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  להתענג בפרשה
 

 

 שאלות בפרשת ויגש

 

  מדור השאלות

  תשובה  להשא  

  .א

אלו פרטים מוסיף 

יהודה בדבריו 

ליוסף שלא נזכרו 

  )6(? בפרשת מקץ

  

  .ב

האם התוספות 

' שבתשובה א

נוספו כעת או 

  ?שאכן נאמרו אז

  

  .ג

האם תמיד אמרו 

האחים על יעקב 

  ?עבדך אבי

  

  .ד
האם ליעקב היה 

  ?ברור שיוסף מת
  

  .ה

אם יהודה היה 

נשאר לעבד האם 

היה מקיים בזה 

? את הבטחתו

  ?הולמ

  

  מדור השאלות

  תשובה  להשא  

  .ו

איזו שאלה שאל 

יהודה ללא צורך 

  ?בתשובה

  

  .ז

האם יש בבקשת 

יהודה הגיון 

  ?מקובל

  

  .ח
למה נבהלו אחי 

  ?יוסף מפניו
  

  .ט

למה לא המשיכו 

האחים לשנוא את 

  ?יוסף

  

  .י

האם אחי יוסף 

באמת לא צריכים 

כיון , להעצב

שלמחיה שלחם 

  '?ה

  

  .יא
איזו נבואה אמר 

  ?יוסף לאחים
  



  מדור השאלות

  תשובה  להשא  

  .יב

איזה ביטוי אמר 

שלא היה  יוסף

אומרו בפני 

  ?פרעה

  

  .יג

כמה פעמים 

' מזכיר יוסף שם ה

  ?בדבריו לאחיו

  

  .יד

האם הסיבה של 

לבדה ' פן תוורש'

מצדיקה את 

ירידת יעקב 

  ?למצרים

  

  .טו

באיזה תואר 

מכנה יוסף את 

יעקב בדברו עם 

  ?אחיו

  

  .טז

איזו סיבה 

מחייבת היתה 

ליוסף לתת לאחיו 

  ?שמלות

  

  .יז

באלו דברים ייחד 

מין יוסף את בני

  )3(? לעומת אחיו

  

  .יח

מה עשה יוסף 

לאחיו שלא נאמר 

  ?שעשה לבנימין

  

  .יט

היכן מפורש 

שפרעה הסכים 

שמשפחת יוסף 

  ?יקבלו אוכל חינם

  

  .כ

מה היה הדבר 

המיוחד ביותר 

ששלח יוסף 

  ?ליעקב

  

  מדור השאלות

  תשובה  להשא  

  .כא

כמה שנים עברו 

מנבואת יעקב 

הקודמת עד 

הנבואה בבאר 

  ?שבע

  

  .כב

כמה ממשפחת 

יעקב באו 

כולל , למצרים

? אלו שלא נמנו

פרט את הנוספים 

  !70-על ה

  

  .כג

על איזה יחיד 

נאמר תואר של 

  ?רבים

  

  .כד
באיזה סיכום של 

  ?רשימה חסר אחד
  

  .כה

האם לאה היתה 

? עדיין קיימת

מפרשה ! (הוכח

  )אחרת

  

  .כו

איזו שינוי יש 

לגבי בלהה 

  ?וזלפה

  

  .כז
האם בלהה וזלפה 

  ?היו קיימות
  

  .כח
מה הסדר שנמנו 

  ?תולדות יעקב
  

  .כט

תואר נזכר איזה 

רק על אחת 

  ?הנשים

  

  .ל

איזה שם קבוצה 

מצאצאי יעקב לא 

  ?מדוייק

  



  מדור השאלות

  תשובה  להשא  

  .לא

אלו נזכרים 

ביחידות ברשימת 

משפחת יעקב 

שאינם מכלל 

  )11(? השבעים

  

  .לב
מי נזכר פעמיים 

  ?ברשימה
  

  .לג

בן כמה היה יוסף 

כשיעקב בא 

  ?אליו

  

