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בס''ד
Worksheet 1
פרק לב פסוקים ח-ט

ח וַּיִ ָ
ירא יַעֲ ק ֹב מְ א ֹד ,וַּיֵצֶר לֹו; וַּיַ ַחץ אֶ ת-הָ עָ ם
ַ
ַ
אֲ ׁשֶ ִ
ת-הּבָקָ ר ו ְַהּג ְַמ ִּליםִ --לׁשְ נֵי
ת-הּצ ֹאן ו ְאֶ
ר-אּתֹו ,ו ְאֶ
ל-ה ַּמחֲ נֶה הָ ַ
ַמחֲ נֹות .ט וַּי ֹאמֶ רִ ,אם-י ָבֹוא ֵעׂשָ ו אֶ ַ
ַאחת
ו ְִהּכָהּו--ו ְהָ י ָה ַה ַּמחֲ נֶה ַהּנִׁשְ ָארִ ,לפְ ֵליטָ ה.

 .1מי מדבר בפסוק ט? _________________
 .2בבקשה להוסיף מרכאות (quotation
 )marksבמקומות המתאימים בפסוקים.
 .3בבקשה להאיר באדום מילה עם השורש
ב.ו.א.

בס''ד
Worksheet 2
פרק לב פסוקים יד-טז

יד וַּיָלֶן ׁשָ םַּ ,ב ַּליְלָה ַההּוא; וַּיִ ַּקח ִמ ַ
ן-הּבָא ְבי ָדֹו,
ָאחיו .טו ִע ִּזים מָ ַ
ִמנְחָ ה--ל ְֵעׂשָ ו ִ
אתיִםּ ,ותְ י ִָׁשים עֶ ׂשְ ִרים,
ְר ֵח ִלים מָ ַ
אתיִם ,ו ְֵאי ִלים עֶ ׂשְ ִרים .טז ּג ְַמ ִּלים ֵמינִיקֹות
ּו ְבנֵיהֶ םׁ ,שְ ִ
ַארּב ִָעיםּ ,ופָ ִרים עֲ ׂשָ ָרה ,אֲ ת ֹנ ֹת
ֹלׁשים; ּפָ רֹות ְ
עֶ ׂשְ ִרים ,וַעְ י ִָרם עֲ ׂשָ ָרה.

 .1בבקשה להאיר מילה כמו מתנה בצהוב.
 .2בבקשה להאיר את כל המספרים בכחול.
 .3כמה מתנות שלח יעקב לעשו סך הכל
(______ ?)altogether

בס''ד
Worksheet 3
פרק לב פסוקים כח-ל

כח וַּי ֹאמֶ ר ֵאלָיוַ ,מהּׁ-שְ מֶ ָך; וַּי ֹאמֶ ר ,יַעֲ ק ֹב .כט וַּי ֹאמֶ רֹ ,לא יַעֲ ק ֹב
ׁשמְ ָךִּ --כיִ ,אם-יִׂשְ ָר ֵאלּ :כִיׂ-שָ ִריתָ ִעם-אֱ ִ
ָאמר עֹוד ִ
יֵ ֵ
ֹלהים
ו ְִעם-אֲ נ ִ
ָׁשים ,וַּתּוכָל .ל וַּיִׁשְ ַאל יַעֲ ק ֹב ,וַּי ֹאמֶ ר ַהּגִידָ הּ-נָא ׁשְ מֶ ָך,
וַּי ֹאמֶ ר ,לָּמָ ה ּזֶה ִּתׁשְ ַאל ִלׁשְ ִמי; וַיְב ֶָרְך א ֹתֹוׁ ,שָ ם.

 .1בבקשה להוסיף מרכאות (quotation
 )marksבמקומות המתאימים בפסוקים.
 .2למה השם החדש של יעקב הוא
ישראל?________
________________________________
___

 .3בבקשה להאיר בצהוב מילה עם השורש
ב.ר.כ.

בס''ד
Worksheet 4
פרק לג פסוקים א-ג

ַ
ת-היְל ִָדיםַ ,עלֵ -לָאה ו ְַע ָ
ל-ר ֵחל ,ו ְַעלׁ ,שְ ֵּתי ַהּׁשְ פָ חֹות.
וַּיַ ַחץ אֶ
ַ
ת-הּׁשְ פָ חֹות ו ְאֶ ת-יַל ְֵדיהֶ ןִ ,ראׁשֹנָה; ו ְאֶ תֵ -לָאה וִילָדֶ יהָ
וַּיָׂשֶ ם אֶ
ֵ
ַאחֲ רֹנִים ,ו ְאֶ ָ
ת-יֹוסף ַאחֲ רֹנִים .ג ו ְהּוא ,עָ ַבר ִלפְ נֵיהֶ ם;
ת-ר ֵחל ו ְאֶ
ִ
דָ-אחיו.
ַארצָה ׁשֶ ַבע ּפְ עָ ִמיםַ ,עדִּ -גׁשְ ּתֹו ַע
וַּיִׁשְ ַּתחּו ְ
ב

