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בס''ד
Worksheet 1

פרק לב פסוקים ח-ט

ֶאת-ָהָעםוַּיִיָרא יֲַעקֹב ְמאֹד, וַּיֵֶצר לֹו; וַּיַַחץח
ֲאֶׁשר-ִאּתֹו, וְֶאת-ַהּצֹאן וְֶאת-ַהָּבָקר וְַהְּגַמִּלים--ִלְׁשנֵי

ָהַאַחתוַּיֹאֶמר, ִאם-יָבֹוא ֵעָׂשו ֶאל-ַהַּמֲחנֶהטַמֲחנֹות.
וְִהָּכהּו--וְָהיָה ַהַּמֲחנֶה ַהּנְִׁשָאר, ִלְפֵליָטה.

מי מדבר בפסוק ט? _________________.1

quotation(מרכאותלהוסיףבבקשה.2
marks(בפסוקיםהמתאימיםבמקומות.

מילה עם השורשבאדוםבבקשה להאיר.3
ב.ו.א.





בס''ד
Worksheet 2

פרק לב פסוקים יד-טז

ְביָדֹו,וַּיֶָלן ָׁשם, ַּבַּליְָלה ַההּוא; וַּיִַּקח ִמן-ַהָּבאיד
ֶעְׂשִרים,ִעִּזים ָמאַתיִם, ּוְתיִָׁשיםטוִמנְָחה--ְלֵעָׂשו ָאִחיו.

ֵמינִיקֹותְּגַמִּליםטזְרֵחִלים ָמאַתיִם, וְֵאיִלים ֶעְׂשִרים.
ּוְבנֵיֶהם, ְׁש�ִׁשים; ָּפרֹות ַאְרָּבִעים, ּוָפִרים ֲעָׂשָרה, ֲאתֹנֹת

ֶעְׂשִרים, וְַעיִָרם ֲעָׂשָרה.

בצהוב.בבקשה להאיר מילה כמו מתנה.1

בכחול.בבקשה להאיר את כל המספרים.2

כמה מתנות שלח יעקב לעשו סך הכל.3
)altogether(?______



בס''ד
Worksheet 3

פרק לב פסוקים כח-ל

וַּיֹאֶמר, �א יֲַעקֹבכטוַּיֹאֶמר ֵאָליו, ַמה-ְּׁשֶמ�; וַּיֹאֶמר, יֲַעקֹב.כח
יֵָאֵמר עֹוד ִׁשְמ�--ִּכי, ִאם-יְִׂשָרֵאל:  ִּכי-ָׂשִריָת ִעם-ֱא�ִהים

וַּיֹאֶמר ַהִּגיָדה-ּנָא ְׁשֶמ�,וַּיְִׁשַאל יֲַעקֹב,לוְִעם-ֲאנִָׁשים, וַּתּוָכל.
וַּיֹאֶמר, ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי; וַיְָבֶר� אֹתֹו, ָׁשם.

quotation(מרכאותלהוסיףבבקשה.1
marks(בפסוקיםהמתאימיםבמקומות.

למה השם החדש של יעקב הוא.2
ישראל?________

________________________________
___



מילה עם השורשבצהובבבקשה להאיר.3
ב.ר.כ.

בס''ד
Worksheet 4

פרק לג פסוקים א-ג

בוַּיַַחץ ֶאת-ַהיְָלִדים, ַעל-ֵלָאה וְַעל-ָרֵחל, וְַעל, ְׁשֵּתי ַהְּׁשָפחֹות.

וַּיֶָׂשם ֶאת-ַהְּׁשָפחֹות וְֶאת-יְַלֵדיֶהן, ִראׁשֹנָה; וְֶאת-ֵלָאה וִיָלֶדיָה
וְהּוא, ָעַבר ִלְפנֵיֶהם;גַאֲחרֹנִים, וְֶאת-ָרֵחל וְֶאת-יֹוֵסף ַאֲחרֹנִים.

וַּיְִׁשַּתחּו ַאְרָצה ֶׁשַבע ְּפָעִמים, ַעד-ִּגְׁשּתֹו ַעד-ָאִחיו.

בבקשה לכתוב איך יעקב סידר את משפחתו..1
____

________________________________
___



כמה פעמים השתחווה יעקב?.2
______________

מילה שפירושה ''אלבצהובבבקשה להאיר.3
הארץ''

לפי דעתך, למה יוסף ורחל.4
אחרונים?_________

________________________________
___

בס''ד
Worksheet 5

פרק לה פסוקים טז-כ

ָלבֹוא ֶאְפָרָתה; וֵַּתֶלדוַּיְִסעּו ִמֵּבית ֵאל, וַיְִהי-עֹוד ִּכְבַרת-ָהָאֶרץטז
ְּבִלְדָּתּה; וַּתֹאֶמר ָלּהוַיְִהי ְבַהְקׁשָֹתּה,יזָרֵחל, וְַּתַקׁש ְּבִלְדָּתּה.

וַיְִהי ְּבֵצאת נְַפָׁשּה, ִּכייחַהְמיֶַּלֶדת ַאל-ִּתיְרִאי, ִּכי-ַגם-ֶזה ָל� ֵּבן.
וַָּתָמת,יטֵמָתה, וִַּתְקָרא ְׁשמֹו, ֶּבן-אֹונִי; וְָאִביו, ָקָרא-לֹו ִבנְיִָמין.

וַּיֵַּצב יֲַעקֹבכָרֵחל; וִַּתָּקֵבר ְּבֶדֶר� ֶאְפָרָתה, ִהוא ֵּבית ָלֶחם.
ַמֵּצָבה, ַעל-ְקֻבָרָתּה--ִהוא ַמֶּצֶבת ְקֻבַרת-ָרֵחל, ַעד-ַהּיֹום.



