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Joseph – The Master of Dreams  תֹומֹולֲחַה-לַעַּב  יוסף
   

נים שלו ְמַקְנִאים אחד עשר הּב: ָּבָאה על יעקבָצָרה ְגדֹולה 

 םהם מֹוְכִרים אֹותו ְלסֹוֲחִרים ִיְשָמֵעאִלים שה. ָּבָאח יֹוסף

 .ִמְצַרִיםַהסֹוֲחִרים מֹוְכִרים אֹותו ִלְהיֹות ֶעֶבד ְּב. ּפֹוְגִשים ַּבֶדֶרְך

ויעקב היה , ָהָאִחים ָאְמרּו ְליעקב ֶשָחָיה ָרָעה ָאְכָלה את יֹוסף

 .ָאהּוב שלֹו ֵמתטּוַח ֶשַהֵּבן ָהָּב

יוסף ּכל ָּכך ַמדּוַע הם ִקיְנאּו ּב?  ָהַאִחים את יוסףַמדּוַע ָמְכרּו

 ?ֹור אותו ְלֶעֶבדוהיו מּוָכִנים ִלְמּכ

, ל ָהַאִחיםיעקב ָאַהב את יוסף יותר ִמּכ: ִקְנָאה ְמִביָאה ִשְנָאה

ּו ֶאָחיו ִּכי אֹתֹו ָאַהב ַוִּיְרא", ָבה ַהזֹאת ָגְרָמה ְלָאסֹוןֲהַאְוָה

 "ֲאִביֶהם ִמָּכל ֶאָחיו ַוִּיְׂשְנאּו אֹתֹו ְולֹא ָיְכלּו ַּדְּברֹו ְלָׁשלֹם

ָבר לא ָיְכלו ְלַדֵּבר עם יוסף ִחים ְּכ ָהַא.)סוק ד ּפ,ראשית לזּב(

 .ֲאָבל גם יוסף ָגַרם ְלִקְנָאה הזֹאת. ְדָבִרים של שלום

א ָחַלם ֶשָהָאִחים ִמְשַתֲחִווים לֹו הו. יֹוסף ָחַלם ְשֵני ֲחלֹומֹות

ַהָיֵרַח ְוַאַחד ָעָׂשר ַהּכֹוָכִבים , ֶשֲאִפילּו ַהֶשֶמשְו, ְּכמו ְלֶמֶלך

 .ים לֹוו ִמְשַתֲחִו)ים שלוִחַאָהעשר -אביו ואמו ואחד: לומרּכ(

הוא ְמַסֵּפר ֶאת . הוא לא שֹוֵתק. יֹוֵסף עֹוֶׂשה ָטעּות ְגדֹוָלה

האחים ּכֹוֲעִסים .  יעקב,ַאִחים שלו ּוְלאּבא שלוַהֲחלֹומֹות ָל

ָהַאִחים לא ָסְלחּו לו ְוָנְתנו לו . גם יעקב ּכֹוֵעס ָעָליו. ָעָליו

 .עֹוֶנש

הוא .  וָשם הוא ָהָיה ֶעֶבד,ִגיַע ְלִמְצַריםיוסף ִה? מה ָהָיה ַהעֹוֶנש

ה ָרחֹוק ֵמַהִמְשָּפָח, ֵבית סֹוַהרַחי ְשֵתים ֶעְׂשֵרה ָשִנים ְּב

ַהעֹוֶנש של יעקב ָהָיה ֵסֶבל ָקֶשה ֶשִנְמַשך ָשִנים . ּוֵמַהמֹוֶלֶדת

 .ֵמת,  יוֵסף,ה ָחַשב יעקב ֶשַהֵּבן שלֹוֶלֵאַּבָשִנים ָה. תּבֹוַר
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 .Complete according to the story                  .    השלימו לפי הסיּפור

                                                                               ּכי יעקב, ָהַאִחים ִקְנאּו ְּביוסף .1

                                                         הם ָמְכרּו. ָהַאִחים ָנְתנּו עֹוֶנש ָקֶשה ְליוסף .2

                                                                                                                                    

