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 "ְׁשמו ת"ת ָפָרׁשַ  – ַהָׁשָבתְלָחן ּוְלׁשת ִחידו  
 

ה ְכֵדי ִלְמׁשו ת ֶאת  א.  ֵמַהַמִים? )ב' / ה'(מֶׁשה ָמה ָׁשְלָחה ַבת ַפְרע 

העּו ְך ֶׁשֹּלא ָׁשמְ ְמַייְלדו ת ִבְתמּוָרה ְלכָ ָמה ָנַתן ָהקב"ה לַ  ב.  ,ְלַפְרע 
 ל? )א' / כ"א(אֶ רָ ְש יִ -ינֵ ל בְ ָבִנים ׁשֶ ת הַ קו  ינו  ִיים ֶאת ַהִת חַ ְוִהְׁשִאירּו בַ 

ַלד ְבִמְדיָ  ֵבנּורַ -מֶׁשהֶׁשל ֶבן ָרא הַ ְק ֵאיְך נִ  ג.  כ"ב(   'ן? )ֶפֶרק ב' / ָפסֲאֶׁשר נו 

ת ַהְשִליִׁשי ָאֶׁשר ָעָשה מֶׁשה ד.  ? )ד' / ט'(ֵבנּורַ -ְלָמה ָהְפכּו ַהַמִים ָבאו 

ה לַ יוָ ָמה צִ  ה.  כ"ב(ָפסּוק א' / ֶפֶרק ל? )אֵ רָ ְש י יִ נֵ ל בְ ָבִנים ׁשֶ ת הַ קו  ינו  ִת ם הַ ת עִ ו  שעֲ וה ַפְרע 

 ַרֵבנּו ַכֲאֶׁשר ָרָאה ִאיׁש ִמְצִרי ַמֶכה ִאיׁש ִעְבִרי? )ֶפֶרק ב' / ָפסּוק י"ב(  -ֶׁשהָמה ָעָשה מ  ו. 

 כ"ט(ָפסּוק ד' / ֶפֶרק ל הקב"ה? )יו ׁשֶ רָ בָ ת דְ ם אֶ הֶ ר לָ מַ לו  ת, וְ נו  פְ ה הקב"ה לִ ּוֶ צָ י מְ ל מִ אֶ ז. 

אנו  ׁשֶ -ֶׁשהמ   יעַ גִ ן הִ יכָ הֵ לְ  ח.  א'(ָפסּוק ג' / ֶפֶרק ה ֵאָליו הקב"ה? ), ְוָׁשם ִנְגלָ נו  ְת ח   רו  ְת ל יִ ַרֵבנּו ִעם צ 

ֶׁשה תדֶ לֶ ר הּוחַ ד ְלַאבֶ כֶ ָמה ָרֲאָתה יו   ט. תו  ִכי: "?מ   )ֶפֶרק ב' / ָפסּוק ב'(" הּוא ___ ַוֵתֶרא א 

 ('ָפסּוק ב)ֶפֶרק ב' / _____". ָׁשה ו  ַוִתְצְפֵנהּו ְׁשל" :ים'ִׁש דָ 'חו  לְ  תפֶ ָלה ִנְרדֶ ימִ  י.

 ' / ָפסּוק כ"ב(  ג)ֶפֶרק  ִיְשָרֵאל ִמִמְצַרִים?-ְבֵנייד ִת עָ בֶ ְצאּו ַכֲאֶׁשר יֵ " ָשה ִמְשֶכְנָתּהיאִ "ַקח יָמה ִת  כ.

 א'(ָפסּוק ב' / ֶפֶרק ____" )ַוֵיֶלְך ִאיׁש ִמֵבית " :ַרֵבנּו?-ֵמֵאיֶזה ֵׁשֶבט ָהָיה מֶׁשה ל.

 ט"ו(ָפסּוק א' / ֶפֶרק ה'? )עָ ּוה 'פיָ הָ  ּהמָ ְש ת שֶ דֶ ילֶ יַ מְ ה הַ תָ י ָהיְ מִ  רש"י: ׁשירּוי פֵ פִ לֵ  מ.

ֶׁשה נ. ן ָאֶׁשר ָעָשה מ  ַרֵבנּו -ְלָמה ָהַפְך ַהַמֶטה ֶׁשל מ   ג'(ָפסּוק ד' / ֶפֶרק ֶׁשה? )ָבאו ת ָהִראׁשו 

 ב'(ָפסּוק ג' / ֶפֶרק ֹלִהים? )-ַהר ָהא  ַרֵבנּו ַכֲאֶׁשר ִהִגיַע ֶאל -ֶׁשהָמה ָרָאה מ   ס.

 י"א(ָפסּוק א' / ֶפֶרק ? )ִיְשָרֵאל ַבֲעבּור ַהִמְצִרים-ָמה ָבנּו ְבֵני ע.

