בס"ד

מות
ִס ּפ ּור יְ ִציאַ ת ִמ ְצ ַריִ ם ְל ִפי חֻ ּ ָּמש ֵׁש ֹ
ִק ְר ִאי אֶ ת הַ ַת ְקצִ יר ֶשל ָּכל ֶפ ֶרק וְ ָּענִ י ַעל הַ ְשאֵ לוֹ ת ֶשאַ ח ֲָּריו.
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יֹוסף וְּ ֶאת בְּ נֵי י ְִּש ָר ֵאל.
ָקם מֶ לְֶך חָ דָ ׁש בְּ ִמצְּ ַריִ ם ׁשֶ ל ֹּא ִהכִ יר ֶאת ֶ
ַפ ְּרעֹּה ִהכְּ ִריחַ ֶאת בְּ נֵי י ְִּש ָר ֵאל ִל ְּהיֹות לֹו ְּלעֲבָ ִדים .הּוא מֵ ֶרר ֶאת
חַ יֵיהֶ ם בַ עֲבֹודָ ה ָקׁשָ ה ,בְּ חֹומֶ ר ּובִ ְּלבֵ ִנים ּובְּ כֹּל עֲבֹודָ ה בַ ׁשָ דֶ ה.
אֹורה ַת ְּׁשלִיכּוהּו".
ּׁשֹוט ִרים "כֹּל הַ בֵ ן הַ יִלֹוד הַ יְּ ָ
ַפ ְּרעֹּה צִ ָוה עַ ל הַ ְּ
לְּיֹו ֶכבֶ ד ּו ְּלעַ ְּמ ָרם נֹו ָלד בֵ ןְּׁ ,שלֹוׁשָ ה חֹּדָ ִׁשים ִהצְּ פִ ינָה  -יֹו ֶכבֶ ד ֶאת בְּ נָּה,
ָאְך ל ֹּא יָכְּ לָה ְּל ַה ְּס ִתירֹו עֹוד.
אֹותה ִמבִ פְּ נִיםִ .ה ְּׁשכִ יבָ ה יֹו ֶכבֶ ד
אֹותה ִמבַ חּוץ בְּ ֶזפֶת וְּ ִרפְּ דָ ה ָ
ל ְָּקחָ ה יֹו ֶכבֶ ד ֵתיבָ הָ ,מ ְּרחָ ה ָ
בְּ ֵתיבָ ה ֶאת בְּ נָּה הַ ָק ָטן וְּ ֶאת הַ ֵתיבָ ה ָשמָ ה עַ ל פְּ נֵי ֵמי ַה ְּיאֹור.
ִמ ְּריָם ָאחֹות ַה ֶילֶד ל ֹּא עָ זְּ בָ ה ֶאת ַהמָ קֹוםִ .היא עָ ְּמדָ ה מֵ ָרחֹוק ִל ְּראֹות מָ ה יִ ְּק ֶרה ל ְָּא ִחיהָ ַה ָק ָטן.
אֹותה ׁשָ עָ ה יָצְּ ָאה בַ ת ַפ ְּרעֹּה ִל ְּרחֹּץ בַ יְּ אֹור ,כַאֲ ׁשֶ ר ִנכְּ נְּ סָ ה לַ מַ ִים ָראֲ ָתה ֶאת הַ ֵתיבָ ה.
בְּ ָ
הֹוׁשיטָ ה בַ ת ַפ ְּרעֹּה ֶאת יָדָ ּה ֶאל הַ ֵתיבָ ה וְּ ִה ִציצָ ה לְּ תֹוכָּה – וְּ ִהנֵה יֶלֶ ד ָיפֶה עֵ י ַנ ִים ׁשֹוכֵב בְּ ֵתיבָ ה.
ִ
ָר ָאה הַ ֶי ֶלד ֶאת בַ ת ַפ ְּרעֹּה ּו ָפ ַרץ בִ בְּ כִ י.
ה":רעֵ ב הּוא ַה ִמ ְּסכֵןָ ,לכֵן הּוא בֹו ֶכה".
ָ
ִרחֲ מָ ה עָ לָיו בַ ת ַפ ְּר ֹּעה וְּ ָא ְּמ ָר
ִמ ְּריָם נִגְּ ׁשָ ה ֶאל בַ ת ַפ ְּרעֹּה וְּ ָא ְּמ ָרה ָלה" :הָ ֵאלֶ ְך ל ְִּקרֹוא ָלְך לְּ מֵ ינ ֶֶקת ִמן הָ עִ בְּ ִריֹות?"

