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ַ ב-ף ֵסֹיו  תֹמוֹלוֲחל ַהַעּ
 

ָּבָרָצ גדולה יעקבָאה על ּבָנָּב:ה ְמַקנִאים מֹו.ֲאִחיֶהםיוסףיו אותוִרְכהם ים

ּבִרְבעֹוֶש,ישמעאליםְלסֹוֲחִרים ֶעֶבדְכמֹוַהּסֹוֲחִרים.דרךים להיות אותו רים

.מצריםּב

האחים אמרו רעה,ליעקב יוסף)אכלה(ָטְרָפהשחיה ָּבו,את היה ַחטּויעקב

.תֵמנֹוְּבֶש

ָמ יוסףרּוְכמדוע את ָג?האחים ְלַרמה לאחים ּבֵנַקם ּכא עד ּכיוסף ֶׁשָהיּוךדי

ִלִנָכמּו אֹוֹוּכְמים לֶעֶבדר !תו

ָא ִמַהיעקב יותר יוסף את האחיםָּכב ָג,ל הזאת לאסוןָמְרוהאהבה  תורהּב.ה

ל( ד"בראשית פסוק תֹו ָאַהב ֲאִביֶהם ִמָּכל  ֶאָחיו ִּכי אֹּואְרַוִּי":בתּוּכ)ז

ְל("םלְֹּברֹו ְלָׁשא ָיְכלּו ַּדתֹו ְולְֹנאּו אְֹׂשֶאָחיו ַוִּי יכולים היו לא רֵּבַדהם

שלוםֵרְבִדיתֹוִא ָג).י יוסף גם ַלַראבל הזאתָאְנִקם .ה

ָח חלומותַליוסף שני השמשִמשַתֲחוִויםשהאחיםָחַלםהוא.ם ואפילו ,לו

עׂש ואחד הּכהירח שלומסּפּכ(וכביםר האחים .לוִמשַתֲחוִוים)ר

עֹו ָטֶׂשיוסף גדולהעּוה ִלקֹוְמִּב,ת ְמ,קתֹוְשם לֶאָחיוֵּפַסהוא החלומות את ר

ּכ.יעקב ולָאִביו עליוִסֲעֹוהאחים ּכ,ים ָאִביו עליוֵעֹווגם ָס.ס לא ,לוחּוְלהאחים

עֹונּוְתָנְו .שֶנלו

ָה היה ִה ? שֶנעֹומה ָה,למצריםיַעִגיוסף ֶעֶבדָיושם ַח.ה עׂשרהְׁשֵתיםיהוא

ּב סֹוֵבשנים ִמ,רַהית וממולדתושּפִמרחוק ֵסֶבלֶנעֹוָה.חתו היה יעקב של ש

עׂש של שּבקשה שנים ָחרות ּבִּכ,בַשהן מתי יוסף .נו

  ִליםאֵעְמֵסף ַלִיְׁשרּו ֶאת יֹוַוִיְמְּכ"

"ִרים ָּכֶסף ְּבֶעְׂש
)ח"כפסוק,ז"לפרק,בראשית(
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ה על .שאלותענו

ִק.1 ביוסףאּוְנמדוע ?האחים

_________________________________________________________________

עֹו.2 ָנֶנאיזה ליוסףנּוְתש ?האחים

_________________________________________________________________

ִס.3 יעקברּויְּפמה לאביהם ?האחים

_________________________________________________________________

ָה.4 ַהייָתמה יעקבעּוָטה של ?ת

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ִס.5 ולאביויֵּפמה שלו לאחים יוסף ?ר

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ִּבָּכ.6 קרתה הטרגדיה ִדַלְגל ְמּויּבל הִאירּוִּבְסַה.רָתיּור :מרהיאת

ַלָחכָמה" ".ְשִתיָקה-ְסיָיג

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ְל.7 ֵמֶתְדַממה ?רּויּפִסַהם

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ָּכ.8 ּבתּואיך ?ורסיּפב

שלוהּב שלהםאּב________________=נים ________________=א

שלהם שלומשּפ________________=אח ________________=חה

שלו שלו________________=אחים ________________=מולדת

שלואּב שלוּב________________=א ________________=ן

ַלָחְכ" יגאבות(  "ְשִתיָקה-ָמהְסיָיג )ג
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 .אני בעל ניסיון בעבודה

