
 

  _______________________:ֵׁשם  בס"ד
  

  ַוִּיַּגׁשָּפָרַׁשת 
  ֲעבֹוַדת ַחָזָרה

  ל"ד –מ"ד פס' י"ח ֶּפֶרק 
  

  ?ָלָּמה: ַהְסֵּבר      
  

  

  

  

  

 _______________________________א יּוַכל ַהַּנַער ַלֲעֹזב ֶאת ָאִביו )1

 _____________________)___________ְּבִלי ִּבְנָיִמין(א נּוַכל ָלֶרֶדת  )2

 __________________________________ְוָחָטאִתי ְלָאִבי ָּכל ַהָּיִמים )3

  _____________________________________ְוא ְרִאיִתיו ַעד ֵהָּנה )4

  

  

  

  

                                                    

  ?ִמי ָאַמר ְלִמי      

  __________ְל __________ ְוַאל ִיַחר ַאְּפ ְּבַעְבֶּד ... ָברְיַדֵּבר ָנא ַעְבֶּד ּדָ  )1

 __________ְל __________ הֹוִרידּוהּו ֵאָלי ְוָאִׂשיָמה ֵעיִני ָעָליו  )2

 __________ְל __________ ֻׁשבּו ִׁשְברּו ָלנּו ְמַעט ֹאֶכל  )3

ָּתה ֵיֵׁשב ָנא ַעְבֶּד ַּתַחת ַהַּנַער ֶעֶבד ַלאֹדִני )4   __________ְל __________  ְועַ

  

  

  

  ?הּוא ֶזהִמי                                                      

  

  _____________ֶיֶלד ְזֻקִנים        _____________ָאב ָזֵקן 

  __________א נּוַכל ָלֶרֶדת  ___________ַהַּנַער) ִּבְמקֹום(=ֵיֵׁשב ַּתַחת 

  ____________ַיַעל ִעם ֶאָחיו  _______ל"א פסוק  _______כ"ב פסוק ָוֵמת 

  ______________ָטֹרף ֹטָרף     ?)____________ִמי(ְׁשַנִים ָיְלָדה ִלי 

  

  



 

  _______________________:ֵׁשם  בס"ד
  

  ַוִּיַּגׁשָּפָרַׁשת 
  ֲעבֹוַדת ַחָזָרה

  כ' –מ"ה פס' א' ֶּפֶרק 
  

  ?ָלָּמה: ַהְסֵּבר       
  

  

  

  

  

 ___________________________ֶאל ֶאָחיו ... ְוא ָעַמד ִאיׁש ִאּתֹו ְּבִהְתַוַּדע )1

 ______________________________________ְׁשָלַחִני ֱאִקים ִלְפֵניֶכם  )2

 ___________________________________________ֵאין ָחִריׁש ְוָקִציר  )3

  _________________________) _____ֶׁשָּבאּו ֲאֵחי יֹוֵסף(ַוִּייַטב ְּבֵעיֵני ַּפְרֹעה  )4

  

  

  

  ?הּוא ֶזהִמי         

  

  ____________ִלְפֵניֶכם ְׁשָלַחִני     _________ְוא ָיֹכל ְלִהְתַאֵּפק 

  ____________ָּבָכה ַעל ַצָּואָריו    ?_______________ַהעֹוד ָחי

           ) _____________ְּבֵעיָניו(ַוִּייַּטב     _________________ַוִּיָּגׁשּו 

  

  

  

  

  

  :ֵּבאּוֵרי ִמִּלים           

  __________ ִהְתַוַּדע    _________ְוִכְלַּכְלִּתי   ________ִנָּצִבים 

  _________ְּבִעיְרֶכם     __________ִמְחָיה   ________ִּתָּוֵרׁש 

  ) _________ֶאת ְּבִעיְרֶכם(ַטֲענּו     ________ִלְפֵליָטה

  

  

  

  

  

 ְּבֵהמֹות ֶׁשָּלֶכם/ אֹוֶכל / ִּתְהֶיה ָעִני / ְלַהָּצָלה / ִהְתַּגָּלה / עֹוְמִדים / ֲאַפְרֵנס / ַּתֲעִמיסּו  



 

  ________________:ֵׁשם  בס"ד

  ַוִּיַּגׁשָּפָרַׁשת 
  ֲעבֹוַדת ַחָזָרה

  מ"ו פס' ז'ַעד ֶּפֶרק  מ"ה פס' כ"אִמֶּפֶרק 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  ?ִמי ָאַמר ְלִמי 
  

1(  ְל __________ ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ַאל ִּתְרְּגזּו ַּבֶּדֶר__________ 

 __________ְל __________ ִכי הּוא ֹמֵׁשל ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים עֹוד יֹוֵסף ַחי וְ  )2

 __________ְל __________ ֵאְלָכה ְוֶאְרֶאּנּו ְּבֶטֶרם ָאמּות  )3

 __________ְל __________ ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב  )4

 __________ְל __________ ִהֵּנִני  )5

  __________ְל __________ ֶאל ִּתיָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה  )6
  

  
  

  
  
  

  .ַהֲעֵבר ַקו ֵּבין ַהִּמיָלה ְלֵפרּוָׁשּה: ֵּבאּוֵרי ִמִּלים 
  

     ִלְפֵני            )ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם(ַוְּתִחי רּוַח 
  
  
  
  

  ִּתְפַחד ֶאל                  ִהֵּנִני

  ָּגדֹול ַעם                  ִלּבוֹ  ַוָּיָפג

  ֲאִני ִהֵּנה              ַהַּלְיָלה ְּבַמְראֹות

  ֶׁשּלוֹ  ַהֵּלב ְוֶנְחַלׁש                  ִּתיָרא ַאל

  ַּבַּלְיָלה ִּבְנבּוָאה                  ָּגדֹול ּגֹוי

  ַהֹּקֶדׁש רּוחַ  ָעָליו ְוָׁשְרָתה                  ְּבֶטֶרם

  

  

  

  ?ַּכָּמה

  ____ ְלִבְנָיִמין ֶּכֶסף   ___   ְלַיֲעֹקב ַהֹּקֶדׁש רּוחַ  ְלא ָׁשִנים____      ָלַאִחים ֲחִליפֹות  

  ___ִמְצָרִים ִמּטּוב נֹוְׂשִאים ֲחמֹוִרים  ___ ָוֶלֶחם ָּבר ִעם ֲאתֹונֹות_   __ִמיןְלִבְניָ  ֲחִליפֹות 
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  ________________:ֵׁשם  בס"ד

  ַוִּיַּגׁשָּפָרַׁשת 
  ֲעבֹוַדת ַחָזָרה

  ט"ז –מ"ז פס' א' ֶּפֶרק 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  ?ִמי ָאַמר ְלִמי 
  

 _________ְל _________ ָּבאּו ֵמֶאֶרץ ְכָנַען ... ָאִבי ְוַאַחי )1

 _________ְל _________ ַמה ַּמֲעֵׂשיֶכם ... ַוֹּיאֶמר )2

3( ְל _________ ָלגּור ָּבָאֶרץ ָּבאנּו ... ֹרֵעה ֹצאן ֲעָבֶדי_________ 

4(  ְוֶאת ַאֶחי ְל _________ ְּבֵמיַטב ָהָאֶרץ הֹוֵׁשב ֶאת ָאִבי_________ 

5(  ְל _________ ַּכָּמה ְיֵמי ְׁשֵני ַחֶּיי_________ 

 _________ְל _________ ְמַעט ְוָרִעים ָהיּו ְיֵמי ְׁשֵני ַחַּיי  )6

 _________ְל _________ ֶלֶחם ָהָבה ָלנּו  )7

  _________ ְל _________ ָהבּו ִמְקֵניֶכם  )8
  

  
  

  
  
  
  
  

  .ַהְׁשֵלם ִמַּמְחַסן ַהִּמִּלים     : ֵּבאּוֵרי ִמִּלים       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  _______________ּוִמְקֵצה         ______________ְוִהָּנם 

  ____________ָהָאֶרץְּבֵמיַטב         _____________ַוַּיִּציֵגם 

  _____________________        _____________ֲאחּוָזה 

  _______________ָהָבה ָלנּו         ) ________ַהֶּכֶסף(ַוִּיֹּתם 

     
     

  

  

  

  

  

   ֵמַהַחָּלִׁשים                       ְוִנְגָמר                             ִנְמָצִאים ְוֵהם        ָּבִּתים                             

   ֲהִכי ְּבָמקֹום                    ְוֶהֱעִמיד                     
   ָּבָאֶרץ טֹוב                     ָלנּו ָּתִביא                            אֹוָתם                       

  
  



 

ַוִּתֹּתם ַהָּׁשָנה 
 ַהִהיא

ְוָהֲאָדָמה 
 א ֵתָׁשם

  א ְנַכֵחד
 ֵמֲאֹדִני

  

  

  

 ְּגִוָּיֵתנּו

  
  
  
  
  

    ַּתם ַהֶּכֶסף
  
  
  

  ֲחִמיִׁשית

ְוָהֲאָדָמה א 
 ִּתְהֶיה ְׁשָמָמה

ְוִנְגְמָרה ַהָּׁשָנה 
 ַהִהיא

א ַנְסִּתיר 
  ָהֱאֶמתֶאת 

 ֵמֲאֹדִני

  ֵחֶלק ֶאָחד
 ִמּתֹו ֲחִמָּׁשה 

  
  
  
  
  

  ַהּגּוף ֶׁשָּלנּו
  
  
  
  

  ִנְגַמר ַהֶּכֶסף

  _______________________:ֵׁשם  בס"ד
  

  ַוִּיַּגׁשָּפָרַׁשת 
  ֲעבֹוַדת ַחָזָרה

  כ"ז – מ"ז פס' י"זֶּפֶרק 
  

  

  

  

  

  

  ?ִמי ָאַמר ְלִמי                                                    

  

  

  

  

 __________ְל __________ א ְנַכֵחד ֵמֲאֹדִני ִּכי ִאם ַּתם ַהֶּכֶסף  )1

 __________ְל __________ ֵהא ָלֶכם ֶזַרע ּוְזַרְעֶּתם ֶאת ָהֲאָדָמה  )2

 __________ְל __________ ְוִנְחֶיה ְוא ָנמּות  )3

  ___________ְל __________ ֶהֱחִיָתנּו  )4

  

  

  

  

  

  

  

  ?הּוא ֶזהִמי       

  

  

  

  _____________ ַוִּיְפרּו ַוִּיְרּבּו ְמֹאד  ____________ִּכי ָחַזק ֲעֵליֶהם ָהָרָעב 

  __________א ָמְכרּו ֶאת ַאְדָמָתם   _______ֶאת ָּכל ַאְדַמת ִמְצַרִים ... ַוִּיֶקן

  

  

  

  

  

  

  

ּה   :       ֵּבאּוֵרי ִמִּלים                                                                                               יָלה ּוֵפרּוׁשָ ּה ֶאת ַהּמִ יָלה ּוֵפרּוׁשָ ּה ֶאת ַהּמִ יָלה ּוֵפרּוׁשָ ּה ֶאת ַהּמִ יָלה ּוֵפרּוׁשָ אֹותֹו ֶצַבעֶאת ַהּמִ אֹותֹו ֶצַבעְצַבע ּבְ אֹותֹו ֶצַבעְצַבע ּבְ אֹותֹו ֶצַבעְצַבע ּבְ   ְצַבע ּבְ

     



 