בצהוב.בבקשה להאיר מי ילדה.1
בכחול.בבקשה להאיר את שם התינוק שנולד.2
the(המיילדתאמרהמה.3 midwife(לרחל

כאשר היא
ילדה?____________________________

רחל:שלהנפשמסירותעלספר.4
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

____________

בס''ד
Worksheet 6

פרק לז פסוקים ה-ח

עֹוד, ְׂשנֹא אֹתֹו.וַּיֲַח�ם יֹוֵסף ֲחלֹום, וַּיֵַּגד ְלֶאָחיו; וַּיֹוִספּוה
ֲאֶׁשר ָחָלְמִּתי.וַּיֹאֶמר, ֲאֵליֶהם:  ִׁשְמעּו-נָא, ַהֲחלֹום ַהֶּזהו



וְִהּנֵה ֲאנְַחנּו ְמַאְּלִמים ֲאֻלִּמים, ְּבתֹו� ַהָּׂשֶדה, וְִהּנֵה ָקָמהז
ָ ֲאֻלָּמִתי, וְַגם-נִָּצָבה; וְִהּנֵה ְתֻסֶּבינָה ֲאֻלּמֵֹתיֶכם, וִַּתְׁשַּתֲחוֶין

ַלֲאֻלָּמִתי.
ִאם-ָמׁשֹול ִּתְמׁשֹל ָּבנּו;וַּיֹאְמרּו לֹו, ֶאָחיו, ֲהָמ�� ִּתְמ�� ָעֵלינּו,ח

וַּיֹוִספּו עֹוד ְׂשנֹא אֹתֹו, ַעל-ֲח�מָֹתיו וְַעל-ְּדָבָריו.

בצהוב.בבקשה להאיר מילה כמו חלום.1

ספר את חלום יוסף במילים שלך.2
____________

___________________________________
___

___________________________________
___

quotation(מרכאותלהוסיףבבקשה.3
marks(בפסוקים.המתאימיםבמקומות

איך הרגישו האחים?.4
___________________



בס''ד
Worksheet 7

פרק מ פסוקים טז-יט

ַאף-ֲאנִיֶאל-יֹוֵסף,וַּיֹאֶמר,ָּפָתר;טֹובִּכיַׂשר-ָהאִֹפים,וַּיְַראטז
ִמּכֹלָהֶעְליֹון,ּוַבַּסליזַעל-רֹאִׁשי.חִֹריַסֵּליְׁש�ָׁשהוְִהּנֵהַּבֲחלֹוִמי,

ִמן-ַהַּסל--ֵמַעלאָֹתםאֵֹכלוְָהעֹוף,אֶֹפה;ַּפְרעֹה--ַמֲעֵׂשהַמֲאַכל
ַהַּסִּלים--ְׁש�ֶׁשתְׁש�ֶׁשת,ִּפְתרֹנֹו:ֶזהוַּיֹאֶמר,יֹוֵסףוַּיַַעןיחרֹאִׁשי.
ֵמָעֶלי�,ֶאת-רֹאְׁש�ַפְרעֹהיִָּׂשאיִָמים,ְׁש�ֶׁשתְּבעֹודיטֵהם.יִָמים,

וְָתָלה אֹוְת�, ַעל-ֵעץ; וְָאַכל ָהעֹוף ֶאת-ְּבָׂשְר�, ֵמָעֶלי�.

בצהוב.בבקשה להאיר מילה כמו פתרון.1

מה בחלום שר המשקים?.2
_________________

________________________________
___

מה פתרון לחלום?.3
_____________________



___________________________________
___

בס''ד
Worksheet 8

פרק מב פסוקים א-ו

וַּיֹאֶמר יֲַעקֹב ְלָבנָיו, ָלָּמהוַּיְַרא יֲַעקֹב, ִּכי יֶׁש-ֶׁשֶבר ְּבִמְצָריִם;א
יֶׁש-ֶׁשֶבר ְּבִמְצָריִם;וַּיֹאֶמר--ִהּנֵה ָׁשַמְעִּתי, ִּכיבִּתְתָראּו.

וַּיְֵרדּו ֲאֵחי-יֹוֵסף,גְרדּו-ָׁשָּמה וְִׁשְברּו-ָלנּו ִמָּׁשם, וְנְִחיֶה וְ�א נָמּות.
ֲאִחי יֹוֵסף, �א-ָׁשַלחוְֶאת-ִּבנְיִָמיןדֲעָׂשָרה, ִלְׁשּבֹר ָּבר, ִמִּמְצָריִם.

וַּיָבֹאּו ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל,היֲַעקֹב ֶאת-ֶאָחיו:  ִּכי ָאַמר, ֶּפן-יְִקָרֶאּנּו ָאסֹון.
וְיֹוֵסף, הּואוִלְׁשּבֹר ְּבתֹו� ַהָּבִאים:  ִּכי-ָהיָה ָהָרָעב, ְּבֶאֶרץ ְּכנַָען.

ַהַּׁשִּליט ַעל-ָהָאֶרץ--הּוא ַהַּמְׁשִּביר, ְלָכל-ַעם ָהָאֶרץ; וַּיָבֹאּו ֲאֵחי
יֹוֵסף, וַּיְִׁשַּתֲחוּו-לֹו ַאַּפיִם ָאְרָצה.

בצהוב.שברבבקשה להאיר מילה כמו.1

מי שלא ירד למצריםבבקשה להאיר את.2
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!

https://shayleyeladim.org.il/