  .לד

כמה שנים היה 

יוסף מנותק 

  ?מיעקב

  

  .לה
האם פרעה ענה 

  ?לאחי יוסף
  

  .לו

איזו הצעת עבודה 

קבלו האחים 

  ?מפרעה

  

  .לז

האם מצרים 

מתעבים לגמרי 

? את רועי הצאן

  ?ומנין

  

  .לח

אם יעקב לא היה 

אומר בן כמה 

הוא האם היינו 

יודעים את גילו 

  ?באותה עת

  

  .לט

מי הוא המלך 

היחיד שבירך 

לא (? אחרים

  )בפרשה

  

  .מ
העלה את ' האם ה

  ?יעקב ממצרים
  

  מדור השאלות

  תשובה  להשא  

  .מא
האם שייך לשון 

  ?מיתה על אדמה
  

  .מב
האם שייך לשון 

  ?עבדות על אדמה
  

  .מג

אלו שלבים היו 

במצרים ברכישת 

  ?הלחם

  

  .מד
? מי הרויח מהרעב

)3(  
  

  .מה
מי הפסיד 

  )2(? מהרעב
  

  .מו

מי לא הרויח ולא 

? הפסיד מהרעב

)1(  

  

  .מז
מי עבר דירה ומי 

  ?לא
  

  .מח

באלו שלש 

ארצות גרו 

  ?ישראל

  

  .מט

מי נזכר בפרשה 

ואנו לא יודעים 

  )10(? את שמו

  

  .נ

אירועים  באלו

גם , 8(? בכה יוסף

  ).מפרשות אחרות

  

  .נא

מי לא נאלץ 

למכור את 

  )2(? אדמתו

  

  .נב
כמה שנים עברו 

  ?במהלך הפרשה
  



 

  מדור המספרים
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  מדור שמות האישים

  )ם האב או האםש(בן   שם  

    ש
      ש

      ש

      ת

 

  מדור תוארי אדם

 התואר  
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  מדור תוארי אדם

 התואר  

    ש

 

  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  

    א

    ב

    ב

    ח

    מ

    ס

    צ

 

  סיכום ההצעות לדין בנימין ואחיו

  המציעים
דין 

  האחים

דין 

  בנימין

      האחים

האיש שעל בית 

  יוסף
    

      יהודה בבית יוסף

      יוסף

      יהודה בפעם השניה

 

  גוףמדור חלקי 
  החלק  

    א

    ג

    י

    ע

    פ

    פ

    צ

 

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

    ב

    ז

    ח

    כ

    כ

    ל

    מ

    מ

    ע

    ש

    ת

  

  חישוב צאצאי יעקב לפי סוגים

  מספר  סוג

    ילדי יעקב

    נכדים

    נינים

    זכרים

    נקבות

    צאצאי הנשים

    צאצאי השפחות

    בני לאה וזלפה

    בני רחל ובלהה

    רדו למצריםי

    היו במצרים

    נולד במצרים

    היו להם ילדים

    לא היו להם ילדים

מתו לפני הירידה 

  למצרים
  

    לא נזכר בשמו



 

  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

    גופנו

    הנה

    וינהיגם

    ויקשור

    ותתעייף

    חלקים

    נגמר

    נשקר

 

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

      אפס

     יםבסוס

     בעירכם

     גויתנו

     גושן

    וילקט
     ויפג

     ויתום

     וכלכלתי

     ומזון

     ותלה

     חליפות

     חריש

     טענו

     נבהלו

     עגלות

     רעמסס

     תחוס

     תיוורש

     תרגזו

     תשם

 