…ַּבֲעלֹות…ֲעֵליַּב …ַּבֲעַלת…ַעלַּב

…תרֹוַחְס…ֵריַחְס…ַרתַחְס…ֲחַסר

לב,קראו !ושימו

עבודה לו השּכעבודהֲחַסרהוא=אין לו לההשּכַּבַעלהוא=להיש

השּכ לו דירהלההשּכֲחַסרהוא=להאין לו דירהַּבַעלהוא=יש

נ לו ניסיוןניסיוןֲחַסרהוא=יסיוןאין לו ניסיוןַּבַעלהוא=יש

סבלנות לו ִמסבלנותֲחַסרהוא=אין לו .עצֹוְקִמַּבַעלהוא=ַעצֹוְקיש

המשפטיםוהשלימוקראו .את

ַבעל  הוא.1 ַ .ַעצֹוְקִמ______________היא.ַעצֹוְקִמ ּ

ַבעל הוא.2 ַ .לההשּכ______________הם.לההשּכ ּ

ַסרתַח היא.3 .מזל______________הן.מזל ְ

.נימוס______________את.נימוסֲַחסר אתה.4

ֵסריַחאתם.5 .יטחוןּב______________אתן.יטחוןּבְ

.טעם______________יצההּפ.םַעַטֲַחסרהמרק.6

.סבלנות______________את.סבלנות ֲַחסרהוא.7

ַסרתַחהיא.8 .הלשּכה______________הן.הצלחה  ְ

.עַדֶי______________אתם.עַדֶיֲַחסרהוא.9

ַבעלת אני.10 ֲ ַ עצמיּב  ּ עצמיּב______________הוא.יטחון .יטחון

הדוגמהִּכ לפי המשפטים את .תבו

ּב.1 ניסיון לי ___________________________________________=.עבודהיש

הומור.2 חוש לו ___________________________________________=.יש

סבלנות.3 לה ___________________________________________=.אין

דירה.4 להם ___________________________________________=.יש

מקצוע.5 להן ___________________________________________=.אין

ה.6 לך ___________________________________________=.הלשּכיש

מקצוע.7 לך ___________________________________________=.אין

השּכ.8 לכם ___________________________________________=.להיש

ֶי.9 לכן ___________________________________________=.מחשביםּבעַדאין

חשוב.10 תפקיד לכם ___________________________________________=.יש

 הצירופים
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   !ת ַילֵאְה לָמֹרויי ָדֵה

ּבאילת הדרומית העיר ּבהיא מֹוּב.ראליׂשיותר היא הרּבֶכֶשחורף אליָה ְמת יםִרְקַבה

לארץ ומחוץ ּבה.מהארץ ְלם ּבֵקַבאים ּבּכ,הר יש מצויןי ואקלים יפה ים חוף .ה

והיבש החם ַה,האקלים ונוףִללּוְצהמים ָהָּכ-היפהֶהָהִריםים אלה אילתכּוְפל את

מסּפ הנופש יׂשלעיר של אחת .ראלר

רּב ּבּבעיקריםנופשים הקרות אילתּבִלְצלֹולאיםמהארצות של ּוְלִהְׁשַּתֵּזףמים

החמההיׂששמשּב .ראלית

מֹו סוף ים צֹוֵשחוף אליו ִמִנָלְלך ּבָּכים העולם ּבל הנוח האקלים החורףגלל חודשי

הַתּו הנוף דגיםָיִמי-תבגלל .ִּגיםְוַאְלמּושל

המקומות המוזאוןּבַהְמַעְנְייִניםאחד הוא ָל.ָיִמי-תהַתאילת ּבאפשר סירותשּוט

העולם את ולראות ֶהָעִׁשירָיִמ-תהַתזכוכית ְשי ָהַרמּושל .יםִגמּוְלַאת

ִנ ּבֶרֶּכְזאילת ּכת התחנותתורה יׂשּבְּבַמַּסעאחת ּכני לארץ …רַוַנֲעבֹו":נעןראל

ָהֲעָרָבה ָגֶברֵמֵאיַל,ִמֶדֶרך ּוֵמֶעציון ).'חפסוק,'בפרקדברים( "ת

חשובה נמל עיר גם היא ְמ.אילת אילת יׁשֵשַקנמל את ארצותר עם ותרּבראל

ובאסיהּב ְמ.אפריקה ִלֵמַשהנמל סחורות)ורטאקסּפ(אצּויִלְו)ורטאימּפ( אבּויש של

ּו הרחוק המזרח אפריקהאל .מזרח

ֵׁש מלחמת ִּבֶׁשלפני הימים ְמַהִּמְצִריםרּוְגָס1967שנתת ִטֵרָצאת ּביָרי שלאן ַשִיט פני

