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ֵסֶפר
ְׁשמֹות

י  ׁשֵ ת ֻחּמְ ִני ִמּתֹוְך ֲחֵמׁשֶ ֵ ֶפר ַהּשׁ מֹות" הּוא ַהּסֵ "ׁשְ

ה  ִנּיָ ְ ה ַהּשׁ ּלָ ְך ַעל ׁשּום ַהּמִ ֶפר ִנְקָרא ּכָ ּתֹוָרה. ַהּסֵ

ָרֵאל..." ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ה ׁשְ סּוק א: "ְוֵאּלֶ ֶפֶרק א ּפָ ּבְ

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ר ַעל ְיִציַאת ּבְ מֹות ְמֻסּפָ ֵסֶפר ׁשְ ּבְ

ה ְוַאֲהֹרן, ַעל ְנדּוֵדי  ל מׁשֶ ַהְנָהָגָתם ׁשֶ ְצַרִים ּבְ ִמּמִ

ַלת  ַנַען ְוַעל ַקּבָ ם ְלֶאֶרץ ּכְ ַדְרּכָ ר ּבְ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ִיׂשְ

ַהּתֹוָרה.
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ֶּפֶרק א

ִאים ִמְצָרְיָמה  ָרֵאל ַהּבָ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ה ׁשְ ְוֵאּלֶ א 
אּו. ֶאת ַיֲעֹקב ִאיׁש ּוֵביתֹו ּבָ
ְמעֹון ֵלִוי ִויהּוָדה.  ְראּוֵבן ׁשִ ב 

שָכר ְזבּוֻלן ּוִבְנָיִמן.  ִיּשָׂ ג 
ר.  ד ְוָאׁשֵ ִלי ּגָ ן ְוַנְפּתָ ּדָ ד 

ְבִעים  ל־ֶנֶפׁש ֹיְצֵאי ֶיֶרְך־ַיֲעֹקב ׁשִ ַוְיִהי ּכָ ה 
ָנֶפׁש, ְויֹוֵסף ָהָיה ְבִמְצָרִים. 

ָמת יֹוֵסף ְוָכל־ֶאָחיו ְוֹכל ַהּדֹור ַההּוא.  ַוּיָ ו 
ַעְצמּו  ְרּבּו ַוּיַ ְרצּו ַוּיִ ׁשְ רּו ַוּיִ ָרֵאל ּפָ ּוְבֵני ִיׂשְ ז 

ֵלא ָהָאֶרץ ֹאָתם. ּמָ ְמֹאד ְמֹאד, ַוּתִ ּבִ

ר: סּוק ז ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ֵני ַיֲעֹקב ּכֹוֵלל יֹוֵסף ִנים ַרּבֹות, ּבְ  ָעְברּו ׁשָ

חֹוֵתיֶהם ֵמתּו. ּפְ ֵני ִמׁשְ  ְוָכל ּבְ
ִמְצַרִים. ֵניֶהם ִהְתַרּבּו ּבְ ֵניֶהם ּוְבֵני ּבְ ּבְ

ָניו  ָניו ּוְבֵני ּבָ ל ּבָ ל־ֶנֶפׁש ֹיְצֵאי ֶיֶרְך־ַיֲעֹקב – ּכָ ּכָ ה 
ל ַיֲעֹקב.  ׁשֶ

ים  ַעְצמּו – ִהְתַרּבּו ְוָהיּו ַרּבִ ְרּבּו ַוּיַ ְרצּו ַוּיִ ׁשְ רּו ַוּיִ ּפָ ז 
ַוֲחָזִקים ְמאֹוד.

�
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ר ָקם ֶמֶלְך־ָחָדׁש ַעל־ִמְצָרִים, ֲאׁשֶ ַוּיָ  ח 

ֹלא־ָיַדע ֶאת־יֹוֵסף. 
ָרֵאל ַרב  ֵני ִיׂשְ ה ַעם ּבְ ַוּיֹאֶמר ֶאל־ַעּמֹו: ִהּנֵ ט 

ּנּו.  ְוָעצּום ִמּמֶ
ה ְוָהָיה ן־ִיְרּבֶ ָמה לֹו, ּפֶ ָהָבה ִנְתַחּכְ  י 

ם־הּוא ַעל־ י־ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ּגַ ּכִ
נּו ְוָעָלה  ׂשְֹנֵאינּו ְוִנְלַחם ּבָ

ִמן־ָהָאֶרץ. 
ים ְלַמַען ַעּנֹתֹו  ֵרי ִמּסִ ימּו ָעָליו ׂשָ ׂשִ ַוּיָ יא 

נֹות ְלַפְרֹעה ֶאת־ ֶבן ָעֵרי ִמְסּכְ ִסְבֹלָתם, ַוּיִ ּבְ
ֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס.  ּפִ

ה ְוֵכן ִיְפֹרץ,  ן ִיְרּבֶ ר ְיַעּנּו ֹאתֹו ּכֵ ְוַכֲאׁשֶ יב 

ָרֵאל.  ֵני ִיׂשְ ֵני ּבְ ֻקצּו ִמּפְ ַוּיָ
ָפֶרְך.  ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת־ּבְ ַוּיַ יג 

ֹחֶמר  ה ּבְ ֲעֹבָדה ָקׁשָ יֶהם ּבַ ַוְיָמְררּו ֶאת־ַחּיֵ יד 

ֶדה, ֶאת ּשָׂ  ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל־ֲעֹבָדה ּבַ
ָפֶרְך. ר־ָעְבדּו ָבֶהם ּבְ ל־ֲעֹבָדָתם ֲאׁשֶ ּכָ

ר: סּוק יד ְמֻסּפָ סּוק ח ַעד ּפָ  ִמּפָ
ׁש  יר ֶאת יֹוֵסף. הּוא ָחׁשַ ְצִרי ֶהָחָדׁש ֹלא ִהּכִ ֶלְך ַהּמִ ַהּמֶ

ְתַקף. הּוא  ָרֵאל ִיְמְרדּו ּבֹו, ִאם ִמְצַרִים ּתֻ ֵני ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ
ם. ֵדי ְלַהְחִליׁשָ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ה ֶאת ּבְ ֶהֱעִביד ְוִעּנָ

י יֹוֵסף  ֹלא־ָיַדע ֶאת־יֹוֵסף – ֹלא ָיַדע ַעל ַמֲעׂשֵ ח 
ְצִרים.  ַהּטֹוִבים ְלַמַען ַהּמִ

ֶרְך ֲחָכָמה  ׂש ּדֶ ָמה – ּבֹואּו ְנַחּפֵ ָהָבה ִנְתַחּכְ י 
 ְוַעְרמּוִמית.

ָרֵאל ֵיְצאּו ִמּתֹוְך ֶאֶרץ  ֵני ִיׂשְ ְוָעָלה ִמן־ָהָאֶרץ – ּבְ
בֹואּו ִמחּוץ  ּיָ ֵדי ְלִהְצָטֵרף ֶאל ָהאֹוְיִבים, ׁשֶ ִמְצַרִים ּכְ

ְלֶאֶרץ ִמְצַרִים. 
ַח  ִחים ְלַפּקֵ ים – ִמּנּו ְמַפּקְ ֵרי ִמּסִ ימּו ָעָליו ׂשָ ׂשִ ַוּיָ יא 

ְרֹעה.  ַעל ָהֲעבֹוָדה ֲעבּור ּפַ
יׁש ֶאת  ף ּוְלַהּתִ ֵדי ְלַעּיֵ ִסְבֹלָתם – ּכְ ְלַמַען ַעּנֹתֹו ּבְ

ה. ׁשָ לּות ַהּקָ ּבָ ֲעבֹוַדת ַהּסַ ָרֵאל ּבַ  ַעם ִיׂשְ
ׁשּו  ּמְ ׁשַ ּיְ נּו ָעִרים ׁשֶ ָרֵאל ּבָ ֵני ִיׂשְ נֹות – ּבְ ָעֵרי ִמְסּכְ

בּוָאה.  ַמְחְסֵני ּתְ ּכְ
ה ְוֵכן ִיְפֹרץ – ַאף ַעל  ן ִיְרּבֶ ר ְיַעּנּו ֹאתֹו ּכֵ ְוַכֲאׁשֶ יב 

ְרָמה  ּגָ ה ׁשֶ ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ָרֵאל ָעְבדּו ּבַ ֵני ִיׂשְ ּבְ י ׁשֶ ּפִ
יכּו ְלִהְתַרּבֹות. ָרֵאל ִהְמׁשִ ֵני ִיׂשְ  ְלֵסֶבל ּוְלִעּנּוי, ּבְ

ָרֵאל. ְבֵני ִיׂשְ ְצִרים ָמֲאסּו ּבִ ֻקצּו – ַהּמִ ַוּיָ
ה ּוְמָפֶרֶכת.  ֶרְך – ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ּפֶ יג 

ֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים – ֵהִכינּו ִטיט ּוְלֵבִנים. ּבְ יד 

י ִצּיּור ִקיר ִמְצִרי ֲעבֹוָדה, ִאּיּור ַעל ּפִ ִאים ּבַ ּנָ ּבַ
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ֹדת ָהִעְבִרּיֹת  ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלְמַיּלְ טו 
ִנית  ֵ ם ַהּשׁ ְפָרה ְוׁשֵ ם ָהַאַחת ׁשִ ר ׁשֵ ֲאׁשֶ

ּפּוָעה. 
ְדֶכן ֶאת־ָהִעְבִרּיֹות ּוְרִאיֶתן  ַיּלֶ ַוּיֹאֶמר: ּבְ טז 
ן ֹאתֹו,  ן הּוא ַוֲהִמּתֶ ַעל־ָהָאְבָנִים ִאם־ּבֵ

ת ִהיא ָוָחָיה.  ְוִאם ּבַ
ֹדת ֶאת־ָהֱאֹלִהים ְוֹלא ָעׂשּו  יֶראָן ַהְמַיּלְ ַוּתִ יז 
יָן  ַחּיֶ ר ֲאֵליֶהן ֶמֶלְך ִמְצָרִים, ַוּתְ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ּכַ

ֶאת־ַהְיָלִדים. 
ֹדת ַוּיֹאֶמר ָלֶהן:  ְקָרא ֶמֶלְך־ִמְצַרִים ַלְמַיּלְ ַוּיִ יח 

יָן ֶאת־ ַחּיֶ ה ַוּתְ ָבר ַהּזֶ יֶתן ַהּדָ ַמּדּוַע ֲעׂשִ
ַהְיָלִדים. 

י ֹלא  ְרֹעה: ּכִ ֹדת ֶאל־ּפַ ַוּתֹאַמְרָן ַהְמַיּלְ יט 

ה  י־ָחיֹות ֵהּנָ ְצִרּיֹת ָהִעְבִרּיֹת, ּכִ ים ַהּמִ ׁשִ ַכּנָ
ֶדת ְוָיָלדּו.  בֹוא ֲאֵלֶהן ַהְמַיּלֶ ֶטֶרם ּתָ ּבְ
ֶרב ָהָעם  ֹדת ַוּיִ יֶטב ֱאֹלִהים ַלְמַיּלְ ַוּיֵ כ 

ַעְצמּו ְמֹאד.  ַוּיַ
ֹדת ֶאת־ָהֱאֹלִהים  י־ָיְראּו ַהְמַיּלְ ַוְיִהי ּכִ כא 

ים.  ּתִ ַעׂש ָלֶהם ּבָ ַוּיַ
ן  ל־ַהּבֵ ְרֹעה ְלָכל־ַעּמֹו ֵלאֹמר: ּכָ ַוְיַצו ּפַ כב 

ת  ִליֻכהּו ְוָכל־ַהּבַ ׁשְ ּלֹוד ַהְיֹאָרה ּתַ ַהּיִ
ַחּיּון. ּתְ

ר: ֶרק ְמֻסּפָ סּוק טו ַעד סֹוף ַהּפֶ  ִמּפָ
ְלדּו ִלְבֵני  ּוָ ּיִ ִנים ׁשֶ ִמיד ֶאת ַהּבָ ה ְלַהׁשְ ֶמֶלְך ִמְצַרִים ִצּוָ

ָרֵאל.  ִיׂשְ
ְרֹעה. קֹול ּפַ ְמעּו ּבְ דֹות ֹלא ׁשָ ַיּלְ ַהּמְ

ָדה.  ְזַמן ַהּלֵ ים ָהעֹוְזרֹות ַלּיֹוֶלֶדת ּבִ ֹדת – ָנׁשִ ְמַיּלְ טו 
ן עֹוְזרֹות ַלּיֹוֶלֶדת. ר ַאּתֶ ֲאׁשֶ ְדֶכן – ּכַ ַיּלֶ ּבְ  טז 

יבּו ֶאת ַהּיֹוֶלֶדת  ֲעֵליֶהן הֹוׁשִ ָאְבָנִים – ֲאָבִנים ׁשֶ
ָדה. ַעת ַהּלֵ ׁשְ  ּבִ

ים.  ַחּיִ ִאירּו אֹוָתּה ּבַ ׁשְ ָוָחָיה – ּתַ
קֹול ֱאֹלִהים ְוִהְתַנֲהגּו  ְמעּו ּבְ דֹות ׁשָ ַיּלְ יֶראָן – ַהּמְ ַוּתִ יז 

ית. צּוָרה טֹוָבה ֶוֱאנֹוׁשִ ּבְ

ים, יֹוְלדֹות ְלֹלא ֶעְזָרֵתנּו.  ָחיֹות – ְמֵלאֹות ַחּיִ יט 

דֹות  ַיּלְ ְהיּו ַלּמְ ּיִ ַרם ׁשֶ יֶטב ֱאֹלִהים – ֱאֹלִהים ּגָ ַוּיֵ כ 
ים טֹוִבים.  ַחּיִ

ֱאֹלִהים ְוֵהִבינּו  כא ָיְראּו ֶאת ָהֱאֹלִהים – ֶהֱאִמינּו ּבֶ
ְנֲהגּו. ּיִ יַצד הּוא רֹוֶצה ׁשֶ  ּכֵ

חֹות.  ּפָ ים – ֱאֹלִהים ֵהִקים ָלֶהן ִמׁשְ ּתִ ַעׂש ָלֶהם ּבָ ַוּיַ
דֹות  ַיּלְ ְרֹעה ֹלא ָסַמְך עֹוד ַעל ַהּמְ כב ְלָכל־ַעּמֹו – ּפַ

ְצִרים. ּוָפָנה ְלָכל ַהּמִ



ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק א

ּבְֶמֶׁשְך הַּזְַמן ּבְנֵי יְִׂשָראֵל הְִתַרּבּו ְמאֹד

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק ז

יָעה ְלִמְצַרִים? ר ִהּגִ ֲאׁשֶ ַחת ַיֲעֹקב ּכַ ּפַ ל ִמׁשְ ָבּה ׁשֶ ָמה ָהָיה ַמּצָ  .1

בּו ַעל:  ִחׁשְ  

רּו  ּבֹו ּגָ קֹום ׁשֶ ְרָנָסה     ג. ַהּמָ ב ַהּפַ ָרם     ב. ַמּצַ א. ִמְסּפָ  

סּוק ז: ִקְראּו ֶאת ּפָ

ָרֵאל  ּוְבֵני ִיׂשְ
ְמֹאד ְמֹאד; ַעְצמּו ּבִ ְרּבּו ַוּיַ ְרצּו ַוּיִ ׁשְ רּו ַוּיִ ּפָ

ֵלא ָהָאֶרץ ֹאָתם. ּמָ ַוּתִ

ִנים ָ ְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ ּבְ ד ׁשֶ ַלּמֵ ט ַהּמְ ּפָ ׁשְ סּוק ֶאת ַהּמִ תֹוְך ַהּפָ א.   ִמְצאּו ּבְ  .2 

ֶכם. ְרּתְ ַמְחּבַ ט ּבְ ּפָ ׁשְ ְתבּו ֶאת ַהּמִ ָחה ְלַעם. ּכִ ּפָ ׁשְ ָרֵאל ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ָהְפכּו ּבְ

ִנים ָ ְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ ּבְ ד ׁשֶ ַלּמֵ ט ַהּמְ ּפָ ׁשְ סּוק ֶאת ַהּמִ תֹוְך ַהּפָ ב.  ִמְצאּו ּבְ   

ָרצּו ָלגּור ּבֹו  ָכל ָמקֹום ׁשֶ א ּבְ ן, ֶאּלָ ֶאֶרץ ּגׁשֶ ָרֵאל לֹא ַרק ּבְ ֵני ִיׂשְ רּו ּבְ ּגָ

ֶכם. ְרּתְ ַמְחּבַ ט ּבְ ּפָ ׁשְ ְתבּו ֶאת ַהּמִ ֶאֶרץ ִמְצַרִים. ּכִ ּבְ

 ַמּצָבָם ֶׁשל ּבְנֵי יְִׂשָראֵל הְִׁשַּתּנָה לְָרעָה ּבְִמצְַריִם, 
הֵם סָבְלּו ְמאֹוד.

ִקְראּו ִמּפָסּוק ח עַד ּפָסּוק כב

ּלֹו, ֲאָבל ְלָכל ֶמֶלְך ֶ ָרִטי ִמּשׁ ם ּפְ ְלֵכי ִמְצַרִים ָהָיה ׁשֵ ְלָכל ֶאָחד ִמּמַ

ְרֹעה" ָעַבר ֵמָאב ְלֵבן. ְרֹעה". ַהּתַֹאר "ּפַ בֹוד "ּפַ הֹוִסיפּו ֶאת ּתַֹאר ַהּכָ

ְפֵני ַעְצמֹו. ֶמׁש ְוֵאל ּבִ ֶ ל ֵאל ַהּשׁ נֹו ׁשֶ ְרֹעה הּוא ּבְ ּפַ ְצִרים ֶהֱאִמינּו ׁשֶ ַהּמִ

ּכְַדאי לַָדַעת

�  �  פרק א

.1
לאחר העיסוק במשימה 

אפשר לשאול:
א. היש קשר בין המסופר 

בסוף בראשית למסופר 
בתחילת שמות? התלמידים 

יראו, שהמסופר בפרק א׳ 
בשמות הוא המשך למסופר 

בפסוקים האחרונים 
בבראשית.

ב. בקשר למה נזכר פרעה 
בספר בראשית?

2. א. בעזרת האיור בעמוד 
5 אפשר להדגיש שתהליך 

התרבותם של בנ"י היה 
תהליך הדרגתי, שהתמשך 

על פני כמה דורות.
ב. כאן ההזדמנות לבסס 
את המושגים צאצאים, 
משפחה, בית־אב, שבט, 

עם.

כיצד קורה, שגם בבראשית 
וגם בשמות מספרים על 

פרעה, הרי עבר מאז הרבה 
זמן?

אפשר להסביר לתלמידים, 
שהשם פרעה הוא שם 

תואר למלך מצרים. לכל 
מלך היה גם שם פרטי.

אפשר לדון: מדוע קוראים 
לספרנו ״שמות״?

אפשר להפנות את תשומת 
הלב לשם הפרשה ולהסביר 

פרשה מהי.
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סּוק י: ִקְראּו ֶאת ּפָ

י ִתְקֶראָנה  ה, ְוָהָיה ּכִ ן־ִיְרּבֶ ָמה לֹו: ּפֶ ָהָבה ִנְתַחּכְ
ם הּוא ַעל ׂשְנֵאינּו   ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ּגַ

נּו ְוָעָלה ִמן־ָהָאֶרץ.  ְוִנְלַחם־ּבָ

ה ְלַאַחר מֹות יֹוֵסף ּנָ ּתַ ָרֵאל ִהׁשְ ֵני ִיׂשְ ְרֹעה ֶאל ּבְ ל ּפַ סּוק: ַיֲחסֹו ׁשֶ ֲענּו ְלִפי ַהּפָ  .3

ְרֹעה?  ְכֵנן ּפַ ָמה ּתִ ְרֹעה?          ב.  ָמה ִהְדִאיג ֶאת ּפַ א.   

ים. ּסִ ֵרי ַהּמִ ְרֹעה ִעם ׂשָ ֵהל ּפַ ּנִ יָחה ׁשֶ ְתבּו ׂשִ א. ּכִ  .4

ְמָלָכה. ַרֲחֵבי ַהּמַ ְצִרים ּבְ ְרעֹה ִעם ַהּמִ ִליֵחי ּפַ ֲהלּו ׁשְ ּנִ יָחה ׁשֶ ל ׂשִ ְגָמה ׁשֶ ְתבּו ּדֻ ב.  ּכִ  

ֵזרֹות".  ר "ּגְ ַסּפֵ ְרֹעה קֹוֵרא ַהּמְ ל ּפַ ֻקּדֹות ׁשֶ ַלּפְ  .5 

ם אֹוָתּה. ב ְלַקּיֵ ַחּיָ ּגֹוֶרֶמת ֵסֶבל ַרב ְלִמי ׁשֶ ה ׁשֶ ֻקּדָ ֵזָרה ִהיא ּפְ  ּגְ

י ְקבּוצֹות.  ּתֵ ְרֹעה ִלׁשְ ַזר ּפַ ּגָ ֵזרֹות ׁשֶ נּו ֶאת ַהּגְ  ַמּיְ

ם ְלָכל ְקבּוָצה.  נּו ׁשֵ ֵני טּוִרים. ּתְ ׁשְ ְתבּו ּבִ ּכִ

ָיֵמינּו? י עֹוֵבד ּבְ ִמים ָהֵהם ֵמַחּיֵ ּיָ י ֶעֶבד ּבַ ה ׁשֹוִנים ַחּיֵ ּמֶ ּבַ  .6

א:  יָדע ַהּבָ ֶקַטע ַהּמֵ ּתּוְכלּו ְלֵהָעֵזר ּבְ  

ים ַלֲעֹזב  ּיִ ָפחֹות ֵאיָנם ָחְפׁשִ ל ָהָאדֹון. ֲעָבִדים ּוׁשְ ָרִטי ׁשֶ ֲעָבִדים ֵהם ְרכּוׁשֹו ַהּפְ

ֶאת ֲאדֹוָנם.

ָפחֹות  ָכר. ֲעָבִדים ּוׁשְ ם ָלֶהם ׂשָ ּלֵ עֹות ַרּבֹות ְוֵאינֹו ְמׁשַ ָהָאדֹון ָיכֹול ְלַהֲעִביָדם ׁשָ

ֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְבֹחר ֶאת סּוג ֲעבֹוָדָתם. ָהָאדֹון ָיכֹול ְלַהּכֹוָתם.

ָהָאדֹון ָיכֹול ִלְמּכֹר אֹוָתם. 

ּכְַדאי לַָדַעת

ָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים,  תּוב:         ַוּיָ סּוק ח ּכָ ֶפֶרק א ּפָ  ּבְ

ר ֹלא ָיַדע ֶאת יֹוֵסף.   ֲאׁשֶ
סּוק ח:  ּטּוי ִמּפָ ּבִ ט ּבַ ּפָ ׁשְ ֶרת ֶאת ַהּמִ ְחּבֶ ַמּ ִלימּו ּבַ ַהֲעִתיקּו ְוַהׁשְ  .7 

ָלִלי ַאֵחר  ה ְמַנֵהל ּכְ ר ַהִחּנּוְך ֶהָחָדׁש ִמּנָ ֵרי ַהִחּנּוְך, ׂשַ פּו ׂשָ ר ִהְתַחּלְ ֲאׁשֶ ּכַ

ִאּלּו לֹא  ָרדֹו ּכְ ְלִמׂשְ

ָעָבר.  ֵדי ְלָתֵאר ּפַֹעל ּבְ -ו' ַהִהּפּוְך ּכְ ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ל ָיֵמינּו לֹא ִמׁשְ ִעְבִרית ׁשֶ ּבָ  .8

ָקם"? ָיֵמינּו "ַוּיָ ֵאיְך אֹוְמִרים ּבְ

יש לודא שהתלמידים 
מבינים את משמעות 

המלה: "נתחכמה".

.5
צריך להבהיר את 

ההבדלים. תשלום מס 
כמושג בן זמננו לבין 
תשלום מס בזמנים 

קדומים: המלך חייב את 
התושבים לשלם לו מיסים. 

המסים נתנו בדרכים 
שונות:

א. התושבים חויבו לעבוד 
בבניה, בסלילת דרכים 

למען המלך והממלכה. הם 
לא קיבלו על כך תשלום.
ב. התושבים נתנו כמס 
חלק מהתבואה וחלק 

מהבהמות שלהם למלך. 
התושבים שלמו מסים גם 

בכסף. 
ג. למלך היו פקידים 

שנקראו שרי מסים. הם 
היו אחראים לכך שאנשים 

ישלמו את המס.

בימינו העבדות אסורה 
על פי חוק ברוב מדינות 

העולם, אך בכל זאת 
במדינות עניות העבדות 

עדיין קיימת. לפי נתונים 
של האו"ם, עדיין יש 

בעולם 20 מיליון ילדים 
שנמכרו לעבדות על ידי 

הוריהם בין כתשלום על 
חוב שהיו חייבים ובין 

בגלל עניים שלא איפשר 
להם לגדל את ילדיהם.



סּוק יג: ִקְראּו ֶאת ּפָ

ה ְוֵכן ִיְפֹרץ, ן ִיְרּבֶ ר ְיַעּנּו ֹאתֹו, ּכֵ ְוַכֲאׁשֶ
ָרֵאל. ֵני ִיׂשְ ֵני ּבְ ֻקצּו ִמּפְ ַוּיָ

סּוק: ְתִאיָמה לֹו ֵמַהּפָ ה ַהּמַ ּלָ ִאים ֶאת ַהּמִ ים ַהּבָ רּוׁשִ ַהְתִאימּו ְלָכל ֶאָחד ֵמַהּפֵ  .9

ְנאּו ּוָמֲאסּו - א.  ׂשָ  

ה - ְרמּו ֵסֶבל ָקׁשֶ ב.  ּגָ  

ה - ל ְוִיְתַרּבֶ ג.  ִיְגּדַ  

ְוָקא? ִנים ּדַ ָמָדה ַעל ַהּבָ ירּו, ַמּדּוַע ִנְגְזָרה ַהַהׁשְ ֲערּו ְוַהְסּבִ ׁשַ  .10

ַמע — ָ ֶלְך, אֹו לֹא ְלִהּשׁ ַמע ְלַצו ַהּמֶ ָ טּו: ְלִהּשׁ דֹות ִהְתַלּבְ ַיּלְ ַהּמְ ֵיׁש ְלָהִניַח ׁשֶ  .11

ַעד?  ֶהן ּבְ ּלָ ּמּוִקים ׁשֶ ָמה ָהיּו ַהּנִ   

ֵני טּוִרים. ׁשְ ְתבּו ּבִ ֶהן ֶנֶגד? ּכִ ּלָ ּמּוִקים ׁשֶ ָמה ָהיּו ַהּנִ

ְרֹעה?  ל ּפַ ָמה ָקָרה ְלָתְכִניתֹו ׁשֶ  .12

10  �  ְׁשמֹות

ִחידָה
ית,  ֵראׁשִ ֶפר ּבְ  ֲאִני ַהַהְבָטָחה ִמּסֵ

מֹות. ִמי ֲאִני? ֵסֶפר ׁשְ ָמה ּבְ ִהְתַקּיְ ׁשֶ

אפשר לבקש מהתלמידים 
להציע מילים נוספות 

מאותה משפחה.
המילים: פורץ, פריצה, 

מפרץ, התפרץ

רצוי לעודד את התלמידים 
לחבר חידות כדרך חזרה 

על הסיפור.
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ִמְצַרִים ֶרְך ּבְ ֲעבֹוַדת ַהּפֶ



12  �  ְׁשמֹות

ֶּפֶרק ב
ת־ֵלִוי.  ח ֶאת־ּבַ ּקַ ית ֵלִוי ַוּיִ ֶלְך ִאיׁש ִמּבֵ ַוּיֵ א 

ֶרא ֹאתֹו ן ַוּתֵ ֶלד ּבֵ ה ַוּתֵ ָ ַהר ָהִאּשׁ ַוּתַ  ב 
ֹלָשה ְיָרִחים.  ֵנהּו ׁשְ ְצּפְ י־טֹוב הּוא ַוּתִ ּכִ

ַבת  ח־לֹו ּתֵ ּקַ ִפינֹו ַוּתִ ְוֹלא־ָיְכָלה עֹוד ַהּצְ ג 

ּה  ם ּבָ ׂשֶ ֶפת ַוּתָ ְחְמָרה ַבֵחָמר ּוַבּזָ ּגֶֹמא ַוּתַ
ַפת ַהְיֹאר.  ּסּוף ַעל־ׂשְ ם ּבַ ׂשֶ ֶלד ַוּתָ ֶאת־ַהּיֶ
ה  ָעׂשֶ ב ֲאֹחתֹו ֵמָרֹחק, ְלֵדָעה ַמה־ּיֵ ַתּצַ ַוּתֵ ד 

לֹו. 
ְרֹעה ִלְרֹחץ ַעל־ַהְיֹאר  ת־ּפַ ֶרד ּבַ ַוּתֵ ה 

ֶרא ֶאת־ ְוַנֲעֹרֶתיָה ֹהְלֹכת ַעל־ַיד ַהְיֹאר, ַוּתֵ
ַלח ׁשְ תֹוְך ַהּסּוף ַוּתִ ָבה ּבְ  ַהּתֵ

ֶחָה.  ּקָ ֶאת־ֲאָמָתּה ַוּתִ
ה־ַנַער  ֶלד ְוִהּנֵ ְרֵאהּו ֶאת־ַהּיֶ ח ַוּתִ ְפּתַ ַוּתִ ו 

ְלֵדי  ְחֹמל ָעָליו ַוּתֹאֶמר: ִמּיַ ּבֶֹכה, ַוּתַ
ָהִעְבִרים ֶזה.

ר: סּוק י ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ן. ִאּמֹו ֹלא  ֶבט ֵלִוי נֹוַלד ּבֵ ֵני ׁשֵ חֹות ִמּבְ ּפָ ׁשְ ְלַאַחת ַהּמִ
תֹוְך  יָרה אֹותֹו ּבְ ִית. ִהיא ִהְסּתִ ּבַ ֹמר אֹותֹו ּבַ ָיְכָלה ִלׁשְ
ְרֹעה. ת ּפַ ל ַעל ְיֵדי ּבַ ֶלד ִנּצַ אֹור. ַהּיֶ ַפת ַהּיְ ָבה ַעל ׂשְ ּתֵ

יָרה אֹותֹו. ֵנהּו – ִהְסּתִ ְצּפְ ַוּתִ  ב 
ים.   ְיָרִחים – ֳחָדׁשִ

ָלם. י־טֹוב – ָיֶפה ּוֻמׁשְ ּכִ
ָבה ָהֲעׂשּוָיה ֵמַעְנֵפי ֶצַמח ַהּגֶֹמא. ַבת ּגֶֹמא – ּתֵ ּתֵ  ג 

ָבה  ָתה ֶאת ַהּתֵ ֶפת – ִצּפְ ְחְמָרה ַבֵחָמר ּוַבּזָ ַוּתַ
ִניָמה. ִים ֹלא ְיַחְלֲחלּו ּפְ ַהּמַ ֵדי ׁשֶ ֵחָמר ּוְבֶזֶפת ּכְ ּבְ
ב ֲאֹחתֹו ֵמָרֹחק – ֲאחֹותֹו ָעְמָדה ֵמָרחֹוק. ַתּצַ ַוּתֵ  ד 

ֵדי ָלַדַעת. ְלֵדָעה – ּכְ

ים. ַחּיִ ִאיָרה ּבַ ְחֹמל – ִהׁשְ ַוּתַ ו 

ִים.  תֹוְך ַהּמַ ׁש ּבְ דֹות ְנָחִלים אֹו ְנָהרֹות אֹו ַמּמָ ַהּגֶֹמא צֹוֵמַח ַעל ּגְ
ים  רּו ַמְחָצלֹות, ָקְלעּו ַסּלִ ים ּוְגבֹוִהים. ֵמַהּגֶֹמא ִיּצְ ַלּגֶֹמא ָקִנים ְיֻרּקִ

יָקה.  ִמְצַרִים ָהַעּתִ ְתבּו ּבְ ָעָליו ּכָ ירּוס, ׁשֶ ּפִ ְוֵהִכינּו ּפַ

ֶגם ְמׁשָֹער.  ַבת ּגֶֹמא – ּדֶ ּתֵ
ָנ״ְך ֵבית ַהּתָ ִנְמָצא ּבְ

ירּוס ּפִ ּפַ
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ן ל ּפַ ר ַאּבֶ אֹור – ִצּיֵ ַפת ַהּיְ ה ַעל ׂשְ מׁשֶ
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ְרֹעה: ַהֵאֵלְך  ת־ּפַ ַוּתֹאֶמר ֲאֹחתֹו ֶאל־ּבַ ז 

ה ֵמיֶנֶקת ִמן ָהִעְבִרּיֹת  ָ ְוָקָראִתי ָלְך ִאּשׁ
ֶלד.  ְוֵתיִנק ָלְך ֶאת־ַהּיָ

ֶלְך  ְרֹעה: ֵלִכי. ַוּתֵ ת־ּפַ ַוּתֹאֶמר־ָלּה ּבַ ח 

ֶלד.  ְקָרא ֶאת־ֵאם ַהּיָ ָהַעְלָמה ַוּתִ
ֶלד  ְרֹעה: ֵהיִליִכי ֶאת־ַהּיֶ ת־ּפַ ַוּתֹאֶמר ָלּה ּבַ ט 

ָכֵרְך.  ן ֶאת־ׂשְ ה ְוֵהיִנִקהּו ִלי ַוֲאִני ֶאּתֵ ַהּזֶ
ִניֵקהּו. ֶלד ַוּתְ ה ַהּיֶ ָ ח ָהִאּשׁ ּקַ ַוּתִ

ינֹוק ָזר.  יִניָקה ּתִ ה ַהּמֵ ָ ֵמיֶנֶקת – ִאּשׁ ז 

ִעיָרה.  ֲעָרה ַהּצְ ָהַעְלָמה – ַהּנַ ח 

ֶלד. ֶלד – ְקִחי ֶאת ַהּיֶ ֵהיִליִכי ֶאת־ַהּיֶ ט 

ר גּוְסָטב דֹוֶרה ָבה – ִצּיֵ ּתֵ ה ּבַ מׁשֶ
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ְרֹעה ִבֵאהּו ְלַבת־ּפַ ֶלד ַוּתְ ל ַהּיֶ ְגּדַ ַוּיִ  י 

ה ַוּתֹאֶמר:  מֹו מׁשֶ ְקָרא ׁשְ ַוְיִהי־ָלּה ְלֵבן, ַוּתִ
יִתהּו.  ִים ְמׁשִ י ִמן־ַהּמַ ּכִ

ֵצא ה ַוּיֵ ל מׁשֶ ְגּדַ ִמים ָהֵהם ַוּיִ ּיָ ַוְיִהי ּבַ  יא 

ְרא ִאיׁש  ִסְבֹלָתם, ַוּיַ ְרא ּבְ ֶאל־ֶאָחיו ַוּיַ
ה ִאיׁש־ִעְבִרי ֵמֶאָחיו.  ִמְצִרי ַמּכֶ

ְך י ֵאין ִאיׁש ַוּיַ ְרא ּכִ ֶפן ּכֹה ָוֹכה ַוּיַ ַוּיִ  יב 

חֹול.  ְטְמֵנהּו ּבַ ְצִרי ַוּיִ ֶאת־ַהּמִ
ים  ֵני־ֲאָנׁשִ ה ׁשְ ִני ְוִהּנֵ ֵ ּיֹום ַהּשׁ ֵצא ּבַ ַוּיֵ יג 

ה  ה ַתּכֶ ע: ָלּמָ ים, ַוּיֹאֶמר ָלָרׁשָ ִעְבִרים ִנּצִ
ֵרֶעָך. 

ר ְוׁשֵֹפט ָעֵלינּו,  ְמָך ְלִאיׁש ׂשַ ַוּיֹאֶמר: ִמי ׂשָ  יד 

ר ָהַרְגּתָ  ֲאׁשֶ ה ֹאֵמר ּכַ ַהְלָהְרֵגִני ַאּתָ
ה ַוּיֹאַמר: ָאֵכן  יָרא מׁשֶ ְצִרי? ַוּיִ ֶאת־ַהּמִ

ָבר.  נֹוַדע ַהּדָ
ׁש  ה ַוְיַבּקֵ ָבר ַהּזֶ ְרֹעה ֶאת־ַהּדָ ַמע ּפַ ׁשְ ַוּיִ טו 

ֵני  ה ִמּפְ ְבַרח מׁשֶ ה. ַוּיִ ַלֲהרֹג ֶאת־מׁשֶ
ב ׁשֶ ֶאֶרץ־ִמְדָין, ַוּיֵ ב ּבְ ׁשֶ  ַפְרֹעה, ַוּיֵ

ֵאר. ַעל־ַהּבְ

ר: סּוק טו ְמֻסּפָ סּוק יא ַעד ּפָ  ִמּפָ
ְרֹעה.  ה ִהְפִסיק ִליֹנק ְוֶהֱעִבירּו אֹותֹו ְלַאְרמֹון ּפַ מׁשֶ
ַרח  דֹוָלה, ְוָלֵכן ּבָ ָנה ּגְ ַסּכָ ה ּבְ ִנים ָהָיה מׁשֶ ְלַאַחר ׁשָ

ְלִמְדָין.

ֶלד – ִהְפִסיק ִליֹנק.  ל ַהּיֶ ְגּדַ ַוּיִ  י 
ִים.  יִתהּו – הֹוֵצאִתי אֹותֹו ֵמַהּמַ ְמׁשִ

ִביב. ל ִמּסָ ּכֵ ה ְלִהְסּתַ ה ָוֵהּנָ ָנה ֵהּנָ ֶפן ּכֹה ָוֹכה – ּפָ ַוּיִ  יב 
ְצִרי ַעד ָמֶות.  ה ֶאת ַהּמִ ְצִרי – ִהּכָ ְך ֶאת־ַהּמִ ַוּיַ

ים – ִמְתקֹוְטִטים. ִנּצִ 	יג	

ֵרֶעָך – ָאָדם ַאֵחר. 

ר ְוׁשֵֹפט ָעֵלינּו – ְמָך ְלִאיׁש ׂשַ ִמי ׂשָ  יד 
ר אֹו ׁשֹוֵפט ָעֵלינּו? ה אֹוְתָך ִלְהיֹות ׂשַ  ִמי ִמּנָ

ַחד. יָרא – ּפָ  ַוּיִ
ְצִרי.  ה ָהַרג ֶאת ַהּמִ ּמׁשֶ ְרֵסם ׁשֶ ָבר – ִהְתּפַ נֹוַדע ַהּדָ

ֶאֶרץ ִמְדָין. ב ּבְ ֶאֶרץ־ִמְדָין – ָהָיה ְלתֹוׁשָ ב ּבְ ׁשֶ ַוּיֵ  טו 
ָמקֹום  א ָלגּור ּבְ ב הּוא ָאָדם ַהּבָ ֵ ָיֵמינּו, ִמְתַיּשׁ ּבְ

 ָחָדׁש.
ֵאר. ב ַעל ַיד ַהּבְ ֵ ֵאר – ִהְתַיּשׁ ב ַעל־ַהּבְ ׁשֶ ַוּיֵ

י ִצּיּור ִקיר ִמְצִרי ִאּיּור ַעל ּפִ
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ְדֶלָנה  ֹבאָנה ַוּתִ נֹות, ַוּתָ ַבע ּבָ ּוְלֹכֵהן ִמְדָין ׁשֶ טז 

קֹות ֹצאן  אָנה ֶאת־ָהְרָהִטים ְלַהׁשְ ַמּלֶ ַוּתְ
ֲאִביֶהן. 

ה  ָקם מׁשֶ ֹבאּו ָהֹרִעים ַוְיָגְרׁשּום, ַוּיָ ַוּיָ יז 

ְק ֶאת־ֹצאָנם.  ׁשְ ָען, ַוּיַ ַוּיֹוׁשִ
ֹבאָנה ֶאל־ְרעּוֵאל ֲאִביֶהן, ַוּיֹאֶמר:  ַוּתָ יח 

ן ּבֹא ַהּיֹום.  ַמּדּוַע ִמַהְרּתֶ
ד ָהֹרִעים,  יָלנּו ִמּיַ ַוּתֹאַמְרָן: ִאיׁש ִמְצִרי ִהּצִ יט 

ְק ֶאת־ַהּצֹאן.  ׁשְ ֹלה ָדָלה ָלנּו ַוּיַ ְוַגם־ּדָ
ן  ה ֲעַזְבּתֶ ה ּזֶ ֹנָתיו: ְוַאּיֹו, ָלּמָ ַוּיֹאֶמר ֶאל־ּבְ כ 

ֶאת־ָהִאיׁש ִקְרֶאן לֹו ְוֹיאַכל ָלֶחם. 
ן ֶאת־ ּתֵ ֶבת ֶאת־ָהִאיׁש, ַוּיִ ה ָלׁשֶ ַוּיֹוֶאל מׁשֶ כא 

ה.  ִצּפָֹרה ִבּתֹו ְלמׁשֶ
י ָאַמר  ְרׁשֹם, ּכִ מֹו ּגֵ ְקָרא ֶאת־ׁשְ ן ַוּיִ ֶלד ּבֵ ַוּתֵ כב 

ה.  ֶאֶרץ ָנְכִרּיָ ר ָהִייִתי ּבְ ּגֵ
ָמת ֶמֶלְך  ים ָהֵהם ַוּיָ ִמים ָהַרּבִ ַוְיִהי ַבּיָ כג 

ָרֵאל ִמן־ָהֲעֹבָדה  ָאְנחּו ְבֵני־ִיׂשְ ִמְצַרִים, ַוּיֵ
ְוָעָתם ֶאל־ָהֱאֹלִהים ִמן־ ַעל ׁשַ ְזָעקּו, ַוּתַ ַוּיִ

ָהֲעֹבָדה. 
ְזּכֹר  ַמע ֱאֹלִהים ֶאת־ַנֲאָקָתם, ַוּיִ ׁשְ ַוּיִ כד 

ִריתֹו ֶאת־ַאְבָרָהם, ֶאת־ ֱאֹלִהים ֶאת־ּבְ
ִיְצָחק ְוֶאת־ַיֲעֹקב. 

ַדע  ָרֵאל, ַוּיֵ ֵני ִיׂשְ ְרא ֱאֹלִהים ֶאת־ּבְ ַוּיַ כה 

ֱאֹלִהים.

ר: ֶרק ְמֻסּפָ סּוק טז ַעד סֹוף ַהּפֶ  ִמּפָ
ה ָעַזר  ִמְדָין. מׁשֶ ִים ּבְ ֵאר ַהּמַ יַע ֶאל ּבְ ה ִהּגִ מׁשֶ

קֹות ֶאת ַהּצֹאן. ל ּכֵֹהן ִמְדָין ְלַהׁשְ  ִלְבנֹוָתיו ׁשֶ
ֵביָתן. ה ְלִהְתָאֵרַח ּבְ נֹות ִהְזִמינּו ֶאת מׁשֶ ַהּבָ

ְדָלִיים. ֲאבּו ַמִים ּבִ ְדֶלָנה – ׁשָ ַוּתִ טז 

יל אֹוָתן. ָען – ִהּצִ ַוּיֹוׁשִ יז 

ַאב. ֹלה ָדָלה – ׁשָ ּדָ  יט 
ָקה. ק – ִהׁשְ ׁשְ ַוּיַ

ה, ֵאיֹפה הּוא. ַאּיֹו – ַאּיֵ  כ 
נּו. ְוֹיאַכל ָלֶחם – ָיבֹוא ִלְסֹעד ִאּתָ

ים. ַוּיֹוֶאל – הֹוִאיל, ִהְסּכִ כא 

הּו  ַנֲחַלת ִמיׁשֶ ר – ָאָדם ַהַחי ִמחּוץ ְלַנֲחָלתֹו, ּבְ ּגֵ כב 
 ַאֵחר.

ּנֹוַלד ֹלא ְיהּוִדי ּוָבַחר  ר הּוא ָאָדם ׁשֶ ָיֵמינּו ּגֵ ּבְ
 ִלְהיֹות ְיהּוִדי.

ה – ֶאֶרץ ָזָרה. ֶאֶרץ ָנְכִרּיָ
ְכֵאב. ְזָעקּו – ָצֲעקּו ּבִ ַוּיִ  כג 

ָלה  ְוָעָתם ֶאל ָהֱאֹלִהים – ַצֲעָקָתם ְלַהּצָ ַעל ׁשַ ַוּתַ
ָעְלָתה ֶאל ֱאֹלִהים.

ַנֲאָקָתם – ַאְנָחָתם. כד 



ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק ב

ּבֵן נֹולַד לְִמְׁשּפָחָה ִמֵּׁשבֶט לֵוִי. ַהִּתינֹוק נִּצַל ּבְנֵס

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק י

ְלֵדי  ר ַעל ֶאָחד ִמּיַ ֶפֶרק ב הּוא ְמַסּפֵ ָרֵאל. ּבְ ר ַעל ַעם ִיׂשְ ַסּפֵ ר ַהּמְ ֶפֶרק א ִסּפֵ ּבְ  .1

ֵזרֹות. ְזַמן ַהּגְ ּנֹוַלד ּבִ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ

ר ַעל הֹוָריו?  ָמה הּוא ְמַסּפֵ א.   

ִית? ּבַ ֵאר ּבַ ָ ינֹוק ִאם ִיּשׁ ָאְרָבה ַלּתִ ָנה ׁשֶ ּכָ ָמה ַהּסַ ב.   

ָנּה?  יל ֶאת ּבְ ָתה ָהֵאם ְלַהּצִ יַצד ִקּוְ ּכֵ ג.   

ֵני סּוף? ָבה ִמּקְ ַמּדּוַע ִנְבְנָתה ַהּתֵ א.   .2

ֵחָמר ּוְבֶזֶפת? ָבה ּבְ ָתה ָהֵאם ֶאת ַהּתֵ ַמּדּוַע ִצּפְ ב.   

ָבה? ּתֵ ֶלד ּבַ ָאְרבּו ַלּיֶ נֹות ׁשֶ ּכָ ָמה ַהּסַ ג.   

ֶלד. ְקָחה ֶאת ַהּיֶ ּלָ ָטה ִלְפֵני ׁשֶ ְרֹעה ִהְתַלּבְ ת ּפַ ּבַ ֵיׁש ְלָהִניַח ׁשֶ  .3

ּלֹא ָצִריְך? ָבה ׁשֶ ִריְך ְלַקְחתֹו? ַמּדּוַע ָחׁשְ ּצָ ָבה ׁשֶ ַמּדּוַע ָחׁשְ א.   

ית ִאּמֹו? ה ׁשּוב ֶאל ּבֵ יַע מׁשֶ יַצד ִהּגִ ּכֵ ב.   

ֹוֶנה  ה? ָמה ַהּדֹוֶמה ּוָמה ַהּשׁ ַבת מׁשֶ ַבת ֹנַח ֶאת ִסּפּור ּתֵ יָרה ּתֵ ה ַמְזּכִ ּמֶ ּבַ  .4

יֵניֶהן?   ּבֵ

ְתבּו ֶאת  ּה ָהָיה ָקָטן. ּכִ ּבָ קּוָפה ׁשֶ ֹמַע ִסּפּוִרים ַעל ַהּתְ ל ֶיֶלד אֹוֵהב ִלׁשְ ּכָ  .5

ה ַעל ַיְלדּותֹו  ְרֹעה ְלמׁשֶ ת ּפַ ר ּבַ ֶכם ָהְיָתה ֲעׂשּוָיה ְלַסּפֵ ְעּתְ ִפי ּדַ ּלְ ּפּור ׁשֶ ַהּסִ

ַדל. ר ּגָ ֲאׁשֶ ּכַ

ה ַוּתֹאֶמר:  מֹו מׁשֶ ְקָרא ׁשְ תּוב:       "ַוּתִ סּוק י ּכָ ֶפֶרק ב ּפָ ּבְ  .6 

יִתהּו". ִים ְמׁשִ י ִמן ַהּמַ     ּכִ
ִים ֶאת ַהּטֹוֵבַע. ה ִמן ַהּמַ יל ָמׁשָ ּצִ ה": ַהּמַ ה "מׁשֶ ּלָ ט ַלּמִ ּפָ ר ִמׁשְ יֹוִסי ִחּבֵ   

ֶרת: ְחּבֶ ַמּ ִלימּו ּבַ ַהֲעִתיקּו ְוַהׁשְ

ים:  ּלִ ַחת ַהּמִ ּפַ ׁשְ ה ִמּמִ ִמּלָ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ָנֳעִמי ָאְמָרה: הּוא ִהׁשְ א. 

ָפסּוק י? תּוָבה ּבְ ֶֹרׁש מ-ש-ה ַהּכְ ה ִמּשׁ ּלָ ַמִהי ַהּמִ ב. 

יִתיהּו"? ה "ְמׁשִ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ָמה ּפֵ ג. 

פרק ב  �  �1

ההורים של משה מופיעים 
ללא ציון שמם רצוי לציין 
את יוכבד ועמרם משבט 

לוי כהורי הילד.

1. ג.
התלמידים יבינו שהחלטת 
האם להשאיר ילד קטן על 

שפת היאור היתה קשה 
מאוד. מצד אחד, ארבו 

לו שם סכנות שונות. מצד 
שני, היא ידעה, שבבית 

עלולים שוטרי פרעה 
לגלותו ולהרגו. אפשר 

לשאול: האם אתם מכירים 
מקרה, שבו נאלצו אנשים 
להחליט החלטות קשות?

.4
יש לשער, שהתלמידים 

יראו את המשותף 
בחומרים, שמהם נבנו 
התיבות: ״ותחמרה... 

 בזפת״ –
״וכפרת... בּכֹפר״.

המקום המשותף לשתי 
התיבות היה מים, ושתיהן 

שימשו להצלה.



ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק ב

מֶׁשה ִהְתעֵָרב לְטֹובַת הַַחּלִָׁשים

ִקְראּו ִמּפָסּוק יא עַד סֹוף ַהֶּפֶרק

ֵצא ֶאל ֶאָחיו. תּוב: ַוּיֵ ָפסּוק יא ּכָ ּבְ  .1 

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ּבְ יׁש ׁשֶ ְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצַרִים, ִהְרּגִ ֵבית ּפַ ַדל ּבְ ּגָ ּמֶֹשה, ׁשֶ ֵאיְך ָקָרה ׁשֶ

ֵהם ֶאָחיו?

ים. ׁשִ ה ְלטֹוַבת ַהַחּלָ ֶהם ִהְתָעֵרב מׁשֶ ּבָ ה ִמְקִרים ׁשֶ לֹוׁשָ ּפּור ֵיׁש ׁשְ ּסִ ּבַ  .2

ָכל ִמְקֶרה. ׁש ּבְ ְרטּו ָמה ָקָרה ּוִמיהּו ַהַחּלָ ּפָ א.   

י ִמּקֹוְדָמיו? ִליׁשִ ְ ְקֶרה ַהּשׁ ה ׁשֹוֶנה ַהּמִ ּמֶ ּבַ ב.   

סּוק יד: ִקְראּו ֶאת ּפָ  

ר ְוׁשֵֹפט  ְמָך ְלִאיׁש ׂשַ  ַוּיֹאֶמר: ִמי ׂשָ

ר  ֲאׁשֶ ה ֹאֵמר ּכַ  ָעֵלינּו, ַהְלָהְרֵגִני ַאּתָ
ְצִרי? ָהַרְגּתָ ֶאת ַהּמִ

ָבר. ה ַוּיֹאַמר: ָאֵכן נֹוַדע ַהּדָ יָרא מׁשֶ ַוּיִ
סּוק: ֲענּו ְלִפי ַהּפָ  .3

ַעס ָהִעְבִרי?  ַעל ָמה ּכָ א.   

ְבֵרי ָהִעְבִרי? ה ִמּדִ ָמה נֹוַדע ְלמׁשֶ ב.   

ָנה, ַמִהי? אֹוֶרֶבת לֹו ַסּכָ ה ֵהִבין ׁשֶ מׁשֶ ג.   

ה אֹוְתָך ְלַמְנִהיג ָעֵלינּו.  לֹוַמר ִמי ִמּנָ ְמָך?" ּכְ ה: "ִמי ׂשָ ד.  ָהִעְבִרי ָאַמר ְלמׁשֶ  

ׁשּו  ּמְ ּתַ ט ְוִהׁשְ ּפָ ְתבּו ִמׁשְ ִבּטּוי ֶזה. ּכִ ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ל ָיֵמינּו ִמׁשְ ִעְבִרית ׁשֶ ם ּבָ ּגַ

ַמן  יַע ַהּזְ ִהּגִ ִעיר ׁשֶ י ְלָאִחי ַהּצָ ְמָך". ְלֻדְגָמה: ָאַמְרּתִ ּטּוי: "ִמי ׂשָ ּבִ ּבֹו ּבַ

י?!  ּלִ א ׁשֶ ְמָך ִלְהיֹות ַאּבָ  ָלֶלֶכת ִליׁשֹן, הּוא ָעָנה ִלי: ִמי ׂשָ

יַע ִלְבֵאר. ְצַרִים. הּוא ִהּגִ ַחד ֵמֹעֶנׁש ּוָבַרח ִמּמִ ה ּפָ מׁשֶ  .4

קֹום  ִים ָהְיָתה ַהּמָ ֵאר ַהּמַ ּבְ ים ׁשֶ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ר ַעל ּכַ ית ְמֻסּפָ ֵראׁשִ ֵסֶפר ּבְ א.  ּבְ  

יעּו? ֵאָליו ִהּגִ קֹום ׁשֶ ה ּוַמהּו ַהּמָ ים ָהֵאּלֶ ּבֹו ָעְצרּו. ִמי ֵהם ָהֲאָנׁשִ ָהִראׁשֹון ׁשֶ

ה ֵהם ׁשֹוִנים? ה, ּוַבּמֶ ל מׁשֶ ְקֶרה ׁשֶ ֶהם ַלּמִ ּלָ ְקִרים ׁשֶ ה ּדֹוִמים ַהּמִ ּמֶ ּבַ ב.   

�1  �  פרק ב

 .1
אפשר להפנות את תשומת 

לב התלמידים לכך שיש 
הדרגתיות במקרים.

מקרה א׳
סכסוך בין עברי לנכרי.

מקרה ב׳
סכסוך בין עברי לעברי.

מקרה ג׳
סכסוך בין שני נכרים:

משה מגיב לשלושת 
הרועים ובנות מדין.

.2
א. המורה תוכל לספר, 

שפרשנים רבים דנו 
בשאלה: כיצד קרה 

שמשה הרג ללא משפט? 
התלמידים צריכים להבין, 

שכל אדם, ולו הרשע 
ביותר, זכאי למשפט הוגן.
ב. שערו מדוע הרג משה 

את המצרי.
השאלה מאפשרת תשובות 

רבות:
אולי משה ראה שהמצרי 

מכה איש עברי, והבין 
שכוונתו להרוג.

אולי משה ראה שהמצרי 
הרג את העברי. כוונת 

המילה ״ויך״ – הרג.
יש פרשנים הטוענים שאכן 

היה זה מעשה רע, ואסור 



ֵבית ְרעּוֵאל? ה ּבְ ל מׁשֶ יַצד ִהְתַקּבֵ ּכֵ א.   .5

ִמְדָין? ה ָהַפְך ְלֵחֶלק ֵמַהֶחְבָרה ּבְ ּמׁשֶ ְלִפי ָמה יֹוְדִעים ׁשֶ ב.   

ה ּוַמְחִזיר אֹוָתנּו,  י מׁשֶ אּור ַחּיֵ ֶרק עֹוֵזב ַהּסֹוֵפר ֶאת ּתֵ ִלְקַראת סֹוף ַהּפֶ  .6

ַהּקֹוְרִאים, ְלִמְצַרִים.

ָבם ר ֶאת ַמּצָ ַסּפֵ ֶהם ְמָתֵאר ַהּמְ ּבָ ָעִלים ׁשֶ ַעת ַהּפְ ִמְצאּו ֶאת ַאְרּבַ א.   

ֶכם. ְרְתּ ַמְחּבַ ָרֵאל ְוִכְתבּו ּבְ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ה ׁשֶ ׁשֶ ַהּקָ   

ָרֵאל ְלֶעְזָרה? ֵני ִיׂשְ נּו ּבְ ֶאל ִמי ּפָ ב.   

רּו ְיָלִדים. ִחּבְ ִלְפֵניֶכם ִחידֹות ׁשֶ  

ְקְראּו ּנִ ְקבּוצֹות ׁשֶ ִנים ּבִ ר. ֵהם ָהיּו ְמֻאְרּגָ ְדּבָ ּמִ ַחי ּבַ ְדָיִנים ֵהם ַעם ׁשֶ ַהּמִ

ֵדי ִלְמֹצא ִמְרֶעה ַלּצֹאן. קֹום ְלָמקֹום ּכְ ָבִטים. ֵהם ָנְדדּו ִמּמָ ׁשְ

ְדָיִנים ָהיּו ֶצֱאָצֵאי ִמְדָין. ַהּמִ

ׁשֹות ַאְבָרָהם. ל ְקטּוָרה, ַאַחת ִמּנְ ָנּה ׁשֶ ִמְדָין ָהָיה ּבְ

סּוִקים א-ב. ֶרק כה ּפְ ית, ּפֶ ֵראׁשִ ֵסֶפר ּבְ ר ּבְ ָבר ְמֻסּפָ ַהּדָ

ּכְַדאי לַָדַעת

ִחידָה
יל. ל ְוִהּצִ ִנּצַ

ִמי ֵהם?

ִחידָה
ן. ָצה ּבֵ ִאּמְ ת ׁשֶ ּבַ

ִמי ֲאִני?

פרק ב  �  �1

אפשר לעיין עם התלמידים 
בפסוקים המתאימים 

מבראשית: פרק כד, 
פסוקים טז-יח ופרק 

כט פסוקים ג-י, ולגלות 
מוטיבים חוזרים.

הבאר כמקום מפגש 
והיכרויות.

משה ויעקב הראו את 
וכחם ועזרו לרועות לגולל 

את האבן מעל פי הבאר.



20  �  ְׁשמֹות

ֶּפֶרק ג

ה ָהָיה ֹרֶעה ֶאת־ֹצאן ִיְתרֹו ֹחְתנֹו ּכֵֹהן  ּומׁשֶ א 

ֹבא  ר ַוּיָ ְדּבָ ְנַהג ֶאת־ַהּצֹאן ַאַחר ַהּמִ ִמְדָין, ַוּיִ
ֶאל־ַהר ָהֱאֹלִהים ֹחֵרָבה. 

ת־ֵאׁש ִמּתֹוְך  ַלּבַ ָרא ַמְלַאְך ְיהָוה ֵאָליו ּבְ ַוּיֵ ב 

ֵאׁש,  ֶנה ּבֵֹער ּבָ ה ַהּסְ ְרא ְוִהּנֵ ֶנה, ַוּיַ ַהּסְ
ל.  ֶנה ֵאיֶנּנּו ֻאּכָ ְוַהּסְ

א ְוֶאְרֶאה ֶאת־ ה ָאֻסָרה־ּנָ ַוּיֹאֶמר מׁשֶ ג 

ה, ַמּדּוַע ֹלא־ִיְבַער  ֹדל ַהּזֶ ְרֶאה ַהּגָ ַהּמַ
ֶנה.  ַהּסְ

ְקָרא ֵאָליו  י ָסר ִלְראֹות, ַוּיִ ְרא ְיהָוה ּכִ ַוּיַ ד 

ה,  ה מׁשֶ ֶנה ַוּיֹאֶמר: מׁשֶ ֱאֹלִהים ִמּתֹוְך ַהּסְ
ִני.  ַוּיֹאֶמר: ִהּנֵ

ל־ְנָעֶליָך ֵמַעל  ְקַרב ֲהֹלם, ׁשַ ַוּיֹאֶמר: ַאל־ּתִ ה 

ה עֹוֵמד ָעָליו,  ר ַאּתָ קֹום ֲאׁשֶ י ַהּמָ ַרְגֶליָך ּכִ
ַאְדַמת־ֹקֶדׁש הּוא. 

ַוּיֹאֶמר: ָאֹנִכי ֱאֹלֵהי ָאִביָך, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם,  ו 

ה  ר מׁשֶ ְסּתֵ ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב. ַוּיַ
יט ֶאל־ָהֱאֹלִהים.  י ָיֵרא ֵמַהּבִ ָניו ּכִ ּפָ

י  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה: ָרֹאה ָרִאיִתי ֶאת־ֳעִני ַעּמִ ז 

י  ַמְעּתִ ִמְצָרִים, ְוֶאת־ַצֲעָקָתם ׁשָ ר ּבְ ֲאׁשֶ
י ֶאת־ַמְכֹאָביו.  י ָיַדְעּתִ יו ּכִ ֵני ֹנְגׂשָ ִמּפְ

ד ִמְצַרִים ּוְלַהֲעֹלתֹו ִמן־ ילֹו ִמּיַ ָוֵאֵרד ְלַהּצִ ח 

ָהָאֶרץ ַהִהיא ֶאל־ֶאֶרץ טֹוָבה ּוְרָחָבה, ֶאל־
ַנֲעִני  ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש, ֶאל־ְמקֹום ַהּכְ

י ְוַהְיבּוִסי. י ְוַהִחּוִ ִרּזִ י ְוָהֱאֹמִרי ְוַהּפְ ְוַהִחּתִ
ָאה  ָרֵאל ּבָ ֵני־ִיׂשְ ה ַצֲעַקת ּבְ ה, ִהּנֵ ְוַעּתָ ט 

ר ִמְצַרִים  ַחץ ֲאׁשֶ ֵאָלי, ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהּלַ
ֹלֲחִצים ֹאָתם.

ְרֹעה, ְוהֹוֵצא  ָלֲחָך ֶאל ּפַ ה ְלָכה, ְוֶאׁשְ ְוַעּתָ י 
ְצָרִים. ָרֵאל, ִמּמִ י ְבֵני־ִיׂשְ ֶאת־ַעּמִ

ר: סּוק י ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ַהר חֹוֵרב. ה ּבְ ה ְלמׁשֶ ּלָ  ֱאֹלִהים ִהְתּגַ

ֵדי ְלהֹוִציא  ה ַלְחֹזר ְלִמְצַרִים ּכְ ֱאֹלִהים ָאַמר ְלמׁשֶ
ָרֵאל. ֵני ִיׂשְ ם ֶאת ּבְ ָ ִמׁשּ

ּתֹו. ֹחְתנֹו – ֲאִבי ִאׁשְ  א 
מֹו חֹוֵרב.  ְ ּשׁ ֹחֵרָבה – ֶאל ָהָהר ׁשֶ

ת־ֵאׁש – ַלּבַ ָרא ַמְלַאְך ְיהָוה ֵאָליו ּבְ ַוּיֵ  ב 
ִליַח ה׳  ה ׁשְ ִרי ִנְרָאה ְלמׁשֶ ְדּבָ ֶנה ַהּמִ יַח ַהּסְ ִמּתֹוְך ׂשִ

צּוַרת ַלֶהֶבת ֵאׁש.  ּבְ
ֵאׁש, ֲאָבל  ַער ּבָ ֶנה ּבָ יַח ַהּסְ ל – ׂשִ ֶנה ֵאיֶנּנּו ֻאּכָ ְוַהּסְ

ְרָפה ֶאת ֲעָנָפיו.  ָהֵאׁש ֹלא ָאְכָלה ְוֹלא ׂשָ

ׁש.  א - ֶאּגַ ָאֻסָרה־ּנָ ג 

ה. ֲהֹלם – ֵהּנָ  ה 
ל־ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליָך – ֲחֹלץ ֶאת ַנֲעֶליָך.  ׁשַ

ַחד.  ָיֵרא – ּפָ ו 

י. ֵני ַעּמִ ל ּבְ ֶבל ׁשֶ י – ָהִעּנּוִיים ְוַהּסֵ ֳעִני ַעּמִ  ז 
ל ָהָעם. ים ׁשֶ ַעּנִ יו – הּמְ  ֹנְגׂשָ

ָרֵאל סֹוְבִלים  ֵני ִיׂשְ י – ּבְ ַמְעּתִ ְוֶאת ַצֲעָקָתם ׁשָ
ים ְוָלֵכן ֵהם זֹוֲעִקים. ֵמַהּנֹוְגׂשִ
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יק, ָתב ִעְבִרי ַעּתִ  ּכְ
ָיֵמינּו. ָתב ִעְבִרי ּבְ יו ּכְ ְחּתָ ּוִמּתַ

אָגאל ר ַמְרק ׁשָ ֶנה ַהּבֹוֵער – ִצּיֵ ה ִלְפֵני ַהּסְ מׁשֶ



ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק ג

הָאֵל ִהְתּגַּלָה לְמֶׁשה ּבִַּמְדּבָר ּבְַהר חֹוֵרב

ִקְראּו ִמּפָסּוק א' עַד ּפָסּוק י'

ְפֵניֶכם.  ּלִ ׁש ּכֹוֶתֶרת ָלִאּיּור ׁשֶ ּמֵ ׁשַ ּיְ ט ׁשֶ ּפָ סּוק ב ּוַבֲחרּו ִמּתֹוכֹו ִמׁשְ ִקְראּו ֶאת ּפָ  .1

ֶכם. ְרּתְ ַמְחּבַ ט ּבְ ּפָ ׁשְ ְתבּו ֶאת ַהּמִ ּכִ

תּוב: ָפסּוק ב ּכָ ּבְ

ת־ֵאׁש ַלּבַ ָרא ַמְלַאְך ְיהָוה ֵאָליו ּבְ ַוּיֵ
ֶנה,  ִמּתֹוְך ַהּסְ

ֵאׁש, ֶנה ּבֵֹער ּבָ ה ַהּסְ ְרא ְוִהּנֵ ַוּיַ
ל. ֶנה ֵאיֶנּנּו ֻאּכָ ְוַהּסְ

סּוִקים ד-ה: ִקְראּו ֶאת ּפְ

י ָסר ִלְראֹות,  ְרא ְיהָוה, ּכִ ַוּיַ
ֶנה  ְקָרא ֵאָליו ֱאֹלִהים ִמּתֹוְך ַהּסְ  ַוּיִ

ִני. ה, ַוּיֹאֶמר: ִהּנֵ ה מׁשֶ ַוּיֹאֶמר: מׁשֶ

ְקַרב ֲהֹלם, ַוּיֹאֶמר: ַאל־ּתִ
קֹום י ַהּמָ ל ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליָך ּכִ ׁשַ

ה עֹוֵמד ָעָליו, ַאְדַמת ֹקֶדׁש הּוא. ר ַאּתָ ֲאׁשֶ

ְך ַהחֹוְקִרים ּום ּכָ ֶנה, ִמּשׁ יַח ַהּסְ ָרִטים ַעל ׂשִ ַהּתֹוָרה ֵאיָנּה מֹוֶסֶרת ּפְ

ָנה. ּוָ יֵניֶהם ְלֵאיֶזה ֶצַמח ַהּכַ ֲחלּוִקים ּבֵ

ּכְַדאי לַָדַעת
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סּוִקים ד-ה: י ּפְ ט ַעל ּפִ ּפָ ׁשְ ֶרת ֶאת ַהּמִ ְחּבֶ ּמַ ִלימּו ּבַ ַהֲעִתיקּו ְוַהׁשְ  .2

ים: ּלִ ַמע ֶאת ַהּמִ ה ׁשָ מׁשֶ א.   

ה ַאַחת: ִמּלָ ה ָעָנה ּבְ מׁשֶ ב.   

ה: ה ַעל מׁשֶ ה' ִצּוָ ג.   

ה "ִהְנִני".  ּלָ ּמִ ם ּבַ י ָענּו ּגַ ר ֲעֵליֶהם ּכִ ֻסּפָ ּמְ ית ׁשֶ ֵראׁשִ ֵסֶפר ּבְ ים ּבְ ֲאָנׁשִ ְכרּו ּבָ ִהּזָ  .3

ְקִרים?  ים ּוָמֵהם ַהּמִ ִמי ֵהם ָהֲאָנׁשִ א.   

ְתׁשּוָבָתם זֹו? ה לֹוַמר ּבִ ים ֵאּלֶ ָמה ָרצּו ֲאָנׁשִ ב.   

ָכל ּבּול? ר ּבְ ֶרק ְמֻצּיָ ּפֶ ר ּבַ ֻסּפָ ּבּוִלים ְוִכְתבּו: ָמה ִמן ַהּמְ ִהְתּבֹוְננּו ּבַ  .4

ֶנה. ּסְ ה ּבַ ה ְלמׁשֶ ּלָ ָהֵאל ִהְתּגַ  .5

ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם, ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ֶוֱאלֵֹהי  יג ֱאלִֹהים ֶאת ַעְצמֹו ּכֶ א.  ַמּדּוַע ִהּצִ  

ָכְך? יר ּבְ ַיֲעֹקב? ָמה ָרָצה ִלְרֹמז ּוְלַהְזּכִ

ִמְצִרים? ָמה ּבְ ְ ּשׁ ִהְבִטיַח ה' ַלֲאבֹוֵתינּו ִהְתּגַ ב.  ֵאיזֹו ֵמַהַהְבָטחֹות ׁשֶ  

ים? הּוא עֹוֵמד ְלַהְגׁשִ ה ׁשֶ ָמה ִהְבִטיַח ה' ְלמׁשֶ ג.   

ַנַען? ה ֱאלִֹהים ֶאת ֶאֶרץ ּכְ ּנּוִיים ְמַכּנֶ ֵאילּו ּכִ ּבְ ד.   

ה? ּלָ יַצד ִהְתּגַ ית? ּכֵ ֵראׁשִ ֵסֶפר ּבְ ה ֱאלִֹהים ּבְ ּלָ ֶאל ִמי ִהְתּגַ  .6

ה ֵאָליו? ּלָ ר ִהְתּגַ ֲאׁשֶ ה ּכַ יל ה׳ ַעל מׁשֶ ִהּטִ ְפִקיד ׁשֶ ָמה ַהּתַ  .7

א.

ב.

ג.
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.1-2
א. מורה המעוניינת לפתח 
שיחה בענייני לשון תוכל 

להראות את הקשר בין 
ל״ לבין המילה  המילה ״ׁשַ

יל״: למשה נאמר: ִ ״ִהּשׁ
ל נעליך״. הנחש השיל  ״ׁשַ

את עורו. האיש השיל 
מספר קילוגרמים ממשקלו 

וכיו״ב.

ב. כאשר משתמשים במילה 
״הנני״, מתכוונים להביע 

נכונות לבצע שליחות ללא 
כל היסוס.

אפשר לעזור לתלמידים 
ולרמוז:

״ויאמר אליו: אברהם!
ויאמר: הנני.

ויאמר: קח נא את בנך 
את יחידך...״ )בראשית כב 

פסוקים א־ב(.
״ויאמר: הלוא אֶחיך רֹעים 

בשכם, לכה ואשלחך 
אליהם. ויאמר לו: הנני״ 

)בראשית לז פסוק יג(.

 .4
אפשר להציע לתלמידים 

לתכנן בול משלהם בנושא 
ולערוך תערוכת בולים 

מעבודותיהם.

.5
חשוב שהילדים יכירו 
את הכינוי: "ארץ זבת 

חלב ודבש" ואת הקשרו 
בפרקנו. מן הראוי שהמורה 

תפנה את תשומת לב 
התלמידים לפירוש בפסוק 
ח. מורים מעוניינים יוכלו 
לשיר עם התלמידים את 

השיר. בדרך זו יוכלו לזכור 
את הביטוי.

.6
מורה המעוניינת בכך תפנה 

את התלמידים לכמה 
מקורות בבראשית:

פרק יז פסוק א.
פרק יח פסוק א.
פרק כו פסוק ב.



יו. ֲעׂשָ ה ּוִמּמַ י מׁשֶ ה ִמְקִרים ֵמַחּיֵ ּמָ ִלְפֵניֶכם ּכַ  .8

הּוא ָהָאָדם  ִזים ׁשֶ ה ְמַרּמְ ִרים ַעל מׁשֶ ֻסּפָ ְקִרים ַהּמְ בּו ֵאילּו ֵמַהּמִ א.  ִחׁשְ  

ְפִקיד? ְתִאים ַלּתַ ַהּמַ

ה.  ל מׁשֶ כּונֹות ׁשֶ ְתִאיָמה לֹו ֵמַהּתְ כּוָנה ַהּמַ ט ֶאת ַהּתְ ּפָ ב.  ַהְתִאימּו ְלָכל ִמׁשְ  

כּוָנה ַאַחת ְלָכל ִמְקֶרה: ר ְלַהְתִאים יֹוֵתר ִמּתְ ֶאְפׁשָ

יט.  ּלִ ר ּופֹוֵעל ׁשַ יַצד ְמַדּבֵ ְצִרי ְוָרָאה ּכֵ ֶלְך ַהּמִ ֵבית ַהּמֶ ַדל ּבְ א. ּגָ   

ה ֶאת ָהִעְבִרי.  ִהּכָ ְצִרי ׁשֶ ב. ָהַרג ֶאת ַהּמִ   

ְצִרי ָלִעְבִרי. ין ַהּמִ ִריָבה ּבֵ ּמְ ג. ִהְתָעֵרב ּבַ   

ה ֵרֶעָך?" ה ַתּכֶ ד. ָאַמר ְלַאַחד ָהִעְבִרים: "ָלּמָ   

רֹוִעים. ַמֲאָבָקן ּבָ ה. ָעַזר ִלְבנֹות ִמְדָין ּבְ   

ִמְדָין. ו. ָהָיה רֹוֶעה ּבְ   

ה: ל מׁשֶ כּונֹוָתיו ׁשֶ ּתְ

יט ּלִ ׁשַ יץ       יֹוֵדַע ְלִהְתַנֵהג ּכְ ים       רֹוֵדף ֶצֶדק       ַאּמִ ׁשִ ֵמֵגן ַעל ַהַחּלָ
   

קֹול ָרם  דּו ּתֹוָרה, ֵהם ָנֲהגּו ִלְקרֹא ּבְ יֵמי ֶקֶדם ִלְמּ ָרֵאל ּבִ ר ַחְכֵמי ִיׂשְ ֲאׁשֶ ּכַ
ִסּפּוִרים  ִרים ּבְ ָרֵאל ָנֲהגּו ְלַלּוֹות ֶאת ַהֶהְסּבֵ תּוב. ַחְכֵמי ִיׂשְ יר ֶאת ַהּכָ ּוְלַהְסּבִ

דֹור "ִסּפּוֵרי ֲחָכִמים". ּמָ לּו ּבַ ּפּוִרים ַהּלָ ה ֵמַהּסִ ּמָ יר ּכַ ם ֻמְזָמִנים ְלַהּכִ ׁשֹוִנים. ַאּתֶ

ּכָתּוב ֶׁשֱאֹלִהים ָאַמר לְמֶׁשה: "וְַעָּתה לְכָה וְֶאְׁשלֲָחָך ֶאל ַּפְרֹעה וְהֹוֵצא ֶאת ַעִּמי 

ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ִמִּמְצַריִם". ֲחכִָמים ָׁשֲאלּו ֶאת ַעְצָמם: ַמּדּוַע ּדַוְָקא מֶׁשה נְִבַחר 

לַַּתְפִקיד ַהּנְִכּבָד וְֶהָחׁשּוב? ַאַחד ַהֲחכִָמים ִסֵּפר ַעל ּכְָך ֶאת ַהִּסּפּור ַהּזֶה:

ַּכֲאֶׁשר ָרָעה מֶׁשה ֶאת ֹצאן יְִתרֹו ַּבִּמְדּבָר, ּבַָרח ּגְִדי ֵמָהֵעֶדר. מֶׁשה ָרץ ַאֲחָריו 

וְִהִּׂשיגֹו לְיַד ְּבֵרכָה ֶׁשל ַמיִם. ַהּגְִדי ָעַמד וְָׁשָתה. ִהּגִיַע ֵאלָיו מֶׁשה וְָאַמר: "ֹלא 

יַָדְעִּתי ֶׁשָרץ ָהיִיָת ִמְּפנֵי ַהָּצָמא. ְּבוַּדַאי ּגַם ָעיֵף ַאָּתה ֵמֹחם ַהֶּׁשֶמׁש."

ִהְרּכִיבֹו מֶׁשה ַעל ְּכֵתפֹו וְֶהְחזִירֹו ֶאל ָהֵעֶדר. ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא: "ְּכֵׁשם 

ֶׁשַאָּתה רֹוֶעה ֶאת ַהֹּצאן ְּבַרֲחִמים, ּכְָך ִּתְהיֶה רֹוֶעה ּוַמנְִהיג ַרְחָמן לְַעם יְִׂשָרֵאל."

ָחכָם ַאֵחר ִסֵּפר ַעל מֶׁשה ֶאת ַהִּסּפּור ַהּזֶה:

ָאַמר מֶׁשה לַָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא: ַאָּתה אֹוֵמר לִי: לְֵך וְהֹוֵצא ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמִּמְצַריִם. 

ֵּכיַצד אּוַכל לֲַעׂשֹות ֹזאת? ֵאיֹפה יָגּורּו ַּבֹחם ַהּכֵָבד ַּבּיֹום ַּבִּמְדּבָר?

וְֵאיֹפה יָגּורּו ַּבֹּקר ָהַעז ֶׁשַּבּלַיְלָה ַּבִּמְדּבָר? ֵמַאיִן ֲאַסֵּפק לֶָהם ָמזֹון ּוַמְׁשֶקה?

ֵאיְך אּוַכל לַָדַעת ָמה ְצִריכִים ִּתינֹוקֹות, ָמה ְצִריכִים זְֵקנִים, ּוָמה ְצִריכֹות נִָׁשים 

ְמעֻּבָרֹות? ֵאיְך אּוַכל לְִדֹאג לְכָל ֶאָחד ֵמֶהם?

ִסּפּוֵרי ֲחכִָמים
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.8
רצוי להרחיב ולספר 

לתלמידים על עבודת 
הרועה והתכונות שהיא 

מפתחת.

המורים יכולים לעסוק 
בסיפורי החכמים רק לאחר 

שסיימו ללמד את הפרק. 
המורים יסבירו לתלמידים 
מהם סיפורי חכמים וכיצד 
נוצרו. חשוב שהתלמידים 

יבינו שסיפורי התורה 
אינם חלק מהתורה. 

חכמי ישראל סיפרו אותם 
לתלמידיהם, כאשר לימדו 

תורה. החכמים נהגו ללוות 
את הסבריהם בסיפורים 

שונים. 
לאחר הקריאה או סיפור 
המורה אפשר לנהל שיחה 
קצרה שמטרתה להבהיר 

לתלמידים את מטרת 
הסיפור, או את הרעיון 



ְׁשמֹות  �  �2

ֶּפֶרק ד

י ֲאֹדָני ֹלא ִאיׁש  ה ֶאל־ְיהָוה: ּבִ ַוּיֹאֶמר מׁשֶ י 

ם  ְלׁשֹם ּגַ ִ ם ִמּשׁ מֹול ּגַ ם ִמּתְ ָבִרים ָאֹנִכי ּגַ ּדְ
ה ּוְכַבד  י ְכַבד־ּפֶ ָך, ּכִ ְרָך ֶאל־ַעְבּדֶ ּבֶ ֵמָאז ּדַ

ָלׁשֹון ָאֹנִכי. 
ה ָלָאָדם אֹו  ם ּפֶ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאָליו: ִמי ׂשָ יא 

ר  ַח אֹו ִעּוֵ ם אֹו ֵחֵרׁש אֹו ִפּקֵ ִמי־ָיׂשּום ִאּלֵ
ֲהֹלא ָאֹנִכי ְיהָוה. 

יָך ְוהֹוֵריִתיָך  ה ֵלְך ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ִעם־ּפִ ְוַעּתָ יב 

ר.  ַדּבֵ ר ּתְ ֲאׁשֶ
ָלח.  ׁשְ ַיד־ּתִ ַלח־ָנא ּבְ י ֲאֹדָני ׁשְ ַוּיֹאֶמר: ּבִ יג 

ה, ַוּיֹאֶמר: ֲהֹלא  מׁשֶ ַחר־ַאף ְיהָוה ּבְ ַוּיִ יד 

ר  ר ְיַדּבֵ י־ַדּבֵ י ּכִ ִוי ָיַדְעּתִ ַאֲהֹרן ָאִחיָך ַהּלֵ
ה־הּוא ֹיֵצא ִלְקָראֶתָך ְוָרֲאָך  הּוא ְוַגם ִהּנֵ

ִלּבֹו.  ַמח ּבְ ְוׂשָ
ִפיו,  ָבִרים ּבְ ְמּתָ ֶאת־ַהּדְ ְרּתָ ֵאָליו ְוׂשַ ְוִדּבַ טו 

יהּו ְוהֹוֵריִתי  יָך ְוִעם־ּפִ ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ִעם־ּפִ
ֲעׂשּון.  ר ּתַ ֶאְתֶכם ֶאת ֲאׁשֶ

ר־הּוא ְלָך ֶאל־ָהָעם, ְוָהָיה הּוא ִיְהֶיה־ ְוִדּבֶ טז 

ְהֶיה־ּלֹו ֵלאֹלִהים.  ה ּתִ ָך ְלֶפה ְוַאּתָ ּלְ
ר  ָיֶדָך ֲאׁשֶ ח ּבְ ּקַ ה ּתִ ה ַהּזֶ ּטֶ ְוֶאת־ַהּמַ יז 

ה־ּבֹו ֶאת־ָהֹאֹתת. ֲעׂשֶ ּתַ

ר: סּוק יז ְמֻסּפָ סּוק י ַעד ּפָ  ִמּפָ
ְפֵני ְקַהל  ר ּבִ יַצד ְלַדּבֵ ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכֵ ה ָאַמר ַלה׳ ׁשֶ מׁשֶ

ת  ְהֶיה ֲחֻלּקַ ּתִ ְרֹעה. ֱאֹלִהים ֶהְחִליט ׁשֶ ים ּוִבְפֵני ּפַ ֲאָנׁשִ
ה ְלַאֲהֹרן. ין מׁשֶ ְפִקיִדים ּבֵ ּתַ

ֹאַמר. ָמה ׁשֶ ב ּבְ ֵ ְתַחּשׁ ה ּתִ ׁשָ ַבּקָ י – ּבְ ּבִ  י 
ם  ְלׁשֹם – ֵמָאז ּוֵמעֹוָלם, ּגַ ִ ם ִמּשׁ מֹול ּגַ ם ִמּתְ ּגַ

ר. ָעָבר ֹלא ָהִייִתי ִאיׁש ַהּיֹוֵדַע ְלַדּבֵ  ּבֶ
ה ּוְכַבד ָלׁשֹון ָאֹנִכי – ֵאיִני יֹוֵדַע  י ְכַבד־ּפֶ ּכִ
ָלֵחִני.  ׁשְ ּתִ ַדאי ׁשֶ ן ֹלא ּכְ ְכֵנַע ְוִלְנֹאם, ַעל ּכֵ ְלׁשַ

ר הּוא ה׳. ה – ַהּנֹוֵתן ְיֹכֶלת ְלַדּבֵ ם ּפֶ ִמי ׂשָ  יא 
קּוחֹות ְוהּוא רֹוֶאה.  ֵעיָניו ּפְ ַח – ָאָדם ׁשֶ ִפּקֵ

יָך – ֶאֱעֹזר ְלָך ְוֹאַמר ְלָך ָמה  ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ִעם־ּפִ יב 
ר.  ר ְוֵאיְך ְלַדּבֵ ְלַדּבֵ

ל  ׁש ְלַקּבֵ ה ֲעַדִין ָחׁשַ ָלח – מׁשֶ ׁשְ ַיד־ּתִ ַלח־ָנא ּבְ ׁשְ יג 
הּו ַאֵחר.  ַלח ִמיׁשֶ ְפִקיד, ְוָאַמר: ׁשְ ֶאת ַהּתַ

ה. ַעס ַעל מׁשֶ ַחר־ַאף ְיהָוה – ה׳ ּכָ ַוּיִ יד 

ִפיו – ַאֲהֹרן ֹיאַמר ָלָעם  ָבִרים ּבְ ְמּתָ ֶאת־ַהּדְ ְוׂשַ טו 
יד. ּתֹאַמר לֹו ְלַהּגִ ָבִרים ׁשֶ  ֶאת ַהּדְ

יד ָלֶכם  ן ָלֶכם הֹוָרָאה, ַאּגִ ְוהֹוֵריִתי ֶאְתֶכם – ֶאּתֵ
ָמה ַלֲעׂשֹות. 

ְמקֹוְמָך. ר ּבִ ָך ְלֶפה – ַאֲהֹרן ְיַדּבֵ ִיְהֶיה־ּלְ  טז 
ִליַח  ְהֶיה ׁשָ ה ּתִ ְהֶיה־ּלֹו ֵלאֹלִהים – ַאּתָ ה ּתִ ְוַאּתָ

ָבָריו ְלַאֲהֹרן. ל ֱאֹלִהים ַהּמֹוֵסר ֶאת ּדְ ׁשֶ
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אֱֹלִהים הִֵטיל עַל מֶׁשה ְׁשלִיחּות ֲחׁשּובָה

ִקְראּו ִמּפָסּוק י עַד ּפָסּוק יז

ל ָעָליו ֶאת  ַקּבֵ ַנע ִמּלְ ֵדי ְלִהּמָ ה ּכְ ׁש מׁשֶ ּמֵ ּתַ ֵאילּו ִטעּוִנים ִהׁשְ א.  ּבְ  .1

ה ְסִעיִפים.( לֹוׁשָ ׁשְ ְתבּו ּבִ ִליחּות? )ּכִ ְ ַהּשׁ

ה? ל מׁשֶ ׁשּוַבת ֱאלִֹהים ְלִטעּוָניו ׁשֶ ַמִהי ּתְ ב.   

ֶהם ְלַתְפִקיד ָחׁשּוב. ּבֹוֲחִרים ּבָ ׁשֶ ים ּכְ ֵני ָהָאָדם ְמֻרּצִ ָלל ּבְ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ  .2

ָכְך? ּלֹא ָרָצה ּבְ ְך ׁשֶ ה ִמּכָ ר ִלְלֹמד ַעל מׁשֶ ָמה ֶאְפׁשָ  

ְפִקיד.  ל ַעל ַעְצמֹו ֶאת ַהּתַ ׁש ְמאֹוד, הּוא ִקּבֵ ה ָחׁשַ ּמׁשֶ ַאף ׁשֶ  .3 

ירּו ַמּדּוַע? ַהְסּבִ

תּוב:  ָפסּוק טו ּכָ ּבְ  

ִפיו,  ָבִרים ּבְ ְמּתָ ֶאת־ַהּדְ ְרּתָ ֵאָליו ְוׂשַ  ְוִדּבַ
יהּו  יָך ְוִעם־ּפִ  ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ִעם־ּפִ

ֲעׂשּון. ר ּתַ ְוהֹוֵריִתי ֶאְתֶכם ֶאת ֲאׁשֶ

ָבִרים? ִמי ָאַמר ֶאת ַהּדְ א.   .4

ָבִרים? ְלִמי ֶנֶאְמרּו ַהְדּ ב.   

ם: רּוׁשָ ּפֵ ּטּוִיים ׁשֶ ים אֹו ַהּבִ ּלִ סּוק ֶאת ַהּמִ ַהֲעִתיקּו ֵמַהּפָ  .5

ר. ּתֹאַמר לֹו ָמה ְלַדּבֵ א.   

ר. ה' ֹיאַמר ְלֹמֶשה ָמה ְלַדּבֵ ב.   

ה' ֹיאַמר ְלֹמֶשה ּוְלַאֲהֹרן ָמה ַלֲעׂשֹות. ג.   

ִפי!"  ָבִרים ּבְ ים ּדְ ְפִסיִקי ָלׂשִ ן ָאַמר ַלֲאחֹותֹו: ּתַ ּדָ  .6

ן? ן ּדָ ּוֵ ְלָמה ִהְתּכַ א.   

ּטּוי? ן ֶאת ַהּבִ ִין ָלַמד ּדָ ִמּנַ ב.   

ּטּוי. ּבִ ׁשּו ּבֹו ּבַ ּמְ ּתַ ט ְוִהׁשְ ּפָ ְתבּו ִמׁשְ ּכִ ג.   

יעּו  ָגם ְוִהּגִ ָהָיה ָלֶהם ּפְ ים ֲאֵחִרים ׁשֶ ם אֹו ְקָראֶתם ַעל ֲאָנׁשִ ַמְעּתֶ ַהִאם ׁשְ  .7

ה. ִלְגֻדּלָ
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 .1
משה חשש לקבל את 

תפקיד המנהיג.
יש מקום להסברים שונים 
להיסוסי משה. התלמידים 

בוודאי יגידו:
פחד שאינו יודע לשכנע. 

הוא מתרגש כשהוא מדבר.
מפחד מכישלון. היה למשה 

פגם בדיבור. אולי ִגְמֵגם.

.4
גם בימינו משתמשים 

בביטוי: "לשים דברים 
בפיו" כאשר מתכוונים 

שלא הדובר עצמו המציא 
את הדברים, אלא מישהו 
אחר אמר לו להגיד אותם.
אפשר להציע לתלמידים 

לחבר משפטים ולהשתמש 
בביטוי.

7. חשוב להדגיש שגם 
אנשים מוגבלים ונכים 
יכולים להגיע לגדולה. 

ֶדמוְֹסֶתֶנס ביוון העתיקה 
היה מגמגם והפך לנואם 

דגול ולמדינאי.
רוזֶוולט שהיה משותק 

נבחר לנשיא ארה"ב והיה 
בין המנהיגים שהצילו את 

העולם מהנאצים.
הלן קלר שהיתה חרשת 

אילמת עיוורת הייתה 
לסופרת.



ַאַחד ַהֲחכִָמים ִסֵּפר ַאּגָדָה ַהַּמְסּבִיָרה ַמּדּוַע ָהיָה מֶׁשה ְּכַבד ֶּפה ּוְכַבד לָׁשֹון:

ָהיְָתה ַּבת ַּפְרֹעה ְמנֶַּׁשֶקת ּוְמַחּבֶֶקת אֹותֹו ְּכִאּלּו ָהיָה ְּבנָּה, וְֹלא ָהיְָתה מֹוִציָאה 

אֹותֹו ִמן ָהַאְרמֹון.

ּולְִפי ֶׁשָהיָה יֶָפה, ָהיּו ַהֹּכל רֹוִצים לְִראֹותֹו, ּוִמי ֶׁשָהיָה רֹוֵאהּו, ֹלא ִהְפִסיק 

לְִהְסַּתֵּכל ָעלָיו.

וְָהיָה ַּפְרֹעה ְמַחְּבקֹו ּוְמנְַּׁשקֹו...

ּומֶׁשה ָהיָה לֹוֵקַח ֶאת ּכְִתרֹו ֶׁשל ַּפְרֹעה וְָׂשם אֹותֹו ַעל ֹראׁשֹו.

וְָהיּו ָׁשם יֹוְׁשבִים ַחְכֵמי ִמְצַריִם ַהַחְרֻטִּמים וְָאְמרּו:

"חֹוְׁשִׁשים ֲאנְַחנּו ִמּמֶׁשה ֶׁשּלֹוֵקַח ֶאת ּכְִתְרָך וְנֹוְתנֹו ַעל ֹראׁשֹו... הּוא ָעִתיד 

לַָקַחת ִמְּמָך ֶאת ַהַּמלְכּות."

ַּכָּמה ֵמַחְכֵמי ִמְצַריִם ִהִּציעּו לְָהְרגֹו, וְַכָּמה ֵמֶהם ִהִּציעּו לְָׂשְרפֹו.

ַרק ַאַחד ַהַחְרֻטִּמים ָאַמר:

"ִּתינֹוק זֶה ֵאינֹו ֵמבִין ְּכלּום, ֵאין ּבֹו ּדַַעת. ִעְרכּו לֹו 

ִמְבָחן וְָהבִיאּו לְָפנָיו ְקָעָרה ּובָּה זָָהב וְגֶַחלֶת ֶׁשל ֵאׁש. 

ִאם יֹוִׁשיט יָדֹו לַּזָָהב - הּוא ֵמבִין ָמה ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה 

וְִהְרגּו אֹותֹו, וְִאם יֹוִׁשיט יָדֹו לַּגֶַחלֶת - ֵאין ּבֹו ּדַַעת, 

וְֵאין ָעלָיו ִמְׁשַּפט ָמוֶת."

ִמּיָד ֵהבִיאּו לְִפנֵי מֶׁשה ּבְִקָעָרה ֶאת ַהּזָָהב וְֶאת ַהּגֶַחלֶת.

ָׁשלַח מֶׁשה ֶאת יָדֹו לַָקַחת ֶאת ַהּזָָהב, ּובָא ּגְַבִריֵאל ַהַּמלְָאְך וְֵהזִיז ֶאת יָדֹו, 

וְָתַפס מֶׁשה ֶאת ַהּגֶַחלֶת וְִהְכנִיס יָדֹו ִעם ַהּגֶַחלֶת לְתֹוְך ִּפיו וְנְִכוָה לְׁשֹונֹו, 

וְנֲַעָׂשה ְּכַבד ֶּפה ּוְכַבד לָׁשֹון ַהִּמְתַקֶּׁשה ְּבִדּבּור.

ִסּפּוֵרי ֲחכִָמים

פרק ד  �  �2
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ֶּפֶרק ה

ה ְוַאֲהֹרן ַוּיֹאְמרּו אּו מׁשֶ ְוַאַחר ּבָ  א 

ָרֵאל:  ְרֹעה: ּכֹה־ָאַמר ְיהָוה ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ֶאל־ּפַ
ר.  ְדּבָ ּמִ י, ְוָיֹחּגּו ִלי ּבַ ח ֶאת־ַעּמִ ּלַ ׁשַ

ַמע  ר ֶאׁשְ ְרֹעה: ִמי ְיהָוה ֲאׁשֶ ַוּיֹאֶמר ּפַ ב 

י ֶאת־ ָרֵאל ֹלא ָיַדְעּתִ ח ֶאת־ִיׂשְ ּלַ ֹקלֹו ְלׁשַ ּבְ
ַח.  ּלֵ ָרֵאל ֹלא ֲאׁשַ ְיהָוה ְוַגם ֶאת־ִיׂשְ

ַוּיֹאְמרּו: ֱאֹלֵהי ָהִעְבִרים ִנְקָרא ָעֵלינּו  ג 

ר  ְדּבָ ּמִ ֹלֶשת ָיִמים ּבַ ֶרְך ׁשְ א ּדֶ ֵנְלָכה ּנָ
ֶבר  ּדֶ ֵענּו ּבַ ן־ִיְפּגָ ָחה ַליהָוה ֱאֹלֵהינּו ּפֶ ְוִנְזּבְ

אֹו ֶבָחֶרב. 
ה  ה מׁשֶ ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֶמֶלְך ִמְצַרִים: ָלּמָ ד 

יו, ְלכּו  ֲעׂשָ ְפִריעּו ֶאת־ָהָעם ִמּמַ ְוַאֲהֹרן ּתַ
ְלִסְבֹלֵתיֶכם. 

ה ַעם ָהָאֶרץ  ים ַעּתָ ְרֹעה: ֵהן־ַרּבִ ַוּיֹאֶמר ּפַ ה 

ְבֹלָתם.  ם ֹאָתם ִמּסִ ּתֶ ּבַ ְוִהׁשְ
ָעם  ים ּבָ ּיֹום ַההּוא ֶאת־ַהּנְֹגׂשִ ְרֹעה ּבַ ַוְיַצו ּפַ ו 

ְוֶאת־ׁשְֹטָריו ֵלאֹמר: 
ֶבן ָלָעם ִלְלּבֹן  ֹלא ֹתאִספּון ָלֵתת ּתֶ ז 

ׁשּו  ְלׁשֹם, ֵהם ֵיְלכּו ְוקׁשְ ְתמֹול ׁשִ ֵבִנים ּכִ ַהּלְ
ֶבן.  ָלֶהם ּתֶ

ים  ר ֵהם ֹעׂשִ ֵבִנים ֲאׁשֶ ְוֶאת־ַמְתּכֶֹנת ַהּלְ ח 

ימּו ֲעֵליֶהם ֹלא ִתְגְרעּו  ׂשִ ְלׁשֹם ּתָ מֹול ׁשִ ּתְ
ן ֵהם ֹצֲעִקים  ים ֵהם, ַעל־ּכֵ י־ִנְרּפִ ּנּו ּכִ ִמּמֶ

ָחה ֵלאֹלֵהינּו. ֵלאֹמר ֵנְלָכה ִנְזּבְ

ר: סּוק יד ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ָרֵאל ָלֶלֶכת  ְרֹעה ָלֵתת ְלַעם ִיׂשְ ְרׁשּו ִמּפַ ה ְוַאֲהֹרן ּדָ מׁשֶ

ַעס ְוֵהִטיל  ְרֹעה ּכָ נֹות ַלה׳. ּפַ ר ְלַהְקִריב ָקְרּבָ ְדּבָ ַלּמִ
ְרׁשּו  ה ּדָ ה יֹוֵתר. ֵמַעּתָ ָרֵאל ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ֵני ִיׂשְ ַעל ּבְ
ֵבִנים. ֶבן ַלֲהָכַנת ַהּלְ ַעְצָמם ֶאת ַהּתֶ ֶאְספּו ּבְ ּיֶ ֵמֶהם ׁשֶ

גּו. ְוָיֹחּגּו – ַיְחּגְ א 

ה ָלנּו.  ּלָ ִנְקָרא ָעֵלינּו – ִהְתּגַ ג 

ֲעבֹוַדְתֶכם  יכּו ּבַ ְלכּו ְלִסְבֹלֵתיֶכם – ְלכּו ְוַהְמׁשִ ד 
ה.  ׁשָ ַהּקָ

ְפִסיקּו אֹוָתם  ְבֹלָתם – ּתַ ם ֹאָתם ִמּסִ ּתֶ ּבַ ְוִהׁשְ ה 
 ֵמֲעבֹוָדָתם.

ִביָתה.  ְלַהְפָסַקת ֲעבֹוָדה קֹוְרִאים ִלְפָעִמים ׁשְ
ִבים  ָרֵאל ְוָהיּו ַחּיָ ֵני ִיׂשְ ֹוְטִרים ָהיּו ִמּבְ ׁשְֹטָריו – ַהּשׁ ו 

ֵבִנים  ּמּות ַהּלְ ֲעׂשּו ֶאת ּכַ ּיַ ַח ַעל ֲאֵחיֶהם, ׁשֶ ְלַפּקֵ
ַהּיֹוִמית. 

