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ֶרק לז ּפֶ

ב

ג

ד

ה

ִמּלֹון

ַוֵּיֶׁשבָּפָרַׁשת

סּוִקים אּפְ   ַהּנֹוׂשֵ

ְנַאת ָהַאִחים.א-יא ֲחלֹומֹות יֹוֵסף ְוׂשִ

ִליַחת יֹוֵסף ֶאל ָהַאִחים.יב-יז ׁשְ

ִליִכים אֹותֹו ַלּבֹור.יח-כד ָהַאִחים רֹוִצים ְלָהִמית ֶאת יֹוֵסף ּוַמׁשְ

ְמִכיַרת יֹוֵסף.כה-ל

ׂשֹוָרה ְלַיֲעֹקב ַעל מֹות יֹוֵסף.לא-לה ַהּבְ

ִחים.לו ּבָ ר ַהּטַ ְמִכיַרת יֹוֵסף ְלפֹוִטיַפר ׂשַ

סּוִקים א-יא ֲחלֹומֹות יֹוֵסף ְוִׂשְנַאת ָהַאִחים  ּפְ

ּצֹאן – רֹוֶעה ִעם ֶאָחיו ֶאת ַהּצֹאן. רֶֹעה ֶאת ֶאָחיו ּבַ

יֶהם ָהָרִעים. ָתם ָרָעה– ַמֲעׂשֵ ּבָ ּדִ

ר. ָהָיה ְמֻבּגָ ׁשֶ ּנֹוַלד לֹו ּכְ ן ְזֻקִנים – ֶיֶלד ׁשֶ ּבֶ

ְנאּו אֹותֹו(. י ׂשָ לֹום )ּכִ לֹם – לֹא ָיְכלּו ֲאִפּלּו לֹוַמר לֹו ׁשָ רֹו ְלׁשָ ּבְ ְולֹא ָיְכלּו ּדַ

ֹנא אֹותֹו. ֹנא אֹתֹו - ִלׂשְ ׂשְ
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ז

י

יא

ִמּלֹון

ים – אֹוְסִפים ֶאת ָהֲאֻלּמֹות. ִמים ֲאֻלּמִ ְמַאּלְ

ְקְצָרה. ּנִ ּבֹוִלים ׁשֶ ת ׁשִ ה - ֲאֻגּדַ י. ֲאֻלּמָ ּלִ ה ׁשֶ ִתי – ָהֲאֻלּמָ ֲאֻלּמָ

ָבה – ֶנֶעְמָדה.  ִנּצָ

נּו. יָנה –ּפָ ֻסּבֶ ּתְ

ְגַער ּבֹו ָאִביו – ָאִביו ָנַזף ּבֹו. ַוּיִ

ֲהבֹוא ָנבֹוא? – ַהִאם ָנבֹוא?

ם.  ֵ ּשׁ ין ִלְראֹות ָמַתי ַהֲחלֹום ִיְתּגַ ָבר – ִהְמּתִ ַמר ֶאת ַהּדָ ׁשָ

ְרִמילֹון. ּתַ ּבַ ים ׁשֶ ּלִ א ֵמַהּמִ ַטע ַהּבָ ִלימּו ֶאת ַהּקֶ סּוִקים א-יא, ְוַהׁשְ א. ִקְראּו ּפְ

ִסים. ה לֹו __________ ּפַ ָניו, ְוהּוא עֹוׂשֶ ל ּבָ ָרֵאל אֹוֵהב ֶאת יֹוֵסף ִמּכָ ִיׂשְ

ִאים ּבֹו, ֵהם ֲאִפּלּו לֹא ְיכֹוִלים לֹוַמר לֹו _____________. ֲאֵחי יֹוֵסף ְמַקּנְ

ּוְמִכיִנים  בּוָאה  ּתְ קֹוְצִרים  ֶדה,  ּשָׂ ּבַ ִנְמָצִאים  ְוֶאָחיו  הּוא  ׁשֶ חֹוֵלם  יֹוֵסף 

._____________

ֶאָחיו  ל  ׁשֶ ָהֲאֻלּמֹות  ְוָכל  עֹוֶמֶדת,  ּלֹו  ׁשֶ ה  ָהֲאֻלּמָ י  ּכִ יֹוֵסף  רֹוֶאה  ֲחלֹומֹו  ּבַ

