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ַהּיֹום ַאֶּתם ַמְתִחיִלים ִלְלמֹד ְּבֵסֶפר ְׁשמֹות - ַהֻחָּמׁש ַהֵּׁשִני ִמֵּבין ֲחֵמֶׁשת ֻחְּמֵׁשי 

ַהּתֹוָרה. ֲחֵמֶׁשת ֻחְּמֵׁשי ַהּתֹוָרה ֵהם: ְּבֵראִׁשית, ְׁשמֹות, ַוִּיְקָרא, ְּבִמְדַּבר ּוְדָבִרים.

ֲאַנְחנּו - ַאֶּיֶלת, ָחָנן, רֹוִנית, ַיַּנאי, ְּדָגִנית ְוֵחן - ְנַלֶּוה ֶאְתֶכם ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה. ַיַחד 

ִנְלַמד ְּבֶיֶתר ַהָּנָאה ְוִעְנָין. ַאְך ְּתִחָּלה ָהָבה ַנֲערְֹך ֶהֵּכרּות.

ֲאִני ָחָנן ַוֲאִני ֶיֶלד ְמאֹוד ַסְקָרן
ְּבָכל נֹוֵׂשא ֲאִני ְמַגֶּלה ִעְנָין.

ְלָכל ַהּנֹוְׂשִאים ַהְמַסְקְרִנים אֹוִתי ְוִלְׁשֵאלֹוַתי ַהַּמָּדִעּיֹות
ֲאִני מֹוֵצא ֶהְסֵּבִרים ָּבִאיְנֶטְרֶנט ּוָבֶאְנִציְקלֹוֶּפְדיֹות.

ַּגם ַאֶּתם ּתּוְכלּו ְלַהְרּבֹות ַּדַעת ְוִעְנָין
ִאִּתי, ִעם ָחָנן ַהַּסְקָרן.

ַּתְלִמיִדים ֲחִביִבים

    ָחָנ ן ַהַּסְקָרן
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    ַאֶּיֶלת ַהּׁשֹוֶאֶלת

ֲאִני ַאֶּיֶלת. ְּכֶׁשֲאִני ּפֹוֶגֶׁשת ַּבּתֹוָרה
ְּבָפסּוק ֶׁשִּנְרֶאה ִלי ֹלא ַּכּׁשּוָרה,

ֲאִני ׁשֹוֶאֶלת ִמָּיד: "ֵאיְך ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות?"
ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ֲאִני מֹוֵצאת ֵאֶצל ַהַּפְרָׁשִנים

אֹו ָּבַאָּגדֹות.

ֲאִני ַיַּנאי. 
ַהֲחֵבִרים ֶׁשִּלי אֹוְסִפים ּבּוִלים אֹו ְקָלִפים.

ֲאִני אֹוֵהב ֶלֱאסֹף ִּבּטּוִּיים, ֵצרּוֵפי ָלׁשֹון ּוִמִּלים.
ַמְקִּפיד ְלַדֵּבר ִעְבִרית ְנכֹוָנה, קֹוֵרא ַּבִּמּלֹון ִלְפֵני ַהֵּׁשָנה.

ְמַחֵּפׂש ִמִּלים ָקׁשֹות ּוֵפרּוִׁשים
ִאִּתי ִסּפּוֵרי ַהּתֹוָרה ִיְהיּו מּוָבִנים.

ֲאִני ֵחן, ַוֲאִני ֶיֶלד "ְמעֹוֵפף".
ַעל ַּכְנֵפי ַהִּדְמיֹון אֹוֵהב ְלַרֵחף.

ְּכֶׁשֲאִני ׁשֹוֵמַע ִסּפּוִרים ְמַרְּתִקים,
ַמְחְׁשבֹוַתי נֹוְדדֹות ַלֶּמְרַחִּקים.

ַיַחד נּוַכל ָלטּוס ֶאל ֶהָעָבר ַּבִּדְמיֹון,
ַנִּכיר ֶאת מֶֹׁשה, ַּפְרעֹה, ְיהֹוֻׁשַע ְוַאֲהרֹן.
ֶנֱחֶזה ִּבְמֹאָרעֹות ִהיְסטֹוִרִּיים ֲחׁשּוִבים

ְוִנְרֶאה ַמְראֹות ִּדְמיֹוִנִּיים.

    ַיַּנאי ַהְּלׁשֹוַנאי

    ֵחן ַהְּמַדְמֵין
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ֲאִני רֹוִנית.
ְּכֶׁשּקֹוֶרה ַמֶּׁשהּו ֹלא ָהגּון

ִמָּיד ֵמִציק ִלי ַהַּמְצּפּון.
ָּכל ָּדָבר ֲאִני נֹוָטה ִלְׁשֹּפט
ְּבֶצֶדק, ְּבֹיֶׁשר ּוְלִפי ַהֹחק.

ְּבֵבית ַהִּמְׁשָּפט ֲאִני אֹוֶהֶבת ְלַבֵּקר,
ִלְׁשמַֹע ֶאת עֹוֵרְך ַהִּדין ַעל ֶנֱאָׁשם ְמַסְנֵּגר.

ַּבִּסְפִרָּיה ֶׁשִּלי ִסְפֵרי ֹחק ֲחָדִׁשים ְוַעִּתיִקים,
ְּכֶׁשֶאְגַּדל - ֶאְלַמד ַּבָפקּוְלָטה ְלִמְׁשָּפִטים.

    ְּדָגִנית ָהָאָּמִנית

ֲאִני ְּדָגִנית.
ֲאִני אֹוֶהֶבת יֹוֵתר ִמּכֹל,

ְלַצֵּיר ִּבְצָבִעים ּוְבִמְכחֹול.
ְלַטֵּיל ַּבּמּוֵזאֹון ֵּבין ִצּיּוִרים ּוְפָסִלים
ֵלָהנֹות ֵמֲעבֹודֹוֵתיֶהם ֶׁשל ָאָּמִנים.