ָעָבר.  ָהָיה ּבֶ מֹו ׁשֶ ְלׁשֹם – ּכְ ְתמֹול ׁשִ ּכִ  ז 
ׁשּו – ֶיֶאְספּו.  ְוקׁשְ

ּמּות ְקבּוָעה. ַמְתּכֶֹנת – ּכַ  ח 
ְפִחיתּו.  ֹלא ִתְגְרעּו – ֹלא ּתַ

ים – ֲעֵצִלים. ִנְרּפִ
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לּוְקסֹור, ִמְצַרִים ִני ּבְ ֵ ִניָסה ְלַאְרמֹון ַרַעְמֵסס ַהּשׁ ּכְ ָהַעּמּוִדים ּבַ
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ים ְוַיֲעׂשּו־ָבּה  ד ָהֲעֹבָדה ַעל־ָהֲאָנׁשִ ְכּבַ ּתִ ט 

ֶקר.  ִדְבֵרי־ׁשָ עּו ּבְ ְוַאל־ִיׁשְ
י ָהָעם ְוׁשְֹטָריו ַוּיֹאְמרּו ְצאּו ֹנְגׂשֵ ַוּיֵ  י 

י  ְרֹעה, ֵאיֶנּנִ ֶאל־ָהָעם ֵלאֹמר: ּכֹה ָאַמר ּפַ
ֶבן.  ֹנֵתן ָלֶכם ּתֶ

ר  ֶבן ֵמֲאׁשֶ ם ְלכּו ְקחּו ָלֶכם ּתֶ ַאּתֶ יא 

ָבר.  י ֵאין ִנְגָרע ֵמֲעֹבַדְתֶכם ּדָ ְמָצאּו, ּכִ ּתִ
ָכל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים, ְלֹקֵשׁש ַקׁש  ֶפץ ָהָעם ּבְ ַוּיָ יב 

ֶבן.  ַלּתֶ
יֶכם  ּלּו ַמֲעׂשֵ ים ָאִצים ֵלאֹמר: ּכַ ְוַהּנְֹגׂשִ יג 

ֶבן.  ְהיֹות ַהּתֶ ר ּבִ ֲאׁשֶ יֹומֹו, ּכַ ַבר־יֹום ּבְ ּדְ
מּו ֲעֵלֶהם  ר־ׂשָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ ּכּו ׁשְֹטֵרי ּבְ ַוּיֻ יד 

יֶתם  י ַפְרֹעה ֵלאֹמר, ַמּדּוַע ֹלא ִכּלִ ֹנְגׂשֵ
מֹול  ם־ּתְ ְלׁשֹם ּגַ ְתמֹול ׁשִ ָחְקֶכם ִלְלּבֹן ּכִ

ם־ַהּיֹום?  ּגַ
ְצֲעקּו ֶאל־ ָרֵאל ַוּיִ ֵני ִיׂשְ ֹבאּו ׁשְֹטֵרי ּבְ ַוּיָ טו 

ה ֹכה ַלֲעָבֶדיָך.  ה ַתֲעׂשֶ ְרֹעה ֵלאֹמר ָלּמָ ּפַ
ן ַלֲעָבֶדיָך ּוְלֵבִנים ֹאְמִרים ָלנּו  ֶבן ֵאין ִנּתָ ּתֶ טז 

ָך.  ים ְוָחָטאת ַעּמֶ ה ֲעָבֶדיָך ֻמּכִ ֲעׂשּו, ְוִהּנֵ
ם  ן ַאּתֶ ים, ַעל־ּכֵ ם ִנְרּפִ ים ַאּתֶ ַוּיֹאֶמר: ִנְרּפִ יז 

ָחה ַליהָוה.  ֹאְמִרים ֵנְלָכה ִנְזּבְ
ֵתן ָלֶכם,  ה ְלכּו ִעְבדּו ְוֶתֶבן ֹלא־ִיּנָ ְוַעּתָ יח 

נּו.  ּתֵ ְוֹתֶכן ְלֵבִנים ּתִ
ָרע  ָרֵאל ֹאָתם ּבְ ְראּו ׁשְֹטֵרי ְבֵני־ִיׂשְ ַוּיִ יט 

ַבר־יֹום  ְבֵניֶכם ּדְ ֵלאֹמר, ֹלא־ִתְגְרעּו ִמּלִ
יֹומֹו. ּבְ

ֶקר – ֹלא ִיְפנּו ְלִדְבֵרי  ִדְבֵרי־ׁשָ עּו ּבְ ְוַאל־ִיׁשְ ט 
ה ְוַאֲהֹרן.  ל מׁשֶ ֶקר ׁשֶ ֶ ַהּשׁ

ר. ּזֵ ֶפץ – ִהְתּפַ ַוּיָ  יב 
ׁש – ֶלֱאֹסף.  ְלקׁשֵ

ָאִצים – ְמִאיִצים, ְמָזְרִזים. יג 
ן  ּוֵ ִאיץ, הּוא ִמְתּכַ הּו אֹוֵמר: ַאל ּתָ ר ִמיׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ  

ָזֵרז. לֹוַמר: ַאל ּתְ
מּו. ּלּו – ִסּיְ ּכַ  

ם ֶאת  ְמּתֶ יֶתם ָחְקֶכם – ַמּדּוַע ֹלא ִסּיַ ַמּדּוַע ֹלא ִכּלִ יד 
ָעה? ְקּבְ ּנִ ּמּות ַהּיֹוִמית ׁשֶ  ַהּכַ

ִלְלּבֹן – ְלָהִכין ְלֵבִנים.
ר: ֶרק ְמֻסּפָ סּוק טו ַעד סֹוף ַהּפֶ  ִמּפָ

ְתלּונֹות ָקׁשֹות ְלַפְרֹעה ְוַגם  אּו ּבִ ָרֵאל ּבָ ׁשֹוְטֵרי ִיׂשְ
ה ְוַאֲהֹרן.  ְלמׁשֶ

ִרי  י ֶאְפׁשָ ְלּתִ ן ַלֲעָבֶדיָך – ֶזה ּבִ ֶבן ֵאין ִנּתָ ּתֶ טז 
רּוׁש  ֵתן ָלנּו ַהֹחֶמר ַהּדָ ּנָ ּיִ ִלי ׁשֶ ַלֲעׂשֹות ְלֵבִנים ִמּבְ

ְלָכְך.
ָכְך  ְצִרים חֹוְטִאים ּבְ ם ַהּמִ ָך – ַאּתֶ ְוָחָטאת ַעּמֶ  

ים אֹוָתנּו.  ם ַמּכִ ַאּתֶ ׁשֶ

ִבים ְלָהִכין אֹוָתּה  ם ַחּיָ נּו – ַאּתֶ ּתֵ ְוֹתֶכן ְלֵבִנים ּתִ יח 
מֹו ִלְפֵני ֵכן. ל ְלֵבִנים ּכְ ּמּות, ׁשֶ ְתּכֶֹנת, ַהּכַ ַהּמַ
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ִבים  ה ְוֶאת־ַאֲהֹרן, ִנּצָ עּו ֶאת־מׁשֶ ְפּגְ ַוּיִ כ 

ְרֹעה. ֵצאָתם ֵמֵאת ּפַ ִלְקָראָתם, ּבְ
ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם: ֵיֶרא ְיהָוה ֲעֵליֶכם  כא 

ֵעיֵני  ם ֶאת־ֵריֵחנּו ּבְ ּתֶ ר ִהְבַאׁשְ ּפֹט, ֲאׁשֶ ְוִיׁשְ
ָיָדם  ַפְרֹעה ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו ָלֶתת־ֶחֶרב ּבְ

ְלָהְרֵגנּו. 
ה ֶאל־ְיהָוה ַוּיֹאַמר: ֲאֹדָני ָלָמה  ב מׁשֶ ׁשָ ַוּיָ כב 

ִני.  ַלְחּתָ ה ׁשְ ה ּזֶ ה, ָלּמָ ֲהֵרֹעָתה ָלָעם ַהּזֶ
ֶמָך ֵהַרע  ׁשְ ר ּבִ ְרֹעה ְלַדּבֵ אִתי ֶאל־ּפַ ּוֵמָאז ּבָ כג 

ָך. ְלּתָ ֶאת־ַעּמֶ ל ֹלא־ִהּצַ ה ְוַהּצֵ ָלָעם ַהּזֶ

ְגׁשּו. עּו – ּפָ ְפּגְ ַוּיִ כ 

ִבים – עֹוְמִדים ִלְפֵניֶהם. ִנּצָ  

ה׳ ִיְרֶאה  ּפֹט – ַהְלַואי ׁשֶ כא ֵיֶרא ְיהָוה ֲעֵליֶכם ְוִיׁשְ
יֶכם ָהָרִעים. ֶאת ַמֲעׂשֵ

ֵנאֶתם  ם, ִהׂשְ ם ֶאת־ֵריֵחנּו – ִהְמַאְסּתֶ ּתֶ ִהְבַאׁשְ  
ם ַרע. ְרֹעה, הֹוֵצאֶתם ָלנּו ׁשֵ ֵעיֵני ּפַ אֹוָתנּו ּבְ

י ִצּיּור ִקיר ִמְצִרי ִאּיּור ַעל ּפִ



ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק ה

 מֶׁשה וְאֲַהֹרן ּפָגְׁשּו ּבַּפַעַם הִָראׁשֹונָה ֶאת ַּפְרעֹה.
 ַּפְרעֹה נִפְּגָׁש עִם ׁשֹוְטֵרי יְִׂשָראֵל 
וְזְִקנֵי יְִׂשָראֵל נִפְּגִָׁשים עִם מֶׁשה.

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק יד

ה ְוַאֲהֹרן ְלַפְרֹעה,  רּו מׁשֶ  1.  א. ָמה ִסּפְ

ּנּו? ְרׁשּו ִמּמֶ ּוָמה ּדָ  

ְבֵריֶהם? ְרֹעה ַעל ּדִ יַצד ֵהִגיב ּפַ ּכֵ ב.   

ְרֹעה ֶאת  ֶכם, ַהִאם ֵהִבין ּפַ ְעּתְ ָמה ּדַ  .2

ה ְוַאֲהֹרן?  ל מׁשֶ ית ׁשֶ ָנָתם ָהֲאִמּתִ ּוָ ּכַ

קּו. ירּו ְוַנּמְ ַהְסּבִ

יד  ְרֹעה ְלַהְכּבִ ַמּדּוַע ֶהְחִליט ּפַ  .3

 ּוְלַהְקׁשֹות ֶאת ֲעבֹוָדָתם

ָרֵאל?  ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ׁשֶ

ְרֹעה ֶאת ֲאִמיַרת  ְלִמי ְמַיֵחס ּפַ   .4 

ֶקר"? ְבֵרי ׁשֶ "ּדִ

ִאים: ִטים ַהּבָ ּפָ ׁשְ ִקְראּו ֶאת ַהּמִ

ָרֵאל ַעל  ְטָענֹות ִלְבֵני ִיׂשְ אּו ּבִ ים ּבָ  ַהּנֹוְגׂשִ

ֵבִנים ַהּיֹוִמית  ּמּות ַהּלְ ִלימּו ֶאת ּכַ ּלֹא ִהׁשְ  ׁשֶ

ִמיד:  ָעׂשּו ּתָ מֹו ׁשֶ ּכְ

סּוק יד( ְלׁשֹם" )ּפָ ְתמֹול ׁשִ יֶתם ָחְקֶכם ִלְלּבֹן ּכִ      "ַמּדּוַע ֹלא ִכּלִ

תּוב: סּוק ב ּכָ ֶרק לא ּפָ ית ּפֶ ֵראׁשִ ֵסֶפר ּבְ ּבְ

ְלׁשֹום"  ְתמֹול ׁשִ ה ֵאיֶנּנּו ִעּמֹו ּכִ ֵני ָלָבן; ְוִהּנֵ ְרא ַיֲעֹקב ֶאת ּפְ "ַוּיַ
ִמיד ִהיא  ְלׁשֹום, ּתָ ְתמֹול ׁשִ ְיָתה ְוָאַמר: ַהּמֹוָרה ֵאיָנּה ִנְרֵאית ּכִ יֹוִסי ָחַזר ַהּבַ

יָזה ְוַהּיֹום ִהיא ָהְיָתה ֲעצּוָבה ְמאֹוד.  ַעּלִ

ְלׁשֹום"? ְתמֹול ׁשִ ּטּוי: "ּכִ רּוׁש ַהּבִ א. ָמה ּפֵ

ּטּוי. ּבִ ׁשּו ּבַ ּמְ ּתַ ֶכם ְוִהׁשְ ּלָ ֶ ט ִמּשׁ ּפָ ְתבּו ִמׁשְ ב. ּכִ
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אפשר לבקש את 
התלמידים שיספרו את 

הסיפּור תוך שימוש 
במשפטים מתוך הספר.



ּבְנֵי יְִׂשָראֵל ִמְתלֹונְנִים ּבִפְנֵי ַּפְרעֹה

ִקְראּו ִמּפָסּוק טו עַד ּפָסּוק כג

סּוִקים טז–יז: ִקְראּו ֶאת ּפְ

ן ַלֲעָבֶדיָך ּוְלֵבִנים ֹאְמִרים ָלנּו ֲעׂשּו, ֶבן ֵאין ִנּתָ ּתֶ
ים ה ֲעָבֶדיָך ֻמּכִ ְוִהּנֵ

ָך. ְוָחָטאת ַעּמֶ

ים, ם ִנְרּפִ ים ַאּתֶ ַוּיֹאֶמר: ִנְרּפִ
ם ֹאְמִרים ן ַאּתֶ ַעל־ּכֵ
ָחה ַליהָוה. ֵנְלָכה ִנְזּבְ

ֵני ְסִעיִפים( ׁשְ ְרֹעה? )ֲענּו ּבִ ָרֵאל ִלְפֵני ּפַ ָמה ָטֲענּו ׁשֹוְטֵרי ִיׂשְ א.   .1

ָרֵאל? ֵני ִיׂשְ ְרֹעה ֶאת ּבְ ים ּפַ ה ֶהֱאׁשִ ּמֶ ּבַ ב.   

ָרֵאל.  ְרֹעה ִהְתַאְכֵזר ִלְבֵני ִיׂשְ ּפַ  .2 

 הּוא הֹוִסיף ָלֶהם ֲעבֹוָדה. 

ה ֹזאת? ַמּדּוַע ָעׂשָ

ל  בֹוֵתיֶהם ׁשֶ ָמה לֹוְמִדים ַעל ַמְחׁשְ  .3 

ה ְוַאֲהֹרן  ָרֵאל ַעל מׁשֶ ֵני ִיׂשְ  ּבְ

ְתלּונֹות? אּו ֲאֵליֶהם ּבִ ר ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ
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.3
מתלונותיהם של בני 
ישראל אפשר ללמוד 
שחששם מפרעה היה 

גדול יותר מרצונם להיות 
חופשיים. הם לא היו 

מוכנים להיאבק ולסבול 
למען החופש.



ה ְוֶאל ַאֲהֹרן.  מֹות ָקׁשֹות ֶאל מׁשֶ ַהֲאׁשָ אּו ּבְ ָרֵאל ּבָ ֵני ִיׂשְ ּבְ  .4

ְך.  ם ַעל ּכָ ְעּתָ ְלִמיִדים ֶאת ּדַ יעּו ַהּתַ ּתֹות ִהּבִ ַאַחת ַהּכִ ּבְ

ֵני  ל ּבְ ם ׁשֶ ֵהִבינּו ְלִלּבָ ְלִמיִדים ׁשֶ ֲערּו: ָמה ָאְמרּו ַהּתַ ׁשַ

ָרֵאל? ֵני ִיׂשְ ֲעסּו ַעל ּבְ ּכָ ְלִמיִדים ׁשֶ ָרֵאל? ָמה ָאְמרּו ַהּתַ ִיׂשְ

ה ֶאת ֱאלִֹהים? ים מׁשֶ ה ַמֲאׁשִ ּמֶ ּבַ  .5

ן ַלֲעָבֶדיָך ּוְלֵבִנים  ֶבן ֵאין ִנּתָ תּוב: "ּתֶ ָפסּוק טז ּכָ ּבְ  .6

ָאָלה  ַהׁשְ ּמּוׁש ּבְ ׁשִ ט ֶזה ִנְמָצא ּבְ ּפָ ֹאְמִרים ָלנּו ֲעׂשּו". ִמׁשְ
ֶבן ֵאין  ַרד ָהְרָוָחה ִהְתלֹוְננּו: "ּתֶ ִקיֵדי ִמׂשְ ל ָיֵמינּו. ְלֻדְגָמה: ּפְ ִעְבִרית ׁשֶ ם ּבָ ּגַ  

ֶחְבָרה,  ים ּבַ ׁשִ נֹוְתִנים – ּוְלֵבִנים אֹוְמִרים ָלנּו ֲעׂשּו". ֵאיְך נּוַכל ַלֲעֹזר ַלַחּלָ

ִהְבִטיַח?" ֶסף ׁשֶ ַרד ָהאֹוָצר ֵאינֹו נֹוֵתן ֶאת ַהּכֶ ִאם ִמׂשְ

ֶרת: ְחּבֶ ּמַ ִלימּו ּבַ ַהֲעִתיקּו ְוַהׁשְ  

ָאה ַוֲעַדת  ר ּבָ ֲאׁשֶ ֶפר ּכַ ית ַהּסֵ רֹון ּבֵ ט ֶאת ִמְסּדְ ֵ ָלה ַעל ַעְצָמּה ְלַקּשׁ ה ג ִקּבְ ּתָ ּכִ  

ְלִמיִדים: ּקֶֹרת ָטֲענּו ַהּתַ ַהּבִ

ֶקת. ָמה ִיְהיּו ִנּמּוֵקיֶהם? ה ֻמְצּדֶ ל מׁשֶ לּוָנתֹו ׁשֶ ּתְ ֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים ׁשֶ א.   .7

ֶקת. ָמה ִיְהיּו ִנּמּוֵקיֶהם? ה ֵאיָנּה ֻמְצּדֶ ל מׁשֶ לּוָנתֹו ׁשֶ ּתְ ֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים ׁשֶ ב.   

בּול  י" ּבְ ח ֶאת ַעּמִ ּלַ ט: "ׁשַ ּפָ ׁשְ ְוָקא ֶאת ַהּמִ ר ּדַ ּיָ ב ַהּצַ ּלֵ ֶכם ׁשִ ַמּדּוַע ְלַדְעּתְ א.   .8

ָרֵאל?  הּוִדים ַלֲעלֹות ִלְמִדיַנת ִיׂשְ ַהּנֹוֵגַע ִלְזכּות ַהּיְ

פֹות ֲעָרִבית,  ׂשָּ ם ּבַ י" ָרׁשּום ּגַ ח ֶאת ַעּמִ ּלַ ט "ׁשַ ּפָ ׁשְ ֶכם ַהּמִ ַמּדּוַע ְלַדְעּתְ ב.   

רּוִסית ְוַאְנְגִלית?
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ּכְַדאי לַָדַעת

י". ֶאת ַהּבּול  ח ֶאת ַעּמִ ּלַ ט "ׁשַ ּפָ ׁשְ ִנים ּבּול ְוָעָליו ַהּמִ ר ׁשָ ָרֵאל ֵהִפיץ ִלְפֵני ִמְסּפַ ּדַֹאר ִיׂשְ

ָיה ַלֲעֹזב ֶאת ַאְרָצם  ְמִדינֹות ֲעָרב ּוְבֶאְתיֹוּפְ רּוְסָיה, ּבִ ָחיּו ּבְ הּוִדים ׁשֶ ֵדי ַלֲעֹזר ַלּיְ הֹוִציאּו ּכְ

ָרֵאל. ְוַלֲעלֹות ְלִיׂשְ

ָכְך. ה ְלָכל ְיהּוִדי ָהרֹוֶצה ּבְ יג ְרׁשּות ֲעִלּיָ ִ ֵדי ְלַהׂשּ ֲעלּו ּכְ ָרֵאל ּפָ ְיהּוֵדי ָהעֹוָלם ִויהּוֵדי ְמִדיַנת ִיׂשְ



יָחָתם?  ֶלְך, ָמה ָהָיה ּתֶֹכן ׂשִ ַאְרמֹון ַהּמֶ ְרֹעה ּבְ ת ּפַ ה ֶאת ּבַ ַגׁש מׁשֶ ִאּלּו ּפָ  .9

יגּו. ֲערּו ְוַהּצִ ׁשַ

ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ֶׁשּבָאּו מֶׁשה וְַאֲהֹרן ַאל ַּפְרֹעה,  ּבָאּו ֵאלָיו ּגַם ּכָל ַמלְֵכי ָהֵאזֹור. 

ּכָל ַהְּמלָכִים ֵהבִיאּו לְַפְרֹעה ַמָּתנֹות. ֵהם ֵהבִיאּו ִאָּתם ֶאת ִּפְסלֵי ֱאֹלֵהיֶהם. 

 ָעְמדּו מֶׁשה וְַאֲהֹרן ְּבֶפַתח ָהַאְרמֹון. נְִכנְסּו ֲעבָדָיו ֶׁשל ַּפְרֹעה וְָאְמרּו לֹו: 

"ְׁשנֵי זְֵקנִים עֹוְמִדים ַּבֶּפַתח." ָאַמר לֶָהם: "יֲַעלּו."

ֵּכיוָן ֶׁשָעלּו, ִהְסַּתֵּכל ּבֶָהם ֶׁשָּמא ֵהבִיאּו לֹו ַמָּתנָה, ֶׁשָּמא ֵהבִיאּו לֹו ִאּגְרֹות 

ֵמַהֶּמלְֶך ֶׁשְּׁשלָָחם, וְֵהם ֲאִפּלּו ֹלא ָׁשֲאלּו ּבְִׁשלֹומֹו. 

ָאַמר לֶָהם: "ִמי ַאֶּתם?"

ָאְמרּו לֹו: "ְׁשלִיָחיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא." 

ָאַמר לֶָהם: "ָמה ַאֶּתם ְמַבְּקִׁשים?"

ָאְמרּו לֹו: "ֹּכה ָאַמר ה': ַׁשּלַח ֶאת ַעִּמי!"

אֹוָתּה ָׁשָעה ּכַָעס וְָאַמר: "ִמי ה' ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ְּבקֹולֹו לְִׁשֹלַח ֶאת יְִׂשָרֵאל? ֹלא 

יַָדְעִּתי ֶאת ה' וְגַם ֶאת יְִׂשָרֵאל ֹלא ֶאְׁשלַח! ִחַּפְׂשִּתי ֶאת ְׁשמֹו ַּבְּסָפִרים וְֹלא 

ָמָצאִתי. ּבָחּור הּוא אֹו זֵָקן הּוא? ַּכָּמה ֲעיָרֹות ּכַָבׁש? ַּכָּמה ְמִדינֹות ִהְכנִיַע?"

ָאְמרּו לֹו: "ֱאֹלֵהינּו, ּכֹוחֹו ּוגְבּוָרתֹו ָמלֵא עֹולָם. הּוא ָהיָה עֹוד ְּבֶטֶרם נְִבָרא 

ָהעֹולָם, וְהּוא יְִהיֶה ְּבסֹוף ּכָל ָהעֹולָם. הּוא ּבָָרא ֶאת ָהעֹולָם."

ִסּפּוֵרי ֲחכִָמים

פרק ה  �  �3

אפשר לשאול:
א. יש להניח שלא כל אחד 
יכול היה להיכנס לארמון 

פרעה, אלא היה צריך 
לקבל רשות לכך.

מהו הסיפור שסיפר החכם, 
כדי לענות על השאלה: 

כיצד נכנסו אהרון ומשה 
לארמון.

ב. מדוע אלוהים לא מוזכר 
בספרים שהיו לפרעה?

ג. מהם שלושת הדברים 
שסיפרו משה ואהרון על 

אלוהיהם?



ֶּפֶרק ז

יָך  ה: ְרֵאה ְנַתּתִ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־מׁשֶ א 

ֱאֹלִהים ְלַפְרֹעה, ְוַאֲהֹרן ָאִחיָך ִיְהֶיה 
ְנִביֶאָך. 

ךָּ ְוַאֲהֹרן  ר ֲאַצּוֶ ל־ֲאׁשֶ ר ֶאת ּכָ ה ְתַדּבֵ ַאּתָ ב 

ֵני־ ח ֶאת־ּבְ ּלַ ְרֹעה ְוׁשִ ר ֶאל־ּפַ ָאִחיָך ְיַדּבֵ
ָרֵאל ֵמַאְרצֹו.  ִיׂשְ

יִתי ֶאת־ ְרֹעה, ְוִהְרּבֵ ה ֶאת־ֵלב ּפַ ַוֲאִני ַאְקׁשֶ ג 

ֶאֶרץ ִמְצָרִים.  ֹאֹתַתי ְוֶאת־מֹוְפַתי ּבְ
י ֶאת־ָיִדי  ְרֹעה ְוָנַתּתִ ַמע ֲאֵלֶכם ּפַ ְוֹלא־ִיׁשְ ד 

י  ִמְצָרִים, ְוהֹוֵצאִתי ֶאת־ִצְבֹאַתי ֶאת־ַעּמִ ּבְ
ָפִטים  ׁשְ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבִ ְבֵני־ִיׂשְ

ֹדִלים.  ּגְ
ְנֹטִתי  י־ֲאִני ְיהָוה ּבִ ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ּכִ ה 

ֵני־ ֶאת־ָיִדי ַעל־ִמְצָרִים, ְוהֹוֵצאִתי ֶאת־ּבְ
ָרֵאל ִמּתֹוָכם.  ִיׂשְ

ה ְיהָוה ֹאָתם  ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ה ְוַאֲהֹרן ּכַ ַעׂש מׁשֶ ַוּיַ ו 

ן ָעׂשּו.  ּכֵ
לׁש  ן־ׁשָ ָנה ְוַאֲהֹרן ּבֶ ֹמִנים ׁשָ ן־ׁשְ ה ּבֶ ּומׁשֶ ז 

ְרֹעה. ָרם ֶאל־ּפַ ַדּבְ ָנה ּבְ ֹמִנים ׁשָ ּוׁשְ
ה ְוֶאל־ַאֲהֹרן ֵלאֹמר:  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־מׁשֶ ח 

נּו ָלֶכם  ְרֹעה ֵלאֹמר ּתְ ר ֲאֵלֶכם ּפַ י ְיַדּבֵ ּכִ ט 

ָך  מֹוֵפת, ְוָאַמְרּתָ ֶאל־ַאֲהֹרן ַקח ֶאת־ַמּטְ
ין. ֵלְך ִלְפֵני־ַפְרֹעה ְיִהי ְלַתּנִ ְוַהׁשְ

ר: סּוק יג ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
י  ין. ַחְרֻטּמֵ ל ַאֲהֹרן ְלַתּנִ הּו ׁשֶ ְרֹעה ָהַפְך ַמּטֵ ַאְרמֹון ּפַ ּבְ

ְך. ם ֵהם ּכָ ִמְצַרִים ָעׂשּו ּגַ

ַמע  ְרֹעה ִיׁשְ יָך ֱאֹלִהים ְלַפְרֹעה – ּפַ ְרֵאה ְנַתּתִ א 
ִליַח ֱאֹלִהים.  ה ׁשְ י ַאּתָ קֹוְלָך, ּכִ ּבְ

מֹו  ָבֶריָך ּכְ ים ֶאת ּדְ ְנִביֶאָך – ַאֲהֹרן ִיְמֹסר ָלֲאָנׁשִ  
ים.  ְבֵרי ֱאֹלִהים ָלֲאָנׁשִ ִביא מֹוֵסר ֶאת ּדִ ּנָ ׁשֶ

ְרֹעה – ֲאִני ֶאְגֹרם ְלַפְרֹעה  ה ֶאת־ֵלב ּפַ ַוֲאִני ַאְקׁשֶ ג 
ר ְלַהֲעִניׁש  ְהֶיה ֶאְפׁשָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ן ְוַסְרָבן, ּכְ ִלְהיֹות ַעְקׁשָ

ה. ָעׂשָ י ָהַאְכָזִרּיּות ׁשֶ ל ַמֲעׂשֵ אֹותֹו ַעל ּכָ
ֶאת־ֹאֹתַתי ְוֶאת־מֹוְפַתי – ִסיָמִנים אֹו הֹוָכחֹות.   

י ֶאת־ָיִדי – ַאֲעִניׁש.  ְוָנַתּתִ ד 

יָקה ְצַרִים ָהַעּתִ ין – ִצּיּור ִמּמִ ּנִ ּתַ

ֵדי ְלהֹוִכיַח  נּו ִסיָמן אֹו אֹות ּכְ נּו ָלֶכם מֹוֵפת – ּתְ ּתְ ט 
ֶאת ּכֹוֲחֶכם.
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ֲעׂשּו ֵכן  ְרֹעה ַוּיַ ה ְוַאֲהֹרן ֶאל־ּפַ ֹבא מׁשֶ ַוּיָ י 

הּו  ֵלְך ַאֲהֹרן ֶאת־ַמּטֵ ׁשְ ה ְיהָוה, ַוּיַ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ּכַ
ין.  ִלְפֵני ַפְרֹעה ְוִלְפֵני ֲעָבָדיו ַוְיִהי ְלַתּנִ

ִפים  ְ ְרֹעה ַלֲחָכִמים ְוַלְמַכּשׁ ם־ּפַ ְקָרא ּגַ ַוּיִ יא 

ַלֲהֵטיֶהם  י ִמְצַרִים ּבְ ֲעׂשּו ַגם־ֵהם ַחְרֻטּמֵ ַוּיַ
ן.  ּכֵ

יִנם,  ְהיּו ְלַתּנִ הּו ַוּיִ ִליכּו ִאיׁש ַמּטֵ ׁשְ ַוּיַ יב 

ה־ַאֲהֹרן ֶאת־ַמּטָֹתם.  ְבַלע ַמּטֵ ַוּיִ
ר  ֲאׁשֶ ַמע ֲאֵלֶהם ּכַ ְרֹעה ְוֹלא ׁשָ ֱחַזק ֵלב ּפַ ַוּיֶ יג 

ר ְיהָוה. ּבֶ ּדִ
ְרֹעה,  ֵבד ֵלב ּפַ ה: ּכָ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־מׁשֶ יד 

ח ָהָעם.  ּלַ ֵמֵאן ְלׁשַ
ְיָמה  ה ֹיֵצא ַהּמַ ּבֶֹקר ִהּנֵ ְרֹעה ּבַ ֵלְך ֶאל־ּפַ טו 

ה  ּטֶ ַפת ַהְיֹאר, ְוַהּמַ ְבּתָ ִלְקָראתֹו ַעל־ׂשְ ְוִנּצַ
ָיֶדָך.  ח ּבְ ּקַ ְך ְלָנָחׁש ּתִ ר־ֶנְהּפַ ֲאׁשֶ

ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו: ְיהָוה ֱאֹלֵהי ָהִעְבִרים  טז 

י  ח ֶאת־ַעּמִ ּלַ ָלַחִני ֵאֶליָך ֵלאֹמר, ׁשַ ׁשְ
ַמְעּתָ ה ֹלא־ׁשָ ר, ְוִהּנֵ ְדּבָ ּמִ  ְוַיַעְבֻדִני ּבַ

ַעד־ּכֹה. 
י ֲאִני ְיהָוה.  ַדע ּכִ ֹזאת ּתֵ ּכֹה ָאַמר ְיהָוה: ּבְ יז 

ָיִדי ר־ּבְ ה ֲאׁשֶ ּטֶ ּמַ ה ּבַ ה ָאֹנִכי ַמּכֶ  ִהּנֵ
ְיֹאר ְוֶנֶהְפכּו ְלָדם.  ר ּבַ ִים ֲאׁשֶ ַעל־ַהּמַ

מּות ּוָבַאׁש ַהְיֹאר  ְיֹאר ּתָ ר־ּבַ ָגה ֲאׁשֶ ְוַהּדָ יח 

ּתֹות ַמִים ִמן־ַהְיֹאר. ְוִנְלאּו ִמְצַרִים ִלׁשְ

ְדעּו ַלֲעׂשֹות  ּיָ י ִמְצַרִים – ַחְכֵמי ִמְצַרִים ׁשֶ ַחְרֻטּמֵ יא 
ּוף ּוְקָסִמים. ּשׁ י ּכִ ַמֲעׂשֵ

ָעׂשּו.  ָסִמים ׁשֶ ִפים ּוַבּקְ ׁשָ ּכְ ַלֲהֵטיֶהם – ּבַ ּבְ  

סּוק כה: סּוק יד ַעד ּפָ  ִמּפָ
ַלח ֶאת  ִאם ֹלא ִיׁשְ ְרֹעה, ׁשֶ ה ְוַאֲהֹרן ִהְזִהירּו ֶאת ּפַ מׁשֶ

ה ֶאת ִמְצַרִים. ָרֵאל, ֱאֹלִהים ַיּכֶ ֵני ִיׂשְ  ּבְ
ם. ה ָהִראׁשֹוָנה ָהְיָתה: ּדָ ּכָ ַהּמַ

ׁש ּוְמָסֵרב. ְרֹעה ִמְתַעּקֵ ְרֹעה – ּפַ ֵבד ֵלב ּפַ ּכָ יד 
ים, ְמָסֵרב.  ֵמֵאן – ֵאינֹו ַמְסּכִ  

אֹור.  ַפת ַהּיְ ְיָמה – יֹוֵצא ֶאל ׂשְ ה ֹיֵצא ַהּמַ ִהּנֵ טו 

אֹור. ּוָבַאׁש ַהְיֹאר – ֵריַח ַרע ַיֲעֶלה ֵמַהּיְ יח 
ְוִנְלאּו – ֹלא יּוְכלּו.  
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ה: ֱאֹמר ֶאל־ַאֲהֹרן:  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־מׁשֶ יט 

ָך ּוְנֵטה־ָיְדָך ַעל־ֵמיֵמי ִמְצַרִים,  ַקח ַמּטְ
ַעל־ַנֲהֹרָתם, ַעל־ְיֹאֵריֶהם ְוַעל־ַאְגֵמיֶהם 
ל־ִמְקֵוה ֵמיֵמיֶהם ְוִיְהיּו־ָדם, ְוָהָיה  ְוַעל ּכָ
ָכל־ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוָבֵעִצים ּוָבֲאָבִנים.  ָדם ּבְ
ה ְיהָוה  ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ה ְוַאֲהֹרן ּכַ ֲעׂשּו־ֵכן מׁשֶ ַוּיַ כ 

ְיֹאר  ר ּבַ ִים ֲאׁשֶ ְך ֶאת־ַהּמַ ה ַוּיַ ּטֶ ּמַ ֶרם ּבַ ַוּיָ
ל־ ָהְפכּו ּכָ ְלֵעיֵני ַפְרֹעה ּוְלֵעיֵני ֲעָבָדיו, ַוּיֵ

ְיֹאר ְלָדם.  ר־ּבַ ִים ֲאׁשֶ ַהּמַ
ְבַאׁש ַהְיֹאר  ְיֹאר ֵמָתה ַוּיִ ר־ּבַ ָגה ֲאׁשֶ ְוַהּדָ כא 

ּתֹות ַמִים ִמן־ַהְיֹאר,  ְוֹלא־ָיְכלּו ִמְצַרִים ִלׁשְ
ָכל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים.  ם ּבְ ַוְיִהי ַהּדָ

ָלֵטיֶהם,  י ִמְצַרִים ּבְ ֲעׂשּו־ֵכן ַחְרֻטּמֵ ַוּיַ כב 

ר  ֲאׁשֶ ַמע ֲאֵלֶהם ּכַ ְרֹעה ְוֹלא־ׁשָ ֱחַזק ֵלב־ּפַ ַוּיֶ
ר ְיהָוה.  ּבֶ ּדִ

ת ִלּבֹו  יתֹו, ְוֹלא־ׁשָ ֹבא ֶאל־ּבֵ ְרֹעה ַוּיָ ֶפן ּפַ ַוּיִ כג 

ם־ָלֹזאת.  ּגַ
רּו ָכל־ִמְצַרִים ְסִביֹבת ַהְיֹאר ַמִים  ְחּפְ ַוּיַ כד 

יֵמי  ּתֹת ִמּמֵ י ֹלא ָיְכלּו ִלׁשְ ּתֹות, ּכִ ִלׁשְ
ַהְיֹאר. 

ְבַעת ָיִמים ַאֲחֵרי ַהּכֹות־ְיהָוה  ֵלא ׁשִ ּמָ ַוּיִ כה 

ֶאת־ַהְיֹאר.

ָך ּוְנֵטה־ָיְדָך – הֹוֵרד ֶאת ָיְדָך ָהאֹוֶחֶזת  ַקח ַמּטְ יט 
אֹור.  י ַהּיְ ַלּפֵ ֲאַלְכסֹון ּכְ ה ּבַ ּטֶ ּמַ ּבַ

ם ֵלב.  ת ִלּבֹו – ֹלא ׂשָ ְוֹלא־ׁשָ כג 

ְבָעה  ל ׁשִ ַמן ׁשֶ ם ַהּזְ ּיֵ ְבַעת ָיִמים – ִהְסּתַ ֵלא ׁשִ ּמָ כה ַוּיִ
ָבם  ם, ְוַאַחר ָחְזרּו ְלַמּצָ אֹור ּדָ ּבֹו ָהיּו ֵמי ַהּיְ ָיִמים, ׁשֶ

ַהּקֹוֵדם.

ם -  ת ַהּדָ  ַמּכַ
קֹוִביץ לֹום מֹוׁשְ ר ׁשָ ִצּיֵ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק ז

אֱֹלִהים ָׁשלַח ׁשּוב ֶאת מֶׁשה וְֶאת אֲַהֹרן אֶל ַּפְרעֹה

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק יג

יר. ט ַמְסּבִ ּפָ ְתבּו ִמׁשְ ָכל ִאּיּור? ּכִ ָמה קֹוֶרה ּבְ  .1

א.

ב.

ג.

ד.
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ְרֹעה – ה ְוַאֲהֹרן ִלְפֵני ּפַ  מׁשֶ
ר גּוְסָטב דֹוֶרה ִצּיֵ

סּוק ה: ִקְראּו ֶאת ּפָ  .1

י־ֲאִני ְיהָוה  ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ּכִ
ְנֹטִתי ֶאת־ָיִדי ַעל־ִמְצָרִים,  ּבִ

ָרֵאל ִמּתֹוָכם. ֵני־ִיׂשְ  ְוהֹוֵצאִתי ֶאת־ּבְ
ט ָהאֹוֵמר: ּפָ ׁשְ ֲחרּו ְוִכְתבּו ַרק ֶאת ַהּמִ ּבַ  .2 

ת ה׳. ֻדּלַ ירּו ֶאת ּגְ ְצִרים ַיּכִ א. ַהּמִ

ָרֵאל ֵמַעְבדּות ִמְצַרִים. ֵני ִיׂשְ ְחֵרר ֶאת ּבְ ב. ֱאלִֹהים ְיׁשַ  

תּוב:  סּוק ט ּכָ ּפָ ּבַ  .3

נּו ָלֶכם מֹוֵפת...״  ְרֹעה ֵלאֹמר ּתְ ר ֲאֵלֶכם ּפַ י ְיַדּבֵ ״ּכִ
ֵני ֳאָפִנים: ׁשְ ר ְלָפֵרׁש ״מֹוֵפת״ ּבִ ּלֹון ֶאְפׁשָ י ַהּמִ ַעל ּפִ    

א. מֹוֵפת – ֵנס.

ְגָמה טֹוָבה. ב. מֹוֵפת – ּדֻ   

ֶרת. ְחּבֶ ּמַ ְתבּו ּבַ סּוק? ּכִ ּפָ ה ״מֹוֵפת״ ּבַ ּלָ ים ַמְתִאים ַלּמִ רּוׁשִ ֵאיֶזה ִמן ַהּפֵ

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ּיֹוִציא ֶאת ּבְ ְצִרים, ִלְפֵני ׁשֶ ַמּדּוַע ָרָצה ֱאלִֹהים ְלַהֲעִניׁש ֶאת ַהּמִ א.   .4

ְצַרִים? ִמּמִ
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 .4
א. התלמידים יאמרו, 
שהמצרים ייענשו על 

הגזרות, על ההתאכזרות 
ועל הסבל שגרמו.

יש להבהיר שההבדל בין 
הפעולות שמשה ואהרון 
עושים אינו מכוחם אלא 

מכוחו של אלהים.



ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק ז

 אֱֹלִהים הֶעֱנִיׁש ֶאת הִַּמצְִרים,
וְכָל הַַּמיִם ּבְִמצְַריִם הָפְכּו ּדָם

ִקְראּו ִמּפָסּוק יד עַד ּפָסּוק כה

ִאים: ִטים ַהּבָ ּפָ ׁשְ ף ַלּמִ ּתָ ׁשֻ ָמה ַהּמְ  .1

ְרֹעה״ ֱחַזק ֵלב ּפַ ״ַוּיֶ  

ְרֹעה״ ֵבד ֵלב ּפַ ״ּכָ  

ח ָהָעם״ ּלַ ״ֵמֵאן ְלׁשַ  

ָכל ִאּיּור: ירּו ָמה קֹוֶרה ּבְ ַסח - ַהְסּבִ ל ּפֶ דֹות ׁשֹונֹות ׁשֶ 2. ִלְפֵניֶכם ִאיּוִרים ֵמַהּגָ

ב. א.
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אֹור? ְוָקא ַעל ַהּיְ ה ָהִראׁשֹוָנה ּדַ ּכָ ה ה' ֶאת ַהּמַ ַמּדּוַע ִהּכָ  .3

ירּו. ֲערּו ְוַהְסּבִ ׁשַ  

ְתבּו. יגּו אֹו ּכִ ם, ַהּצִ ת ַהּדָ ְזַמן ַמּכַ ֵני ְיָלִדים ּבִ ין ׁשְ יָחה ּבֵ ְמְינּו ׂשִ 4. ּדַ

ג.

ִלים ַמִים  ֶביָה ְמַקּבְ ִרית. ּתֹוׁשָ ִמים. ָהָאֶרץ ִמְדּבָ ׁשָ ִמְצַרִים לֹא יֹוְרִדים ּגְ ּבְ  

ילּוס. ָיֵמינּו הּוא ִנְקָרא: ַהּנִ ִמְצַרִים. ּבְ דֹול ַהּזֹוֵרם ּבְ הּוא ָנָהר ּגָ אֹור", ׁשֶ ֵמ"ַהּיְ

ה ְוַרֲחָצה. ִתּיָ ּמּוׁש יֹוְמיֹוִמי: ׁשְ אֹור ְלׁשִ ֲאבּו ַמִים ֵמַהּיְ ְצִרים ׁשָ ַהּמִ   

דֹוֵתיֶהם. ָקַית ׂשְ אֹור ְלַהׁשְ ָעלֹות ְוֶהֱעִבירּו ַמִים ֵמַהּיְ ֵהם ָחְפרּו ּתְ  

ִמְצַרִים. ׁש ּבְ אֹור ָהָיה ְמֻקּדָ  ַהּיְ

ּכְַדאי לַָדַעת
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בהמשך אפשר לספר, שיש 

על כך תשובות שונות:
פגיעה במקור מים עיקרי 

במצרים.
פגיעה במצרים, שראו 
ביאור ֵאל, היא פגיעה 

באלוהיהם, המוכיחה את 
עליונותו ואת כוחו של ה '.



ה׳ הֶעֱנִיׁש ֶאת ִמצְַריִם ּבְעֶֶׂשר ַמּכֹות

ִקְראּו ֶּפֶרק ז ִמּפָסּוק כו עַד ּפָסּוק כט, ּוְפָרִקים ח עַד י

ּמּוִדים. ָתְכִנית ַהּלִ לּוִלים ּבְ ָרִקים ֵאּלּו ֵאיָנם ּכְ ּפְ

ָרִקים, ִקְראּו: ִלְפֵניֶכם ּתֶֹכן ַהּפְ

ָהרֹות,  הּו ַעל ַהּנְ ה ֶאת ַמּטֵ ַאֲהֹרן ִהּטָ

ִים ְוִכּסּו  ִעים ָעלּו ִמן ַהּמַ ּוְצַפְרּדֵ

ׁש  ּקֵ ְרֹעה ּבִ ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים. ּפַ ֶאת ּכָ

ִסירּו ֶאת  ּיָ ה ּוֵמַאֲהֹרן ׁשֶ ִמּמׁשֶ

ִעים.  ַפְרּדֵ ַהּצְ

הּו  ַמּטֵ ה ּבְ ַאֲהֹרן ִהּכָ

ת  ַעל ֲעַפר ָהָאֶרץ, ּוַמּכַ

ָאָדם  ָטה ּבָ ְ ּשׁ ים ִהְתּפַ ּנִ ּכִ
ֵהמֹות.  ּוַבּבְ

ק  ים ִנּסּו ְלַסּלֵ ַהַחְרֻטּמִ

ים, ַאְך לֹא  ּנִ ֶאת ַהּכִ

ִהְצִליחּו. ֵהם ֶנֶאְלצּו 

ְרֹעה,  ְפֵני ּפַ ְלהֹודֹות ּבִ

לַֹח  ׁש ְוֵסֵרב ִלׁשְ ְרֹעה ִהְתַעּקֵ ל ה׳. ּפַ דֹול ׁשֶ ֶדת ַעל ּכֹוחֹו ַהּגָ ים ְמַלּמֶ ּנִ ת ַהּכִ ּכַ ּמַ ׁשֶ

ָרֵאל. ֵני ִיׂשְ ֶאת ּבְ
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המכות שמסופר עליהן 
בפרקים אלו, אינן נכללות 
בתכנית הלימודים. הבאנו 

את תוכן הפרקים כדי 
ליצור רצף סיפורי.

אפשר להציע לתלמידים 
לקרוא את התוכן.

אפשר לספר להם את 
התוכן ולשלב פסוקי מפתח 

מהתורה.
אפשר להקליט ולהשמיע 

לתלמידים.
לאחר הבנת התוכן אפשר 
לשאול מספר שאלות כגון:

מי נפגע במכות?
האם היתה אזהרה 

מוקדמת לפני המכה?
איך הגיב פרעה על כל 

מכה?
מה רצה אלוהים ללמד את 

פרעה ואת המצרים?
במהלך העיסוק במכות 

אנו מציעות למורה להוסיף 
או לגרוע כרצונה תוך 

התחשבות במגבלות הזמן 
ובתכנית הלימודים.



