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 ב"ה 

 נ"ז-ל"זא פסוקים מ"פרק  גבולות היחידה:

 . מצרים למושלשל יוסף  ומינויו מיוסף פרעה התפעלות נושא היחידה: 

 .במצרים הרעב שנות התחלת

  

 )על פי המתווה(.  3מתוך  3מספר שיעורים: 

  

 באס אביגיל כתבה:

 

לשנות הרעב, מהצעתו להתכונן ו : פרעה מרוצה מהפתרון של יוסףיוסף מתמנה למשנה למלך :כללי

 וממנה אותו למשנה למלך.

: יוסף עובר בכל מצרים, מחלק את הארץ ואוסף אוכל רב למחסנים יוסף ממלא את התפקיד

 .בערים

 .מנשה ואפרים ,ליוסף נולדים שני בנים

 ,שיוסף אסף אוכל. בזכות זה התחיל הרעב ,שבעהלאחר שבע שנות  ,: בהתאם לחלוםתחילת הרעב

  ה אפשרות לכלכל את מצרים ברעב.תיהי

  

  לספר לתלמידים סיפור: המחזה:: תחווייתי פתיחה

הוא צריך  ,לדעתכם ,ראש הממשלה החליט למנות לו סגן כדי לסייע לו בהנהגת המדינה. כיצד

 לפעול?

 להושיב אותו בשולחן המורה.ולהזמין ילד ולהלביש אותו בתור "ראש הממשלה" 

המורה עונה, לו תכונות הוא חושב שכדאי שיהיו לסגן שלו ומדוע? תוך כדי שהוא יא: לשאול אותו

 הכיתה.ילדי לשאר  יםברור הם יהיועל הלוח כדי שאת הדברים רושם 

 אח"כ מזמינים תלמיד שני שנבחר להיות הסגן.

ולא נשאר אדם רגיל מן  ,כיצד נדע שעכשיו הוא הסגן של ראש הממשלה לשאול את התלמידים:

 איך יכבדו אותו? לו תפקידים יינתנו לו?ירה? אהשו

 .כדאי להלביש את הילד בג'קט מכובד -מלבישים אותו בבגדים מכובדים •

 .נותנים לו סמכויות וכד' •

 עליו שלט מי עובד בחדר הזה וכו'.שאולי גם יינתן לו חדר מיוחד ויש לו תואר חדש,  •

 

בדו אותו והראו שהוא מקבל ילפרעה וכיצד כעכשיו נלמד בפסוקים הבאים את מי מינו בתור סגן 

 את התפקיד.

 

 

 

 

 לימוד הפסוקים: 

 הפתרון של יוסף מוצא חן בעיני פרעה ועבדיו, הם אוהבים את הפתרון. ל"ט: -פסוקים ל"ז

 "ֹעה ֵעיֵני ַפרְּ ר בְּ בָּ יַטב ַהדָּ  הוא "מצא חן בעיניו". "וייטב בעיניו"הפירוש של המילים  -"ַויִּ

 

ִנְמָצא ָכֶזה ִאיׁש, ֲאֶׁשר רּוַח ה  ושואל את עבדיו: " ,פרעה מחפש אדם המתאים לתפקיד שיוסף הציע

ם ִנְמָצא=ה    -עניין לשוני: ה' השאלהֹלִקים ּבֹו?"  -א   אִּ  ?ִלְמצֹא נּוַכל הָּ

בעקבות פתרון החלומות )יוסף היה היחיד שהצליח לפתור את חלומותיו של פרעה בניגוד לכל 

קובע כי יוסף הוא האדם המתאים ביותר לקבלת התפקיד: החרטומים והחכמים במצרים(, פרעה 

 ָנבֹון ְוָחָכם ָכמֹוָך".-"ֵאין
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מצליח להשפיע על הוא . האם בדבריו למדנו שיוסף מזכיר שם שמים להפנות שאלה לתלמידים:

מזכיר זאת פעמיים: "הנמצא כזה איש אשר רוח הוא לכן ופרעה בכך? )פרעה מבין שה' עוזר ליוסף, 

  לקים אותך את כל זאת".-לקים בו", "אחרי הודיע א-א

 .(עוזיאל בן ויונתן אונקלוס שתרגמו כפי) נבואה משמעותן אלקים״ ״רוח המילים

הוא ש וןוכימ, חכמה רוח ליוסף נתן שאלוקים הודה הוא זה במעמד, אלילים עובד היה שפרעה אף

, חלומותיו את לפתור ניסו מצרים חכמי כל שהרי, בשכלו לפתור יכול אינו אדם כזה שפתרון הרגיש

י בכך שפרעה מרכזנראה שהיה ליוסף חלק ) .דוש ה'יקיוסף בעצם  גרם ל .חכמתם להם הועילה ולא

 .(ביוסף הודה כי "רוח אלוקים" נמצאת

 

הוא רק מסייג: "רק הכסא אגדל . למלך ונותן לו כבוד למשנה ת יוסףממנה אפרעה  -פס' מ'

 ממך".