                                                                   ָהַאִחים ִסיְּפרו ְלַאּבא יעקב ֶש .3

                                                                 ה ֶשהוא ָאַהבַהָטעּות של יעקב ָהייָת .4

                                                                                                                                    

                                                                                              יוסף ָחַלם ֶש .5

                                                                                                                                    

                                                                 יֵּפרה ֶשהּוא ִסייָתַהָטעּות של יוסף ָה .6

                                                                   א ה ֶשהוָיָהעֹוֶנש של יוסף ָה .7

                                                                                        ָהעֹוֶנש של יעקב ָהָיה .8

  ִלים אֵעְמַׁלִיְש ֵסףּרו ֶאת יֹוַּוִיְמְכ"

ֶעְש ל("ִּרים ָכֶסףּׂבְ )כח,ז"בראשית
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 :מאגר מילים

ֵסולַח    ֵמַדבר, ֹ ּ ֶעבד, ְ ֶ , 

ֶמעׂש    ֲ ֹה נכוןַ ִקונים, ָ ֹ,  

 ָנָאהֲה, ַָאֲהבה      

 ) בעיגול רק את התשובות הנכונותוסמנ(? ורמה למדתם מהסיּפ

 .אפשר ֶלֱאהוב ֵּבן ֶאָחד יֹוֵתר ִמָּבִנים ֲאֵחִרים  .א

 .ל ָדָברק ולא ְלַסֵּפר ָּכתֹוְשִלְפָעִמים ָצִריך ִל  .ב

 .צריך ְלַסֵּפר ָּכל ָדָבר ְולֹא ִלְשתֹוק  .ג

 .ִקְנָאה ְמִביָאה ִשְנָאה  .ד

  

  

  .ליםיוך מאגר המלה ההפוכה מתיּכתבו את המ 

Write the opposite word by using the verbs below. 

                                                   ≠ איש חֹוְפִשי    

                                 ≠             ִׂשְנָאה    

                        ≠         ָטעּות    

            ≠       שֹוֵתק    

             ≠       ּכֹוֵעס    

       ≠       מֹוְכִרים    

           ≠       ֵסֶבל    

ְֶֹמר ְלִטפִשיםçַקל ָו, ָכִמיםÂçָָיפה ְשִתיָקה ַל" ּ."  
)    פסחים צט                                                                            (
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    The Trip to Jerusalem    םִיַלָׁשּירוִל לּיוִטַה

  

גלית ָגָרה ִּבְניּו יֹורק ולֹוֶמֶדת . רי וגלית הם ָאח ְואחותאּו

ָאִביב ְולֹוֵמד - רי ָגר עם ַההֹוִרים שלו ְבֵתלאּו. ָּבאוִניֶבְרִסיָטה

ְתִבים טלפון ְוכֹורי וגלית ְמַדְּבִרים ַהְרֵּבה ּבאּו. ְּבֵבית ֵסֶפר ְיסֹוִדי

 .מיד שֹוְלִחים ְּבָרכֹות ְוִאיחּוִליםלְפֵני ַהַחִגים הם ָּת. ִמְכָתִבים

 :גלית, חֹות שלוָאָשבּוַע ֶשָעָבר ָּכַתב אּוִרי ָלַּב

 

  

    

  

                                         11.03.08         
 , לגלית היקרה

ֹביום רביעי ַהקרו ָ ְ ְב אנחנו לא לומִדיםּ ִּכי יש , ֹ

ִאני נוסע עם ַהכי. ּלנו ִטיול ֵ ֹּ , ִ לירושליםה שליתַ

ָעיר ַהבירה של ִיׂשרֵאל ָ ְִ ֶאני אוֵהב לַטיֵיל בָארץ. ּ ָ ּ ְ ֹ .