  _________________:ֵׁשם  בס"ד
  

  ַוֵּיֶׁשבת ַׁש ָר ּפָ 
  ל"זֲעבֹוַדת ַחָזָרה ְלֶּפֶרק 

  
         

  

  

  

                                                                                        ?ִמי ָאַמר ְלִמי
  

  

 _______ְל ________ ְּבתֹו ַהָּׂשֶדה ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ְמַאְּלִמים ֲאלִֻּמים  )1

 _______ְל ________ ֲהָמ ִּתְמ ָעֵלינּו ִאם ָמׁשֹול ִּתְמׁשֹול ָּבנּו  )2

ְוַהָּיֵרַח ְוַאַחד ָעָׂשר ּכֹוָכִבים ִמְׁשַּתֲחִוים ִלי  )3  ______ְל ______ ְוִהֵּנה ַהֶּׁשֶמׁש 

 _______ְל ________ ַּתֲחוֹות ְל ָאְרָצהֲהבֹוא ָנבֹוא ֲאִני ְוִאְּמ ְוַאֶחי ְלִהְׁש  )4

5( ָנא ּוְרֵאה ֶאת ְׁשלֹום ַאֶחי ְל ________ ַוֲהִׁשיֵבִני ָּדָבר ... ֶל_______ 

 _______ְל ________ ִהֵּנִני  )6

 _______ְל ________ ֶאת ַאַחי ָאֹנִכי ְמַבֵּקׁש  )7

 _______ְל ________ ֹּדָתְיָנה ָנְסעּו ִמֶּזה ִּכי ָׁשַמְעִּתי אֹוְמִרים ֵנְלָכה  )8

 _______ְל ________ ִהֵּנה ַּבַעל ַהֲחלֹומֹות ַהָּלֶזה ָּבא  )9

 ______ְל ______ ְוָיד ַאל ִּתְׁשְלחּו ּבֹו ... ַהְׁשִליכּו אֹותֹו ֶאל ַהּבֹור ַהֶּזה )10

  

  ?ִמי הּוא ֶזה
  

  ______ֶּבן ְזקּוִנים 

  _________ְוַאַחד ָעָׂשר ּכֹוָכִבים

  ___________ׁש ְוַהָּיֵרחַ ַהֶּׁשמֶ 

  __________ָׁשַמר ֶאת ַהָּדָבר

  _________ַוְיַקְנאּו ּבוֹ 

  _______ֹתֶעה ַּבָּׂשֶדה

  _______?)ִמיהּו ָהִאיׁש( ִאיׁשַוִּיְמָצֵאהּו 

                                                                             ________ַוַּיִּציֵלהּו ִמָּיָדם

  
ַהְצָלָחה ַהְצָלָחהּבְ ַהְצָלָחהּבְ ַהְצָלָחהּבְ         !!!!ּבְ



 

  _______________:ֵׁשם  בס"ד
  

  ַוֵּיֶׁשבת ַׁש ָר ּפָ 
  מ'ֲעבֹוַדת ַחָזָרה ְלֶּפֶרק 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           

  

  

  

  ?ִמי ָאַמר ְלִמי                                                                                                    
  

  

  

  

  

  

  

  

 ________ְל ________ ם ָרִעים ַהּיֹוםַמּדּוַע ְּפֵניכֶ  )1

 ________ְל ________ ֲחלֹום ָחַלְמנּו ּופֹוֵתר ֵאין אֹותֹו  )2

 ________ְל ________ ּוַבֶּגֶפן ְׁשלֹוָׁשה ָׂשִריִגים  )3

 ________ְל ________ ְׁשלֹוֶׁשת ַהָּׂשִריִגים ְׁשלֹוֶׁשת ָיִמים ֵהם  )4

 ________ְל _ _______ְוִהְזַּכְרַּתִני ֶאל ַּפְרֹעה  )5

 ________ְל ________ ְוִהֵּנה ְׁשלֹוָׁשה ַסֵּלי חֹוִרי  )6

7( ֵמָעֶלי ְל ________ ִּיָּׂשא ַּפְרֹעה ֶאת ֹראְׁש________ 

  

  :ֵּבאּוֵרי ִמִּלים     
  

  

  

  .ַהְׁשֵלם ִמַּמְחַסן ַהִּמִּלים
  

  

  

  

_ ______ָסִריֵסי ________ְמאּוָמה

___ ____ָוֶאְׂשַחט______ זֹוֲעִפים

    ________ִמְׁשַמר_____   ַוִּיְקֹצף

  _______ָׂשִריִגים _________ִנָּצה

      _______________ַסֵּלי חֹוִרי

/ ָׂשִרים ֶׁשל  /ֵּבית ַהֹּסַהר / ְוָסַחְטִתי 
  /ַסִּלים ִעם חֹוִרים / ֲעָנִפים / ֲעצּוִבים 

  ִנָּצֵני ֵּפרֹות/  ָּכַעס /ׁשּום ָּדָבר 
 

  ?ֶזהִמי הּוא    
  

  

        _______ֻגֹּנב ֻּגַּנְבִּתי •

  ______   ְוא ָזַכר ֶאת יֹוֵסף  •

        ________זֹוֲעִפים •

       _____ָוֶאְׂשַחט אֹוָתם •

      ________ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה • 

  _____אֹוְת ַעל ֵעץְוָתָלה  •

  

        ~~~~~~~~~~~~    בהצלחה!בהצלחה!בהצלחה!בהצלחה!~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 



 

  _______________________ֵׁשם  בס"ד
  

  

  ַוִּיְׁשַלחת ַׁש ָר ּפָ 
  ל"בֲעבֹוַדת ַחָזָרה ְלֶּפֶרק 

  י' – 'דְּפסּוִקים 
  
   

   .ַהְׁשֵלם ֶאת ַהְּתׁשּובֹות ִמַּמְחַסן ַהִּמִּלים      ֲעֵנה ַעל ַהְׁשֵאלוֹת.  
      

  ____.יַע לֹו ֶׁשהּוא רֹוֶצה ִלְחיֹות ִעּמֹו ּבְ ְלהֹוִד  ?ַמּדּוַע ַיֲעֹקב ׁשוֵֹלַח ַמְלָאִכים ְלֵעָׂשו )1

  ____.ִּכי ַעד ַעְכָׁשו הּוא ָהָיה ֵאֶצל ? ַמּדּוַע ַיֲעֹקב ִהְתַעֵּכב ַעד ַעְכָׁשו) 2

  "...?ִעם ָלָבן ַּגְרִּתי"ַהֵּפרּוִׁשים ְׁשֵני ָמֵהם  )3

  .ֶׁשל ַאָּבא _____ְתַקְּימּו ִּבי הַ ְוא ִה  )ָאָדם ֶׁשא ָגר ְּבַאְרצוֹ (=ֲאִני ֵגר  א':ֵּפרּוׁש     

  ְוָלֵכן א ּתּוַכל ְלַנְצֵחִני ִּכי ַהְּבָרָכה ִהיא , ִמְצֹות ָׁשַמְרִּתי) 613="ג (ְוַתְריַ  ב':ֵּפרּוׁש     

            ֲאָבל ְּבֵבית ָלָבן ִקַּיְמִּתי ִמְצֹות_____ ַנֵצַח אֹוִתי ַרק ִאם ֲאִני ַיֲעֶׂשה ּלְ ֶׁשַּתְצִליַח     

  .ְוָלֵכן א ַתְצִליַח ְלַנְצֵחִני    

  .ִאיׁש_____ ִאּתֹו ְוֵיׁש ִעּמֹו ______ ֶׁשֵעָׂשו ַמִּגיַע לְ  ?ַמה ֲענּו ַהַּמְלָאִכים ְלַיֲעֹקב) 4

  "ַיֲעֹקב ְמֹאד ַוִּיֶצר לוֹ ַוִּיָרא ) "5

  .אֹותוֹ _____  ֶׁשֵעָׂשו ?ַמּדּוַע ַיֲעֹקב ָּפַחד   

  )ֶׁשא ִהְתַּכְּונּו ַלֲהרֹוג אֹותוֹ ______ (ֶׁשא ַיֲהֹרג  ?ַמּדּוַע ִהְצַטֵער ַיֲעֹקב    

  ?ָמֵהם ְׁשלוֶֹׁשת ַהְּדָבִרים ֶׁשַּיֲעֹקב ָעָׂשה ַּכֲהָכָנה ִלְפִגיָׁשתוֹ ִעם ֵעָׂשו) 6

1  ___________(2  ___________(3____________(  

  ___ ?ֹקב ֶאת ָהָעםְלַכָּמה ַמֲחנוֹת ִחֵּלק ַיעֲ ) 7

  ._____ִיָּׁשֵאר ַהַּמֲחֶנה ַהֵּׁשִני לְ , ֵעָׂשו ַיֶּכה ֶאת ַהַּמֲחֶנה ָהֶאָחדִּכי ִאם  ?ּוַמּדּועַ     

  

  

  ,    ַיֲהֹרג,  ְלִהָּלֵחם,  400,  רֹותיֲעבֵ ,  ְּבָרכֹות,  ָלָבן,  2,  ְּתִפָּלה     :ַמְחַסן ִמִּלים     

 ,   ַהָּצָלה,  ִמְלָחָמה,  ּדֹורֹון,  ֲאֵחִרים,  ָׁשלֹום                                 

  

ַהְצָלָחה   .ּבְ



 

  _______________________:ֵׁשם  בס"ד
  

  

  ַוִּיְׁשַלחת ַׁש ָר ּפָ 
  ל"בֲעבֹוַדת ַחָזָרה ְלֶּפֶרק 

  ל' – כ"גְּפסּוִקים 
  
  ?ִמי ָאַמר ְלִמי   

  

  ____________ְל ________ ___ַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה ַהָּׁשַחר 

  ___________ְל __________א ֲאַׁשֵּלֲח ִּכי ִאם ֵּבַרְכָּתִני 

 ְל ___________ ַמה ִׁשְמ_____________  

 ְל  ___________ַהִּגיָדה ָנא ְׁשֶמ____________  

  

  ִמי הּוא ֶזה? 

