שם התלמיד ____________________________:כיתה_____

בעזרת ה'

ודברת בם – אתפ"ש לפרשת וישב
"...ושננתם שיהיו מחודדים בפיך ,שאם ישאלך אדם דבר לא תהא צריך לגמגם בו ,אלא אמור לו מיד...
לבניך אלו התלמידים ...ודברת בם שלא יהא עיקר דבורך אלא בם( "...לשון רש"י ע"פ הגמרא).
לעילוי נשמת שהם משה ישראל ז"ל ב"ר יוסף הי"ו  ,חגית בת שמואל ע"ה ,חביבה בת מנחם מנדל ע"ה ,תנצב"ה

א
ריק ואין בו מים ___________________
ב עזב בידה ___________________.
"בַּ חֲ לו ִֹּמי וְ ִּהנֵה_____________ לְ פָ נָי".
ג "כִּ י __________ ____________ מֵ אֶ ֶרץ הָ עִּ בְ ִּרים.
"וְ ֹלא יָכְ לּו______________ לְ ָשֹלם"
ד לשם הלכו האחים________________ .
וְ _______________ ִּ ...מ ְש ַּתחֲ וִּ ים לִּ י"
ה "וְ ִּהנֵה _______________
קמה וניצבה __________________ .

המילה הנקודה בפרשה __________________

ו
"וַּ י ְַּרא אֹתָ ם ,וְ ִּהנָם _________________"
ז על ידו השני ________________ .
רעהו העדולמי _____________________.
ח עמק _______________
ט "חַּ יָה ָרעָ ה אֲ כָ ל ְָתהּו__________________  __________________ ,יוֹסֵ ף"
י אבא של זרח ____________  .לכבוד מה עשה פרעה משתה __________ ______________
אחד עשר שהשתחוו ___________________.
כ הטבילוה בדם _____________________ .
יציאה מהבטן ________________.
ל " ִּהנֵה חָ ִּמיְך ֹעלֶה ִּת ְמנָתָ ה ________________ צֹאנ ֹו".
מי הסוחרים ____________________.
מ "וַּ י ְִּהי ִּאיש _________________ " .
עומדת _________________.
נ "וְ ִּהוא כְ פ ַֹּרחַּ ת עָ לְ תָ ה _______________" .
על ראש השר ______________________
ס שרים ___________________
מי היה רע _________________________.
ע פיקדון ___________________
פ אחד מחפצי העירבון _______________ שר הטבחים___________________
בושם _________________
צ "וַּ ְתכַּס בַּ __________________ וַּ ִּת ְתעַּ לָף"
ק כינוי לאשה שיושבת על הדרך _________________ " .הֲ ִּרימ ִֹּתי _____________ וָ אֶ ְק ָרא"
"מַּ ּדּועַּ פְ נֵיכֶ ם ________________ הַּ יוֹם"
ר מי קרע בגדיו ______________.
מילה שמוטעמת בשלשלת ________________ המילה האחרונה בפרשה ____________

ש
ת

ענפי הגפן _______________.
"וְ ִּהנֵה _______________ אֲ לֻמֹתֵ יכֶם"

הבן השלישי _______________________
בבטנה של תמר __________________.

מספרים בפרשה_________________________02 _______________________71 :
__________________________0 ________________________3

בהצלחה!