ֶעיות יֵש לנו ֶארץ ָיפה ומעניֶינתְּלמרות ַהב ְ ַ ֶ ְָ ּ ָּ ָ אני . ֹ

ֵחושב עלייך ַהרבה ְ ָּ ְ ַ ִֵאיך ַהלימוִדים באוניברסיַטת . ֵֹ ְ ּ ּ ִ ְ

ּניו יורק ְ? 

ְ ַהרבה מב לייש ֵ ְִ ְ ִאם ֵאין לך זמן לכת.ָחניםּ ִ ַָ  בֹוְ

ֵ ְיכולה לַטלפןאְת, ִלי ְ ֵי ֶאפשר לַדבר ַאֲחרי ַלּאו. ְּ ֵ ּ ְ ְָ

 .ַהִטיול שלי

ָא ואמא מוסרים לּאב ְ ַך ְדרישתִֹ . ָמהָשלום ַח-ִ

ֶ בָאה לבקר בָארץמתי אְת ָ ַ ָּ ֵּ ַּחג ַהפסח ב? ְ ַ ֶ סוף ּ

ֹואני מקווֶה לראות אוָתך בקרוב, החודש ֹ ִָ ְַ ְּ ְ. 

 

 בֵהֹאוח ָהָאֵמָה

 ריּאו                                         
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  . מתוך הטקסטעליםהשלימו את הּפ

Complete the sentences using the verbs in the text.  

 .מכתבים                ה ַּבטלפון ְו ַהְרֵּב                 אורי וגלית .1

 .ְּבָרכֹות ְוִאיחּוִלים                  ִמידלפני ַהַחִגים הם ָּת .2

עם הִּכיתה שלי                  יום רביעי הקרוב אני ּב .3

 .ִלירושלים

 .ארץייל ּבַטְל                  אני .4

 ?ְלַבֵקר ָּבָאֶרץ                מתי ַאְת. עלייך הרֵּבה               אני .5

                  . הָלַאת ְיכֹו, לי                  ִאם אין לך ְזַמן .6

 .לך ְדִריַשת ָשלֹום ַחָמה                  אּבא ואמא .7

 .ִלְראֹות אֹוָתך ְּבָקרֹוב                  ואני,חודשהסוף חג הּפסח ְּב .8

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הּכותל המערבי ּבירושלים

  )יז, נחמיה ב( "ּ ְירוָשַלִיםַמתֹוְּלכו ְוִנְבֶנה את ח"
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ּיברורי וגלית ִדּאחרי הטיול לירושלים או ְ  :ּ בטלפוןּ

 :גלית

 :אורי

 

 

 

 :גלית

 :אורי

 

 :גלית

 :אורי

 

 :תגלי

 :אורי

 :גלית

 :אורי

 

 :גלית

 :אורי

 

  

?ירושליםיַקְרֶתם ּבאיפה ִּב

ּכותל ַּב, "ַיד ָוֵשם"ְּבמוזאון , ֶנֶסתַּבְּכ: ִּביַקְרנו ּבַהְרֵּבה מקומות

 ...ָּבִעיר ָהַעִתיָקה ועוד, ַהַמֲעָרִבי

ָסִביב ִלירושלים . תֹוַּבֶדֶרְך ִלירושלים יש ְיָער. דַהנוף ָיֶפה ְמאֹו

 .יש ָהִרים

 ? על ירושליםמה ָלַמְדָּת

ְירושלים היא ִעיר ְקדֹוָשה . י על ההיסטוריה שלהָלַמְדִּת

 .ַלנֹוְצִרים ְוַלמּוְסְלִמים,  ְקדושה ַוֲחשּוָבה ַלְיהּוִדיםִהיא עיר. יָקהְוַעִּת

 ?ירושלים ִּבְזַמן ָעָברמה ָקָרה ִּב

 ִמְזַמן ָדִויד ַהֶמֶלך ַעד ְשַנת -ִּבירושלים היו ַהְרֵּבה ִמְלָחמֹות 

1967. 