  

  ___________ְלַבּדוֹ ... ַוִּיָּוֵתר  ____________ַוִּיַּקח ֶאת ְׁשֵּתי ָנָׁשיו

  ________ַּגע ְּבַכף ְיֵרכוֹ ְויִ    ______ָׂשִריָת ִעם ֱאִקים    _______ִעּמוֹ ... ַוֵּיָאֵבק

  

   .ַהְּׁשֵאלוֹתֲעֵנה ַעל 
  

  

  

  

  

  ?ֶאת ִמי ֶהֱעִביר ַיֲעֹקב ֶאת ַנַחל ַיֹּבק .ַהְׁשֵלם ֵמַהָּפסּוק

  ."_______ְוֶאת ַאַחד ָעָׂשר  ________ְוֶאת ְׁשֵּתי   _____ֶאת ְׁשֵּתי "

  .ָהָרָׁשע א ִיְתַחֵּתן ִאָּתּה_ __ַיֲעֹקב ֶהְחִּביא אֹוָתּה ַּבֵּתָבה ְּכֵדי ׁשֶ  ?ֵהיָכן ָהְיָתה ִּדיָנה

    _____. ִּכי ָחַזר ְלָהִביא ַפִחים ְקַטִּנים ׁשֶ  ?ַמּדּוַע ַיֲעֹקב ִנְׁשַאר ְלַבּדוֹ 

  ____.ָׂשרֹו ֶׁשל  -ַהַּמְלָא ? ִמי ִנְלַחם ִעם ַיֲעֹקב

  _____  ______.ַעד  ?ַעד ָמַתי הּוא ִנְלַחם ִאּתוֹ 

. ֶׁשל ַהָּיֵר ֶׁשּלוֹ ____ ָנַגע בַ  ?ַמה ָעָׂשה ַהַּמְלָא ְלַיֲעֹקב ְּכֶׁשָרָאה ֶׁשא ַמְצִליַח ְלַנְּצחוֹ 

  ________.ָהֶעֶצם ֶׁשל ַהָּיֵר ֶׁשּלֹו  ?ּוַמה ָקָרה ְלַיֲעֹקב

  .ַלה'_____ יַע ַהְּזַמן ֶׁשהּוא ָצִרי לֹוַמרִּכי ִהּגִ  ?ַמּדּוַע ִּבֵּקׁש ַהַּמְלָא ֶּׁשִּיְׁשַלח אוֹתוֹ 

ֶׁשַהַּמְלָא ְיָבְרכֹו ְוַיְסִּכים ַלְּבָרכֹות ֶׁשִּקֵּבל  ?ִּבְתַנאי ַמה ִהְסִּכים ַיֲעֹקב ְלׁשוְֹלחוֹ 

  .ֵמָאִביו



 

  _______________________:ֵׁשם  בס"ד
  

  

  ַוִּיְׁשַלחת ַׁש ָר ּפָ 
  ל"בֲעבֹוַדת ַחָזָרה ְלֶּפֶרק 

  ל"ג – א'ְּפסּוִקים 
  

  
  ?ִמי ָאַמר ְלִמי

  

  ____________ְל ________ ___ֹּכה ֹתאְמרּון ַלאֹדִני ְלֵעָׂשו ) 1

2 (ּוְלמֹוַלְדֶּת ְל ___________ ׁשּוב ְלַאְרְצ____________  

  ____________ְל ___________ ָקֹטְנִּתי ִמֹּכל ַהֲחָסִדים ּוִמָּכל ָהֱאֶמת)  3

  ____________ְל ___________ ְוֶרַוח ָּתִׂשימּו ֵּבין ֵעֶדר ּוֵבין ֵעֶדר) 4

  ____________ְל ___________ ִּכי ִיְפָגְׁש ֵעָׂשו ָאִחי ּוְׁשֵאְל ֵלאֹמר) 5

  ____________ְל ___________ ַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה ַהַּׁשַחר) 6

  ____________ְל ___________ א ֲאַׁשֵּלֲח ִּכי ִאם ֵּבַרְכָּתִני) 7

  ____________ְל ___________ א ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמ ִּכי ִאם ִיְׂשָרֵאל ) 8

  ____________ְל __ _________ָלָּמה ֶזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי ) 9

  

  

  ?הּוא ֶזהִמי      
  

  :________ַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש ִעּמוֹ  )1

 :______ַוַּיַחץ ֶאת ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתוֹ  )2

 :______ְּבַכף ְיֵרכוֹ  ַוִּיַּגע )3

 :______ֶּפן ָיבֹוא ְוִהַּכִני )4

 :_______א ִיָּסֵפר ֵמֹרב )5

 



 

  _______________________ֵׁשם  בס"ד
  

  

  ַוִּיְׁשַלחת ַׁש ָר ּפָ 
  גל"ֲעבֹוַדת ַחָזָרה ְלֶּפֶרק 

  כ' – י"ז ְּפסּוִקים
  

   .ַהְּׁשֵאלוֹתֲעֵנה ַעל     
  

  

  

  

  

 ______.לֶ ? ְלֵהיָכן ָנַסע ַיֲעֹקב ְלַאַחר ֶׁשִּנְפַרד ֵמֵעָׂשו )1

  ?_____.ּוַמה הּוא ָּבָנה ַלִּמְקֶנה ֶׁשּלוֹ __. ?___ַמה ָּבָנה ָׁשם ַיֲעֹקב ִלְבֵני ֵּביתוֹ  )2

 .ֶׁשּלוֹ ______ ִּכי הּוא ָּבָנה ָׁשם ֻסּכֹות לַ ? ַמּדּוַע קֹוְרִאים ַלָּמקֹום ֻסּכֹות )3

 :____  ____. ּוֵמֵהיָכן ִהִּגיעַ :_____ ְּבֶאֶרץ ____ :ְלִעיר "ָׁשֵלםַוָּיֹבא ַיֲעֹקב " )4

 ?ָׁשֵלם ִלְׁשֶכם ְדָבִרים ִהִּגיעַ ג' ְּבֵאּלּו      

  .ֶׁשִּנְתַרֵּפא ִמְּצִליָעתוֹ __ = ___ָׁשֵלם ּבֶ  .א

 .ְּבֵהמֹות ְּכִמֹּקֶדםַהְרֵּבה ֶׁשּנֹוְלדּו לֹו ְּבֵהמֹות ֲחָדׁשֹות ְוִנְהיּו לֹו _____= ָׁשֵלם ּבֶ  .ב

 .ֶׁשא ִנְׁשַּתַּכח ַּתְלמּודֹו ֶׁשָּלַמד ְּבֵבית ָלָבן___= __ָׁשֵלם ּבֶ  .ג

  .ְלַהֲעִמיד ָׁשם ֶאת ָאֳהלוֹ __ ___ָקָנה ֶחְלַקת ? ַיֲעֹקב ְּכֶׁשִהִּגיַע ִלְׁשֶכםַמה ָעָׂשה  )5

 ______. ֲאִבי____ ִמְּבֵני? ִמִּמי ָקָנה ַיֲעֹקב ָׂשֶדה )6

  .ְקִׂשיָטה____ ּבֶ ? ְּבַכָּמה ֶּכֶסף    

  )?_______.חּוץ ֵמֹאֶהל(ַמה ָּבָנה ַיֲעֹקב ַעל ַהָּׂשֶדה  )6

  

 

 

 

  _________ְוהּוא ָקָנה    __________הְוהּוא ָּבנָ 

 _________סּוג ֶׁשל ֶּכֶסף    _________  ֶהֱעִמיד ָׁשם



 

  _______________________:ֵׁשם  בס"ד
  

  ַוִּיְׁשַלחת ַׁש ָר ּפָ 

  ל"הֲעבֹוַדת ַחָזָרה ְלֶּפֶרק 

  ?ִמי ָאַמר ְלִמי
  

  _________ְל _ _______ֵאל ְוֶׁשב ָׁשם ַוֲעֵׂשה ָׁשם ִמְזֵּבַח –קּום ֲעֵלה ֵּבית )1

 _________ְל ________ ָהִסירּו ֶאת ֱאֵהי ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבתֹוְכֶכם  )2

 _________ְל ________ א ִיָּקֵרא ִׁשְמ עֹוד ַיֲעֹקב ִּכי ִאם ִיְׂשָרֵאל  )3

4(  ְל ________ ֵּבן ֶאל ִּתיְרִאי ִּכי ַּגם ֶזה ָל_________  

  

  .ַעֵּנה ַעל ַהְּׁשֵאלוֹת

  

  .______3. ______ 2. ______ 1? ַעל ִמי ְמֻסָּפר ְּבֶפֶרק ֶזה ֶׁשֵהם ִנְפְטרּו )1

  ?________ְמֻסָּפר ְּבֶפֶרק ֶזה ֶׁשּנֹוַלדַעל ִמי  )2

  

  ?הּוא ֶזהִמי     
  

  ________ַוְּתַקׁש ְּבֵליָדָתּה  •  _______ַוִּתָּקֵבר ַּתַחת ָהַאּלֹון •

  ________ַוַּיֵּצב ַמֵּצָבה •   _____) ________  ___2(ּוְקַהל ּגֹוִיים  •

  ?) _____ִמי א ָרַדף(ָרְדפּו ַאֲחֵרי ְּבֵני ַיֲעֹקב ְוא  •_____ ַוִּתָּקֵבר ְּבֶדֶר ֶאְפָרָתה  •

  

  .ְצַבע ָּכל ֵׁשֶבט ַּבֶּצַבע ַהַּמְתִאים :ִּבְצָבִעים

 

ֵני ֵלָאה  ֵני ָרֵחל  ָאֹדם –ּבְ ְלָהה  ָירֹוק - ּבְ ֵני ּבִ חֹל -ּבְ ה   ּכָ ֵני ִזְלּפָ   ָצֹהב –ּבְ
  

  ִׁשְמעֹון      ָּדן       ִיָּׂשׂשָכר   ִּבְנָיִמין    ַנְפָּתִלי     ְראּוֵבן   
   

 ָאֵׁשר    ְיהּוָדה     יֹוֵסף     ֵלִוי       ָּגד     ְזבּולּון



  

  __________________י:ִמ ְׁש בס"ד         
  

 
 ׁש מָ חוּ ן בְּ חָ בְ מִ 

ת  ָרׁשַ  ׁש גַּ יִּ וַ ּפָ
                                           

  
  ת:לוֹ אֵ ְּׁש ל הַ ה עַ נֵ עֲ א.  

  
 ?יןִמ יָ נְ ל ּבִ ף עַ סֵ ם יוֹ ר עִ יּבֵ ה ִד דָ הּוק יְ ַר  עַ דּומַ  )1
  

_____________________________________________________  
  
  ?עַ דּומַ , ּוֶׁשלוֹ  ה ָלַאִחיםּלָ ּגַ ְת ִה י ׁשֶ נֵ פְ ת לִ וֹ ׂשעֲ ף לַ סֵ ה יוֹ יוָ ה צִ מַ  )2

  
     _____________________________________________________  

   
 ת)וֹ יּבִס  2? (יןִמ יָ נְ יו ּבִ ִח י ָאאֵר ּוָ ּצַ ל ה עַ כָ ף ּבָ סֵ יוֹ  עַ דּומַ  )3
  

      1(_______________________ 2____ (____________________  
  

  ?ָּבאּו ֲאֵחי יֹוֵסףׁשֶ  ע לוֹ דַ וֹ ּנׁשֶ ה" ּכְ עֹ ְר י פַ ינֵ עֵ ב ּבְ טַ יּיִ "וַ  עַ דּומַ  )4
  

______________________________________________________  
  
  ? יונָ פָ לְ א ִמ צָ יָ ְׁש ה ּכְ עֹ ְר ת ּפַ אֶ  ינּובִ ב ָאקֹ עֲ יַ  ךֵר ּבֵ ה מַ  )5
  

______________________________________________________
  

  
   :הנָ כוֹ נְ ה הַ בָ ּוׁשְּת ת הַ ף אֶ קֵ הַ  ב.