אתה תהיה  -"ַעִמי-ִפיָך ִיַשק ָכל-ֵּביִתי, ְוַעל-"ַאָתה ִתְהֶיה ַעלשליט: פרעה ממנה את יוסף להיות 

גם נדרש שו, הממלכה בהנהגת אדירה אחריות להתייחס לכך שמוטלת על יוסףהמושל על ביתי. 

 )הרחבה במסרים(. מצרים כלכלת את לנהל כדי ובתכנון בחשיבה רב עמלממנו 

 

ַעל יָך וְּ ַשק פִּ י יִּ ל ַעמִּ  ִעְנְיֵני ִנהּול ְוָכל ,ַעִמי ֶׁשל ַהֶמֶׁשק ִיְתַנֵהל ּוְפֻקדֹוֶתיָך ְדָבֶריָך ִפי ַעל -כָּ

 .ְּבָיֶדיָך ִיְהיּו ַהְמִדיָנה

 

ֵסא ַרק"מסייג: פרעה  ֶמךָּ  ַהכִּ ַדל מִּ -( ַלְמלּוָכה ֵסֶמל = ִכֵסא) .ִמְמָך ָחׁשּוב ֶאְהֶיה ֶמֶלְך ֶׁשֲאִני ְּבֶזה ַרק -"ֶאגְּ

 זה ההבדל היחיד בינינו.

 בו לבחור פרעה בלב שנתן, ליוסף' ה אהבת את פסוקיםבמהלך לימוד ה שובהמורה ידגיש 

 .המצרים כל בעיני כבודו את הגדילשו למשנהו

 

: לשאול את התלמידים מי יהיה גדול מיוסף להפנות לתלמידים שאלת חשיבה לשונית ועניינית

 ?על פי הפסוק

 הכיסא. ייתכן שיענו:

סימן שהכוונה  –גדל" אהיה צריך להיות כתוב "יגדל", אך כיון שכתוב " ,אולם אנו נציין שאם כך

 בכיסא, במלוכה.,  במה? אני פרעה אהיה גדול ממךשהיא 

 

 לציין שבדיוק כפי שיוסף הציע, כך עושה פרעה.  , ישבמהלך לימוד הפסוקים 

-מינויו )פסוקים ל"טבין ופס' ל"ג( בביטויים דומים בין הצעת יוסף )ובפרט  התלמידים יכולים לציין

דומות: פרעה בוחר ביוסף ומסביר זאת במילים , ויוסף הציע לפרעה לבחור "איש חכם ונבון"מ"א(: 

"אין נבון וחכם כמוך". יוסף הציע: "וישיתהו על ארץ מצרים", ופרעה מינה אותו: "ראה נתתי 

 .אותך על כל ארץ מצרים"

 

 הגדול הכבוד את התורה מתארתִמְצָרִים". ֶאֶרץ -פרעה ממנה את יוסף "ַעל ָכלמ"ה: -פס' מ"א

 .ליוסף פרעה העניקש הגדולהאת ו

ת ששת סימני א יזהו התלמידים ,פסוקיםהלאורך לימוד הפסוקים, והמורה יקריא בקול את 

 המלכות הניתנים ליוסף, ובכל פעם ימחאו כפיים כשמוזכר עוד סימן.
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סימן להעברת  -נתן את טבעתו להמן ואח"כ למרדכי שאחשוורוסיפור מגילת אסתר, שבו לזאת התלמידים יקשרו שייתכן  1

 הסמכות ולנתינת תפקיד של הנהגה.
שמדובר לפני מתן תורה, ועוד לא  אז נסביר ,מבית של עובדי ע"ז ם יקשו על כך שיוסף התחתן עם אישהאם התלמידי2

 עבודה של בבית גדלההיא ש אף, לאישה אסנת את לקחי עבר. יוסף מצאצא -היה קיים המושג "יהודי" אלא רק "עברי"

