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ִנים ּוַבת, ְוֶאת יֹוֵסף הּוא אֹוֵהב יֹוֵתר ִמּכּוָלם.  ר ּבָ ֵנים ָעׂשָ ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו ֵיׁש ׁשְ

ֶרת:  ַהתֹוָרה ְמַסּפֶ

ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב

ם ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו  ָרֵאל –  עֹוד ׁשֵ ִיׂשְ

 the son of his old age – ֶבן ְזֻקִנים

a specially decorated tunic – ים ּסִ ֹתֶנת ּפַ ּכְ

 jealous – ַוְיַקְנאּו

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָּכל 

ָּבָניו, ִּכי ֶבן ְזֻקִנים הּוא לֹו 
ְוָעָׂשה לֹו ְּכֹתֶנת ַּפִּסים...

ַוְיַקְנאּו בֹו ֶאָחיו.
סּוִקים ג',  י"א ֶרק ל"ז, ּפְ ית, ּפֶ ֵראׁשִ ּבְ

הּוא  ב ׁשֶ הּוא חֹוׁשֵ
יֹוֵתר טֹוב! 
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ִנים ּוַבת, ְוֶאת יֹוֵסף הּוא אֹוֵהב יֹוֵתר ִמּכּוָלם.  ר ּבָ ֵנים ָעׂשָ ְלַיֲעֹקב ָאִבינּו ֵיׁש ׁשְ

ֶרת:  ַהתֹוָרה ְמַסּפֶ

ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב

ם ְלַיֲעֹקב ָאִבינּו  ָרֵאל –  עֹוד ׁשֵ ִיׂשְ

 the son of his old age – ֶבן ְזֻקִנים

a specially decorated tunic – ים ּסִ ֹתֶנת ּפַ ּכְ

 jealous – ַוְיַקְנאּו

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָּכל 

ָּבָניו, ִּכי ֶבן ְזֻקִנים הּוא לֹו 
ְוָעָׂשה לֹו ְּכתֶֹנת ַּפִּסים.

ַוְיַקְנאּו בֹו ֶאָחיו.
סּוִקים ג',  י"א ֶרק ל"ז, ּפְ ית, ּפֶ ֵראׁשִ ּבְ

הּוא  ב ׁשֶ הּוא חֹוׁשֵ
יֹוֵתר טֹוב! 

ֵהם ְמַקְנִאים, ְוֶזה 
ָיִביא ַרק ָצרֹות!
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ְמִׂשיָמה 

ַיֲעקֹב אֹוֵהב ֶאת יֹוֵסף 
יֹוֵתר ִמּכֹל ַהְיָלִדים 

לֹו. הּוא נֹוֵתן ְליֹוֵסף  ׁשֶ
ִסים תֹוֶנת ּפַ ַמָתָנה – ְכּ
ל  ְמיּוֶחֶדת. ְוָהַאִחים ׁשֶ

יֹוֵסף ְמַקְנִאים.

א  ַאְת ְוַאּבָ ַמָזל ׁשֶ
אֹוֲהִבים ֶאת ּכֹל 

ַהְיָלִדים אֹותֹו ַהָדָבר.

ם נֹוְתִנים  ָנכֹון, ְוַאּתֶ
הּוא  ְלכֹל ֶיֶלד ֶאת ָמה ׁשֶ

הּוא  אֹוֵהב אֹו ָמה ׁשֶ
ָכה ֲאַנְחנּו לֹא  ָצִריְך, ּכָ

ְך ְמַקְנִאים. ּכֹל ּכָ

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

ִטים ָהֵאֶלה ִעם ַהִמיִלים  ּפָ ִלימּו ֶאת ַהִמׁשְ ִלְפָעִמים ַגם ַהַחיֹות ְמַקְנאֹות. ַהׁשְ

ְנק ַהִמיִלים: ִמּבַ

י ִהיא                                                                                   ִציּפֹור ּכִ ֶלב ְמַקֵנא ּבַ ַהּכֶ

י הּוא                                                                                   ר ּכִ ַעְכּבָ יל ְמַקֵנא ּבָ ַהּפִ