15

ָא ְּמ ָרה לָה בַ ת ַפ ְּרעֹּהְּ ":לכִ י!"
יאה ֶאת יֹו ֶכבֶ ד ִאמֹו ׁשֶ ל הַ ֶי ֶלד.
הָ ְּלכָה ִמ ְּריָם וְּ הֵ בִ ָ
יתָך וְּ הָ ִני ִקי אֹותֹו עַ ד אֲ ׁשֶ ר יִגְּ דַ ל,
"ק ִחי ֶאת ַה ֶילֶד הַ ֶזה ְּלבֵ ֶ
ּובַ ת ַפ ְּרעֹּה ָא ְּמ ָרה ָלהְּ :
יאי אֹותֹו ֵאלָי ל ְַּא ְּרמֹון הַ מֶ ֶלְך".
ַאחַ ר ָתבִ ִ
רֹועֹותיהָ .
ֶ
יתה וְּ הַ ִתינֹוק בִ זְּ
ַרבָ ה הָ י ְָּתה הַ ִש ְּמחָ ה ְּבבֵ ית עַ ְּמ ָרם ,כַ אֲ ׁשֶ ר יֹוכֶ בֶ ד חָ זְּ ָרה הַ בַ ָ
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יאה אֹותֹו ִאמֹו ְּלבַ ת ַפ ְּרעֹּה וְּ הּוא ָהיָה לָה ְּלבֵ ן.
כַאֲ ׁשֶ ר גָדַ ל הַ ֶי ֶלד ,הֵ בִ ָ
יתיהּו ".
"מן הַ ַמ ִים ְּמ ִׁש ִ
בַ ת ַפ ְּרעֹּה ָק ְּר ָאה ֶאת ְּׁשמֹו " :מׁשֶ ה" כִ י ָא ְּמ ָרהִ :

בס"ד

עֲבֹודָ ה לְ פֶּ ֶּרק א'
ֵיהם?
ִ .1מי הַ מֶ לְֶך שֶ הָ ַפְך ֶאת בְּ נֵי י ְִּש ָר ֵאל ִל ְּהיֹות עֲבָ ִדים ומָ ה הּוא צִ ָּוה עַ ל ֶ
_________________________________________________________
_________________________________________________________
שורה  1ו 4

ׁשּורה ְּ 5רׁשּומָ ה ַה ִמי ָלה ִהצְ פִ ינָה מָ ה ֵפרּוׁש הַ ִמי ָלה?
 .2בַ ָ
פתה
יאה ד .צִ ָ
אִ .ה ְּלבִ יׁשָ ה .בִ .טפְּ ָלה ג .הֶ ְּחבִ ָ
 .3מַ דּועַ ָהי ְָּתה צְּ ִרי ָכה יֹו ֶכבֶ ד ְּלהַ צְּ פִ ין ֶאת בְּ נָּה הַ ָקטָ ן?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
שורה  20ו21-

 .4הָ ִאם ְּלדַ עְּ ֵתְך בַ ת ַפ ְּרעֹּה י ְָּדעָ ה ׁשֶ הַ ִתינֹוק ִמ ְּבנֵי י ְִּש ָר ֵאל?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
משה:
ְ .5תעּודַ ת זְ הּות לְ ֶּ
ׁשֵ ם ִאמֹוֵׁ _________ :שם ָאבִ יוׁ _________ :שֵ ם אֲ חֹותֹו__________ :
גּוריו ַאחֲ ֵרי ׁשֶ נִ גְּ מָ ל_____________ :
חֹורגֶתְּ ___________ :מקֹום ְּמ ָ
ׁשֵ ם ִאמֹו הַ ֶ
ֵפרּוׁש ְּׁשמֹוׁ ___________________________ :שַ יְָך לְּעַ ם______________:
 .6סַ דֵ ר ֶאת הַ ִמ ְּׁשפָ ִטים ַהבָ ִאים לְּ פִ י סֵ דֶ ר הֹו ַפעְּ ֶתם בַ ִסיפּור.