ַּבֵּסֶפר ִּתְמְצאּו ֶׁשַפע ְּתמּונֹות ְוִאּיּוִרים -
ְלַדְעִּתי, "טֹוָבה ְּתמּוָנה ַאַחת ֵמֶאֶלף ִמִּלים".

ַהְיַדְעֶּתם?

ַּגם ֲאִני ִמְצָטֵרף ַלֲחֵבִרים.
ַּבָּמדֹור ֶׁשִּלי ֲאִני ַמִּציַע
ֵמיָדע ְמַעְנֵין ּוַמְפִּתיַע.

    רֹוִנית ַהִּמְׁשְּפָטִנית
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ַעל ַהּתֹוָרה

ַּבּתֹוָרה ֲחִמָּׁשה ֻחָּמִׁשים.  .1

א. ִּכְתבּו ֶאת ְׁשמֹות ֲחֵמֶׁשת ֻחְּמֵׁשי ַהּתֹוָרה.  

ב. ִצְבעּו ְּבֶצַבע ָּכֹחל ֶאת ַהֻחָּמׁש ֶׁשְּכָבר ְלַמְדֶּתם.  

ג. ִצְבעּו ְּבֶצַבע ָצהֹב ֶאת ַהֻחָּמׁש ֶׁשַאֶּתם ַמְתִחיִלים ִלְלמֹד.  

ד. ַהְעִּתיקּו ֶאת ַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון ְּבֶפֶרק א.  

"________________________________________________"  

ה. ַסְּמנּו ַּבָּפסּוק ֶׁשֶהְעַּתְקֶּתם ֶאת ַהִּמָּלה ֶׁשְּלִפיָה ִנַּתן ַלֻחָּמׁש ְׁשמֹו.  
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      .2

       

ַּכָּמה ְּפָרִקים ְּבֵסֶפר ְׁשמֹות? ____________ א.    

ִּכְתבּו ֶאת ֵׁשם ַהָּפָרָׁשה ָהִראׁשֹוָנה ְוֶאת ֵׁשם ַהָּפָרָׁשה ָהַאֲחרֹוָנה ְּבֵסֶפר    ב.    

ְׁשמֹות.   

______________________      _______________________   

 

ָּכל ֻחָּמׁש ֶנְחָלק ְלָפָרׁשֹות, 

ָּכל ָּפָרָׁשה ֶנְחֶלֶקת ִלְפָרִקים

ְוָכל ֶּפֶרק ֶנְחָלק ִלְפסּוִקים.

ַהּתֹוָרה ֶנְחֶלֶקת ַלֲחִמִּׁשים ְוַאְרַּבע ָּפָרׁשֹות. 

ְּבָכל ַׁשָּבת קֹוְרִאים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ָּפָרָׁשה ַאַחת )אֹו ְׁשַּתִים(.

ְּבֶמֶׁשְך ָׁשָנה קֹוְרִאים ֶאת ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה.
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3.  ְּדָגִנית ָהָאָּמִנית

ְּדָגִנית ִנְזְּכָרה ְּבִסּפּוֵרי ְּבֵראִׁשית ְוֵהִכיָנה ַאְלּבֹום ְּתמּונֹות ַהְּמַסְּפרֹות ַעל ֵארּוִעים   

ָרה, ִיְצָחק ְוִרְבָקה, ַיֲעקֹב, ָרֵחל  ֲחׁשּוִבים ֵמַחֵּיי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו: ַאְבָרָהם ְוָׂשָ

ְוֵלָאה.

ַסְּפרּו ַעל ָהֵארּוַע ַהְּמֹתָאר ְּבָכל ִצּיּור.  

א

ב

ג

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
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ו

ה

ד

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

למצרים

ז
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ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות
ֶּפֶרק א

ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל ִמתְַרִּבים ְמאֹוד ְּבִמְצַריִם 
)ְּפסּוִקים א-ז(

1.  ָחָנן ַהַּסְקָרן

ֶאֶרץ ֹּגֶׁשן

ֶאֶרץ ֹּגֶׁשן ִנְמֵצאת ְּבִמְצַרִים ָּבֵאזֹור ֶׁשּבֹו ִמְתַּפֵּצל ְנַהר ַהִּנילּוס ִלְזרֹועֹות ַהִּנְׁשָּפכֹות 

ַלָּים ַהִּתיכֹון. ְנַהר ַהִּנילּוס ִנְקָרא ַּבּתֹוָרה ְיאֹור. ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן ָהֲאָדָמה ּפֹוִרָּיה  ְוֵיׁש ֶׁשַפע 

ְלִהְתַיֵּׁשב  ַהּצֹאן,  רֹוֵעי  ִמְׁשַּפְחּתֹו,  ִלְבֵני  ְלַהְרׁשֹות  ִמַּפְרעֹה  ִּבֵּקׁש  יֹוֵסף  ִמְרֶעה.  ֶׁשל 

ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן. ַּפְרעֹה ִהְסִּכים ַלַּבָּקָׁשה ְוִכָּנה ֶאת ֶאֶרץ ֹּגֶׁשן ְּבֵׁשם "ֵמיַטב ֶאֶרץ ִמְצַרִים". 

ָיְרדּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 

ִהְׁשַּתְּקעּו  ְלִמְצַרִים, 

ָּבּה  ּוָמְצאּו  ֹּגֶׁשן  ְּבֶאֶרץ 

ֶאת ַּפְרָנָסָתם.

      
 

            

 

ַהָּים ַהִּתיכֹון

ים סוף

סיני

ְּכַנַען

ֹּגֶׁשן

ס
לּו

ּני
ַה

   
  

     ִמְצַרִים
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ִצְבעּו ַּבַּמָּפה ְּבֶצַבע ָּכֹחל ֶאת ְנַהר ַהִּנילּוס ְוֶאת ְזרֹועֹוָתיו ַהִּנְׁשָּפכֹות ַלָּים   א.   

ַהִּתיכֹון.   

ַמּדּוַע ִהְתַיְּׁשבּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן? ב.    