ֵני  ַלח ֶאת ּבְ ׁשְ ּיִ ּנּו ׁשֶ אֹור, ִלְדרׁש ִמּמֶ ְרֹעה ְלַיד ַהּיְ ה ִלְפּגׁש ֶאת ּפַ ה ַעל מׁשֶ ה׳ ִצּוָ

ת ָערֹוב. ַמּכַ ִאם ְיָסֵרב, ַיֲעִניׁש ֱאלִֹהים ֶאת ִמְצַרִים ּבְ ָרֵאל ּוְלַהְזִהיר אֹותֹו ׁשֶ  ִיׂשְ

ּלֹא  ִחיד ׁשֶ ְצִרים ּוְבַאְדָמָתם. ָהֵאזֹור ַהּיָ ּמִ עּו ּבַ יִקים ִיְפּגְ ים ַמּזִ ֲעֵלי ַחּיִ ל ִמיֵני ּבַ ּכָ

ת ָערֹוב ַעל ִמְצַרִים. ָאה ַמּכַ ן. ְוָאֵכן, ּבָ ָערֹוב ִיְהֶיה ֶאֶרץ ּגׁשֶ ַגע ּבֶ ִיּפָ

ׁש  ה ְוֶאת ַאֲהֹרן ּוִבּקֵ ְרֹעה ִהְזִעיק ֶאת מׁשֶ ּפַ

ְתמּוָרה  ת ֶהָערֹוב. ּבִ ִסירּו ֶאת ַמּכַ ּיָ ֵמֶהם ׁשֶ

ָרֵאל ֻיְרׁשּו ִלְזּבַֹח ַלה׳  ֵני ִיׂשְ ּבְ ְרֹעה ׁשֶ יַע ּפַ ִהּצִ

תֹוְך ִמְצַרִים.  ּבְ

ה ָלֶהם  ְרֹעה ַיְרׁשֶ ּפַ יְך ִלְדרׁש ׁשֶ ה ִהְמׁשִ מׁשֶ

ים, ַאְך  ְרֹעה ִהְסּכִ ר. ּפַ ְדּבָ ּמִ ִלְזּבַֹח ַלה׳ ּבַ

ְרעֹה  ת ֶהָערֹוב, ִהְתָחֵרט ּפַ ְסָקה ַמּכַ ר ּפָ ֲאׁשֶ ּכַ

ַלח ֶאת ָהָעם. ְולֹא ׁשָ

ִאם לֹא  ְרֹעה ׁשֶ ה ִהְזִהיר ֶאת ּפַ מׁשֶ

ע  ְפּגַ ָרֵאל, ּתִ ֵני ִיׂשְ ְחֵרר ֶאת ּבְ ְיׁשַ

ל ִמְצַרִים,  ְקֶנה ׁשֶ ּמִ ֶבר ּבַ ַפת ּדֶ ַמּגֵ

ָרֵאל.  ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ְקֶנה ׁשֶ ּמִ ַאְך לֹא ּבַ

ְוָאֵכן, ְלָמֳחָרת ֵמתּו ַהּצֹאן, ַהּסּוִסים, 

ל  ָקר ׁשֶ ים ְוַהּבָ ַמּלִ ַהֲחמֹוִרים, ַהּגְ

ֵסרּובֹו ְולֹא  יְך ּבְ ְרֹעה ִהְמׁשִ ִמְצַרִים. ּפַ

ָרֵאל. ֵני ִיׂשְ ַלח ֶאת ּבְ ׁשָ

יַח ְוָזְרקּו  ה ְוַאֲהֹרן ּפִ ִמְצַות ה׳ ָלְקחּו מׁשֶ ּבְ

ר  ּזֵ ִהְתּפַ ְרֹעה. ָהָאָבק, ׁשֶ ַמִים ְלֵעיֵני ּפַ ָ אֹותֹו ַלּשׁ

ָאָדם  ִחין, ַמֲחַלת עֹור, ּבָ ַרם ׁשְ ָכל ָהָאֶרץ, ּגָ ּבְ

ֵהָמה. ּוַבּבְ

ִחין. ׁשְ י ִמְצַרִים ָחלּו ּבִ ם ַחְרֻטּמֵ  ּגַ

ַמע ְלִדְבֵרי ה׳. ׁש ְולֹא ׁשָ יְך ְלִהְתַעּקֵ ְרֹעה ִהְמׁשִ ּפַ
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ְרֹעה  ה ִהְזִהיר ֶאת ּפַ מׁשֶ

ּלֹא  ֵבד, ׁשֶ ָרד ּכָ ָמֳחָרת ֵיֵרד ּבָ ּלְ ׁשֶ

ִמְצַרִים.  מֹוהּו ּבְ ָהָיה עֹוד ּכָ

ְצאּו  ּמָ ּיִ ים ׁשֶ ים ּוַבֲעֵלי ַחּיִ ֲאָנׁשִ

ָרד  חּוץ, ָימּותּו. ְוָאֵכן, ּבָ ּבַ

ָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוָפַגע  ה ּבְ ִהּכָ

ֵהָמה ּוָבָאָדם. ּבְ ה, ּבַ ְמִחּיָ ּצִ  ּבַ

ה ְוֶאת  ְרֹעה ִהְזִעיק ֶאת מׁשֶ ּפַ

ׁשּו  ּקְ ִעים. ּבַ י ְרׁשָ יק, ַוֲאִני ְוַעּמִ ְפֵניֶהם: ״ָחָטאִתי, ֱאלִֹהים ַצּדִ ַאֲהֹרן ְוהֹוָדה ּבִ

ה  ּמׁשֶ ם ַאֲחֵרי ׁשֶ ֶכם.״ ַאְך ּגַ ַלח ֶאת ַעּמְ ָרד, ַוֲאִני ֶאׁשְ ִסיר ֶאת ַהּבָ ּיָ ֵמֱאלִֹהים ׁשֶ

ְרֹעה ֶאת ַהְבָטָחתֹו. ם ּפַ ַסק, ׁשּוב לֹא ִקּיֵ ָרד ּפָ ׁש ֵמֱאלִֹהים ְוַהּבָ ּקֵ  ּבִ

ֵני  ְרֹעה ִמּפְ ה ִהְזִהיר ֶאת ּפַ מׁשֶ

ה, ַלֲהקֹות ֲחָרִקים  ת ַאְרּבֶ ַמּכַ
ִמידּו  דֹות ְוַיׁשְ טּו ַעל ַהּשָׂ ְפׁשְ ּיִ ׁשֶ

ּדּוֵלי  ָמִחים ְוֶאת ּגִ ֶאת ַהּצְ

ָרד. ּנֹוְתרּו ַאֲחֵרי ַהּבָ ֶדה ׁשֶ ַהּשָׂ

ּנּו  ׁשּו ִמּמֶ ּקְ ְרֹעה ּבִ ַעְבֵדי ּפַ

ֵדי  ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ַלח ֶאת ּבְ ׁשְ ּיִ ׁשֶ

יל ֶאת ִמְצַרִים.  ְלַהּצִ

ר  ֲאׁשֶ ה ְוֶאת ַאֲהֹרן, ִמי ִיְהיּו ַההֹוְלִכים ַלֲעֹבד ֶאת ה׳. ּכַ ַאל ֶאת מׁשֶ ְרֹעה ׁשָ ּפַ

ְלַבד ֵיְלכּו ַלֲעֹבד ֶאת ה׳. ָבִרים ּבִ ַהּגְ יַע ׁשֶ ל ָהָעם ֵיֵלְך, ִהּצִ ּכָ ַמע ׁשֶ  ׁשָ

ה ִלְתׁשּוָבָתם. ִחּכָ ִלי ׁשֶ ה ְוֶאת ַאֲהֹרן ּבְ ֵרׁש ֶאת מׁשֶ ְרֹעה ּגֵ ּפַ

ה ַאְרּבֶ
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ה ָאַכל  ֵני ָהָאֶרץ. ָהַאְרּבֶ ּסּו ֶאת ּפְ ה, ְוֵהן ּכִ רּוַח ִמְזָרִחית ֵהִביָאה ַלֲהקֹות ַאְרּבֶ

ָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים.  ֶדה, ְולֹא הֹוִתיר ׁשּום ֶיֶרק ּבְ ב ַהּשָׂ ל ֵעׂשֶ רֹות ְוֶאת ּכָ ל ַהּפֵ ֶאת ּכָ

ִסיר ֶאת  ּיָ ׁשּו ֵמֱאלֵֹהיֶכם ׁשֶ ּקְ ה ְוַאֲהֹרן: ״ָחָטאִתי, ּבַ ְפֵני מׁשֶ ן ּבִ ְרֹעה ִהְתַחּנֵ ּפַ

ה  ּוּון ָהרּוַח. ָהַאְרּבֶ ה ְוַאֲהֹרן ְוָהַפְך ֶאת ּכִ ת מׁשֶ ׁשַ ר ְלַבּקָ ה.״ ֱאלִֹהים ֶנְעּתַ ָהַאְרּבֶ

ְרֹעה, ְוַגם  ק ֶאת ֵלב ּפַ יְך ְוִחּזֵ ֲעָרִבית ֶאל ּתֹוְך ַים סּוף. ה׳ ִהְמׁשִ רּוַח ַהּמַ א ּבָ ִנּשָׂ

ָרֵאל. ֵני ִיׂשְ ַלח ֶאת ּבְ ַעם לֹא ׁשָ ַהּפַ

ְך  ַמִים, ְוחׁשֶ ָ ה ָנָטה ָידֹו ַלּשׁ מׁשֶ

ְך  ה ֶאת ִמְצַרִים ְלֶמׁשֶ ּסָ ֵבד ּכִ ּכָ

ּוֵבי  ִיּשׁ ה ָיִמים. ַרק ּבְ לֹוׁשָ ׁשְ

ְרֹעה  ָרֵאל ָהָיה אֹור. ּפַ ֵני ִיׂשְ ּבְ

לַֹח  ים ִלׁשְ ה ְוִהְסּכִ ָקָרא ְלמׁשֶ

ַרׁש  ה ּדָ ל ָהָעם. מׁשֶ ֶאת ּכָ

ם,  חּו ִעּמָ ְקֶנה ִיּקְ ם ֶאת ַהּמִ ּגַ ׁשֶ

ּיּוְכלּו ִלְזּבַֹח ַלה׳. ׁשּוב  ֵדי ׁשֶ ּכְ

ם ַלֲהֹרג אֹותֹו, ִאם  ה ְוִאּיֵ ת מׁשֶ ְרֹעה ֵסֵרב ִלְדִריׁשַ ְרֹעה. ּפַ ה ה׳ ֶאת ֵלב ּפַ ִהְקׁשָ

ה ִלְראֹותֹו. ָיׁשּוב מׁשֶ

ַדאי ָלַדַעת" ַוֲענּו: ִקְראּו ֶאת "ּכְ

יֶכם? ְגָמאֹות נֹוָספֹות ֵמַחּיֵ ַהִאם ּתּוְכלּו ָלֵתת ּדֻ

ּכְַדאי לַָדַעת

ּלֹא ָהיּו ַאְחָרִאים ְלִסְבָלם ם ִמְצִרים ׁשֶ עּו ּגַ ֹונֹות ִנְפּגְ ַמּכֹות ִמְצַרִים ַהּשׁ ּבְ

ָרֵאל. ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ׁשֶ

ע ְוֵאינֹו ִנְזָעק ׁשַ ֲעׂשּו ָעֶול אֹו ּפֶ ּנַ רֹוֶאה ְויֹוֵדַע ׁשֶ י ׁשֶ ּמִ ְך ָלְמדּו ֲחָז״ל ׁשֶ ִמּכָ

ה.  ֲעׂשֶ ף ַלּמַ ּתָ ַלֲעֹזר, הֹוֵפְך ׁשֻ
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ה? ל ַמּכָ ֶמת ִלְפֵני ּכָ ָנה ַאְזָהָרה ֻמְקּדֶ ַהִאם ִנּתְ  .1

ּכֹות:  יעּו ַהּמַ ּפִ ֶכם ִהׁשְ ֵאיְך ְלַדְעּתְ  .2

ֵבי ִמְצַרִים?   א. ַעל ּתֹוׁשָ  

ָרֵאל? ֵני ִיׂשְ ב. ַעל ּבְ  

אֹות: ימֹות ַהּבָ ׂשִ ֲחרּו ַאַחת ֵמַהּמְ ּבַ  .3

ְמיֹוְנֶכם. ַיד ּדִ רּו ּכְ יכּו ְוַסּפְ ת…" ַהְמׁשִ ְזַמן ַמּכַ ְרֹעה ּבִ ַאְרמֹון ּפַ י ּבְ "ִהְתָאַרְחּתִ א.   

ַיד  רּו ּכְ ְתבּו אֹו ַצּיְ ת… ָרִאיִתי…" ּכִ ְזַמן ַמּכַ ִמְצַרִים ּבִ י ַרְגִלי ּבְ ְרּתִ ב.  "ִסּיַ  

ְמיֹוְנֶכם. ּדִ

ל  דֹות ׁשֹונֹות ׁשֶ ַהּגָ ל ַמּכֹות ִמְצַרִים ּבְ צּוָגה ׁשֶ ה ְוִעְרכּו ּתְ ּתָ ג.  ָהִביאּו ַלּכִ  

ַסח. ּפֶ

ִני ֵ ֶסל ַרַעְמֵסס ַהׁשּ ּפֶ
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ֶּפֶרק יא

ה: עֹוד ֶנַגע ֶאָחד  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־מׁשֶ א 

ְרֹעה ְוַעל־ִמְצַרִים, ַאֲחֵרי־ֵכן  ָאִביא ַעל־ּפַ
ֵרׁש  ָלה ּגָ חֹו ּכָ ּלְ ׁשַ ה, ּכְ ח ֶאְתֶכם ִמּזֶ ּלַ ְיׁשַ

ה.  ְיָגֵרׁש ֶאְתֶכם ִמּזֶ
ֲאלּו ִאיׁש ֵמֵאת  ָאְזֵני ָהָעם, ְוִיׁשְ ר־ָנא ּבְ ּבֶ ּדַ ב 

ֵלי־ֶכֶסף ּוְכֵלי  ה ֵמֵאת ְרעּוָתּה ּכְ ָ ֵרֵעהּו ְוִאּשׁ
ָזָהב. 

ֵעיֵני ִמְצָרִים,  ן ְיהָוה ֶאת־ֵחן ָהָעם ּבְ ּתֵ ַוּיִ ג 

ֶאֶרץ ִמְצַרִים  דֹול ְמֹאד ּבְ ה ּגָ ם ָהִאיׁש מׁשֶ ּגַ
ֵעיֵני ַעְבֵדי־ַפְרֹעה ּוְבֵעיֵני ָהָעם. ּבְ

ְיָלה  ֲחֹצת ַהּלַ ה: ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ּכַ ַוּיֹאֶמר מׁשֶ ד 

תֹוְך ִמְצָרִים.  ֲאִני יֹוֵצא ּבְ
כֹור  ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבְ כֹור ּבְ ל־ּבְ ּוֵמת ּכָ ה 

ְפָחה,  ִ כֹור ַהּשׁ ְסאֹו ַעד ּבְ ב ַעל־ּכִ ְרֹעה ַהּיׁשֵ ּפַ
ֵהָמה.  כֹור ּבְ ר ַאַחר ָהֵרָחִים, ְוֹכל ּבְ ֲאׁשֶ

ָכל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים,  ְוָהְיָתה ְצָעָקה ְגֹדָלה ּבְ ו 

ֹמהּו ֹלא ִנְהָיָתה ְוָכֹמהּו ֹלא תִֹסף.  ר ּכָ ֲאׁשֶ
ֶלב ְלׁשֹנֹו  ָרֵאל ֹלא ֶיֱחַרץ־ּכֶ ֵני ִיׂשְ ּוְלֹכל ּבְ ז 

ר  ְדעּון ֲאׁשֶ ֵהָמה, ְלַמַען ּתֵ ְלֵמִאיׁש ְוַעד־ּבְ
ָרֵאל. ין ִמְצַרִים ּוֵבין ִיׂשְ ַיְפֶלה ְיהָוה ּבֵ

ֲחוּו־ִלי  ּתַ ה ֵאַלי ְוִהׁשְ ְוָיְרדּו ָכל־ֲעָבֶדיָך ֵאּלֶ ח 

ַרְגֶליָך,  ר־ּבְ ה ְוָכל־ָהָעם ֲאׁשֶ ֵלאמֹר ֵצא ַאּתָ
ְרעֹה  ֵצא ֵמִעם־ּפַ ְוַאֲחֵרי־ֵכן ֵאֵצא, ַוּיֵ

ֳחִרי־ָאף. ּבָ
ַמע ֲאֵליֶכם  ה: ֹלא־ִיׁשְ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־מׁשֶ ט 

ֶאֶרץ ִמְצָרִים.  ְרֹעה ְלַמַען ְרבֹות מֹוְפַתי ּבְ ּפַ
ל־ַהּמְֹפִתים  ה ְוַאֲהֹרן ָעׂשּו ֶאת־ּכָ ּומׁשֶ י 

ק ְיהָוה ֶאת־ֵלב  ה ִלְפֵני ַפְרֹעה, ַוְיַחּזֵ ָהֵאּלֶ
ָרֵאל ֵמַאְרצֹו. ֵני־ִיׂשְ ח ֶאת־ּבְ ּלַ ְרֹעה ְוֹלא־ׁשִ ּפַ

ה ְלַהְזִהיר ֶאת  ַלח ֶאת מׁשֶ ר: ה׳ ׁשָ ֶפֶרק יא ְמֻסּפָ ּבְ
כֹורֹות. ת ּבְ ּכַ ְרֹעה ִמּמַ ּפַ

ה ַאַחת. עֹוד ֶנַגע ֶאָחד – עֹוד ַמּכָ א 

ֶכם ַעד ָהַאֲחרֹון  ּלְ ַלח ֶאת ּכֻ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ָלה – ּכְ חֹו ּכָ ּלְ ׁשַ ּכְ  
ֶכם.  ּבָ ׁשֶ

ה  ָ ל ִאיׁש ְוָכל ִאּשׁ ֲאלּו ִאיׁש ֵמֵאת ֵרֵעהּו – ּכָ ְוִיׁשְ ב 
ְצִרים.  ָאָלה ֵמַהּמִ ַהׁשְ חּו ּבְ ָרֵאל ִיּקְ ׂשְ ִמּיִ

ֵני  ֵעיֵני ִמְצָרִים – ּבְ ן ְיהָוה ֶאת־ֵחן ָהָעם ּבְ ּתֵ ַוּיִ ג 
ימּו  ְצִרים ְוָלֵכן ִהְסּכִ ֵעיֵני ַהּמִ ָרֵאל ָמְצאּו ֵחן ּבְ ִיׂשְ

ֶסף  ֵלי ַהּכֶ ָהב ְוֶאת ּכְ ֵלי ַהּזָ ְצִרים ָלֵתת ֶאת ּכְ ַהּמִ
ֶהם. ּלָ ׁשֶ

ד ּוְמֻפְרָסם. דֹול – ְמֻכּבָ ּגָ  

כֹור  ן ַהּבְ ְסאֹו – ֵמַהּבֵ ב ַעל־ּכִ ְרֹעה ַהּיׁשֵ כֹור ּפַ ִמּבְ ה 
לּוָכה. הּוא  א ַהּמְ ּסֵ ָעִתיד ַעל ּכִ ב ּבֶ ׁשֵ ּיֵ ְרֹעה ׁשֶ ל ּפַ ׁשֶ

ִמְצַרִים. יֹוֵתר ּבְ ד ּבְ ְכּבָ כֹור ַהּנִ ַהּבְ
ל  כֹור ׁשֶ ר ַאַחר ָהֵרָחִים – ַהּבְ ְפָחה, ֲאׁשֶ ִ כֹור ַהּשׁ ּבְ  
יֹוֵתר ְועֹוֶסֶקת  מּוְך ּבְ ֲעָמד ַהּנָ ת ַהּמַ ִהיא ּבַ ְפָחה ׁשֶ ׁשִ

יֹוֵתר.  ׁשֹות ּבְ ֲעבֹודֹות ַהּקָ ּבָ
י זֹו  ּבֵ חֹות זֹו ַעל ּגַ ּנָ י ֲאָבִנים ֲעֻגּלֹות ַהּמֻ ּתֵ ֵרָחִים – ׁשְ  

ְוַהּטֹוֲחנֹות ֶקַמח. 
ֶלב ְלׁשֹנֹו –  ָרֵאל ֹלא ֶיֱחַרץ־ּכֶ ֵני ִיׂשְ ּוְלֹכל ּבְ ז 

ל ַרע ִלְבֵני  ה ּכָ כֹוֵרי ִמְצַרִים ֹלא ְיֻאּנֶ ּכּו ּבְ ּיֻ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ח ֲעֵליֶהם. ֶלב ֹלא ִיְנּבַ ָרֵאל. ֲאִפּלּו ּכֶ ִיׂשְ

יל. ַיְפֶלה - ַיְבּדִ  
ר הֹוֵלְך  ל ָהָעם ֲאׁשֶ ַרְגֶליָך – ּכָ ר־ּבְ ל־ָהָעם ֲאׁשֶ ּכָ ח 

ַאֲחֶריָך.
ַכַעס. ֳחִרי־ָאף - ּבְ ּבָ  

ה מֹוְפִתים  ֶאֱעׂשֶ ֵדי ׁשֶ ְלַמַען ְרבֹות מֹוְפַתי – ּכְ ט 
ִמְצַרִים. ים ּבְ ַרּבִ
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תּוב:  ָפסּוק ו ּכָ  ּבְ
 ״ְוָהְיָתה ְצָעָקה ְגֹדָלה 

ָכל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים״. ּבְ
ים ְמקֹוְננֹות –   ָנׁשִ

ִצּיּור ִקיר ִמְצִרי

ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק יא

 מֶׁשה חָזַר וְהִזְִהיר ֶאת ַּפְרעֹה ֵמאָסֹון ּגָדֹול - 
ּכָל הַּבְכֹורֹות יָמּותּו.

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק י

תּוב: ָפסּוק ה ּכָ ּבְ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים כֹור ּבְ ל ּבְ ּוֵמת ּכָ
ְסאֹו ב ַעל ּכִ ְרֹעה ַהּיׁשֵ כֹור ּפַ ִמּבְ

ר ַאַחר ָהֵרָחִים,  ְפָחה ֲאׁשֶ ִ כֹור ַהּשׁ ַעד ּבְ
ֵהָמה. כֹור ּבְ ְוֹכל ּבְ

סּוק ה? י ּפָ מּותּו ַעל ּפִ ּיָ ה ׁשֶ ף ְלָכל ֵאּלֶ ּתָ ׁשֻ ָמה ַהּמְ  .1

כֹוֵרי ִמְצַרִים? ה ֶאת ּבְ ּכֶ ָאֵכן ה׳ הּוא ַהּמַ ָמה ָעַזר ְלַפְרֹעה ְלָהִבין ׁשֶ  .2

ְרֹעה ַעד ּכֹה? ְגָלָלּה לֹא ִנְכַנע ּפַ ּבִ ה ׁשֶ ּבָ ה ֶאת ַהּסִ יר ה' ְלמׁשֶ יַצד ַמְסּבִ ּכֵ  .3

ֵעיֵני ִמְצָרִים"? ן ה' ֶאת ֵחן ָהָעם ּבְ ּתֵ ָיֵמינּו: "ַוּיִ יַצד אֹוְמִרים ּבְ ּכֵ   .4
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ֶּפֶרק יב

ָרֵאל  ה ְלָכל־ִזְקֵני ִיׂשְ ְקָרא מׁשֶ ַוּיִ כא 

כּו ּוְקחּו ָלֶכם ֹצאן  ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם: ִמׁשְ
ַסח.  ֲחטּו ַהּפָ ֹחֵתיֶכם ְוׁשַ ּפְ ְלִמׁשְ

ם  ּדָ ם ּבַ ת ֵאזֹוב ּוְטַבְלּתֶ ם ֲאֻגּדַ ּוְלַקְחּתֶ כב 

קֹוף ְוֶאל־ ׁשְ ם ֶאל־ַהּמַ ְעּתֶ ף ְוִהּגַ ּסַ ר־ּבַ ֲאׁשֶ
ם  ף, ְוַאּתֶ ּסָ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ זּוֹזת ִמן־ַהּדָ י ַהּמְ ּתֵ ׁשְ

יתֹו ַעד־ּבֶֹקר.  ַתח־ּבֵ ֹלא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמּפֶ
ְוָעַבר ְיהָוה ִלְנּגֹף ֶאת־ִמְצַרִים ְוָרָאה ֶאת־ כג 

זּוֹזת,  י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוַעל ׁשְ ׁשְ ם ַעל־ַהּמַ ַהּדָ
ן  ַתח, ְוֹלא ִיּתֵ ּוָפַסח ְיהָוה ַעל־ַהּפֶ

יֶכם ִלְנּגֹף.  ּתֵ ִחית ָלֹבא ֶאל־ּבָ ׁשְ ַהּמַ
ה ְלָחק־ְלָך ּוְלָבֶניָך  ָבר ַהּזֶ ם ֶאת־ַהּדָ ַמְרּתֶ ּוׁשְ כד 

ַעד־עֹוָלם.

ר: סּוק כח ְמֻסּפָ סּוק כא ַעד ּפָ  ִמּפָ
ָרֵאל ְוָנַתן ָלֶהם הֹוָראֹות  ה ָאַסף ֶאת ִזְקֵני ִיׂשְ מׁשֶ

מּו ֶאת  ָרֵאל ִקּיְ ֵני ִיׂשְ ַסח. ּבְ ם ֶאת ִמְצַות ַהּפֶ יַצד ְלַקּיֵ ּכֵ
ַסח. ִמְצַות ַהּפֶ

חֹות. ּפָ ׁשְ י ַהּמִ ָרֵאל – ָראׁשֵ  כא ִזְקֵני ִיׂשְ
ָחה. ּפָ ה ְלָכל ִמׁשְ כּו ּוְקחּו – ְלכּו ּוְקחּו ׂשֶ  ִמׁשְ

ה.  ֲחטּו ֶאת ַהּשֶׂ ַסח – ְוׁשַ ֲחטּו ַהּפָ ְוׁשַ
ְבעֹוֵלי  ת ֵאזֹוב – ִטְבלּו ְקבּוַצת ּגִ ם ֲאֻגּדַ כב ּוְלַקְחּתֶ

ם ַעל  ה, ִמְרחּו ֶאת ַהּדָ ַדם ַהּשֶׂ ר( ּבְ ֵאזֹוב )ַזְעּתָ
יֶכם.  ּתֵ ִפְתֵחי ּבָ זּוזֹות ּבְ קֹוף ְוַהּמְ ׁשְ ַהּמַ

ִמְצַרִים.  ת ָמֶות ּבְ  כג ִלְנּגֹף ֶאת־ִמְצַרִים – ְלַהּכֹות ַמּכַ
ָרֵאל. י ִיׂשְ ּתֵ ג ַעל ּבָ  ּוָפַסח – ְיַדּלֵ

ִחית – ַמְלַאְך ה׳.  ׁשְ ַהּמַ

ה ְלָחק־ְלָך ּוְלָבֶניָך –  ָבר ַהּזֶ ם ֶאת־ַהּדָ ַמְרּתֶ כד ּוׁשְ
ַסח. ם ֶאת ַחג ַהּפֶ ִבים ְלַקּיֵ ִאים ְמֻחּיָ ם ַהּדֹורֹות ַהּבָ ּגַ

ַלִים ירּוׁשָ ת ַמּצֹות ּבִ ֲאִפּיַ
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ן ְיהָוה  ר ִיּתֵ י־ָתֹבאּו ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ְוָהָיה ּכִ כה 

ם ַמְרּתֶ ר, ּוׁשְ ּבֵ ר ּדִ ֲאׁשֶ  ָלֶכם, ּכַ
ֶאת־ָהֲעֹבָדה ַהּזֹאת. 

ֵניֶכם ָמה  י־ֹיאְמרּו ֲאֵליֶכם ּבְ ְוָהָיה ּכִ כו 

ָהֲעֹבָדה ַהּזֹאת ָלֶכם. 
ר  ַסח הּוא ַליהָוה, ֲאׁשֶ ם ֶזַבח־ּפֶ ַוֲאַמְרּתֶ כז 

ָנְגּפֹו  ִמְצַרִים ּבְ ָרֵאל ּבְ י ְבֵני־ִיׂשְ ּתֵ ַסח ַעל־ּבָ ּפָ
ּקֹד ָהָעם  יל, ַוּיִ ינּו ִהּצִ ּתֵ ֶאת־ִמְצַרִים ְוֶאת־ּבָ

ֲחוּו.  ּתַ ׁשְ ַוּיִ
ה  ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ָרֵאל, ּכַ ֵני ִיׂשְ ֲעׂשּו ּבְ ְלכּו ַוּיַ ַוּיֵ כח 

ן ָעׂשּו. ה ְוַאֲהֹרן ּכֵ ְיהָוה ֶאת־מׁשֶ
כֹור  ה ָכל־ּבְ ְיָלה ַויהָוה ִהּכָ ֲחִצי ַהּלַ ַוְיִהי ּבַ כט 

ְרֹעה ַהּיֵֹשב ֹכר ּפַ ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ִמּבְ  ּבְ
ֵבית  ר ּבְ ִבי ֲאׁשֶ ְ כֹור ַהּשׁ ְסאֹו ַעד ּבְ ַעל־ּכִ

ֵהָמה.  כֹור ּבְ ַהּבֹור ְוֹכל ּבְ
ְרֹעה ַלְיָלה הּוא ְוָכל־ֲעָבָדיו ְוָכל־ ָקם ּפַ ַוּיָ ל 

ִמְצָרִים, ִהי ְצָעָקה ְגֹדָלה ּבְ  ִמְצַרִים, ַוּתְ
ם ֵמת.  ר ֵאין־ׁשָ ִית, ֲאׁשֶ י־ֵאין ּבַ ּכִ

ה ּוְלַאֲהֹרן ַלְיָלה ַוּיֹאֶמר:  ְקָרא ְלמׁשֶ ַוּיִ לא 

ֵני  ם־ּבְ ם ּגַ ם־ַאּתֶ י ּגַ אּו ִמּתֹוְך ַעּמִ קּומּו ּצְ
ְרֶכם.  ַדּבֶ ָרֵאל, ּוְלכּו ִעְבדּו ֶאת־ְיהָוה ּכְ ִיׂשְ

ר  ֲאׁשֶ ַקְרֶכם ְקחּו, ּכַ ם־ּבְ ם־ֹצאְנֶכם ּגַ ּגַ לב 

ם־ֹאִתי.  ם ּגַ ם ָוֵלכּו ּוֵבַרְכּתֶ ְרּתֶ ּבַ ּדִ
ָחם  ּלְ ֱחַזק ִמְצַרִים ַעל־ָהָעם ְלַמֵהר ְלׁשַ ַוּתֶ לג 

נּו ֵמִתים. ּלָ י ָאְמרּו ּכֻ ִמן־ָהָאֶרץ, ּכִ

ר: סּוק לו ְמֻסּפָ סּוק כט ַעד ּפָ  ִמּפָ
ְצִרים  ְרֹעה ְוַהּמִ כֹוֵרי ִמְצַרִים, ּפַ ל ּבְ תּו ּכָ ּמֵ ְלַאַחר ׁשֶ

ַעְזבּו ֶאת ֶאֶרץ ִמְצַרִים  ּיַ ָרֵאל ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ׁשּו ִמּבְ ּקְ ּבִ
ְמִהירּות. ּבִ

ְיָלה. ֲחצֹות ַהּלַ ְיָלה – ּבַ ֲחִצי ַהּלַ כט ּבַ
בּוִיים. ְ ל ַהּשׁ כֹור ׁשֶ ִבי – ַהּבְ ְ כֹור ַהּשׁ ּבְ  

ית ַהּסַֹהר. ית ַהּבֹור – ּבֵ ּבֵ  

ר ֶאְפַרִים ֹמֶשה ִליְלֵיין כֹורֹות – ִצּיֵ ת ּבְ ַמּכַ
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ֵצקֹו ֶטֶרם ֶיְחָמץ,  א ָהָעם ֶאת־ּבְ ּשָׂ ַוּיִ לד 

ְכָמם.  ְמֹלָתם ַעל־ׁשִ ׂשִ ֲאֹרָתם ְצֻרֹרת ּבְ ִמׁשְ
ֲאלּו  ׁשְ ה, ַוּיִ ְדַבר מׁשֶ ָרֵאל ָעׂשּו ּכִ ּוְבֵני־ִיׂשְ לה 

ָמֹלת.  ֵלי־ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוׂשְ ְצַרִים ּכְ ִמּמִ
ֵעיֵני ִמְצַרִים,  ַויהָוה ָנַתן ֶאת־ֵחן ָהָעם ּבְ לו 

לּו ֶאת־ִמְצָרִים. ִאלּום, ַוְיַנּצְ ׁשְ ַוּיַ
ָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס ֻסּכָֹתה  ְסעּו ְבֵני־ִיׂשְ ַוּיִ לז 

ָבִרים ְלַבד  ׁש־ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ַהּגְ ׁשֵ ּכְ
ף.  ִמּטָ

ם, ְוֹצאן ּוָבָקר,  ְוַגם־ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִאּתָ לח 

ֵבד ְמֹאד.  ִמְקֶנה ּכָ
ְצַרִים  ר הֹוִציאּו ִמּמִ ֵצק ֲאׁשֶ ַוּיֹאפּו ֶאת־ַהּבָ לט 

י ֹלא ָחֵמץ,  ֻעֹגת ַמּצֹות, ּכִ
ְצַרִים, ְוֹלא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמהַּ  י־ֹגְרׁשּו ִמּמִ ּכִ

ְוַגם־ֵצָדה ֹלא־ָעׂשּו ָלֶהם. 
ִמְצָרִים  בּו ּבְ ר ָיׁשְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ ב ּבְ ּומֹוׁשַ מ 

ָנה.  ע ֵמאֹות ׁשָ ָנה ְוַאְרּבַ ֹלִשים ׁשָ ׁשְ
ע ֵמאֹות  ָנה ְוַאְרּבַ ֹלִשים ׁשָ ץ ׁשְ ַוְיִהי ִמּקֵ מא 

ל־ ה ָיְצאּו ּכָ ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ָנה, ַוְיִהי ּבְ ׁשָ
ִצְבאֹות ְיהָוה ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים. 

ִרים הּוא ַליהָוה ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ  ּמֻ ֵליל ׁשִ מב 

ִרים  ּמֻ ה ַליהָוה ׁשִ ְיָלה ַהּזֶ ִמְצָרִים, הּוא־ַהּלַ
ָרֵאל ְלֹדֹרָתם. ֵני ִיׂשְ ְלָכל־ּבְ

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ֵצקֹו ֶטֶרם ֶיְחָמץ – ּבְ א ָהָעם ֶאת־ּבְ ּשָׂ לד ַוּיִ
ֵדי ֶלֱאפֹות  ֵצָקם ַיְחִמיץ ּכְ ּבְ ינּו ֲאִפּלּו ַעד ׁשֶ ֹלא ִהְמּתִ

ֶלֶחם.
ִאירּו  ִהׁשְ ִלים, ׁשֶ ְמֹלָתם – ַהּכֵ ׂשִ ֲאֹרָתם ְצֻרֹרת ּבְ ִמׁשְ  

ִחים ַעל  ח, ָהיּו ֻמּנָ ְתּפַ ּיִ ֵדי ׁשֶ ֵצק ּכְ ֶהם ֶאת ַהּבָ ּבָ
ְמלֹוֵתיֶהם.  ְכָמם ּוְקׁשּוִרים ְלׂשִ ׁשִ

ְצִרים  ָאָלה ֵמַהּמִ ַהׁשְ ְצַרִים – ָלְקחּו ּבְ ֲאלּו ִמּמִ ׁשְ לה ַוּיִ
ֵלי ָזָהב ְוֶכֶסף. ּכְ

ר: סּוק מב ְמֻסּפָ סּוק לז ַעד ּפָ  ִמּפָ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ל ַעְבדּות ּבְ ה ׁשֶ קּוָפה ָהֲאֻרּכָ ָמה ַהּתְ ּיְ ִהְסּתַ

ַנַען. ע ְלֶאֶרץ ּכְ ּסָ ִמְצַרִים. ִהְתִחיל ַהּמַ ּבְ

פּו  ָרֵאל ִהְתַאּסְ ֵני ִיׂשְ לז ֵמַרְעְמֵסס ֻסּכָֹתה – ּבְ
יעּו  ם ָיְצאּו ֶאל ִמחּוץ ְלִמְצַרִים ְוִהּגִ ָ ַרַעְמֵסס, ּוִמּשׁ ּבְ

ְלֻסּכֹות. 
ָהיּו  ים ׁשֶ ֲערֶֹבת ֵמַעּמִ דֹול, ּתַ לח ְוַגם־ֵעֶרב ַרב – ָהמֹון ּגָ

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ִדים ְלִמְצַרִים, ִהְצָטְרפּו ֶאל ּבְ ְעּבָ ְמׁשֻ
ע.  ּסָ ם ַלּמַ ְוָיְצאּו ִעּמָ

לט ֻעֹגת ַמּצֹות – ַמּצֹות ֲעֻגּלֹות. 
ב.  ְוֹלא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמהַּ – ְוֹלא ָיְכלּו ְלִהְתַעּכֵ  

ֶרְך.  ֵצָדה – ָמזֹון ַלּדֶ  

ֵני  ַמר ה׳ ֶאת ּבְ ּבֹו ׁשָ ִרים – ַלְיָלה ׁשֶ ּמֻ מב ֵליל ׁשִ
ִמְצַרִים ְוהֹוֵרג  ִחית ָהעֹוֵבר ּבְ ׁשְ ָרֵאל ִמן ַהּמַ ִיׂשְ

כֹורֹות.  ּבְ ּבַ
ָרֵאל ְלֹדֹרָתם – ַלְיָלה  ֵני ִיׂשְ ִרים ְלָכל־ּבְ ּמֻ ׁשִ  

ָכל  יִציַאת ִמְצַרִים ּבְ רּו ּבִ ֲארּו ּבֹו ֵעִרים ִויַסּפְ ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ
ָכל ּדֹור. ָנה, ּבְ ׁשָ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק יב

ּבְנֵי יְִׂשָראֵל ִמְתּכֹונְנִים לָצֵאת ִמִּמצְַריִם

ִקְראּו ִמּפָסּוק כא עַד ּפָסּוק כח

ָרֵאל?  ה ִלְבֵני ִיׂשְ ֵאילּו הֹוָראֹות ָנַתן מׁשֶ א.   .1 

ָרֵאל? ה ִלְבֵני ִיׂשְ ה מׁשֶ ּלָ ֵאיֶזה סֹוד ּגִ ב. 

ִאים? ָמה ַיֲענּו ַההֹוִרים? ּדֹורֹות ַהּבָ ִנים ּבַ ֲאלּו ַהּבָ 2. ָמה ִיׁשְ

תּוב. ִטים ֵמַהּכָ ּפָ ִמׁשְ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ם ְלָכל ִאּיּור. ּתּוְכלּו ְלִהׁשְ נּו ׁשֵ ּתְ  .3

ַמּכַת ּבְכֹורֹות

ִקְראּו ִמּפָסּוק כט עַד ּפָסּוק מב

ר  ֲאׁשֶ ְרֹעה ּכַ ה ְוַאֲהֹרן ִעם ּפַ ל מׁשֶ ָתם ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ִגיׁשָ ֲאַנְחנּו זֹוְכִרים ֶאת ּפְ  .1

ְך  ָרֵאל ְלֶמׁשֶ ֵני ִיׂשְ ְחֵרר ֶאת ּבְ ם ֱאלִֹהים ְלׁשַ ׁשֵ ּנּו ּבְ ְרֹעה ִלְדרׁש ִמּמֶ אּו ֶאל ּפַ ּבָ

ר.  ְדּבָ ּמִ נֹות ַלה' ּבַ ְקִריבּו ָקְרּבָ ּיַ ֵדי ׁשֶ ה ָיִמים, ּכְ לֹוׁשָ ׁשְ

ְרֹעה ָעָנה ָלֶהם:  ּפַ  

סּוק ב(. ֶרק ה, ּפָ י ֶאת ה'" )ּפֶ קֹולֹו… ֹלא ָיַדְעּתִ ַמע ּבְ ר ֶאׁשְ "ִמי ה' ֲאׁשֶ

ג.

ב.א.
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1-3
אפשר לשאול:

כיצד הלכו והתפתחו מנהגי 
חג הפסח?

מה היה בפסח הראשון 
במצרים?

מה היה המנהג המרכזי 
בפסח בזמן שבית המקדש 

היה קיים, וכיצד חוגגים 
את החג בימינו?

התלמידים יבינו, שבפסח 
הראשון במצרים הקריבו 
בני ישראל קרבן והתיזו 
מן הדם על המשקוף. כך 

ַסח ה׳ על בתי בני ישראל  פָּ
בזמן מכת בכורות, ובכורי 

ישראל ניצלו. למחרת יצאו 
בני ישראל ממצרים, ובדרך 

אכלו מצות.

כאשר בית המקדש היה 
קיים, עיקר הפסח היה 

הקרבת קרבן הפסח 
ואכילתו בלילה עם מצה 

ומרור.

כיום סדר ליל הפסח הוא 
הטקס המרכזי של החג.

בליל הסדר קוראים את 
ההגדה של פסח ומקיימים 

את מצוות התורה 
הקשורות לחג.

המורה תוכל להביא לכיתה 
קערת פסח ולהצביע על 

ה״זרוע״ כזכר לקרבן פסח.



ִאים: ָבִרים ַהּבָ ְרֹעה ֶאת ַהּדְ כֹורֹות אֹוֵמר ּפַ ת ּבְ ת ֹזאת, ְלַאַחר ַמּכַ ְלֻעּמַ  

סּוק לא: ּפָ  
י אּו ִמּתֹוְך ַעּמִ קּומּו ּצְ

ָרֵאל, ֵני ִיׂשְ ם ּבְ ם, ּגַ ם ַאּתֶ ּגַ
ְרֶכם. ַדּבֶ ּוְלכּו ִעְבדּו ֶאת ְיהָוה ּכְ

סּוק לב: ּפָ  
ַקְרֶכם ם ּבְ ם ֹצאְנֶכם ּגַ ּגַ

ם ָוֵלכּו, ְרּתֶ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ְקחּו, ּכַ
ם ֹאִתי. ם ּגַ ּוֵבַרְכּתֶ

ָרֵאל?  ְרֹעה ֶלֱאלֵֹהי ִיׂשְ ל ּפַ ה ַיֲחסֹו ׁשֶ ּנָ ּתַ ה ִהׁשְ ּמֶ ּבַ א.   .2

ירּו. ּנּוי? ַהְסּבִ ִ ַרם ַלּשׁ ֶכם ּגָ ָמה ְלַדְעּתְ ב.   

סּוק לב? ְצַרִים ְלִפי ּפָ ֵצאָתם ִמּמִ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ם ּבְ ָמה ָלְקחּו ִעּמָ ג.   

ֶסף, ְוֹזאת ַאף  ֵלי ָזָהב ּוְכֵלי ּכֶ ִאילּו ָלֶהם ּכְ ׁשְ ּיַ ְצִרים ׁשֶ ׁשּו ֵמַהּמִ ּקְ ָרֵאל ּבִ ֵני ִיׂשְ ּבְ  .3

ה  ם ֵאּלֶ ְעּתָ ירּו ֶאת ּדַ יַצד ַיְסּבִ ְתבּו, ּכֵ י ֵהם ֵאיָנם ֲעִתיִדים ַלְחֹזר. ּכִ ְדעּו ּכִ ּיָ ׁשֶ

ִדים ְלֵדָעה זֹו? ְתַנּגְ ידּו ַהּמִ ה טֹוב, ּוָמה ַיּגִ ֲעׂשֶ ַהּמַ ִבים ׁשֶ ַהחֹוׁשְ

ְיָלה  ּלַ ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ בּו ּבְ יׁשּו ּוָמה ָחׁשְ ּיּון: ָמה ִהְרּגִ ּתֹות ֶנֱעַרְך ּדִ ַאַחת ַהּכִ ּבְ  .4

ּיּון. ם ַלּדִ ם ַאּתֶ ה? ִהְצָטְרפּו ּגַ  ַהּזֶ

ּיּון. ְתבּו ּדּוַח ִמן ַהּדִ ּכִ
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ְצָוה ִלְזּכֹר ֶאת ְיִציַאת ִמְצַרִים? ָיֵמינּו ֶאת ַהּמִ ִמים ּבְ יַצד ְמַקּיְ ּכֵ א.   .5

ְזַמן ַסח ָהִראׁשֹון ּבִ ּבֹו נֹוֲהִגים ַלְחּגֹג ֶאת ַהַחג, ֵמַהּפֶ ֹאֶפן ׁשֶ ה ּבָ ּנָ ּתַ ָמה ִהׁשְ ב.   

ֶכם: ְרּתְ ַמְחּבַ ִלימּו ּבְ ָיֵמינּו? ַהׁשְ ַסח ּבְ ְיִציַאת ִמְצַרִים ְוַעד ַלּפֶ   
                          

ְך: ְך:ָאז ָחְגגּו ּכָ ָיֵמינּו חֹוְגִגים ּכָ  ּבְ

ָדה: ְגָמה ְלָכְך ֵמַהַהּגָ יִציַאת ִמְצַרִים. ִלְפֵניֶכם ּדֻ ִרים ּבִ נּו ִנְזּכָ ּלָ ֶדר ּכֻ ֵליל ַהּסֵ א.  ּבְ  .6 

ִמְצַרִים ַוּיֹוִציֵאנּו ה׳ ֱאֹלֵהינּו ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ּבְ
ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה. ם ּבְ ָ ִמּשׁ

ָדה  ַהּגָ ּבַ דֹות ׁשֶ ַלּמְ ְגָמאֹות נֹוָספֹות ַהּמְ ַסח ְוִכְתבּו ּדֻ ל ּפֶ ָדה ׁשֶ ַהּגָ נּו ּבַ    ַעּיְ

יִרים ֶאת ְיִציַאת ִמְצַרִים. ַמְזּכִ

י ָהַעְבדּות ְוֶאת ְיִציַאת  יר ֶאת ַחּיֵ ִאים ְלַהְזּכִ ֶדר ּבָ ֵליל ַהּסֵ ֵאילּו ִמְנָהִגים ּבְ ב.   

ִמְצַרִים?            

 

ְיָלה, ּלַ ָאִרים ֵעִרים ַעד ְמֻאָחר ּבַ ים ִנׁשְ ֻסּבִ ּמּוִרים. ַהּמְ ֶדר הּוא ֵליל ׁשִ ֵליל ַהּסֵ
יִציַאת ִמְצַרִים. ִרים ּבִ ַסח ּוְמַסּפְ ל ּפֶ ָדה ׁשֶ ַהּגָ קֹוְרִאים ּבַ

ּכְַדאי לַָדַעת

יק ר ַאְרתּור ׁשִ ְיִציַאת ִמְצַרִים - ִצּיֵ

פרק יב  �  ��

ב. כאשר בית המקדש היה 
קיים. ההבדל העיקרי בין 

מצוות הפסח אז לימינו 
הייתה קרבן הפסח שהיו 
מקיימים בחצר המקדש.



ֶּפֶרק יג
אֹמר: ה ּלֵ ר ְיהָוה ֶאל־מׁשֶ ַוְיַדּבֵ א 

ְבֵני  ל־ֶרֶחם ּבִ ֶטר ּכָ כֹור ּפֶ ׁש־ִלי ָכל־ּבְ ַקּדֶ ב 

ֵהָמה, ִלי הּוא.  ָאָדם ּוַבּבְ ָרֵאל ּבָ ִיׂשְ
ה ֶאל־ָהָעם: ָזכֹור ֶאת־ַהּיֹום  ַוּיֹאֶמר מׁשֶ ג 

ית  ְצַרִים ִמּבֵ ר ְיָצאֶתם ִמּמִ ה, ֲאׁשֶ ַהּזֶ
ֹחֶזק ָיד הֹוִציא ְיהָוה ֶאְתֶכם  י ּבְ ֲעָבִדים, ּכִ

ה, ְוֹלא ֵיָאֵכל ָחֵמץ.  ִמּזֶ
ֹחֶדׁש ָהָאִביב.  ם ֹיְצִאים, ּבְ ַהּיֹום ַאּתֶ ד 

ַנֲעִני  ְוָהָיה ִכי־ְיִביֲאָך ְיהָוה ֶאל־ֶאֶרץ ַהּכְ ה 

ר  י ְוַהְיבּוִסי, ֲאׁשֶ י ְוָהֱאֹמִרי ְוַהִחּוִ ְוַהִחּתִ
ע ַלֲאֹבֶתיָך ָלֶתת ָלְך, ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב  ּבַ ִנׁשְ
ֹחֶדׁש  ּוְדָבׁש, ְוָעַבְדּתָ ֶאת־ָהֲעֹבָדה ַהּזֹאת ּבַ

ה.  ַהּזֶ
ִביִעי  ְ ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹת, ּוַבּיֹום ַהּשׁ ׁשִ ו 

ַחג ַליהָוה. 
ִמים, ְוֹלא־ ְבַעת ַהּיָ ַמּצֹות ֵיָאֵכל ֶאת ׁשִ ז 

ֹאר  ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ, ְוֹלא־ֵיָרֶאה ְלָך ׂשְ
ֻבֶלָך.  ָכל־ּגְ ּבְ

ֲעבּור  ּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר: ּבַ ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ ְוִהּגַ ח 

ְצָרִים.  ֵצאִתי ִמּמִ ה ְיהָוה ִלי ּבְ ֶזה ָעׂשָ
ין  רֹון ּבֵ ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל־ָיְדָך ּוְלִזּכָ ט 

י  ִפיָך, ּכִ ְהֶיה ּתֹוַרת ְיהָוה ּבְ ֵעיֶניָך ְלַמַען ּתִ
ְצָרִים.  ָיד ֲחָזָקה הֹוִצֲאָך ְיהָוה ִמּמִ ּבְ

ה ַהּזֹאת ְלמֹוֲעָדּה  ַמְרּתָ ֶאת־ַהֻחּקָ ְוׁשָ י 

ִמים ָיִמיָמה. ִמּיָ

ר: סּוק י ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ה ָאַמר ָלָעם ִלְזּכֹר ֶאת יֹום ְיִציַאת ִמְצַרִים ְוָלֹחג  מׁשֶ
ים  ְבָעה ָיִמים ְמֻצּוִ ְך ׁשִ ֶמׁשֶ ָנה. ּבְ ׁשָ ָנה ּבְ י ׁשָ אֹותֹו ִמּדֵ
ַחג ֶזה חֹוָבה ַעל ָהָאב  ָרֵאל ֶלֱאֹכל ַמּצֹות. ּבְ ֵני ִיׂשְ ּבְ
רּו ֶאת  ְזּכְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ר ְלָבָניו ַעל ְיִציַאת ִמְצַרִים, ּכְ ְלַסּפֵ

כֹורֹות. ת ּבְ ְזַמן ַמּכַ ָרֵאל ּבִ כֹוֵרי ִיׂשְ ַלת ּבְ ַהּצָ

ה  ָ ל ִאּשׁ ל ּכָ כֹור ׁשֶ ן ַהּבְ כֹור – ַהּבֵ ׁש־ִלי ָכל־ּבְ ַקּדֶ ב 
ִכים ַלה׳.  ּיָ ֵהָמה ִיְהיּו ׁשַ ּבְ כֹור ָזָכר ּבַ ְוָכל ּבְ

ּבֹו ֱהִייֶתם ֲעָבִדים. קֹום ׁשֶ ית ֲעָבִדים – ִמּמָ ִמּבֵ ג 
ׁש ה׳  ּמֵ ּתַ ְצַרִים ִהׁשְ ֵדי ְלהֹוִציֲאֶכם ִמּמִ ֹחֶזק ָיד – ּכְ ּבְ  

כֹוחֹו ָהַרב.  ּבְ
ֹחֶדׁש ָהָאִביב – ֹחֶדׁש ִניָסן.  ד 

ַנַען. ה ֵמֲעָמֵמי ּכְ ָ ַנֲעִני... ְוַהְיבּוִסי – ֲחִמּשׁ ַהּכְ  

ֵני  ין ֵעיֶניָך – ּבְ רֹון ּבֵ ְלאֹות ַעל־ָיְדָך ּוְלִזּכָ ט 
ִאּלּו  ְצוֹות ּוְלָזְכָרן ּכְ ִבים ָלַדַעת ֶאת ַהּמִ ָרֵאל ַחּיָ ִיׂשְ

ד ְוָלֹראׁש.  ֵהן ְקׁשּורֹות ַלּיָ
ְלַמד  ּתִ ֵדי ׁשֶ ִפיָך – ּכְ ְהֶיה ּתֹוַרת ְיהָוה ּבְ ְלַמַען ּתִ  

ֶאת ּתֹוַרת ה׳.
ֹמר  ב ִלׁשְ ה ַחּיָ ה ַהּזֹאת – ַאּתָ ַמְרּתָ ֶאת־ַהֻחּקָ ְוׁשָ י 

ֶפַסח. ׁשּוִרים ּבְ ים ַהּקְ ָרֵטי ַהֻחּקִ ֶאת ּפְ

ן ר ְזֵאב ַרּבָ ְיִציַאת ִמְצַרִים – ִצּיֵ

��  �  ּבֹא



ְרֹעה ֶאת־ָהָעם, ְוֹלא־ָנָחם  ח ּפַ ּלַ ׁשַ ַוְיִהי ּבְ יז 

י ָקרֹוב  ים, ּכִ ּתִ ִלׁשְ ֶרְך ֶאֶרץ ּפְ ֱאֹלִהים ּדֶ
ֵחם ָהָעם  ן־ִיּנָ י ָאַמר ֱאֹלִהים ּפֶ הּוא, ּכִ

בּו ִמְצָרְיָמה.  ְרֹאָתם ִמְלָחָמה ְוׁשָ ּבִ
ר ְדּבָ ֶרְך ַהּמִ ב ֱאֹלִהים ֶאת־ָהָעם ּדֶ ּסֵ ַוּיַ  יח 

ָרֵאל ֵמֶאֶרץ  ים ָעלּו ְבֵני־ִיׂשְ ַים־סּוף, ַוֲחֻמׁשִ
ִמְצָרִים. 

י  ה ֶאת־ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹו, ּכִ ח מׁשֶ ּקַ ַוּיִ יט 

ָרֵאל ֵלאֹמר  ֵני ִיׂשְ יַע ֶאת־ּבְ ּבִ ַע ִהׁשְ ּבֵ ַהׁשְ
ֹקד ִיְפֹקד ֱאֹלִהים ֶאְתֶכם ְוַהֲעִליֶתם ֶאת־ ּפָ

ֶכם.  ה ִאּתְ ַעְצֹמַתי ִמּזֶ
ר.  ְדּבָ ְקֵצה ַהּמִ ֲחנּו ְבֵאָתם ּבִ ּכֹת ַוּיַ ְסעּו ִמּסֻ ַוּיִ כ 

ַעּמּוד ָעָנן  ַויהָוה ֹהֵלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּבְ כא 

ַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר  ֶרְך ְוַלְיָלה ּבְ ַלְנֹחָתם ַהּדֶ
ָלֶהם ָלֶלֶכת יֹוָמם ָוָלְיָלה. 

