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יבוַּיֹאמֶר לֹו יֹוסֵף 
 זֶה ּפִתְֹרנֹו 

 ׁשְלׁשֶת הַּׂשִָרגִים
 ׁשְלׁשֶת יָמִים הֵם:

יג ּבְעֹוד | ׁשְלׁשֶת יָמִים
 יִּׂשָא פְַרעֹה אֶת ֹראׁשֶָ

 וַהֲׁשִיבְָ עַל ּכַּנֶָ 
 וְנָתַּתָ כֹוס ּפְַרעֹה ּבְיָדֹו 

 ּכַּמִׁשְּפָט הִָראׁשֹון
 אֲׁשֶר הָיִיתָ מַׁשְֵקהּו:

יד ּכִי אִם זְכְַרּתַנִי אִּתְָ 
 ּכַאֲׁשֶר יִיטַב לְָ 

 וְעָׂשִיתָ ּנָא עִּמִָדי חָסֶד
 וְהִזְּכְַרּתַנִי אֶל ּפְַרעֹה

 וְהֹוצֵאתַנִי מִן הַּבַיִת הַּזֶה:
טו ּכִי גֻּנֹב ּגֻּנַבְּתִי מֵאֶֶרץ הָעִבְִרים 

 וְגַם ּפֹה ֹלא עָׂשִיתִי מְאּומָה 
 ּכִי ׂשָמּו אֹתִי ּבַּבֹור: 

טז וַּיְַרא ׂשַר הָאֹפִים ּכִי טֹוב ּפָתָר
 וַּיֹאמֶר אֶל יֹוסֵף 
 אַף אֲנִי ּבַחֲלֹומִי 

 וְהִּנֵה ׁשְלׁשָה סַּלֵי חִֹרי עַל ֹראׁשִי:
יז ּובַּסַל הָעֶלְיֹון מִּכֹל מַאֲכַל ּפְַרעֹה

 מַעֲׂשֵה אֹפֶה 
 וְהָעֹוף אֹכֵל אֹתָם 

 מִן הַּסַל מֵעַל ֹראׁשִי:
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לפי פתרונו של יוסף, מה הם שלשת השריגים ? 1)
איזה חלק של חלמו של המשקה רומז לשלשה ימים ? 2)
באר "ישא פרעה את ראשיך". 3)
מי אמר ועל מי אמר "ישא פרעה את ראשיך" ?4)
תרגם "כנך". 5)
מה היה פתרונו של יוסף לחלומו של המשקה ? (3)6)
תרגם “כמשפט".7)
 לפי פתרונו של יוסף, איזה תפקיד יהיה למשקה בעוד שלשה ימים ? 8)
תרגם "זכרתני". 9)

באר "כי אם זכרתני אתך" ומי אמר כך למי ? 10)
מה ביקש יוסף מהמשקה שיעשה כשיצא מבית הסוהר ? 11)
תרגם "והזכרתני". 12)
לשם מה ביקש יוסף מהמשקה שיזכיר את יוסף לפרעה ? 13)
באר "גונב גנבתי". 14)
כיצד הסביר יוסף למשקה איך הגיע לבית הסוהר ? 15)
האם יוסף עשה שום עבירה אחרי שבגללו ניתן בבית הסוהר ? 16)
למה החליט האופה לספר חלומו של יוסף ? 17)
תרגם “סלי".18)
תרגם "חורי". 19)
מה ראה האופה בחלומו ?20)
כמה סלים ראה האופה בחלומו ? 21)
אלו סוגי סלים ראה האופה בחלומו ? 22)
בחלומו, איפה היו שלשת הסלים שראה האופה ? 23)
בחלומו, באיזה סל שמעל לראשו של האופה היה בו דברים ? 24)
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תרגם “העליון".25)
בחלומו, מה היה בסל העליון משלשת הסלים שמעל לראש האופה ? 26)
באר "מעשה אופה". 27)
בחלומו, מה קרה למעשה האופה שהיו בסל העליון ? 28)
בחלומו, מי אכל ממעשה האופה שהיו בסל העליון ? 29)