 לב טובת אישה ההיית שהיא מפני(, זרה לעבודה מורים היו םהכוהני כל ימים ובאותם", און כהן" היה אביה שהרי) זרה

 ויעקב ,רבקה את יצחק - אלילים עובדי בנות נשים נשאו אבותינו שגם כפי, ומשפחתה אביה בדרכי הלכה ולא' ה ויראת

 .הטובות ומידותיהן ליבן טוב בגלל - ולאה רחל את

 :בשיתוף התלמידים המחשה פעילה

. מלבושים 2. נתינת הטבעת 1)תלמידים אותם לשישה פלקטים ולחלק שישה להכין מראש ניתן 

. נתינת אסנת בת פוטיפרע 6קריאה בשם "צפנת פענח"  .5"ויקראו לפניו אברך"  .4. מרכבת המשנה 3ותכשיטים 

 לאישה(.

באמצעות אותו הוא ייגש ללוח וידביק  ",שלו"בכל פעם שתלמיד יזהה שהזכירו את הסימן 

 "סטיק טק".

 

 לאחר ההשלמה מראה הלוח                                                        

 

 

 

 

 :סימני המלכות הניתנים ליוסף

בנתינת  -1ַיד יֹוֵסף"-ַטַּבְעתֹו ֵמַעל ָידֹו, ַוִיֵתן ֹאָתּה ַעל-"ַוָיַסר ַפְרֹעה ֶאת -נתינת טבעת המלך .1

המלך חותם  -הטבעת, פרעה נותן ליוסף סמכות ושלטון. הטבעת היא אות וסימן לממשלה

 בטבעתו )ראו המחשות(.

 בבגדי הולבש יוסף -ַצָּוארֹו"-ִבד ַהָזָהב ַעלֵׁשׁש, ַוָיֶשם ְר -"ַוַיְלֵּבׁש ֹאתֹו ִּבְגֵדי -. מלבושים ותכשיטים2

 .צווארו על זהב רביד הונחו, יקרים( פשתן) שש בגדי - מלכות

 לש משנהה במרכבת רכב יוסף -"לֹו-"ַוַיְרֵכב ֹאתֹו, ְּבִמְרֶכֶבת ַהִמְׁשֶנה ֲאֶׁשר -. מרכבת המשנה3

 .מלךה

 מצרים אנשי -ֶאֶרץ ִמְצָרִים"-ְוָנתֹון ֹאתֹו ַעל ָכל"ַוִיְקְראּו ְלָפָניו ַאְבֵרְך  -. "ויקראו לפניו אברך"4

 (.יועץ מלשון" אב)" למלך אב - ״אברך״ - כבוד של בכינוי ליוסף קראו

 כבוד של מיוחד שם לו ניתן -יֹוֵסף, ָצְפַנת ַפְעֵנַח"-"ַוִיְקָרא ַפְרֹעה ֵׁשם -. קריאה בשם "צפנת פענח"5

בעזרתה ש, לחכמתו פרעה של הרבה ההערכה את המביע שם, צפונות מפענח -)שם מצרי(  וגדולה

 .ונסתרים צפונים חלומות פענחהוא 

 ..2פֹוִטי ֶפַרע ֹכֵהן ֹאן, ְלִאָשה"-ָאְסַנת ַּבת-לֹו ֶאת-"ַוִיֶתן -ישה. נתינת אסנת בת פוטי פרע לא6

 

 ביאורי מילים: 

ֵדי גְּ  .ְּביֹוֵתר ֻמְבָחר ָלָבן ִפְׁשָתן ֵמֲאִריג ֲעשּוִיים ְּבָגִדים -ֵשש בִּ

ד בִּ  .ַטָּבעֹות ַהְמֻׁשָּבץ -ַהְמֻרָּבד ַלַצָואר ַתְכִׁשיט -רְּ

ֶכֶבת רְּ מִּ ֶנה בְּ שְּ  .ַהֶמֶלְך ֶׁשל )ַלְסָגן) ַלִמְׁשֶנה ַהְמֹיֶעֶדת ַהֶמְרָכָבה -ַהמִּ

ֵרְך  .ִמְצַרִים ְּבַמְלכּות ְשָרָרה ֹתַאר -ַאבְּ

 

דיש להציג בפני התלמידים תמונות של טבעת, מרכבה ו" בִּ  ראו המחשות בסוף היחידה. -"רְּ

 

נתינת אסנת בת 

 פרע לאישה פוטי

 נתינת הטבעת

 מרכבת המשנה  מלבושים ותכשיטים נתינת הטבעת

 נתינת הטבעת

"ויקראו לפניו 

 אברך"

