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ְזִמין   ְרֹעה מַּ פַּ
ֵחי יֹוֵסף  ֶאת אַּ

ָלבֹוא ָלגּור  
ִים .ְבִמְצרַּ

ֵחי יֹוֵסף  אַּ
חֹוְזִרים ְלֶאֶרץ  
ן ְלָהִביא   עַּ ְכנַּ

ֶאת ָכל 
ִמְשָפָחה .הַּ

ְבֵני יֲַּעֹקב  
ְשִרים לֹו   ְמבַּ

.ֶשיֹוֵסף ָחי

אֹוֵמר  ' ה
ֲחלֹום   ְליֲַּעֹקב בַּ

ֵחד   ֶשלֹא ְיפַּ
ָלֶרֶדת  
ִים .ְלִמְצרַּ

ֵבל   יֹוֵסף ְמקַּ
.ֶאת ְפֵני ָאִביו

יֲַּעֹקב ּוָבָניו  
יֹוְרִדים  
ִים .ְלִמְצרַּ

ִחים   אַּ הַּ
ִשים ִעם  ִנְפגַּ

ְרֹעה .פַּ

יֲַּעֹקב ִנְפגַּש 
ְרֹעה .ִעם פַּ
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ָנה ְת אֹוֶמֶרת ֶשָצִריְך ְלהֹודֹות לַּה?? ָמה ָקָרה ָלְך, חַּ ל  ' ָתִמיד אַּ עַּ
ִיים חַּ ּטֹוב ֶשֵיש ָלנּו בַּ ִיים  ... ָכל ָדָבר ְוִלְראֹות ֶאת ָכל הַּ חַּ ם ָלְך בַּ גַּ

ְך ָבא ְוִאָמא ֶשדֹוֲאִגים ָלְך! ֵיש ֲהמֹון ְדָבִרים טֹוִבים ָכל כַּ ,  ֵיש ָלְך אַּ
ִניָטה...ְוֲחֵברֹות ֶשאֹוֲהבֹות אֹוָתְך אַּ

ָנה חַּ

ְרִגיז ָהָיה ִלי, אוף ֶזה ָהָיה ! ֵאיֶזה יֹום מַּ ָשבּועַּ הַּ ם ָכל הַּ גַּ
ְצֵבן ָמש ְמעַּ ֹכל, ּוִבְכָלל, מַּ ְזָמןהַּ פּוק ָכל הַּ ְך דַּ ...ָכל כַּ

ְת צֹוֶדֶקת ָרָשה... ֲאָבל, אַּ פַּ ל הַּ ְלִתי ִבְגלַּ ר  . ִנְרָאה ִלי ֶשִהְתָבְלבַּ יֲַּעֹקב ָאמַּ
ֶשהּו דֹוֶמה ִיים ֶשלֹו ָהיּו ָרִעים... ָשם מַּ חַּ ר ֶשָכל הַּ !הּוא ָאמַּ

ר? ְבֶאֶמת ְך הּוא ָאמַּ ?ֵאיְך ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות? כַּ

ִבי ִתְהֶיה ְתשּוָבה ִבְשִביֵלנּו. ִנְבדֹוק ֶאת ֶזה !ָבטּוחַּ ָלרַּ



ִניָטה אַּ

ְרֵגל, ֲאָבל ִלְפֵני ֶזה ת ְלתַּ ְחנּו ְצִריכֹות ְקצַּ ֵאיְך ְכתּוִבים  , ֲאנַּ
ְקדֹוָשה תֹוָרה הַּ ִדיָמה.. ִמְסָפִרים בַּ !קַּ

נָׁה ים שָׁ ְבעִׁ נָׁהשִׁ ְמַאת שָׁ

נָׁה   ְמַאת שָׁ

ים   עִׁ ַוֲאְרבָׁ

נָׁה שָׁ

נָׁה  ְמַאת שָׁ

נָׁה  ים שָׁ ישִׁ ַוֲחמִׁ

ים נִׁ ַבע שָׁ ְושֶׁ



ֵמש  חָׁ

ים   ְבעִׁ ְושִׁ

נָׁה שָׁ

ים   נִׁ ַבע שָׁ שֶׁ

נָׁה ים שָׁ אַתיִׁ ּומָׁ

ֹלש   שָׁ

ים   ּוְשמֹונִׁ

נָׁה וְמַאת שָׁ
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ָנה חַּ

ְכָשיו! ָיֶפה ְמֹאד ם ְבָהפּוְך, ְועַּ !בֹואּו ִנְרֶאה ֶאְתֶכן גַּ



ים" נִׁ ֵמש שָׁ נָׁה ְוחָׁ ים שָׁ ְבעִׁ נָׁה ְושִׁ י ְמַאת שָׁ ר חָׁ ם ֲאשֶׁ הָׁ ה ְיֵמי ְשֵני ַחֵיי ַאְברָׁ "ְוֵאלֶׁ

נָׁה" ים שָׁ נָׁה ּוְשמֹונִׁ ק ְמַאת שָׁ ְצחָׁ ְהיּו ְיֵמי יִׁ "ַויִׁ

נָׁה" ים ּוְמַאת שָׁ ה ְיֵמי ְשֵני ְמגּוַרי ְשֹלשִׁ ל ַפְרעֹּ ב אֶׁ ר ַיֲעקֹּ ֹּאמֶׁ "ַוי







ק מ רֶּ סּוק י"פֶּ סּוק כ–ג "ז פָּ ג"פָּ

ִים ֵיש ָרָעב ָמה עֹוִשים  : ְבִמְצרַּ
ִמְצִרים ּוָמה ? ְלִמי ֵהם פֹוִנים? הַּ

?הּוא אֹוֵמר ָלֶהם















ק מ רֶּ סּוק כ"פֶּ סּוק ל–ח "ז פָּ 'פָּ













ק מ רֶּ סּוִקים "פֶּ ב"י', ח, ו-ה, גט פְּ

:  ִבְדִקי
ע  ְפסּוִקים ֶשְבֶצבַּ ְבִרים הַּ ִחים ְמדַּ ל ֵאּלּו אַּ ?ָכחֹולעַּ
ע ְפסּוִקים ֶשְבֶצבַּ ְבִרים הַּ ִחים ְמדַּ ל ֵאּלּו אַּ ?ָירֹוקעַּ
ע  ְפסּוִקים ֶשְבֶצבַּ ְבִרים הַּ ִחים ְמדַּ ל ֵאּלּו אַּ ?ָצהֹובעַּ





ק מ רֶּ סּוִקים "פֶּ ט"י-ג"יט פְּ

:  ִבְדִקי
ל ָכל ָאח ֵבר עַּ ?ֵאיֶזה ָפסּוק ְמדַּ

____ִיָששָכר
____ְזבּולּון

____ָדן 
ְפָתִלי ____נַּ

____ָגד 
____ְמנֶַּשה

____יֹוֵסף
____ִבְנָיִמין 




