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יז וַּיֹאמֶר הָאִיׁש 
 נָסְעּו מִּזֶה

 ּכִי ׁשָמַעְּתִי אֹמְִרים נֵלְכָה ּדֹתָיְנָה
 וַּיֵלְֶ יֹוסֵף אַחַר אֶחָיו

 וַּיִמְצָאֵם ּבְֹדתָן:
יח וַּיְִראּו אֹתֹו מֵָרחֹק 
 ּובְטֶֶרם יְִקַרב אֲלֵיהֶם

 וַּיִתְנַּכְלּו אֹתֹו לַהֲמִיתֹו:
יט וַּיֹאמְרּו אִיׁש אֶל אָחִיו

 הִּנֵה ּבַעַל הַחֲֹלמֹות הַּלָזֶה ּבָא:
כ וְעַּתָה | לְכּו וְנַהְַרגֵהּו 

 וְנַׁשְלִכֵהּו ּבְאַחַד הַּבֹרֹות 
 וְאָמְַרנּו חַּיָה ָרעָה אֲכָלָתְהּו 

 וְנְִראֶה מַה ּיִהְיּו חֲֹלמֹתָיו:
כא וַּיִׁשְמַע ְראּובֵן וַּיַּצִלֵהּו מִּיָָדם 

 וַּיֹאמֶר ֹלא נַּכֶּנּו נָפֶׁש:
כב וַּיֹאמֶר אֲלֵהֶם | ְראּובֵן 

 אַל ּתִׁשְּפְכּו ָדם 
 הַׁשְלִיכּו אֹתֹו אֶל הַּבֹור הַּזֶה אֲׁשֶר ּבַּמְִדּבָר

 וְיָד אַל ּתִׁשְלְחּו בֹו 
 לְמַעַן הַּצִיל אֹתֹו מִּיָָדם

 לַהֲׁשִיבֹו אֶל אָבִיו:
כג וַיְהִי ּכַאֲׁשֶר ּבָא יֹוסֵף אֶל אֶחָיו

 וַּיַפְׁשִיטּו אֶת יֹוסֵף אֶת ּכֻּתָנְּתֹו 
 אֶת ּכְתֹנֶת הַּפַּסִים אֲׁשֶר עָלָיו:
כד וַּיִּקָחֻהּו וַּיַׁשְלִכּו אֹתֹו הַּבָֹרה

 וְהַּבֹור ֵרק אֵין ּבֹו מָיִם:
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כיצד ידע האיש לאיפה נסעו אחיו ? 1)
איפה מצא יוסף את אחיו ?2)
 תרגם "מרחוק". 3)
מאיפה ראו אחי יוסף את יוסף לפני שהגיע אצלם בדותן ? 4)
תרגם "ובטרם". 5)
תרגם "יקרב". 6)
תרגם "ויתנכלו". 7)
מה יעצו אחי יוסף על יוסף ? 8)
מה אמרו אחי יוסף אחד לשני כשראו את יוסף מתקרב אצלם בדותן ? 9)

באר "בעל החלומות". 10)
למה קראו אחי יוסף את יוסף בשם "בעל החלומות" ?11)
תרגם "הלזה". 12)
מהו ההבדל בין "זה" ל"הלזה". 13)
תרגם "ונהרגהו". 14)
תרגם “ונשליכהו".15)
מה הציעו אחי יוסף זה לזה לעשות עם יוסף ? 16)
מה הציעו אחי יוסף לעשות עם גופת יוסף ? 17)
תרגם ה"בורות". 18)
כיצד הציעו אחי יוסף להסביר לאביהם מה קרה ליוסף ? 19)
תרגם "אכלתהו". 20)
מה אמרו אחי יוסף על חלומותיו ? 21)
מי לא הסכים להרג את יוסף ?22)
תרגם "ויצלהו". 23)
מי רצה להציל יוסף מידי אחיו ? מדוע ?24)
תרגם "נכנו". 25)
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מה אמר ראובן לאחיו ? 26)
מי אמר למי ועל מה אמר "לא נכנו נפש" ?27)
תרגם “תשפכו".28)
מה הציע ראובן לעשות עם יוסף ? 29)
לאיפה הציע ראובן להשליך את יוסף ? 30)
מה חשב ראובן כשהציע לאחיו להשליך את יוסף לבור ? 31)
כיצד הסביר ראובן לאחיו למה יותר טוב להשליך את יוסף לבור ?32)
האם האחים קיבלו עצת ראובן ? 33)
תרגם "ויפשיטו". 34)
מה עשו אחי יוסף עם יוסף כאשר הגיע אצלם ? 35)
מה לבש יוסף כשהלך אצל אחיו ? 36)
לאיפה השליכו אחי יוסף את יוסף ? 37)
תרגם "ריק". 38)
האם היה שום דבר בבור ? 39)
האם היה מים בבור ? 40)
מה היה בבור ?41)