_________________________________________________  

_________________________________________________  

ָמה ָקָרה ְלִמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן? ַהְׁשִלימּו ִּבְלׁשֹון ַהּתֹוָרה.  .2

"ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ________, _______, ________, _______, _______,   

_______, _________ ָהָאֶרץ ֹאָתם."

3.  ַיַּנאי ַהְּלׁשֹוַנאי

ַיַּנאי ֵהִבין ֶׁשַהּתֹוָרה ִמְׁשַּתֶּמֶׁשת ְּבִמִּלים ַרּבֹות ְלֵתאּור ִהְתַרּבּוָתם ֶׁשל ְּבֵני   

ִיְׂשָרֵאל ְּכֵדי ְלַהְדִּגיׁש ַרְעיֹון )ַהְעִּתיקּו ֶאת ַהִּמָּלה ַהַּמְתִאיָמה(.

ָּבָניו ֶׁשל ַיֲעקֹב ָהְפכּו ְּבִמְצַרִים ִמ________________ ַאַחת  
                                                          ַעם / ִמְׁשָּפָחה

ְל_______________ ָּגדֹול.   
        ַעם / ִמְׁשָּפָחה
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ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל ֲעָבִדים ְּבִמְצַריִם 
)ְּפסּוִקים ח-יד(

ִמְּפֵני ָמה ָחַׁשׁש ַּפְרעֹה? ִמְתחּו ַקו ֵמַהָּפסּוק ְלֵפרּוׁשֹו.  .1

ַּפְרעֹה ָחַׁשׁש ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִיָּלֲחמּו "...ִהֵּנה ַעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַרב       

ַּבִּמְצִרים, ִיְׁשַּתְחְררּו ֵמַהִּׁשְעּבּוד  ְוָעצּום ִמֶּמּנּו."         

ְוֵיְצאּו ִמִּמְצַרִים.          

ַּפְרעֹה ָחַׁשׁש ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִיְהיּו "...ְוָהָיה ִּכי־ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה      

ַרִּבים ַוֲחָזִקים יֹוֵתר ֵמַהִּמְצִרים. ְונֹוַסף ַּגם הּוא ַעל ׂשְֹנֵאינּו..."       

ַּפְרעֹה ָחַׁשׁש ֶׁשִאם ִּתְפרֹץ ִמְלָחָמה,    
"...ְוִנְלַחם־ָּבנּו ְוָעָלה ִמן־ָהָאֶרץ."

   

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְיַׁשְּתפּו ְּפֻעָּלה ִעם          

אֹוְיֵבי ִמְצַרִים.          

ַּפְרעֹה ָאַמר: "ָהָבה ִּנְתַחְּכָמה לֹו" )י(. ַּפְרעֹה ִהְתַּכֵּון לֹוַמר: )ַהִּקיפּו ֶאת    .2

ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה.(

ָהָבה ְנַחֵּפׂש ַּתְחּבּולֹות ֲחָכמֹות ְּכֵדי ַלֲעצֹר ֶאת ִהְתַרּבּוָתם ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. א.    

ָהָבה ִנְמָצא ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכֵדי ֶׁשִּיְּתנּו ָלנּו ֵעצֹות. ב.    

ָהָבה ִנְלַמד ְּכֵדי ֶׁשִּנְהֶיה ֲחָכִמים יֹוֵתר ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ג.    

ַּפְרעֹה ָנַתן ְּפֻקּדֹות ְּכֵדי ְלָהַרע ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל. ְּפֻקּדֹות ֵאֶּלה ִנְקָראֹות ְּגֵזרֹות.   .3

ָמה ָהְיָתה ַהְּגֵזָרה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּגַזר ַּפְרעֹה ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוָמה ָהְיָתה ַמְטַרת   

ַּפְרעֹה?

_________________________________________________  

_________________________________________________  
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ַהְעִּתיקּו ֶאת ַהָּפסּוק ַהּמֹוִכיַח ֶׁשַּפְרעֹה ֹלא ִהִּׂשיג ֶאת ַמְּטָרתֹו.   .4

"  _______________________________________________"  

5. ִקְראּו ֶאת ָּפסּוק יד ַוֲענּו: ֵאילּו ֲעבֹודֹות ִהִּטילּו ַהִּמְצִרים ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל?

_________________________________________________  

_________________________________________________  

6.  ַיַּנאי ַהְּלׁשֹוַנאי

ַיַּנאי ָמָצא ִּבְפסּוִקים יג-יד ָחֵמׁש ִמִּלים ִמן ַהּׁשֶֹרׁש ע'ב'ד'.   

א. ַהְעִּתיקּו ֶאת ַהִּמִּלים.  

ַהֲחָזָרה ַעל ַהִּמִּלים ִמן ַהּׁשֶֹרׁש ע'ב'ד' ָּבָאה ְלַהְדִּגיׁש ֶׁש - ב.   

)ַהִּקיפּו ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה.(    

     ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָעְבדּו ְּבָרצֹון ּוְבִהְתַלֲהבּות.

     ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָעְבדּו ַּבֲעבֹודֹות ָקׁשֹות ּוַמִּתיׁשֹות.

     ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָחְׁשבּו ֶׁשָהֲעבֹוָדה ֲחׁשּוָבה ְמאֹוד.

ע׳ב׳ד׳
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7.  רֹוִנית ַהִּמְׁשְּפָטִנית

רֹוִנית ָעְרָכה ַהְׁשָוָאה ֵּבין ַחֵּיי ָהֶעֶבד ָּבֵעת ָהַעִּתיָקה ְלֵבין ַחֵּיי ָהעֹוֵבד ְּבָיֵמינּו.

א. ַמְּינּו ַּבַּטְבָלה ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ֶׁשַּבַּמְחָסן.
    

