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  .הקדשה

  .לז
מנין שיהודה היה 

  ?נכבד במקומו

כי כשאמר 
' הוציאוה ותשרף'

  .עשו זאת

  .לח

האם יהודה היה 
חייב לתת לתמר 

לאחר  גדי עיזים
  ?שנודעה לו

א קבלה יכי ה, לא
במקומם את 

  .הערבון

  .לט

האם תמר היתה 
חייבת להחזיר 

ליהודה את 
הערבון לאחר 

  ?שנודעה לו

כי הוא ויתר , לא
תקח 'כשאמר 

  .'לה

  .מ
ני האם קשירת השָ 
  ?ביד זרח הועילה

ני כי לולא השָ , כן
היו סבורים 
שהנולד הוא 

כי לא , אותו אחד
היה ניכר ביד 

  .בלבד

  .מא

 -י היה הבכור מ
  ?פרץ או זרח

  ?ולמה

כי הוא  ,פרץ
הוציא ראשו 

  .ראשון

  .מב
פוטיפר  האם

  !הוכח'? האמין בה

כי כתוב , כן
וירא אדוניו כי '
  .'אתו' ה

  .מג

מה ההבדל בין 
לפוטיפר ' ברכת ה

בשלב הראשון 
  ?לשלב השני

בשלב הראשון 
ההצלחה היתה 
רק במה שעשה 

בשלב , יוסף
השני ההצלחה 

  .היתה בכל

  מדור השאלות

  תשובות  שאלות  

  .מד

ה כוונת יוסף מ
בסיבה הראשונה 

  ?לשלילת החטא
  .כפיות טובה

  .מה

האם יוסף היה 
יכול לעשות דבר 

יותר מועיל 
  ?במקום ההסברים

למאן ללא , כן
כי הדיבור , הסבר
והתאב , מקרב

  .אינו מבין

  .מו
למה יוסף לא חטף 

  ?ממנה את הבגד

כי זה יגרום לו 
להתעכב אצלה 

  .יותר

  .מז

איזו הוכחה היה 
פוטיפר צריך 

שוב שהעלילה לח
  ?שקרית

שאם יוסף רשע 
מצליח ' למה ה
  .בידו

  .מח

מה הרויח יוסף 
מיד מעונש 

  ?פוטיפר

שהתרחק מאשת 
  .פוטיפר

  .מט
אלו בורות 

  ?נזכרים בפרשה

בור בו הוכנס 
בור בית , יוסף

  .הסוהר

  .נ
באלו מקומות 

  ?הצליח יוסף

, בבית אביו
, בבית פוטיפר
  .בבית הסוהר

  .נא

אלו תארים נזכרו 
ם על שר המשקי

  )3(? והאופים

, שרים, סריסים
  .משקה ואופה

  .נב

לאלוקים 'אם 
אז למה ' פתרונים

  ?שיספרו ליוסף

יתן בפי ' כי ה
יוסף את 
  .התשובה



  מדור השאלות

  תשובות  שאלות  

  .נג

איזה חלק 
החלומות אי 

אפשר לדעת ללא 
? רוח הקודש

  !הוכח

ששלושת 
השריגים או 
הסלים הם 

שלושה ימים ולא 
וההוכחה , שנים

כי רק אותם 
  .מפרש יוסף

  .נד

אומר  למה יוסף
שהוא נגנב הרי 

  ?הוא נמכר

הוא נמכר ללא 
זכות מכירה ולכן 
  .זה נחשב לגניבה

  .נה
איך תלו את שר 

  ?האופים
באחד משאר 

  .איבריו

  .נו
איזה חלום התאים 

  ?יותר לפתרון

חלום שר 
כי , המשקים

בחלום שר 
מיותרים האופים 

, הלחמים בסלים
כי העוף יאכל 

  .את בשרו

  .נז

מי נזכר בפרשה 
ם ואנו לא יודעי

 )12(? את שמם
  

אשת , בת שוע
שר בית , פוטיפר
שר , הסוהר

שר , המשקים
אסירי , האופים
עבדי , המלך
, האיש, פרעה

, ישמעאלים
, המילדת, מדינים

אנשי בית 
  .פוטיפר

  מדור השאלות

  תשובות  שאלות  

  .נח
כמה שנים עברו 

  ?במהלך פרשה

ממתי שיוסף , 11
עד  17היה בן 

כי , 28שהיה בן 
מקץ שנתיים היה 

  .30בן 

  .נט
לאלו אנשים היו 

  ?נויים רביםכי

, בן זקונים - יוסף 
, בעל החלומות

  .עברי, עבד, נער
, כלה -תמר 
, זונה, קדשה
  .אלמנה, אשה

  .ס

איזה פרט מפתרון 
החלומות לא נזכר 

  ?שקרה

שהעוף אכל את 
בשר שר 
  .האופים

  .סא

שר המשקים האם 
שכח את יוסף 

  ?לגמרי

כי הוא , לא
הזכירו לפני 

  .פרעה

  .סב

האם ליוסף היתה 
תועלת ששר 

  ?קים שכחוהמש

כי אם היה , כן
יוצא מבית 

הסוהר פרעה לא 
  .היה מוצא אותו

 

  מדור המספרים

  הענין  מספר

  הבורותבאחד   1

  כמשפט הראשון  1
  זה יצא ראשונה  1

  אחד לילהב  1

  סריסים  2
  שריגים  3

  ימים  3
  סלים  3

  חדשים  3



  מדור המספרים

  הענין  מספר

  כוכבים  11

  יוסף  17
  כסף  20

 