ֹלא־ָיִמיׁש ַעּמּוד ֶהָעָנן יֹוָמם ְוַעּמּוד ָהֵאׁש  כב 

ָלְיָלה ִלְפֵני ָהָעם.

ר: סּוק כ ְמֻסּפָ סּוק יז ַעד ּפָ  ִמּפָ
ֶדֶרְך  ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ַחר ֹלא ְלהֹוִליְך ֶאת ּבְ ֱאֹלִהים ּבָ
ר. ְדּבָ ֶרְך ַהּמִ ה, ּדֶ ֶדֶרְך ֲאֻרּכָ א ּבְ ְקָצָרה ִלְכַנַען, ֶאּלָ

י  ים, ּכִ ּתִ ִלׁשְ ֶרְך ֶאֶרץ ּפְ ֹלא־ָנָחם ֱאֹלִהים ּדֶ יז 
ים  ּתִ ִלׁשְ ֶרְך ֶאֶרץ ּפְ ּדֶ י ׁשֶ ָקרֹוב הּוא – ַאף ַעל ּפִ

ְצַרִים ִלְכַנַען, ֱאֹלִהים ֹלא  יֹוֵתר ִמּמִ ָצָרה ּבְ ִהיא ַהּקְ
ֶדֶרְך זֹו.   ִהְדִריְך אֹוָתם ָלֶלֶכת ּבְ

א ִיְתָחֵרט. ּמָ ֵחם – ׁשֶ ן־ִיּנָ ּפֶ
ה. ֶרְך ָהֲאֻרּכָ ּדֶ ב – סֹוֵבב ֶאת ָהָעם ָלֶלֶכת ּבַ ּסֵ  יח ַוּיַ

ק, ְוֵהם ָהיּו  ֵלי ֶנׁשֶ ָרֵאל ָהיּו ּכְ ים – ִלְבֵני ִיׂשְ ֲחֻמׁשִ
ֵחם.  ְצָטְרכּו ְלִהּלָ ּיִ מּוָכִנים ְלִמְקֶרה ׁשֶ
ֹקד ִיְפֹקד – ֱאֹלִהים ִיְזּכֹר ֶאְתֶכם.  יט ּפָ

ַמִים  ָ יַע ֵמַהּשׁ ִהּגִ ַעּמּוד ָעָנן – ַעל ְיֵדי ַעּמּוד ָעָנן ׁשֶ כא ּבְ
ַעד ָהָאֶרץ. 

קֹומֹו, ֹלא ֶנֱעַלם. כב ֹלא־ָיִמיׁש – ֹלא ָזז ִמּמְ

ּבְַׁשּלַח  �  ��



ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק יג

ּכֵיצַד עֹוד צִָריְך לִזְֹּכר ֶאת יְצִיַאת ִמצְַריִם

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק י

תּוב: ְפסּוִקים א ּו־ב ּכָ ּבִ

אֹמר: ה ּלֵ ר ה' ֶאל מׁשֶ ַוְיַדּבֵ
ָרֵאל ְבֵני ִיׂשְ ל ֶרֶחם ּבִ ֶטר ּכָ כֹור ּפֶ ׁש ִלי ָכל ּבְ ַקּדֶ

ֵהָמה, ִלי הּוא. ָאָדם ּוַבּבְ ּבָ

ם? ׁש ָהָיה ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ָמה הֹוָרָאה זֹו ּבִ יַצד ִהְתַקּיְ ּכֵ  .1

סּוִקים ו, ז( ִפְרֵקנּו? )ּפְ רֹות ּבְ ַסח חֹוְזרֹות ּוֻמְזּכָ ֵאילּו ִמְצוֹות ּפֶ  .2

סּוק ט: ִקְראּו ֶאת ּפָ

ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך
ין ֵעיֶניָך  רֹון ּבֵ  ּוְלִזּכָ

ִפיָך,  ְהֶיה ּתֹוַרת ה' ּבְ ְלַמַען ּתִ
ְצָרִים. ָיד ֲחָזָקה הֹוִצֲאָך ְיהָוה ִמּמִ י ּבְ ּכִ

יר ֶאת ְיִציַאת ִמְצַרִים: ְפִקיָדּה ְלַהְזּכִ ּתַ ֶרת ִמְצָוה נֹוֶסֶפת ׁשֶ ּתֶ ָפסּוק ֶזה ִמְסּתַ ּבְ

ין.  ִפּלִ ַחת ּתְ ִמְצַות ַהּנָ סּוק ֶזה ּכְ ְרׁשּו ּפָ ֲחָכֵמינּו ִזְכָרם ִלְבָרָכה )ֲחָז"ל( ּפֵ

ין. ִפּלִ יַח ּתְ ב ְלַהּנִ יַע ְלִמְצוֹות ַחּיָ ּגִ ל ַנַער ַהּמַ ּכָ

ה  ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ ּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר: ּבַ ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ תּוב: "ְוִהּגַ ָפסּוק ח ּכָ ּבְ   .3

ְצָרִים". ֵצאִתי ִמּמִ ה' ִלי ּבְ
ַסח קֹוְרִאים  ֵסֶדר ּפֶ סּוק ח: ּבְ ּטּוי ִמּפָ ֶעְזַרת ּבִ ֶרת ּבְ ְחּבֶ ּמַ ִלימּו ּבַ ַהֲעִתיקּו ְוַהׁשְ  

ִמים ֶאת ַהחֹוָבה:   ָדה ּוְמַקּיְ ַהּגָ ּבַ
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ּבְנֵי יְִׂשָראֵל אֵינָם מּוכָנִים עֲַדיִן לִכְּבֹש ֶאת ּכְנַעַן

ִקְראּו ִמּפָסּוק יז עַד ּפָסּוק כב

ק  יַצד הּוא ְמַנּמֵ ָצָרה ִלְכַנַען? ּכֵ ֶרְך ַהּקְ ּדֶ א.  ַמּדּוַע לֹא הֹוִביל ה' ֶאת ָהָעם ּבַ  .1

סּוק יז( ֹזאת? )ּפָ

סּוק יח( ָרֵאל? )ּפָ ֵני ִיׂשְ ַחר ה׳ ְלהֹוִביל ֶאת ּבְ ּה ּבָ ּבָ ֶרְך ׁשֶ ַמִהי ַהּדֶ ב.   

ר? ְדּבָ ּמִ ֲהִליָכָתם ּבַ ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ ְפֵני ּבְ ִיים ַיַעְמדּו ּבִ ֲערּו, ֵאילּו ְקׁשָ ׁשַ  .2

ִדים  ְצַרִים ְמֻצּיָ ָרֵאל ָיְצאּו ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ּבְ ר ָלַדַעת ׁשֶ ט ֶאְפׁשָ ּפָ א.  ְלִפי ֵאיֶזה ִמׁשְ  .3

ק? ֶנׁשֶ ּבְ

ת"? ְחמׁשֶ ת ָיֵמינּו "ּתַ ה ּבַ ּלָ ים" ַלּמִ ה "ֲחמּוׁשִ ּלָ ין ַהּמִ ר ּבֵ ׁשֶ ָמה ַהּקֶ ב.   

ָעַרְתֶכם. ְדקּו ֶאת ַהׁשְ ל ֵחיל ִחּמּוׁש. ּבִ ְפִקידֹו ׁשֶ ֲערּו ָמה ּתַ ׁשַ ג.   

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ יַצד ָיְדעּו ּבְ ּוּון ָלֶלֶכת. ּכֵ א ְוָלַדַעת ְלֵאיֶזה ּכִ ה ְלִהְתַמּצֵ ר ָקׁשֶ ְדּבָ ּמִ ּבַ  .4

סּוק כא(. ֶרְך? )ּפָ ֶאת ַהּדֶ

ה' מֹוֶרה ָלֶהם  ָרֵאל ׁשֶ "ַעּמּוד ֶהָעָנן" ְו"ַעּמּוד ָהֵאׁש" ֶהְראּו ִלְבֵני ִיׂשְ ָלַמְדנּו ׁשֶ   .5

ָאָלה. ַהׁשְ ּטּוי "ַעּמּוד ָהֵאׁש" ּבְ ּבִ ים ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ ָיֵמינּו ִמׁשְ ר. ּבְ ְדּבָ ּמִ ֶרְך ּבַ ֶאת ַהּדֶ

ָיֵמינּו. ּטּוי "ַעּמּוד ָהֵאׁש" ּבְ רּוׁש ַהּבִ ירּו ֶאת ּפֵ אֹות ְוַהְסּבִ ְגָמאֹות ַהּבָ ִקְראּו ֶאת ַהּדֻ  

ה ָהִראׁשֹוָנה" ָהיּו  י "ָהֲעִלּיָ * ַאְנׁשֵ   

אּו  ִעְקבֹוָתיו ּבָ ּבְ "ַעּמּוד ָהֵאׁש" ׁשֶ

ֲעִלּיֹות נֹוָספֹות.

ָרֵאל ִהיא "ַעּמּוד ָהֵאׁש"  * ּתֹוַרת ִיׂשְ  

ָכל  ִפיו ִמְתַנֲהִגים ְיהּוִדים ּבְ ּלְ ׁשֶ

ַהּדֹורֹות.

ֵסֶמל ֵחיל ִחּמּוׁש

פרק יג  �  ��

עם עבדים שעבר סבל רב 
והיה רגיל להיות כנוע 

וצייתן, יתקשה להילחם 
מיד בתושבי כנען.

עם שחסר כל נסיון צבאי, 
יתקשה לנצח. אלוהים 

רצה שהעם יתחזק ויהיה 
מסוגל להילחם. הדבר 

יקרה כאשר העם ילמד 
להתגבר על הקשיים שבחיי 

המדבר. או אז הוא יהפך 
בהדרגה מעם כנוע לעם של 

גיבורים.

1. ב. אפשר לצייר על הלוח 
תרשים של הדרך הקצרה 

והדרך הארוכה.

בני ישראל יצטרכו ללכת 
בדרך הארוכה לכנען. הדרך 

הארוכה עוברת במדבר 
סיני הנמצא בין מצרים 

לכנען, ארץ ישראל.
במדבר חם מאוד ביום 

וקר מאוד בלילה. במדבר 
יורדים גשמים מעטים ויש 

מחסור במים.
במדבר חיים מעט אנשים. 

הם מתפרנסים מגידול 
צאן, מגידול גמלים 

ומגידול תמרים, במקום 
שזה אפשרי. הם נודדים 

ממקום למקום ומחפשים 
מים ומרעה לצאנם. במדבר 

יש צמחים ובעלי חיים 
מועטים. למקומות במדבר 
שיש בהם מים ועצי תמר 

קוראים "נאות מדבר".



ָרֵאל. ַאְדַמת ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵבר ּבְ ים ְלִהּקָ ׁשִ ּגֹוָלה ּוְמַבּקְ ים ּבַ ַחּיִ ים ׁשֶ ֵיׁש ְיהּוִדים ַרּבִ

ָרֵאל. ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵבר ּבְ ׁש ְלִהּקָ ּקֵ ָרֵאל, ּבִ ְנָיִמין ְזֵאב ֶהְרְצל, חֹוֵזה ְמִדיַנת ִיׂשְ ּבִ

ָרֵאל ֶלת ִיׂשְ ָמה ֶמְמׁשֶ ָרֵאל, ִקּיְ ָנה ְלַאַחר ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ ַנת תש״ט, ׁשָ ׁשְ ּבִ

ַלִים. ירּוׁשָ ֶאת ְרצֹונֹו, ְוַעְצמֹוָתיו ָהֳעלּו ַאְרָצה ְוהּוְבאּו ִלְקבּוָרה ּבִ

מֹו: ַהר ֶהְרְצל. ְקָרא ַעל ׁשְ ּנִ ֹראׁש ַהר ׁשֶ ַעְצמֹוָתיו ִנְטְמנּו ּבְ

ּכְַדאי לַָדַעת

ַלִים ירּוׁשָ ֶקֶבר ֶהְרְצל ּבִ

�0  �  פרק יג

ה? ם מׁשֶ ׁש ִלְפֵני מֹותֹו ִקּיֵ ּקֵ ּיֹוֵסף ּבִ ה ׁשֶ ׁשָ ּקָ ֵאיזֹו ּבַ א.   .6

ה? ְך ַעל מׁשֶ ר ִלְלֹמד ִמּכָ ָמה ֶאְפׁשָ ב.   

ַדאי ָלַדַעת". תֹוְך "ּכְ תּוב ּבְ ֶרק ַלּכָ ּפֶ ר ּבַ ֻסּפָ ין ַהּמְ ר ּבֵ ׁשֶ ָמה ַהּקֶ ג.   



ֶּפֶרק יד

אֹמר:  ה ּלֵ ר ְיהָוה ֶאל־מׁשֶ ַוְיַדּבֵ א 

בּו ְוַיֲחנּו ִלְפֵני  ָרֵאל ְוָיׁשֻ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל־ּבְ ּבֵ ּדַ ב 

ַעל  ם ִלְפֵני ּבַ ין ִמְגּדֹל ּוֵבין ַהּיָ י ַהִחיֹרת ּבֵ ּפִ
ם.  ְצֹפן ִנְכחֹו ַתֲחנּו ַעל־ַהּיָ

ָרֵאל ְנֻבִכים ֵהם  ְרֹעה ִלְבֵני ִיׂשְ ְוָאַמר ּפַ ג 

ר.  ְדּבָ ָאֶרץ, ָסַגר ֲעֵליֶהם ַהּמִ ּבָ
ְרֹעה ְוָרַדף ַאֲחֵריֶהם  י ֶאת־ֵלב־ּפַ ְקּתִ ְוִחּזַ ד 

ַפְרֹעה ּוְבָכל־ֵחילֹו ְוָיְדעּו  ְבָדה ּבְ ְוִאּכָ
ֲעׂשּו־ֵכן.  י־ֲאִני ְיהָוה, ַוּיַ ִמְצַרִים ּכִ

ָהֵפְך  י ָבַרח ָהָעם, ַוּיֵ ד ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים ּכִ ּגַ ַוּיֻ ה 

ְרֹעה ַוֲעָבָדיו ֶאל־ָהָעם ַוּיֹאְמרּו:  ְלַבב ּפַ
ָרֵאל  ְחנּו ֶאת־ִיׂשְ ּלַ י־ׁשִ ינּו ּכִ ַמה־ּזֹאת ָעׂשִ

ֵמָעְבֵדנּו. 
ְאֹסר ֶאת־ִרְכּבֹו, ְוֶאת־ַעּמֹו ָלַקח ִעּמֹו.  ַוּיֶ ו 

חּור ְוֹכל ֶרֶכב  ׁש־ֵמאֹות ֶרֶכב ּבָ ח ׁשֵ ּקַ ַוּיִ ז 

ּלֹו. ם ַעל־ּכֻ ִלׁשִ ִמְצָרִים ְוׁשָ

ר: סּוק יד ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
יעּו ְלַים סּוף.  ָעם ְוִהּגִ ַמּסָ יכּו ּבְ ָרֵאל ִהְמׁשִ ֵני ִיׂשְ ּבְ
יגּו אֹוָתם. ָרֵאל ְוִהּשִׂ ֵני ִיׂשְ ְצִרים ָרְדפּו ַאֲחֵרי ּבְ ַהּמִ

בּו ְוַיֲחנּו – ָהָעם ַיְחֹזר ְמַעט ְלָאחֹור, ְלֵעֶבר  ְוָיׁשֻ ב 
ל ַים סּוף ְוַיְתִחיל  ָדה ׁשֶ יַע ַלּגָ ּגִ ּיַ ֵדי ׁשֶ ִמְצַרִים, ּכְ

ה.  ֶרְך ָהֲאֻרּכָ ּדֶ ָלֶלֶכת ּבַ
ִנְכחֹו - מּולֹו.   

ְרֹעה  ָרֵאל ְנֻבִכים ֵהם – ּפַ ְרֹעה ִלְבֵני ִיׂשְ ְוָאַמר ּפַ ג 
ִלים ְותֹוִעים  ֵהם ְמֻבְלּבָ ָרֵאל ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ֹיאַמר ַעל ּבְ

ֶרְך.  ּדֶ ּבַ
ְרֹעה  ַפְרֹעה ּוְבָכל־ֵחילֹו – ָאִביא ַעל ּפַ ְבָדה ּבְ ְוִאּכָ ד 

ֵבָדה ְמאֹוד.  ה ּכְ ְוֵחילֹו ַמּכָ

בֹות  ְאֹסר ֶאת־ִרְכּבֹו – ָרְתמּו ֶאת ַהּסּוִסים ְלֶמְרּכְ ַוּיֶ ו 
ְלָחָמה.  ַהּמִ

ֵלי ֶרֶכב  ׁש ֵמאֹות ּכְ חּור – ׁשֵ ׁש־ֵמאֹות ֶרֶכב ּבָ ׁשֵ ז 
ִנְבָחִרים. 

ִדים. ֵרי ָצָבא, ְמַפּקְ ם – ׂשָ ִלׁשִ ׁשָ  

יק ֶבת ִמְלָחָמה – ִצּיּור ִמְצִרי ַעּתִ ִמְרּכֶ
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ְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצַרִים  ק ְיהָוה ֶאת־ֵלב ּפַ ַוְיַחּזֵ ח 

ָרֵאל  ָרֵאל, ּוְבֵני ִיׂשְ ֵני ִיׂשְ ְרּדֹף ַאֲחֵרי ּבְ ַוּיִ
ָיד ָרָמה.  ֹיְצִאים ּבְ

יגּו אֹוָתם  ּשִׂ פּו ִמְצַרִים ַאֲחֵריֶהם ַוּיַ ְרּדְ ַוּיִ ט 

ְרֹעה  ל־סּוס ֶרֶכב ּפַ ם ּכָ ֹחִנים ַעל־ַהּיָ
ַעל  י ַהִחיֹרת ִלְפֵני ּבַ יו ְוֵחילֹו ַעל־ּפִ ּוָפָרׁשָ

ְצֹפן. 
ָרֵאל אּו ְבֵני־ִיׂשְ ׂשְ ּוַפְרֹעה ִהְקִריב ַוּיִ  י 

ה ִמְצַרִים ֹנֵסַע ַאֲחֵריֶהם  ֶאת־ֵעיֵניֶהם ְוִהּנֵ
ָרֵאל ְצֲעקּו ְבֵני־ִיׂשְ יְראּו ְמֹאד ַוּיִ  ַוּיִ

ֶאל־ְיהָוה. 
ִלי ֵאין־ְקָבִרים  ה: ֲהִמּבְ ַוּיֹאְמרּו ֶאל־מׁשֶ יא 

ר, ַמה־ּזֹאת  ְדּבָ ּמִ נּו ָלמּות ּבַ ִמְצַרִים ְלַקְחּתָ ּבְ
ְצָרִים.  נּו ְלהֹוִציָאנּו ִמּמִ יָת ּלָ ָעׂשִ

ְרנּו ֵאֶליָך  ּבַ ר ּדִ ָבר ֲאׁשֶ ֲהֹלא־ֶזה ַהּדָ יב 

ּנּו ְוַנַעְבָדה ֶאת־ ְבִמְצַרִים ֵלאֹמר ֲחַדל ִמּמֶ
י טֹוב ָלנּו ֲעֹבד  ִמְצָרִים ּכִ

ר.  ְדּבָ ּמִ ֵתנּו ּבַ ֶאת־ִמְצַרִים ִמּמֻ
יָראּו,  ה ֶאל־ָהָעם: ַאל־ּתִ ַוּיֹאֶמר מׁשֶ יג 

ר־ בּו ּוְראּו ֶאת־ְיׁשּוַעת ְיהָוה ֲאׁשֶ ִהְתַיּצְ
ר ְרִאיֶתם י ֲאׁשֶ ה ָלֶכם ַהּיֹום, ּכִ  ַיֲעׂשֶ

ֶאת־ִמְצַרִים ַהּיֹום, ֹלא תִֹספּו ִלְרֹאָתם עֹוד 
ַעד־עֹוָלם. 

ֲחִרׁשּון. ם ּתַ ֵחם ָלֶכם, ְוַאּתֶ ְיהָוה ִיּלָ יד 

ִנּגּוד ְלָמה  ָיד ָרָמה – ּבְ ָרֵאל ֹיְצִאים ּבְ ּוְבֵני ִיׂשְ ח 
ָרֵאל ֵאיָנם ְמַפֲחִדים,  ֵני ִיׂשְ ב, ּבְ ְרֹעה ָחׁשַ ּפַ ׁשֶ

חֹון.  ֹאֶמץ ּוְבִבּטָ ְוהֹוְלִכים ּבְ

מֹו  ְ ּשׁ קֹום ׁשֶ ּמָ ַעל ְצֹפן – ּבַ י ַהִחיֹרת ִלְפֵני ּבַ ַעל־ּפִ ט 
ַעל  מֹו ּבַ ְ ּשׁ י ַהִחֹרת, ְוהּוא ִנְמָצא ִלְפֵני ָמקֹום ׁשֶ ּפִ

ְצֹפן. 

ְרֹעה ִהְתָקֵרב.  ּוַפְרֹעה ִהְקִריב – ּפַ י 
ְצָעָקה.  לּו ּבִ ּלְ ְצֲעקּו – ִהְתּפַ ַוּיִ  

יְך ִלְהיֹות  ּנּו – ֲעזֹב אֹוָתנּו ְוֵתן ָלנּו ְלַהְמׁשִ ֲחַדל ִמּמֶ יב 
ִמְצַרִים.  ֲעָבִדים ּבְ

ְמקֹוְמֶכם. ֵחם ּבִ ֵחם ָלֶכם – ֱאֹלִהים ִיּלָ ְיהָוה ִיּלָ יד 
ָבר. ֲעׂשּו ּדָ ֶקט ְוֹלא ּתַ ׁשֶ בּו ּבְ ׁשְ ֲחִרׁשּון – ּתֵ ם ּתַ ְוַאּתֶ  
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ְצַעק ֵאָלי,  ה: ַמה־ּתִ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־מׁשֶ טו 

עּו. ָרֵאל ְוִיּסָ ֵני־ִיׂשְ ר ֶאל־ּבְ ּבֵ ּדַ
ָך ּוְנֵטה ֶאת־ָיְדָך ַעל־ ה ָהֵרם ֶאת־ַמּטְ ְוַאּתָ טז 

תֹוְך  ָרֵאל ּבְ ם ּוְבָקֵעהּו, ְוָיֹבאּו ְבֵני־ִיׂשְ ַהּיָ
ה.  ׁשָ ּבָ ּיַ ם ּבַ ַהּיָ

ק ֶאת־ֵלב ִמְצַרִים, ְוָיֹבאּו  ַוֲאִני ִהְנִני ְמַחּזֵ יז 

ַפְרֹעה ּוְבָכל־ֵחילֹו,  ְבָדה ּבְ ַאֲחֵריֶהם, ְוִאּכָ
יו.  ִרְכּבֹו ּוְבָפָרׁשָ ּבְ

ְבִדי  ִהּכָ י־ֲאִני ְיהָוה ּבְ ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ּכִ יח 

יו.  ִרְכּבֹו ּוְבָפָרׁשָ ַפְרֹעה ּבְ ּבְ
ע ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים ַהֹהֵלְך ִלְפֵני ַמֲחֵנה  ּסַ ַוּיִ יט 

ע ַעּמּוד  ּסַ ֶלְך ֵמַאֲחֵריֶהם, ַוּיִ ָרֵאל, ַוּיֵ ִיׂשְ
ֲעֹמד ֵמַאֲחֵריֶהם.  ֵניֶהם, ַוּיַ ֶהָעָנן ִמּפְ

ין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ּוֵבין ַמֲחֵנה  ֹבא ּבֵ ַוּיָ כ 

ֶאר ָרֵאל, ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהֹחֶשְך ַוּיָ  ִיׂשְ

ְיָלה, ְוֹלא־ָקַרב ֶזה ֶאל־ֶזה  ֶאת־ַהּלָ
ְיָלה.  ל־ַהּלָ ּכָ

ם, ַוּיֹוֶלְך ְיהָוה  ה ֶאת־ָידֹו ַעל־ַהּיָ ט מׁשֶ ַוּיֵ כא 

ְיָלה,  ל־ַהּלַ ה ּכָ רּוַח ָקִדים ַעּזָ ם ּבְ ֶאת־ַהּיָ
ִים.  ְקעּו ַהּמָ ּבָ ם ֶלָחָרָבה, ַוּיִ ם ֶאת־ַהּיָ ׂשֶ ַוּיָ
ה,  ׁשָ ּבָ ּיַ ם ּבַ תֹוְך ַהּיָ ָרֵאל ּבְ ֹבאּו ְבֵני־ִיׂשְ ַוּיָ כב 

ֹמאָלם.  ִים ָלֶהם חֹוָמה ִמיִמיָנם ּוִמּשְׂ ְוַהּמַ
ֹבאּו ַאֲחֵריֶהם ּכֹל סּוס  פּו ִמְצַרִים ַוּיָ ְרּדְ ַוּיִ כג 

ם.  יו ֶאל־ּתֹוְך ַהּיָ ְרֹעה, ִרְכּבֹו ּוָפָרׁשָ ּפַ
ֵקף ְיהָוה ֶאל־ ׁשְ ֹמֶרת ַהּבֶֹקר, ַוּיַ ַאׁשְ ַוְיִהי ּבְ כד 

ָהם ֶאת  ַעּמּוד ֵאׁש ְוָעָנן, ַוּיָ ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ּבְ
ַמֲחֵנה ִמְצָרִים.

ר: ֶרק ְמֻסּפָ סּוק טו ַעד סֹוף ַהּפֶ  ִמּפָ
ִביל  יֵניֶהם ׁשְ ֵני ֲחָלִקים ְונֹוַצר ּבֵ ַים סּוף ֶנְחַלק ִלׁשְ

ָרֵאל ָעְברּו ּבֹו. ֵני ִיׂשְ  ָיֵבׁש ְלַמֲעָבר. ּבְ
ם, ַאְך  ם ֵהם ַלּיָ ְצִרים ָרְדפּו ַאֲחֵריֶהם ְוִנְכְנסּו ּגַ ַהּמִ
ְרֹעה  יעּו ֶאת ּפַ ּסּו ְוִהְטּבִ ִים ָחְזרּו ִלְמקֹוָמם, ּכִ ַהּמַ

ּוְצָבאֹו.

ַנִים.  ק אֹותֹו ִלׁשְ ּוְבָקֵעהּו – ַחּלֵ טז 

ְך  ַרם ְלחׁשֶ ְך – ַעּמּוד ֶהָעָנן ּגָ ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהחׁשֶ כ 
ַמֲחֵנה ִמְצַרִים. ֵהם ֹלא ָראּו ָמה קֹוֶרה ְסִביָבם.  ּבְ

ְיָלה – ַעּמּוד ָהֵאׁש ֵהִאיר ַרק ִלְבֵני  ֶאר ֶאת־ַהּלָ ַוּיָ
יכּו ָלֶלֶכת.  ִהְמׁשִ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ

תּוב ְמָתֵאר ֵמַהְתָחָלה ָמה ָקָרה: ַהּכָ

ם  ה – ַהּיָ רּוַח ָקִדים ַעּזָ ם ּבְ כא ַוּיֹוֶלְך ְיהָוה ֶאת־ַהּיָ
ה׳  ָנסֹוג ְלָאחֹור ַעל ְיֵדי רּוַח ִמְזָרִחית ֲחָזָקה ׁשֶ

 ֵהִביא ָעָליו.
ה.  ׁשָ ם ְלַיּבָ ם ֶלָחָרָבה – ָהַפְך ֶאת ַהּיָ ם ֶאת־ַהּיָ ׂשֶ ַוּיָ

ִריָחה. ֹמֶרת ַהּבֶֹקר – ָקרֹוב ִלְזַמן ַהּזְ  כד ַאׁשְ
ַרם ִלְמהּוָמה, ִאי־ֵסֶדר ּוִבְלּבּול ֵאֶצל  ָהם – ה׳ ּגָ ַוּיָ
ים,  ל ֲאָנׁשִ ְרעּות ׁשֶ ׁש ִהְתּפָ ּיֵ ׁשֶ ָיֵמינּו ּכְ ְצִרים. ּבְ ַהּמִ

ׁש ְמהּומֹות. ּיֵ אֹוְמִרים ׁשֶ
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ְכֵבֻדת.  ֹבָתיו ַוְיַנֲהֵגהּו ּבִ ַסר ֶאת ֹאַפן ַמְרּכְ ַוּיָ כה 

י  ָרֵאל, ּכִ ֵני ִיׂשְ ַוּיֹאֶמר ִמְצַרִים: ָאנּוָסה ִמּפְ
ִמְצָרִים. ְיהָוה ִנְלָחם ָלֶהם ּבְ

ה: ְנֵטה ֶאת־ָיְדָך ַעל־ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־מׁשֶ כו 

ִים ַעל־ִמְצַרִים, בּו ַהּמַ ם, ְוָיׁשֻ  ַהּיָ
יו.  ָרׁשָ ַעל־ִרְכּבֹו ְוַעל־ּפָ

ם  ב ַהּיָ ׁשָ ם, ַוּיָ ה ֶאת־ָידֹו ַעל־ַהּיָ ט מׁשֶ ַוּיֵ כז 

ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו, ּוִמְצַרִים ָנִסים 
תֹוְך  ִלְקָראתֹו, ַוְיַנֵער ְיהָוה ֶאת־ִמְצַרִים ּבְ

ם.  ַהּיָ
ִים ַוְיַכּסּו ֶאת־ָהֶרֶכב בּו ַהּמַ ׁשֻ ַוּיָ  כח 

ִאים  ְרֹעה ַהּבָ ים ְלֹכל ֵחיל ּפַ ָרׁשִ ְוֶאת־ַהּפָ
ֶהם ַאר ּבָ ם, ֹלא־ִנׁשְ ּיָ  ַאֲחֵריֶהם ּבַ

ַעד־ֶאָחד. 

י  ּלֵ ְלּגַ ֹבָתיו – ה׳ ֵהִסיר ֶאת ּגַ ַסר ֶאת ֹאַפן ַמְרּכְ ַוּיָ כה 
בֹות. ְרּכָ ַהּמֶ

ם ְלַאט. ַרם ָלֶהם ְלִהְתַקּדֵ ְכֵבֻדת – ה׳ ּגָ ַוְיַנֲהֵגהּו ּבִ  
ָאנּוָסה - ֶאְבַרח.  

ם ָחַזר  ם ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו – ַהּיָ ב ַהּיָ ׁשָ ַוּיָ כז 
ִהְבִריא  ָיֵמינּו אֹוְמִרים ַעל חֹוֶלה ׁשֶ ְלכֹוחֹו ָהָרִגיל. ּבְ

ב ְלֵאיָתנֹו. ְוָחַזר ִלְבִריאּותֹו ָהְרִגיָלה: ׁשָ

קֹוִביץ לֹום מֹוׁשְ ר ׁשָ ת ַים סּוף – ִצּיֵ ֲחִצּיַ
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ם,  תֹוְך ַהּיָ ה ּבְ ׁשָ ּבָ ָרֵאל ָהְלכּו ַבּיַ ּוְבֵני ִיׂשְ כט 

ֹמאָלם.  ִים ָלֶהם ֹחָמה ִמיִמיָנם ּוִמּשְׂ ְוַהּמַ
ד  ָרֵאל ִמּיַ ּיֹום ַההּוא ֶאת־ִיׂשְ ע ְיהָוה ּבַ ַוּיֹוׁשַ ל 

ָרֵאל ֶאת־ִמְצַרִים ֵמת  ְרא ִיׂשְ ִמְצָרִים, ַוּיַ
ם.  ַפת ַהּיָ ַעל־ׂשְ

ה  ר ָעׂשָ ֹדָלה ֲאׁשֶ ד ַהּגְ ָרֵאל ֶאת־ַהּיָ ְרא ִיׂשְ ַוּיַ לא 

יְראּו ָהָעם ֶאת־ְיהָוה,  ִמְצַרִים ַוּיִ ְיהָוה ּבְ
ה ַעְבּדֹו. יהָוה ּוְבמׁשֶ ֲאִמינּו ּבַ ַוּיַ

ָרֵאל ָראּו  ֵני ִיׂשְ ָרֵאל ֶאת־ִמְצַרִים ֵמת – ּבְ ְרא ִיׂשְ ַוּיַ ל 
ָמה.  ל ה׳ ֻקּיְ ַהְבָטָחתֹו ׁשֶ ׁשֶ

ל  ִליחֹו ׁשֶ ה הּוא ׁשְ ּמׁשֶ ה ַעְבּדֹו – ֶהֱאִמינּו ׁשֶ לא מׁשֶ
ה׳.

ַדת מֹוַרְבָיה ַים סּוף - ִמּתֹוְך ַהּגָ ְצִרים ּבְ ְטִביַעת ַהּמִ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק יד

ה׳ הֹוִדיַע לְמֶׁשה ֶׁשהּוא יִגְֹרם לְַפְרעֹה לְִרּדֹף אֲַחֵרי ּבְנֵי 
יְִׂשָראֵל וְאָז יַעֲנִיׁש אֹותֹו וְֶאת צְבָאֹו

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק יד

תּוב: ָפסּוק ד ּכָ ּבְ

ְרֹעה, ְוָרַדף ַאֲחֵריֶהם,  י ֶאת־ֵלב־ּפַ ְקּתִ  ְוִחּזַ
ַפְרֹעה ּוְבָכל־ֵחילֹו,  ְבָדה ּבְ  ְוִאּכָ

י־ֲאִני ה'. ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ּכִ

ְכִניתֹו? ה ֹזאת, ָמה ָהְיָתה ּתָ יַצד ַיֲעׂשֶ ְרֹעה ּוְצָבאֹו. ּכֵ ִמיד ֶאת ּפַ ְכֵנן ְלַהׁשְ ה׳ ּתִ  .1

תּוב: ָפסּוק ה ּכָ ּבְ

י ָבַרח ָהָעם, ד ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים ּכִ ּגַ ַוּיֻ
ְרֹעה ַוֲעָבָדיו ֶאל־ָהָעם  ָהֵפְך ְלַבב ּפַ  ַוּיֵ

ינּו ַוּיֹאְמרּו: ַמה־ּזֹאת ָעׂשִ
ָרֵאל ֵמָעְבֵדנּו. ְחנּו ֶאת ִיׂשְ ּלַ י־ׁשִ ּכִ

ֵדי ָרֵאל הֹוְלִכים ְלִכּוּון ִמְצַרִים ּכְ ֵני ִיׂשְ ּבְ ּנֹוַדע לֹו ׁשֶ ׁשֶ ְרֹעה ּכְ ָמה ֵהִבין ּפַ  .2

ְתִאים. ט ַהּמַ ּפָ ׁשְ ר? ַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּמִ ְדּבָ יַע ַלּמִ ְלַהּגִ  

ָריו? ְרֹעה ְוׂשָ ַעל ָמה ִהְתָחְרטּו ּפַ  .3

ָמה ֶהְחִליטּו ַלֲעׂשֹות?  .4

ְרּדֹף ַאֲחֵרי  ְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַוּיִ ק ה' ֶאת ֵלב ּפַ תּוב:    "ַוְיַחּזֵ ָפסּוק ח ּכָ ּבְ  .5 

ָיד ָרָמה". ָרֵאל ֹיְצִאים ּבְ ָרֵאל, ּוְבֵני ִיׂשְ ֵני ִיׂשְ      ּבְ

סּוק ח:  ֶעְזַרת ּפָ ט ּבְ ּפָ ׁשְ ֶרת ֶאת ַהּמִ ְחּבֶ ַמּ ִלימּו ּבַ ַהֲעִתיקּו ְוַהׁשְ   

עֹוֶלה ַעל רּוָחם.  ר ַלֲחִניָכיו ַלֲעׂשֹות ּכָ לּות לֹא ִאְפׁשֵ חּוג ְלִהְתַעּמְ ְדִריְך ּבַ ַהּמַ

הּוא ִנֵהל ֶאת ַהחּוג ּבְ   
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אפשר לשאול: א. הרי פרעה 

נענש כל כך קשה; שערו 
למה בכל זאת לא  ויתר, 

והמשיך במרדף..
התלמידים יבינו כנראה, 
שכאשר בני ישראל עזבו, 
נוכחו המצרים בחסרונם 

הגדול ככוח עבודה.



ְצִרי הֹוֵלְך ּוִמְתָקֵרב ֵמֲאחֹוֵריֶהם ְוֶאת ַים סּוף  ָבא ַהּמִ ָרֵאל ָראּו ֶאת ַהּצָ ֵני ִיׂשְ ּבְ  

ֵרַע ִלְפֵניֶהם.  ּתָ ִמׂשְ

יַצד ִהְתַנֲהגּו? ִקְראּו: ּכֵ  

סּוק יא ּפָ  

ִמְצַרִים ִלי ֵאין ְקָבִרים ּבְ ה: ֲהִמּבְ ַוּיֹאְמרּו, ֶאל־מׁשֶ
ר, ְדּבָ ּמִ נּו ָלמּות ּבַ ְלַקְחּתָ

ְצָרִים. נּו ְלהֹוִציָאנּו ִמּמִ יָת ּלָ ַמה־ּזֹאת ָעׂשִ

סּוק יב ּפָ  

ְרנּו ֵאֶליָך ְבִמְצַרִים ֵלאֹמר ּבַ ר ּדִ ָבר ֲאׁשֶ ֲהֹלא ֶזה ַהּדָ
ּנּו ְוַנַעְבָדה ֶאת ִמְצָרִים ֲחַדל ִמּמֶ

ר. ְדּבָ ּמִ ֵתנּו ּבַ י טֹוב ָלנּו ֲעֹבד ֶאת־ִמְצַרִים ִמּמֻ ּכִ

ָפסּוק יא? ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ַמִהי ַטֲעַנת ּבְ א.   .5

ֵני ׁשְ ְתבּו ּבִ ּלֹא. ּכִ ֶקת, ְוֵיׁש ָהאֹוְמִרים ׁשֶ ֲעָנָתם ֻמְצּדֶ ּטַ ֵיׁש ָהאֹוְמִרים ׁשֶ ב.   

עֹות.  טּוִרים ִנּמּוִקים ְלָכל ַאַחת ֵמַהּדֵ   

ָרֵאל ִמְתָחְרִטים ְורֹוִצים ַלְחֹזר ְלִמְצַרִים? ֵני ִיׂשְ ּבְ ר ְלָהִבין ׁשֶ ה ֶאְפׁשָ ִמּמָ ג.   

ה?  ָרֵאל ֶאל מׁשֶ ֵני ִיׂשְ ִרים ּבְ ֵאיֶזה טֹון ְמַדּבְ ּבְ ד.   

סּוק יג ּפָ  

בּו ּוְראּו ֶאת־ְיׁשּוַעת ה'  יָראּו, ִהְתַיּצְ ה ֶאל־ָהָעם: ַאל־ּתִ ַוּיֹאֶמר מׁשֶ
ר ְרִאיֶתם י ֲאׁשֶ ה ָלֶכם ַהּיֹום, ּכִ ר־ַיֲעׂשֶ  ֲאׁשֶ

ֶאת־ִמְצַרִים ַהּיֹום, ֹלא תִֹספּו ִלְרֹאָתם עֹוד ַעד־עֹוָלם. 

סּוק יג? י ּפָ ה ָלָעם ַעל ּפִ ַמה ִהְבִטיַח מׁשֶ  .6

ֵני  ְצִרים לֹא ַיְצִליחּו ְלַהְחִזיר ֶאת ּבְ ַהּמִ ה ׁשֶ ל מׁשֶ ְטחֹונֹו ׁשֶ ה ָנַבע ּבִ ִמּמָ  .7 

ָרֵאל ְלִמְצַרִים? ִיׂשְ
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אפשר לשאול: בני ישראל 
התלוננו מאוד בפני משה 
והתנהגו בגסות. התוכלו 

למצוא הסברים להתנהגות 
זו?

זו ההזדמנות להסתכל על 
בני ישראל לא רק דרך 

עינו של המספר בתורה  
ולאפשר לתלמידים לגלות 

גם אמפתיה לקשייהם.



 הִַּמצְִרים יַחְְׁשבּו ֶׁשּבְנֵי יְִׂשָראֵל ּתֹועִים ּבִַּמְדּבָר,
וְלָכֵן הֵם יּוכְלּו לְהַחְזִיָרם לְִמצְַריִם.

ִקְראּו ִמּפָסּוק יד עַד סֹוף ַהֶּפֶרק

ר ְלָכל ִאּיּור. ִאּיּוִרים ְוִכְתבּו ֶהְסּבֵ 1. ִהְתּבֹוְננּו ּבָ

3

2
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1

.1
אפשר לשאול:

כיצד מסביר המספר את 
נס קריעת ים סוף?

אפשר להציע לתלמידים 
להיעזר בפסוקים טז, כא, 

כד, כה: רוח קדים עזה, 
שהוליך ה' כל הלילה; 

עמוד הענן שגרם את מפלת 
המצרים;

מטה משה שקרע את הים.
אפשר לבקש מהתלמידים 

לשלב בתשובותיהם 
משפטים מתאימים 

מהפרק.



4

5

ֶרק.  ּפֶ ִרים ּבַ ֻסּפָ ַמֲהַלְך ָהֵארּוִעים ַהּמְ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ יׁשּו ּבְ ֲערּו ָמה ִהְרּגִ 2. ׁשַ

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ְתבּו ָמה ּבְ ִני ּכִ ֵ טּור ֶאָחד ּוַבּטּור ַהּשׁ ַהֲעִתיקּו ֶאת ָהֵארּוִעים ּבְ

א. ֹראׁש ָהַעּמּוד ַהּבָ ׁשּובֹות, ּבְ ַסל ּתְ יׁשּו. ּתּוְכלּו ְלֵהָעֵזר ּבְ ִהְרּגִ

ְך ֶהם ּכָ יׁשּו ּבָ אּוַלי ִהְרּגִ ֶרק    ּפֶ ִרים ּבַ ֻסּפָ ָהֵארּוִעים ַהּמְ

פּו ִמְצַרִים ַאֲחֵריֶהם.   ְרּדְ ַוּיִ

ִלי ֵאין ְקָבִרים. ֲהִמּבְ

ם ֶלָחָרָבה. ם ֶאת ַהּיָ ׂשֶ ַוּיָ

ם. תֹוְך ַהּיָ ה ּבְ ׁשָ ּבָ ָרֵאל ָהְלכּו ַבּיַ ּוְבֵני ִיׂשְ

ם. תֹוְך ַהּיָ ַוְיַנֵער ה' ֶאת ִמְצַרִים ּבְ

ים. ָרׁשִ ִים ַוְיַכּסּו ֶאת ָהֶרֶכב ְוֶאת ַהּפָ בּו ַהּמַ ׁשֻ ַוּיָ

ם. ַפת ַהּיָ ָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל ׂשְ ְרא ִיׂשְ ַוּיַ

פרק יד  �  ��

ַעס    ֱאמּוָנה     ַחד    ֵיאּוׁש    ּכַ ׁשּובֹות:  ּפַ       ַסל ּתְ
ְדֵהָמה ֲאָוה    ּתַ ְמָחה    ִהְתַלֲהבּות    ּגַ ׂשִ



אֹות: ימֹות ַהּבָ ׂשִ י ַהְמּ ֵתּ ֲחרּו ַאַחת ִמׁשְּ ּבַ   .3

ר  מּונֹות. ּתּוְכלּו ְלַצּיֵ ֶרק ַמְתִאים ַלֲהָכַנת ִסְרטֹון. ָהִכינּו ֶרֶצף ּתְ ּפֶ ר ּבַ ֻסּפָ א.  ַהּמְ  

ְרטֹון. ם ַלּסִ נּו ׁשֵ מּונֹות ׁשֹונֹות. ּתְ ל ּתְ ְכּפֵ ַעְצְמֶכם, ּתּוְכלּו ְלׁשַ ּבְ

ה  ֶהֱעִליב ֶאת מׁשֶ ִהְתָחֵרט ַעל ׁשֶ ָרֵאל, ׁשֶ ֵני ִיׂשְ הּו ִמּבְ יׁשֶ ּמִ ֵער ׁשֶ ב.   ְנׁשַ  

ה ְלַאַחר ְטִביַעת  ב ְלמׁשֶ ַתב ִמְכּתָ ְתלֹוְנִנים ָעָליו, ּכָ ין ַהּמִ ָהָיה ּבֵ ְוַעל ׁשֶ

ב. ְכּתָ ְתבּו ֶאת ַהּמִ ְצִרים. ּכִ ַהּמִ

ִים". ְקעּו ַהּמָ ּבָ ם ֶלָחָרָבה, ַוּיִ ם ֶאת ַהּיָ ׂשֶ תּוב: "ַוּיָ ָפסּוק כא ּכָ ּבְ  .4

סּוק כא: ה ִמּפָ ֶעְזַרת ִמּלָ ִאים ּבְ ִטים ַהּבָ ּפָ ׁשְ ֶרת ֶאת ַהּמִ ְחּבֶ ַמּ ִלימּו ּבַ ַהֲעִתיקּו ְוַהׁשְ  

ַחל  ר ָהָיה ַלֲעֹבר ֶאת ֲערּוץ ַהּנַ ִמים ְוֶאְפׁשָ ׁשָ לֹא ָיְרדּו ּגְ  .1

ם  ּיָ ַלח ֵיׁש ְקָטִעים ּבַ ן ְלַים ַהּמֶ ְרּדֵ ִהְפִסיקּו ֶאת ַהְזָרַמת ֵמי ַהּיַ ְלַאַחר ׁשֶ  .2

ֶהם  ר ָלֶלֶכת ּבָ ֶאְפׁשָ ׁשֶ

 ַאַחד ַהֲחכִָמים ָׁשַאל ֶאת ַעְצמֹו: ֲהֵרי ַהִּמְצִרים נֶֶענְׁשּו ְּכבָר ָקֶׁשה ְמאֹוד; 

ַהִאם ֹלא ָהיְָתה ּדֶֶרְך לְַהִּציל ֶאת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְּבלִי לְַהְטּבִיַע ֶאת ַהִּמְצִרים?

ַעל ּכְָך הּוא ִסֵּפר ֶאת ַהִּסּפּור ַהּזֶה:

ְּבָׁשָעה ֶׁשּבִֵּקׁש ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא לְַהְטּבִיַע ֶאת ַהִּמְצִרים ַּבּיָם, ָעַמד עֻּזָא 

ַהַּמלְָאְך וְָׁשַאל ֶאת ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא:

"ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָם, ַאָּתה ָהַרֲחָמן, ַמּדּוַע ֵאינְָך ְמַרֵחם ַעל ַהִּמְצִרים?"

ִמּיָד ָקָרא ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא לְכָל ַהַּמלְָאכִים וְָׁשַאל ָמה ּדְַעָּתם ַעל ַהְטּבַָעת 

ַהִּמְצִרים ַּבּיָם.

ָהיּו ּכֵָאּלֶה ֶׁשִהְצּדִיקּו ֶאת עֻּזָא וְָאְמרּו ֶׁשָאסּור לְַהְטּבִיַע ֶאת ַהִּמְצִרים.

ֵּכיוָן ֶׁשָרָאה ַהַּמלְָאְך ִמיכֵָאל ּכְָך, ָרַמז לְגְַבִריֵאל ֶׁשּיָעּוף לְִמְצַריִם וְיָבִיא לְֵבנָה 

ִמּתֹוְך ִקיר, ֶׁשּבֹו ָקְברּו ַהִּמְצִרים ִּתינֹוק ִמְּבנֵי יְִׂשָרֵאל.

ֵהבִיא ּגְַבִריֵאל ֶאת ַהּלְֵבנָה לְִפנֵי ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא. ֶהְחלִיט ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא 

ֹלא לְַרֵחם ֲעלֵיֶהם ֶאּלָא לִנְֹהג ּבֶָהם ַעל ִּפי ַהַּמּגִיַע לֶָהם ּולְַהְטּבִיָעם.

ַהַּמלְָאכִים ָׂשְמחּו וְָׁשרּו ּבְִׁשַעת ְטבִיַעת ַהִּמְצִרים, וְִאּלּו ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא 

ִהְתַעֵּצב וְָאַמר: "ַמֲעֵׂשי יַָדי טֹוְבִעים ַּבּיָם, וְַאֶּתם אֹוְמִרים ִׁשיָרה?!"

ִסּפּוֵרי ֲחכִָמים
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ֶּפֶרק טו

יָרה  ִ ָרֵאל ֶאת־ַהּשׁ ה ּוְבֵני ִיׂשְ יר־מׁשֶ ָאז ָיׁשִ א 

ַהּזֹאת ַליהָוה, ַוּיֹאְמרּו ֵלאֹמר:
ָאה  י־ָגֹאה ּגָ יָרה ַליהָוה ּכִ ָאׁשִ  

ם. סּוס ְוֹרְכבֹו ָרָמה ַבּיָ  
י ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי־ִלי ִליׁשּוָעה,  ָעּזִ ב 

ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו,   
ֱאֹלֵהי ָאִבי ַוֲאֹרְמֶמְנהּו.  