ָהעֹוֵבדָהֶעֶבד

 
ְמַקֵּבל ָׂשָכר,  ַמְכִריִחים אֹותֹו ַלֲעבֹד,  עֹוֵבד ֵמְרצֹונֹו,  ַׁשָּיְך ַלַּמֲעִביד,  ֹלא ְמַקֵּבל   ַמְחָסן:    

ָׂשָכר,  ָחְפִׁשי ַלֲעזֹב ֶאת ֲעבֹוָדתֹו,  ֶאְפָׁשר ִלְמּכֹר אֹותֹו,   ֵיׁש לֹו ְזכּויֹות: ְיֵמי       

ֻחְפָׁשה, ְיֵמי ַמֲחָלה ְוַתְׁשלּום ִקְצַּבת ִזְקָנה.    

 

ַהְׁשִלימּו:  ֶעֶבד / עֹוֵבד ב. 

ָה___________ הּוא ָאָדם ְמֻׁשְעָּבד, ְוִאּלּו ָה __________ הּוא ָאָדם      

ָחְפִׁשי ּוַבַעל ְזכּויֹות. 

             

8.  ְּדָגִנית ָהָאָּמִנית

ְּדָגִנית ָמְצָאה ְּבִסְפֵרי ָהָאָּמנּות ִצּיּוִרים ַהְּמָתֲאִרים ֶאת ָהַעְבדּות ְּבִמְצַרִים.  

ַחְּברּו ְּבַקו ָּכל ֶהֵּגד ַלִּצּיּור ַהַּמְתִאים.  

ַּתְלִמיִדים ְוַתְלִמידֹות, ִזְכרּו ֶׁשַּגם ַהָּנִׁשים ָעְבדּו ְּבִמְצַרִים.  
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ָּתָמר ֶמֶסר, ֲעָבִדים         
)ִמּתֹוְך ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח(  

9.   ֵחן ַהְּמַדְמֵין

ֵחן ִּדְמֵין ְּפִגיָׁשה ִעם ֶעֶבד ַהְּמַסֵּפר לֹו ַעל יֹום ָהֲעבֹוָדה ַהְּמָפֵרְך )ַעל ֲעבֹוָדתֹו, ַעל   

ַיַחס ַהִּמְצִרים ֵאָליו, ַעל ִרְגׁשֹוָתיו ּוַמְחְׁשבֹוָתיו(.

  ___________________________________________________

 ___________________________________________________

  ___________________________________________________

  ___________________________________________________

ַנחּום ּגּוְטַמן, ַהּנֹוְגִׂשים ְּבִמְצַרִים

  ַּבִּצּיּור ִנְרִאים ֲעָבִדים ָהעֹוְסִקים ִּבְבִנָּיה.   ַּבִּצּיּור ִנְרִאים ֲעָבִדים ָהעֹוְסִקים ְּבַחְקָלאּות.

  ַּבִּצּיּור ֻמְדֶּגֶׁשת ַאְכָזִרּיּוָתם ֶׁשל ַהּנֹוְגִׂשים.   ְּבֶרַקע ַהִּצּיּור ִנְרִאים ִמְבִנים ִמְצִרִּיים.

       ֶרַקע ַהִּצּיּור ָצבּוַע ְּבֶצַבע ָאִחיד.
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ַּפְרעֹה ְמַצּוֶה לֲַהֹרג ֶאת ַהָּבנִים 
 )ְּפסּוִקים טו-כב(

1. ָמה ָהְיָתה ְּפֻקַּדת ַּפְרעֹה ַלְּמַיְּלדֹות ָהִעְבִרּיֹות? 

_________________________________________________  

_________________________________________________  

2. ַהְּמַיְּלדֹות ָהִעְבִרּיֹות ָעְמדּו ִּבְפֵני ִּדיֶלָמה )ַמָּצב ְמֻסָּבך ְוָקֶׁשה ְלִפְתרֹון(.

א. ַהְׁשִלימּו ֶאת ַּתְרִׁשים ַהְּזִריָמה.  
ַהְּמַיְּלדֹות ָהיּו ְצִריכֹות ְלַהְחִליט:                                               

   

ָמה ָצפּוי ַלִּתינֹוקֹות      

ָהִעְבִרִּיים?      

ָמה ָצפּוי ַלְּמַיְּלדֹות      

ָהִעְבִרּיֹות?      

ַהְמַיְּלדֹות ָהִעְבִרּיֹות ֶהְחִליטּו _________________________  ב.    

ַהְחָלָטָתן ֶׁשל ַהְּמַיְּלדֹות ְמִעיָדה ַעל ְּתכּונֹוֵתיֶהן. ג.    

ַהִּקיפּו ֶאת ַהְּתכּונֹות ַהַּמְתִאימֹות.     

ַעְצָלִנּיֹות,  ַאִּמיצֹות,   ֶנֱאָמנֹות ְלַעָּמן,   ַמֲאִמינֹות ֶּבֱאֹלִהים,  ּבֹוְגָּדִנּיֹות,   ָאנֹוִכּיֹות,       

ַּגַאְוָתִנּיֹות,   ַּפְחָדִנּיֹות,   ּדֹוֲאגֹות ְלַעְצָמן ִּבְלַבד,   ַּבֲעלֹות ּתּוִׁשָּיה,   ַעְרמּוִמּיֹות   

ֹלא ְלַבֵּצַע

ֶאת ְּגֵזַרת ַּפְרעֹה

ְלַבֵּצַע ֶאת

ְּגֵזַרת ַּפְרעֹה  
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ַאָּגָדה

ַהְּמַיְּלדֹות ִׁשְפָרה ּופּוָעה - ִמְדַרׁש ֵׁשם

ַהְּמַיֶּלֶדת  ִּכי  ֵאֶּלה  ְּבֵׁשמֹות  ַהְּמַיְּלדֹות  ִנְקְראּו  ִלְבָרָכה(  ִזְכרֹוָנם  )ֲחָכֵמינּו  ֲחַז"ל  ְלִפי 

ִׁשְפָרה ָהְיָתה לֹוַקַחת ֶאת ַהִּתינֹוק ֶׁשּנֹוַלד ּוְמַׁשֶּפֶרת אֹותֹו: ְמַנָּקה ּוְמַיָּפה אֹותֹו;

ְוַהְמַיֶּלֶדת ּפּוָעה ָהְיָתה ּפֹוָעה ּוַמְׁשִמיָעה קֹולֹות ְנִעיִמים ְּכֵדי ְלַהְרִּגיַע ֶאת ַהִּתינֹוק 

ַהּבֹוֶכה.