  מדור שמות האישים

  השם  

  אונן  א

  בלהה  ב
  זלפה  ז

  זרח  ז

  חירה  ח
  יהודה  י

  יוסף  י
  יעקב  י

  ער  ע

  פוטיפר  פ
  פרעה  פ

  פרץ  פ
  ראובן  ר

  שוע  ש
  שלה  ש

  תמר  ת

 

  מדור תוארי אדם

  התואר  

  אב  א

  אבל  א
  אדון  א

  אופה  א
  אח  א

  איש  א

  אלמנה  א

  מדור תוארי אדם

  התואר  

  אם  א

  אסיר  א
  אשה  א

  אשת אח  א
  בכור  ב

  בן  ב

  בן זקונים  ב
  על החלומותב  ב

  בשר  ב
  בת  ב

  גוזז  ג

  זונה  ז
  זרע  ז

  חם  ח
  ילד  י

  יפה מראה  י
  יפה תואר  י

  ישמעאלי  י

  כלה  כ
  כנעני  כ

  מדיני  מ
  מילדת  מ

  מלך  מ

  מצליח  מ
  מצרי  מ

  משקה  מ
  נער  נ

  נשים  נ

  סוחר  ס
  סריס  ס

  עבד  ע
  עברי  ע

  קדשה  ק
  רועה  ר



  מדור תוארי אדם

  התואר  

  ֵרעה  ר

  שר בית הסוהר  ש
  פיםשר האו  ש

  שר הטבחים  ש
  שר המשקים  ש

  תאומים  ת

  תועה  ת

 

  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  

  גדי  ג
  גמל  ג

  חיה  ח
  עוף  ע

  עז  ע

  צאן  צ
  רעה  ר

  שעיר  ש

 

  מדור חלקי גוף

  החלק  

  אף  א
  בשר  ב

  בטן  ב
  דם  ד

  יד  י

  כף  כ
  מתנים  מ

  עין  ע
  פנים  פ

  ראש  ר

 

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

  אשכול  א

  אלומים  א
  בגדים  ב

  גפן  ג
  חותם  ח

  כוס  כ

  כסף  כ
  כתונת פסים  כ

  לוט  ל
  לחם  ל

  מטה  מ

  מים  מ
  נכאות  נ

  י חוריסל  ס
  ענבים  ע

  פתיל  פ
  צעיף  צ

  צרי  צ

  שמלה  ש
  שני  ש

  יםשריג  ש

  

  מדור עצמים לא ניידים

  העצם  

  ארץ  א
  בור  ב

  גפן  ג

  ירח  י
  כוכב  כ

  מדבר  מ
  עץ  ע

  שדה  ש
  שמש  ש



  שאול  ש

 

  מדור שמות מקומות

  המקום  

  גלעד  ג

  דותן  ד
  חברון  ח

  כזיב  כ

  כנען  כ
  מצרים  מ

  עדולם  ע
  שכם  ש

  תמנת  ת

 

  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

  וימאן  ויסרב
  ותתעלף  ותתכסה

  קדשה  זונה

  שריגים  זמורות
  זועפים  עצובים

  אורחת  שיירת

 

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה ההמיל

   X  אלמנה

   X  אסירי

   X  אצלה

   X  אשכלותיה

   X  במתניו

   X  בצע

   X  גפן

   X  דבתם

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה ההמיל

   X  הבור

   X  הסוהר

   X  הקדשה

  X X  ואשחט
   X  והירח

  X  ויבם
  X X  ויגער

   X  ויטבלו

   X  וימאן

   X  ויפשיטו

   X  ויקצוף

   X  ויקרע

   X  וישרת

   X  ויתנכלו

   X  וכוס

  X X  ולוט
   X  ומטך

   X  ופתילך

   X  וצרי

   X  ותלה

   X  ותקשור

   X  ותתעלף

  X X  זועפים
  X X  חורי

   X  חותמך

   X  חמיך

     טרוף

   X  כנך

   X  כפורחת

   X  כפתרון

   X  מאלמים

  X X  נכואות
   X  נצה

   X  סלי



  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה ההמיל

   X  ענבים

   X  ערבון

   X  פסים

   X  שאולה

   X  שני

   X  שעיר

   X  שק

   X  שריגים

     התוע

 

  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  חלומות יוסף  1
  חלומות שרי פרעה  5
  מכירת יוסף  2
  העלילה על יוסף  4
  תולדות יהודה  3

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

  אלומים  אסרן  יכלו  צבן
  נכואת  שעף  והירח  וסהרא
  ולטום  ולוט  וצרי  וקטף
  במתניו  בחרציה  בצע  ממון
  חותמך  קתךעז  כנעני  תגרא

  ומטך  וחוטרך  ופתילך  ושושיפך
  ופותר  ופשר  זועפים  נסיסין
  ואשחט  ועצרית  שריגים  שבשין

  

  
  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .א

מה הקשר בין 
הפרשה 
  ?להפטרה

על מכרם בכסף '
  .'צדיק

  .ב

היכן בפרשה 
התקיים הפסוק 

כי לא יעשה '
כי אם ... 'ה

  '?...גלה

נתן בדעת ' שה
יוסף את פתרון 

  .החלומות

  .ג

על כמה מפשעי 
ישראל מדבר 

  ?הנביא
4.  

 

  חידה

את מקצועי 
  ,החלפתי

  .מאופה לנותן בשר

  ,מבלי שלמדתי
לא למדתי את 

  .המקצוע
בראשונה 
  ,נתכבדתי

במלאכתי כאופה 
  .המלך נתכבדתי

  .נגמרתיובאחרונה 
ובמלאכתי כנותן 

כי , בשר נגמרתי
  .העוף אכלני

    

 ?מי אני
  שר האופים

  

  MEIRROS1@GMAIL.COM: מייל



  


