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כשבנ"י יצאו ממצרים להר סיני לקבל את התורה, 
 מלחמות. 2עברו בדרכם 

  

 ה' ציווה:
________________
________________
________________

_______ 

 ה' ציווה:
________________
________________
________________

_______ 

 ______________________: ________________________שאלה
___________________________________________________

__________________________________________________ 

 פרעה
________________
________________
________________
________________

__ 

 עמלק
________________
________________
________________
________________

__ 

כשיש מי שמונע ומעכב את קבלת התורה יש לפעול בכל דרך אפשרית  
 העיקר שיוכלו לקבל את התורה.

למרות שלא דרכו של עם ישראל להלחם אך כשמדובר בהפרעה בקבלת 
 התורה יש לפעול בכל דרך כדי לקבל את התורה.

שאנו לא נלחמים בעמלק בכח עצמנו אלא בכח משה ובשליחות  יש לזכור
 התורה ובוודאי נצליח.

וכאשר הוא  -עמלק היום הוא כל דבר שבא לצנן את התלהבותנו בעבודת ה'
 מגיע אלינו יש לעשות הכל כדי להלחם בו

 ביתי _____________ תחי'
 סיפרה פרשת שבוע בשולחן שבת

 _________________________________    ח. הורים_______________



 ב"ה
 דון לשולחן שבתחי

 דקלים:________. 70עינות מים ו 12א. מקום בו חנו ישראל  בו נזדמנו להם 

 ב. נתן ה' לישראל בערב לאכול: _________.

 ג. "אשירה לה' כי _______  ________".

 ד. טעמו של המן: כצפיחית ________.

 וירא ישראל את ________  ________" )י"ד, ל"א(.. "ה 

 י אבי  _____________"לי __________ אלוק-"זה או. 

 ז. כאשר המצרים טבעו בים סוף הים פלט כלי כסף וכלי ________. 

 ח. המים עמדו כ___________ בקריעת ים סוף.

 מה היה מתחת ומעל המן? _______ . ט. 

 ___________ בצאת העם ממצרים.י. משה לקח את עצמות _

 כ. ארץ שיושביה התמלאו פחד לאחר קריעת הים: ____________.

 ל. "הנני ממטיר לכם ________ מן השמים" )ט"ז , ד'(.

 מ. בני ישראל התלוננו במרה על ה _________.

 נ. מה קרה למן בעקבות השמש? _________.

 ס. " ______ ורכבו רמה בים" 

 הכשרים של מצרים בקריעת ים סוף? כ________.ע. כיצד טבעו 

 צאתם ממצרים: _____________.פ. דרך ארצם לא הוליך ה' את ישראל ב

 צ. עליו הכה משה ויצאו המים:_________.

 ק. הרשעים שבמצרים טבעו בים כמו _______.

 ר. שם נלחם עמלק עם בני ישראל: ____________.

 ________.  -ש. סוג של עוף 

 -בו השתמשה מרים כששרה עם הנשים  ת. 

._______ 

 