נתינת 
 הטבעת

קריאה בשם 

 "צפנת פענח"

 נתינת הטבעת
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 ירים לא, ורשות-ודבר בלי, והפרשים חילעל ו הנשק כלי על פיקח יוסף, (ד"מ לפסוק) אונקלוסיש לציין כי לפי תרגום  3

 .סוסים על בולרכ רגלו ואת, זין כלי לשאת ידואת  איש

ֶאֶרץ  ְּבָכל ַרְגלֹו ָידֹו ְוֶאת ָיִרים ִאיׁש ֶאת ֲאִני ַפְרֹעה; ּוִבְלָעֶדיָך, לֹא: פרעה אומר ליוסף: "פס' מ"ד

 "ִמְצָרִים

המורה יציג בצורה מצחיקה: כל פעם שמישהו רוצה להרים את היד או את הרגל שלו  המחזה:

 )המורה עושה תנועות(, הוא צריך לבקש רשות מיוסף? זה הגיוני?

 3: למה פרעה מתכוון?להפנות שאלה לתלמידים

הכוונה באמת להרמת שאנשים לא יעשו דברים בלי לקבל את רשותו של יוסף. אין היא הכוונה 

 והרגל...היד 

 

יוסף ממלא את התפקיד: יוסף עובר בכל מצרים, מחלק את הארץ ואוסף אוכל : מ"ט-פס' מ"ו

 הכניסו למחסנים שבעיר, גם אוכל מהשטח שנמצא מחוץ לערים.  .רב למחסנים בערים

 לפני שהמורה יקריא יחידת פסוקים זו,

 להפנות שאלה לתלמידים:

הוא הספיק הרבה בחייו, וגם  -כבר למדנו עליו הרבהבן כמה, לדעתכם, היה יוסף באותו זמן? 

 עלה לגדולה רבה.

 הילדים ישערו,

 שנה! הוא צעיר והגיע למעמד מכובד ביותר! 30ואז נקרא יחד את הפסוקים ונגלה שיוסף רק בן 

מגרגיר אחד הארץ הצמיחה יבול. לקמצים:  -ִלְקָמִצים" "ַוַתַעש ָהָאֶרץ, ְּבֶׁשַבע ְׁשֵני ַהָשָבע -פס' מ"ז

 קבוצות רבות של תבואה. -הוציאה קמצים רבים

 -"ֵאין ִמְסָפר ָחַדל ִלְסֹפר, ִכי-ַעד ִכי חֹול ַהָים, ַהְרֵּבה ְמֹאדכְּ ַוִיְצֹּבר יֹוֵסף ָּבר "

כמו חול הים. אספו כל כך הרבה אוכל, עד שלא ניתן  -כמו. דרך הפלגה -כ' הדמיון -חֹולכְּ 

 הכמות הגדולה.היהלספור אותו מרוב 

  

בשנות השבע, לפני שהתחילו שנות הרעב, נולדו ליוסף מאשתו אסנת שני בנים: נ"ב: -פס' נ'

 מנשה ואפרים.

 המורה יצייר על הלוח:

 

 

 
 

 באורי מילים: 

 )כך בלשון התורה( נֹוָלד -יַֻלד

ֶטֶרם   ...שֶ  ִלְפֵני -בְּ

 

 ם.יהשהם נקראו בשמותלכך התורה מסבירה לנו את הסיבה 

ַנֶשהַהְּבכֹור:    ֵּבית ָאִבי"-ֲעָמִלי ְוֵאת ָכל-ָכל-ֹלִקים ֶאת-ַנַשִני א  -"ִכי -מְּ

י   ִמֶמִני ִהְׁשִכיחַ  -ַנַשנִּ

י לִּ   ֶׁשִלי ְיִגיִעי, ַהֵסֶבל -ע מָּ

במשהו את הצער שיש לו בכך שנפרד  ממנו שהשכיח' לה להודות כדי, מנשה בשם לבנו קרא יוסף

 זמן רב כל כך.מאביו ומאחיו לזמן רב ושלא ראה אותם 

 אסנת יוסף

אפרי  מנשה
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 .טובותיולהשגחת ה' ול גם כללו התייחסותמות שש ,יוסף ואחיו -קריאת שמות בני יעקבבדומה ל 4

 