  

  ~~~~~~~ .הנָ כוֹ נְ ה הַ בָ ּוׁשְּת ת הַ ף אֶ ֵק הַ  ר ּכָ חַ ק ַאַר ת וְ בוֹ ּוׁשְּת ל הַ ת ּכָ א אֶ ָר ְק ~~~~~~ 
  

  
 

 

  ה?עֹ ְר ּפַ ף לְ סֵ ה יוֹ ָאְר ים הֵ ִח ָא לּויאֵ  )1

  
  יםִמ כָ חֲ .  הַ 3ים         ִׁש לָ חֲ .  הַ 2ים           ִק זָ חֲ .  הַ 1

  
  
 



 
  בס"ד    
  

  ?םחֶ לֶ ד הַ עַ ף ּבְ סֵ יוֹ יו לְ תָ מוֹ ְד ת ַאר אֶ כַ א מָ י ִמ  )2
    

  יםלִ יָ חַ הַ .  3         יםנִ הֲ ּכֹ הַ .  2           יםִר צְ ִּמ הַ .  1
  
  ם?חֶ ים לֶ ִר צְ ִמ ף לַ סֵ ר יוֹ כַ ה מָ ד מַ עַ ּבְ  )3

    
  תנוֹ כוֹ ת נְ בוֹ ּוׁשְּת ל הַ .  ּכָ 5ים      ִד בָ עֲ לְ  -ף .  גּו4ף     סֶ .  ּכֶ 3ת      מוֹ דָ .  אֲ 2ה       נֶ ְק .  ִמ  1

  
  
  ים.ִר ּפָ ְס ִמ ת ּבְ בוֹ ּוׁשְּת .  ג
  
  __ב?__קֹ עֲ ל יַ עַ  ׁשדֶ ּקֹ הַ  חַ ה רּותָ ְר א ׁשָ ים נִ ה ׁשָ מָ ּכַ .  1
  
  ם? ____יִ ַר צְ ִמ לְ  דּוְר ב יָ קֹ עֲ ל יַ ׁשֶ  תוֹ ְח ּפַ ְׁש ִמ ת ִמ וֹ ׁשפָ ה נְ מָ ּכַ  .2
  
  ?____יובִ ָא בקֹ עֲ יַ ף לְ סֵ ח יוֹ לַ ׁשָ  תֹתנֹ אֲ ה מָ ּכַ  .3

  
 ___ה?__עֹ ְר ם ּפַ ש עִ גַ פְ נִ ׁשֶ ב כְ קֹ עֲ ה יַ יָ ה הָ מָ ן ּכַ ּבֶ  .4

  
  

  ה?א זֶ י הּוִמ ד. 
  

  ________ַוַּיְרא ֶאת ָהֲעָגלֹות _     ___ ________  ֹרֵעי ֹצאן
  

  ____ִהְתַוַּדע... ֶאל ֶאָחיו_____     __________ ֶיֶלד ְזֻקִנים
  

  ע ____________ַר ַּבת ּפֹוִטי פֶ     ________ים ִח בָ ח זְ ּבַ זְ ּיִ וַ 
  
 

 

 

  

  ַהֲעֵבר ַקו ֵּבין ַהִּמיָלה ְלֵּפירּוָׁשה ים:יּלִ י ִמ ֵר אּוּבֵ ה. 
  

  ְלַהָּצָלה              ֵחֶלב ָהָאֶרץ      
  

  ִּתְכַעס            ַוִיָּוֵתר                 
  

  ִנְׁשַאר           ִלְפֵליָטה              
 

   ַהְּדָבִרים ַהּטֹוִבים ֶׁשל ָהָאֶרץ           ּפְ ר אַ חַ יִ             
 

 

 

      

  _________________חתימת הורים:       ~~ ְּבַהְצָלָחה ַרָּבה!ְּבַהְצָלָחה ַרָּבה!~~      
  



  

  

  בס"ד  

    שאלות חזרה למבחן    
                                                                         ויגשויגשויגשויגשפרשת פרשת פרשת פרשת  

  
 פס' י"ח)פרק מ"ד מה ביקש יהודה מיוסף לפני שהחל לדבר עמו דיבורים קשים? ( )1

  
  _____________________________________________________________________ 

 ל"א) –י"ט  (פס' ?מה מנסה יהודה לשכנע את יוסף )2

  
  _____________________________________________________________________ 

 (פס' ל"ב) ?מה עונה יהודה ליוסף כששאלֹו מדוע רק הוא מתווכח עמו ולא שאר האחים )3

  
  _____________________________________________________________________ 

 (פס' ל"ג) ?במקום בנימיןלהשאיר  את מי הציע יהודה ליוסף )4

  
  _____________________________________________________________________ 

 פס' א' , רש"י) פרק מ"המדוע לא יכל יוסף להתאפק מלהתגלות לֶאחיו? ( )5

  
  _____________________________________________________________________ 

 ? (פס' א'), ומדועפני שהתגלה אל אחיומה עשה יוסף ל )6

  
  _____________________________________________________________________ 

 מדוע לא יכלו האחים לענות ליוסף? (פס' ג') )7

  
  _____________________________________________________________________ 

 (פס' ה' , ז', ח') ?שלא יתעצבו באילו דיבורים הרגיע יוסף את האחים )8

  
  _____________________________________________________________________ 

 (פס' ו') ?כמה שנים של רעב כבר עברו וכמה מהם צריכים לבוא )9

  
  _____________________________________________________________________ 

 י"א) -(ט'  ?ו ליעקב אביומה אמר יוסף לאחים שיגיד )10

  
  _____________________________________________________________________  

 סיבות 2(פס' י"ד)  ?מדוע בכה יוסף על צווארי בנימין )11

  
  _____________________________________________________________________ 

  
  
  



 

  

 

 סיבות 2ף? (פס' י"ד) מדוע בכה בנימין על צווארי יוס )12

  
  _____________________________________________________________________ 

 סיבות  2מדוע בכה יוסף כשנישק את אחיו? (פס' ט"ו)  )13

  
  _____________________________________________________________________ 

 פס' ט"ו)( ?מדוע רק אחרי שנישקם ובכה דיברו אחיו עימו )14

  
  _____________________________________________________________________ 

 (פס' ט"ז) ?"וייטב בעיני פרעה" –מדוע  )15

  
  _____________________________________________________________________ 

 מדוע אמר פרעה שעיניהם לא יחוסו על כליהם? (פס' כ')) )16

  
  _____________________________________________________________________ 

 כמה כסף וחליפות נתן יוסף לבנימין? (כ"ב) )17

  
  _____________________________________________________________________ 

  (פס' כ"ג) ?מה שלח יוסף לאביו )18
  
  _____________________________________________________________________ 

 (פס' כ"ד) ?מה ביקש יוסף מהאחים כששלח אותם לכנען )19

  
  _____________________________________________________________________ 

 (פס' כ"ו) ?איך סיפרו האחים את הבשורה לאביהם, ומדוע כך )20

  
  _____________________________________________________________________ 

 איזה סימן ראה יעקב בשליחת העגלות? (פס' כ"ז) )21

  
  _____________________________________________________________________ 

 (פס' כ"ז) ?כמה שנים לא שרתה רוח הקודש על יעקב )22

  
  _____________________________________________________________________ 

 (פס' כ"ח) ?רצה יעקב לרדת למצריםמדוע  )23

  
  _____________________________________________________________________ 

 פס' א) פרק מ"ומה עשה יעקב בבאר שבע? ( )24

  
  _____________________________________________________________________ 

 )ד'- '(פס' ב ?מה אמר ה' ליעקב בנבואה בלילה )25
  
  _____________________________________________________________________ 

 למה ה' כפל ואמר "אעלך גם עה"? (פס' ד') )26

  
  _____________________________________________________________________  
 

  



  
 

 (פס' כ"ו) ?כמה נפשות ירדו למצרים )27

  
  _____________________________________________________________________ 

 (פס' י"ב) ?בניו של מי נפטרו בארץ ישראל ומדוע )28

  
  _____________________________________________________________________ 

 (פס' כ"ז) ?כמה נפשות ממשפחתו של יעקב היו בסך הֹכל במצרים )29

  
  _____________________________________________________________________ 

 (פס' כ"ח) ?את מי שלח יעקב לרדת לפניו למצרים, ובשביל מה )30

  
  _____________________________________________________________________ 

 מי קשר את מרכבתו של יוסף ? (פס' כ"ט) )31

  
  _____________________________________________________________________ 

 (פס' כ"ט) ?מה עשה יעקב כשנפגש עם בנו יוסף )32

  
  _____________________________________________________________________ 

 )'ל(פס'  ?שנה 22מה אמר ישראל ליוסף כשראה אותו אחרי  )33
  
  _____________________________________________________________________ 

 )ל"ביוסף לפרעה שהאחים רועי צאן? (פס' מדוע סיפר  )34
  
  _____________________________________________________________________ 

 פס' ב') פרק מ"זאיזה אחים הראה יוסף לפרעה ומדוע דווקא אותם? ( )35

  
  _____________________________________________________________________ 

 מה שאל פרעה את יעקב? (פס' ח') )36

  
  _____________________________________________________________________ 

 מה בירך יעקב את פרעה לפני שיצא מלפניו? (פס' י') )37

  
  _____________________________________________________________________ 

 כ')- ס' י"דבעד מה נתן יוסף תבואה למצרים? (פ )38
  
  _____________________________________________________________________ 

 רש"י) - (פס' י"טמדוע ביקשו המצרים זרעים הרי היה רעב?  )39

  
  _____________________________________________________________________ 

 )מה החוק שעשה יוסף? (פס' כ"ד )40
  
  _____________________________________________________________________ 

 

                )מי לא מכר את אדמותיו בעד הלחם, ומדוע? (פס' כ"ו )41
  _____________________________________________________________________ 

  

 בהצלחה רבה.בהצלחה רבה.בהצלחה רבה.בהצלחה רבה.



  

  __________________י:ִמ ְׁש בס"ד         
  

  ׁש מָ חוּ ן בְּ חָ בְ מִ 
 ִבְרכֹות ַיֲעֹקב ְלָבָניו

 
 

  שת ויחי פר
  כ"ז –פרק מ"ט פסוקים ג' 

  
  ת:לוֹ אֵ ְּׁש ל הַ ה עַ נֵ עֲ א.  

    
 ?לּבֵ קַ לְ  יִר ה צָ יָ הָ ים ְׁש ִר בָ ְד ת הַ ׁשֶ לוֹ ת ְׁש ן אֶ בֵ אּול ְר יּבֵ א ִק דּוַע מַ  )1
  

_____________________________________________________  
  
  ?יוִ לֵ ן וְ עוֹ ְמ ִׁש  לּוזְ גָ  – סּוְמ ה חָ ת מָ ם" אֶ יהֶ תֵ רֹ כֵ ס ְמ מָ י חָ לֵ "ּכְ  )2

  
     _____________________________________________________  

  
  ?יוִח ר ָאכָ ׂשּׂשָ י יִ נֵ פְ ך לִ ֵר ּבָ ְת ן ִה לּובּוזְ  עַ דּומַ  )3
  

______________________________________________________  
  
  ? עַ דּומַ ּו ִיָּׂשׂשָכרל ׁשָ ְמ ה נִ מַ לְ  )4
  

______________________________________________________ 
  

 ם יהֶ ׂשֵ עֲ מַ ר ּבְ ּכַ זְ א יּוה' ׁשֶ ל לַ לֵ ּפַ ְת ב ִה קֹ עֲ יַ י ְׁש וִ לֵ ן וְ עוֹ ְמ ט ִׁש בֶ ׁשֵ ים ִמ ִׁש נָ אֲ ם הָ י הֵ ִמ  )5
  
  _______________________________________________ים?  עִ ָר הָ 
  
  

   :ב. ַהֵקף ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהְנכוָֹנה
  

  ~~~~~~~ .הנָ כוֹ נְ ה הַ בָ ּוׁשְּת ת הַ ף אֶ ֵק הַ  ר ּכָ חַ ק ַאַר ת וְ בוֹ ּוׁשְּת ל הַ ת ּכָ א אֶ ָר ְק ~~~~~~ 
  

  
 

 

  ים?ִּת ְׁש לִ ּפְ ם ּבַ קוֹ נְ יִ ל וְ אֵ ָר ְׂש ם יִ ת עַ ט אֶ וֹ ּפְׁש ן יִ ט ּדָ בֶ ׁשֵ י ִמ ) ִמ 1