 ? ָלֶכם על ֵּבית ַהִמְקָדׁשַמה ִסיְּפרּו

, ית ַהִמְקָדש ָהִראשֹוןה המלך ָּבָנה את ֵּבמֹלֹרּו לנו ֶשְשִסיְּפ

 . את ֵּבית ַהִמְקָדש ַהֵשִניְמָיה ָּבנּוְוֶעְזָרא ּוְנֶח

 ?אתה יֹוֵדַע ִמי ָהַרס את ֵּבית ַהִמְקָדׁש

ְוָהרֹוָמִאים , ֶמֶלְך ָּבֶבל ָהַרס את ֵּבית ַהִמְקָדש ָהִראשֹון, ּכן

 .ָהְרסּו את ֵּבית ַהִמְקָדש ַהֵשִני

 ?ה אחר ּכךָרומה ָק

 ּוׁשים ָּכְבִרים ָזִּמ ַע,שָדְקִמית ַהאת ּבָהרֹוָמִאים  סּוְרָהאחרי ֶש

 על רּוְמַלְמרֹות זאת היהודים ָש, הָלגֹווהעם ָיָצא ַל, את הארץ

  .ם הארץעהקשר 

ים ִרָעע ֶהַּבְרַאראל ְּבארץ יׂש ּברּוָגת היו יהודים ֶשרֹול הדֹוָכְּב

 .ְטֶבְרָיה ּוְצָפת, ֶחְברֹון, םירושלי: תהקדֹושֹו
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  ירושלים

  ?מה ּבתמונה

  ּבית המשּפט העליון ♦

  "יד ושם"ּפסל במוזאון  ♦

  מסגד אל אקצה, הר הּבית ♦

  משּכנות שאננים ♦

  מוזאון רוקפלר ♦

  שער בעיר העתיקה ♦

                                                      ∗
  נתנה חופש חירות- הָרְרְחִש 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :גלית

 :אורי

 

  

  .ִמיד ַלְחזֹור ַלמֹוֶלֶדת שלהםהיהודים ַּבגֹוָלה ִהְתַּפְללּו ָּת

ַלְמרֹות . ת לארץלֹוֲעמאה שנה ִהְתִחילּו היהודים ַללפני ּכ

,  ִמּבֹוקר ַעד ֶערבהם ָעְבדּו, ים שהיו ָּבָאֶרץִבָרֲעת עם ָהָעיֹוַהְּב

המחלות , למרות הָרָעב. עּו ֵעִציםָּבנּו ָּבִתים ְוָנְט, ָקנּו ֲאָדמֹות

 היהודים ִלְבנֹות ַּבִית ְלאּוִמי והמלחמות הקשות ִהְצִליחּו

 . ָקָמה ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל1948ִּבְשַנת . ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָראל

 ? ִיְׂשָרֵאל את ירושלים ָהַעִתיָקה∗הָרְרְחִשָמַתי 

 ָחְזָרה להיות  ירושלים,1967ְשַנת ת ַהָיִמים ִּבְּבִמְלֶחֶמת ֵשֶש

.שלנו
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  .                  ָסִביב ִלירושלים יש.                 לים ישַּבֶדֶרך ִלירוש

ַלנֹוְצִרים , ַלְיהודים                   ְו                   ירושלים היא עיר

 .ְוַלמּוְסְלִמים

את ֵּבית                   ֶמלך ָּבֶבל.                  ירושלים ָהיּו ַהְרֵּבהִּב

 .יִנֵשש ַהָדְקִמית ַהאת ּב                  והרומאים, ֹוןַהִמְקָדש ָהִראש

  .              יםִרים ָזִמַע, שָדְקִמית ַהאת ֵּבהרומאים               יֵרֲחַא

 . ַלגֹוָלה                 ְוהעם , את הארץ

 .שלהם                  ַל רזֹוֲחמיד ַלּת                    הָלגֹוהיהודים ַּב

               ,בֶרוקר עד ֶעּבִמ                  ים הםִבָרֲעעיות עם ָההּב                

 .יםִצֵע                 תים ְוּב                   ,תמֹוָדֲא                  

               היהודים               המחלות והמלחמות הקשות, הָרָעב               

ה יָקִתַעאת ירושלים ָה                 ראליׂש. יִמאּוית ְלּב                

   .1967שנת ּב                                             ְּב 

  תיֹואָרר ָהַעַש

         The Lions' Gatef   

ּכ"תנּב       :תובך

ִּתִא" ְירּוָשַלים ֶאְשָּכֵחך ְים  "ִמיִניְשַּכח
ה(                                                              קלז )'תהילים