____________ ֵאֶליָה.

 ____________ ה  ְמַנּסֶ הּוא  ׁשֶ ִבים  חֹוׁשְ ֵהם  יֹוֵסף,  ַעל  ּכֹוֲעִסים  ָהַאִחים 

ֶהם. ּבָ

ֲחִוים לֹו. ּתַ ֶמׁש, ַה________ ְוַהּכֹוָכִבים ִמׁשְ ֶ יֹוֵסף חֹוֵלם ֲחלֹום נֹוָסף, ּובֹו ַהּשׁ

ָאִביו, ִאּמֹו ְו___________  ֵכן ׁשֶ יֹוֵסף ְוׁשֹוֵאל אֹותֹו ַהִאם ִיּתָ ָרֵאל ּגֹוֵער ּבְ ִיׂשְ

ֲחוּו לֹו?  ּתַ ִיׁשְ

לֹום.  ֲחוֹות, ׁשָ ּתַ תֶֹנת, ִלְמׁשֹל, ִמׁשְ ְרִמילֹון: ֶאָחיו, ֲאֻלּמֹות, ָיֵרַח, ּכְ ּתַ
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תֶֹנת  ה לֹו ּכְ י ֶבן ְזֻקִנים הּוא לֹו, ְוָעׂשָ ָניו ּכִ ל ּבָ ָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמּכָ ב. "ְוִיׂשְ

סּוק ג(. ים" )ּפָ ּסִ ּפַ

ן ְזקּוִנים. הּוא ּבֶ ֵני ׁשֶ ָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמּפְ ִיׂשְ

ן ְזקּוִנים"? ירּו: ַמהּו "ּבֶ ַהְסּבִ

________________________________________________

________________________________________________

ג. 1. ָמה ֵהִכין ַיֲעֹקב ְליֹוֵסף?  _____________________________

ל יֹוֵסף ֵמָאִביו. ּבֵ ּקִ ֶגד ׁשֶ ר ֶאת ַהּבֶ 2. ַנּסּו ְלַצּיֵ

ָרֵאל ְליֹוֵסף?  ל ִיׂשְ גּוַבת ָהַאִחים ְלַיֲחסֹו ׁשֶ ד. 1. ָמה ָהְיָתה ּתְ

________________________________________________

ָרֵאל ְליֹוֵסף? ל ִיׂשְ ר ָראּו ֶאת ַיֲחסֹו ׁשֶ ֲאׁשֶ ֵלב ָהַאִחים, ּכַ 2. ֵאיֶזה ֶרֶגׁש ִהְתעֹוֵרר ּבְ

________________________________________________

ְך. רּו ַעל ּכָ ה? ַסּפְ ׁשָ ם ֶאת אֹוָתּה ַהְרּגָ ּתֶ ׁשְ ם ִהְרּגַ ם ַאּתֶ 3. ַהִאם ּגַ

________________________________________________

________________________________________________
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סּוִקים ה-ז. ה. ִקְראּו ּפְ

ָצהֹב.  ָירֹק, ְוֶאת ֲאֻלּמֹות ָהַאִחים ּבְ ל יֹוֵסף ּבְ תֹו ׁשֶ ְפֵניֶכם ִצְבעּו ֶאת ֲאֻלּמָ ּלִ ּיּור ׁשֶ ּצִ ּבַ

ל ֲאֵחי יֹוֵסף ְלַיד ֲאֻלּמֵֹתיֶהם .  מֹות ּכָ ְתבּו ֶאת ׁשְ ּכִ

סּוִקים ח-יא.  ו. ִקְראּו ּפְ

מּות. ל ּדְ ֶגת ּכָ ל יֹוֵסף, ְוִכְתבּו ֶאת ִמי ְמַיּצֶ ִני ׁשֶ ֵ רּו ֶאת ַהֲחלֹום ַהּשׁ ַצּיְ
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ִאים ְוִכְתבּו:  סּוִקים ַהּבָ ז. ִקְראּו ֶאת ַהּפְ

ִתי"  ֲחֶויןָ  ַלֲאֻלּמָ ּתַ ׁשְ יָנה ֲאֻלּמֵֹתיֶכם ַוּתִ ה ְתֻסּבֶ ָבה, ְוִהּנֵ ִתי ְוַגם ִנּצָ ה ָקָמה ֲאֻלּמָ "ְוִהּנֵ

סּוק ז(. )ּפָ

ֲחִוים ִלי"  ּתַ ר ּכֹוָכִבים ִמׁשְ ֵרַח ְוַאַחד ָעׂשָ ֶמׁש ְוַהּיָ ֶ ה ַהּשׁ י ֲחלֹום עֹוד, ְוִהּנֵ ה ָחַלְמּתִ "ִהּנֵ