יׂש ּכ,ראליותאוניות צהאך ִה"וחות הידּוִמְשל המצריםִחָתתֹואת  אתחּוְתָפּו,ים

חופשִמְפָרץ לַשִיט  .יאילת
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ּכ 'לא נכון'או 'נכון':תבוּכ יד משפטעל .ל

ּב.1 נמצאת הארץמרּכאילת _______________.ז

ּב.2 מאודהאקלים קר _______________.אילת

ְל.3 ּבֵזַתְשִהאפשר _______________.אילתף

מפורסמתאּב.4 אוניברסיטה יש _______________.ילת

ִל.5 ּבלֹוְצאפשר סוףל _______________.ים

ָל.6 ּבשּואפשר ּבט ______________.אילתסירות

ִל.7 ּבאֹוְראפשר תאטרון הצגות _______________.אילתת

ִל.8 אילתסֹוְנאפשר דרך לאפריקה _______________.ע

על .שאלותענו

מֹו.1 אילת ְמֶכֶשלמה רִּבִרְקַבת ?יםים

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ּכ.2 ְלאיפה ּבֵקַבדאי ?אילתר

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ליׂש.3 חשוב אילת נמל ?ראלמדוע

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ַמ.4 צֹויִעִגמדוע ִמִנָלְלים לאילתָּכים העולם ?ל

________________________________________________________________

________________________________________________________________

מלחמתָקָרהמה.5 ?אילתּב)1967(הימיםֵׁשֶׁשתלפני

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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השלילה נטייהּב'יןֵא'מילת

ן/ֵאיָנםן/ֶכםֵאיְננּוֵאיֶנֵאיָנהֵאינֹוֵאיֵנְךֵאינָךֵאיִני

ֵאיֶנָנהֵאיֶנִני

הן/הםאתן/אתםאנחנוהיאהואאתאתהאני

בהווה המשפטים את והשלימו .בנטייה'אין'כתבו'לא'במקום,קראו

יֹו:דוגמה לא .ַעֵדֹי יוִינֵא=ַעֵדאני

ּב.1 לא הממשלה ______________________________________=.ארץראש

ְמ.2 לא ______________________________________=.יםיִנִבהם

ּב.3 לא ______________________________________=.עבודהאתם

ּב.4 לא ______________________________________=.אוניברסיטההסטודנטים

ּב.5 לא ______________________________________=.יתהּכהמורה

ּב.6 לא ______________________________________=.עבודהאתן

עסוקה.7 לא ______________________________________=.את

ּב.8 לא ______________________________________=.צבאהחיילות

חולה.9 לא ______________________________________=.אתה

עייפים.10 לא ______________________________________=.אנחנו

רֹויַתִבְש:דיאלוג  יםִאְפת

היוםֵאינָךמדוע:דני לאוניברסיטה ?הֹוֵלְך

היוםֵאיֶנִני:יעקב טובֵאיֶנִנייּכ,לֹוֵמד .מרגיש

טובֵאינָךאם:דני לרופאֵאינָךמדוע,ַמְרִּגיׁש ?הולך

שהרופאמּפ:יעקב ּבינֹוֵאני ,אהמרּפִנְמָצא

הרו ּבהיָנֵאפאהגם .אהמרּפִנְמֵצאת

הרופאים:דני ּבםיָנֵאמדוע ?אהמרּפִנְמָצִאים

ׁשֹוְבִתים,יודעֵאיֶנִני:יעקב שהם חֹוֵׁשב .אני

הם יכוליםםיָנֵאשהחולים,ְמִביִניםםיָנֵאהאם

השביתהלחּכ ֶׁשִּתְסַּתֵּיים עד ?ות
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ּי ַאלימותֵטְרִס ִ  