מֹו. ְיהָוה ִאיׁש ִמְלָחָמה ְיהָוה ׁשְ ג 

ם,  ְרֹעה ְוֵחילֹו ָיָרה ַבּיָ ֹבת ּפַ ַמְרּכְ ד 

עּו ְבַים־סּוף. יו ֻטּבְ ִלׁשָ ּוִמְבַחר ׁשָ  
מֹו ָאֶבן. ֹהֹמת ְיַכְסֻימּו, ָיְרדּו ִבְמצֹוֹלת ּכְ ּתְ ה 

ּכַֹח,  ִרי ּבַ ְיִמיְנָך ְיהָוה ֶנְאּדָ ו 

ְרַעץ אֹוֵיב. ְיִמיְנָך ְיהָוה ּתִ  
ֲהֹרס ָקֶמיָך,  אֹוְנָך ּתַ ּוְברֹב ּגְ ז 

ׁש. ּקַ ח ֲחֹרְנָך ֹיאְכֵלמֹו ּכַ ּלַ ׁשַ ּתְ  
בּו ְכמֹו־ֵנד  יָך ֶנֶעְרמּו ַמִים, ִנּצְ ּוְברּוַח ַאּפֶ ח 

ֶלב־ָים. ֹנְזִלים, ָקְפאּו ְתֹהֹמת ּבְ

ר: סּוק כא ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ִלים  ִרים ִלְכבֹוד ה׳. ֵהם ְמַהּלְ ָרֵאל ׁשָ ה ּוְבֵני ִיׂשְ מׁשֶ
ִביא אֹוָתם  ּיָ ִלים ַלה׳ ׁשֶ ּלְ בּוַרת ה׳. ֵהם ִמְתּפַ ֶאת ּגְ

ִהְבִטיַח ָלֶהם. ָלָאֶרץ ׁשֶ

י ה׳  ר ַלה׳ ּכִ ָאה – ֲאִני ׁשָ י־ָגֹאה ּגָ יָרה ַליהָוה ּכִ ָאׁשִ א 
תֹו. ֻדּלָ  ֶהְרָאה ֶאת ּגְ

ם. ִליְך ַלּיָ ם – ִהׁשְ ָרָמה ַבּיָ
יַע  יל ְוהֹוׁשִ ר ַלה׳, ה׳ ִהּצִ י ְוִזְמָרת ָיּה – ֲאִני ְמַזּמֵ ָעּזִ ב 

 אֹוִתי.
ָבִרים ָיִפים. ר ּדְ  ַאְנֵוהּו – ֲאָפֵאר, ֲאַסּפֵ

ל ֶאת ה׳. ַוֲאֹרְמֶמְנהּו – ֲאַהּלֵ
ַח. ה׳ ִאיׁש ִמְלָחָמה – ה׳ ִנְלַחם ְוִנּצֵ ג 

ם. ם – ָזַרק ַלּיָ ָיָרה ַבּיָ ד 
ּסּו אֹוָתם. ים ּכִ ֹהֹמת ְיַכְסֻימּו – ַמִים ַרּבִ ּתְ ה 

ים. ִבְמצֹוֹלת – ַמִים ֲעֻמּקִ
יר ְוָחָזק. ל ה׳ ַאּדִ ּכַֹח – ּכֹוחֹו ׁשֶ ִרי ּבַ ֶנְאּדָ  ו 

ַח. ַנּצֵ ּבֹר, ּתְ ׁשְ ְרַעץ – ּתִ ּתִ
ָך. מּו ֶנְגּדְ ּקָ ֲהֹרס ָקֶמיָך – ָהַרְסּתָ ֶאת ֵאּלּו ׁשֶ ּתַ  ז 
ָהֵאׁש  מֹו ׁשֶ ׁש – ּכְ ּקַ ח ֲחֹרְנָך ֹיאְכֵלמֹו ּכַ ּלַ ׁשַ ּתְ
ל ה׳  ֲעסֹו ׁשֶ ְך ּכַ ׁש, ּכָ ַקּלּות ֶאת ַהּקַ ׂשֹוֶרֶפת ּבְ

ִמיד ֶאת אֹוְיָביו. ִהׁשְ
יָך ֶנֶעְרמּו ַמִים – ה׳ ֵהִביא רּוַח ִמְזָרִחית  רּוַח ַאּפֶ ּבְ ח 

י  ּתֵ ׁשְ ִים ּבִ ָעָרה ֶהֱעִמיָדה ֶאת ַהּמַ ם. ַהּסְ ַעל ַהּיָ
 ֲעֵרמֹות.

מֹו ִקיר. ִים ָעְמדּו ּכְ בּו ְכמֹו־ֵנד ֹנְזִלים – ַהּמַ ִנּצְ

ְצִרים – ְטִביַעת ַהּמִ
יק ֵמִאיְסָפָהן ַתב ָיד ַעּתִ ִמּתֹוְך ּכְ

ּבְַׁשּלַח  �  71



ָלל,  ק ׁשָ יג, ֲאַחּלֵ ָאַמר אֹוֵיב ֶאְרּדֹף ַאּשִׂ ט 

מֹו  י ּתֹוִריׁשֵ י, ָאִריק ַחְרּבִ ְמָלֵאמֹו ַנְפׁשִ ּתִ
ָיִדי.

עֹוֶפֶרת  מֹו ָים, ָצְללּו ּכַ ּסָ ְפּתָ ְברּוֲחָך ּכִ ָנׁשַ י 

יִרים. ַמִים ַאּדִ ּבְ
ר  ֹמָכה ֶנְאּדָ ֵאִלם ְיהָוה, ִמי ּכָ ִמי־ָכֹמָכה ּבָ יא 

ה ֶפֶלא. ּקֶֹדׁש, נֹוָרא ְתִהּלֹת ֹעׂשֵ ּבַ

ִלים  ס ַעל ְיֵדי ַחּיָ ְתּפַ ּנִ ל ָהאֹוֵיב ׁשֶ ָלל – ָהְרכּוׁש ׁשֶ ׁשָ ט 
ְזַמן ִמְלָחָמה.  ּבִ

ח ֵמֶהם. ֶאּקַ ָלל ׁשֶ ָ י – ֵאָהֶנה ֵמַהּשׁ ְמָלֵאמֹו ַנְפׁשִ  ּתִ
י. ֹלף ֶאת ַחְרּבִ י – ֶאׁשְ  ָאִריק ַחְרּבִ
ִמיֵדם. ׁשְ מֹו ָיִדי – ָיִדי ּתַ ּתֹוִריׁשֵ

מֹו  ים ּכְ ַמִים ַרּבִ עֹוֶפֶרת – ָהאֹוֵיב ָטַבע ּבְ ָצְללּו ּכַ י 
ִים. ּמַ ֹוַקַעת ּבַ ּשׁ ֵבָדה ׁשֶ עֹוֶפֶרת ּכְ

ְצִרים טֹוְבִעים – ַהּמִ
ְרַנְנדֹו לּוִאיִני ר ּבֶ ִצּיֵ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק טו

 ּבְנֵי יְִׂשָראֵל ִהְרּגִיׁשּו חָפְִׁשּיִים ּוְמֻׁשְחָרִרים,
הֵם ָׁשרּו וְהֹודּו לַה'

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק יא

ִטים. ּפָ ף ְלָכל ְקבּוַצת ִמׁשְ ָתּ ׁשֻ א ַהְמּ 1. ָמה ַהּנֹוׂשֵ

ַעּמּוִדים 71, 72 ים ּבְ רּוׁשִ ּפֵ ֵהָעְזרּו ּבַ  

ְקבּוָצה א
ֱאלֵֹהי ָאִבי ַוֲאֹרְמֶמְנהּו  �

ּכַֹח ִרי ּבַ ְיִמיְנָך ה' ֶנְאּדָ  �

ֵאִלם ִמי ָכֹמָכה ּבָ  �

ְקבּוָצה ב
עּו ְבַים סּוף. יו ֻטּבְ ִלׁשָ ם ּוִמְבַחר ׁשָ ְרֹעה ְוֵחילֹו ָיָרה ַבּיָ ֹבת ּפַ ַמְרּכְ  �

יִרים. ַמִים ַאּדִ עֹוֶפֶרת ּבְ מֹו ָים ָצְללּו ּכַ ּסָ ְפּתָ ְברּוֲחָך ּכִ ָנׁשַ  �

ְרַעץ אֹוֵיב. ְיִמיְנָך ה' ּתִ  �

ֵני טּוִרים: ׁשְ ְתבּו ּבִ יָרה? ּכִ ִ ּשׁ תּוב ּבַ ֵאיְך ּכָ  .2

תּוב: ֶפֶרק יד ּכָ ּפּור ּבְ ּסִ תּוב:ּבַ יָרה ּכָ ִ ּשׁ ּבַ

ְצִרים ַאֲחֵריֶהם. פּו ַהּמִ ְרּדְ ַוּיִ א. 

ֵחם ָלֶכם. ה' ִיּלָ ב.   

ְרֹעה ֹבאּו ַאֲחֵריֶהם ּכֹל סּוס ּפַ ג.  ַוּיָ   

ם. יו ֶאל ּתֹוְך ַהּיָ ִרְכּבֹו ּוָפָרׁשָ

ם"? יַרת ַהּיָ ל "ׁשִ ְכָנּה ׁשֶ ָמה ּתָ  .3

ֵאיֶזה ַחג. ֲערּו ּבְ ָרֵאל. ׁשַ י ִיׂשְ ֶאָחד ֵמַחּגֵ ִרים ּבְ ם" ׁשָ יַרת ַהּיָ ֶאת "ׁשִ  .4

ֵעיֵניֶכם. ָצא ֵחן ּבְ ּמָ יָרה ׁשֶ ִ ט ִמּתֹוְך ַהּשׁ ּפָ ּה ִמׁשְ ָרָזה ְוִכְתבּו ּבָ ָהִכינּו ּכְ  .5

סּוק יא ַוֲענּו: 6. ִקְראּו ֶאת ּפָ

ר"? ה "ֶנְאּדָ ּלָ יר" ְלֵבין ַהּמִ ה "ַאּדִ ּלָ ין ַהּמִ ר ּבֵ ׁשֶ ָמה ַהּקֶ א.   

ֹמָכה"? ה "ּכָ ּלָ ל ָיֵמינּו ֶאת ַהּמִ ִעְבִרית ׁשֶ ֵאיְך ּכֹוְתִבים ּבָ ב.   

יָעה ֶאת  ה, ַמּבִ ִמְרָים, ֲאחֹות מׁשֶ
ר ֶאְפַרִים  ִרּקּוד - ִצּיֵ ְמָחָתּה ּבְ ׂשִ

ה ִליְלֵיין מׁשֶ
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פסוקים א ו-ב הולחנו. 
אפשר להיעזר במורה 
למוסיקה וללמד את 

המנגינה בכיתה. בדרך זו 
יוכלו התלמידים לזכור את 

הפסוקים.



ַמָּסעָם ֶׁשל מֶׁשה ּובְנֵי יְִׂשָראֵל לְֶאֶרץ ּכְנַעַן ִהְתִחיל

ִמֶּפֶרק טו ּפָסּוק כב עַד סֹוף ֶּפֶרק טז ְמסָֻּפר:

ַנַען ִהְתִחיל. ָרֵאל ְלֶאֶרץ ּכְ ה ּוְבֵני ִיׂשְ ל מׁשֶ ָעם ׁשֶ ַמּסָ

ם לֹא ָמְצאּו ַמִים. ְרּכָ ת ּדַ ְתִחּלַ ָבר ּבִ ּכְ

ה. ִתּיָ ֶהם ֵמי ׁשְ ֵאין ּבָ ְמקֹומֹות ׁשֶ הֹוִביָלם ּבִ ה ַעל ׁשֶ ְטָענֹות ֶאל מׁשֶ אּו ּבִ ֵהם ּבָ

ִים ָהְפכּו ִלְמתּוִקים. ה ֵעץ ְלַמְעָין ַמר, ְוַהּמַ ִליְך מׁשֶ הֹוָרַאת ה׳ ִהׁשְ ּבְ

ָרֵאל ָמה ֶלֱאֹכל, ְוֵהם ָרֲעבּו. ר ִסין לֹא ָהָיה ִלְבֵני ִיׂשְ ם ְלִמְדּבַ ַדְרּכָ ּבְ

ַפע. ׁשֶ ם ָהָיה ָמזֹון ּבְ י ׁשָ ְצַרִים, ּכִ הֹוִציָאם ִמּמִ ה ַעל ׁשֶ ְטָענֹות ֶאל מׁשֶ אּו ּבִ ֵהם ּבָ

ָרָעב. ל ָהָעם ּבָ ֵדי ְלָהִמית ֶאת ּכָ ה ֹזאת ּכְ ה ָעׂשָ ּמׁשֶ ֵהם ָאְמרּו ׁשֶ

ה ַעל ָהָאֶרץ. ּקָ ְכַבת ַטל ּדַ ׁשִ זֹון ָיַרד ּכְ ה ִלְדֹאג ְלָמזֹון ָלָעם. ַהּמָ ה׳ ִהְבִטיַח ְלמׁשֶ

ת. ּבָ ָכל יֹום חּוץ ִמּיֹום ׁשַ ן ָיַרד ּבְ ָרֵאל ָקְראּו לֹו ָמן. ַהּמָ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ָלו ָכל ּבֶֹקר, ּוָבֶעֶרב ָיְכלּו ֶלֱאֹסף ִצּפֹוֵרי ׂשְ ן ּבְ ָרֵאל ָיְכלּו ֶלֱאֹסף ֶאת ַהּמָ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ָרן. ׂשָ ְוֶלֱאֹכל ֶאת ּבְ

ת. ּבָ ם ְליֹום ׁשַ ל ָמן ּגַ פּוָלה ׁשֶ ּמּות ּכְ י ּכַ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ה ֶלֱאֹסף ּבְ ֱאלִֹהים ִצּוָ

ֳחָרת. ן ְליֹום ַהּמָ ֹמר ִמן ַהּמָ בּוַע ָאַסר ֲעֵליֶהם ֱאלִֹהים ִלׁשְ ָ ַאר ְיֵמי ַהּשׁ ׁשְ ּבִ

ֳחָרת. ל יֹום ַהּמָ ן ַעד ַהּבֶֹקר ׁשֶ ִאירּו ִמן ַהּמָ ה, ְוִהׁשְ ְמעּו ֶאל מׁשֶ ָרֵאל לֹא ׁשָ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ּנּו ֵריחֹות ָרִעים. ן ִהְתַקְלֵקל, ְוָעלּו ִמּמֶ ַהּמָ

י ָאְספּו  ִ ּשׁ ִ ּיֹום ַהּשׁ ְמרּו ֶאת ִמְצַות ה׳. ּבַ ּלֹא ׁשָ ֶהם ַעל ׁשֶ ַעס ֲעֵליֶהם ְוָנַזף ּבָ ה ּכָ מׁשֶ

ן ָראּוי ְלַמֲאָכל. ַמר ַהּמָ ת ִנׁשְ ּבָ ׁשַ ת. ּבְ ּבָ ַ ם ְליֹום ַהּשׁ פּוָלה, ּגַ ּמּות ּכְ ן ּכַ ִמן ַהּמָ

ָרֵאל ָאְכלּו ִמן ֵני ִיׂשְ ת. ֵהם לֹא ָמְצאּו ָמן. ּבְ ּבָ ׁשַ ם ּבְ ט ּגַ ְצאּו ְלַלּקֵ ּיָ ים ׁשֶ ָהיּו ֲאָנׁשִ

ַנַען. יעּו ְלֶאֶרץ ּכְ ִהּגִ ָנה, ַעד ׁשֶ ִעים ׁשָ ְך ַאְרּבָ ֶמׁשֶ ן ּבְ ַהּמָ

ַהּדֹורֹות  ֵדי ׁשֶ ן, ּכְ ּכָ ׁשְ ּמִ יָמּה ּבַ ֶרת ּוְלׂשִ א ִצְנֶצֶנת ָמן ְלַמְזּכֶ ה ְלַמּלֵ ֱאלִֹהים ִצּוָ

ר. ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ק ָמזֹון ִלְבֵני ִיׂשְ ַאג ְלַסּפֵ ה' ּדָ ִאים ֵיְדעּו ׁשֶ ַהּבָ
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פרקים אלה אינם כלולים 
בתכנית הלימודים. הבאנו 
את תוכנם כדי ליצור אצל 
התלמידים תמונה שלמה 
יותר של חיי בני ישראל 

במדבר.
לאחר העיסוק בתוכן 
אפשר להביא תמונות 

ממדבר סיני, כדי 
שהתלמידים יתרשמו 
מהנוף המדברי ומחיי 

המדבר.
אפשר להציע לתלמידים 

עבודת חקר על המדבר ועל 
החיים בו.

התלמידים יבינו, שכמות 
המים במדבר מצומצמת. 

התושבים המעטים הם 
נוודים הגרים באוהלים 
ומתפרנסים מגידול צאן.

במדבר גדלים רק צמחים 
הזקוקים למעט מאוד מים. 
בנאות המדבר יש מעיינות 

מים ותמרים.
במדבר יש הבדלים 

קיצוניים בין היום החם 



ֶּפֶרק יט

ָרֵאל  ֵני־ִיׂשְ י ְלֵצאת ּבְ ִליׁשִ ְ ֹחֶדׁש ַהּשׁ ּבַ א 

ר  אּו ִמְדּבַ ה ּבָ ּיֹום ַהּזֶ ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ּבַ
ִסיָני.

ֲחנּו  ר ִסיַני ַוּיַ ֹבאּו ִמְדּבַ ְסעּו ֵמְרִפיִדים ַוּיָ ַוּיִ ב 

ָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר. ם ִיׂשְ ַחן־ׁשָ ר, ַוּיִ ְדּבָ ּמִ ּבַ
ְקָרא ֵאָליו  ה ָעָלה ֶאל־ָהֱאֹלִהים, ַוּיִ ּומׁשֶ ג 

ְיהָוה ִמן־ָהָהר ֵלאֹמר: ּכֹה ֹתאַמר ְלֵבית 
ָרֵאל: יד ִלְבֵני ִיׂשְ ַיֲעֹקב ְוַתּגֵ

יִתי ְלִמְצָרִים,  ר ָעׂשִ ם ְרִאיֶתם ֲאׁשֶ ַאּתֶ ד 

ִרים ָוָאִבא  ְנֵפי ְנׁשָ א ֶאְתֶכם ַעל־ּכַ ָוֶאּשָׂ
ֶאְתֶכם ֵאָלי.

ם  ַמְרּתֶ ֹקִלי ּוׁשְ ְמעּו ּבְ ׁשְ מֹוַע ּתִ ה ִאם־ׁשָ ְוַעּתָ ה 

ל־ ה ִמּכָ ִריִתי, ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגּלָ ֶאת־ּבְ
ל־ָהָאֶרץ. י־ִלי ּכָ ים ּכִ ָהַעּמִ

ְהיּו־ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי  ם ּתִ ְוַאּתֶ ו 

ר ַדּבֵ ר ּתְ ָבִרים ֲאׁשֶ ה ַהּדְ  ָקדֹוׁש. ֵאּלֶ
ָרֵאל. ֵני ִיׂשְ ֶאל־ּבְ

ם  ׂשֶ ְקָרא ְלִזְקֵני ָהָעם, ַוּיָ ה ַוּיִ ֹבא מׁשֶ ַוּיָ ז 

ר  ה ֲאׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ל־ַהּדְ ִלְפֵניֶהם ֶאת ּכָ
הּו ְיהָוה. ִצּוָ

ו ַוּיֹאְמרּו: ּכֹל ֲענּו ָכל־ָהָעם ַיְחּדָ ַוּיַ  ח 

ה ֶאת־ ב מׁשֶ ׁשֶ ה. ַוּיָ ר ְיהָוה ַנֲעׂשֶ ּבֶ ר־ּדִ ֲאׁשֶ
ְבֵרי ָהָעם ֶאל־ְיהָוה. ּדִ

ר: סּוק יג ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
יעּו ְלַרְגֵלי ַהר ִסיַני. ָרֵאל ָנְסעּו ֵמְרִפיִדים ְוִהּגִ ֵני ִיׂשְ  ּבְ

ָרֵאל. ִרית ִעם ַעם ִיׂשְ ה ִלְכֹרת ּבְ יַע ְלמׁשֶ  ה׳ ִהּצִ
ה. ר ה׳ ַנֲעׂשֶ ּבֵ ר ּדִ ל ֲאׁשֶ ָהָעם ָעָנה: ּכָ

קּוָפה  אֹוָתּה ּתְ ֹחֶדׁש ִסיָון. ּבְ י – ּבְ ִליׁשִ ְ ֹחֶדׁש ַהּשׁ ּבַ א 
ֶפֶרק  תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ָנה ֵמֹחֶדׁש ִניָסן, ּכְ ָ ִהְתִחיָלה ַהּשׁ

סּוק ב. יב ּפָ
ה ָעָלה ֶאל ָהָהר. ה ָעָלה ֶאל־ָהֱאֹלִהים – מׁשֶ מׁשֶ ג 

י ָלֶכם  ַאְגּתִ ִרים – ּדָ ְנֵפי ְנׁשָ א ֶאְתֶכם ַעל־ּכַ ָוֶאּשָׂ ד 
ָנָפיו. א ֶאת ּגֹוָזָליו ַעל ּכְ ר ַהּנֹוׂשֵ מֹו ֶנׁשֶ ּכְ

ִרית  מּו ֶאת ַהּבְ ַקּיְ ִריִתי – ִאם ּתְ ם ֶאת־ּבְ ַמְרּתֶ ּוׁשְ ה 
ֶכם. ֶאְכֹרת ִאּתְ ׁשֶ

ָרֵאל  ים – ַעם ִיׂשְ ל־ָהַעּמִ ה ִמּכָ ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגּלָ  
ים. ל ָהַעּמִ ִיְהֶיה ָיָקר ּוְמֻיָחד ִמּכָ

ָרֵאל ִיְהיּו  ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש – ְלַעם ִיׂשְ ו 
ים. ְצוֹות ִלְכַלל ָהַעּמִ ִמְצוֹות ְמֻיָחדֹות ְוׁשֹונֹות ֵמַהּמִ

יט ִמְצִרי ְכׁשִ ר, ּתַ ֶנׁשֶ
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א  ה ָאֹנִכי ּבָ ה: ִהּנֵ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־מׁשֶ ט 

ַמע ָהָעם  ֲעבּור ִיׁשְ ַעב ֶהָעָנן ּבַ ֵאֶליָך ּבְ
ד  ּגֵ ָך ַיֲאִמינּו ְלעֹוָלם. ַוּיַ ְך ְוַגם־ּבְ ִרי ִעּמָ ַדּבְ ּבְ

ְבֵרי ָהָעם ֶאל־ְיהָוה. ה ֶאת־ּדִ מׁשֶ
ה: ֵלְך ֶאל־ָהָעם  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־מׁשֶ י 

ְמֹלָתם. סּו ׂשִ ם ַהּיֹום ּוָמָחר, ְוִכּבְ ּתָ ׁשְ ְוִקּדַ
ּיֹום  י ּבַ י, ּכִ ִליׁשִ ְ ְוָהיּו ְנֹכִנים ַלּיֹום ַהּשׁ יא 

י ֵיֵרד ְיהָוה ְלֵעיֵני ָכל־ָהָעם ַעל־ַהר  ִלׁשִ ְ ַהּשׁ
ִסיָני.

ְמרּו  ָ ְלּתָ ֶאת־ָהָעם ָסִביב ֵלאֹמר, ִהּשׁ ְוִהְגּבַ יב 

ל־ַהּנֵֹגַע  ָקֵצהּו, ּכָ ָהר ּוְנגַֹע ּבְ ָלֶכם ֲעלֹות ּבָ
ָהר מֹות יּוָמת. ּבָ

ֵקל אֹו־ָיֹרה  י־ָסקֹול ִיּסָ ע ּבֹו ָיד ּכִ ֹלא־ִתּגַ יג 

ֵהָמה ִאם־ִאיׁש ֹלא ִיְחֶיה,  ֶרה ִאם־ּבְ ִיּיָ
ה ַיֲעלּו ָבָהר. ְמׁשְֹך ַהּיֵֹבל ֵהּמָ ּבִ

ים  ַעב ֶהָעָנן – ָעב ְוָעָנן ֵהם ִמּלִ א ֵאֶליָך ּבְ ּבָ ט 
בֹוד ה׳ ִנְמָצא  ּכְ פֹות. ָהָעם ִיְרֶאה ֶאת ֶהָעָנן ׁשֶ ִנְרּדָ

תֹוכֹו. ּבְ

ים ּוְטהֹוִרים. ה ֲעֵליֶהם ִלְהיֹות ְנִקּיִ ַצּוֶ ם – ּתְ ּתָ ׁשְ ְוִקּדַ י 

ָהִאיׁש  ֶגד ׁשֶ ַפת ַהּתֹוָרה קֹוְרִאים ַלּבֶ ׂשְ ְמֹלָתם – ּבִ ׂשִ  
ְמָלה. ים, ׂשִ ה לֹוְבׁשִ ָ אֹו ָהִאּשׁ

ְנֹכִנים – מּוָכִנים. יא  

ֲהרּו ֹלא  ָקֵצהּו – ִהּזָ ָהר ּוְנגַֹע ּבְ ְמרּו ָלֶכם ֲעלֹות ּבָ ָ יב ִהּשׁ
ָהר. ָלַגַעת ּבָ

מּות.  ּיָ ִליכּו ָעָליו ֲאָבִנים ַעד ׁשֶ ֵקל – ַיׁשְ ָסקֹול ִיּסָ יג 

ים. ְלחּו ֵאָליו ִחּצִ ֶרה – ִיׁשְ ָיֹרה ִיּיָ  

ָהֵרי ִסיַני
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ׁש  ה ִמן־ָהָהר ֶאל־ָהָעם, ַוְיַקּדֵ ֶרד מׁשֶ ַוּיֵ יד 

ְמֹלָתם. סּו ׂשִ ֶאת־ָהָעם ַוְיַכּבְ
ת  ֹלׁשֶ ַוּיֹאֶמר ֶאל־ָהָעם ֱהיּו ְנֹכִנים ִלׁשְ טו 

ה. ָ ׁשּו ֶאל־ִאּשׁ ּגְ ָיִמים, ַאל־ּתִ
ְהֹית ַהּבֶֹקר, ַוְיִהי  י ּבִ ִליׁשִ ְ ַוְיִהי ַבּיֹום ַהּשׁ טז 

ֵבד ַעל־ָהָהר, ְוֹקל  ֹקֹלת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ּכָ
ר  ל־ָהָעם ֲאׁשֶ ֱחַרד ּכָ ׁשָֹפר ָחָזק ְמֹאד, ַוּיֶ

ֲחֶנה. ּמַ ּבַ
ה ֶאת־ָהָעם ִלְקַראת ָהֱאֹלִהים  ַוּיֹוֵצא מׁשֶ יז 

ית ָהָהר. ַתְחּתִ בּו ּבְ ְתַיּצְ ֲחֶנה, ַוּיִ ִמן־ַהּמַ
ר ָיַרד ָעָליו  ֵני ֲאׁשֶ ּלֹו ִמּפְ ן ּכֻ ְוַהר ִסיַני ָעׁשַ יח 

ן,  ְבׁשָ ן ַהּכִ ֶעׁשֶ נֹו ּכְ ַעל ֲעׁשָ ֵאׁש, ַוּיַ ְיהָוה ּבָ
ל־ָהָהר ְמֹאד. ֱחַרד ּכָ ַוּיֶ

ה  ָֹפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמֹאד, מׁשֶ ַוְיִהי קֹול ַהּשׁ יט 

ר ְוָהֱאֹלִהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול. ְיַדּבֵ
ֶרד ְיהָוה ַעל־ַהר ִסיַני ֶאל־ֹראׁש ָהָהר,  ַוּיֵ כ 

ַעל  ה ֶאל־ֹראׁש ָהָהר ַוּיַ ְקָרא ְיהָוה ְלמׁשֶ ַוּיִ
ה. מׁשֶ

ן־ ָעם ּפֶ ה: ֵרד ָהֵעד ּבָ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־מׁשֶ כא 

ּנּו ָרב. ֶיֶהְרסּו ֶאל־ְיהָוה ִלְראֹות ְוָנַפל ִמּמֶ
ׁשּו,  ים ֶאל־ְיהָוה ִיְתַקּדָ ׁשִ ּגָ ְוַגם ַהּכֲֹהִנים ַהּנִ כב 

ֶהם ְיהָוה. ן־ִיְפֹרץ ּבָ ּפֶ
ה ֶאל־ְיהָוה: ֹלא־יּוַכל ָהָעם  ַוּיֹאֶמר מׁשֶ כג 

נּו  ה ַהֵעֹדָתה ּבָ י־ַאּתָ ַלֲעֹלת ֶאל־ַהר ִסיָני, ּכִ
ּתֹו. ׁשְ ל ֶאת־ָהָהר ְוִקּדַ ֵלאֹמר ַהְגּבֵ

ה  ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְיהָוה: ֶלְך־ֵרד ְוָעִליָת ַאּתָ כד 

ְך, ְוַהּכֲֹהִנים ְוָהָעם ַאל־ֶיֶהְרסּו  ְוַאֲהֹרן ִעּמָ
ם. ן־ִיְפָרץ־ּבָ ַלֲעֹלת ֶאל־ְיהָוה, ּפֶ

ה ֶאל־ָהָעם ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם. ֶרד מׁשֶ ַוּיֵ כה 

ר: ֶרק ְמֻסּפָ סּוק יד ַעד סֹוף ַהּפֶ  ִמּפָ
ה  ּסָ ֵבד ּכִ ָרִקים, ָעָנן ּכָ ְמעּו קֹולֹות ְוִנְראּו ּבְ ּבֶֹקר ִנׁשְ ּבַ
ֲעֹבר  ית ָהָהר ְוִנְזַהר ִמּלַ ַתְחּתִ ֶאת ָהָהר. ָהָעם ָעַמד ּבְ

ן לֹו. ּמַ ּסֻ בּול ׁשֶ ֶאת ַהּגְ

ל־ָהָעם – ָהָעם ִנְבַהל ְמאֹוד. ֱחַרד ּכָ טז ַוּיֶ

ָעם – ַהְזֵהר ֶאת ָהָעם. כא ָהֵעד ּבָ
בּול  א ִיְפְרצּו ֶאת ַקו ַהּגְ ּמָ ן־ֶיֶהְרסּו ֶאל־ְיהָוה – ׁשֶ ּפֶ  

ְוַיֲעלּו ֶאל ָהָהר.
ים ָימּותּו. ּנּו ָרב – ַרּבִ ְוָנַפל ִמּמֶ  

ִסיַני ר ּבְ ְנֵוה ִמְדּבָ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק יט

 ּבְנֵי יְִׂשָראֵל חָנּו מּול ַהר ִסינַי וַה' 
ּכַָרת עִָּמם ּבְִרית, הֶסְּכֵם ְמַחּיֵב

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק ט

ֶכם: ְרְתּ ַמְחּבַ ֲענּו ּבְ

ָרֵאל? יַע ה׳ ְלַעם ִיׂשְ 1. ָמה ִהּצִ

ִרית? ל ֶאת ַהּבְ ְכֵנַע ה׳ ֶאת ָהָעם ְלַקּבֵ יַצד ׁשִ 2. ּכֵ

ׁשּוַבת ָהָעם? 3. ָמה ָהְיָתה ּתְ

ב ָהָעם? 4. ְלָמה ִהְתַחּיֵ

ב ֱאלִֹהים? 5. ְלָמה ִהְתַחּיֵ

תּוב: ָפסּוק ה ּכָ ּבְ

ֹקִלי ְמעּו ּבְ ׁשְ מֹוַע ּתִ ה ִאם ׁשָ ְוַעּתָ
ִריִתי, ם ֶאת ּבְ ַמְרּתֶ ּוׁשְ

ים, ל־ָהַעּמִ ה ִמּכָ ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגּלָ
ל־ָהָאֶרץ. י־ִלי ּכָ ּכִ

תּוב: ָפסּוק ו ּכָ ּבְ

ְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש. ם ּתִ ְוַאּתֶ

ְהֶיה  ּיִ ְך ׁשֶ ָרֵאל ּכָ ַנאי ֶהֱעִמיד ֱאלִֹהים ְלַעם ִיׂשְ סּוִקים ה-ו: ֵאיֶזה ּתְ ְלִפי ּפְ  .6

ָראּוי ִלְהיֹות ַעם ִנְבָחר?

יַע:  ה' ִהּצִ ם ׁשֶ ׁשּוַבת ָהָעם ַלֶהְסּכֵ תּוָבה ּתְ ָפסּוק ח ּכְ ּבְ

ִקְראּו:

ו ַוּיֹאְמרּו: ֲענּו ָכל ָהָעם ַיְחּדָ ַוּיַ
ה. ר ְיהָוה ַנֲעׂשֶ ּבֶ ר ּדִ ּכֹל ֲאׁשֶ

ב ָהָעם? סּוק, ְלָמה ִהְתַחּיֵ ְלִפי ַהּפָ  .7
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א. הפרק הוא מעין מבוא 
לקבלת עשרת הדיברות.

המורה תשתדל ללמד את 
הפרק באווירה חגיגית.

אפשר לחפש דרכים שונות 
כיצד לעשות זאת:

מוסיקת רקע מתאימה, 
קריאה דרמתית, ציורי 

אמנות וכיו״ב.
ב. התלמידים יבינו, 

שההכנות למעמד הר סיני 
נועדו ליצור בעם ציפייה 

לקבלת לוחות הברית.
ג. חשוב להבהיר, שמעמד 

הר סיני הוא מעמד של 
כריתת ברית, הסכם 

מחייב, בין ה׳ לבין עם 
ישראל.

ד. אפשר להציע לתלמידים 
שיספרו על בריתות שכרת 

אלוהים בבראשית.
יש להניח, שיזכירו את 
הברית בין ה׳ לאנושות 
לאחר המבול ואת ברית 

המילה בין ה׳ לבין אברהם 
וזרעו.

אפשר להציע לילדים 
שיסבירו למה התחייב כל 
צד בכל אחת מן הבריתות 

לעיל.
ה. אפשר לשאול:

האם שמעתם על בריתות 



ַמעֲַמד ַהר ִסינַי

ִקְראּו ִמּפָסּוק י עַד ּפָסּוק כד

ה ָלָעם? ֵאילּו הֹוָראֹות ָנַתן מׁשֶ א.   .1

י? ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהּשׁ ֵאיְך ִנְרָאה ַהר ִסיַני ּבַ ב.   

ִמי ָעָלה ְלַהר ִסיַני? ג.   

ב ָהָעם? ֵהיָכן ִנּצַ ד.   

י  ִמינֹו ּוִבְלּתִ ֲעַמד ַהר ִסיַני ָהָיה ַמֲעָמד ְמֻיָחד ּבְ ּמַ ר ָלַדַעת ׁשֶ ְלִפי ָמה ֶאְפׁשָ  .2

ֵעיֵני ַהּנֹוְכִחים? ח ּבְ ּכַ ִנׁשְ

ָאה:  ֶרְך ַהּבָ ּדֶ ֹאָרע ּבַ ּתּוְכלּו ְלָתֵאר ֶאת ַהּמְ  .3

ֶלד ׁשֹוֵאל ֶאת ָאִביו  ין ֶיֶלד ְלָאִביו: ַהּיֶ ְתַנֶהֶלת ּבֵ יָחה ַהּמִ יגּו ׂשִ ְתבּו אֹו ַהּצִ א.  ּכִ  

יר. ְתַרֵחׁש, ְוָהָאב עֹוֶנה ּוַמְסּבִ ֵאלֹות ַעל ַהּמִ ׁשְ

ּיּור  ּצִ בּו ּבַ ּלְ ְרצּו, ׁשַ י. ִאם ּתִ ִליׁשִ ְ ֹבֶקר ַהּיֹום ַהּשׁ רּו ֶאת ַמְרֵאה ַהר ִסיַני ּבְ ב.  ַצּיְ  

ִטים ֵמַהּתֹוָרה.  ּפָ ִמׁשְ

קֹול ה'.  ְמעּו ּבְ ׁשְ ּיִ ְתַנאי ׁשֶ ְבָחר ּבִ ָרֵאל ִיְהיּו ָלָעם ַהּנִ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ָניו ִמְתַיֲחִסים ָיֶפה ר ּבָ ְגָמה ְלַעם ֲאׁשֶ ֵהם ִיְצָטְרכּו ְלַהּוֹות ּדֻ

ים ִלים, ּדֹוֲאִגים ָלֲעִנּיִ ְלָכל ִאיׁש ָוִאיׁש: לֹא ַמֲעִליִבים, לֹא ְמַקּלְ

ֶחְבָרה. לֹא ּגֹוְנִבים ְולֹא רֹוְצִחים. ים ּבַ ׁשִ ְוַלַחּלָ

ָאה. ִחיָדה ַהּבָ ְיּ ְך ִנְלַמד ַבּ ָרִטים ַעל ּכָ ּפְ
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ּכָתּוב ְּבָפסּוק ד: וֶָאָּׂשא ֶאְתכֶם ַעל ּכַנְֵפי נְָׁשִרים.

ֲחכִָמים ָׁשֲאלּו: לָָּמה נְִבַחר ּדַוְָקא ַהּנֶֶׁשר לְַסֵּמל ֵאיְך ֶהֱעבִיר ה' ֶאת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל 

ִמִּמְצַריִם לְַהר ִסינַי?

ַאַחד ַהֲחכִָמים ִהְסּבִיר ְּבֶקֶׁשר לְכְָך:

ּכָל ָהעֹופֹות ַמְחזִיִקים ֶאת ּגֹוזְלֵיֶהם ֵּבין ַרגְלֵיֶהם, ַּכֲאֶׁשר ֵהם ָעִפים ִמָּמקֹום 

לְָמקֹום.

וְלָָּמה ֹלא ַעל ּגַּבָם?

ּכִי ֵהם ְמַפֲחִדים ֵמעֹופֹות ֲאֵחִרים, ֶׁשּיָעּופּו ּגָבֹוַּה יֹוֵתר וְיְִטְרפּו ֶאת ּגֹוזְלֵיֶהם.

ֲאבָל ַהּנֶֶׁשר ֵאינֹו ְמַפֵחד ֵמָהעֹופֹות ָהֲאֵחִרים, ִמּׁשּום ֶׁשהּוא ָחזָק ֵמֶהם וְגַם ָעף 

ּגָבֹוַּה ּוַמֵהר ֵמֶהם.

ַהּנֶֶׁשר ְמַפֵחד ַרק ִמַּצּיִָדים, לֵָכן הּוא ָׂשם ֶאת גֹוזָלָיו ַעל ְּכנָָפיו - ּכְָך ֶׁשִאם יִיֶרה 

ַהַּצּיָד ֵחץ, יְִפּגַע ַהֵחץ ּבֹו, וְֹלא ְּבבָנָיו.

ה' נָָׂשא ֶאת ַעם יְִׂשָרֵאל ִמִּמְצַריִם לְַהר ִסינַי ְּבבִָּטחֹון ּובְִמִהירּות, ְּכֵׁשם ֶׁשּנֹוֵׂשא 

ֶׁשַהּנֶֶׁשר נֹוֵׂשא ֶאת ּגֹוזָלָיו ַעל ְּכנָָפיו.

ים  ָרֵאל ָהֳעלּו ְיהּוִדים ַרּבִ ִעם ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ

ָרֵאל. ִמְבַצע ֲהָטָסָתם  ִדינֹות ׁשֹונֹות ִלְמִדיַנת ִיׂשְ ִמּמְ

ִרים״. ְנֵפי ְנׁשָ יָמן ָלָאֶרץ ִנְקָרא ״ַעל ּכַ ל ְיהּוֵדי ּתֵ ׁשֶ

ּכְַדאי לַָדַעת

ִסּפּוֵרי ֲחכִָמים
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ֶּפֶרק כ

ה  ָבִרים ָהֵאּלֶ ל־ַהּדְ ר ֱאֹלִהים ֶאת ּכָ ַוְיַדּבֵ א 

ֵלאֹמר:
ר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ  ָאֹנִכי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ֲאׁשֶ ב 

ית ֲעָבִדים.  ִמְצַרִים ִמּבֵ
ָני. ֹלא־ִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל־ּפָ ג 

ר  מּוָנה ֲאׁשֶ ה ְלָך ֶפֶסל ְוָכל־ּתְ ֹלא־ַתֲעׂשֶ ד 

ר  ַחת ַוֲאׁשֶ ָאֶרץ ִמּתָ ר ּבָ ַעל ַוֲאׁשֶ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ ּבַ
ַחת ָלָאֶרץ. ִים ִמּתַ ּמַ ּבַ

י ָאֹנִכי  ֲחֶוה ָלֶהם ְוֹלא ָתָעְבֵדם, ּכִ ּתַ ֹלא־ִתׁשְ ה 

א ּפֵֹקד ֲעוֹ ן ָאֹבת ַעל־ ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ֵאל ַקּנָ
ִעים ְלֹשְנָאי. ים ְוַעל־ִרּבֵ ׁשִ ּלֵ ִנים, ַעל־ׁשִ ּבָ
ה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים, ְלֹאֲהַבי ּוְלׁשְֹמֵרי  ְוֹעׂשֶ ו 

ִמְצוֹ ָתי.
ְוא, ָ ם־ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ַלּשׁ א ֶאת־ׁשֵ ֹלא ִתּשָׂ  ז 

ה ְיהָוה ֶאת י ֹלא ְיַנּקֶ  ּכִ
ְוא. ָ מֹו ַלּשׁ א ֶאת־ׁשְ ר־ִיּשָׂ ֲאׁשֶ

ׁשֹו. ת ְלַקּדְ ּבָ ַ ָזכֹור ֶאת־יֹום ַהּשׁ ח 

ָך. ל־ְמַלאְכּתֶ יָת ּכָ ֲעֹבד ְוָעׂשִ ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ ׁשֵ ט 

ת ַליהָוה ֱאֹלֶהיָך, ּבָ ִביִעי ׁשַ ְ ְויֹום ַהּשׁ  י 

ָך  ה ּוִבְנָך ּוִבּתֶ ה ָכל־ְמָלאָכה ַאּתָ ֹלא־ַתֲעׂשֶ
ר  ָך ְוֵגְרָך ֲאׁשֶ ָך ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמּתֶ ַעְבּדְ

ָעֶריָך. ׁשְ ּבִ

ר: סּוק יד ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ָרֵאל. ִרית ִעם ַעם ִיׂשְ ַרת ּבְ ַהר ִסיַני – ֱאֹלִהים ּכָ  ּבְ

ֶרת  ִלים ֶאת ֲעׂשֶ ָרֵאל ְמַקּבְ ֵני ִיׂשְ ַהר ִסיַני – ּבְ ּבְ
י ֱאֹלִהים. רֹות ִמּפִ ּבְ  ַהּדִ

יֹוֵתר  ְצוֹות ַהֲחׁשּובֹות ּבְ רֹות ֵהם ַהּמִ ּבְ ֶרת ַהּדִ ֲעׂשֶ
י ה׳. ִדּבּור ִמּפִ ְצאּו ּבְ ּיָ ָרֵאל, ׁשֶ ְלִיׂשְ

ֲאִמינּו  ֹלא־ִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים – ֹלא ּתַ ג 
ֵאִלים ֲאֵחִרים. ּבְ

מּוָנה – ָאסּור ְלָהִכין  ה ְלָך ֶפֶסל ְוָכל־ּתְ ֹלא־ַתֲעׂשֶ ד 
ל ֲאֵליֶהם. ּלֵ ֵדי ְלִהְתּפַ מּוָנה ּכְ ֶסל אֹו ּתְ ּפֶ

יד  ְחִמיר ִעם ַהחֹוְטִאים ּוַמְקּפִ א – ֵאל ַהּמַ ֵאל ַקּנָ ה 
ם. ְלַהֲעִניׁשָ

ים ְוַעל־ ׁשִ ּלֵ ִנים, ַעל־ׁשִ ּפֵֹקד ֲעֹון ָאֹבת ַעל־ּבָ  
ִנים,  ָחה חֹוֵטאת ֵיָעְנׁשּו ַהּבָ ּפָ ִמׁשְ ִעים ְלֹשְנָאי – ּבְ ִרּבֵ

ם ַעל ֵחְטא ֲאִביֶהם ְוָסָבם. יִנים ּגַ ָכִדים ְוַהּנִ ַהּנְ
ה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים, ְלֹאֲהַבי ּוְלׁשְֹמֵרי  ְוֹעׂשֶ ו 

ְך  ֶמׁשֶ ְצוֹות ְוִלְבֵניֶהם ּבְ ֵמי ַהּמִ ִמְצֹוָתי – נֹוֵתן ִלְמַקּיְ
ה טֹוב. מּול טֹוב ַעל ַמֲעׂשֶ ַאְלֵפי ּדֹורֹות ּגְ

ַבע  ָ ּשׁ ְוא – ֹלא ּתִ ָ ם־ה׳ ֱאֹלֶהיָך ַלּשׁ א ֶאת־ׁשֵ ֹלא ִתּשָׂ ז 
ֶקר. בּוַעת ׁשֶ ם ה׳ ׁשְ ׁשֵ ּבְ

ַלח לֹו, הּוא ֹלא יּוַכל ְלִהְתַנּקֹות  ה – ֹלא ִיּסָ ֹלא ְיַנּקֶ  
ֵמַהֵחְטא.

ְבטֹו  ר ִמחּוץ ִלְגבּולֹות ׁשִ ר הּוא ָאָדם ַהּגָ ְרָך – ּגֵ ֵגּ י 
אֹו ַאְרצֹו.
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ַמִים  ָ ה ְיֹהָוה ֶאת־ַהׁשּ ת־ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ּכִ יא 

ם,  ר־ּבָ ל־ֲאׁשֶ ם ְוֶאת־ּכָ ְוֶאת ָהָאֶרץ, ֶאת ַהּיָ
ַרְך ְיֹהָוה  ן ּבֵ ִביִעי, ַעל־ּכֵ ְ ּיֹום ַהׁשּ ַנח ּבַ ַוּיָ

הּו. ׁשֵ ת ַוְיַקּדְ ּבָ ַ ֶאת־יֹום ַהׁשּ
ָך, ְלַמַען ַיֲאִרכּון  ד ֶאת־ָאִביָך ְוֶאת־ִאּמֶ ּבֵ ּכַ יב 

ר־ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן  ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה, ֲאׁשֶ
ָלְך. 

ְגֹנב. ְנָאף. ֹלא ּתִ ְרַצח. ֹלא ּתִ ֹלא ּתִ  יג 

ֶקר. ֹלא־ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ׁשָ
ת  ית ֵרֶעָך, ֹלא־ַתְחֹמד ֵאׁשֵ ֹלא ַתְחֹמד ּבֵ יד 

ֵרֶעָך ְוַעְבּדּו ַוֲאָמתֹו ְושֹורו ַוֲחֹמרֹו ְוֹכל 
ר ְלֵרֶעָך. ֲאׁשֶ

ְוָכל־ָהָעם ֹרִאים ֶאת־ַהּקֹוֹלת ְוֶאת־ טו 

ן,  ָֹפר ְוֶאת־ָהָהר ָעׁשֵ יִדם ְוֵאת קֹול ַהׁשּ ּפִ ַהּלַ
ַעְמדּו ֵמָרֹחק. ֻנעּו ַוּיַ ְרא ָהָעם, ַוּיָ ַוּיַ

נּו  ה ִעּמָ ר־ַאּתָ ּבֵ ה ּדַ ַוּיֹאְמרּו ֶאל־מׁשֶ טז 

ן־ נּו ֱאֹלִהים ּפֶ ר ִעּמָ ָמָעה, ְוַאל־ְיַדּבֵ ְוִנׁשְ
ָנמּות.

י  יָראּו ּכִ ה ֶאל־ָהָעם ַאל־ּתִ ַוּיֹאֶמר מׁשֶ יז 

א ֱאֹלִהים, ּוַבֲעבּור  ְלַבֲעבּור ַנּסֹות ֶאְתֶכם ּבָ
י ֶתֱחָטאּו. ֵניֶכם ְלִבְלּתִ ְהֶיה ִיְרָאתֹו על־ּפְ ּתִ

ׁש ֶאל־ ה ִנּגַ ֲעֹמד ָהָעם ֵמָרֹחק, ּומׁשֶ ַוּיַ יח 

ם ָהֱאֹלִהים. ר־ׁשָ ָהֲעָרֶפל, ֲאׁשֶ

ם  ְנּתֶ ִהְתַחּתַ ְהיּו ֶנֱאָמִנים ְלֶבן ַהּזּוג ׁשֶ ְנָאף – ּתִ ֹלא ּתִ יג 
ִאּתֹו.

ט ָאסּור  ּפָ ׁשְ ּמִ ֶקר – ָלֵעד ּבַ ֹלא־ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ׁשָ  
ר.  ּקֵ ְלׁשַ

ְך  ּיָ ֵאינֹו ׁשַ ב ֵאין ִלְרצֹות ֶאת ׁשֶ ּלֵ ם ּבַ ֹלא ַתְחֹמד – ּגַ יד 
ְלָך.