  
 רֵּת ְס אֵ י וְ כַ ְד ְר מָ ) 3ן         וֹ ׁשְמ ִׁש  )2ד          וִ דָ   )1

  



 

  
   
  בס"ד  
  

  ?רׁשֶ ל אֲ ׁשֶ  תוֹ לָ חֲ ה נַ כָ ְר ּבַ ְּת ה ִה מַ ּבְ ) 2
    

  ן מֶ ׁשֵ  - ת ּיִ י זַ צֵ עֲ ּבְ ) 3    בלָ חָ ּבְ  )2           הָאבּוְת ּבִ   )1
         

  
  ?ילִ ָּת פְ ל נַ ׁשָ ְמ ה נִ מַ לְ ) 3

    
  רוֹ ׁש) 4     החָ לּוה ְׁש לָ יָ ַא  )3      ןיפוֹ פִ ְׁש  ׁשחָ נָ  )2       באֵ זְ ) 1

  
  
  ?יםִר ים מָ יִ חַ ת הַ ף אֶ סֵ יוֹ ה לְ ׂשָ י עָ " ִמ הּורּוְר מַ יְ "וַ ) 4

    
  תנוֹ כוֹ נְ  3-וְ  1ת בוֹ ּוׁשְּת  )4    לוֹ ים ׁשֶ ִח ַאהָ  )3   ים  ִּת ְׁש לִ ּפְ הַ  )2      וֹ ּתְׁש ִא ר וְ יפָ ִט וֹ ּפ  )1

  
  
  ?הדָ הּול יְ ׁשֶ  תוֹ לָ חֲ ה נַ כָ ְר ּבַ ְת ה ִה מַ ּבְ ) 5

    
  ם  הוֹ י ְּת ) מֵ 3      בלָ חָ ן וְ יִ יַ  )2ב       לָ חָ ם וְ חֶ לֵ ) 1

  
  

  ים.ילִ ִּמ ן הַ סַ ְח מַ ם  ִמ לֵ ְׁש הַ  :םקוֹ ְמ ב ּבִ תּוה ּכָ מַ ג.  
  
  _________ תוֹ אוֹ  אּונְ ׂשַ      ה'  __________ת לַ כוֹ ָר ּבְ  –ים פִ ים יָ ִר ּוּבִד 
  
  _________בכֵ וֹ ׁש     _________________ ת מוֹ דּוים ָאיִ ינַ עֵ 
  
  ____________ ןפֶ ל ּגֶ ף ׁשֶ נָ עָ     ____________ םהֶ לָ ס ׁשֶ עַ ּכַ ל הַ לָ קּוְמ 

  
  

  ק ִאְמֵרי ָׁשֶפר   \ הּומֻ ְט ְׂש ּיִ וְ    \ם  ּפָ ר אַ רּוָא  \ם  יִ ינַ י עֵ ילִ לִ כְ חַ   \ ׂשֵֹרָקה \  רֹוֵבץ ק
  

  ד. ִמי הּוא ֶזה?
  

  _________ ִּכֵּבס ַּבַּיִין ְלֻבׁשוֹ   _________  דל עַ אכַ ר יֹ קֵ ּבֹ ּבַ               
  

  _______  _______ָהְרגּו ִאיׁש             __________ רוֹ ׁש              
  

  _________ ְוַיְרָכתֹו ַעל ִציֹדן    ________ ֵראִׁשית אֹוִני              
  
  

      
  ~~ ְּבַהְצָלָחה ַרָּבה!ְּבַהְצָלָחה ַרָּבה!~~ 

  
  ____________________:ציון     _________________רים:חתימת הו      

  
 



  

  

  ראובן      
  
 ?לקבל ולא קיבלםראובן אלו שלושה דברים היה צריך  )1

  .פי שנים כי היה בכור, מלכות וכהונהת. 

 ?מדוע לא זכה ראובן לקבלם )2

 . ועל המיטה היתה השכינה מושל לאה אמאהל בלהה לאהל  את מיטת אביוכי העביר  ת.

  איך מתואר בפסוק כעסו של ראובן? )3

  " שהוא מיהר לכעוס כמו מים שזורמים מהר בנהר."פחז כמים ת.          

 מי קיבל את שלושת הדברים הללו במקום ראובן? )4

  פי שנים קיבל יוסף (את שכם), מלכות קיבל יהודה ואת הכהונה קיבל לוי. ת.     

 

  

 

  שמעון ולוי

  

 ?מה עשו שמעון ולוי האחים בעצה אחת )5

  רא "שור"הרגו את אנשי העיר שכם ורצו להרוג את יוסף שנק ת.

 ?את מה גזלו שמעון ולוי וממי גזלו זאת )6

  .ששייכת לעשו ולא לעם ישראל ...) (שהרגּואת ההתנהגות של "על חרבך תחיה" ת. 

 ?הרעים שלא יוזכר במעשיהםלה' תפלל היעקב שאנשים משבט שמעון ולוי ה מי הם )7

 .זמרי משבט שמעון וקורח משבט לוית.     

 מעון ולוי?את מה קילל יעקב במעשיהם של ש )8

  .מקולל יהיה הכעס שלהם –"ארור אפם" ת. 

  

  

  

  

  שאלות חזרה למבחן בחומש

 ברכות יעקב לבניו

 
 

  שת ויחי פר
 כ"ז –פרק מ"ט פסוקים ג' 

  בס"ד
 



  

  בס"ד      

 ?מה אמר להם יעקב שיהיה להם בגלל כעסם החזק )9

המפוזרים  וסופרים שבט שמעון יהיו מלמדי תינוקות ,הם יהיו מפוזרים בין היהודים ת.

  שרות., ושבט לוי יהיו מפוזרים בין השדות לאסוף תרומות ומעולכתוב סת"ם ללמד תשב"ר
  

  

  יהודה      

  

 ?מדוע יהודה זז הצידה )10

  כי פחד שגם אותו יוכיח אביו על המעשה עם תמר.ת. 

 יעקב בירך את יהודה שהוא יהיה... )11

   .מלך, ואחיו ישתחוו לו ת.

 ?למה נמשל יהודה )12

. בזמן שאול המלך היה דוד אריה צעיר וכשמלך דוד היה נמשל לאריה מבוגר ואריה צעיר ת.

    לאריה מבוגר.

 ?מי מצאצאיו של יהודה נמשל לאריה כורע ומי נמשל לאריה רובץ  )13

דוד המלך נמשל לאריה כורע המתכונן למלחמות... ושלמה המלך נמשל לאריה רובץ ת. 

  ם ישראל.ם עַ שבזמן שלמה המלך לא היו מלחמות כי פחדו להלחם עִ 

 ?עד מתי לא תפסק המלוכה משבט יהודה )14

 שיח יבוא.עד שהמ –"עד כי יבוא שילה"  ת.

 ?באלו דברים התברכה נחלתו של יהודה  )15

 יין. ובהרבה מרעה שיגרום להרבה חלב... –בהרבה עצי גפן ת. 

 ?איך ייראו האנשים בגלל השפע בדברים האלו )16

  עיניהם יהיו אדומות מרוב יין ושיניהם יהיו לבנות משתיית החלב. ת.

  

  

    זבולון

  

 

 ? מדוע בירך יעקב את זבולון לפני יששכר )17

 כי הוא היה מפרנס את יששכר כדי שיוכל ללמוד ברוגע בלי דאגות הפרנסה.. ת

 ?מה בירך אותו יעקב )18

  .אוניות בנמל שעל חוף היםעם השיצליח במסחרו  ת.     
  

 עד היכן נחלתו של זבולון? )19

  .עד צידוןת.            
  

  

  



     

  בס"ד       
  

  

  יששכר      

  

 

 ?מה נמשל יששכרלְ  )20

  כמו שחמור עם עצמות רחבות נושא הרבה משא כך גם יששכר ילמד  -ור גרם לחמ ת.          

  הרבה תורה, וכמו שחמור ישן עם המשא שעליו בין הגבולות כך גם יששכר יישן בישיבה ולא        

 בביתו...     

 "ויט שכמו לסבול"? - הסכים לסבול עול תורהשמה ראה יששכר  )21

 את נחלתו שהיא טובה ומוציאה פירות טובים.  ת.         

 יעקב בירך את יששכר שממנו יצאו... )22

  הסנהדרין שהם פוסקי ההלכות לעם ישראל. ת.        

  

  

  דן       

  

 

 ישראל וילחם בפלישתים?עם מי יצא משבט דן שידון את  )23

           

 שמשון. ת.       

 ?ומדוע למה נמשל דן )24

  את עקבי הסוס והרוכב שעליו נופל לאחוריו, כך גם שמשון סי שנושךלנחש שפיפון אר ת.       

  ילחם בפלישתים ויפיל אותם מהבנין (שעמד תחתיו) כמו הרוכב על הסוס שנופל לאחוריו.        

  

  

  גד      

  

 

 מה בירך יעקב את גד? )25

  לביתם צבא הראשונים שילחמו ויכבשו את הארץ וכולם יחזרוהשמשבטו יצאו גדודי  ת.        

  שלמים בלא שיחסר מהם אדם.        
  

  

  אשר      

  

 

 במה ארצו של אשר תהיה משופעת? )26

 בהרבה שמן. -בעצי זית ת.        

 למי יתנו מעדנים מנחלתו של אשר? )27

  כי יהיו לו פירות משובחים וטובים בנחלתו המתאימים למלך... למלכים. ת.        

  

 

        



     

  בס"ד     

  נפתלי      

  

 

 מה נמשל נפתלי ומדוע?לְ  )28

  לאילה שלוחה, כמו ששולחים את האיילה לשליחויות כי היא רצה מהר מכולם כך גם ת.       

  ארצו של נפתלי תוציא פירות מבושלים לפני כל הארצות.       

 מדוע יברכו ראשונה על פירותיו של נפתלי ? )29

  ן גם יברכו עליהם לפני כולם.כי מארצו יצאו פירות מבושלים לפני כולם ולכ ת.        

  

  

  יוסף      

  

 

 מה הפירוש "בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין"? )30

 בן אהוב יוסף שכל מי שרואה אותו מוצא הוא חן בעיניו ואוהב אותו. ת.        

 "וימררוהו" מי מירר ליוסף את החיים? )31

 מו אותו בבית הסוהר.מכרוהו לעבד ופוטיפר ואשתו ששרצו להורגו והאחים שלו ש ת.        

 מי נקראים "בעלי חיצים" ומדוע? )32

 בעלי לשון הרע כיון שלשונם חדה כמו חץ... ת.        

 הקשת של מי היתה יותר חזקה? )33

 "מידי אביר יעקב".... –מה'   ל-כ-ה של יוסף שלבסוף הוא נהיה משנה למלך ו ת.        

 מה הם שלושת הברכות שבירך יעקב את יוסף? )34

  שיהיו לו    .3שיהיה לו מי תהום שישקו את האדמה מלמטה.  .2שיהיה לו הרבה טל.  .1 ת.        

 הרבה ילדים.         

 מהי הברכה שה' בירך את יעקב שהתגברה  –"ברכות אביך גברו על ברכות הורי"  )35

גם את יצחק הבטיח ה' לוהבטיח ה' את א"י שלאברהם  ת.על ברכות הוריו?                

  העולם ואת הברכה הזאת הוא נותן על ראש יוסף.   וליעקב הבטיח את כל תיםפליש

 בנימין       

 לזאב טורף.  ת. מה נמשל בנימין ?לְ  )36

 יחלק שלל"? ולערביאכל עד  בבוקרמה הפירוש " )37

  בזמנים הטובים של עם ישראל     -שמבנימין יצאו אנשים שיעזרו לעם ישראל, בבוקר ת.        