ַהְעִּתיקּו ֶאת ַהָּפסּוק ַהּמֹוִכיַח ֶׁשַהְּגֵזָרה ֹלא ִהִּׂשיָגה ֶאת ַמְטָרָתּה. א.    .3

"______________________________________________"    

ַּפְרעֹה ָּגַזר ְּגֵזָרה נֹוֶסֶפת. ַהְעִּתיקּו ֶאת ַהָּפסּוק ַהַּמְתִאים. ב.   

 "______________________________________________"    

4.  רֹוִנית ַהִּמְׁשְּפָטִנית

רֹוִנית ָעְרָכה ֶאת ְּגֵזרֹות ַּפְרעֹה ְוֶאת ּתֹוְצאֹוֵתיֶהן ְּבַתְרִׁשים ְזִריָמה - ֵמַהְּגֵזָרה   

ַהָּפחֹות ֲחמּוָרה ְוַעד ַהְּגֵזָרה ַהֲחמּוָרה ְּביֹוֵתר.

ִּגְזרּו ִמַּדֵּפי ַהְּגִזיָרה ֶאת ַהְּגֵזרֹות ְוֶאת ּתֹוְצאֹוֵתיֶהן ְוַהְדִּביקּו אֹוָתן ַּבֵּסֶדר ַהָּנכֹון. א.   
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ְּגֵזָרה ְרִביִעית

ּתֹוָצָאה

ְּגֵזָרה ְׁשִנָּיה 

ְּגֵזָרה ְׁשִליִׁשית

ּתֹוָצָאה

ְּגֵזָרה ִראׁשֹוָנה

ִצְבעּו ַּבַּתְרִׁשים ְּבֶצַבע ָּכֹחל ֶאת ְּגֵזרֹות ַהִּׁשְעּבּוד. ב.   

ִצְבעּו ַּבַּתְרִׁשים ְּבֶצַבע ָאדֹם ֶאת ְּגֵזרֹות ֲהָמַתת ַהָּבִנים. ג.    
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ֶּפֶרק ב

ֻהּלֶֶדת מֹׁשֶה )ְּפסּוִקים א-י(

ִחידֹות "ִמי ֲאִני?"   .1

ִהְצִּפינּו אֹוִתי ְּבֶמֶׁשְך ְׁשלֹוָׁשה ְיָרִחים  ________________________  א.   

ָּבִניִתי ֵּתָבה ְוִהַּנְחִּתי ָּבּה ֶאת ְּבִני ___________________________  ב.    

ֲאִני ֲעׂשּוָיה ֵמַעְנֵפי ֹּגֶמא ּוְמרּוָחה ְּבֵחָמר ּוְבֶזֶפת   _________________ ג.    

ִהְתַיַּצְבִּתי ֵמָרחֹוק ָלַדַעת ָמה ִיְקֶרה ַלִּתינֹוק   ___________________ ד.    

ֵהַנְקִתי ֶאת ַהִּתינֹוק  __________________________________  ה.    

ָקָראִתי ַלִּתינֹוק מֶֹׁשה ִּכי ִמן ַהַּמִים ְמִׁשיִתיהּו ___________________  ו.    

2.   ָחָנן ַהַּסְקָרן

ָחָנן ָקָרא ַעל ֵּתַבת מֶֹׁשה ְוִנְזַּכר ְּבֵתַבת ֹנַח. ִעְרכּו ַהְׁשָוָאה ֵּבין ְׁשֵּתי ַהֵּתבֹות.    א.    

ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהַּטְבָלה.   

"ֲעֵׂשה ְלָך ֵּתַבת ֲעֵצי־ֹגֶפר... ְוָכַפְרָּת 
ֹאָתּה ִמַּבִית ּוִמחּוץ ַּבּכֶֹפר." 

)ּכֶֹפר - ֶזֶפת(
)ְּבֵראִׁשית ֶּפֶרק ו, ָּפסּוק יד(

"ַוִּתַּקח־לֹו ֵּתַבת ֹּגֶמא 
ַוַּתְחְמָרה ַבֵחָמר ּוַבָּזֶפת..."

)ְׁשמֹות ֶּפֶרק ב, ָּפסּוק ג(

ֵּתַבת ֹמֶׁשהֵּתַבת ֹנַח

ֵמֵאילּו ֳחָמִרים
ִנְבְנָתה?

ְּבֵאילּו ֳחָמִרים
ֶנֶאְטָמה?

ְלֵׁשם ָמה ִנְבְנָתה? 

ב. ַהְׁשִלימּו: ְׁשֵּתי ַהֵּתבֹות ִנְבנּו ְּכֵדי ___________________________  

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________
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3.   ַאֶּיֶלת ַהּׁשֹוֶאֶלת

ַאֶּיֶלת ָׁשֲאָלה: ַמּדּוַע ִנְמְרָחה ֵּתַבת מֶֹׁשה ַּגם ְּבֵחָמר ְוַגם ְּבֶזֶפת?   

"ַבֵחָמר ּוַבָּזֶפת" - ֵחָמר ִמִּבְפִנים ְוֶזֶפת ִמַּבחּוץ  ַאֶּיֶלת ָקְרָאה ְּבֵפרּוׂש ָרִׁש"י*:    

ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָיִריַח מֶֹׁשה ֵריַח ַרע ֶׁשל ֶזֶפת.

ַהְׁשִלימּו: ְלִפי ֵּפרּוׁש ָרִׁש"י ִנְמְרָחה ֵּתַבת מֶֹׁשה ִמַּבחּוץ ְּב ______________   

ְּכֵדי ______________ ְוִנְמְרָחה ִמִּבְפִנים ְּב ____________________  

ְּכֵדי _______________________________________________   

ַהְיַדְעֶּתם?