 .1בבקשה לכתוב איך יעקב סידר את משפחתו.
____
________________________________
___

 .2כמה פעמים השתחווה יעקב?
______________
 .3בבקשה להאיר בצהוב מילה שפירושה ''אל
הארץ''
 .4לפי דעתך ,למה יוסף ורחל
אחרונים?_________
________________________________
___
בס''ד
Worksheet 5
פרק לה פסוקים טז-כ

ָארץ לָבֹוא אֶ פְ ָרתָ ה; ו ַ ֵּתלֶד
טז וַּיִסְ עּו ִמ ֵּבית ֵאל ,וַי ְִהי-עֹוד ִּכב ְַרת-הָ ֶ
ָר ֵחל ,וַּתְ ַקׁש ְּב ִלדְ ּתָ ּה .יז וַי ְִהי ב ַ
ְהקְ ׁש ֹתָ ּהְּ ,ב ִלדְ ּתָ ּה; וַּת ֹאמֶ ר לָּה
ִ
יר ִאיִּ ,כיַ -גם-זֶה לְָך ֵּבן .יחוַי ְִהי ְּב ֵצאת נַפְ ׁשָ ּהִּ ,כי
ַאלּ-ת ְ
ַהמְ יַּלֶדֶ ת
ֵמתָ ה ,ו ַ ִּתקְ ָרא ׁשְ מֹוּ ,בֶן-אֹונִי; ו ְָא ִביו ,קָ ָרא-לֹו ִבנְי ִָמין .יט ו ַּתָ מָ ת,
ָר ֵחל; ו ַ ִּתּקָ ֵבר ּבְדֶ ֶרְך אֶ פְ ָרתָ הִ ,הוא ֵּבית לָחֶ ם .כ וַּיַ ֵּצב יַעֲ ק ֹב
ת-ר ֵחלַ ,ע ַ
ִ
ּה--הוא ַמ ֶּצבֶת קְ ב ַֻר ָ
ַמ ֵּצבָהַ ,על-קְ ב ָֻרתָ
ד-הּיֹום.

 .1בבקשה להאיר מי ילדה בצהוב.
 .2בבקשה להאיר את שם התינוק שנולד בכחול.
 .3מה אמרה המיילדת ( )the midwifeלרחל
כאשר היא
ילדה?____________________________
 .4ספר על מסירות הנפש של רחל:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
____________
בס''ד
Worksheet 6
פרק לז פסוקים ה-ח

יֹוסף חֲ לֹום ,וַּיַ ֵּגד לְאֶ חָ יו; ו ַ ִ
ה וַּיַחֲ ֹלם ֵ
ּיֹוספּו עֹודׂ ,שְ נ ֹא א ֹתֹו.
ווַּי ֹאמֶ ר ,אֲ ֵליהֶ םִ :
ׁשמְ עּו-נָאַ ,החֲ לֹום ַהּזֶה אֲ ׁשֶ ר חָ לָמְ ִּתי.

ְמים אֲ ל ִ
ז ו ְִהּנֵה אֲ נַחְ נּו מְ ַאּל ִ
ֻּמיםּ ,בְתֹוְך ַהּׂשָ דֶ ה ,ו ְִהּנֵה קָ מָ ה
אֲ לֻּמָ ִתי ,ו ְ ַגם-נִ ָּצבָה; ו ְִהּנֵה תְ סֻ ּבֶינָה אֲ לֻּמ ֵֹתיכֶם ,ו ַ ִּתׁשְ ַּתחֲ ו ֶין ָ
ַלאֲ לֻּמָ ִתי.
ח וַּי ֹאמְ רּו לֹו ,אֶ חָ יו ,הֲ מָ ֹלְך ִּתמְ ֹלְך עָ ֵלינּוִ ,אם-מָ ׁשֹול ִּתמְ ׁש ֹל ּבָנּו;
וַ ִ
ּיֹוספּו עֹוד ׂשְ נ ֹא א ֹתֹוַ ,על-חֲ ֹלמ ֹתָ יו ו ְַעלּ-דְ ב ָָריו.