  מרדכי   בגלות,  –בזמנים הקשים של עם ישראל  –ובערב  ,יחלק את שלל הגוים המלך שאול       

  .בהצלחה רבה                      ביתו של המן...          -יקחו את השלל ואסתר        



 

  _______________________:ֵׁשם  בס"ד
  

  ַוְיִחיָּפָרַׁשת 
  כ"חפס'  זמ"ִמֶּפֶרק  ֲעבֹוַדת ַחָזָרה

  טמ"ח פס' י"ַעד ֶּפֶרק 
        

  

  ?ָלָּמה: ַהְסֵּבר                
  

  

  

  

  

 ________________________________________ (יעקב) א יּוַכל ִלְראֹות  )1

 _______________________________א.   סיבות) 3(ֵרִני ְּבִמְצָרִים ַאל ָנא ִתְקּבְ  )2

 ___________________________ ג.________________________  ב.

 _______________________________________ַוִּיַּקח ֶאת ְׁשֵני ָּבָניו ִעּמֹו  )3

 ______________________________________ַוֵּיַרע ְּבֵעיָניו... ַוַּיְרא יֹוֵסף )4

 _____________________________________ָוֶאְקְּבֶרָה ָׁשם ְּבֶדֶר ֶאְפָרת  )5

_______________________________________________________  

          

  

  ?הּוא ֶזהִמי 

  

  ____________ַוֵּיֶׁשב ַעל ַהִּמָּטה          _________ַוִּיָּׁשַבע לֹו 

  _____________ִנְרָאה ֵאַלי ְּבלּוז     ______)ִהֵּנה ָאִבי חֹוֶלה(ַוֹּיאֶמר ְליֹוֵסף 

           _____________)  ֶׁשל יֹוֵסף(ִּביִמינֹו        ____________ֵמָתה ָעַלי

  ____________ )ֶׁשל יֹוֵסף(ִּבְׂשֹמאלֹו      __________   ִׂשֵּכל ֶאת ָיָדיו 

  ___________________ַוְיָמֵאן     __________ָאִביו ַוִּיְתֹמ ַיד 

  _____  _____ִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון ִיְהיּו ִלי 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ________________:ֵׁשם  בס"ד

 
 ַוְיִחיָּפָרַׁשת 

 ֲעבֹוַדת ַחָזָרה
 כ"ופס'  נ'ַעד ֶּפֶרק  טפס' כ" טמ"ִמֶּפֶרק 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 ?ִמי ָאַמר ְלִמי  
 
 

 __________ְל __________ ִקְברּו אֹוִתי ֶאל ֲאבֹוָתי )1

 __________ְל __________ ְוַעָּתה ֶאֱעֶלה ָנא ְוֶאְקְּבָרה ֶאת ָאִבי )2

3( ְל __________ ֲעֵלה ְוָקבּור ֶאת ָאִבי__________ 

 __________ְל __________ ֵאֶבל ָּכֵבד ֶזה ְלִמְצָרִים )4

5( ְל __________ ָאָּנא ָׂשא ָנא ֶּפַׁשע ַאֶחי__________ 

 __________ְל __________ ִהֶּנּנּו ְל ַלֲעָבִדים )6

 __________ְל __________ ַאל ִּתיָראּו )7
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 :ְּבִמְסָּפִרים

 

 ?________ַיֲעֹקב ֶאת ָחְנטּו ְזַמן ַּכָּמה)1

 ?__________ַיֲעֹקב ַעל ַהִּמְצִרים ָּבכּו ְזַמן ַּכָּמה)2

 ?_________ָהָאָטד ְּבֹגֶרן ְלָאִביו יֹוֵסף ָעָׂשה ֵאֶבל ְיֵמי ַּכָּמה)3

 ?_________ְּכֶׁשִּנְפַטר יֹוֵסף ָהָיה ַּכָּמה ֶּבן)4

ַהְצָלָחה  !!!ּבְ



 

  ________________:ֵׁשם  בס"ד

  
  ַוְיִחיָּפָרַׁשת 

  ֲעבֹוַדת ַחָזָרה
  "זכ –' גפס'  טמ"ֶּפֶרק 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  ?ַעל ִמי ֶנֱאַמר 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ___________ָנָחׁש ֲעֵלי ֶּדֶר       __________ַּפַחז ַּכַּמִים   

  ____________ְּגדּוד ְיגּוֶדּנּו     ____ ____ְּכֵלי ָחָמס ְמֵכרֹוֵתיֶהם  

  __________ִיֵּתן ַמֲעַדֵּני ֶמֶל    _______ְּבֹסָדם ַאל ָּתֹבא ַנְפִׁשי   

  ____________ַאָּיָלה ְׁשלָֻחה     _______ִּבְקָהָלם ֶאל ֵּתַחד ְּכֹבִדי  

  ______ִיְׁשַּתֲחוּו ְל ְּבֵני ָאִבי       ________ְלחֹוף ַיִּמים ִיְׁשּכֹון        

  ____________ְזֵאב ִיְטָרף     _________רֹוֵבץ ֵּבין ַהִּמְׁשְּפָתִים   

  

  

  

  :ִמי ִנְמַׁשל לְ                                     

     

  

  

  

  _______ ָּגֶרם ֲחמֹור      ________ ׁשֹור     

  ________ ַאְרֵיה    ______ ְׁשִפיפֹון ָנָחׁש  

   _______ ַאָּיָלה       ______ ְזֵאב  

  

ַהְצָלָחה                       !ּבְ



 

 

  _________________:ֵׁשם  בס"ד
  

  ָּפָרַׁשת ִמֵּקץ
   ל"ב –ט' ְּפסּוִקים  מ"אְלֶפֶרק ֲעבֹוַדת ַחָזָרה 

  
  
  
           

  ?ִמי ָאַמר ְלִמי  
       

 ______ְל __ _______ַּפְרֹעה ָקַצף ַעל ֲעָבָדיו ... ֶאת ֲחָטַאי ֲאִני ַמְזִּכיר ַהּיֹום )1

 _________ְל _________ תֹו ֲחלֹום ָחַלְמִּתי ּוֹפֵתר ֵאין אוֹ  )2

 _________ְל _________ ֱאִקים ַיֲעֶנה ֶאת ְׁשלֹום ַּפְרֹעה  )3

 _______ְל ... _______ ִהְּנִני עֹוֵמד ַעל ְׂשַפת ַהְיאֹור ְוִהֵּנה ִמן ַהְיאֹור עֹולֹות )4

 _________ְל _________ ְוָׁשם ִאָּתנּו ַנַער ִעְבִרי ֶעֶבד ְלַׂשר ַהַּטָּבִחים  )5

  ________ְל ________ ֵּנה ֶׁשַבע ָׁשִנים ָּבאֹות ָׂשָבע ָּגדֹול ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִה  )6

7(                                                                                                      

  ַהֲחלֹום ּוִפְתרֹונֹו 

  .ַהֲעֵבר ַקו ֵּבין ַהֲחלֹום ְלִפְתרֹונוֹ 

ְתרֹונוֹ                                                                             ַהֲחלֹוםַהֲחלֹוםַהֲחלֹוםַהֲחלֹום                         ְתרֹונוֹ ּפִ ְתרֹונוֹ ּפִ ְתרֹונוֹ ּפִ         ּפִ

        
        
        

        
        

  ּוְמַמֵהר ָהֱאִקים ַלֲעׂשֹותוֹ  •              •ֶׁשַבע ִׁשּבֹוִלים ְּבִריאֹות ְוטֹובֹות 

  ֶׁשַבע ְׁשנֹות ָרָעב •                       •ֶׁשַבע ָּפרוֹת ְּבִריאֹות ָּבָׂשר ִויֹפת ֹּתַאר 

  ֶׁשַבע ְׁשנֹות ׂשַֹבע •                                   •ת ָקִדים ַּדּקֹות ּוְׁשדּופֹ  ...ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים

  ְוִנְׁשַּכח ָּכל ַהָּׂשָבע ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים  •                   •ַּפֲעָמִים ... ְוַעל ִהָּׁשנֹות ַהֲחלֹום

  •ֶׁשַבע ָּפרֹות ָרעֹות ְוַדּקֹות ָּבָׂשר 

  •ְוא נֹוַדע ִּכי ָּבאּו ֶאל ִקְרֶּבָנה 

  _______ָוִאיָקץ     ______ָקַצף ַעל ֲעָבָדיו

  ______ָּפַתר ָלנּו    ___ַיֲעֶנה ֶאת ְׁשלֹום ַּפְרֹעה    _________ַנַער ִעְבִרי 

  _______ַוְיַחֵּלף ִׂשְמלֹוָתיו           ________עֹוֵמד ַעל ְׂשַפת ַהְיאֹור 

  

  ?ִמי הּוא ֶזה



 

  _________________:ֵׁשם  בס"ד
  

  ָּפָרַׁשת ִמֵּקץ
  מ"ו –ל"ג ְּפסּוִקים מ"א ְלֶפֶרק ֲעבֹוַדת ַחָזָרה 

  
  
  
           

  

  

  

                                                                                   ?ִּבְׁשִביל ַמה        
  

  

 ?ִּבְׁשִביל ַמה ָצִרי ֶלֱאסֹוף ֹאֶכל ְּבֶׁשַבע ַהָּׁשִנים ֶׁשל ַהּׂשַֹבע )1

____________________________________________________  

  ?ִּבְׁשִביל ַמה ָצִרי ְמֻמִּנים ְּבָכל ִעיר ְוִעיר ְוא ַמְסִּפיק ְמֻמֶּנה ֶאָחד )2

____________________________________________________  

  ? ______________________ִּבְׁשִביל ַמה ָנַתן ַּפְרֹעה ְליֹוֵסף ֶאת ַטַּבְעּתוֹ  )3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  .ֵאלוֹתַעֵּנה ַעל ַהְּׁש    
  

  

  

  

    ֵאילּו ִׁשָּׁשה ְּדָבִרים ָנַתן ְוָעָׂשה ַּפְרֹעה ְליֹוֵסף ְּכֶׁשֶהְחִליט ֶׁשהּוא ִיְהֶיה ִמְׁשֶנה ַלֶּמֶל ? 