י ִהיא                                                                                ִג'יָרָפה ּכִ ַהָנֵמר ְמַקֵנא ּבַ

י הּוא                                                                             ַאְרֵיה ּכִ ֶהָחתּול ְמַקֵנא ּבָ

ְנק ִמיִלים:           ְגבֹוָהה             ָחָזק             ָעָפה             ָקָטן     ּבַ
 

ְתבּו עֹוד דּוְגָמא: ּכִ
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ִׁשיר  

                                                

ַתב: ְיהּוָדה ַאְטַלס ּכָ

א ֵאיֶזה ּדֹוד  ּבָ ׁשֶ ּכְ
בֹוַה ְמאֹד  ּגָ

ְקָרה – ּוֵמִניף אֹוִתי ַלּתִ
ֲאִני נֹוָרא ֶנֱהֶנה, 

ֲאָבל ִנְדֶמה ִלי 
א. א ְקָצת ְמַקּנֵ ַאּבָ ׁשֶ

יָמה  ְמׂשִ
ם. יר ׁשֵ ַהְמׁשֹוֵרר לֹא ָנַתן ַלׁשִ

יר? ם ַאֶתם ּבֹוֲחִרים ַלׁשִ ֵאיֶזה ׁשֵ

קֹוִמיְקס

ֲאִני לֹא ְמַקֵנא 
ַאף ֶאָחד. ּבְ

יף ְלָך!  ֵאיֶזה ּכֵ
ָך! ֲאִני ְמַקְנָאה ּבְ
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ִׁשיר  

קֹוִמיְקס

                                                

ַתב: ְיהּוָדה ַאְטַלס ּכָ

א ֵאיֶזה ּדֹוד  ּבָ ׁשֶ ּכְ
בֹוַה ְמאֹד  ּגָ

ְקָרה – ּוֵמִניף אֹוִתי ַלּתִ
ֲאִני נֹוָרא ֶנֱהֶנה, 

ֲאָבל ִנְדֶמה ִלי 
א. א ְקָצת ְמַקּנֵ ַאּבָ ׁשֶ

יָמה  ְמׂשִ
ם. יר ׁשֵ ַהְמׁשֹוֵרר לֹא ָנַתן ַלׁשִ

יר? ם ַאֶתם ּבֹוֲחִרים ַלׁשִ ֵאיֶזה ׁשֵ

ָעָיה: ֲאִני  ֵיׁש ִלי ּבְ
ְמַעט  ְמַקְנָאה ָהמֹון, ּכִ

ָכל ֶאָחד. ּבְ

ֲאִני לֹא ְמַקֵנא 
ַאף ֶאָחד. ּבְ

יף ְלָך! ֵאיֶזה ּכֵ
ָך! ֲאִני ְמַקְנָאה ּבְ ְמַקֵנאתְמַקֵנאת
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אֹוָמנּות

ִרים ַעל יֹוֵסף ְוַעל  ַהָצָגה ְמַסּפְ ל יֹוֵסף". ּבַ ִסים ׁשֶ תֹוֶנת ַהּפַ ֵתַאְטרֹון: "ּכְ ֵיׁש ַהָצָגה ּבַ
תֹוֶנת  ּכְ ַהָצָגה ֵיׁש ּבַ תֹוֶנת. ּבַ ל ַהּכְ תּוב ָמה ַהֶצַבע ׁשֶ תֹוָרה לֹא ּכָ לֹו. ּבַ ָהַאִחים ׁשֶ

ַווְנקּוֶבר:    ִסים ֵמַהַהָצָגה ּבְ תֹוֶנת ּפַ ֲהמֹון-ֲהמֹון ְצָבִעים! ִהֵנה ּכְ

םיחאצפ

גבדלשס

טקףסוי

תנתכצם

מאשנזא

להבקעי

ִתְפזֹוֶרת ֶאת ַהִמיִלים ָהֵאֶלה: ִמְצאּו ּבַ

ִחיָדה

ִסים       ַאִחים      תֶֹנת       ּפַ יֹוֵסף       ּכְ

ִקְנָאה       ַיֲעקֹב