צֹו ּבִפילדים ּברֹוִאיםהם.לוויזיהטים שיש ַאִלימּותסרטים ּב(הם ).כוחשימוש

שואלים ַה:הורים ּבִפְצהאם ַמייה הילדיםיָעִּפְשטלוויזיה על היא?ה האם

לילדים ֵא?ַמִזיָקה הם ַאלֹוְמִדיםםיָנהאם ?יםיִמִללהיות

שֶנ אחתּברכּוֶעלֶמחָקרים תשובה אין זה הֶמּב.נושא מן אּוְצָמריםָקְחחלק

ִמ ּכִגֲהַנְתשילדים הגיּבים הסרטיםמו של שהם.ורים שישרֹוִאיםאחרי סרט

ַאּב ְו,ימותִלו ַמּכים ֵמִקֲעצֹוהם יותר קודםֶשֲאים .ר

ְב ִהִרָקְחֶמאבל אחרים שילדיםיעּוִגים ּב,סרטיםֶׁשרֹוִאיםלמסקנה הםשיש

ִמּכַמְרִּגיִׁשים,תימּוִלַא הם ּבִפְתַתְשאילו ְמּכ,סרטים הם ְוִלְּבַקאילו יםִנְתנֹוים

ּב ּכ.עצמםַמּכות סרט הרּב-זהאחרי יֹוהם ְשֵקה ּוִטתר .יםִעגּוְרים

ְלאֹוְמִריםיםִרְקהחֹו צריכים ֵמֵרָּפְתִהשילדים שלהםָפנּוְקתֹוַהק טוב,ת ויותר

ְצשּוֲעַיֶש ידי על ּבִפזאת יודע.סרטיםייה ֵמ,מי ?צֹוֵדקםֵהמי

הענ על .שאלותו

הַמ.1 שם ?רָמֲאמה

_________________________________________________________________

ִמ.2 ַמָּפְשאיזה הְּבִּצט את ?הָיָעיג

_________________________________________________________________

ֵד.3 שתי יש נֹועֹולחוקרים על אותןּכ,תימּוִלַאָה אׂשת .תבו

.א

.ב

דעתך,נכונהֵּדיָעהאיזו.4 .מדוע?לפי

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ְּב.5 את לפתור אפשר ָהַיָעאיך ?תימּוִלַאית

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



א ת  י ר ב ע ב ח  י ל צ ה ר     'ל ו ע י 1ש 5 246

הקטע את המילים,השלימו במאגר .היעזרו

סרטיּבְורֹוִאים,טלוויזיהּב_____________ילדים סרטיַהִאם._____________ה

הילדים_____________האלימות ?להם_____________ו,על

מהחֹו האלימיםחֹוְׁשִביםיםִרְקחלק הילדים_____________שהסרטים על

הילדים.להם_____________ו הסרט הגיּבּכ_____________אחרי וריםמו

וַמִּכ ._____________ים

ִה מהחוקרים ַמְרִּגיִׁשים,סרטֶׁשרֹוִאיםשילדים_____________ליעּוִגחלק

הםּכ ְש,וּב_____________אילו הם הסרט וִטֵקואחרי כי_____________,ים

שלהםנּוָּפְקתֹוַהֵמ_____________ִהְצִליחּוהם .ת

מילים מאגר

הּפ את הווהּביםעלהשלימו .זמן

והמורים.1 הילדים_______________ההורים )עליַעּפְשַהְל(.על

הסיגריות.2 לִזַהְל(.ַלְּבִריאּות_______________עישון )…יק

התלמידותּכ.3 בֵתַתְשִהְל(.המסיּבּב_______________ל )…ף

ּבלּב_______________קידההּפ.4 שמונהנק )…ליַעִגַהְל(.שעה

א.5 הּב_______________נחנואיך אתתֹוְפִל(?עיהאת )ר

הנּכ המשפטים את עבר"תבו בזמן .ל

והמורים.1 ִּהׁשפיעוההורים ִ הילדיםְּ .על

2.________________________________________________________________

3.________________________________________________________________

4.________________________________________________________________

5.________________________________________________________________

,הָנָקְסַמ,יםִקֲעצֹו,תמּויִלַא,)X2(יםיִעִּפְשַמ,)X2(יםיִקַמִז

קֵרָּפְתִהְל,יםִפְתַתְשִמ,יםִעגּוְר,יםִגֲהַנְתִמ,יםִפצֹו
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