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א וַּיֵׁשֶב יַעֲֹקב ּבְאֶֶרץ מְגּוֵרי אָבִיו 
 ּבְאֶֶרץ ּכְנָעַן:

ב אֵּלֶה | ּתֹלְדֹות יַעֲֹקב 
 יֹוסֵף ּבֶן ׁשְבַע עֶׂשְֵרה ׁשָנָה 
 הָיָה ֹרעֶה אֶת אֶחָיו ּבַּצֹאן 

 וְהּוא נַעַר אֶת ּבְנֵי בִלְהָה וְאֶת ּבְנֵי זִלְּפָה
 נְׁשֵי אָבִיו

 וַּיָבֵא יֹוסֵף אֶת ּדִּבָתָם ָרעָה אֶל אֲבִיהֶם:
ג וְיִׂשְָראֵל אָהַב אֶת יֹוסֵף מִּכָל ּבָנָיו 

 ּכִי בֶן זְֻקנִים הּוא לֹו
 וְעָׂשָה לֹו ּכְתֹנֶת ּפַּסִים:

ד וַּיְִראּו אֶחָיו 
 ּכִי אֹתֹו אָהַב אֲבִיהֶם מִּכָל אֶחָיו

 וַּיִׂשְנְאּו אֹתֹו
 וְֹלא יָכְלּו ּדַּבְרֹו לְׁשָֹלם:
ה וַּיַחֲֹלם יֹוסֵף חֲלֹום 

 וַּיַּגֵד לְאֶחָיו
 וַּיֹוסִפּו עֹוד ׂשְנֹא אֹתֹו:

ו וַּיֹאמֶר אֲלֵיהֶם 
 ׁשִמְעּו נָא הַחֲלֹום הַּזֶה אֲׁשֶר חָלָמְּתִי:

ז וְהִּנֵה אֲנַחְנּו מְאַּלְמִים אֲלֻּמִים
 ּבְתֹוְ הַּׂשֶָדה

 וְהִּנֵה ָקמָה אֲלֻּמָתִי 
 וְגַם נִּצָבָה

 וְהִּנֵה תְסֻּבֶינָה אֲלֻּמֹתֵיכֶם 
 וַּתִׁשְּתַחֲוֶיןָ לַאֲלֻּמָתִי:
ח וַּיֹאמְרּו לֹו אֶחָיו
 הֲמָֹלְ ּתִמְֹלְ עָלֵינּו

 אִם מָׁשֹול ּתִמְׁשֹל ּבָנּו 
 וַּיֹוסִפּו עֹוד ׂשְנֹא אֹתֹו 

 עַל חֲֹלמֹתָיו וְעַל ּדְבָָריו:
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איפה בארץ כנען היה ארץ "מגורי אביו" ? 1)
בן כמה היה יוסף בתחלת פרשת וישב ?2)
במה עסק יוסף ? 3)
עם מי היה יוסף רועה את הצאן ?4)
מה הכוונה של המלה  ״נער״ ?5)
למה היה יוסף רועה עם בני בלהה ובני זלפה ? 6)
תרגם "דיבה". 7)
מה נהג יוסף לספר ליעקב על אחיו ? (3)8)
כיצד הרגיש ישראל ליוסף ? 9)

את מי מבניו אהב יעקב ביותר ? 10)
למה אהב יעקב את יוסף יותר מכל שאר בניו ? (3)11)
מי מבני יעקב נהג לשרת את יעקב בזקנותו ? 12)
תרגם "כתונת". 13)
תרגם “פסים".14)
מה עשה יעקב ליוסף מרוב אהבתו אליו ? 15)
האם אחי יוסף הרגישו שיעקב אהב את יוסף יותר מכל האחים ? 16)
למה שנאו אחיו יוסף את יוסף ? 17)
מה לא יכלו אחיו יוסף לעשות עם יוסף ? למה ?18)
תרגם "ויחלום". 19)
מה עשה יוסף אחרי שחלם חלום ?20)
כיצד הרגישו אחיו אחרי שיוסף סיפר להם חלומו ? 21)
תרגם "מאלמים". 22)
מה הם "אלומים" ? 23)
איפה היו יוסף ואחיו אוספים וקושרים החבילות של תבואה ? 24)
מהו ההבדל בין ״קמה” ו ״נצבה״ ? 25)
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מה קרה לאלומתו של יוסף ? 26)
תרגם "תסובינה". 27)
מה הם שני הדברים שעשו האלומות של שאר אחיו ? 28)
מה הבינו אחי יוסף במובן של חלומו של יוסף על ה"אלומים" ? 29)
מה אמרו אחי יוסף אליו אחרי שסיפר להם חלומו על ה"אלומים" ? 30)
מהו ההבדל בין מלך למושל ?31)
כיצד הרגישו אחי יוסף אליו אחרי שסיפר להם חלומו ? למה ?32)