ֹּגֶמא

ֹּגֶמא הּוא ֶצַמח ַהָּגֵדל ַעל ְּגדֹות ְנָחִלים אֹו ִּבּצֹות. ַלֶּצַמח ָקִנים ֲאֻרִּכים ִויֻרִּקים.

ַהֹּגֶמא ִנְקָרא ַּגם ַּבֵּׁשם "ַּפִּפירּוס". ַהַּקְדמֹוִנים ֵהִכינּו ִמְּקֵני ַהֹּגֶמא ַמְחָצלֹות, 

ַסִּלים, ְּכֵלי ַׁשִיט ְוַגם ְנָיר.

4. ָמה ִמְדַרׁש ַהֵּׁשם ֹמֶׁשה? ________________________________________

5. מֶֹׁשה ִנַּצל ִּבְזכּות ָׁשלֹׁש ָנִׁשים. ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהַּטְבָלה.

ַמּדּוַע ִהִּציָלה ֶאת מֶֹׁשה?ֵּכיַצד ָּפֲעָלה ַלֲהָצָלתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה? ֵׁשם ָהִאָּׁשה ֶׁשִהִּציָלה ֶאת מֶֹׁשה

6. ָמה ַּדְעְּתֶכם ַעל ַמֲעֶׂשיָה ֶׁשל ַּבת ַּפְרעֹה? _______________________

_________________________________________________

*          ָרִׁש"י - ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ִיְצָחִקי. ַחי ִלְפֵני ְּכֶאֶלף ָׁשָנה ְוָכַתב ֵּפרּוׁש ַלּתֹוָרה.

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________
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ַהְיַדְעֶּתם?

ֲחִסיֵדי ֻאּמֹות עֹוָלם

ֲחִסיֵדי ֻאּמֹות עֹוָלם - ִּכּנּוי ֶׁשִּנָּתן ְלגֹוִיים ֶׁשִּסְּכנּו ֶאת ַחֵּייֶהם 

ְוִהִּצילּו ְיהּוִדים ִּבְתקּוַפת ַהּׁשֹוָאה. ִּבְׁשַנת 1953 ֶנְחָקק ֹחק 

ָּכבֹוד  ֶׁשל  ֶאְזָרחּות  ִיְׂשָרֵאל  ְמִדיַנת  ָלֶהם  ַמֲעִניָקה  ֶׁשְּלִפיו 

ּוֶמָדְלָיה ְלאֹות הֹוָקָרה ַעל ָּפֳעָלם.

7.  ְּדָגִנית ָהָאָּמִנית

ְּדָגִנית ָמְצָאה ְּבִסְפֵרי ָהָאָּמנּות   

ִצּיּור ַהְּמָתֵאר ֶאת ַּבת ַּפְרעֹה ְלַיד 

ַהְּיאֹור.

ְּדָגִנית הֹוִסיָפה ַלִּצּיּור ּבּוַעת ִּדּבּור.   

ִּכְתבּו ַּבּבּוָעה ֶאת ִּדְבֵרי ַּבת ַּפְרעֹה.

8.  ַיַּנאי ַהְּלׁשֹוַנאי

ֵאיְך ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה?  

א. ִהְסִּתיָרה אֹותֹו -  ____________________________________  

ב. ֳחָדִׁשים -  _________________________________________  

ג. ָעְמָדה ֵמָרחֹוק - _____________________________________  

ד. ִרֲחָמה - __________________________________________  

ה. הֹוֵצאִתי אֹותֹו ִמן ַהַּמִים - _______________________________  

ֵמֵאת ַצָּיר ִּבְלִּתי ָידּוַע

 ___________________

___________________



24

מֹׁשֶה יֹוֵצא ֶאל ֶאָחיו )ְּפסּוִקים יא-טו(
1. מֶֹׁשה ָיָצא ֶאל ֶאָחיו ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה. ֲענּו:

א. ָמה ָרָאה?  ________________________________________    

ב. ֵאיְך ִהְרִּגיׁש? _______________________________________  

ג. ָמה ָעָׂשה?  ________________________________________   

2. מֶֹׁשה ָיָצא ֶאל ֶאָחיו ַּבַּפַעם ַהְּׁשִנָּיה. ֲענּו:

א. ָמה ָרָאה? ________________________________________   

ב. ָמה ָׁשַאל ֶאת ָהָרָׁשע? ַצְּטטּו: "ָלָּמה _______________________?"  

ג. ָמה ָעָנה ָהָרָׁשע? ַצְּטטּו: "_______________________________   

"______________________________________________    

ד. ְלָמה ִהְתַּכֵּון ָהָרָׁשע ִּבְדָבָריו? _____________________________  

3. ָמה ַּדְעְּתֶכם ַעל ַמֲעָׂשיו ֶׁשל מֶֹׁשה? ___________________________

_________________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________  

4.    ַאֶּיֶלת ַהּׁשֹוֶאֶלת

ַאֶּיֶלת ָׁשֲאָלה: ֵאיְך נֹוַדע ָלִעְבִרי ֶׁשּמֶֹׁשה ָהַרג ֶאת ַהִּמְצִרי?  

ֲענּו ְלַאֶּיֶלת: _________________________________________    

ַאֶּיֶלת ָקְרָאה ְּבַאָּגַדת ֲחַז"ל ֶׁשַּכִּנְרֶאה ָהִעְבִרי ַהַּמֶּכה הּוא ָהִאיׁש ְּכפּוי ַהּטֹוָבה   

ֶׁשּמֶֹׁשה ִהִּציל ִמַּיד ַהִּמְצִרי.
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5.  ַיַּנאי ַהְּלׁשֹוַנאי

ֵאיְך ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה?  

א. ָּפָנה ְלָכאן ּוְלָׁשם - _____________________  

ב. ִהָּכה - _____________________________  

ג. ָרִבים - _____________________________  

 מֹׁשֶה ְּבִמְדיָן )ְּפסּוִקים טז-כב(
1.   ֵחן ַהְּמַדְמֵין

ֵחן ִּדְמֵין ֶׁשָּקָרא ַּדף ִמּיֹוָמָנּה ֶׁשל ִצּפֹוָרה ַּבת ְרעּוֵאל.   

ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהָּכתּוב.  

יֹוָמִני ַהָּיָקר,

ַהּיֹום ָקָרה ִלי ִמְקֶרה ַמְפִּתיַע. ִהַּגְעִּתי ִעם ַאְחיֹוַתי ַלְּבֵאר_______ 

 ________________________________________________

  ________________________________________________

________________________________________________

ֵאיֶזה ַמָּזל ֶׁש_______________________________________  

ְּבַמֲעֶׂשה ֶזה ִהְתַּגּלּו ְּתכּונֹוָתיו ֶׁשל ָהִאיׁש: ___________________ 

ַּכֲאֶׁשר ִהַּגְענּו ַהַּבְיָתה ָׁשַאל ַאָּבא:  _______________________

ַאָּבא ָנַזף ָּבנּו ַעל ֶׁש__________________________________ 

ָחַזְרנּו ֶאל ַהְּבֵאר ְוִהְזַמּנּו אֹותֹו ְלִהְתָאֵרַח ְּבֵביֵתנּו.

ֲאִני ַסְקָרִנית ָלַדַעת  _______________________________

______________________________________________
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2.  ַאֶּיֶלת ַהּׁשֹוֶאֶלת

ַאֶּיֶלת ָמְצָאה ַקֵּוי ִּדְמיֹון ֵּבין ֵארּוִעים ֶׁשָּקרּו ְלמֶֹׁשה ּוֵבין ֵארּוִעים ֶׁשָּקרּו ְלַיֲעקֹב.  א.    

ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהַּטְבָלה.        

ַיֲעקֹב
)ְּבֵראִׁשית כח-כט(

מֶֹׁשה
)ְׁשמֹות ב(

ִמְּפֵני ִמי ָּבַרח?

ְלָאן ָּבַרח?

ֶאת ִמי ָּפַגׁש ְלַיד ַהְּבֵאר?

ֵאיֶזה ַמֲעֶׂשה ְּגבּוָרה ָעָׂשה?

ִעם ִמי ִהְתַחֵּתן?

ְּבָמה ָעַסק ְּבֵבית חֹוְתנֹו?

 

ַקֵּוי ַהִּדְמיֹון ָּבִאים ְלַרֵּמז ֶׁשּמֶֹׁשה ּדֹוֶמה ְלַיֲעקֹב ְּבַמְנִהיגּותֹו. ב.  

ַהְׁשִלימּו: ִמְׁשָּפָחה / ַעם    

ַיֲעקֹב ִהְנִהיג ֶאת ַה______ ְוהֹוִריד אֹוָתּה ְלִמְצַרִים ֵמֲחַמת ָהָרָעב ִּבְכַנַען.     

מֶֹׁשה ָעִתיד ְלַהְנִהיג ֶאת ָה____ּוְלהֹוִציא אֹותֹו ִמִּמְצַרִים, ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות.     

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________
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3.  ָחָנן ַהַּסְקָרן

ִמְדָיִנים  

ָחָנן ָקָרא ָּבֶאְנִציְקלֹוֶּפְדָיה ֶׁשַהִּמְדָיִנים ָהיּו ְׁשָבִטים נֹוְדִדים ְוָעְסקּו ְּבִגּדּול ְּגַמִּלים   

ְוצֹאן. ַהִּמְדָיִנים ָנְדדּו ַּבֲאזֹוֵרי ַהִּמְדָּבר ֵּבין ְּכָנַען ְלִמְצַרִים. ַהִּמְדָיִנים ָעְסקּו ַּגם 

ְּבִמְסָחר ְוָחצּו ֶאת ַהִּמְדָּבר ְּבַׁשָּירֹות ְּגַמִּלים. ְּברֹאׁש ָּכל ֵׁשֶבט ָעַמד ַמְנִהיג.

ָחָנן ִנְזַּכר ְּבִסּפּור ְמִכיָרתֹו ֶׁשל יֹוֵסף. ֲהֵתְדעּו ַמּדּוַע? ִקְראּו ְּבֵסֶפר ְּבֵראִׁשית ֶּפֶרק   

לז, ָּפסּוק כח. ________________________________________

_________________________________________________

4.  ַיַּנאי ַהְּלׁשֹוַנאי 

ִמְדַרׁש ֵׁשם  

מֶֹׁשה ָקָרא ִלְבנֹו ְּבֵׁשם ֵּגְרׁשֹם ִּכי _____________________________  

ֱאֹלִהים ׁשֹוֵמַע ֶאת זֲַעַקת ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל 
)ְּפסּוִקים כג-כה(

1.  רֹוִנית ַהִּמְׁשְּפָטִנית

"ַוָּיָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים" )כג(. רֹוִנית יֹוַדַעת ֶׁשֶּמֶלְך ָחָדׁש ָיכֹול ְלַבֵּטל אֹו ְלַׁשּנֹות   

ֻחִּקים ֶׁשחֹוֵקק ַהֶּמֶלְך ַהּקֹוֵדם.

ַׁשֲערּו:  

א. ָמה ָיכֹול ָהָיה ְלִהְׁשַּתנֹות ְּבַמָּצָבם ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל? _______________  

_________________________________________________  

_________________________________________________

ב. ָמה ָיכֹול ָהָיה ְלִהְׁשַּתנֹות ְּבַמָּצבֹו ֶׁשל מֶֹׁשה? ____________________    

________________________________________________   
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2.  ַיַּנאי ַהְּלׁשֹוַנאי

ַיַּנאי ָמָצא ִּבְפסּוִקים כג-כד ִמִּלים ִנְרָּדפֹות.  

"... ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהֲעֹבָדה ַוִּיְזֲעקּו, ַוָּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאֹלִהים   

ִמן ָהֲעֹבָדה. ַוִּיְׁשַמע ֱאֹלִהים ֶאת ַנֲאָקָתם..." 

ַסְּמנּו ְּבַקו ֶאת ַהִּמִּלים ַהִּנְרָּדפֹות. א.   