יֹו ֶכבֶ ד הֵ כִ ינָה ֵתיבָ ה כְּ דֵ י ָל ִשים בָ ה ֶאת הַ ִתינֹוק ׁשֶ נֹו ַלד.
ִמ ְּריָם ָא ְּמ ָרה ְּלבַ ת ַפ ְּרעֹּה":הָ ֵאלְֶך ל ְִּקרֹוא לְָך לְּמֵ ינ ֶֶקת ִמין הָ עִ בְּ ִריֹות?"
בַ ת ַפ ְּרעֹּה יָצְּ ָאה ִל ְּרחֹּץ וְּ ָראֲ ָתה ֶאת ַה ֵתיבָ ה.
ִמ ְּריָם ָאחֹות ַה ֶילֶד עָ ְּמדָ ה מֵ ָרחֹוק ִל ְּראֹות ָמה י ְִּק ֶרה לְּ ָא ִחיהָ ַה ָק ָטן.
"ק ִחי ֶאת ַה ֶילֶד וְּ הָ ִני ִקי אֹותֹו עַ ד ֶׁש ִיגְּ דַ ל"
ּובַ ת ַפ ְּרעֹּה ָא ְּמ ָרה לְּ יֹוכֶ בֶ דְּ :
יֹו ֶכבֶ ד שָ מָ ה ֶאת הַ ֵתיבָ ה וְּ ֶאת ְּבנָּה הַ ָקטָ ן עַ ל פְּ ֵני ֵמי ַה ְּיאֹור.
לְּיֹו ֶכבֶ ד ּו ְּלעַ ְּמ ָרם נֹו ָלד בֵ ן.
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אֹותם עֹובְּ ִדים בַ ֶפ ֶרְך,
גָדַ ל מׁשֶ ה וְּ יָצָ א ִמן הָ ַא ְּרמֹון ּובָ א ֶאל ֶאחָ יו הָ עִ בְּ ִריִיםָ .ר ָאה ָ
ׁשֹוטיםִ .רחֵ ם ֲעלֵיהֶ ם מׁשֶ ה ְּמאֹּד.
ׁשֹוט ֵרי ַפ ְּרעֹּה ַמצְּ לִיפִ ים בָ הֶ ם בְּ ִ
וְּ ְּ
יֹום ֶאחָ ד ָר ָאה מׁשֶ הִ ,איׁש ִמצְּ ִרי מַ ֶכה ִאיׁש עִ בְּ ִריִ ,ה ְּת ַנ ֵפל מׁשֶ ה עַ ל הַ ִמצְּ ִרי ַוהֲ ָרגֹו.
לְּמָ חֳ ַרת ָר ָאה מׁשֶ ה ִאיׁש עִ בְּ ִרי ָרׁשָ ע מַ ֶכה ִאיׁש עִ בְּ ִרי,
ׁשָ ַאל אֹותֹו מׁשֶ ה" :לָ מָ ה ַתכֶה ֵרעֶ ָך?"
אֹותי ַא ָתה רֹוצֶ ה כְּ פִ י ׁשֶ הָ ַרגְּ ָת ֶאת ַה ִמצְּ ִרי?"
עָ נָה לֹו הָ ָרׁשַ ע" :הַ ַלהֲ רֹוג ִ
וְּ ַאז יָדַ ע מׁשֶ ה ׁשֶ הַ דָ בָ ר נֹודַ ע ְּל ַפ ְּרעָ הּ .ו ַפ ְּרעֹּה רֹוצֶ ה ַלהֲ רֹוג אֹותֹו.
מׁשֶ ה בָ ַרח ִמ ִמצְּ ַר ִים לְּ ֶא ֶרץ ִמ ְּדיָן.
פֹורה וְּ עָ בַ ד כְּ רֹועֶ ה צ ֹּאן.
בְּ ִמ ְּדיָן ִה ְּתחַ ֵתן מׁשֶ ה עִ ם צִ ָ
יֹום ֶאחָ ד ָר ָאה מׁשֶ ה בַ ִמ ְּדבָ ר מַ חֲ זֶה מּו ָזרִ :שיחַ ְּ -סנֶה ,וְּ הַ ְּסנֶה בֹועֵ ר בָ ֵאׁש וְּ ֵאינֶנּו נִ ְּש ַרף.
ִנגַׁש מׁשֶ ה ִל ְּראֹות מָ ה הַ ֶפלֶא הַ זֶה וְּ ִהנֵה ָׁשמַ ע קֹול ִמתֹוְך הַ ְּסנֶה ":מׁשֶ ה! מׁשֶ ה!"
"הנֵנִ י!" – עָ נָה מׁשֶ ה.
ִ
"ׁשַ ל נְּעָ לֶ יָך מֵ עַ ל ַרגְּ לֶ יָך ,כִ י ַהמָ קֹום אֲ ׁשֶ ר ַא ָתה עֹומֵ ד עָ ָליו ַא ְּדמַ ת קֹודֶ ׁש הּוא!"
ִנבְּ הַ ל מׁשֶ ה וְּ ִה ְּס ִתיר ֶאת פָ נָיו ,כִ י ַפחַ ד ְּלהַ בִ יט.
קבָ .ר ִאי ִתי ֶאת ַהסֶ בֶ ל ׁשֶ ל בְּ ֵני י ְִּש ָר ֵאל
ֹלהי ַאבְּ ָרהָ ם ,יִ צְּ חָ ק וְּ ַי ֲע ֹּ
ַאז נ ְִּׁשמַ ע הַ קֹול ׁשּוב" :אֲ נִי ה' אֱ ֵ
אֹותי ֵא ֶליָך
בְּ ִמצְּ ַר ִים וְּ ָׁשמָ עְּ ִתי ֶאת צַ ע ֲָק ָתםֵ .לְך ֶאל ַפ ְּרעֹּה וְּ אֱ מֹור לֹו :ה' אֱ ֹלהֵ י יִ ְּש ָר ֵאל ׁשָ ַלח ִ
יא ֶאת בְּ נֵי י ְִּש ָר ֵאל ִמ ִמצְּ ַר ִים!"
ְּלהֹוצִ ִ
אֹותי?
מׁשֶ ה עָ נָה" :אֲ נִי? ִמי אֲ נִ י? ִמי יַאֲ ִמין לִי ׁשֶ ה' ׁשָ לַח ִ
נ ַָתן ה' ְּלמֹּׁשֶ ה ִמ ְּס ָפר אֹותֹות כְּ דֵ י ׁשֶ י ְֵּדעּו שֶ ה' ׁשָ ַלח אֹותֹו.
ה' ָאמַ ר ַלמׁשֶ ה לִזְּ רֹּק ֶאת ַהמַ ֵקל עַ ל הַ ִרצְּ ָפה ,וְּ הַ ַמ ֵקל הָ פְַך ִל ְּהיֹות ָנחָ ׁש.
ה' ָאמַ ר ְּלמׁשֶ ה ל ְִּׁשפֹוְך ַמיִם עַ ל הָ אֲ דָ מָ ה ,וְּ ַהמַ ִים הָ פְּ כּו ְּלדַ ם.
ה' ָאמַ ר ְּלמׁשֶ ה" :הַ ְּר ֶאה ָלהֵ ם ֶאת הָ אֹותֹות ,וְּ הֵ ם יַאֲ ִמינּו ְּלָך".
"אֲ בָ ל"ָ ,אמַ ר מׁשֶ ה" ,אֲ בָ ל אֲ נִי ְּמג ְַּמגֵם ֵאיְך אֲ דַ בֵ ר עִ ם ַפ ְּרעֹּה?"
"א ִחיָך ַאהֲ רֹּן ֵילְֵך ִא ְּתָך .אֲ ִני אֲ דַ בֵ ר ִא ְּתָך ,וְּ ַאהֲ רֹּן י ֹּאמַ ר ְּל ַפ ְּרעָ ה מָ ה
"אל ִת ְּד ַאג" ,עָ נָה ה' ָ
ַ
ׁשֶ ַא ָתה ת ֹּאמָ ר לֹו".