ר: סּוק יח ְמֻסּפָ סּוק טו ַעד ּפָ  ִמּפָ
ְרֶאה ַעל ָהָהר, ֵהם  ָרֵאל ָראּו ֶאת ַהּמַ ֵני ִיׂשְ ר ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ
ה  ְמקֹום ֱאֹלִהים. מׁשֶ ם ּבִ ר ִאּתָ ַדּבֵ ּיְ ה ׁשֶ ׁשּו ִמּמׁשֶ ּקְ ּבִ

יַע ֶאת ָהָעם. ִהְרּגִ

ּקֹולֹות. ֹרִאים ֶאת־ַהּקֹוֹלת – ַמְבִחיִנים ּבַ טו 
ְעְזעּו ְוִהְתנֹוְדדּו. ֻנעּו - ִהְזּדַ ַוּיָ  

רֹות - ִמְגֶזֶרת ְנָיר ּבְ ֶרת ַהּדִ ֲעׂשֶ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק כ

עֲֶׂשֶרת ַהּדִּבְרֹות

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק יח

ַהר ִסיַני, ָרֵאל ּבְ ה ֶאת ַעם ִיׂשְ ּוָ ֱאלִֹהים ּצִ ְצוֹות, ׁשֶ ר ַהּמִ ל ְלֶעׂשֶ ֻקּבָ ם ַהּמְ ֵ ַהּשׁ

רֹות. ּבְ ֶרת ַהּדִ הּוא ֲעׂשֶ

ר. ּבֵ ְלׁשֹון ָיִחיד אֹוְמִרים ּדִ ּבִ

ָבִרים. ֶרת ַהּדְ רֹות: ֲעׂשֶ ּבְ ֶרת ַהּדִ ים ֶאת ֲעׂשֶ מֹות ְמַכּנִ ֵסֶפר ׁשְ ּבְ

ֵני לּוחֹות ָלל ׁשְ ֶדֶרְך ּכְ ֶנֶסת, ֵמַעל ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש, ִמְתנֹוְסִסים ּבְ י ַהּכְ ָבּתֵ ּבְ

רֹות. ּבְ ֶרת ַהּדִ ר ֲעׂשֶ ח ְמֻקּצָ ֻנּסָ תּוִבים ּבְ ִרית, ּוָבֶהם ּכְ ַהּבְ

ִרית ַעל ֲחִזית מֹוָסדֹות ר ִלְראֹות ֶאת לּוחֹות ַהּבְ ִלְפָעִמים ֶאְפׁשָ

ים ׁשֹוִנים. ְיהּוִדּיִ
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ָכל ֶאָחד ֵמָהִאּיּוִרים? ז ּבְ ֻרּמָ ּמְ ר ׁשֶ ּבֵ 1. ַמהּו ַהּדִ

14

25

36

י ְקבּוצֹות: ּתֵ רֹות ִלׁשְ ּבְ ֶרת ַהּדִ ק ֶאת ֲעׂשֶ נֹוֲהִגים ְלַחּלֵ  .1 

י ֱאלִֹהים. ַלּפֵ ם ּכְ ב ְלַקּיֵ ָאָדם ַחּיָ רֹות ׁשֶ ּבְ  ּדִ

י ֲחֵברֹו. ַלּפֵ ם ּכְ ב ְלַקּיֵ ָאָדם ַחּיָ רֹות ׁשֶ ּבְ  ּדִ

בּוצֹות. ְגָמה ְלָכל ַאַחת ֵמַהּקְ ָהִביאּו ּדֻ
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י ְקבּוצֹות ֲאֵחרֹות: ּתֵ ם ִלׁשְ רֹות ּגַ ּבְ ֶרת ַהּדִ ק ֶאת ֲעׂשֶ ר ְלַחּלֵ ֶאְפׁשָ  .3 

ה״. ֲעׂשֶ ה״ ּוִמְצוֹות ״לֹא ּתַ  ִמְצוֹות ״ֲעׂשֵ

בּוצֹות. ְגָמה ְלָכל ַאַחת ְמַהּקְ ָהִביאּו ּדֻ

ד ֶאת ָאִביָך ּבֵ ר ״ּכַ ּבֵ ּדִ ִנים ּבַ יל ַהּבָ ר ּגִ ּלֹא ֻמְזּכָ ְך ׁשֶ ר ִלְלֹמד ִמּכָ ָמה ֶאְפׁשָ  .4

ה? ר ַהּזֶ ּבֵ ם ֶאת ַהּדִ ַקּיֵ ל ָהָאָדם ַהּמְ מּול ְיַקּבֵ ָך״? ֵאיֶזה ּגְ ְוֶאת ִאּמֶ  

רֹות.  ּבְ ֶרת ַהּדִ ֲעׂשֶ תּובֹות ּבַ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ הּוְטלּו ַעל ּבְ ְצוֹות ׁשֶ ל ַהּמִ 5. לֹא ּכָ

ַסח  ַחג ַהּפֶ ׁשּורֹות ּבְ ַמְדנּו ַעל ְיִציַאת ִמְצַרִים, ָקָראנּו ַעל ִמְצוֹות ַהּקְ ּלָ ׁשֶ ּכְ

סּוק  סּוק כז, ּפָ ֶרק יב ּפָ ְצוֹות? )ּפֶ הּוא ַחג ִזְכרֹון ְיִציַאת ִמְצַרִים. ָמֵהן ַהּמִ ׁשֶ

מב(.

ירּו ַמּדּוַע. ם? ַהְסּבִ ָבר ְיכֹוִלים ְלַקּיֵ ם ּכְ ם ַאּתֶ רֹות ּגַ ּבְ ֵאילּו ֵמַהּדִ   .6

 ְּכֶׁשּנַָתן ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ֶאת ַהּתֹוָרה, 

 ִצּפֹור ֹלא ִצּיֵץ, עֹוף ֹלא ָּפַרח, 

 ׁשֹור ֹלא ּגָָעה, ַמלְָאכִים ֹלא ָעפּו, 

 ַהּיָם ֹלא נִזְּדְַעזֵַע, 

 ַהְּבִרּיֹות ֹלא ּדְִּברּו. 

 ָהעֹולָם ָׁשַתק וְֶהְחִריׁש. 

וְיָָצא ַהּקֹול: "ָאֹנכִי ה' ֱאֹלֶהיָך".

ִסּפּוֵרי ֲחכִָמים
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ֶּפֶרק כד

ה: ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־מׁשֶ יב 

ָנה ְלָך ֶאת־ֻלֹחת ָהֶאֶבן  ם, ְוֶאּתְ ֶוְהֵיה־ׁשָ
י ְלהֹוֹרָתם. ַתְבּתִ ר ּכָ ְצָוה ֲאׁשֶ ְוַהּתֹוָרה ְוַהּמִ
ה  ַעל מׁשֶ ְרתֹו, ַוּיַ ַע ְמׁשָ ה ִויהֹוׁשֻ ָקם מׁשֶ ַוּיָ יג 

ֶאל־ַהר ָהֱאֹלִהים.
בּו־ָלנּו ָבֶזה, ַעד  ֵקִנים ָאַמר: ׁשְ ְוֶאל־ַהּזְ יד 

ה ַאֲהֹרן ְוחּור  ר־ָנׁשּוב ֲאֵליֶכם, ְוִהּנֵ ֲאׁשֶ
ׁש ֲאֵלֶהם. ָבִרים ִיּגַ ֶכם, ִמי־ַבַעל ּדְ ִעּמָ

ה ֶאל־ָהָהר, ַוְיַכס ֶהָעָנן ַעל מׁשֶ ַוּיַ  טו 

ֶאת־ָהָהר. 
הּו  בֹוד־ְיהָוה ַעל־ַהר ִסיַני, ַוְיַכּסֵ ּכֹן ּכְ ׁשְ ַוּיִ טז 

ה ְקָרא ֶאל־מׁשֶ ת ָיִמים, ַוּיִ ׁשֶ  ֶהָעָנן ׁשֵ
ִביִעי ִמּתֹוְך ֶהָעָנן. ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבַ

ֹראׁש  ֵאׁש ֹאֶכֶלת ּבְ בֹוד ְיהָוה ּכְ ּוַמְרֵאה ּכְ יז 

ָרֵאל. ֵני ִיׂשְ ָהָהר ְלֵעיֵני ּבְ
ַעל ֶאל־ָהָהר,  תֹוְך ֶהָעָנן ַוּיַ ה ּבְ ֹבא מׁשֶ ַוּיָ יח 

ִעים  ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ָהר ַאְרּבָ ה ּבָ ַוְיִהי מׁשֶ
ָלְיָלה.

ר: ֶרק ְמֻסּפָ סּוק יב ַעד סֹוף ַהּפֶ  ִמּפָ
ל ֶאת  ֵדי ְלַקּבֵ ה ַלֲעלֹות ֶאל ָהָהר ּכְ ה ֶאת מׁשֶ ה׳ ִצּוָ

ּה. ּלָ ֵני לּוחֹות ָהֶאֶבן ְוֶאת ַהּתֹוָרה ּכֻ ׁשְ

ד ֶאת ָהָעם ֶאת ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה. ְלהֹוֹרָתם – ְלַלּמֵ יב 

ט. ּפָ ׁש לֹו ִריב אֹו ִמׁשְ ּיֵ ָבִרים – ִמי ׁשֶ ַעל ּדְ ּבַ יד 

ִרית - ה ְולּוחֹות ַהּבְ  מׁשֶ
ַטְיְנַהְרט ל ַיֲעֹקב ׁשְ ִחּתּוְך ֵעץ ׁשֶ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק כד

ה' הִזְִמין ֶאת מֶׁשה לַעֲלֹות לְַהר ִסינַי

ִקְראּו ִמּפָסּוק יב עַד ּפָסּוק יח ּוֶפֶרק לא ּפָסּוק יח

ים  רֹות ְוֵהן ֶאת ַהֻחּקִ ּבְ ֶרת ַהּדִ ְמעּו ֵהן ֶאת ֲעׂשֶ ָרֵאל ׁשָ ֵני ִיׂשְ ּבְ ְלַאַחר ׁשֶ  .1

ה ַלֲעלֹות ְלַהר ִסיַני. ַהּנֹוָסִפים, ִהְזִמין ה' ֶאת מׁשֶ

ה ְלַהר ִסיַני? ם ָמה ֻהְזַמן מׁשֶ ְלׁשֵ א. 

ֶרְך? ֵחֶלק ִמן ַהּדֶ ה ּבְ ה ֶאת מׁשֶ ִמי ִלּוָ ב. 

ְוָקא ִאיׁש ֶזה? ַמּדּוַע ִנְבַחר ּדַ ג. 

ה ָעָלה ָעָליו? ּמׁשֶ ׁשֶ יַצד ִנְרָאה ָהָהר ּכְ ּכֵ  .2

ה ָעָלה ַעל ָהָהר? ר מׁשֶ ֲאׁשֶ ַפט ֶאת ָהָעם ּכַ א. ִמי ׁשָ  .3

ּה? ל ּבָ ּלֹא יּוְכלּו ְלַטּפֵ ָעָיה ְמֻיֶחֶדת ׁשֶ ְתעֹוֵרר ּבְ ר ּתִ ֲאׁשֶ ֵקִנים ּכַ ב. ֶאל ִמי ִיְפנּו ַהּזְ  

ירּו. לּוחֹות ֶאֶבן? ַהְסּבִ ים ּבְ ג. ַמּדּוַע ָהָיה ָצִריְך ַלְחֹרת ֶאת ַהֻחּקִ  

ה ָהָיה ַמְנִהיג ַאְחָרִאי?  ּמׁשֶ ר ִלְראֹות ׁשֶ ֶרק ֶאְפׁשָ ּפֶ י ֵאיֶזה ִעְנָין ּבַ ַעל ּפִ  .4 

ְבֵריֶכם. קּו ֶאת ּדִ ַנּמְ

ָהָעם ָאַמר  ִרית ַרק ְלַאַחר ׁשֶ ל ֶאת לּוחֹות ַהּבְ ה ְלַקּבֵ ַמּדּוַע ִנְקָרא מׁשֶ  .5

ירּו.  ַמע"? ַהְסּבִ ה ְוִנׁשְ "ַנֲעׂשֶ

קֹול ַאֲהֹרן  ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ְמעּו ּבְ ֵאָלה ִאם ִיׁשְ ְ ּשׁ ּתֹות ִהְתעֹוֵרר ִוּכּוַח ּבַ ַאַחת ַהּכִ ּבְ  .6

בּו  ָחׁשְ קֹוָלם, ְוָהיּו ׁשֶ ְמעּו ּבְ ֵהם ִיׁשְ בּו ׁשֶ ָחׁשְ ה. ָהיּו ׁשֶ ל מׁשֶ ֵהָעְדרֹו ׁשֶ ְוחּור ּבְ

עֹות. י ַהּדֵ ּתֵ ירּו ֶאת ׁשְ ְתבּו ְוַהְסּבִ קֹוָלם. ּכִ ְמעּו ּבְ ּלֹא ִיׁשְ ׁשֶ
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אָגאל ר ַמְרק ׁשָ ָהב - ִצּיֵ ֵעֶגל ַהּזָ

ֶּפֶרק לא

ַהר  ר ִאּתֹו ּבְ ַכּלֹתֹו ְלַדּבֵ ה ּכְ ן ֶאל־מׁשֶ ּתֵ ַוּיִ יח 

ֻתִבים  ֵני ֻלֹחת ָהֵעֻדת, ֻלֹחת ֶאֶבן ּכְ ִסיַני ׁשְ
ע ֱאֹלִהים. ֶאְצּבַ ּבְ
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ֶּפֶרק לב

ה ָלֶרֶדת ִמן־ ׁש מׁשֶ י־ֹבׁשֵ ְרא ָהָעם ּכִ ַוּיַ א 

ֵהל ָהָעם ַעל־ַאֲהֹרן ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו  ּקָ ָהָהר, ַוּיִ
ר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו  ה־ָלנּו ֱאֹלִהים ֲאׁשֶ קּום ֲעׂשֵ

ר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ  ה ָהִאיׁש ֲאׁשֶ י־ֶזה מׁשֶ ּכִ
ִמְצַרִים ֹלא ָיַדְענּו ֶמה־ָהָיה לֹו.

ָהב,  ְרקּו ִנְזֵמי ַהּזָ ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאֲהֹרן, ּפָ ב 

ֵניֶכם ּוְבֹנֵתיֶכם,  יֶכם ּבְ ָאְזֵני ְנׁשֵ ר ּבְ ֲאׁשֶ
ְוָהִביאּו ֵאָלי.

ר  ָהב ֲאׁשֶ ל־ָהָעם, ֶאת־ִנְזֵמי ַהּזָ ְרקּו ּכָ ְתּפָ ַוּיִ ג 

ִביאּו ֶאל־ַאֲהֹרן. ָאְזֵניֶהם, ַוּיָ ּבְ
הּו  ֲעׂשֵ ֶחֶרט ַוּיַ ַצר ֹאתֹו ּבַ ָדם ַוּיָ ח ִמּיָ ּקַ ַוּיִ ד 

ָרֵאל  ה ֱאֹלֶהיָך ִיׂשְ ָכה, ַוּיֹאְמרּו: ֵאּלֶ ֵעֶגל ַמּסֵ
ר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים. ֲאׁשֶ

ְקָרא  ַח ְלָפָניו, ַוּיִ ֶבן ִמְזּבֵ ְרא ַאֲהֹרן ַוּיִ ַוּיַ ה 

ַאֲהֹרן ַוּיֹאַמר: ַחג ַליהָוה ָמָחר.
ׁשּו  ּגִ ֲעלּו ֹעֹלת ַוּיַ ֳחָרת ַוּיַ ימּו ִמּמָ ּכִ ׁשְ ַוּיַ ו 

ֻקמּו  תֹו ַוּיָ ב ָהָעם ֶלֱאֹכל ְוׁשָ ׁשֶ ָלִמים, ַוּיֵ ׁשְ
ְלַצֵחק.

ר:  סּוק יד ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ב ֵמָהָהר. ה ֹלא ׁשָ ִעים יֹום ָמְלאּו ּומׁשֶ  ַאְרּבָ

ר ֵיְלכּו  ה ָלֶהם ֱאֹלִהים ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ּיַ ָהָעם ָאַמר ְלַאֲהֹרן ׁשֶ
ִלְפֵניֶהם.

ׁש – ִאֵחר ָלבֹוא. ּבׁשֵ א 
ף. ֵהל – ִהְתַאּסֵ ּקָ ַוּיִ  

פּו ַיַחד. ִהְתַאּסְ ים ׁשֶ ל ֲאָנׁשִ ָקָהל קֹוְרִאים ִלְקבּוָצה ׁשֶ  
ַאף  ִמים ּבָ ּשָׂ עֹות ׁשֶ יֵטי ָזָהב: ַטּבָ ְכׁשִ ָהב – ּתַ ִנְזֵמי ַהּזָ ב 

ּוָבָאְזַנִים.

ֶחֶרט  ה ּבַ הּו ֵעֶגל – ַאֲהֹרן ָעׂשָ ֲעׂשֵ ֶחֶרט ַוּיַ ַצר ֹאתֹו ּבַ ַוּיָ ד 
ְדמּות ֵעֶגל. ֶסל ּבִ ּפֶ

י לּוחֹות. ּבֵ ׁש ִלְכִתיָבה ַעל ּגַ ֵמּ ׁשִּ ד ׁשֶ ֶחֶרט – ָקֵנה ְמֻחּדָ  

ֶסל ֵעֶגל ּפֶ
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ֵחת  י ׁשִ ה: ֶלְך־ֵרד ּכִ ר ְיהָוה ֶאל־מׁשֶ ַוְיַדּבֵ ז 

ר ֶהֱעֵליָת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים. ָך ֲאׁשֶ ַעּמְ
יִתם ָעׂשּו  ר ִצּוִ ֶרְך ֲאׁשֶ ָסרּו ַמֵהר ִמן־ַהּדֶ ח 

חּו־לֹו  ְזּבְ ֲחוּו־לֹו ַוּיִ ּתַ ׁשְ ָכה, ַוּיִ ָלֶהם ֵעֶגל ַמּסֵ
ר ֶהֱעלּוָך  ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ֱאֹלֶהיָך ִיׂשְ ַוּיֹאְמרּו ֵאּלֶ

ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים.
ה: ָרִאיִתי ֶאת־ָהָעם  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־מׁשֶ ט 

ה־ֹעֶרף הּוא. ה ַעם־ְקׁשֵ ה, ְוִהּנֵ ַהּזֶ
ם,  י ָבֶהם ַוֲאַכּלֵ י ְוִיַחר־ַאּפִ יָחה ּלִ ה ַהּנִ ְוַעּתָ י 

דֹול. ה אֹוְתָך ְלגֹוי ּגָ ְוֶאֱעׂשֶ
ֵני ְיהָוה ֱאֹלָהיו, ַוּיֹאֶמר  ה ֶאת־ּפְ ַוְיַחל מׁשֶ יא 

ר  ָך ֲאׁשֶ ַעּמֶ ָך ּבְ ָלָמה ְיהָוה ֶיֱחֶרה ַאּפְ
דֹול ּוְבָיד  ֹכַח ּגָ הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ

ֲחָזָקה.
ָרָעה הֹוִציָאם  ה ֹיאְמרּו ִמְצַרִים ֵלאֹמר ּבְ ָלּמָ יב 

ֵני  ָהִרים ּוְלַכּלָֹתם ֵמַעל ּפְ ַלֲהרֹג ֹאָתם ּבֶ
ֵחם ַעל־ ָך ְוִהּנָ ָהֲאָדָמה, ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאּפֶ

ָך. ָהָרָעה ְלַעּמֶ
ָרֵאל ֲעָבֶדיָך  ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיׂשְ יג 

ר ֲאֵלֶהם  ַדּבֵ ְך ַוּתְ ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ
ָמִים, ְוָכל־ ָ כֹוְכֵבי ַהּשׁ ה ֶאת־ַזְרֲעֶכם ּכְ ַאְרּבֶ
ן ְלַזְרֲעֶכם  י ֶאּתֵ ר ָאַמְרּתִ ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֲאׁשֶ

ְוָנֲחלּו ְלֹעָלם.
ר ַלֲעׂשֹות  ּבֶ ר ּדִ ֶחם ְיהָוה ַעל־ָהָרָעה ֲאׁשֶ ּנָ ַוּיִ יד 

ְלַעּמֹו.

ֵחת – ָחָטא. ׁשִ ז 
ָחָטא. הּו ׁשֶ ָחת ַעל ִמיׁשֶ ִלְפָעִמים אֹוְמִרים ָאָדם ֻמׁשְ  

מֹו ׁשֹור  ן ְוַסְרָבן ּכְ ה־ֹעֶרף – ַעם ַעְקׁשָ ַעם־ְקׁשֵ ט 
ן ְוֵאינֹו  ַעל ָעְרּפֹו ֹעל ַאְך הּוא ַסְרָבן ְוַעְקׁשָ חֹוֵרׁש, ׁשֶ

ֶלם. ּתֶ הֹוֵלְך ּבַ
ִמיד אֹוָתם. ם – ַאׁשְ ֲאַכּלֵ י 

ן. ׁש ְוִהְתַחּנֵ ּקֵ ה ּבִ ַוְיַחל – מׁשֶ יא 
ה ּכֹוֵעס  ה ַאּתָ ָך – ָלּמָ ַעּמֶ ָך ּבְ ָלָמה ְיהָוה ֶיֱחֶרה ַאּפְ  

ַעל ָהָעם? 

ָנה ָרָעה. ַכּוָ ָרָעה – ּבְ ּבְ יב 

90  �  ּכִי ִתָּׂשא



ֵני ֻלֹחת  ה ִמן־ָהָהר ּוׁשְ ֶרד מׁשֶ ֶפן ַוּיֵ ַוּיִ טו 

ֵני ֶעְבֵריֶהם  ְ ֻתִבים ִמּשׁ ָידֹו, ֻלֹחת ּכְ ָהֵעֻדת ּבְ
ֻתִבים. ה ֵהם ּכְ ה ּוִמּזֶ ִמּזֶ

ב  ְכּתָ ה, ְוַהּמִ ה ֱאֹלִהים ֵהּמָ ֹחת ַמֲעׂשֵ ְוַהּלֻ טז 

ֹחת. ב ֱאֹלִהים הּוא ָחרּות ַעל־ַהּלֻ ִמְכּתַ
ֵרֹעה,  ַע ֶאת־קֹול ָהָעם ּבְ ַמע ְיהֹוׁשֻ ׁשְ ַוּיִ יז 

ֲחֶנה. ּמַ ה: קֹול ִמְלָחָמה ּבַ ַוּיֹאֶמר ֶאל־מׁשֶ
בּוָרה ְוֵאין קֹול  ַוּיֹאֶמר: ֵאין קֹול ֲענֹות ּגְ יח 

ה, קֹול ַעּנֹות ָאֹנִכי ׁשֵֹמַע. ֲענֹות ֲחלּוׁשָ
ְרא ֶאת־ ֲחֶנה ַוּיַ ר ָקַרב ֶאל־ַהּמַ ֲאׁשֶ ַוְיִהי ּכַ יט 

ֵלְך  ׁשְ ה ַוּיַ ַחר־ַאף מׁשֶ ָהֵעֶגל ּוְמֹחֹלת, ַוּיִ
ַחת ָהָהר. ר ֹאָתם ּתַ ּבֵ ֹחת ַוְיׁשַ ָדו ֶאת־ַהּלֻ ִמּיָ
ֵאׁש  ֹרף ּבָ ׂשְ ר ָעׂשּו ַוּיִ ח ֶאת־ָהֵעֶגל ֲאׁשֶ ּקַ ַוּיִ כ 

ִים  ֵני ַהּמַ ֶזר ַעל־ּפְ ק, ַוּיִ ר־ּדָ ְטַחן ַעד ֲאׁשֶ ַוּיִ
ָרֵאל. ֵני ִיׂשְ ְק ֶאת־ּבְ ׁשְ ַוּיַ

ה ְלָך ָהָעם  ה ֶאל־ַאֲהֹרן ֶמה־ָעׂשָ ַוּיֹאֶמר מׁשֶ כא 

י־ֵהֵבאָת ָעָליו ֲחָטָאה ְגֹדָלה. ה, ּכִ ַהּזֶ
ה  ַוּיֹאֶמר ַאֲהֹרן ַאל־ִיַחר ַאף ֲאֹדִני, ַאּתָ כב 

י ְבָרע הּוא. ָיַדְעּתָ ֶאת־ָהָעם ּכִ
ר ֵיְלכּו  ה־ָלנּו ֱאֹלִהים ֲאׁשֶ ַוּיֹאְמרּו ִלי: ֲעׂשֵ כג 

ר ֶהֱעָלנּו  ה ָהִאיׁש ֲאׁשֶ י־ֶזה מׁשֶ ְלָפֵנינּו ּכִ
ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹלא ָיַדְענּו ֶמה־ָהָיה לֹו.

נּו־ִלי  ּתְ ָרקּו ַוּיִ ָוֹאַמר ָלֶהם: ְלִמי ָזָהב ִהְתּפָ כד 

ה. ֵצא ָהֵעֶגל ַהּזֶ ִלֵכהּו ָבֵאׁש ַוּיֵ ָוַאׁשְ
י ָפֻרַע הּוא, ה ֶאת־ָהָעם ּכִ ְרא מׁשֶ ַוּיַ  כה 

ָקֵמיֶהם. ְמָצה ּבְ י־ְפָרֹעה ַאֲהֹרן ְלׁשִ ּכִ

ר: ֶרק ְמֻסּפָ סּוק טו ַעד סֹוף ַהּפֶ  ִמּפָ
ָידֹו. הּוא ָרָאה ֶאת  ֵני ַהּלּוחֹות ּבְ ה ָיַרד ֵמָהָהר ּוׁשְ מׁשֶ

 ָהָעם רֹוֵקד ְסִביב ָהֵעֶגל.
ר ָקָרה ּוַמּדּוַע ֵהִכין ֵעֶגל ָזָהב. ר לֹו ֶאת ֲאׁשֶ  ַאֲהֹרן ִסּפֵ

ִים. ֵני ַהּמַ ר ַעל ּפְ ַרף ֶאת ָהֵעֶגל, ָטַחן ּוִפּזֵ ה ׂשָ  מׁשֶ
ַבר אֹוָתם. הּוא ָעָלה  ִליְך ֶאת ַהּלּוחֹות ְוׁשָ ה ִהׁשְ מׁשֶ
ָרה ַעל ֵחְטא ָהֵעֶגל. ׁש ְסִליָחה ְוַכּפָ ׁשּוב ֶאל ה׳ ְלַבּקֵ

תּוִבים  ֲעֵליֶהם ּכְ ים ׁשֶ ֻלֹחת ָהֵעֻדת – לּוחֹות ַהֻחּקִ טו 
רֹות. ּבְ ַהּדִ

ל ָהָעם. ְמָחה ׁשֶ ֵרֹעה – קֹולֹות ׂשִ קֹול ָהָעם ּבְ יז 
י ְמֹזִהים  ְלּתִ ים ּבִ קֹול ֲענֹות – קֹולֹות רֹוֲעׁשִ יח 

ְמָחה אֹו ְלֵאֶבל. ְלׂשִ

ר. ּזֵ ֶזר – ּפִ ַוּיִ כ 

ַרְנְדט ר ֶרְמּבְ ִרית – ִצּיֵ ִליְך ֶאת לּוחֹות ַהּבְ ה ַמׁשְ מׁשֶ
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ֲחֶנה ַוּיֹאֶמר: ִמי  ַער ַהּמַ ׁשַ ה ּבְ ֲעֹמד מׁשֶ ַוּיַ כו 

ֵני ֵלִוי. ל־ּבְ ָאְספּו ֵאָליו ּכָ ַליהָוה ֵאָלי, ַוּיֵ
ַוּיֹאֶמר ָלֶהם: ּכֹה־ָאַמר ְיהָוה ֱאֹלֵהי  כז 

ימּו ִאיׁש־ַחְרּבֹו ַעל־ְיֵרכֹו,  ָרֵאל, ׂשִ ִיׂשְ
ֲחֶנה  ּמַ ַער ּבַ ַער ָלׁשַ ַ ִעְברּו ָוׁשּובּו ִמּשׁ

ְוִהְרגּו ִאיׁש־ֶאת־ָאִחיו ְוִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו 
ְוִאיׁש ֶאת־ְקרֹבֹו.

ּפֹל ִמן־ ה, ַוּיִ ְדַבר מׁשֶ ֲעׂשּו ְבֵני־ֵלִוי ּכִ ַוּיַ כח 

ת ַאְלֵפי ִאיׁש. ֹלׁשֶ ׁשְ ּיֹום ַההּוא ּכִ ָהָעם ּבַ
ה: ִמְלאּו ֶיְדֶכם ַהּיֹום ַליהָוה,  ַוּיֹאֶמר מׁשֶ כט 

ְבנֹו ּוְבָאִחיו, ְוָלֵתת ֲעֵליֶכם  י ִאיׁש ּבִ ּכִ
ָרָכה. ַהּיֹום ּבְ

ה ֶאל־ָהָעם:  ֳחָרת ַוּיֹאֶמר מׁשֶ ַוְיִהי ִמּמָ ל 

ה  ם ֲחָטאֶתם ֲחָטָאה ְגֹדָלה, ְוַעּתָ ַאּתֶ
ַעד  ָרה ּבְ ֶאֱעֶלה ֶאל־ְיהָוה אּוַלי ֲאַכּפְ

אְתֶכם. ַחּטַ
א ָחָטא  ה ֶאל־ְיהָוה ַוּיֹאַמר: ָאּנָ ב מׁשֶ ׁשָ ַוּיָ לא 

ֲעׂשּו ָלֶהם  ה ֲחָטָאה ְגֹדָלה ַוּיַ ָהָעם ַהּזֶ
ֱאֹלֵהי ָזָהב.

אָתם, ְוִאם־ַאִין  א ַחּטָ ּשָׂ ה ִאם־ּתִ ְוַעּתָ לב 

. ָתְבּתָ ר ּכָ ְפְרָך ֲאׁשֶ ְמֵחִני ָנא ִמּסִ
ר ָחָטא־ ה: ִמי ֲאׁשֶ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־מׁשֶ לג 

ְפִרי. ִלי ֶאְמֶחּנּו ִמּסִ
ר־ ה ֵלְך ְנֵחה ֶאת־ָהָעם ֶאל ֲאׁשֶ ְוַעּתָ לד 

ה ַמְלָאִכי ֵיֵלְך ְלָפֶניָך,  י ָלְך ִהּנֵ ְרּתִ ּבַ ּדִ
אָתם. י ֲעֵלֶהם ַחּטָ ְקִדי ּוָפַקְדּתִ ּוְביֹום ּפָ

ר ָעׂשּו ֶאת־ ּגֹף ְיהָוה ֶאת־ָהָעם, ַעל ֲאׁשֶ ַוּיִ לה 

ה ַאֲהֹרן. ר ָעׂשָ ָהֵעֶגל ֲאׁשֶ

ים  ִמְלאּו ֶיְדֶכם ַהּיֹום ַליהָוה – ִהְנֶכם ְמֻמּנִ כט 
ן. ּכָ ׁשְ ּמִ רּות ּבַ ְלַתְפִקיד ׁשֵ

יג ְסִליָחה ֲעבּוְרֶכם. ָרה – אּוַלי ַאּשִׂ אּוַלי ֲאַכּפְ ל 

ְסַלח ְלֶחְטֵאיֶהם. אָתם – ִאם ּתִ א ַחּטָ ּשָׂ ִאם־ּתִ לב 
ְוִאם־ַאִין - ְוִאם ֹלא.  

ה ָאַמר ַלה׳  ָתְבּתָ – מׁשֶ ר ּכָ ְפְרָך ֲאׁשֶ ְמֵחִני ָנא ִמּסִ  
ִמיד ֶאת ָהָעם. ֵאיֶנּנּו רֹוֶצה ִלְחיֹות ִאם ה׳ ַיׁשְ ׁשֶ

ְנֵחה – ַהְנֵהג. לד 
ִמיד ֶאת  י – ָאְמָנם ֵאיִני ַמׁשְ ְקִדי ּוָפַקְדּתִ ּוְביֹום ּפָ  
ִמים  יֹום ִמן ַהּיָ ָהָעם, ַאְך ָהָעם ִיְצָטֵרְך ְלֵהָעֵנׁש ּבְ

ַעל ֵחְטא ָהֵעֶגל.
ים ֵמתּו. ָעם. ַרּבִ ָפה ּבָ ּגֹף – ָהְיָתה ַמּגֵ ַוּיִ לה 

ִרית –  ה ׁשֹוֵבר ֶאת לּוחֹות ַהּבְ  מׁשֶ
ר ֶאְפַרִים ֹמֶשה ִליְלֵיין ִצּיֵ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק לא פסוק יח ּולְֶפֶרק לב

ָמה ָקָרה ּבְַמֲחנֵה יְִׂשָראֵל ּכַאֲֶׁשר הָיָה מֶׁשה עַל ַהר ִסינַי

ִקְראּו ְּפסּוִקים א-ו

יֶהם. רּו ִסּפּור ָקָצר ַעל ּפִ ּפּור. ַחּבְ ִלְפֵניֶכם ִאּיּוִרים ְלִפי ַהּסִ

12
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ֶרת  ּתֶ ָאָגה ִמְסּתַ ה: "לֹא ָיַדְענּו ֶמה ָהָיה לֹו." ֵאיזֹו ּדְ ָעם ָאְמרּו ַעל מׁשֶ א.  ּבָ  .2

ֵמֲאחֹוֵרי ֲאִמיָרה זֹו?

בּו: נּו ֶאל ַאֲהֹרן. ִחׁשְ ּפָ ָרֵאל ִלְפֵני ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ין ּבְ יָחה ּבֵ יגּו ׂשִ ְתבּו אֹו ַהּצִ ּכִ ב.   

עֹות?   יֵניֶהם ִחּלּוֵקי ּדֵ ֵדָעה ַאַחת? ַהִאם ָהיּו ּבֵ ם ָהיּו ּבְ ּלָ ַהִאם ּכֻ   

ה ידּו ֵאּלֶ ָרֵאל? ָמה ַיּגִ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ר ְלָהִבין ֶאת ִהְתַנֲהגּוָתם ׁשֶ ַהִאם ֶאְפׁשָ ג.   

ָרֵאל? ֵני ִיׂשְ ה ַהּכֹוֲעִסים ַעל ִהְתַנֲהגּות ּבְ ידּו ֵאּלֶ ם? ָמה ַיּגִ ִביִנים ְלִלּבָ ַהּמְ   

ֵני טּוִרים.   ׁשְ ְתבּו ּבִ ּכִ   

סּוק ב: ִקְראּו ֶאת ּפָ

ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאֲהֹרן,
ֵניֶכם יֶכם ּבְ ָאְזֵני ְנׁשֵ ר ּבְ ָהב, ֲאׁשֶ ְרקּו ִנְזֵמי ַהּזָ ּפָ

ּוְבֹנֵתיֶכם, ְוָהִביאּו ֵאָלי.

סּוק ד: ִקְראּו ֶאת ּפָ

ָכה,  הּו ֵעֶגל ַמּסֵ ֲעׂשֵ ֶחֶרט, ַוּיַ ַצר ֹאתֹו ּבַ ָדם ַוּיָ ח ִמּיָ ּקַ ַוּיִ
ָרֵאל, ה ֱאֹלֶהיָך ִיׂשְ ַוּיֹאְמרּו: ֵאּלֶ
ר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים.  ֲאׁשֶ

ֵאלֹות, ָמה ֱהִייֶתם ׁשֹוֲאִלים אֹותֹו?  אֹל ֶאת ַאֲהרֹן ׁשְ רּוְתֶכם ִלׁשְ ֶאְפׁשָ ִאּלּו ָהָיה ּבְ  .3

ְתבּו. ּכִ

ֲערּו, ַמּדּוַע  ַלם, ִהְכִריז ַאֲהֹרן: "ַחג ַלה' ָמָחר." ׁשַ ָהב ֻהׁשְ ֶסל ַהּזָ ּפֶ ְלַאַחר ׁשֶ  .4

יֹום ֶאָחד?  ָהב ּבְ ָחה ַאֲהֹרן ֶאת ַהֲחִגיָגה ִלְכבֹוד ֵעֶגל ַהּזָ ָדּ

ְרׁשּו ִלְבנֹות ֶאת ָהֵעֶגל? ּדָ ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ רֹות ָעְברּו ּבְ ּבְ ֶרת ַהּדִ ר ֵמֲעׂשֶ ּבֵ ַעל ֵאיֶזה ּדִ  .5

ַאֲהֹרן י ַאֲהֹרן. ֵהם ָאְמרּו ׁשֶ ֶרְך ְלָהִבין ֶאת ַמֲעׂשֵ ׂשּו ּדֶ ָרֵאל ִחּפְ ַחְכֵמי ִיׂשְ

ֶסף ֲעבּור ָהב ְוַהּכֶ ימּו ִלְתֹרם ֶאת ַהּזָ ָרֵאל לֹא ַיְסּכִ ֵני ִיׂשְ ּבְ ֵער ׁשֶ ׁשִ

יְנַתִים  אּוַלי ּבֵ ב ׁשֶ י ָחׁשַ יֹום ֶאָחד, ּכִ ָחה ֶאת ַהֲחִגיָגה ּבְ ֶסל. הּוא ָדּ ְיִציַקת ַהּפֶ

ָעָיה. ה ְוִיְפּתֹר ֶאת ַהּבְ ֵיֵרד מׁשֶ
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ה' ּכָעַס עַל הְִתנַהֲגּות הָעָם וְָרצָה לְהַעֲנִיׁשֹו

ִקְראּו ִמּפָסּוק ז עַד ּפָסּוק יד

יְך לֹא  ְמׁשִ ּמַ ה ֹעֶרף, ׁשֶ ן, ְקׁשֵ ָרֵאל ַעם ַעְקׁשָ ַעם ִיׂשְ ַמּדּוַע ֱאלִֹהים רֹוֶאה ּבְ  .1

ה? ֱאלִֹהים ּוְבמׁשֶ ִלְבֹטַח ּבֶ

ָרֵאל?  ְכֵנַע ֶאת ה' ִלְסלַֹח ְלַעם ִיׂשְ ֵדי ְלׁשַ ה ּכְ ׁש מׁשֶ ּמֵ ּתַ ֵאילּו ִנּמּוִקים ִהׁשְ ּבְ  .2

כּות ִלְהיֹות  ר ַעל ַהּזְ ּתֵ ּוִ ְך ׁשֶ ָרֵאל ִמּכָ ל ה' ְלַעם ִיׂשְ ֲחסֹו ׁשֶ ר ִלְלֹמד ִמּיַ ָמה ֶאְפׁשָ  .3

ֲאִבי ַעם ָחָדׁש?

ר  ֶאְפׁשָ ְסְלחּו לֹו, ְוֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים ׁשֶ ּיִ ָהָעם לֹא ָהָיה ָראּוי ׁשֶ ֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים ׁשֶ  .4

ּמּוִקים  ירּו ֶאת ַהּנִ ְך. ַהְסּבִ ל ּכָ ֵבד ּכָ יַע לֹו ֹעֶנׁש ּכָ בֹו ְוָלֵכן לֹא ַמּגִ ְלָהִבין ֶאת ַמּצָ

ָעה. ל ּדֵ ל ּכָ ׁשֶ

ִאים  ִטים ַהּבָ ּפָ ׁשְ ל ֶאָחד ֵמַהּמִ ּכָ ֶדת ׁשֶ ַלּמֶ תּוב, ַהּמְ ְלׁשֹון ַהּכָ ְגָמה ּבִ נּו ּדֻ 5. ּתְ

ה: ַמְתִאים ְלִהְתַנֲהגּות מׁשֶ

ָרֵאל ּוְמַרֵחם ָעָליו. אֹוֵהב ֶאת ַעם ִיׂשְ א.   

ָרֵאל. ֵמֵגן ַעל ַעם ִיׂשְ ב.   

ַעת ה׳ ִלְהיֹות ֲאִבי ַעם ָחָדׁש. ר ַעל ַהּצָ ְמַוּתֵ ג.   

ָרֵאל ָחְטאּו. ֵני ִיׂשְ ּבְ ָכְך ׁשֶ מֹוֶדה ּבְ ד.   

ְצִרים ִיְלֲעגּו ַלה׳. ַהּמִ ׁש ׁשֶ חֹוׁשֵ ה.   
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.1
אפשר לשאול: בפסוק ט 

מכנה אלוהים את עם 
ישראל: "העם הזה", ואילו 
בפרק ג פסוק ז מכנה את 
עם ישראל: "עמי". קראו 

את הפסוקים והסבירו מה 
ההבדל בין שני הכינויים.

יש להניח שהתלמידים 
יבינו ש"העם הזה" הוא 

ביטוי של כעס, ניכור 
ומרחק.

"עמי" הוא כינוי של קרבה, 
שייכות וחיבה.

 .5
אפשר לשאול: האם למדנו 

בפרק משהו חדש על 
מנהיגותו ועל אופיו של 

משה?



מֶׁשה יַָרד ֵמהָהָר אֲַחֵרי ַאְרּבָעִים יֹום

ִקְראּו ִמּפָסּוק טו עַד ּפָסּוק לח

ֶפֶרק לא: סּוק יח ּבְ ִקְראּו ֶאת ּפָ

ר ִאּתֹו ַכּלֹתֹו ְלַדּבֵ ה ּכְ ן ֶאל מׁשֶ ּתֵ ַוּיִ
ֵני ֻלֹחת ָהֵעֻדת, ֻלֹחת ֶאֶבן  ַהר ִסיַני ׁשְ  ּבְ

ע ֱאֹלִהים. ֶאְצּבַ ֻתִבים ּבְ ּכְ

ֶפֶרק לב: סּוק טז ּבְ ִקְראּו ֶאת ּפָ

ב  ב ִמְכּתַ ְכּתָ ה, ְוַהּמִ ה ֱאֹלִהים ֵהּמָ ֹחת ַמֲעׂשֵ  ְוַהּלֻ
ֹחת. ֱאֹלִהים הּוא ָחרּות ַעל־ַהּלֻ

ן אֹוָתם ּתֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ ה, ּכְ ַתן ְלמׁשֶ ה' ּנָ ִרית ׁשֶ לּוחֹות ַהּבְ ֻיָחד ּבְ ָמה ָהָיה ַהּמְ  .1 

ָרֵאל? ְלַעם ִיׂשְ

ִרית ְוִכְתבּו אֹותֹו. ף ְללּוחֹות ַהּבְ ם ִנְרּדָ ָפסּוק יח ׁשֵ ִמְצאּו ּבְ א.   .2

ה ֵעד(. ּלָ ּמִ ְכרּו ּבַ ה "ֵעדּות"? )ִהּזָ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ָמה ּפֵ ב.   

ים ֵעִדים? ׁשִ ּמְ ְלָמה ַהּלּוחֹות ְמׁשַ ג.   

ה ְוַתְלִמידֹו,  ל מׁשֶ ְרתֹו ׁשֶ ַע, ְמׁשָ א. ְיהֹוׁשֻ  .3 

לֹות ָהָהר. ה ְלׁשּובֹו ְלַמְרּגְ ִחּכָ  

ַמע ֶאת ַהּקֹולֹות? ָ ּשׁ ׁשֶ ב ּכְ ָמה ָחׁשַ   

ַע? ה ִליהֹוׁשֻ ָמה ָעָנה מׁשֶ ב.   

מֹו ֵעיָניו ֶאת ָהֵעֶגל ְוַהֲחִגיָגה? ר ָרָאה ּבְ ֲאׁשֶ ה ּכַ יׁש מׁשֶ ֲערּו, ָמה ִהְרּגִ ׁשַ א.   .4

ֹחֶסר ִאּפּוק? ר ֵהִגיב ּבְ ֲאׁשֶ ַמְנִהיג, ָצַדק ּכַ ה, ּכְ ּמׁשֶ ִבים ׁשֶ ם חֹוׁשְ   ב. ַהִאם ַאּתֶ
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ָהב?  ה ֵעֶגל ַהּזָ ַמֲעׂשֵ ה ּבְ ים מׁשֶ ֶאת ִמי ֶהֱאׁשִ א.   .5 

ים? ֶאת ִמי לֹא ֶהֱאׁשִ ב. 

ְך? ה ִמּכָ ר ִלְלֹמד ַעל מׁשֶ ָמה ֶאְפׁשָ ג.   

תּוב: ָפסּוק כו ּכָ ּבְ

ַוּיֹאֶמר: ִמי ַלה' ֵאָלי,
ֵני ֵלִוי. ל ּבְ ָאְספּו ֵאָליו ּכָ ַוּיֵ

ִלימּו:  ַהׁשְ  .6

ִמי ַהּקֹוֵרא?        א.   

ְלִמי הּוא ּפֹוֶנה?      ב.   

ָמה ָאַמר?  ג.   

ִריָאה? ִמי ַנֲעָנה ַלּקְ ד.   

ָעְבדּו ָלֵעֶגל. ָרֵאל ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ֵני ֵלִוי ָהְרגּו 3,000 ִאיׁש ִמּבְ ּבְ  .7

ה?  ֲעׂשֶ ֲעִריִכים ֶאת ַהּמַ ה ַהּמַ ידּו ֵאּלֶ ים אֹוָתם? ָמה ַיּגִ ַגּנִ ה ַהּמְ ידּו ֵאּלֶ ָמה ַיּגִ  

ל ַצד. ל ּכָ ֵני טּוִרים ֶאת ִטעּוָניו ׁשֶ ׁשְ ְתבּו ּבִ ּכִ  

ׁש ְמאֹוד  ה ָהָיה ִנְרּגָ ּמׁשֶ ר רֹוֶצה לֹוַמר ׁשֶ ַסּפֵ ר ַהּמְ ֲאׁשֶ ּתֹוָרה, ּכַ ּבַ

ֵלְך,  ׁשְ יו: ַוּיַ ים ֶאת ַמֲעׂשָ ְפָעִלים ַרּבִ ְוָכעּוס ְמאֹוד, הּוא ְמָתֵאר ּבִ

ק. ׁשְ ר ַוּיַ ּזֵ ְטַחן, ַוּיִ ֹרף, ַוּיִ ׂשְ ח, ַוּיִ ּקַ ּבֹר, ַוּיִ ׁשְ ַוּיִ

ה ת מׁשֶ ְמעּו ִלְדִריׁשַ ִריָאה: ִמי ַלה' ֵאַלי. ֵהם ִנׁשְ ֵני ֵלִוי ַנֲענּו ַלּקְ ּבְ

ְרתּו  ׁשָ ּיְ ה ׁשֶ ְזכּות ֹזאת ֵהם ִיְהיּו ֵאּלֶ ְלַהֲעִניׁש ֶאת עֹוְבֵדי ָהֵעֶגל. ּבִ

ָעִתיד. ָרֵאל ִיְבנּו ּבֶ ֵני ִיׂשְ ּבְ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ּמִ ּבַ
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כאשר המספר המקראי 
רוצה לתאר תכונה של 

דמות/אדם בתורה הוא 
משתמש בפעלים רבים, 
ואנחנו הקוראים נצטרך 
לחשוב לאיזו תכונה הוא 

מתכוון. כאן רוצה המספר 
להדגיש, כי משה כעס מאד 
על מעשה העם והיה נחוש 
לשבור את לוחות הברית.

אפשר להזכיר לילדים שגם 
מתתיהו הכהן השתמש 

בביטוי ״מי לה׳ אלי״.



ֶּפֶרק לד

ֵני־ ָסל־ְלָך ׁשְ ה: ּפְ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־מׁשֶ א 

י ַעל־ ִראׁשִֹנים, ְוָכַתְבּתִ ֻלֹחת ֲאָבִנים ּכָ
ֹחת  ר ָהיּו ַעל־ַהּלֻ ָבִרים ֲאׁשֶ ֹחת ֶאת־ַהּדְ ַהּלֻ

. ְרּתָ ּבַ ר ׁשִ ָהִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ
ֶוְהֵיה ָנכֹון ַלּבֶֹקר, ְוָעִליָת ַבּבֶֹקר ֶאל־ַהר  ב 

ם ַעל־ֹראׁש ָהָהר. ְבּתָ ִלי ׁשָ ִסיַני ְוִנּצַ
ְך ְוַגם־ִאיׁש ַאל־ֵיָרא  ְוִאיׁש ֹלא־ַיֲעֶלה ִעּמָ ג 

ָקר ַאל־ִיְרעּו  ם־ַהּצֹאן ְוַהּבָ ָכל־ָהָהר, ּגַ ּבְ
ֶאל־מּול ָהָהר ַההּוא.

ִראׁשִֹנים.  ֵני־ֻלֹחת ֲאָבִנים ּכָ ְפֹסל ׁשְ ַוּיִ ד 

ַעל ֶאל־ַהר ִסיַני  ה ַבּבֶֹקר ַוּיַ ם מׁשֶ ּכֵ ׁשְ ַוּיַ
ֵני  ָידֹו ׁשְ ח ּבְ ּקַ ה ְיהָוה ֹאתֹו, ַוּיִ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ּכַ

ֻלֹחת ֲאָבִנים.

ר: ֶפֶרק לד ְמֻסּפָ  ּבְ
ים ְוַלֲעלֹות  ֵני לּוחֹות ֲחָדׁשִ ל ׁשְ ה ְלַפּסֵ ה ַעל מׁשֶ ה׳ ִצּוָ

ּבֶֹקר. ַעל ָהָהר ּבַ

מֹו ַהּלּוחֹות ָהִראׁשֹוִנים. ִראׁשִֹנים – ּכְ ּכָ א 

ְהֶיה מּוָכן. ֶוְהֵיה ָנכֹון – ּתִ ב 

ְלַאְנֵג׳לֹו ֶסל, ִמיּכֶ ה – ּפֶ מׁשֶ
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ִעים יֹום  ם ִעם־ְיהָוה ַאְרּבָ ַוְיִהי־ׁשָ כח 

ִעים ַלְיָלה, ֶלֶחם ֹלא ָאַכל ּוַמִים ֹלא  ְוַאְרּבָ
ִרית  ְבֵרי ַהּבְ ֹחת ֶאת ּדִ ְכּתֹב ַעל־ַהּלֻ ָתה, ַוּיִ ׁשָ

ָבִרים. ֶרת ַהּדְ ֲעׂשֶ
ֵני ֻלֹחת  ה ֵמַהר ִסיַני, ּוׁשְ ֶרֶדת מׁשֶ ַוְיִהי ּבְ כט 

ה  ִרְדּתֹו ִמן־ָהָהר ּומׁשֶ ה ּבְ ַיד־מׁשֶ ָהֵעֻדת ּבְ
רֹו ִאּתֹו. ַדּבְ ָניו ּבְ י ָקַרן עֹור ּפָ ֹלא־ָיַדע ּכִ
ה  ָרֵאל ֶאת־מׁשֶ ֵני ִיׂשְ ְרא ַאֲהֹרן ְוָכל־ּבְ ַוּיַ ל 

ת ֵאָליו. ׁשֶ יְראּו ִמּגֶ ָניו, ַוּיִ ה ָקַרן עֹור ּפָ ְוִהּנֵ
בּו ֵאָליו ַאֲהֹרן  ׁשֻ ה ַוּיָ ְקָרא ֲאֵלֶהם מׁשֶ ַוּיִ לא 

ה ֲאֵלֶהם. ר מׁשֶ ֵעָדה, ַוְיַדּבֵ ִאים ּבָ ׂשִ ְוָכל־ַהּנְ
ם  ָרֵאל, ַוְיַצּוֵ ֵני ִיׂשְ ל־ּבְ ׁשּו ּכָ ְוַאֲחֵרי־ֵכן ִנּגְ לב 

ַהר ִסיָני. ר ְיהָוה ִאּתֹו ּבְ ּבֶ ר ּדִ ל־ֲאׁשֶ ֶאת ּכָ
ָניו  ן ַעל־ּפָ ּתֵ ם, ַוּיִ ר ִאּתָ ּבֵ ה ִמּדַ ַוְיַכל מׁשֶ לג 

ַמְסֶוה.
ר ִאּתֹו ָיִסיר  ה ִלְפֵני ְיהָוה ְלַדּבֵ ּוְבֹבא מׁשֶ לד 

ר ֶאל־ ְסֶוה ַעד־ֵצאתֹו, ְוָיָצא ְוִדּבֶ ֶאת־ַהּמַ
ה. ר ְיֻצּוֶ ָרֵאל ֶאת ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ ּבְ

י ָקַרן  ה ּכִ ֵני מׁשֶ ָרֵאל ֶאת־ּפְ ְוָראּו ְבֵני־ִיׂשְ לה 

ְסֶוה  ה ֶאת־ַהּמַ יב מׁשֶ ה ְוֵהׁשִ ֵני מׁשֶ עֹור ּפְ
ר ִאּתֹו. ָניו ַעד־ּבֹאֹו ְלַדּבֵ ַעל־ּפָ

ר: סּוק לה ְמֻסּפָ סּוק כח ַעד ּפָ  ִמּפָ
ַהר ִסיַני. ִעים ַלְיָלה ּבְ ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ה ָהָיה ַאְרּבָ  מׁשֶ

ָתה ַמִים, ְוָכַתב ַעל  הּוא ֹלא ָאַכל ֶלֶחם ְוֹלא ׁשָ
ר ָיַרד ִמן ָהָהר ָקַרן  ֲאׁשֶ ִרית. ּכַ ְבֵרי ַהּבְ ַהּלּוחֹות ֶאת ּדִ

ַחד ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו. ָניו. ָהָעם ּפָ עֹור ּפָ

ה ָזֲהרּו ְוָהיּו ְמֵלאֹות  ל מׁשֶ ָניו ׁשֶ ָניו – ּפָ ָקַרן עֹור ּפָ ל 
אֹור.