ּכּב :תובתלמוד

ְל" ְּכיֹוָךֵאין ְירּוָשַליםּהָיְפיֹופי "ֶשל

קיד(          ממסכת   )ט"ושין

  

  .השלימו את הקטע על פי הדיאלוג
Complete the passage according to the dialog.
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 .Answer the questions.                                ענו על השאלות     

 ?איפה ֶאְפָשר ְלַבֵקר ִּבירּוָשַלִים .1

                                                       

                                                     

 ?ָהִראשֹוןמי ָּבָנה את ֵּבית ַהִמְקָדש  .2

                                                     

 ?מי ָּבָנה ֶאת ֵּבית ַהִמְקָדש הֵשִני .3

                                                     

 ?מי ָהַרס את ֵּבית ַהִמְקָדש ָהִראשֹון .4

                                                     

 ?ֵּבית ַהִמְקָדש ַהֵשִנימי ָהַרס את  .5

                                                     

 ?מה הן ַאְרַּבע ֶהָעִרים ַהְקדֹושֹות ְּבִיׂשָרֵאל .6

                                                    

 ?ראלמתי ָקָמה ְמִדיַנת יׂש .7

                                                     

 ?1967ראל ִּבְשַנת מה ָקָרה ְּביׂש .8
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  :מאגר מילים

ֶמזג ָהֲאִוויר ַהַחם, פי שלהֹהיו ֶ, 

ִיינו עיֵיפיםָה ֲ ַֹהבעיות, ּ ָ ְ ּ, 

ְכעסִת ַָ  .י על ׂשרהּ

 In spite of the… / Although        ַלְמרֹות זֹאת... / ַלְמרֹות ה

  ַמחלֹות ְוַהִמְלָחמֹות ַהָקשֹותָרָעב ַהַלְמרֹות ָה"

  ."ִהְצִליחּו ַהְיהּוִדים ִלְבנֹות ַּבִית ְלאּוִמי

   ַהֶקֶשרַלְמרֹות זֹאת, הא ַלגֹוָלָהַעם ָיָצ"

 ".ִעם ָהָאֶרץ ִנְשַמר

 

  . למטהטים מתוך מאגר המיליםהשלימו את המשּפ
Complete the sentences using the words below. 

 .ָיָצאנּו ַלטיול                                                ַלְמרֹות  .1

  זאת ָעִניִתיַלְמרֹות ,                                                .2

 .שלה למכתב   

 .ַלְמרֹות זאת ָהַלְכנו לסרט ,                                .3

 .ןָחְבִמ ּבנּוְחַלְצִה                 ַלְמרֹות .4

 .לא ָּבֲחרּו אֹוָתה ְלַמְלַּכת ַהיֹוִפי                                 רֹותַלְמ .5
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  רץ ישראל וירושליםא

ארץ יׂשראל וירושלים הן  

ּבמרּכז החיים של עם 

ירושלים היא חלק . יׂשראל

מהארץ שאלוהים ִהְבִטיַח 

": ּבראשית"לאברהם ּבספר 

ָאֶרץ ְלָאְרָּכה ִהְתַהֵלְך ָּבקּום "