  _____.ִהְלִּביׁש אֹותֹו ִּבְגֵדי )2 .  ּוְנָתָנּה לוֹ ______ ֵהִסיר ִמָּידֹו ֶאת הַ  )1

  .ֶׁשּלוֹ ___________ ִהְרִּכיב אֹותֹו ּבְ  )4 .  ָזָהב ַעל ַצָּוארוֹ ______ ָׂשם  )2

  .ֶׁשִּתְהֶיה לֹו ְלִאָּׁשה_____ ָנַתן לֹו ֶאת  )6 _____  _____.  ָקָרא ֶאת ְׁשמֹו  )5

    ַמּדּוַע ֶהְחִליט ַּפְרֹעה ֶׁשַּדְוָקא יֹוֵסף ָראּוי ִלְהיֹות ִמְׁשֶנה ַלֶּמֶל ?_____________  

    ______________________________________________________  

  .ַהֲעֵבר ַקו ֵּבין ַהִּמיָלה ְלֵפרּוָׁשּה    .ֵּבאּוֵרי ִמִּלים  

  ְּתבּוָאה  •                

  ְׁשִמיָרה  •                

  ָהָיה טֹוב  •                

  ָימּותּו  •                

  ְיַמֶּנה ְמֻמִּנים  •                

  ִיָּמֶנה אֹותוֹ   •                

ַהְצָלָחה  ִויָזֵרז  •                 ַהְצָלָחהּבְ ַהְצָלָחהּבְ ַהְצָלָחהּבְ         !!!!ּבְ

  •  ְוַיְפֵקד ְּפִקיִדים

  • ְוִחֵּמׁש 

  •  ִויִׁשיֵתהּו

  •    ַוִּייַּטב

  • ִּפָּקדֹון 

• ִתָּכֵרת       

   •  ָּבר  

 

© 



 

  _______________________:ֵׁשם  בס"ד
  

  ָּפָרַׁשת ִמֵּקץ
  ֲעבֹוַדת ַחָזָרה

  מ"ב פס' ט"וֶּפֶרק ַעד מ"א פס' נ"ג ִמֶּפֶרק 
  

  
  

  ?הּוא ֶזהִמי       
  

  

  

  

  

  

  

  ____________ַהַּמְׁשִּביר ְלָכל ַעם ָהָאֶרץ    ________ֲאֶׁשר ֹיאַמר ָלֶכם ַּתֲעׂשּו

  ________ַוִּיְׁשַּתֲחוּו לוֹ     ____________ְוִנְחֶיה ְוא ָנמּות

  )________ְּכַטֲעַנת ֲאדֹוֵני ָהָאֶרץ(ְמַרְּגִלים     ?)_______ְלִמי(ֶּפן ִיְקָרֶאּנּו ָאסֹון 

  ?) ________ִמיהּו(ְּבֵני ִאיׁש ֶאָחד     ?)_______ִמי ֵהם(ְּבתֹו ַהָּבִאים 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ַהֲעֵבר ַקו ֵּבין ַהִּמיָלה ְלֵפרּוָׁשּה        : ֵּבאּוֵרי ִמִּלים      

  

  ְוִהְתִחילּו              ַוִּיְׁשֹּבר

  ֵמֵאיֹפה              ְוִתְכֶלָנה

  מֹוֵכר ְּתבּוָאה              ַוְּתִחיֶּלָנה

  ְוִנְגְמרּו              ַמְׁשִּביר

  ָמַכר              ַוִּיְתַנֵּכר

  ָעָׂשה ַעְצמֹו ְּכָנְכִרי                ֵמַאִין

  ִּייםֲאִמִּת                 ֵּכִנים

 

ַהְצָלָחה ַהְצָלָחהּבְ ַהְצָלָחהּבְ ַהְצָלָחהּבְ         !!!!ּבְ

© 



 

  _______________________:ֵׁשם  בס"ד
  

  ִמֵּקץת ַׁש ָר ּפָ 
  ֲעבֹוַדת ַחָזָרה 

  ל"ג –מ"ב פס' ט"ז ֶּפֶרק 
  

  

  .ַעֵּנה ַעל ַהְּׁשֵאלוֹת
  

  ?ַמּדּוַע יֹוֵסף ָרָצה ֶׁשָהַאִחים ָיִביאּו ֶאת ִּבְנָיִמין ְלִמְצַרִים )1

___________________________________________________  

  ?ה ָאְמרּו ָהַאִחים ֶאָחד ַלֵּׁשִני ְּכֶׁשָראּו ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ָצרֹותמַ  )2

___________________________________________________  

  ? ַמה ִצָּוה יֹוֵסף ֶאת ַהְּמֻמֶּנה ַעל ַהְּתבּוָאה )3

 ___________________________________________________  

  

  ?הּוא ֶזהִמי     
  

  

  

  ___________ִאָּתנּו ָקׁשֹות... ִּדֵּבר ָהִאיׁש    ________ִליץ ֵּבינֹוָתם ַהּמֵ   

  ______ ַוֵּיֵצא ִלָּבם  ________ַוִּיֹּסב     ?)_______ֶאת ִמי(ַוֶּיֱאֹסר אֹותֹו   

  _____ַהָּקֹטן          ________ֵּכִנים ֲאַנְחנּו  _______ַוִּיְפַּתח ָהֶאָחד ֶאת ַׂשּקוֹ   

  

  .ַהְׁשֵלם ִמַּמְחַסן ַהִּמִּלים        : ֵּבאּוֵרי ִמִּלים  

  

  _______ִמְׁשָמר  ______ַוְיַצו  __________ֵחי ַּפְרֹעה   ________ַוִּיֹּסב

  _______ְוֶיֶחְרדּו          ________ֵמִליץ  ______ִמְסּפֹוא  _______ַאְמַּתְחּתוֹ 

ִנְׁשַּבע ְּבַחֵּיי 
  ַּפְרֹעה

ַׂשק 
  ֶׁשּלוֹ 

  ַתְרֵּגםְמ 
אוֶֹכל 

  ַלֲחמוִֹרים
  ִהְסּתוֵֹבב

ֵּבית 
  ַהֹּסַהר

  ִצָּוה  ָּפֲחדּו

 



 

  _______________________:ֵׁשם  בס"ד
  

  ָּפָרַׁשת ִמֵּקץ
  ֲעבֹוַדת ַחָזָרה

  מ"ג פס' י'ֶּפֶרק ַעד  מ"ב פס' ל"דִמֶּפֶרק 
  

  

  ?הּוא ֶזהִמי 
  

  

  

  

  _________________ִּכּלּו ֶלֱאכֹול      ________________ (ל"ה)ְוִיָראּו 

  _____________ַבּדֹו ִנְׁשַארְוהּוא לְ       )________2) _______  1ֵאיֶנּנּו 

ָהֵעד ֵהִעיד ָּבנּו ָהִאיׁש      ______________ֲאִׁשיֶבּנּו ֵאֶלי___________  

  _________________ַחי ...ַהעֹוד      ?)__________ִמי ֶזה(ֶיְׁש ְמַׁשֵּלַח 

  __________ִּכי לּוֵלא ִהְתַמְהָמְהנּו     ________ְוָחָטאִתי ְל ָּכל ַהָּיִמים

  

  

  

  

  

  ?ָלָּמה: ַהְסֵּבר
  

  

  _________________________________________ְוָחָטאִתי ְל ָּכל ַהָּיִמים

  _____________________________________________א ֵיֵרד ְּבִני ִעָּמֶכם

  ________________________________________ְוִאם ֵאיְנ ְמַׁשֵּלַח א ֵנֵרד

  _________________________________________________ִהְתַמְהָמְהנּו

  

  

          : ִמִּליםֵּבאּוֵרי 

  _____________ֵׂשיָבִתי  _________ִּבְלִּתי  __    _________ְּבָיגֹון

  ___________לּוֵלא  _________ְצרֹור    ________ַטֵּפנּו

  _______ִמְׁשֶּגה  __________ָהֵעד ֵהִעיד

  

  

  

  ְיָלִדים ֶׁשָּלנּו   \ַצַער   \ִהְזִהיר   \ִזְקָנה ֶׁשִּלי   \ֲחִביָלה   \ְּבִלי   \ָטעּות   \ִאם א 

 



 

 בס"ד  ֵׁשם:_______________________

  

  ָּפָרַׁשת ִמֵּקץ
  ֲעבֹוַדת ַחָזָרה
  כ"ט -ֶּפֶרק מ"ג פס' י"א 

  
  

  ִמי ֵהִביא ְלִמי?

  ְמַעט ֳצִרי ּוְמַעט ְדַבׁש__________ ְל ___________ )1

  ִמי ֶהְחִזיר ָלַאִחים) _________ְל ___________-ֶּכֶסף ִאיׁש ְּבִפי ַאְמַּתְחּתֹו ( )2

 ְוֶאת ִּבְנָיִמין... _________ְל ___________ )3

 ַמִים ַוִּיְרֲחצּו ַרְגֵליֶהם _________ְל ___________ )4

 ְנֹכאת ָוט ָּבְטִנים ּוְׁשֵקִדים _________ְל ___________ )5

 ִמְסּפֹוא ַלֲחֹמֵריֶהם _________ְל ___________ )6

 ___ֶאת ָהֲאָנִׁשים ֵּביָתה יֹוֵסף _________ְל ________ )7

 ֶאת ִׁשְמעֹון _________ְל ___________ )8

  

  

  

  

  ִמי ָאַמר ְלִמי?
  

  ּוְטֹבַח ֶטַבח ְוָהֵכן _________ְל _________  )1

  ְוֶכֶסף ִמְׁשֶנה ְקחּו ְּבֶיְדֶכם _________ְל ___________ )2

 ּוְלִהְתַנֵּפל ָעֵלינּו ְוָלַקַחת ֹאָתנּו ַלֲעָבִדים... _________ְל ___________ )3

 ַוְיִהי ִּכי ָּבאנּו ֶאל ַהָּמלֹון _________ְל ___________ )4

 ָׁשלֹום ָלֶכם ֶאל ִּתיָראּו _________ְל ___________ )5

 ֲהֶזה ֲאִחיֶכם ַהָּקֹטן _________ְל ___________ )6

 עֹוֶדּנּו ָחי? _________ְל ___________ )7

 ֱאִקים ָיְחְנ ְּבִני _________ְל ___________ )8

     

ַהצְ    ָלָחה!!!ּבְ



 

  _______________________:ֵׁשם  בס"ד
  

  ָּפָרַׁשת ִמֵּקץ
  ֲעבֹוַדת ַחָזָרה

  'מ"ד פס' וֶּפֶרק ַעד  "דמ"ג פס' כִמֶּפֶרק 
  

  

  ?ָלָּמה: ַהְסֵּבר      
  

  

  

  

  

  ___________________________________________ַוְיַבֵּקׁש ִלְבּכֹות  )1

 _______________________________) ______ֶלֶחם(ַוָּיִׂשימּו לֹו ְלַבּדֹו  )2

 _______________________________ַוִּיְתְמהּו ָהֲאָנִׁשים ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו  )3

 _____________________________________ַּבָּגדֹול ֵהֵחל ּוַבָּקֹטן ִּכָּלה  )4

  

  

  

  

  

  ?הּוא ֶזהִמי                                                     

  

  ___________ְוַהָּצִעיר    __________ַהְּבכֹור     _________ְנ ְּבִניָיְח 

  ______ֶלֱאכֹול ֶאת ָהִעְבִרים ... א יּוְכלּון  _________ַוָּיֹבא ַהַחְדָרה ... ַוְיַמֵהר

  _____________ְוַיִׂשיֵגם ַוְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם   ______________ַוִּיְׁשּתּו ַוִּיְׁשְּכרּו 

  

  

  

        .ַהְׁשֵלם ִמַּמְחַסן ַהִּמִּלים       : ֵּבאּוֵרי ִמִּלים                                                 

  

  

  

    ַוִּיְתְמהּו        _________ָיְחְנ__________  

  ___________ֲהלֹוא      _________ַוֵּתֶרב    

  ___________ְׂשֵאת )ַּכֲאֶׁשר יּוְכלּון(_________    ָידֹות 

  

  

  

  

  

  ְּפָעִמים   \ָהְיָתה ְּגדֹוָלה   \ִיֵּתן ְל ֵחן   \ִהְתַּפְּלאּו   \ֲהֵרי   \ִלְסֹחב 

 

© 



  בס"ד    

  שאלות חזרה למבחןשאלות חזרה למבחן  

    

  מ"ג מ"ג   ––פרקים מ"א פרקים מ"א   פרשת מקץפרשת מקץ
  

 מהו החלום הראשון שחלם פרעה? )1

 שבע פרות טובות ושבע פרות רעות והרעות בולעות את הטובות ולא נודע כי באו... ת.