 .1בבקשה להאיר מילה כמו חלום בצהוב.
 .2ספר את חלום יוסף במילים שלך
____________
___________________________________
___
___________________________________
___
 .3בבקשה להוסיף מרכאות (quotation
 )marksבמקומות המתאימים בפסוקים.
 .4איך הרגישו האחים?
___________________

בס''ד
Worksheet 7
פרק מ פסוקים טז-יט

ֵ
טז וַּיַ ְרא ַ
ל-יֹוסףַ ,אף-אֲ נִי
ׂשר-הָ א ִֹפיםִּ ,כי טֹוב ּפָ תָ ר; וַּי ֹאמֶ ר ,אֶ
לֹומי ,ו ְִהּנֵה ׁשְ ֹלׁשָ ה ַס ֵּלי ח ִֹרי ַעל-ר ִ
ַּבחֲ ִ
ֹאׁשי .יז ּו ַב ַּסל הָ עֶ לְיֹוןִ ,מּכ ֹל
ֵ
ׂשה א ֹפֶ ה; ו ְהָ עֹוף ,א ֹ ֵכל א ֹתָ ם ִמ ַ
ֹה--מעֲ ֵ
ַ
ל--מ ַעל
ן-ה ַּס
ַמאֲ ַכל ַּפ ְרע
ֹאׁשי .יח וַּיַ ַען ֵ
ר ִ
יֹוסף וַּי ֹאמֶ ר ,זֶה ִּפתְ ר ֹנֹוׁ :שְ ֹלׁשֶ תַ ,ה ַּס ִּליםׁ--שְ ֹלׁשֶ ת
י ִָמיםֵ ,הם .יט ּבְעֹוד ׁשְ ֹלׁשֶ ת י ִָמים ,י ִּׂשָ א ַפ ְרע ֹה אֶ ת-ר ֹאׁשְ ָך ֵמעָ לֶיָך,
ו ְתָ לָה אֹותְ ָךַ ,ע ֵ
ל-עץ; ו ְָא ַכל הָ עֹוף אֶ תּ-בְׂשָ ְרָךֵ ,מעָ לֶיָך.

 .1בבקשה להאיר מילה כמו פתרון בצהוב.
 .2מה בחלום שר המשקים?
_________________
________________________________
___
 .3מה פתרון לחלום?
_____________________

___________________________________
___

בס''ד
Worksheet 8
פרק מב פסוקים א-ו

א וַּיַ ְרא יַעֲ ק ֹבִּ ,כי י ֶׁשׁ-שֶ בֶר ּב ִ
ְמצ ְָריִם; וַּי ֹאמֶ ר יַעֲ ק ֹב ְל ָבנָיו ,לָּמָ ה
ר--הּנֵה ׁשָ ַמעְ ִּתיִּ ,כי י ֶׁשׁ-שֶ בֶר ּב ִ
ִ
ְמצ ְָריִם;
ִּתתְ ָראּו .ב וַּי ֹאמֶ
ֵ
י-יֹוסף,
ְרדּוׁ-שָ ּמָ ה ו ְִׁשבְרּו-לָנּו ִמּׁשָ ם ,וְנִחְ י ֶה ו ְֹלא נָמּות .ג וַּיֵ ְרדּו אֲ ֵח
עֲ ׂשָ ָרהִ ,לׁשְ ּב ֹר ּבָרִ ,מ ִּמצ ְָריִם .ד ו ְאֶ תִּ -בנְי ִָמין אֲ ִחי ֵ
יֹוסףֹ ,לאׁ-שָ ַלח
יַעֲ ק ֹב אֶ ת-אֶ חָ יוִּ :כי ַ
ָאמרּ ,פֶ ן-יִקְ ָראֶ ּנּו ָאסֹון .ה וַּיָב ֹאּו ְּבנֵי יִׂשְ ָר ֵאל,
ָאיםּ :כִי-הָ י ָה הָ ָרעָ בּ ,בְאֶ ֶרץ ְּכנ ַָען .ו ו ֵ
ִלׁשְ ּב ֹר ּבְתֹוְך ַהּב ִ
ְיֹוסף ,הּוא
ָארץ--הּוא ַה ַּמׁשְ ִּבירְ ,לכ ַ
ַה ַ
ָארץ; וַּיָב ֹאּו אֲ ֵחי
ָל-עם הָ ֶ
ּׁש ִּליט ַעל-הָ ֶ
ֵ
ָארצָה.
יֹוסף ,וַּיִׁשְ ַּתחֲ וּו-לֹו ַא ַּפיִם ְ

 .1בבקשה להאיר מילה כמו שבר בצהוב.
 .2בבקשה להאיר את מי שלא ירד למצרים
בכחול.

? כמה אחים ירדו למצרים.3
_______________
 למה האחים יורדים.4
______________?למצרים
________________________________
___
בס''ד

פרשת השבוע
There are many online parsha activities for each week of the summer break!
You can find the parsha online at Sefaria.org.
There are parsha resources and fun activities at www.shayleyeladim.org.il.
Check out chabad.org/kids for videos and more fun.
There are also plenty of parsha related project ideas online on Pinterest and Instagram.

Have a wonderful summer!