בס"ד

עֲבֹודָ ה לְ פֶּ ֶּרק ב'
שורה 2

 .1מָ ה ִה ְּרגִ יׁש מׁשֶ ה כְּ ׁשֶ ָר ָאה ׁשֶ בְּ נֵי י ְִּש ָר ֵאל עֲבָ ִדים ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ׁשּומה הַ ִמי ָלה מַ צְ לִיפִ ים ָמה ֵפרּוׁש ַה ִמי ָלה?
ׁשּורה הַ ְּּׁשניה ְּר ָ
 .2בַ ָ
אְּ .משַ חֲ ִקים .בַ .מכִ ים ג .מַ ְּרגִ יזִ ים ד .עֹובְּ ִדים
שורות 5-7

 .3מַ דּועַ נֶאֱ ָלץ מׁשֶ ה ִלבְּ רֹּחַ ִמ ִמצְּ ַריִם?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 .3מָ ה ַהמַ חֲ זֵה הַ מּו ָזר ׁשֶ ָר ָאה מׁשֶ ה?
שורות 10-11
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 .4מָ ה הַ ַתפְּ ִקיד ֶׁשנ ַָתן ה' לַמׁשֶ ה?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
שורות 16-17

 .5מָ הֵ ם הָ אֹותֹות ֶׁשנ ַָתן ה' לְּ מׁשֶ ה?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
שורות 19-22

 .6מָ ה טָ עַ ן מׁשֶ ה בַ סֹוף? מַ דּועַ מׁשֶ ה ל ֹּא יָכֹול לְּ דַ בֵ ר עִ ם ַפ ְּרעֹּה?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
שורה 23

 .7כֵיצָ ד פ ַָתר ה' ֶאת הַ בְּ עָ יָה הָ ַאחֲ רֹונָה?

