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:לשיעור הבא להכין

חומש❑

'חלק א' זורע וקוצר'חוברת ❑

מכשירי כתיבה❑





ק א רֶּ סּוק ט' פֶּ 'י–' פָּ



ק א רֶּ סּוק ט' פֶּ ז"פָּ

ִש  ל ְּברַּ כֵּ !י"ּבֹואּו ִנְסתַּ

ם" ב –ַעל ָהָאְבָניִּ המֹושָׁ ִאשָׁ "ַהּיֹוֶלֶדתהָׁ

?ּוָמה ֶזה ָאְבָנִים

ִניָטה אַּ





ק ב רֶּ סּוק א' פֶּ 'פָּ

י עונה  "יש כל מיני סוגים של שאלות שרש
:למשל, לנו עליהן

מה הפירוש של המילה הלא  : המילים
?מוכרת

מי האיש שעליו התורה : האנשים
?מדברת

מה קרה בנוסף למה שכתוב : הסיפור
?בתורה



ק ב רֶּ סּוק א' פֶּ 'פָּ

!י יגלה לנו"אז רש

ַקח" יַויִּ ה ְלִמְצַרִּים  ... –ֶאת ַבת ֵלוִּ ה ְבבֹואָׁ ֶשנֹוְלדָׁ

ין ַהחֹומֹות ...בֵּ

ָנה חַּ

אני לא יודעת מי זה האיש  , כאן בפסוק
.ומי זו בת לוי, מבית לוי



ק ב רֶּ סּוק ה' פֶּ 'פָּ

!י יגלה לנו"אז רש

הֶאת –ֶאת ֲאָמָתּה " תָׁ נּו. ִשְפחָׁ ְרשּוְוַרבֹותֵּ .יָׁדְלשֹון :  ָָּׁ

ָנה חַּ

אני לא מבינה מה זה  , כאן בפסוק
"אמתה"









יֹום ר, הַּ ל ָחבֵּ ָיד ֶשלֹו עַּ ִרים ֶאת הַּ ,  ָאח ֶשִלי הֵּ
י ֶשהּוא ִהְרִּביץ ר לֹו  , ְועֹוד ִלְפנֵּ ד ָאמַּ ְמלַּמֵּ הַּ

רֹו ִנְקָרא ָרָשע ל ֲחבֵּ ִרים ָיד עַּ !ֶשִמי ֶשמֵּ
ִביָנה ִמי  –ָלָמה לֹא ָכתּוב ,ֲאִני לֹא מֵּ

ְרִּביץ ִנְקָרא ָרָשע ק  ?ֶשמַּ ְּבָעָיה רַּ ָמה הַּ
ִניָטה?ְלָהִרים ָיד אַּ

ָנה חַּ

זֹאת ָלה הַּ ְשאֵּ ל ֶאת הַּ ִּבי שֹואֵּ ם ָהרַּ ִּבְשִביל  ! גַּ
ֲענֹות ָעֶליהָ  ָצִריְך ְלָהִבין ִּבְשִביל ָמה ִנְבְרָאה , לַּ

ָיד ...הַּ



ק  רֶּ סּוִקים י' בפֶּ ו"ט–א "פְּ



ק  רֶּ סּוִקים י' בפֶּ ו"ט–א "פְּ



ק  רֶּ סּוִקים ט' בפֶּ ז"י–ו "פְּ



ק  רֶּ סּוִקים ט' בפֶּ ז"י–ו "פְּ



ק  רֶּ סּוִקים י' בפֶּ ב"כ–ח "פְּ



ק  רֶּ סּוִקים י' בפֶּ ב"כ–ח "פְּ



?ְוהּוא ִהְסִכים! אֹוי וֲַּאבֹוי

ִניָטה אַּ

ָנה חַּ

ִּבי ל ָהרַּ ָמש ָיֶפה עַּ יֹום ִסּפּור מַּ ְעִתי הַּ !ָשמַּ
עַּ אֹותֹו  , ִּבְכָפר ֶשכּולֹו גֹוִיים, ֶשָגר ְּבהֹולְַּנד,ָהָיה ְיהּוִדי ֶאָחד ֹכֶמר ִשְכנֵּ ְויֹום ֶאָחד הַּ

ר ְוִלְהיֹות ְכמֹו כּוָלם צֵּ .ְלִהְתנַּ

ְתָחָלה לֹא הַּ ש, ּבַּ ְך הּוא ִהְתיַּיאֵּ ר כַּ חַּ ין עֹוד ְיהּוִדים, ֲאָבל אַּ ב ֶשאֵּ ְוהּוא ֶהְחִליט  ... ְוָחשַּ
ה ל ִסיָמן מֵּ ּבֵּ ר', ֶשִאם הּוא לֹא ְיקַּ צֵּ ס ְוָשלֹום, הּוא ִיְתנַּ .חַּ
צֹות ִביא לֹו מַּ ִּבי ְוהֵּ ָשִליחַּ  ,ְוָאז ִהִגיעַּ ָשִליחַּ ֶשל ָהרַּ יְך הַּ ִבין אֵּ הּוא ָהָיה ָהמּום ְולֹא הֵּ

ְזָמן ִגיעַּ ְּבִדיּוק ּבַּ ע ְלהַּ !ָידַּ

ִּבי ָשלַּח אֹותֹו ְרִגיש ָכל ְיהּוִדי  ! ָהרַּ ִּבי מַּ ָהרַּ
עֹוָלם !ְּבָכל ָמקֹום ּבַּ

ינּו, ָנכֹון ּבֵּ ָרָשה, ְכמֹו ֹמֶשה רַּ ּפַּ יְך ה! ּבַּ ת אֵּ עַּ ְת יֹודַּ ק  'אַּ ָּבדַּ
ל ם ִיְשָראֵּ ָנִשיא ֶשל עַּ ?ִאם הּוא ָיכֹול ִלְהיֹות הַּ





ק  רֶּ סּוִקים א' גפֶּ 'ה–' פְּ



ק א רֶּ סּוִקים א' פֶּ 'ה–' פְּ

ִש  ל ְּברַּ כֵּ שתמיד יש מילים  , שימי לב! י"ּבֹואּו ִנְסתַּ
מילים אלה הן המילים מהפסוק  . מודגשות

דיבור  –הן נקראות . י מסביר אותן"שרש
.המתחיל

ְדָבר " זֵּל–ַאַחר ַהמִּ ק ִמן ַהגָׁ ֶשלֹא ִיְרעּו , ְלִהְתַרחֵּ

ִרים "ִבְשדֹות ֲאחֵּ

?למה משה הלך לרעות את הצאן במדבר
...וקשה, שםחם

ִניָטה אַּ



ק א רֶּ סּוִקים א' פֶּ 'ה–' פְּ

ִש  ל ְּברַּ כֵּ מתוך –דיבור המתחיל ! י"ּבֹואּו ִנְסתַּ
:הסנה

ּתֹוְך ַהְסֶנה " ר–מִּ ן ַאחֵּ ִעּמֹו ֲאֹנִכי  'ִמשּום , ְולֹא ִאילָׁ

ה רָׁ "'ְבצָׁ

...מעניין מה מיוחד בצמח הסנה דווקא

ִניָטה אַּ






