _________________________ מה משמעות נתינת טבעת המלך ליוסף? מי עוד עשה דבר דומה?)רש"י מא,מב(  .2

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

לשם מה משמשת טבעת המלך? איפה עוד מצאנו אותה ובאיזה נסיבות? האם זה מתאים לפירוש?)רבינו בחיי  .3
_______________________________________________________________________________________ מא,מב( 

_______________________________________________________________________________________________ 

( מה-יוסף מקבל שם חדש, וכינוי חדש. מהו השם שקיבל ומהו הכינוי?) מא,מג .4
_______________________________________________________________________________________________ 

שני פירושים)רש"י מא,מג(  נוהמילה 'אברך'? תמה פירוש  .5
__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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 נז(-הרעב )מא, נגשנות 

מאיזה ארצות הגיעו למצרים לקנות אוכל? מדוע דווקא ארצות אלו?)רמב"ן מא,נד(  .1
__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

לאן הלכו אנשי מצרים ומדוע? מה ניתן ללמוד מכך?)רבינו בחיי מא,נד(  .2
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________מדוע רעבה כל ארץ מצרים? הרי הם אספו אוכל!)רש"י מא,נה(  .3

____________________ ף את האוצרות?)רבינו בחיי מא,נו(מדוע הרעב נהיה חזק יותר דווקא לאחר שפתח יוס .4
_______________________________________________________________________________________________ 

 כד(-יוסף לאחיו )מב, אהמפגש בין 

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

____________ יש כאן לכאורה סתירה. האם יעקב ראה או שמע?)רש"י מב,א(  -וירא יעקב... הנה שמעתי'  .1
 _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

מהן שתי ההוראות שנתן יעקב לבניו בירידה למצרים ומה סיבת כל אחת מהן?)ילקוט שמעוני מב,א(  .2
_________________________________________________________________________________ _________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

לפי הפירוש השני בפירוש ה'אור החיים'.)אור החיים מב,ב(  וריהאם זה לא אותו הדבר?! הסב -ונחיה ולא נמות'  .3
______ ___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

__________________ __________________________________רש"י מב,ג( ? מה השתנה בשבטים מאז מכירת יוסף .4
_________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________ מה היה יוסף כלפי פרעה? איפה זה נאמר?)רשב"ם מא,מג(  .6
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________ וכי ממקום אחר יצא?!)ספורנו מא,מו(  -מה פירוש 'ויצא יוסף מלפני פרעה'  .7
_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________ מא,מח( רש"י עם יוסף? מה הם עשו?)  עולההאם אנשי מצרים שיתפו פ .8
_______________________________________________________________________________________________ 
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חלומות יוסף מתחילים להתקיים. איזה חלום מבין השניים מתקיים ראשון?)רמב"ן מב,ג(  .5
_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

( ד-ג) מב,מי לא ירד? ומדוע? מי מבני יעקב ירד למצרים? .6
_____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

יוסף טוען שאחיו הם מרגלים כיוון שנכנסו בעשרה שערים. מדוע באמת הם עשו זאת?)רש"י מב,ה(  .7
_____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

________________________ __________________ מה פירוש 'ויתנכר אליהם'? תן שני פירושים)רמב"ן מב,ז( .8
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________ מב,ח( מדוע רצה יוסף שאחיו יביאו את בנימין?)רמב"ן  .9
____________________________________________________________________________________________ 

יוסף טוען בפני אחיו שהם מרגלים. איך זה קשור למרגלים מהמדבר ששלח משה?)בעל הטורים מב,ט(  .11
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

__________________ על מה ביסס יוסף את טענתו כלפי אחיו 'מרגלים אתם'? תן שני ביסוסים)רש"י מב,ט(  .11
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
ישי משנה את התוכנית יוסף מכניס את האחים לכלא לשלושה ימים עד אשר יחליטו מה לעשות. ביום השל .12

שיאמין  ואומר להם כי אח אחד יישאר בכלא, והשאר ילכו בחזרה עם אוכל. מה אמר להם יוסף לעשות כדי
( כ-להם שהם לא מרגלים? )מב,יט

___________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________מב,כא( )על מה מצטערים האחים פה?  .13
יש מחלוקת מי מכר את יוסף: רש"י סובר שהאחים עצמם מכרו את יוסף ואילו רשב"ם נכדו סובר שהמדיניים  .14