םַהֵשִני:  יִּ רָּ  ֹלִקים ְּבֶאֶרץ ָעְנִיי"-ִהְפַרִני א  -"ִכי -ֶאפְּ

י ַרנִּ פְּ   ָּבִנים ִלי ָנַתן -הִּ

י יִּ נְּ  ַצֲעִרי -עָּ

 וכן, בנים שני לו ונתן זרעו את שהרבהכך   על לה׳ להודות כדי, אפרים בשם השני לבנו קרא יוסף

 .אביו מבית רחוק היה בהן השנים כל לאורך לו שניתנה הטובה כל על

 

 אנו לומדים מידה טובה נוספת של יוסף.לבניו מקריאת השמות 

 .)של יוסף לה'( טובההכרת מידה זו: המורה יבקש מהתלמידים להגדיר מהי 

יוסף מכיר בכך שה' . 4לו שעשה טובותהיוסף קורא את שמות בניו על שם השגחת ה' עליו ולזכר 

 הוא שסייע בידו לעלות ולהצליח. 

 לכך שיוסף כל הזמן מכיר וזוכר  בקש מהתלמידים להקריא את ההוכחות מהפסוקיםנ

 )"כי נשני אלוקים", "כי הפרני אלקים"(. -שכל ההצלחה שלו היא מה' 

 

 בסביבת אף שחיו, רבות שניםמשך  אביו מבית ניתוקו שלמרות ,יוסף של צדקותו את נדגיש

 '.לה נאמן ונשאר הרעות מדרכיהם למד לא, האלילים עובדי המצרים

 

 ,שבעהשנות שהסתיימו שבע פתרונם, לאחר לבהתאם לחלומות ו תחילת הרעב: נ"ז:-פס' נ"ג

 תה אפשרות לכלכל את מצרים ברעב.יהי ,רעב, ומאחר שיוסף אסף אוכלשבע שנות ה והתחיל

 בשאר הארצות לא היה אוכל, ורק במצרים היה אוכל בזכות הצעתו של יוסף.

התלמידים להבדל המשמעותי בין המילים שנכתבות בצורה של לב הלהסב את תשומת  -עניין לשוני

 לכתוב על הלוח ולהדגיש את האותיות כ'/ח' משמעותן בדיוק הפוכה:שאך ביותר דומה 

 הסתיימו-ֶליָנהכְּ ַוִת 

 התחילו-ֶליָנהחִּ ַוְת 

 .מלמד אותנו כמה חשוב לקרוא בצורה מדויקת כי יש לזה משמעות שונה 

 

 הצליחה? הוכיחו.  האם תכניתו של יוסף אפשר להפנות שאלה לתלמידים:

"וכל הארץ  ,"ויפתח יוסף... וישבור למצרים" )"ויהי רעב בכל הארצות ובכל ארץ מצרים היה לחם",

 באו מצרימה לשבור"(

 

והם צועקים למלכם פרעה שייתן להם אוכל.  ,בשנות הרעב, נגמר האוכל שהיה לאנשי מצרים בבית

 שיפעלו לפי הנחיותיו.כדי המשנה האחראי,  -פרעה מפנה אותם ליוסף

כשהעם במצוקה, יוסף יכול לפתוח את לצבור תבואה בשנות השבע, עכשיו בזכות זה שיוסף דאג 

 צבירת בתכנון רבה מחשבה השקיע יוסףלאנשים הרעבים.  תבואהמחסנים ולמכור  -אוצרותה

 .המשימה להצלחת בפועל עמל וגם, שמירתובו המזון

 כל אחד הביא רק )הרי ין שאנשי מצרים בעצמם גם אספו אוכל צואפשר להזכיר שמ

 משלו(. היו מחסניםחמישית לפרעה, אז לכל אחד גם 

 מדוע הם באים מיד לפרעה? למה הם אינם משתמשים באוכל שהם צברו בעצמם? ,אם כן 
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במחסנים של אותה תבואה )ראו  גדלה,המדרש אומר שיוסף ידע לתת את העפר שבו התבואה 

כל אנשי מצרים לא הכירו את החכמה ה. לעומת זאת, וכך התבואה נשמר ,רש"י לפסוק מ"ח(

 הם באו ליוסף. וכך ,ולכן התבואה שלהם התקלקלה, אתהז

 

 תבואה ששוברת את הרעב.  -שבר  -""ַוִיְׁשֹּבר ְלִמְצַרִים ו:פס' נ"

זו הזדמנות ) את הכוונה נדע לפי ההקשרתבואה.  למכוראו  לקנותזה פועל, שפירושו  "וישבור"