 מהו החלום השני שחלם פרעה? )2

 י באו...שבע שבלים טובות ושבע שבלים רעות והרעות בולעות את הטובות ולא נודע כ ת.

 המכשפים וחכמי מצרים.  ת.  למי קרא פרעה שיפתרו את חלומו ולא ידעו לפותרו? )3

 )עבד3)עברי  2)נער  1 ת.   את יוסף? משקיםכינה שר ה גנאי באלו שמות )4

 מה עשו ליוסף לפני שהובא אל פרעה, ומדוע? )5

 לך...סיפרו אותו והחליפו את שמלותיו = בגדיו, כיון שהיה צריך לעמוד לפני המ ת.

 ת.על מה מרמזות שבע הפרות השמנות ושבע השיבולים היפות?  א.   פתרון החלום: )6

רעות ושבע השיבולים שדופות העל מה מרמזות שבע הפרות הדקות ו ב.    . שבע שנות שובע

והשיבולים הרעות שבלעו את על מה מרמזות שבע הפרות  ג. שבע שנות רעב.    ת. הקדים?

שמרוב הרעב החזק ישכחו בכלל  ת. "?דע כי באו אל קירבנהולא נוהשמנות והטובות "

ראות מה ה' רוצה לה ד.    שהיו פעם שבע שנות שובע = ולא נודע כי באו אל קירבנה...

 כי ממהר האלוקים לעשותו... ת. ין החלום פעמיים?לפרעה כשהראה לו את אותו ענ

 מה היתה עצתו של יוסף כדי שלא ימותו כל אנשי מצרים ברעב? )7

 לאסוף תבואה בשבע שנות השובע וכו'. ת.

 במי בחר פרעה להיות אחראי על איסוף האוכל בשבע שני השבע, ומדוע בחר דווקא בו? )8

 .יש לו רוח נבואה מה') כי ראה ש2) כי ראה שאין נבון וחכם ממנו  1ביוסף  ת.

 מה נתן פרעה ליוסף לאחר שמינהו למשנה למלך? )9

 גדי שש=פשתן, את אסנת לאשה.טבעת, שרשרת, מרכבת משנה, ב ת.

 מה שמות הילדים שנולדו ליוסף, ומדוע קרא להם כך? )10

  מנשה, כי נשני =השכיח ממני ה' את כל הצרות...  ואפרים, כי הפרני = ִהְרָּבה אותי ה'...  ת.

 ברית מילה.ת.    מה אמר יוסף למצרים שיעשו אם רוצים הם לקבל אוכל? )11

שכמו שגזר יוסף  ת.   בפניו על כך? (רש"י)לונן תמה פרעה ענה להם כשבאו לה )12

 שתתרקב תבואתם ששמרו במחסנים כך יוכל לגזור שימותו... ולכן יעשו כל מה שיאמר.

 מדוע ביקש יעקב מבניו שירדו לשבור אוכל ממצרים,  הרי היה להם עדיין אוכל? )13

  ...בעל כרחם כדי שלא יראו לאחרים שיש להם אוכל ויכריחום ליתנם להם ת.



      בס"ד

 10 ת. רים?צכמה אחים ירדו למ )14

 בנימין, כי יעקב פחד שמא ימות... ת.  מי לא ירד למצרים, ומדוע? )15

 כולם בשער אחד? (רש"י) לאמדוע ציווה יעקב את בניו שיכנסו בעשרה שערים ו )16

 שלא יהיה להם עין הרע שגיבורים הם... ת.

  מרגלים?מדוע החליט יוסף להתנכר לאחיו ולהעליל עליהם כי הם  )17

 כי החלום = הנבואה צריכה להתקיים ועדיין לא התקיימו החלומות... ת.

 במה אמר יוסף לאחים שיבחן אותם אם הם לא מרגלים? ומה רצה להרויח בכך? )18

 שיביאו את בנימין, כדי שבנימין ישתחווה לו והחלום יתקיים... ת.

 מה אמרו האחים אחד לשני כשראו שניחתה עליהם צרה זו? )19

 בגלל שלא שמענו לתחנוניו של יוסף...  זה ת.

 מדוע לא ידעו האחים שיוסף יודע את שפתם ומאזין ומבין את דבריהם? )20

 כי היה ביניהם מתרגם וזה הוכחה שבלעדיו לא מבין יוסף את שפתם. והמתרגם יצא... ת.

 בתוך השק שלו כשפתחו במלון כדי לתת מספוא לחמורו? לוימה מצא  )21

 שהושב כספו. ת.

 ת. שמא יעלילו שגנבו... נבהלו האחים כשראו שהוחזר כספם לשקיהם?מדוע  )22

  מה הציע ראובן לאביו שייעשה לו אם לא יחזיר אליו את בנימין? )23

 שיהרוג את שני בניו ת.

 שלא רצה שימותו גם נכדיו...ת.  מדוע יעקב לא הסכים לעצתו של ראובן? )24

 ם אחיו למצרים?מדוע כשנגמר האוכל היה יעקב חייב לשלוח את בנימין ע )25

 כי בלי להביא את בנימין לא יכולים הם לראות את פניו של אדוני הארץ... ת.

 יהודה. ת. מי היה ערב על בנימין? )26

 מנחה =מתנה... (לפרט) וכסף כפול.  ת. מה אמר יעקב לבניו לקחת עמם למצרים? )27

 מדוע הכינו המצרים שולחנות נפרדים ליוסף, לאחים ולמצרים? )28

 ה לשבת יחדיו...כי זה תועב ת.

 מה ההוכחה שהוכיחו האחים למנשה הממונה שהם לא גנבו את הכסף? )29

 שהחזירו את הכסף ולא השתמשו בו...  ת.

. את מנתו וגם את מנות: יוסף, אסנת, 5 ת. כמה מנות קיבל בנימין, וממי קיבלם? )30

 מנשה ואפרים. 

 בהצלחה רבה.



  

  __________________י:ִמ ְׁש בס"ד         
  

 ׁש מָ חוּ ן בְּ חָ בְ מִ 
ץ ת ִמּקֵ ָרׁשַ   ּפָ

ָרִקים מ"א   מ"ג -ּפְ
  

  ת:לוֹ אֵ ְּׁש ל הַ ה עַ נֵ עֲ א.  
  

 ה?עֹ ְר ם ּפַ לַ חָ ְׁש  ינִ ֵּׁש הַ ם לוֹ חֲ הַ  הּומַ  )1
  

_____________________________________________________  
  
  ?עַ ּוּדמָ ה, ּועֹ ְר ל ּפַ ׁשֶ  מוֹ לוֹ ר את חֲ וֹ ּתפְ ע לִ דַ א יָ י ִמ  )2

  
     _____________________________________________________  

  
  ה.לָ בְ ּטַ ת הַ ם אֶ לֵ ְּׁש הַ  :םלוֹ חֲ ן הַ רוֹ ְת ּפִ     
  

  ~~~ ף)סֵ ר יוֹ תַ פָ (ְׁש  ןרוֹ ָּת ּפִ הַ ~~~      ~~~  םלוֹ חֲ הַ ~~~  

ת פוֹ יָ ר וְ ׂשָ ת ּבָ יאוֹ ִר ּבְ  תרוֹ ּפָ ע בַ ׁשֶ 
  האֶ ְר ּמַ 

    

      תבוֹ טוֹ ת וְ יאוֹ ִר ּבְ  יםלִ ּבֳ ִׁש ע בַ ׁשֶ 

      תעוֹ ָר הַ ר וְ ׂשָ ּבָ ת הַ וֹ ּקּדָ  תרוֹ ּפָ ע בַ ׁשֶ 

      ים ִּד ת ָק פֹ ּודת ְׁש וֹ ּקּדָ  יםלִ ּבֳ ִׁש ע בַ ׁשֶ 

      הנָ ּבֶ ְר ל ִק אֶ  אּוי ּבָ ע ּכִ דַ א נוֹ וְ 

ל ם אֶ לוֹ חֲ ר) הַ זֵ ת (חוֹ נוֹ ּׁשָ ל ִה ועַ  ְ
  םיִ מָ עֲ ּפַ ה עֹ ְר ּפַ 

    

  
  ים?ִר צְ ִּמ הַ  תּוּוּמא יָ ב עָ ָר ת הַ נוֹ ע ְׁש בַ שֶ ּבְ י ְׁש דֵ ה ּכְ עֹ ְר ּפַ ף לְ סֵ ן יוֹ תַ נָ ה ְׁש ּצָ עֵ הַ ה מָ  )3
  

_____________________________________________________  
   
  ?וֹ ּב אקָ וְ ר דַ חַ ּבָ  עַ ּוּדמָ ף? ּוסֵ ל יוֹ ׁשֶ  תוֹ צָ ת עֲ אֶ  עַ ּצֵ בָ אי לְ ַר ְח ת ַאיוֹ ְה ה לִ עֹ ְר ר ּפַ חַ י ּבָ ִמ ּבְ  )4
  

_____________________________________________________  
  



  
  בס"ד

  
  ?עַ ּוּדּמָ ּום יִ ַר צְ ִּמ ים לְ ִח ַאם הָ עִ  חַ לוֹ ְׁש ים לִ ּכִ ְס א ִה ב קֹ עֲ י יַ ת ִמ אֶ  )5
  

______________________________________________________  
  
  ? םיִ ַר צְ ִּמ לְ  יןִמ יָ נְ ת ּבִ ם אֶ ָּת ִא  חַ לוֹ ְׁש ח לִ ַר כְ ה מּויֵ ְה ם יִ יהֵ בִ אֲ י ְׁש דֵ ים ּכְ ִח ַאהָ  ּוּכה ִח ּמָ לְ  )6
  

______________________________________________________  
  
  ה?ׁשָ דָ ה חֲ ילָ לִ ם עֲ יהֶ לֵ עֲ  ילּולִ עֲ א יַ י ְׁש דֵ ם ּכְ יִ ַר צְ ִמ לְ  ירּוזִ ְח ּיַ ְׁש יו נָ ּבָ ב לְ קֹ עֲ ר יַ מַ ה ָאמָ  )7

    
______________________________________________________  

  
  י?ִמ ר לְ מַ י ָאִמ ב.  

  
  ______________ל  ______________   תוֹ ין אוֹ ר אֵ תֵ פוֹ ּו יִּת ְמ לַ ם חָ לוֹ חֲ .  1
  
  ָלָּמה ִּתְתָראּו ________________ל  ________________ .2
  
3.  ָדֶ בָ עֲ  יּוא הים  _______________ל____________________לִ ּגְ ַר ְמ  י  

  
 ___________ל  ____________ ילֶ אֵ  ּוּניאֶ בִ א אֲ ם ית ִא ִמ י ָּת נַ י בָ נֵ ְׁש  תאֶ  .4

  

  ה?א זֶ י הּוִמ   .ב
  

  ________________  ֵאיֶנּנּו _________________ָנבֹון ְוָחָכם  
  

  _______________  עֹוֶדנּו ָחי___________________ ֵּכִנים ֲאַנְחנּו
  
  ים:יּלִ י ִמ ֵר אּוּבֵ   .ג

  
  ַּמָּתָנה              ְׁשֶּגהִמ       

  
  ָטעּות            ָבר                 

  
  ִתְׁשַחט           ִמְנָחה                 
 

            ְּתבּוָאה           ּוְטֹבחַ                
 
 

  ~~ ַהְצָלָחה ַרָּבה!ַהְצָלָחה ַרָּבה!ּבְ ּבְ ~~      
  _________________חתימת הורים:    

  


