
ה"ב

?מה הם עשו/ ? מי הם היו: כתבו מה ידוע לכם על כל אחת מהדמויות?המסיכהמה מסתתר מאחורי . א

(המילדת-טו, א-מרים)פועה 1.

(בת פרעה-ה,ב)בתיה 2.

(הוא יתרו-יח, ב)רעואל3.

(כב, בנו של משה ב)גרשום 4.

(ראובןבנו של -יד, ו) -חנוך5.

(טו, אהמילדתשפרה ; כ, ו)ומרים אהרון , אמא של משה, אשתו של עמרם-יוכבד 6.

(כב, ו)אשת אהרון -אלישבע7.

(כה, ו)בן אלעזר -פנחס8.

(ל, לה)-אומן המשכן-בצלאל 9.

('כג',לח)אומן משנה לבניית המשכן -אהליאב 10.

?באיזה הקשר נזכרו החפצים הבאים?המסיכהמסתתר מאחורי מה.ב

-לאכול את קרבן פסח נעליכם ברגליכם; ה מתגלה למשה ומצווה עליו להוריד את הנעליים-ה, ג)נעל 1.

(יא, יב

(ישאלו מהמצריםי"בנ-כב, ג)שמלות 2.

(ציפורה מלה את אליעזר-כה, ד)|צור 3.

,  טואריק חרבי -שירת הים; פן יפגענו בדבר או בחרב' משה מבקש מפרעה ללכת לעבוד את ה-ג,ה)חרב 4.

(יג, יז-מלחמת עמלק ; ט

ח ; ז, שמות טו-המצרים טבעו כקש ; לתבןקוששו קש י"בנ-יב, ה)קש 5. לַׁ שַׁ ָךתְּ ֵלמֹוֲחֹרנְּ שיֹאכְּ קַׁ (כַׁ

(יח, כא)הכה איש את רעהו באבן ; (ה, טו)ירדו במצולות כמו אבן ; (יט, ז)יהיה שם דם )אבן 6.

(יא, יב.  בידכםאת קרבן פסח מקלכם לאכול )-מקל7.

(כה, ידהסיר את אופן מרכבות פרעה ' ה)מרכבה 8.

(התוףמרים לקחה את -כ, טו)תוף 9.

(לה-לד, לד)משה מסוה; (יז, לד)מסכה אלוהי ; (ד, לב)מסכה עגל )-מסכה10.

(יט,יט)הר סיני -שופר11.

(לא, כה )על המנורה -פרח12.

(לד, כח)ג"הכהעל שולי המעיל של -פעמון13.



ה"ב

?באיזה הקשר נזכרו האיברים הבאים?המסיכהמה מסתתר מאחורי .. ג

רגל  ; יא, יב-לאכול את קרבן פסח נעליכם ברגליכם; ח, יצאו ברגליהם ממצרים יאי"בנ; רגלךשל נעלך מעל -ה, ג)רגל 1.

(כ, כט-הכהניםהזאת הדם על בוהן רגל ;כד, כא-תחת רגל 

לאכול את קרבן ; כאי -במכת חושך משה נטה ידו; יוציא את העם ביד חזקה' ה-א, ו, ידו של משה מצורעת-ו, ד)יד . 2

משה נטה ידו על  ; טז' כן בפס, ט, יגצ -מצוות תפילין לאות על ידך; ג, יגהציא' בחוזק יד ה; יא, יב-פסח מקלכם בידכם

, כט)סמיכת ידי אהרון ובניו ; (יא, יז)מלחמת עמלק ; (ט, טו)ידיתורישמו; לא, יד)את היד הגדולה שראלוירא ; ים סוף

(טו

(לשוןמשה כבד פה וכבד -י, ד)לשון . 3

לוחות כתובים באצבע ; הזית הדם -יב, כט; חרטומי מצרים אמרו על מכת כינים אצבע אלוקים היא-טו, ח)-אצבע. 4

(יח, לא-אלוקים 

-אחרי ברד, יב,ט-אחרי שחין; ז, ט-אחרי דבר; כח, ח-הערובאחרי ; טו, ח-אחרי הכינים : פרעהחיזק את לב ' ה)-לב. 5

-שירת הים קפאו תהומות בלב ים ; ח, ד: אחרי יציאת מצרים יד; י, וכן יא, כז, י-אחרי חושך, כ, י-אחרי ארבה; לה, ט

(ל, כח-ג"הכהבחושן על ליבו של ; ח, טו

עין  ; טז' ט וכן בפס, יגצ -בין עיניךולזכרוןמצוות תפילין לאות על ידך ;ג, יא-נתן את חן העם בעיני מצרים ' ה)-עיניים. 6

(כו, כא-וכי יכה איש את עין עבדו , כד, כא-תחת עין 

(מבכח-לכהניםמכנסי בד ממתנים עד ירכיים ; יא, יב-את קרבן פסח מתניכם חגוריםלאכול )-מתניים. 7

(כז, כאיפיל..עבדואם שן ; כד, כא-תחת שן שן )-שן.8

לח הציץ על מצח אהרון, כח-מצח.9

לפרק את נזמי הזהב שבאוזני  -בחטא העגל; (כ, כט)הכהניםהזאת הדם על תנוך האוזן של ; (ו, כא)רציעת האוזן-אוזן. 10

(ב, לב)הנשים

?באיזה הקשר נזכרו בעלי החיים הבאים?המסיכהמה מסתתר מאחורי . ד

(י-ט, ז)נחש =כמו כן תנין( ג, ד)מטה משה הפך לנחש )נחש 1.

(דםדגה מתה ביאור במכת -כא, ז)דגים 2.

(ובהמשךכז, ז)מכת צפרדע -צפרדעים3.

(כא, טו)סוס ורוכבו רמה בים; ט סוס פרעה שרדף אחרי ישראל, יד; דבר בסוסים-ג, ט-סוסים4.

(ל, כב)טרפה להשליך לכלב ; ז, יא-במכת בכורות לכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשו-כלב5.

יד, כ..תחמודלא ; יג, יג-חמורבכור לפדות -חמור6.

(ד, יט)על כנפי נשרים -נשר7.

(כח, כג)ושלחת את הצרעה לפניך )צרעה 8.