". ָנהְתֶנִּכי ְלָך ֶא, הְחָּבּוְלָר

ירושלים , )יז, ּבראשית יג(

היא ּבירת הֶנַצח של ַעם 

ּבנה , שלמה המלך, ּבנו. העיר של דוד המלך, עיר האלוהים, יׂשראל

  .ּבה את ּבית המקדש הראשון

גלות התגעגע עם יׂשראל לארץ יׂשראל ּבמשך אלּפיים שנה ּב

תמיד חלם לחזור . ולקוות לגאולה ולא הפסיק להתּפלל ,ולירושלים

לשנה : "ּביום ּכיפור אומרים" הנעילה"ּבסיום של ּתפילת . למולדתו

התקווה לחזור לירושלים נתנה ּכֹוַח ". הּבאה ּבירושלים הּבנויה

 גם שוכחיםאת התקווה הזאת לא . ת רּבות ּבגולהרֹוָצלעם שָסַבל ִמ

ִאם ֶאְשָּכֵחְך : " את הּפסוקּכשאומרים, ׂשמחות משּפחתיותּב

  ...'וכו"  ִּתְשַּכח ְיִמיִני–ירושלים 

" ֲעִלָייה"המילים . לארץ יׂשראל ולירושלים יש ַמֲעָמד חשוב ּביהדות

עוֶלה מי שּבא לארץ ְוַמִגיַע לירושלים הוא . קשורות ּבהן" ְיִריָדה"ו

  ".יֹוֵרד"מי שעוזב את הארץ נקרא . מּבחינה רוחנית

  ירושלים, מגדל דוד
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ישיבה ּבארץ יׂשראל , ץ יׂשראל לירושליםלא ַמְפִריִדים ּבין אר

: וירושלים היא ַהַיֲהלֹום שּבֶּכֶתר. ְשקּוָלה ּכנגד ָּכל המצוות שּבתורה

ִּתְשָעה ָנְטָלה ְירּוָשַלִים ְוֶאָחד ָּכל ,  יֹוִפי ָיְרדּו ָלעֹוָלם*ֲעָׂשָרה ַקִּבים"

  .)קידושין מט ("ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו

להר הּבית , ְרנּו גם לעיר העתיקהָחַז) 1967(ּבמלחמת ששת הימים 

יום , מאז אנחנו חֹוְגִגים ּכל שנה את יום ירושלים. ולּכותל המערבי

  .ח ּבאייר"כ-ִאיחּוד העיר ּב

  

  

ìù øåéöúéáùã÷îä êìîä äîìù äðáù ïåùàøä   
  

  

ּקֹום ָחשוב ְוָקדֹוש ַליהוִדיםֵּבית ַהִמְקָדש ָהָיה ָמ ּ.  

ֵּהם ָהיו ָבִאים ְועֹוִלים ְלֵבית ַהִמְקָדש  ּ  

ַחג ַהָשבועֹות וְבַחג ַהסוכֹות, ּג ַהֶפַסחַחּבְ ּּבְ ּ ּ ּ.  

  .ת קטנהמּוַּכ, ְמַעט,  מידה קטנה–ִּבים ַק* 
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 .Answer the questions or complete.            ענו על השאלות או השלימו

  ?"ּבראשית" מה ִהְבִטיַח אלוהים לאברהם ּבספר .1

                                                       

  ?מה עׂשה שלמה המלך. 2

                                                       

 עם יׂשראל לארץ יׂשראל                   יים שנה ּבגלות אלּפ. 3

                 יד תמ.  לגאולה                    ּו                   ולירושלים ולא הפסיק 

  .לחזור למולדתו

את התקווה לחזור . " ימיני                 -  ירושלים                ם ִא. "4

  .ׂשמחות משּפחתיות גם ּב                   לירושלים לא 

  ?"דֵריֹו"מי ִנְקָרא ? "הֶלעֹו"מי ִנְקָרא . 5

                                                       

                                                      

  ?)1967(ת הימים ֶשמה קרה ּבמלחמת ֵש. 6

                                                      

  ? מתי חוגגים את יום ירושלים.7

                                                      

  ?ִאים ְועֹוִלים ְלֵבית ַהִמְקָדש מתי היו היהודים ָּב.8
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