סּוק ט(. )ּפָ

ָמה ּדֹוִמים ַהֲחלֹומֹות ֶזה ְלֶזה? 1. ּבְ

________________________________________________

ה? ָמה ׁשֹוִנים ַהֲחלֹומֹות ֶזה ִמּזֶ 2. ּבְ

________________________________________________

ר ָלֶהם ַעל ַהֲחלֹומֹות?  ּיֹוֵסף ִסּפֵ גּוַבת ָהַאִחים ְלַאַחר ׁשֶ ח. ָמה ָהְיָתה ּתְ

________________________________________________

ר יֹוֵסף ְלָאִביו? ________________________ ט. 1. ֵאיֶזה ֲחלֹום ְמַסּפֵ

________________________________________________

סּוק י(.  ?" )ּפָ ר ָחָלְמּתָ ה ֲאׁשֶ ְגַער ּבֹו ָאִביו ַוּיֹאֶמר לֹו: ָמה ַהֲחלֹום ַהּזֶ 2. "ַוּיִ

גּוַבת ָאִביו. __________________________ ּתְ ְלׁשֹוְנֶכם ֶאת  ּבִ ְתבּו  ּכִ

________________________________________________

ֶדֶרְך זֹו?  ָרֵאל ּבְ 3. ַמּדּוַע ָנַהג ִיׂשְ

ָבִרים לֹא ְנכֹוִנים. ר ּדְ הּוא ְסָתם ְמַסּפֵ ב ׁשֶ י ָחׁשַ    ּכִ

ְנאּו אֹותֹו. ָהַאִחים ִיׂשְ י לֹא ָרָצה ׁשֶ    ּכִ

הּוא ָחצּוף. ב ׁשֶ י ָחׁשַ    ּכִ
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ַאף  ית, ׁשֶ ֵראׁשִ ׁש ּבְ ֻחּמַ ם ּבְ ֲעֵליֶהם ְלַמְדּתֶ ים נֹוָסִפים, ׁשֶ מֹות ֲאָנׁשִ ְתבּו ׁשְ י. ּכִ

ֵהם ָחְלמּו ֲחלֹום.

________________________________________________

ם. ם ַאּתֶ ֲחַלְמּתֶ ְתבּו ַעל ֲחלֹום ׁשֶ יא. ּכִ

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

 ַעל ְקֵצה ַהָּלׁשֹון 

יָנה – ִהְסּתֹוְבבּו ּוָפנּו. ֻסּבֶ ּתְ
ְלָחן. ֻ ִביב ַלּשׁ ִבים ִמּסָ ים – יֹוׁשְ        ְמֻסּבִ

יף, ָהַלְך ָסִביב.               ָסַבב – ִהּקִ
ה. ֲחֻנּכָ ָלִדים ּבַ סֹוְבִבים ַהּיְ ּמְ                      ְסִביבֹון –  ַצֲעצּוַע ׁשֶ

כֹון. ֶדר ַהּנָ י ַהּסֵ ִאים ַעל-ּפִ ִטים ַהּבָ ּפָ ׁשְ רּו ֶאת ַהּמִ יב. ַסּדְ

ֲחִוים לֹו. ּתַ ֵרַח ִמׁשְ ֶמׁש ְוַהּיָ ֶ ּבֹו ַהּשׁ ר ְלֶאָחיו ְוָאִביו ַעל ַהֲחלֹום, ׁשֶ __  יֹוֵסף ְמַסּפֵ

תֹו. ֲחוֹות ַלֲאֻלּמָ ּתַ ֶהם ִמׁשְ ּלָ ּבֹו ָהֲאֻלּמֹות ׁשֶ ר ְלֶאָחיו ַעל ַהֲחלֹום, ׁשֶ __  יֹוֵסף ְמַסּפֵ

ים, ְוֶאָחיו ׂשֹוְנִאים  ּסִ תֶֹנת ּפַ ה לֹו ּכְ ָניו ְועֹוׂשֶ ל ּבָ ָרֵאל אֹוֵהב ֶאת יֹוֵסף ִמּכָ __  ִיׂשְ

ְך. אֹותֹו ַעל ּכָ

ְנאּו אֹותֹו. ֶאָחיו לֹא ִיׂשְ ֵדי ׁשֶ יֹוֵסף ּכְ ָרֵאל ּגֹוֵער ּבְ __  ִיׂשְ

indd   25.דרשמ_ירחא_ב_תרבוח 11/07/2016   11:31:39