  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  ביקור אחי יוסף בבית פרעה  

  ביקור יעקב בבית פרעה  

  שת יהודה לשחרור בנימיןבק  

  גילוי יוסף  

  ליעקב' התגלות ה  

  ירידת יעקב וביתו למצרים  

  
ניהול יוסף את מצרים בשנות 

  הרעב

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

    בדוונא    וקרב

    תתנצון    אצטלון

    ואשתלהי    אדביקו

    חלקין    תחום

    ואחסינו    נשכח

    לגזרא    לבר זרע

  

  הפטרהמדור ה

  תשובה  שאלה  

  .א

מה הקשר בין 

הפרשה 

  ?להפטרה

  

  .ב

אלו לשונות של 

פסוקים נזכרים 

  ?בתפילה

  

  .ג

האם בזמן 

הנביא יחזקאל 

היו ישראל שתי 

  ?מלכויות

  

 



  חידה

    ,צחוק לא עשה לי

    ,עבד אשר לי

    ,כל השומע לי

    .אדוני יצחק לי

    

 ?מי אני

  

  



                    ד"בס

 ויגש שאלות בפרשתתשובות ל

  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .א

אלו פרטים מוסיף 

יהודה בדבריו 

ליוסף שלא נזכרו 

  )6(? בפרשת מקץ

היש לכם אב או '

ויותר הוא ', 'אח

לבדו לאמו ואביו 

ואשימה ', 'אהבו

לא ', 'עיני עליו

יוכל הנער לעזוב 

לא תוסיפון '', 'כו

', לראות פני

אתם ידעתם כי '

שנים ילדה לי 

  .''כו

  .ב

ם התוספות הא

' שבתשובה א

נוספו כעת או 

  ?שאכן נאמרו אז

כי , הם נאמרו אז

אילולי כך היה 

  .יוסף מכחישו

  .ג

תמיד אמרו האם 

האחים על יעקב 

  ?עבדך אבי

  . לא

  .ד
האם ליעקב היה 

  ?ברור שיוסף מת

כי אמר , לא

ואומר אך טרוף '

ולא ראיתיו  טורף

ועל מת , 'עד הנה

  .ךאין אומרים כ

  .ה

אם יהודה היה 

נשאר לעבד האם 

היה מקיים בזה 

? את הבטחתו

  ?ולמה

הרי כי בנימין , כן

  .חזר

  .ו

איזו שאלה שאל 

יהודה ללא צורך 

  ?בתשובה

כי איך אעלה אל '

אבי והנער איננו 

  '?אתי

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .ז

ת בקשהאם יש ב

יהודה הגיון 

  ?מקובל

כי הגנב , לא

חייב להיענש על 

  .מעשיו

  .ח
למה נבהלו אחי 

  ?יוסף מפניו

כי חששו שמא 

כמו , ום בהםינק

שחששו לאחר 

  .פטירת יעקב

  .ט

המשיכו למה לא 

האחים לשנוא את 

  ?יוסף

כי הם ראו שיוסף 

וחלומותיו , צדק

  .היו אמת

  .י

האם אחי יוסף 

באמת לא צריכים 

כיון , להעצב

שלמחיה שלחם 

  '?ה

האם צריכים 

כי , להעצב

כוונתם היתה 

  .לרעה

  .יא
איזו נבואה אמר 

  ?יוסף לאחים

שעוד חמש שנים 

  .רעב יהיה

  .יב

איזה ביטוי אמר 

יוסף שלא היה 

אומרו בפני 

  ?פרעה

וישימני לאב '

  .'לפרעה

  .יג

כמה פעמים 

' מזכיר יוסף שם ה

  ?בדבריו לאחיו

4.  