תמִ ָעֵרי הַ "ֶׁשל ַאַחת מֵ  ּהָמה ָהָיה ְׁשמָ  פ. ָתן ָבנּו ְבֵני "ְסְכנו   י"א(ָפסּוק א' / ֶפֶרק ִיְשָרֵאל ְבִמְצַרִים? )-או 

ת ַהֵשִני אֲ ַאַחת ֵמַהָיַדיִ ַרֵבנּו בְ -ה ָלָקה מֶׁשהמָ בְ  צ. , ָבאו   ו'(ָפסּוק ד' / ֶפֶרק ֶׁשר הּוא ָעָשה? )ים ֶׁשלו 

ְצִרים? מִ לַ ן ֵהם ָבנּו ֶאת ֶהָעִרים תָ ֲאֶׁשר אִ  ,ָכַנת ָהְלֵבִניםהֲ  ִבילְׁש בִ ם ְבַעְצמָ ִיְשָרֵאל ְלַחֵפש -ְבֵני ָמה ִנְדְרׁשּו ק.
 י"ב(ָפסּוק ה' / ֶפֶרק )

תָ  ר. ֵהן ִמדְ ֶאָחד ִמְשמו  ָתּה נָ ן, ָאיָ יו ֶׁשל כ  ָרה, או   י"ח(ָפסּוק ב' / ֶפֶרק ָשה. )יְלאִ ַרֵבנּו -ָשא מֶׁשהִביָה ֶׁשל ִצפו 

 ט"ו(ָפסּוק א' / ֶפֶרק ת ַבָפָרָׁשה? )פֶ סֶ ו  ּנה הַ ת ָהִעְבִריָ דֶ ילֶ יַ מְ ֶׁשל הַ  ּהָמה ָהָיה ְׁשמָ  ש.

ֶכֶבד ֶאת מֶׁשה, ַכֲאֶׁשר שָ  ת. ְך ָמה ִהִּניָחה יו  ר? ) ָמהְבתו  תו  ַבְיאו   ג'(ָפסּוק ב' / ֶפֶרק או 
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 ָפָרַׁשת "ְׁשמו ת" –ְתׁשּובו ת ַלְשֵאלו ת 

 

ֶאת )=ֶאת ַהַיד ְשָלה, או   ֲאָמָתּה א.
 ַהִׁשְפָחה ְׁשָלה.(

 ָבִתים ב.

 םו  ֵגְרׁש ג.

 ָדם ד.

ָרה ַתְׁשִליֻכהּו" ה.  "ַהְיא 

ןוַ " ו. ֶפ ה  ִי ה ָוכ  אוַ כ  ְר ְךוַ ִכי ֵאין ִאיׁש  ַי  יַ
ל ֶאת  "ַהִמְצִרי ַוִיְטְמֵנהּו ַבחו 

 "ִזְקֵני ִיְשָרֵאל" ז.

  ֵרבו  חח. 

ב ט.  טו 

 ְיָרִחיםי. 

 "ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב-ְכֵלי" כ.

 ֵלִוי ל.
 ִמְרָים מ.

 ָנָחׁשנ. 

 .ֵער ָבֵאׁשו  ב)=ִשיַח(  ְסֶנהס. 

 "ָעֵרי ִמְסְכנו ת"ע. 

 םו  ִפת פ.

 ָצַרַעת צ.

 ַקׁש ק.

 ְרעּוֵאל ר.

 ִׁשְפָרה ש.

ֶמא" ת.  "ֵתַבת ג 

 

 ָהַרב ָבָרק.! ְבַהְצָלָחה

  ַמְחָׁשָבה:לְ ָׁשֲאָלה 

א  ֵחטְּ הַׁ ֶׁ ִדים ש  , ָאנּו לֹומְּ בּועַׁ ָ ּ ש  ת הַׁ ַׁ ָפָרש  ּבְּ

ֹון ּבַׁ  מִ ָהִראש  ֹעה וְּהַׁ רְּ ל ּפַׁ ֶׁ ה ש  ָ ָרש  ִרים צְּ ּפָ

ָרֵאל ֵני ִיש ְּ י יֹוֵסף ּובְּ ּפֵ לַׁ יּוּ ּכְּ 'ָהָיה  ,ּכְּ ת ּפִ

ךְּ טֹוָבה: " לֶׁ ל וַׁיָָּקם מֶׁ ָרִים  ָחָדש  עַׁ ִמצְּ

ר ֹלא ֶׁ ע  ֲאש  יר( ָידַׁ ת)=ִהּכִ  ".יֹוֵסף אֶׁ

ֹעה  רְּ ִרים ּפַׁ ִמצְּ יִרים טֹוָבה וְּהַׁ ּכִ ֹלא מַׁ

ים  ֲעש ִ ּמַׁ ת הַׁ ִרים אֶׁ יֹוֵסף, וְֹּלא זֹוכְּ לְּ

ר  ֶׁ ֲאש  ִביָלם, ּכַׁ ְּ ש  ה ּבִ הּוא ָעש ָ ֶׁ ּטֹוִבים ש  הַׁ

יל אֹותָ  נֹות ָהָרֵעב. ִהּצִ ְּ ע ש  בַׁ ֶׁ ּ ם ִמש 

ש ִ קְּ עִ ּבְּ  רְּ ךְּ, ֵהם מַׁ ָמם בֹות ּכָ צְּ עַׁ ים לְּ

 ַׁ ש  ִחיל לְּ תְּ הַׁ ֵניעֲ לְּ ת ּבְּ ד אֶׁ ָרֵאל -ּבֵ ִיש ְּ

ת טֹוָבה". חַׁ ם "ָרָעה ּתַׁ ִזיר ָלהֶׁ חְּ הַׁ  ּולְּ

ִזיִרים "ָרָעה  חְּ ּנּו מַׁ נּו ֵאינֶׁ חְּ ֲאנַׁ ֶׁ מּוָבן ש 

ת טֹוָבה" חַׁ ךְּ הַׁ  ,ּתַׁ ִמיד אַׁ נּו ּתָ חְּ ִאם ֲאנַׁ

ִמי  הֹודֹות לְּ יר טֹוָבה וְּלַׁ ּכִ הַׁ יִדים לְּ ּפִ קְּ מַׁ

ִית  ּבַׁ ה ָלנּו טֹוָבה, אֹו ָעזַׁר ָלנּו, ּבַׁ ָעש ָ ֶׁ ש 

ֵביתוּ  ר?-ּבְּ פֶׁ ּסֵ  הַׁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