שורות 24-25

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

בס"ד

פֶּ ֶּרק ג'
1

5

10

15

20

מׁשֶ ה הָ לְַך ְּלכִ ּוּון ִמצְּ ַריִ ם ּומַ טֵ ה אֱ לֹו ִהים בְּ יָדֹו .יָצָ א ַאהֲ רֹּן ָא ִחיו הַ ָגדֹול ׁשֶ ל מׁשֶ ה לִפְּ ֹּגׁש ֶאת
ֹוציא
מׁשֶ ה בַ ִמ ְּדבָ רִ .ס ֵפר מׁשֶ ה ְּל ַאהֲ רֹּן ָא ִחיו ֶאת ִדבְּ ֵרי אֱ לֹו ִהים אֲ ׁשֶ ר ָׁש ַלח אֹותֹו ֶאל ַפ ְּרעֹּה ְּלה ִ
ֶאת ְּבנֵי יִ ְּש ָר ֵאל ִמ ִמצְּ ַריִם.
"מי ַא ֶתם ּומָ ה ְּרצֹו ְּנכֶם?"
אֹותם ַפ ְּרעֹּהִ :
בָ אּו מׁשֶ ה וְּ ַאהֲ רֹּן וְּ עָ ְּמדּו לִפְּ נֵי ַפ ְּרעֹּהׁ .שָ ַאל ָ
אֹותנּו ֵאלֶיָך לֵ אמֹּר:
"עִ בְּ ִרים אֲ נ ְַּחנּו" עָ נּו מׁשֶ ה וְּ ַאהֲ רֹּן" ,וְּ אֱ לֹו ִהים ׁשָ לַח ָ
" ְּׁשלַח ֶאת עַ ִמי י ְִּש ָר ֵאל מֵ ַא ְּרצֶ ָך!"
"מי הּוא אֱ לֹוהֵ יכֶם כִ י ֶא ְּׁש ָמע בְּ קֹולֹו? ל ֹּא ֶא ְּׁשמָ ע!
ַאז ָק ָרא ַפ ְּרעֹּהִ :
וְּ גַם ֶאת בְּ נֵי י ְִּש ָר ֵאל ל ֹּא ֶא ְּׁש ַלח ֵמ ַא ְּר ִצי! ְּלכּו ָלכֶם!"
ׁשֹוט ָריו ְּלהַ כְּ בִ יד ֶאת הַ עֲבֹודָ ה עַ ל י ְִּש ָר ֵאל.
ַפ ְּרעֹּה פ ַָקד עַ ל ְּ
ָאמַ ר אֱ לֹו ִהים לְּ מׁשֶ ה וְּ ַאהֲ רֹּן:
"יָדַ עְּ ִתי כִ י ל ֹּא ִי ְּרצֶ ה פַ ְּרעֹּה ל ְִּׁשֹלחַ ֶאת בְּ נֵי ִי ְּש ָר ֵאל ֵמ ַא ְּרצֹו,
ָלכֵן ַא ֶכה אֹותֹו מַ כֹות חֲ זָקֹות ּופֹוגְּ עֹותַ .רק ָאז ַפ ְּרעֹּה יְּׁשַ ַלח ֶא ְּתכֶם.
אֹוציא ֶא ְּתכֶם ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְּ ַר ִים ׁשֶ כּו ָלם י ְֵּדעּו עַ ד כַמָ ה חָ זָק
כִ י בְּ יָד חֲ ז ָָקה ּובִ זְּ רֹועַ נְּ טּויָה ִ
לֹוהים ׁשֶ ל בְּ נֵי י ְִּש ָר ֵאל" .
הָ אֱ ִ
עֶ שֶ ר מַ כֹות הֵ בִ יא אֱ לֹו ִהים עַ ל ַפ ְּרעֹּה וְּ עַ ל ִמ ְּצ ַריִם וְּ ֵאלּו הֵ ן:
דַ ם ,צְּ ַפ ְּרדֵ עַ  ,כִ נִ ים ,עֲרֹוב ,דֶ בֶ רְּׁ ,ש ִחין ,בָ ָרדַ ,א ְּרבֶ ה ,חֹוׁשֶ ְך ,מַ ַכת ְּבכֹורֹות.
ּובָ עֶ ֶרב ׁשֶ לִפְּ ֵני מַ כַת בְּ כֹורֹותָ ,ק ָרא מׁשֶ ה ְּלכֹּל בְּ נֵי יִ ְּש ָר ֵאל וְּ ָאמַ ר ָל ֵהם:
ִה ְּתכֹונְּ נּו ,אֲ נ ְַּחנּו עֹו ְּמ ִדים ַלעֲזֹוב ֶאת ִמצְּ ַריִם הַ ָל ְּי ָלה.
ַכְך עָ שּו ִ :א ְּרזּו ָלכֶם ְּמעָ ט ִציּוד ,בְּ ג ִָדים ְּש ִמיכֹות וְּ ֶקמַ ח לְּ מַ אֲ כָל.
ית ֶכם כְּ ׁשֶ הּוא מַ כֶה ֶאת ַהמַ ָכה
ּומ ְּרחּו ֶאת המַ ְּׁשקֹוף ׁשֶ ל הַ דֶ לֶת בְּ דָ ם כְּ דֵ י ֶׁשה' ִיפְּ סַ ח עַ ל בֵ ְּ
ִ
יֹותר  -מַ כַת בְּ כֹורֹות"
הָ ַאחֲ רֹונָה הַ ָקׁשָ ה בְּ ֵ
כֹורי ִמצְּ ַריִםַ ,גם ֶאת בְּ כֹור ַפ ְּרעֹּה ִהכָה,
לֹוהים ֶאת כֹּל בְּ ֵ
" ַו ְּי ִהי בָ ֶא ְּמצַ ע הַ ָל ְּי ָלה ִה ָכה אֱ ִ
וְּ הָ י ְָּתה צְּ עָ ָקה גְּ דֹו ָלה בְּ ִמצְּ ַר ִים ,כִ י ֵאין בַ יִ ת אֲ ׁשֶ ר ֵאין ׁשָ ם מֵ ת".
ַפ ְּרעֹּה ָאמַ ר ֶאל מׁשֶ ה וְּ ַאהֲ רֹּן" :קּומּו ,צְּ אּו ַא ֶתם ּובְּ נֵיכֶם וְּ צ ֹּא ְּנכֶם ִמן הָ ֶא ֶרץ".