  .יד

האם הסיבה של 

לבדה ' פן תוורש'

מצדיקה את 

ירידת יעקב 

  ?למצרים

כי יוסף יכול , לא

לשלוח אוכל 

לארץ כנען 

כמו , בחינם

  .שעשה עד עתה



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .טו

באיזה תואר 

כנה יוסף את מ

יעקב בדברו עם 

  ?אחיו

  .אבי ולא אבינו

  .טז

איזו סיבה 

היתה מחייבת 

ליוסף לתת לאחיו 

  ?שמלות

כי הוא גרם להם 

שיקרעו שמלותם 

  .כשנמצא הגביע

  .יז

באלו דברים ייחד 

יוסף את בנימין 

  )3(? לעומת אחיו

נפל על צוואריו 

שמלות  4, ראשון

 300-ו, יותר

  .כסף

  .יח

מה עשה יוסף 

נאמר  לאחיו שלא

  ?שעשה לבנימין

  .נשיקה

  .יט

היכן מפורש 

שפרעה הסכים 

שמשפחת יוסף 

  ?יקבלו אוכל חינם

כי טוב כל ארץ '

  .'מצרים לכם הוא

  .כ

מה היה הדבר 

המיוחד ביותר 

ששלח יוסף 

  ?ליעקב

  .עגלות

  .כא

כמה שנים עברו 

מנבואת יעקב 

הקודמת עד 

הנבואה בבאר 

  ?שבע

' כי ה, השנ 33

דבר עמו בבואו 

מפדן ארם כאשר 

וכעת  97היה בן 

  .130הוא בן 

  .כב

ממשפחת כמה 

ו באיעקב 

כולל , למצרים

? אלו שלא נמנו

את הנוספים  פרט

  !70-ה לע

, כולל יעקב, 83

, ונשות בניו

בהנחה שלכל 

בניו היו נשים 

  .קיימות

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .כג

על איזה יחיד 

נאמר תואר של 

  ?רבים

, חושים בן דןעל 

  .'חושיםובני דן '

  .כד
באיזה סיכום של 

  ?רשימה חסר אחד

ברשימת בני 

 33כתוב , לאה

  .32ויש 

  .כה

האם לאה היתה 

? קיימתעדיין 

מפרשה ( !הוכח

  )אחרת

כי יעקב , לא

בפרשת (אמר 

ושם קברתי ') ויחי

  .'את לאה

  .כו

איזו שינוי יש 

לגבי בלהה 

  ?וזלפה

שלא נזכרו 

בתואר בפרשה 

  .שפחות

  .כז
האם בלהה וזלפה 

  ?תהיו קיימו

כי , לכאורה לא

לא נזכרו 

בהעברה כמו 

  .נשות בני יעקב

  .כח
 נמנומה הסדר ש

  ?תולדות יעקב

, לאה ושפחתה

  .רחל ושפחתה

  .כט

איזה תואר נזכר 

רק על אחת 

  ?הנשים

על ', אשת יעקב'

  .רחל

  .ל

איזה שם קבוצה 

לא מצאצאי יעקב 

  ?דוייקמ

כי היתה , בנותיו

  .רק בת אחת ול

  .לא

אלו נזכרים 

ביחידות ברשימת 

משפחת יעקב 

שאינם מכלל 

  )11(? השבעים

, לאה, לבן, יעקב

, בלהה, רחל

, ער, אסנת, זלפה

, הכנענית, אונן

  .פוטי פרע

  .לב
מי נזכר פעמיים 

  ?ברשימה
  .מנשה ואפרים



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .לג

בן כמה היה יוסף 

כשיעקב בא 

  ?אליו

כי היה בן , 39בן 

, כשנהיה מלך 30

שנות שבע  7-ו

  .שנות רעב 2-ו

  .לד

היה כמה שנים 

ותק יוסף מנ

  ?מיעקב

  .שנה 22

  .לה
האם פרעה ענה 

  ?לאחי יוסף
  .לא

  .לו

איזו הצעת עבודה 

קבלו האחים 

  ?מפרעה

להיות שרי 

  .מקנה

  .לז

האם מצרים 

מתעבים לגמרי 

? את רועי הצאן

  ?ומנין

 הכי הי, לא

, לפרעה מקנה

שרי 'שנאמר 

מקנה על אשר 

  .'לי

  .לח

אם יעקב לא היה 
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