 .(טובה להסביר ולהדגים על פירוש מילים לפי הקשר

 לוקח השבר-הקונהנותן השבר,  -המוכר
 

)האנשים היו צריכים לשלם על האוכל, למרות שהם נתנו אותו בעצמם לשליט, מכיוון שהם נתנו 

 אותו כמס, וזה כבר לא שלהם.(
 

שהארץ רעבה? אלא בכך מה הכוונה  -ֶאֶרץ ִמְצַרִים"-"ַוִתְרַעב ָכל אפשר להפנות שאלה לתלמידים:

 בארץ.התושבים  -אנשי הארץ

  

)הם לא ידעו  מגיעים למצרים כדי לקנות אוכל מחוץ למצריםואנשים גם  ,הרעב מתחזק :זפס' נ"

 .כמו יוסף ופרעה שיהיה רעב, ולא התכוננו מראש כפי שפעלו המצרים בהכוונתו של יוסף(

 

 הצעות להמחשה: 

 תמונות להמחשת הנלמד:

  ".עציון אורות"ו בארי דן הרב של התמונות מאגרתוך מתמונות אלו 

 תמונה של טבעת המלך                                                                         
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 .הנאמר בתפילת קבלת שבת בליל שבת. נתחבר על ידי הרב שלמה אלקבץ מהמקובלים בעיר צפת" לכה דודי" פיוטמתוך ה 5

 תמונות של רביד זהב: 

   
 תמונות של מרכבה מצרית:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

או באופן  ,אפשר שכל תלמיד יכיןהכנת רביד כמו של יוסף:  -הצעה לפעילות בסוף השיעור 

 כקישוט כיתה. ,כיתתי

 תבליטים. ייצרו)בצד ההפוך( ו יחרטוואז התלמידים  ,ניתן להביא לתלמידים חמרן בצבע זהב

 

 מסרים והפנמה: 

בזכות התכנון היעיל של יוסף שהסתמך על "רוח האלוקים",  - 5. "סוף מעשה במחשבה תחילה"1

עמל רב  יעוהשק ,יוסף גילה אחריות רבההוא מצליח להציל את כל אנשי מצרים והאזור מרעב. 

 הצלה לכל האזור. אפשרהזאת בצורה מעולה ש שהוע ,מצרים כלכלת את לנהל כדי ובתכנון בחשיבה

 קישור המסר לחיי התלמידים הצעירים:

 ,? )למשללתכנן משהו מראשבהם מקרים בחייהם הם מכירים שחשוב  אילולקיים דיון עם הילדים 

לבדוק שיש את כל המצרכים לפני שמתחילים לאפות או לבשל משהו, כשמכינים אירוע כמו בר 

 מצוה/חתונה וכו', כשבונים או משפצים בית, כשמכינים יצירה מורכבת וכד'(

כמו  -רבה והם עומדים בה אחריותאפשר גם לדבר על מצבים בהם הילדים מרגישים שניתנת להם 

ב משהו שביר, לענות על מבחן בלי השגחה, לשמור על חפץ יקר ערך לשמור על אחים קטנים, לסחו

 וכד'.
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ל מה' ומודה לה' בקריאת שמות בניו, כך גם אנו מכירים וכמו שיוסף אומר שהכ - . הכרת הטוב2

 טיב אתנו.יטובה לקב"ה, להורים ולמורים ולכל מי שמ

כל ילד כותב במחברת כמה שורות על מה הוא מכיר טובה לקב"ה. מופיע גם לאורך  -משימת יישום

 התפילה שמודים לה' בכל יום. 

  

ו על ההתגשמות בפועל של החלומות של פרעה. מה שיוסף פתר לו, קרה בפסוקים אלה למדנ :סיכום

רעב. גם יוסף וגם בצורה מדויקת, ובזכות הצעתו של יוסף, אנשי מצרים והסביבה ניצלו מחרפת 

 פרעה מבינים ומודים בכך שה' מוביל את המהלכים ושהכול מכוון מלמעלה ולא קורה "במקרה".

ניתן להשוות בין מצבו של יוסף לפני חלום פרעה )עבד, בבית הסוהר, ללא חופש(  ,להעצמת הבנה זו

, (. בהקשר לכךלבין מצבו לאחר החלום )משנה למלך, אחראי על כל מצרים, מרכבה, בגדי מלכות

יתמנה לתפקיד גרם לכך שיוסף הוא ה' מנהל את המאורעות, ו - ההזגדול היבינו מי גרם לשינוי  הם

 משנה למלך.ה