בס"ד

עֲבֹודָ ה לְ פֶּ ֶּרק ג'
 .1מָ ה בִ ְּקׁשּו מֹּׁשֶ ה וְּ ַאהֲ רֹּן ִמ ַפ ְּר ֹּעה ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
שורות 4-6

ֹלח ֶאת בְּ נֵי י ְִּש ָר ֵאל ֵמ ַא ְּרצֹו?
 .2מַ דּועַ ְּ ,לדַ עְּ ְּתָך ,ל ֹּא ִה ְּסכִ ים ַפ ְּרעֹּה ל ְִּׁש ַ
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________
הֹוציא ֶאת ְּבנֵי י ְִּש ָר ֵאל "בְּ יָד חֲ ז ָָקה ּובַ זְּ רֹועַ ְּנטּויָה" ִמ ִמצְּ ַריִם?
ִ
 .3מַ דּועַ ה'
שורות 13-14
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
ִ .4ר ְּׁשמּו ֶאת עַ שֶ ֶרת הַ מַ כֹות .שורות 15-16
__________.5 __________.4 __________ .3 __________ .2 __________.1
__________.10 __________.9 __________.8 __________.7 __________.6
שורות 22-23

 .5הַ ְּסבִ ירּו מַ ִהי "מַ כַת בְּ כֹורֹות"?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
יאה ִמ ִמצְּ ַר ִים?
 .6כֵיצָ ד ִה ְּתכֹונְּ נּו בְּ נֵי יִ ְּש ָר ֵאל ַליְּ צִ ָ
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
שורות 19-20

ּורה עֶ ְּש ִרים).
 .7מַ דּועַ נ ְִּק ָרא הֶ חָ ג  -חָ ג פֶסַ ח? ( ֶרמֶ ז ִ -ה ְּס ַתכְּ לּו בְּ ׁש ָ
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 .8מָ ה ָאמַ ר ַפ ְּרעֹּה לְּ מׁשֶ ה וְּ ַאהֲ רֹּן לְּ ַאחַ ר "מַ ַכת בְּ כֹורֹות"?
שורה 24
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