__________________________________ מכרו אותו. את איזו דעה מחזק פסוק כ"א ומדוע?)רבינו בחיי מב,כא( 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
בני יעקב היו צדיקים. איך זה מתבטא בפסוק כ"א?)רבינו בחיי מב,כא(  .15

______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

 ________________________מדוע אחי יוסף חשבו שלא יבינו את דבריהם ? )רש"י מב,כג( ________________ .16
______________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________מי היה "המליץ בינותם"? )רש"י מב,כג(  .17

יכים להקשיב לו כשהוא אמר להם לא לעשות לו כלום. ראובן מתרעם על אחיו ואומר להם שהם היו צר .18
 ?) מב,כד(כששמע זאת בינתיים, האחים לא שמים לב לכך שיוסף שומע את כל מה שנאמר. מה יוסף עושה

______________________________________________________________________________________________ 
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 לח(-)מב, כה לארץ כנען חוזרים אחי יוסף

 האחים חוזרים לארץ כנען ובדרך מגלים שלא הכל כשורה.

 ____________________________________________________מי זה 'האחד'? מדוע הוא נקרא כך?)רש"י מב,כז(  .1
__________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________ האחים ראו שכספם הושב. ממה הם פחדו?) מב,כז(  .2
__________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ מה הפירוש "מה זאת עשה ה' לנו" )רש"י מב',כח'(  .3
__________________________________________________________________________________________________ 

_______________ מה מסתתר מאחורי מילים אלו?)ילקוט שמעוני מב,כט(  -ות אתם לאמר' ויבאו... את כל הקור' .4
__________________________________________________________________________________________________ 

___________________  מדוע יעקב הסכים לבניו דווקא אחרי דברי יהודה ולא אחרי דברי ראובן? )רמב"ן מב,לח( .5
 __________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

______________________ ם רשות לקחת את בנימין?)רש"י מג,ב( מה עשו השבטים כדי לשכנע את יעקב לתת לה .6
__________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________ מה מסתתר מאחורי אמירה זו?)רש"י מג,ח(  -ונחיה ולא נמות'  .7
_______________________________________________________________________________________________ 

___________  שתי דוגמאות לכך.)רש"י מג,ח(  נולאורך כל הדרך מתנצנצת רוח הקודש בדברי יעקב ובניו. ת .8
 _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 הם?)רבינו בחיי מג,י( יעקב נתן לבניו חמש עצות לפני הירידה בחזרה למצרים. מ .9

1._______________________________________________________________ 
2 ._______________________________________________________________ 
3 ._______________________________________________________________  
4 ._______________________________________________________________ 
5 ._______________________________________________________________ 

_______________________________________________ מה זה 'זמרת הארץ'? מדוע זה נקרא כך?)רש"י מג,יא(  .11
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________ מדוע לא הרבה?)ספורנו מג,יא(  -מדוע 'מעט צרי', 'ומעט דבש'  .11
_______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________ יעקב צריכים אותו?)רש"י מג,יב(  מהו 'כסף משנה'? לשם מה בני .12
______________________________________________________________________________________________ 

_ ________________________מדוע משתמש יעקב דווקא בשם זה? הסבר לפי הדרש)רש"י מג,יד(  -ואל שדי'  .13
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

ללמוד מכך?)רבינו בחיי מג,י(  ומה עשו עד שיעקב ביקש מהם ללכת שוב?! מה ניתן -כי לולא התמהמנו'  .14
__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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 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
_______________________________________________________________________________________________ 

ללמוד מכך?)רשב"ם מג,יח( איפה דיברו בני יעקב עם האיש שאחראי על בית יוסף? מה ניתן  .2
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

להם עכשיו מהחמורים?! האם לא צריך לדאוג קודם לחירות מה אכפת  -ולקחת אותנו לעבדים ואת חמורינו'  .3
______________________________________ של האדם, לפני שדואגים לחירות של החמור?!)רבינו בחיי מג,יח( 

_______________________________________________________________________________________________ 

____________________________ לכתי אמר האיש שעל בית יוסף לבני יעקב?)אור החיים מג,כג( איזה טיעון ה .4
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________ מדוע היו צריכים אחי יוסף להכין את המנחה?)רשב"ם מג,כה(   .5
_______________________________________________________________________________________________ 