ָמה ָּבא ִרּבּוי ַהִּמִּלים ַהִּנְרָּדפֹות ְלַהְדִּגיׁש?  _____________________ ב.   

_________________________________________________   

3.   ֵחן ַהְּמַדְמֵין

ֵחן ָׁשַמע ְּבִדְמיֹונֹו ֶאת ַזֲעקֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ַהְׁשִלימּו.   

ֱאֹלִהים!!! ֲהֵרי               ָקֶׁשה ִלי      

ִהְבַטְחָּת  ______________________     ___________________________     

 ____________________________   ___________________________     

 ____________________________   ___________________________     

    

4.  ֱאֹלִהים ָזַכר ֶאת ְּבִריתֹו ִעם ָהָאבֹות. ִקְראּו ְּבֵסֶפר ְּבֵראִׁשית ֶּפֶרק טו ְּפסּוִקים יג-יד

     ּוְבֶפֶרק מו ְּפסּוִקים ב-ד ַוֲענּו:

ָמה ִהְבִטיַח ֱאֹלִהים ַלֲאבֹוֵתינּו? _____________________________  

_________________________________________________  

     

 _______________________

 _______________________  

 _______________________  

ָחַׁשְבִּתי ֶׁשַהֶּמֶלְך

ֶהָחָדׁש ______________________

___________________________

___________________________
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ֶּפֶרק ג

ה' ׁשֹולֵַח ֶאת מֹׁשֶה לְהֹוִציא ֶאת ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל ִמִּמְצַריִם
)ְּפסּוִקים א-י(

ַאָּגָדה

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּבַחן ֶאת מֶֹׁשה: ַהִאם ָראּוי הּוא ִלְהיֹות ַמְנִהיג ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל?

ָרץ  ָקָטן.  ְּגִדי  ֵמָהֵעֶדר  ָּבַרח  ַּבִּמְדָּבר,  ִיְתרֹו  צֹאן  ֶאת  מֶֹׁשה  ְּכֶׁשָרָעה  ַהָּיִמים,  ְּבַאַחד 

ַאֲחָריו מֶֹׁשה ּוְכֶׁשִהִּׂשיגֹו ָרָאה ֶאת ַהְּגִדי לֹוֵגם ִמֵּמי ַהַּמְעָין. ִהְתַיֵּסר מֶֹׁשה ְוָאַמר: "ֵאיְך 

ֹלא ָיַדְעִּתי ֶׁשַרְצָּת ִמְּפֵני ַהָּצָמא ּוְבַוַּדאי ָעֵיף ַאָּתה." 

ִהְרִּכיב מֶֹׁשה ֶאת ַהְּגִדי ַעל ְּכֵתָפיו ְוֶהְחִזירֹו ֶאל ָהֵעֶדר. 

ֶאת  ּוְבַרֲחִמים  ְּבַאֲהָבה  נֹוֵהג  ֶׁשַאָּתה  "ְּכֵׁשם  ְוָאַמר:  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  זֹאת  ָרָאה 

ַהּצֹאן, ָּכְך ִּתְהֶיה רֹוֶעה ּוַמְנִהיג ֶנֱאָמן ְלַעם ִיְׂשָרֵאל."
)ַעל ִּפי ְׁשמֹות ַרָּבה ב(

 

1.  ֵחן ַהְּמַדְמֵין

ֵחן ִּדְמֵין ֶׁשָּקָרא ַּדף ִמּיֹוָמנֹו ֶׁשל מֶֹׁשה. ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהָּכתּוב.  

יֹוָמִני ַהָּיָקר,

ַהּיֹום ָיָצאִתי ְּכֶהְרְּגִלי ִלְרעֹות ֶאת ַהּצֹאן ַּבִּמְדָּבר. ְלֶפַתע ָרִאיִתי

ַמֲחֶזה מּוָזר: _________________________________________ 

___________________________________________________

ִלִּבי ִהְתַמֵּלא _________________________________________ 

___________________________________________________
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ִהְתָקַרְבִּתי ְוָׁשַמְעִּתי קֹול ִמּתֹוְך ַהְּסֶנה: " ______________________

"___________________________________________________

ִהְסַּתְרִּתי ֶאת ָּפַני ִּכי ____________________________________ 

ה' ִסֵּפר ִלי ַעל ִסְבָלם ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ְוִהִּטיל ָעַלי

ְׁשִליחּות: ____________________________________________

__________________________________________________

ְּדָבָריו ֶׁשל ה' ִהְסִעירּו ֶאת ִלִּבי ְוֶאת ַמְחְׁשבֹוַתי.

ִמַּצד ֶאָחד ַחְׁשִּתי ______________________________________ 

___________________________________________________

ִמַּצד ַאֵחר ִהְרַּגְׁשִּתי ____________________________________

___________________________________________________

2.  ְּדָגִנית ָהָאָּמִנית

ְּדָגִנית ָמְצָאה ְּבִסְפֵרי ָהָאָּמנּות ִצּיּור ַהְּמָתֵאר ֶאת מֶֹׁשה ְוַהְּסֶנה.  

ַחְּברּו ְּבַקו ָּכל ָּפסּוק ַלָּמקֹום ַהַּמְתִאים ַּבִּצּיּור.  

             

           

ִאּיּור ִמּתֹוְך ֵהָּגַדת ָסָרֵייבֹו, 1314

"ַוִּיְנַהג ֶאת 
ַהּצֹאן ַאַחר

 ַהִּמְדָּבר"

"ַׁשל ְנָעֶליָך

 ֵמַעל  ַרְגֶליָך"

"ַוַּיְרא ְוִהֵּנה
ַהְּסֶנה ּבֵֹער

ָּבֵאׁש ְוַהְּסֶנה
ֵאיֶנּנּו ֻאָּכל“

"ַוַּיְסֵּתר מֶֹׁשה
ָּפָניו ִּכי 

ָיֵרא ֵמַהִּביט
 ֶאל ָהֱאֹלִהים"