בס"ד

פֶּ ֶּרק ד'
1

5

10
5

15

יסן י ְָּצאּו בְּ נֵי יִ ְּש ָר ֵאל ִמ ִמצְּ ַריִם.
בַ חֲ ִמּׁשָ ה עָ שָ ר יֹום ְּלחֹודֶ ׁש נִ ָ
עָ בְּ רּו ַרק ְּׁשלֹוׁשָ ה י ִָמיםּ ,ו ַפ ְּרעֹּה ִה ְּתחָ ֵרט עַ ל כִ י ׁשָ ַלח ֶאת בְּ נֵי י ְִּש ָר ֵאל ֵמ ַא ְּרצֹו.
ַפ ְּרעֹּה ָאסַ ף ֶאת חַ יָלָ יו וְּ יָצָ א ִל ְּרדֹוף ַאחֲ ֵרי בְּ נֵי י ְִּש ָר ֵאל.
הֵ ם ָר ְּדפּו וְּ ִה ִשיגּו ֶאת בְּ נֵי י ְִּש ָר ֵאל עַ ל ְּשפַת יַם סּוף.
ֹותם.
כְּ ׁשֶ ָראּו בְּ נֵי י ְִּש ָר ֵאל ֶאת הַ ִמצְּ ִריםִ ,נבְּ הָ לּו ְּמאֹּד וְּ צָ עֲקּו ֶאל ה' ֶׁשי ִַציל א ָ
ַאז ִהכָה מׁשֶ ה בַ מַ טֶ ה עַ ל הַ יָם – וְּ ִנבְּ ְּקעּו הַ ַמיִ ם .בְּ נֵי י ְִּש ָר ֵאל עָ בְּ רּו ֶאת הַ יָם בַ יַבָ ׁשָ ה.
עֹוב ִרים בְּ תֹוכֹו ִנכְּ נְּ סּו גַם הֵ ם.
ָראּו הַ ִמצְּ ַר ִים כִ י הַ יָם ִנבְּ ָקע ּובְּ נֵי י ְִּש ָר ֵאל ְּ
הֵ ִרים מֹּׁשֶ ה ֶאת הַ ַמ ֶטה ׁשּוב עַ ל הַ יָם ,וְּ הַ מַ יִ ם ׁשָ בּו וְּ כִ סּו ֶאת הַ יַבָ ָׁשה וְּ כֹּל חַ יָלֵ י ַפ ְּרעֹּה,
סּוסים טָ בְּ עּו בָ יָם.
הַ מַ ְּר ָכבֹות וְּ ַה ִ
יסן ֶאת חָ ג הַ פֶסַ ח בְּ מֶ ׁשֶ ְך ִׁשבְּ עָ ה י ִָמים.
יאת ִמצְּ ַר ִים חֹוגְּ גִ ים בְּ טו' בְּ נִ ָ
ְּל ֶז ֶכר יְּצִ ַ
בַ י ִָמים ֵאלֶה אֹוכְּ לִים מַ צֹות וְּ ל ֹּא חָ מֵ ץ -כְּ דֵ י לִזְּ כֹּר ׁשֶ בְּ נֵי י ְִּש ָר ֵאל יָצָ אּו בְּ ִחפָזֹון גָדֹול
ִמ ִמצְּ ָריִם ,בְּ צֵ ָקם ל ֹּא הֶ ְּח ִמיץ ,וְּ הֵ ם יָכְּ לּו ֶלאֱ פֹות ַרק מַ צֹות.
יאת ִמצְּ ַריִם" וְּ ָלכֵן
תֹורה כָתּוב "וְּ ִהג ְַּד ָת ְּלבִ נְָּך - "..חֹובָ ה לְּ סַ פֵ ר ֶאת ִסיפּור "יְּ צִ ַ
בַ ָ
בָ עֶ ֶרב הַ ִראׁשֹון ׁשֶ ל חָ ג הַ פֶסַ ח חֹוגְּ גִ ים ֶאת "לֵ יל הַ סֵ דֶ ר"
יאת ִמצְּ ָריִ ם ִמתֹוְך הַ הֲ גָדָ ה.
ּומסַ פְּ ִרים עַ ל ְּי ִצ ַ
ּובֹו ִמ ְּתכַ ְּנ ִסים ְּ