לכאורה לא מסודרת. קודם צריך לשאול אם  -נו חי' שאלת יוסף את האחים 'השלום אביכם הזקן.... העוד .6
___________________________________________ האדם חי, ואז לשאול מה שלומו. אלא...)אור החיים מג,כז( 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________ שתי תשובות.)ספורנו מג,כט(  נומדוע דווקא בנימין זקוק לכך? ת -יחנך בני'  'ה' .7
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

שמות בהם זה התבטא.)רש"י  4בנימין היה קשור ליוסף יותר משאר אחיו, וזה התבטא גם בשמות בניו. תן  .8
______________________________________________________________________________________ מג,ל( 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ צה לבכות? הסבר)רש"י מג,ל( מדוע יוסף ר .9
_______________________________________________________________________________________________ 

_____________ _____________מדוע המצרים לא אכלו עם העברים, כלומר, עם בני יעקב?)רש"י מג,לב(  .11
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

______________________________  שב"ם מג,לג( על מה תמהו אחי יוסף? מה הגדיל עוד יותר את תמיהתם?)ר .11
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

____________________________ תן לבנימין יותר ממה שנתן לכולם?)ספורנו מג,טז( מה רצה יוסף לעשות כשנ .12
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

מאיפה ניתן ללמוד שמפגש יוסף עם אחיו קרוב?)רש"י מג,לד(  .13
_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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 יד(-מד, אגביע יוסף באמתחת בנימין )

מי היה האיש 'אשר על ביתו' של יוסף? מה זה יכול להסביר?)מדרש תנחומא מד,א(  .1
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 שניים מהם.)אור החיים מד,א(  ויוסף במעשה הגביע התכוון לשלושה דברים. מנ .2

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
מדוע השקים של אחי יוסף היו אצלו? מדוע הם לא ידעו מה מכניסים להם לשקים?)רבינו בחיי מד,א(  .3

_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

, יוסף מצווה מהעיר ויהי כאשר הבוקר מגיע ואחי יוסף חוזרים אל ארצם. בעודם בקושי מספיקים לצאת .4
את חטאם שליח יוסף דיבר בצורה שגרמה להגדיל . בטענה שהם גנבו מביתו את הגביע . לרדוף אחריהם

_____________________________________________ כביכול. ציין שני מאפיינים כאלה בדבריו.)רמב"ן מד,ה( 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

בפסוק י' יש לכאורה סתירה: מצד אחד 'כדבריכם כן הוא', כלומר, אני מסכים איתכם, אך מיד לאחר מכן  .5
_____________________________________________________ יי מד,ט( הוא אומר דבר אחר. הסבר)רבינו בח

_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

יוסף היו מוכנים להילחם ורק להשאיר את בנימין בחיים ולהחזיר אותו לאביו. הוכח.)רש"י מד,יג(  אחי .6
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

להים מצא את עוון עבדיך'?)רבינו בחיי מד,טז( -מה הכוונה במילים 'הא .7
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
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 מאונך
 פי שנים מהראשון  .1

 רוח מזרחית  .2

 שואלים בעצמות  .3

 כחושות  .4

 ענק,שרשרת  .7

 לפני טחינה, עלו מן היאור  .8

 אב בחכמה ורך בשנים  .10

 שבע שנים אחרונות  .11

 אוכל של החמור  .14

 אשת יוסף  .16

 היה ערב להחזיר את בנימין  18

 מאוזן

 סוף  .2

 אחד מאלילי מצרים  .5

 האשמה בעבירה חמורה למדינה  .6

 סיפר לפרעה על פותר החלומות  .8

 לא ירד למצרים פן יקראהו אסון  .9

 הוחבא בשקו של בנימין  .12

 המצרים לא אוכלים עם העברים  .13

 אין החכמה משלי אלא ה' יענה  .15

 אגם )לפי רש"י(  .16

 שק  .17
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 מחסן מילים:
,  אפרים,  מנשה, אברך,  שדופות,  חרטומים,  צפנת פענח,  שיבולים,  אחו, יאור,  מקץ

 ,שבר,  כסף משנה,  ארץה זמרת,  גביע, אמתחת,  מרגלים,  המשביר
 משאת, נחש ינחש

 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
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 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

 