5

הַ ָל ְּילָה נִ ְּק ָרא "לֵיל סֵ ֶדר" ִמׁשּום ׁשֶ הָ עֶ ֶרב ִמ ְּתנַהֵ ל ָת ִמיד בְּ אֹותֹו סֵ דֶ ר.
אֹוכְּ ִלים מַ אֲ ָכ ִלים ֶׁש ַמזְּ כִ ִירים מָ ה ָק ָרה ִל ְּבנֵי י ְִּש ָר ֵאל ְּב ִמצְּ ָריִ ם:
מָ רֹור ְּ -ל ֶז ֶכר הַ חַ יִים ַהמַ ִרים ׁשֶ ל בְּ נֵי י ְִּש ָר ֵאל בְּ ִמצְּ ָריִם.
חֲ רֹּסֶ ת ַ -ל ֶז ֶכר הַ ִטיט ׁשֶ ִה ְּׁש ַת ְּמׁשּו הָ עֲבָ ִדים הָ עִ בְּ ִריִים בְּ ִמצְּ ָריִם.
20

"מה נ ְִּׁש ַתנָה"-
ׁשָ ִרים ִׁש ִירים ,הַ בֵ ן הַ צָ עִ יר ׁשָ ר ֶאת הַ ִּׁשיר ָ
ַא ְּרבָ ע ֻק ִׁשיֹות ֶׁשּׁשֹואֲ לֹות בַ מֶ ה ׁשֹונֶה הַ ָל ְּי ָלה הַ ֶזה ִמ ְּּׁש ָאר ֵלילֹות ַהּׁשָ נָה?
יקֹומן  -חֲ ִצי מָ צָ ה עֲטּופָה ְּבמַ פִ ית.
ָ
יאים אֲ פִ
בְּ לֵיל הַ סֵ דר מַ ְּח ִב ִ
ּובְּ סֹוף הַ סֵ דֶ ר ְּמחַ פְּ ִשים הַ ְּי ָל ִדים ֶאת הָ אֲ פִ יקֹומָ ן,
יאת ִמצְּ ַריִם.
כְּ דֵ י לִגְּ רֹּם ָלהֶ ם ְּל ִהּׁשָ ֵאר עֵ ִרים ּו ְּלהַ ְּק ִׁשיב לְּ ִספּור "יְּ צִ ַ
ּומסַ יְּ ִמים בִ ְּתפִ ָלה "לְּ ׁשָ נָה הַ בָ ָאה בִ ירּוׁשָ לַ ִים הַ בְּ נּויָה".
ְּ

בס"ד

עֲבֹודָ ה לְ פֶּ ֶּרק ד'
 .1בְּ ֵאיזֶה ַתאֲ ִריְך י ְָּצאּו ְּבנֵי י ְִּש ָר ֵאל ִמ ִמצְּ ַריִם ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
שורה 1

 .2מַ דּועַ ִנבְּ הָ לּו ְּבנֵי יִ ְּש ָר ֵאל?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 .3כֵיצָ ד נִ צְּ לּו בְּ נֵי י ְִּש ָר ֵאל ִמצְּ בָ א הַ ִמצְּ ַריִ ם?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
שורות 8-9

ׁשּורה ְּ 12רׁשּומָ ה הַ ִמילָה בְ ִחפָזֹון מָ ה ֵפרּוׁש הַ ִמי ָלה?
 .4בַ ָ
יטיּות ד .בַ ְּמ ִהירּות.
א .בְּ כַעַ ס .ב .בַ ִש ְּמחָ ה .ג .בָ ִא ִ
ְּ .5ל ֶז ֶכר מָ ה חֹוגְּ גִ ים ֶאת חָ ג הַ פֶסַ ח?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
שורה 10

קֹור ִאים ַל ַל ְּי ָלה הַ ִראׁשֹון ׁשֶ ל פֶסַ ח "לֵ יל הַ סֵ דֶ ר"?
 .6מַ דּועַ ְּ
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
שורה 16

עֹושים בְּ "לֵיל הַ ֵסדֶ ר"?
 .7מָ ה ִ
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
שורות 17,20,22

יקֹומן בְּ לֵיל הַ סֵ דֶ ר?
ָ
יאים אֲ פִ
 .8מַ דּועַ מַ ְּחבִ ִ
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
שורות 22-24

 .9בְּ ֵאיזֹו ְּתפִ ָלה ְּמסַ יְּ ִמים ֶאת לֵיל הַ סֵ דֶ ר?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
שורה 25