ֲחדּו. יְראּו - ּפָ ַוּיִ  
ָבִטים. ְ ֵעָדה – ֲאֵסַפת ַמְנִהיֵגי ַהּשׁ ִאים ּבָ ׂשִ ְוָכל־ַהּנְ לא 

ּסּוי. ָניו ּכִ ם ַעל ּפָ ָניו ַמְסֶוה – ׂשָ ן ַעל־ּפָ ּתֵ ַוּיִ לג 
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק לד

מֶׁשה עָלָה ׁשּוב עַל ַהר ִסינַי  

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק ד ּוִמּפָסּוק כח עַד ּפָסּוק לה

ַעם ַהּקֹוֶדֶמת,  ּפַ ׁשּו ּבַ ָחׁשְ ִפי ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ֵני ִיׂשְ ׁשּו ּבְ ַעם ָחׁשְ ם ַהּפַ ֲערּו: ַהִאם ּגַ ׁשַ  .1

ׁשּוַבְתֶכם.  ירּו ֶאת ּתְ ה ַעל ָהָהר? ַהְסּבִ ָהָיה מׁשֶ ׁשֶ ּכְ

ֶפֶרק לב  ר ּבְ ֲעֵליֶהם ְמֻסּפָ ה ּדֹוִמים ַהּלּוחֹות ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ה ׁשֹוִנים ּוַבּמֶ ּמֶ ּבַ  .2

ִפְרֵקנּו?  ר ּבְ ֲעֵליֶהם ְמֻסּפָ ים ׁשֶ ִנּיִ ְ  ֵמַהּלּוחֹות ַהּשׁ

ַתב ֲעֵליֶהם?( בּו: ִמי ֵהִכין אֹוָתם? ִמי ּכָ )ִחׁשְ

סּוק כט: ִקְראּו ֶאת ּפָ

ה ֵמַהר ִסיַני, ֶרֶדת מׁשֶ ַוְיִהי ּבְ
ִרְדּתֹו ִמן־ָהָהר ה ּבְ ַיד מׁשֶ ֵני ֻלֹחת ָהֵעֻדת ּבְ ּוׁשְ

ָניו י ָקַרן עֹור ּפָ ה ֹלא ָיַדע ּכִ ּומׁשֶ

ָאה  ה ּבָ ּמֶ ה. ּבַ ה ְמֻרּצֶ ְגַלל ֵחְטא ָהֵעֶגל, ָהָיה מׁשֶ ְגַרם לֹו ּבִ ִנּ ֵאב ׁשֶ א.  ַלְמרֹות ַהּכְ  .3

ה, ֵאיְך ָראּו זֹאת ָעָליו? ל מׁשֶ ְרֶאה ׁשֶ ּמַ ה ַהּזֹאת ּבַ חּוׁשָ ּטּוי ַהּתְ ִליֵדי ּבִ

לֹוַמר  ָניו ָקְרנּו", ּכְ ִבּטּוי ּדֹוֶמה: "ּפָ ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ל ָיֵמינּו ִמׁשְ ִעְבִרית ׁשֶ ם ּבָ ב.  ּגַ  

ּטּוי. ּבִ ׁשּו ּבַ ּמְ ּתַ ט ְוִהׁשְ ּפָ רּו ִמׁשְ ר. ַחּבְ ְמָחה ּוֵמאׁשֶ ָניו ֵהִאירּו ִמּשִׂ ּפָ

ה ָחַזר ִמן ָהָהר  י מׁשֶ ָראּו ּכִ ְך ׁשֶ ָרֵאל ִמּכָ ֵני ִיׂשְ יקּו ּבְ ֲערּו: ֵאיזֹו ַמְסָקָנה ִהּסִ ׁשַ  .4

ים?  ּוְבָידֹו ַהּלּוחֹות ַהֲחָדׁשִ

ִרית -  ה ְולּוחֹות ַהּבְ  מׁשֶ
יז ר אֹוֶלג ְטִריּבִ ִצּיֵ
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.2
הלוחות הראשונים היו 

מעשה אלוהים והלוחות 
השניים נכתבו בידי משה.

.4
יש להניח שהתלמידים 

יבינו שהלוחות החדשים 
הם סמל לכך, שהברית 

בין אלוהים לעם ישראל 
ממשיכה להתקיים.



ִמֶּפֶרק לה עַד ֶּפֶרק מ

 ּבְנֵי יְִׂשָראֵל ּבָנּו ִמְׁשּכָן ֶׁשּיִהְיֶה ִמְׁשּכָן לֶאֱֹלהֵי יְִׂשָראֵל

ּמּוִדים.  ָתְכִנית ַהּלִ ד( ֵאיָנם ּבְ ׁש ַנּיָ ן )ִמְקּדָ ּכָ ת ִמׁשְ ִנּיַ ִרים ַעל ּבְ ַסּפְ ָרִקים ַהּמְ ַהּפְ

אן: ן ּכָ ּכָ ׁשְ ר ַעל ַהּמִ ֻסּפָ ר ַהְמּ ִקְראּו ֶאת ָהִעּקָ

ים, ֹקֶדׁש ְוֶהָחֵצר. ָדׁשִ ה ֲחָלִקים: ֹקֶדׁש ַהּקֳ לֹוׁשָ ן ָהיּו ׁשְ ּכָ ׁשְ ַלּמִ

נֹות, ְוִכּיֹור ְלַרֲחָצה.  ָעָליו ִהְקִריבּו ָקְרּבָ ת, ׁשֶ חׁשֶ ח ַהּנְ ן ָהיּו ִמְזּבַ ּכָ ׁשְ ֲחַצר ַהּמִ ּבַ

נֹות ַלה׳. ֵדי ְלַהְקִריב ָקְרּבָ ן ּכְ ּכָ ׁשְ ֵנס ַרק ַלֲחַצר ַהּמִ ר ְלִהּכָ ָרֵאל ָהָיה ֻמּתָ ִלְבֵני ִיׂשְ

ן. ּכָ ׁשְ ּמִ ְפִקיִדים ּבַ אּו ּתַ ֶבט ֵלִוי ִמּלְ ֵ ים ִמּשׁ ַרק ֲאָנׁשִ

ן ֶהֱעִמידּו ֶאת  ּכָ ׁשְ תֹוְך ַהּמִ ּבְ

ִרית.  ּבֹו ָהיּו לּוחֹות ַהּבְ ֲארֹון ה', ׁשֶ
ים, ְוִצּפּו אֹותֹו  ּטִ ָהָארֹון ִנְבָנה ֵמֲעֵצי ׁשִ

ְפִנים ּוַבחּוץ. ָזָהב ּבִ ּבְ

ן ָהְיָתה ְמנֹוַרת ָזָהב ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ   

ְבָעה ָקִנים. ֲעַלת ׁשִ ּבַ   

ַח ִלְקֹטֶרת. ן ָהָיה ִמְזּבֵ ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ

ן ָהיּו ׂשֹוְרִפים  ּכָ ׁשְ ּמִ ֶעְרכּו ּבַ ּנֶ ָקִסים ׁשֶ ּטְ ּבַ

ֹטֶרת  ַח. ַהּקְ ְזּבֵ ֹטֶרת ַעל ַהּמִ ֶאת ַהּקְ

ם.  ל ִצְמֵחי ּבֹׂשֶ ֲעֹרֶבת ׁשֶ ֵהִכיָלה ּתַ

ה ְמִפיִצים ֵריַח ִניחֹוַח  ְצָמִחים ֵאּלֶ

ָרִפים. ר ֵהם ִנׂשְ ֲאׁשֶ ָנִעים ּכַ
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לעניות דעתנו, אין צורך 
לדרוש מהתלמידים את 

ידיעת הפרטים הקשורים 
במשכן.

אפשר להסתפק בידיעה 
כללית.

חשוב להבהיר לתלמידים, 
שיש למשכן שמות שונים 
כגון: אוהל מועד, מקדש 
)פרק כה פסוק ח(, משכן 

העדות פרק לח פסוק כא(.
המשכן סימל את המחשבה 

ואת האמונה, שאלוהים 
שוכן בו.

המשכן שימש מקום פולחן:
בו הוקרבו קרבנות, הועלה 

נר התמיד, והוקטרה 
מים על ידי  קטורת בׂשָ

כהנים מבית אהרן.
במשכן נגלה אלוהים 

אל משה ואל בני ישראל 
באופנים שונים.

ענן ה׳ שכן על המשכן, 
ובעלותו שימש סימן לבני 
ישראל להמשיך במסעם 
)פרק מ׳ פסוקים לז-לח(.



ְלַחן ֶלֶחם  ן ָהָיה ׁשֻ ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ

ִנים. ַהּפָ
יחּו ַחּלֹות. ְלָחן ִהּנִ ֻ ַעל ַהּשׁ

ְגֵדי ֹקֶדׁש. דֹול ָהיּו ּבִ ַלּכֹוֵהן ַהּגָ

דֹול ֵאפֹוד ָעׂשּוי  ַעל ָחֵזהּו ָעַנד ַהּכֹוֵהן ַהּגָ

ֵרה  ים ֶעׂשְ ּתֵ צּו ׁשְ ּבְ ּבֹו ׁשִ ן, ׁשֶ ָזָהב ְוָעָליו ַהחׁשֶ

ל ֶאֶבן  ֲאָבִנים ְיָקרֹות ִמּסּוִגים ׁשֹוִנים. ּכָ

תֹוְך  ָבִטים. ּבְ ְ ָגה ֶאת ַאַחד ַהּשׁ ן ִיּצְ חׁשֶ ּבַ

ים. ִוּיִ ְרתּו ַהּכֹוֲהִנים ְוַהּלְ ן ׁשֵ ּכָ ׁשְ ַהּמִ

ָגִדים ְמֻיָחִדים. ים ְוַלּכֹוֲהִנים ָהיּו ּבְ ִוּיִ ם ַלּלְ ּגַ

ָכל ַהּדֹורֹות. ָרֵאל ּבְ נֹוָרה ָהְיָתה ֵסֶמל ָחׁשּוב ְלַעם ִיׂשְ ַהּמְ
 

מֹות? ֵסֶפר ׁשְ ן ּבְ ּכָ ׁשְ ר ַעל ַהּמִ ֻסּפָ ִדיָנה ַלּמְ ה ָקׁשּור ֵסֶמל ַהּמְ ּמֶ 2. ּבַ
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ֶּפֶרק מ

ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת־ֹאֶהל מֹוֵעד, ּוְכבֹוד ְיהָוה  לד 

ן. ּכָ ׁשְ ָמֵלא ֶאת־ַהּמִ
י־ ה ָלבֹוא ֶאל־ֹאֶהל מֹוֵעד ּכִ ְוֹלא־ָיֹכל מׁשֶ לה 

ַכן ָעָליו ֶהָעָנן, ּוְכבֹוד ְיהָוה ָמֵלא ֶאת־ ׁשָ
ן. ּכָ ׁשְ ַהּמִ

ֵני  ן ִיְסעּו ּבְ ּכָ ׁשְ ּוְבֵהָעלֹות ֶהָעָנן ֵמַעל ַהּמִ לו 

ֹכל ַמְסֵעיֶהם. ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ
ְוִאם־ֹלא ֵיָעֶלה ֶהָעָנן ְוֹלא ִיְסעּו ַעד־יֹום  לז 

ֵהָעֹלתֹו.
ן יֹוָמם ְוֵאׁש  ּכָ ׁשְ י ֲעַנן ְיהָוה ַעל־ַהּמִ ּכִ לח 

ָרֵאל  ית־ִיׂשְ ְהֶיה ַלְיָלה ּבֹו, ְלֵעיֵני ָכל־ּבֵ ּתִ
ָכל־ַמְסֵעיֶהם. ּבְ

ֶגב ּנֶ ְמָנע ּבַ ְרק ּתִ ּפַ ן ּבְ ּכָ ׁשְ ל ַהּמִ ְחזּור ְמׁשָֹער ׁשֶ ׁשִ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק מ

ְמלֶאכֶת הִַּמְׁשּכָן הְִסַּתּיְָמה

ִקְראּו ִמּפָסּוק לד עַד ּפָסּוק לח

ָרֵאל? ֵאילּו ִסיָמִנים ָנַתן ה׳ ִלְבֵני ִיׂשְ  .1

יבּוָתם? ָרֵאל ּוָמה ֲחׁשִ ה ִלְבֵני ִיׂשְ יָמִנים ָהֵאּלֶ ַמּדּוַע ָנַתן ה׳ ֶאת ַהּסִ  .2

ר לֹא ֲאׁשֶ ַרׁש ָהָעם ּכַ יָמִנים, ּוָמה ּדָ נּו ַהּסִ ֶטֶרם ִנּתְ ָרה ּבְ ּקָ ָמה ׁשֶ ְכרּו ּבְ ִהּזָ  

סּוק א( ֶרק לב ּפָ נֹוְכחּות ֱאלִֹהים. )ּפֶ יׁש ּבְ ִהְרּגִ  

ֱאלִֹהים מֹוִסיף ְלַלּוֹות ֶאת ָהָעם? תּוב ׁשֶ ר ָלַדַעת ְלִפי ַהּכָ 3. ֵאיְך ֶאְפׁשָ

תמונה מעמ' 127 בספר הישן

ה "ַמְסֵעיֶהם".  ּלָ ּמִ ם ּבַ ּיֵ מֹות ִמְסּתַ  ֵסֶפר ׁשְ

ר. ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ֵעיֶהם ׁשֶ ר עֹוד ַעל ַמְסּ ִאים ְיֻסּפַ ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה ַהּבָ ּבְ

ׁש ֶרֶגְנְסּבּוְרג, ֶגְרַמְנָיה נֹוָרה, ִמּתֹוְך ֻחּמָ ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן ַמְדִליק ֶאת ַהּמְ
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ת י ִמּתֹוְך ֲחֵמׁשֶ ִליׁשִ ְ ֶפר ַהּשׁ ְקָרא הּוא ַהּסֵ ַוּיִ

י ּתֹוָרה. ׁשֵ ֻחְמּ

ה ָהִראׁשֹוָנה ּלָ ְך ַעל ׁשּום ַהּמִ ֶפר ִנְקָרא ּכָ ַהּסֵ

ְקָרא". ֶפר – "ַוּיִ ַהּפֹוַתַחת ֶאת ַהּסֵ

יַצד ָעׂשּו ַהּכֲֹהִנים ְקָרא ּכֵ ֵסֶפר ַוּיִ ָאנּו ְלֵמִדים ּבְ

ְמרּו ַעל ן, ְוֵכיַצד ׁשָ ּכָ ׁשְ ּמִ ֶאת ֲעבֹוַדת ה׳ ּבַ

ר.  ְדּבָ ּמִ ֵעת ְנדּוֵדיֶהם ּבַ תֹו ּבְ ָ ְקֻדּשׁ

בֹואּו ַעל ַעם ּיָ ָרכֹות ׁשֶ ְקָרא מֹוִפיעֹות ַהּבְ ֵסֶפר ַוּיִ ּבְ

ִריָתם ִעם ֱאלִֹהים. ְמרּו ֶאת ּבְ ָרֵאל ִאם ִיׁשְ ִיׂשְ

בֹואּו ַעל ּיָ ָללֹות ׁשֶ ְקָרא מֹוִפיעֹות ַהּקְ ֵסֶפר ַוּיִ ּבְ

ִרית ִעם ה׳ ָרֵאל ִאם ָיֵפרּו ֶאת ַהּבְ ַעם ִיׂשְ

ְצוֹות. מּו ֶאת ַהּמִ ְולֹא ְיַקּיְ

ֵסֶפר
ַוִּיְקָרא
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ֶּפֶרק א

ר ְיהָוה ֵאָליו ֵמֹאֶהל  ה ַוְיַדּבֵ ְקָרא ֶאל־מׁשֶ ַוּיִ א 

מֹוֵעד ֵלאֹמר:

ֶּפֶרק יט

אֹמר: ה ּלֵ ר ְיהָוה ֶאל־מׁשֶ ַוְיַדּבֵ א 

ָרֵאל, ְוָאַמְרּתָ  ֵני־ִיׂשְ ל־ֲעַדת ּבְ ר ֶאל־ּכָ ּבֵ ּדַ ב 

י ָקדֹוׁש ֲאִני ְיהָוה  ְהיּו, ּכִ ים ּתִ ֲאֵלֶהם ְקדׁשִ
ֱאֹלֵהיֶכם:

ֹתַתי  ּבְ יָראּו ְוֶאת־ׁשַ ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ ג 

ֹמרּו, ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם. ׁשְ ּתִ
ָכה ֹלא  ְפנּו ֶאל־ָהֱאִליִלם ֵואֹלֵהי ַמּסֵ ַאל־ּתִ ד 

ַתֲעׂשּו ָלֶכם, ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם.

ה  ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת־ְקִציר ַאְרְצֶכם, ֹלא ְתַכּלֶ ט 

ְדָך ִלְקֹצר, ְוֶלֶקט ְקִציְרָך ֹלא  ַאת ׂשָ ּפְ
ט. ְתַלּקֵ

ְרְמָך ֹלא  ְוַכְרְמָך ֹלא ְתעֹוֵלל, ּוֶפֶרט ּכַ י 

ֲעזֹב ֹאָתם, ֲאִני ְיהָוה  ר ּתַ ט, ֶלָעִני ְוַלּגֵ ְתַלּקֵ
ֱאֹלֵהיֶכם:

רּו ִאיׁש  ּקְ ְגֹנבּו ְוֹלא־ְתַכֲחׁשּו ְוֹלא־ְתׁשַ ֹלא ּתִ יא 

ֲעִמיתֹו. ּבַ
ְלּתָ ֶאת־ ֶקר, ְוִחּלַ ָ ִמי ַלּשׁ ְבעּו ִבׁשְ ָ ְוֹלא־ִתּשׁ יב 

ם ֱאֹלֶהיָך, ֲאִני ְיהָוה. ׁשֵ
ֹלא־ַתֲעׁשֹק ֶאת־ֵרֲעָך ְוֹלא ִתְגֹזל,  יג 

ָך ַעד־ּבֶֹקר. ִכיר ִאּתְ ת ׂשָ ֻעּלַ ֹלא־ָתִלין ּפְ
ן  ר ֹלא ִתּתֵ ל ֵחֵרׁש, ְוִלְפֵני ִעּוֵ ֹלא־ְתַקּלֵ יד 

ֱאֹלֶהיָך ֲאִני ְיהָוה. ִמְכׁשֹל, ְוָיֵראָת ּמֵ

ׁשּוִרים  ים ַהּקְ תּוִבים ֻחּקִ סּוק ד ּכְ סּוק א ַעד ּפָ ִמּפָ
ָרֵאל ַלה'. ין ַעם ִיׂשְ ָחִסים ּבֵ ַלּיְ

ים  ֵהם ְמֻצּוִ ָרֵאל ׁשֶ ְהיּו – ה׳ ָאַמר ְלַעם ִיׂשְ ים ּתִ ְקדׁשִ ב 
ים,  ְך ִיְהיּו ְקדֹוׁשִ ם ֶאת ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ְוַעל ְיֵדי ּכָ ְלַקּיֵ

ים. ַאר ָהַעּמִ ְ ִלים ְוׁשֹוִנים ִמּשׁ ִנְבּדָ

בֹוד  ּכָ ִיְרַאת  ּבְ ְתַנֲהגּו  יָראּו – ּתִ ּתִ ְוָאִביו  ִאּמֹו  ִאיׁש  ג 
י ַההֹוִרים. ַלּפֵ ּכְ

ׁשּוִרים  ים ַהּקְ תּוִבים ֻחּקִ סּוק לז ּכְ סּוק ט ַעד ּפָ ִמּפָ
ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ָחִסים ּבֵ ַלּיְ

ְגֹמר ִלְקֹצר  ֶדה, ָקֵצהּו. ֹלא ּתִ ת ַהּשָׂ ּנַ ְדָך – ּפִ ַאת ׂשָ ּפְ ט 
ֶדה. ִפּנֹות ַהּשָׂ ְמֵצאת ּבְ בּוָאה ַהּנִ ֶאת ַהּתְ

ִלים  ּבֳ ִ ֱאֹסף ֶאת ַהּשׁ ט – ַאל ּתֶ ְוֶלֶקט ְקִציְרָך ֹלא ְתַלּקֵ  
ֲארּו  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִציר,  ַהּקָ ְזַמן  ּבִ ּנֹוְפלֹות  ׁשֶ ַהּבֹוְדדֹות 

ים. ָלֲעִנּיִ
ִציר  ּבְ ֶאת  ְגֹמר  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ְתעֹוֵלל – ּכַ ֹלא  ְוַכְרְמָך  י 
ׁשּוב ֶלֱאֹסף ֶאת ָהֲעָנִבים, ָהעֹוֵללֹות,  ָהֲעָנִבים ַאל ּתָ

ָפִנים.  ֲארּו ַעל ַהּגְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ֱאֹסף ֲעָנִבים ּבֹוְדִדים  ט – ַאל ּתֶ ְרְמָך ֹלא ְתַלּקֵ ּוֶפֶרט ּכַ  

רּו ַעל ָהֲאָדָמה. ׁשְ ּנָ ׁשֶ
הּו,  יׁשֶ ֶסף ִמּמִ ם ְרכּוׁש אֹו ּכֶ ֹלא־ְתַכֲחׁשּו – ִאם ְלַקְחּתֶ יא 

ִבים. ם ְוֵאיְנֶכם ַחּיָ ּלֹא ְלַקְחּתֶ ְטֲענּו ׁשֶ ַאל ּתִ
ִלְפִגיָעה  ְגֹרם  ּתִ ה  ַאּתָ זֹו  ה  ֻעּלָ ּפְ ְיֵדי  ְלּתָ – ַעל  ְוִחּלַ יב 

ְכבֹודֹו. ת ה׳ אֹו ּבִ ַ ְקֻדּשׁ ּבִ
יַע לֹו. ּגִ ן ַלֲחֵבְרָך ֶאת ַהּמַ ֹלא־ַתֲעׁשֹק ֶאת־ֵרֲעָך – ּתֵ יג 

לּום  ׁשְ ּתַ ֶאת  ְדֶחה  ּתִ ִכיר – ֹלא  ׂשָ ת  ֻעּלַ ּפְ ֹלא־ָתִלין   
ַלְיָלה ֶאָחד. ִכיר ֲאִפּלּו ּבְ ּכֶֹרת ַלּשָׂ ׂשְ ַהּמַ
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ֹמאְזַנִים – ִצּיּור ִקיר ִמְצִרי

א ט, ֹלא־ִתּשָׂ ּפָ ׁשְ ּמִ ֹלא־ַתֲעׂשּו ָעֶול ּבַ  טו 

ֶצֶדק  ֵני ָגדֹול, ּבְ ר ּפְ ְפֵני־ָדל, ְוֹלא ֶתְהּדַ
ּפֹט ֲעִמיֶתָך. ׁשְ ּתִ

יָך, ֹלא ַתֲעֹמד ַעּמֶ ֹלא־ֵתֵלְך ָרִכיל ּבְ  טז 

ם ֵרֶעָך, ֲאִני ְיהָוה. ַעל־ּדַ
ְלָבֶבָך, הֹוֵכַח  ָנא ֶאת־ָאִחיָך ּבִ ֹלא־ִתׂשְ יז 

א ָעָליו  ּתֹוִכיַח ֶאת־ֲעִמיֶתָך, ְוֹלא־ִתּשָׂ
ֵחְטא.

ָך, ְוָאַהְבּתָ  ֵני ַעּמֶ ֹלא־ִתּקֹם ְוֹלא־ִתּטֹר ֶאת־ּבְ יח 

מֹוָך ֲאִני ְיהָוה. ְלֵרֲעָך ּכָ
ֵני ָזֵקן ְוָיֵראָת  קּום ְוָהַדְרּתָ ּפְ יָבה ּתָ ֵני ׂשֵ ִמּפְ לב 

ֱאֹלֶהיָך ֲאִני ְיהָוה. ּמֵ
ַאְרְצֶכם, ֹלא תֹונּו  ר ּבְ ָך ּגֵ ְוִכי־ָיגּור ִאּתְ לג 

ֹאתֹו. 
ֶכם,  ר ִאּתְ ר ַהּגָ ם ִיְהֶיה ָלֶכם ַהּגֵ ֶאְזָרח ִמּכֶ ּכְ לד 

ֶאֶרץ  י־ֵגִרים ֱהִייֶתם ּבְ מֹוָך, ּכִ ְוָאַהְבּתָ לֹו ּכָ
ִמְצָרִים, ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם.

ָקל  ׁשְ ּמִ ה ּבַ ּדָ ּמִ ט, ּבַ ּפָ ׁשְ ּמִ ֹלא־ַתֲעׂשּו ָעֶול ּבַ לה 

ׂשּוָרה. ּוַבּמְ
ֹמאְזֵני ֶצֶדק ַאְבֵני־ֶצֶדק ֵאיַפת ֶצֶדק ְוִהין  לו 

ר־ ֶצֶדק ִיְהֶיה ָלֶכם, ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ֲאׁשֶ
הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים.

ַטי  ּפָ ל־ִמׁשְ ל־ֻחּקַֹתי ְוֶאת־ּכָ ם ֶאת־ּכָ ַמְרּתֶ ּוׁשְ לז 

יֶתם ֹאָתם, ֲאִני ְיהָוה. ַוֲעׂשִ

ָעֶול – ִאי־ֶצֶדק. טו 
ֶצֶדק. ָאסּור  ּפֹט ּבְ א ְפֵני־ָדל – ָצִריְך ִלׁשְ ֹלא־ִתּשָׂ  
ְגַלל ַרֲחִמים. ְלׁשֹוֵפט ְלַהְפלֹות ְלטֹוָבה ֶאת ֶהָעִני ּבִ

ֵני ָגדֹול – ָאסּור ְלׁשֹוֵפט ְלַהְפלֹות  ר ּפְ ֹלא ֶתְהּדַ  
יר. ם ֶאת ֶהָעׁשִ ְלטֹוָבה ּגַ

ָבִרים  ר ּדְ יָך – ָאסּור ְלַסּפֵ ַעּמֶ ֹלא־ֵתֵלְך ָרִכיל ּבְ טז 
ִמיץ אֹוָתם. ים ּוְלַהׁשְ ָרִעים ַעל ֲאָנׁשִ

ר  ֲאׁשֶ ְתָעֵרב ְוַתֲעֹזר ּכַ ם ֵרֶעָך – ּתִ ֹלא ַתֲעֹמד ַעל־ּדַ  
ָנה. ַסּכָ י ֵרֲעָך ּבְ ַחּיֵ

הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת־ֲעִמיֶתָך – ִאם ָאָדם רֹוֶאה  יז 
ה ַרע, ָעָליו לֹוַמר לֹו ֹזאת. ה ַמֲעׂשֶ ֲחֵברֹו עֹוׂשֶ ׁשֶ

ה ְנָקָמה. ה ַמֲעׂשֵ ֲעׂשֶ ֹלא־ִתּקֹם – ֹלא ּתַ יח 
ְנָאה. ַעס ְוׂשִ ָך ּכַ ִלּבְ ֹמר ּבְ ׁשְ ְוֹלא־ִתּטֹר – ֹלא ּתִ  

ד  ֵני ָזֵקן – ֵיׁש ְלַכּבֵ קּום ְוָהַדְרּתָ ּפְ יָבה ּתָ ֵני ׂשֵ ִמּפְ לב 
ר  ל ָזֵקן, ֵאין ְלַדּבֵ ְזֵקִנים. ֵאין ִלְתּפֹס ֶאת ְמקֹומֹו ׁשֶ
ַח ִעם ָזֵקן, ֵאין ִלְלעֹג ְלָזֵקן. ְמקֹומֹו, ֵאין ְלִהְתַוּכֵ ּבִ
ַאְרָצם. ָרֵאל ֲאָבל ַחי ּבְ ֵני ִיׂשְ ֵאינֹו ִמּבְ ר – ָאָדם ׁשֶ ּגֵ לג 

ַרּמּו. ֹלא תֹונּו – ֹלא ּתְ  
ִאּלּו ָהָיה  ר ּכְ ם – ָצִריְך ְלִהְתַיֵחס ֶאל ַהּזָ ֶאְזָרח ִמּכֶ ּכְ לד 

ב ָקבּוַע, ֶאְזָרח. ּתֹוׁשָ
ֶאֶרץ ִמְצָרִים – ֲעֵליֶכם ָלֵתת  י־ֵגִרים ֱהִייֶתם ּבְ ּכִ  
ֶאֶרץ ִמְצַרִים,  ִרים ּבְ י ֱהִייֶתם ּגֵ ִרים ּכִ ַיַחס טֹוב ַלּגֵ

ר. ם ְמִביִנים ָמה ֶזה ִלְהיֹות ּגֵ ְוַאּתֶ
ּפֹט  ב ִלׁשְ ֹוֵפט ַחּיָ ט – ַהּשׁ ּפָ ׁשְ ּמִ ֹלא־ַתֲעׂשּו ָעֶול ּבַ לה 

ֵהר ֹלא ְלַרּמֹות  ָרֵאל ְצִריִכים ְלִהּזָ ֵני ִיׂשְ ם ּבְ ֶצֶדק, ּגַ ּבְ
ר. יׁשֶ ְוִלְנֹהג ּבְ

ָנה ִלְמִדיַדת ַקְרָקעֹות. ּוָ ה – ַהּכַ ּדָ ּמִ ּבַ  
ֶמן,  גֹון ׁשֶ ּמֹוְדִדים ּבֹו נֹוְזִלים ּכְ ִלי ׁשֶ ׂשּוָרה – ּכְ ּוַבּמְ  

ַמִים, ָחָלב.
ִקיָלה. ק ִלׁשְ יר ְמֻדּיָ ֹמאְזֵני ֶצֶדק - ַמְכׁשִ לו 

ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ׁשְ ּמִ ק ׁשֶ ָקל ְמֻדּיָ ִמׁשְ ַאְבֵני־ֶצֶדק – ֲאָבִנים ּבְ  
ִקיָלה. ֶהן ִלׁשְ ּבָ

ים,  ק ִלְמִדיַדת ֳחָמִרים ְיֵבׁשִ ִלי ְמֻדּיָ ֵאיַפת ֶצֶדק – ּכְ  
ה. גֹון ִחּטָ ּכְ

ֶקת ִלְמִדיַדת נֹוֵזל. ה ְמֻדּיֶ ִהין ֶצֶדק – ִמּדָ  
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק א

 אִם הָעָם יְַקּיֵם ֶאת הַחִֻּקים הַּכְתּובִים ּבַּתֹוָרה,
הּוא יִהְיֶה לְעַם ָקדֹוׁש

ִקְראּו ּפָסּוק א ּוֶפֶרק יט ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק ד

ם ַרת ִאּתָ ְצַרִים, ּכָ ָרֵאל ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ה׳ הֹוִציא ֶאת ּבְ מֹות ָלַמְדנּו ׁשֶ ֵסֶפר ׁשְ ּבְ

ר. ְדּבָ ּמִ רֹות ְוהֹוִליְך אֹוָתם ּבַ ּבְ ֶרת ַהּדִ ִרית, ָנַתן ָלֶהם ֶאת ֲעׂשֶ ּבְ

ה. ַתן ה' ְלמׁשֶ ּנָ ים ׁשֶ תּוִבים הֹוָראֹות, ִמְצוֹות ְוֻחּקִ ְקָרא" ּכְ ֵסֶפר "ַוּיִ ּבְ

תּוב: ָפסּוק א ּכָ ּבְ  .1

ר ה' ֵאָליו ה ַוְיַדּבֵ ְקָרא ֶאל־מׁשֶ ַוּיִ
ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר:

ירּו. ֲערּו ְוַהְסִבּ ְוָקא ֵמֹאֶהל מֹוֵעד? ׁשַ ר ה' ּדַ ּבֵ ַמּדּוַע ּדִ  

ִאּיּוִרים  ְמְצאּו ּבָ ם "ֹאֶהל מֹוֵעד"? ֶרֶמז ְלָכְך ּתִ ֵ ּשׁ ם ּבַ ן ַגּ ּכָ ׁשְ ַמּדּוַע ִנְקָרא ַהּמִ   .2

ְפֵניֶכם. ּלִ ׁשֶ
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אפשר לשאול:
עיינו בפסוק א.

א. מדוע נקרא ספר ויקרא 
בשם זה?

ב. האם אתם זוכרים ספר 
תורה נוסף שנקרא על שם 

המילה הראשונה בפרק 
הראשון?



ׁשּורֹות ַלֲעבֹוַדת ֱאלִֹהים ְקְראּו ַעל ִמְצוֹות ַהּקְ סּוק ד ּתִ סּוק א ַעד ּפָ א. ִמּפָ  .1

ְגָמה ְלָכל ְקבּוָצה ְתבּו ּדֻ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו. ּכִ ּבֵ ָחִסים ׁשֶ ׁשּוָרה ַלּיְ ּוִמְצָוה ַהּקְ   

ה. ְפסּוִקים ֵאּלֶ תּוב ּבִ ִמּתֹוְך ַהּכָ   

ין ָאָדם  ּבֵ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ּוְלִמְצוֹות ׁשֶ ּבֵ ְגָמאֹות נֹוָספֹות ְלִמְצוֹות ׁשֶ ְתבּו ּדֻ ב.   ּכִ  

ֶלֱאלִֹהים.

יַצד ֵהן ְקׁשּורֹות. ירּו ּכֵ ׁשּורֹות ְלָפסּוק ד. ַהְסּבִ מּונֹות ַהּקְ א. ִלְפֵניֶכם ּתְ  .2

ָפסּוק ד? תּוב ּבְ ְך ַהּכָ ּיָ ל ִמְצוֹות ׁשַ ב. ְלֵאיזֹו ְקבּוָצה ׁשֶ  

ים זֹאת? יַצד עֹוׂשִ ְהיּו״. ּכֵ ים ּתִ ָרֵאל: ״ְקדׁשִ ֵני ִיׂשְ ה ַעל ּבְ ה מׁשֶ ָפסּוק ב ְמַצּוֶ ּבְ

ּתֹוָרה. ּבַ ים ׁשֶ ְצוֹות ְוַהֻחּקִ ם ֶאת ַהּמִ ל ְלַקּיֵ ּדֵ ּתַ ץ ּוְלִהׁשְ ָרֵאל ְצִריִכים ְלִהְתַאּמֵ ֵני ִיׂשְ ּבְ

בֹות ָרֵאל ַעל ְיֵדי ה׳, ְוָלֵכן ֵהן ְמַחּיְ נּו ִלְבֵני ִיׂשְ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ִנּתְ ּבֵ ְצוֹות ׁשֶ ַהּמִ

ין ָאָדם ֶלֱאלִֹהים. ּבֵ ְצוֹות ׁשֶ מֹו ַהּמִ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ֶאת ּבְ

ּכְַדאי לַָדַעת
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1. ב. הזדמנות להיזכר 
בנלמד בספר שמות. יש 
להניח שהילדים יזכירו 

חוקים מעשרת הדיברות, 
חוקים הקשורים ביציאת 

מצרים ובקדושת השבת.

השורש קד"ש במקרא 
משמעותו נבדל מ-. 

לדוגמה: 
א. כשמקדשים את השבת 
על ידי "הקידוש" מכריזים 
בכך שהשבת נבדלת משאר 

ימות השבוע.
ב. כשאומרים על אדם 

שהוא נבדל משאר האנשים 
מכריזים בכך שהוא 

"קדוש" )בימינו משתמשים 
במלה "צדיק"(.

ג. בטקס החתונה מכריז 
החתן בפני כלתו: "הרי 

את מקודשת לי" בכך הוא 
מכריז: את נבדלת משאר 

הנשים. את שייכת לי.



תּוב: ָפסּוק יא ּכָ ּבְ

ְגֹנבּו ְוֹלא ְתַכֲחׁשּו ֹלא ּתִ
ֲעִמיתֹו. רּו ִאיׁש ּבַ ּקְ ְוֹלא ְתׁשַ

תּוב: ָפסּוק יג ּכָ ּבְ

ֹלא ַתֲעׁשֹק ֶאת ֵרֲעָך ְוֹלא ִתְגֹזל
ִכיר ת ׂשָ ֻעּלַ ֹלא ָתִלין ּפְ

ָך ַעד ּבֶֹקר. ִאּתְ

סֹוף יֹום ָהֲעבֹוָדה? ָכרֹו ּבְ ם ַלּפֹוֵעל ֶאת ׂשְ ּלֵ ָיִמים ְקדּוִמים ְלׁשַ 1. ַמּדּוַע ָהָיה ָחׁשּוב ּבְ

רֹו: ִקְראּו ֶאת ַהֹחק ְוֶאת ֶהְסּבֵ

סּוק יד(. ן ִמְכׁשֹל )ּפָ ר ֹלא ִתּתֵ ל ֵחֵרׁש ְוִלְפֵני ִעּוֵ ֹלא ְתַקּלֵ
ֵדי ִלְפּגַֹע ּבֹו. ל ָאָדם ּכְ ל ָנכּות ׁשֶ ָאסּור ְלַנּצֵ

ָלאו ָהֵכי ֵאין הּוא ׁשֹוֵמַע. ּבְ ָבה ׁשֶ ַמְחׁשָ ל ֵחֵרׁש ּבְ ַקּלֵ ַאל ּתְ

ַרְמּתָ  ה ּגָ ַאּתָ יָלא הּוא לֹא יֹוֵדַע ׁשֶ ּמֵ ּמִ ָבה ׁשֶ ַמְחׁשָ ַדְרּכֹו ּבְ ר ּבְ יל ִעּוֵ ְכׁשִ ְוַאל ּתַ

ִלְנִפיָלתֹו.

ַדע  ּיֵ ִלי ׁשֶ הּו ִמּבְ יִלים ִמיׁשֶ ֶהם ַמְכׁשִ ּבָ ִבים ׁשֹוִנים ׁשֶ ל ְלַמּצָ ְגָמה ּוָמׁשָ ַהֹחק הּוא ּדֻ

ְך. ַעל ּכָ

ָלָלה ְלׁשֹוֵמַע? ה ׁשֹוָנה ְקָלָלה ְלֵחֵרׁש ִמּקְ ּמֶ 2. ּבַ

ִלים ֵחֵרׁש? ּבֹו ְמַקּלְ ב ׁשֶ ר ְלַמּצָ ְפֵני ִעּוֵ ִמים ִמְכׁשֹול ּבִ ּבֹו ׂשָ ב ׁשֶ ין ַמּצָ ף ּבֵ ּתָ ׁשֻ 3. ָמה ַהּמְ

ּכְַדאי לַָדַעת

ּכֶֹרת, ׂשְ לּום ַהּמַ ׁשְ ב ֶאת ּתַ ֲעִביד ְמַעּכֵ ר ַהּמַ ֲאׁשֶ ָרֵאל, ּכַ ְמִדיַנת ִיׂשְ ם ּבִ ּגַ

ֶסף ״ָלן״ ֵאֶצל ִאּלּו ַהּכֶ ׁשֹון ִליָנה, ּכְ ָכר״, ִמּלְ ָבר ַל״ֲהָלַנת ׂשָ ב ַהּדָ ֶנְחׁשָ

ּלֹו. ָבר ֵאינֹו ׁשֶ ּכְ ֶסף ׁשֶ ּכֶ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ר לֹו ְלִהׁשְ ֲעִביד ּוְמַאְפׁשֵ ַהּמַ

ר ֶאְפׁשָ יֹוֵתר ׁשֶ מּוְך ּבְ ָכר ַהּנָ ַכר ִמיִנימּום״ קֹוֵבַע ַמהּו ַהּשָׂ ֹחק ״ׂשְ

ם ְלעֹוֵבד. ּלֵ ְלׁשַ
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יש להסביר לתלמידים 
שבימים קדומים בני אדם 
האמינו שקללה מתקיימת.



ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק יט ְּפסּוִקים ט־י

 הַחִֻּקים ְמַחּיְבִים ּכָל ּבַעַל ָׂשֶדה לְהְַׁשאִיר לָעֲנִּיִים
ִמּגִּדּולֵי ָׂשֵדהּו

ֶכם: ְרּתְ ַמְחּבַ ֲענּו ּבְ

ל ַאַחד ַהּקֹוְצִרים  נֹו ׁשֶ ּבְ  .1

ֶדה:  ַעל ַהּשָׂ ַאל ֶאת ּבַ ׁשָ

ה ִלְקֹצר  ַמּדּוַע ֵאיְנָך ַמְרׁשֶ

ֶצה? ֶדה ַעד ַהּקָ ֶאת ַהּשָׂ

ַעל  יר לֹו ּבַ ָמה ִהְסּבִ  

ֶדה? ַהּשָׂ

ל  ה ִקּבֵ ֵדה ַהִחּטָ ַעל ׂשְ ּבַ  .2

ּפֹוֲעִלים ָלֲעבֹוָדה. ָמה 

יר ָלֶהם? ִהְסּבִ

ל ּפֹוֲעִלים  ֶרם ִקּבֵ ַעל ַהּכֶ ּבַ  .3

ִציר. ָמֵהן  ְלעֹוַנת ַהּבָ

ַתן ָלֶהם? ּנָ ַההֹוָראֹות ׁשֶ

פרק יט  �  111



ירוּ : ִקְראּו ֶאת ַהֹחק ְוַהְסּבִ

מֹוָך"? ְצָוה "ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ ם ֶאת ַהּמִ ה ְלַקּיֵ ֲערּו ַמּדּוַע ָקׁשֶ 4. ׁשַ

ְפֵניֶכם: ּלִ ל ַהּנֹוצֹות״ ׁשֶ ִקְראּו ֶאת ״ְמׁשַ

ְמַׁשל ַהּנֹוצֹות

ִעיר יִטים ֵהִפיץ ּבָ ְכׁשִ ּסֹוֵחר ַהּתַ ר ׁשֶ ֹוֵפט ְוִסּפֵ א ָאָדם ֶאל ַהּשׁ ִמים ּבָ ַאַחד ַהּיָ ּבְ

ים: ְיָלָדיו יו ֵאיָנם ַחּיִ ַעת ְיָקָרה, ּוֵמָאז ַחּיָ ּנּו ַטּבַ ַנב ִמּמֶ הּוא ּגָ מּוָעה ׁשֶ ׁשְ

ה, ּנָ ל ַחְברֹוֶתיָה ִמְתַרֲחקֹות ִמּמֶ ּכָ ּתֹו ּבֹוָכה ׁשֶ ים ָלֵצאת ָלְרחֹוב, ִאׁשְ ׁשִ ּיְ ִמְתּבַ

ב. ּנָ ים אֹותֹו ּגַ ַכּנִ ּמְ י ָהִעיר ׁשֶ ְוִאּלּו לֹו ֵיׁש ִוּכּוַח ֵאיְנסֹוִפי ִעם ַאְנׁשֵ

ֹוֵפט ְלָהִביא ֶאת ַהּסֹוֵחר ֵאָליו. ה ַהּשׁ ִצּוָ

ב? ּנָ ָאָדם ֶזה ָאֵכן ַהּגַ ַאל ֶאת ַהּסֹוֵחר: ַהִאם ֵיׁש ְלָך הֹוָכָחה ׁשֶ ֹוֵפט ׁשָ ַהּשׁ

אֹותֹו יֹום ֲחנּוִתי ּבְ ר ּבַ ּקֵ י ּבִ י ּבֹו ּכִ ְדּתִ ָאַמר ַהּסֹוֵחר: ֵאין ִלי הֹוָכָחה, ַאְך ָחׁשַ

ׁש ּיֵ ב, הּוא ִיְתּבַ ּנָ הּוא ַהּגַ ִאם ָאִפיץ ׁשֶ י ׁשֶ ַעְרּתִ ַעת. ׁשִ ּבַ ּבֹו ֶנֶעְלָמה ַהּטַ ׁשֶ

ַעת. ּבַ ְוַיְחִזיר ֶאת ַהּטַ

אֹותֹו ַהּיֹום? ְכַנס ַלֲחנּוְתָך ּבְ ּנִ ִחיד ׁשֶ ֹוֵפט: ַהִאם הּוא ָהָאָדם ַהּיָ ַאל ַהּשׁ ׁשָ

ים. ים ַרּבִ ָעָנה ַהּסֹוֵחר: ִנְכְנסּו ֲאָנׁשִ

ּסֹוֵחר. ֹוֵפט ָקׁשֹות ּבַ ָנַזף ַהּשׁ

ה? ֲעׂשֶ ר ַעל ַהּמַ יַצד אּוַכל ְלַכּפֵ ַאל: ּכֵ ִהְצַטֵער ַהּסֹוֵחר ְוׁשָ

ִית ל ּבַ ֶפַתח ּכָ יַח נֹוָצה ּבְ ק נֹוצֹות ּוְלַהּנִ ֹוֵפט: ָעֶליָך ָלַקַחת ׂשַ ָעָנה לֹו ַהּשׁ

י ָהִעיר. ּתֵ ִמּבָ

ֹוֵפט. ן ְוָחַזר ֶאל ַהּשׁ ה ֵכּ ַהּסֹוֵחר ָעׂשָ

ק. ה ֲחֹזר ֶוֱאֹסף ֶאת ַהּנֹוצֹות ֶאל ַהּשַׂ ֹוֵפט: ַעּתָ ָאַמר לֹו ַהּשׁ

סּוק טז( יָך )ּפָ ַעּמֶ ֹלא ֵתֵלְך ָרִכיל ּבְ
ָבִרים ְנכֹוִנים, ם ִאם ַהּדְ ָפָניו, ּגַ ּלֹא ּבְ ר ִסּפּוִרים ַעל ָאָדם ׁשֶ ָאסּור ְלַסּפֵ

ָקִרים. ר ָעָליו ׁשְ ָאסּור ְלַסּפֵ אי ׁשֶ ּוְבַוּדַ
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י, ָהרּוַח  ֹוֵפט ְוָאַמר: לֹא ִהְצַלְחּתִ עֹות ֲאָחדֹות ָחַזר ַהּסֹוֵחר ֶאל ַהּשׁ ֲעֹבר ׁשָ ּכַ

ָאה ֶאת ַהּנֹוצֹות ְלָכל ֵעֶבר. ָנׂשְ

ן ר ְלַתּקֵ ְך ִאי ֶאְפׁשָ ּלֹא ִהְצַלְחּתָ ֶלֱאֹסף ֶאת ַהּנֹוצֹות, ּכָ ם ׁשֶ ׁשֵ ֹוֵפט: ּכְ ָאַמר ַהּשׁ

. ֵהַפְצּתָ ְרִכילּות ׁשֶ ַרְמּתָ ּבָ ּגָ ֶזק ׁשֶ ֶאת ַהּנֶ

ל? ׁשָ ר ִלְלֹמד ֵמַהּמָ ָמה ֶאְפׁשָ 5. א. 

ירּו. ה ְוַהּתֹוָרה אֹוֶסֶרת אֹוָתּה? ַהְסּבִ ַמּדּוַע ְרִכילּות ִהיא ֲעֵבָרה ָקׁשָ ב.   

ַהֹחק:

סּוק לב( ֵני ָזֵקן )ּפָ קּום ְוָהַדְרּתָ ּפְ יָבה ּתָ ֵני ׂשֵ ִמּפְ

יב ָלֶהם ְוַלֲעֹזר ָלֶהם. ִנים, ְלַהְקׁשִ ים ְזֵקִנים, ְלָהִאיר ָלֶהם ּפָ ד ֲאָנׁשִ ָצִריְך ְלַכּבֵ

ם ִמְצָוה זֹו? ב ְלַקּיֵ ִמי ַחּיָ  .1

ְצָוה? ם ֶאת ַהּמִ יַצד ְיכֹוִלים ְיָלִדים ְלַקּיֵ ּכֵ  .2

ים ּוְלֶעְזָרה? ר ִעם ֲאָנׁשִ ֵקִנים ְלֶקׁשֶ ְמֻיָחד ַהּזְ ַמּדּוַע ְזקּוִקים ּבִ  .3

ּכְַדאי לַָדַעת

ה ל ֵאּלֶ הּו – ּכָ ל ִמיׁשֶ ָניו ׁשֶ ִחיר ּפָ ה, ְלַהׁשְ ּבָ ר ָלׁשֹון ָהַרע, ְלהֹוִציא ּדִ ְלַדּבֵ

ה ְלָרֵכל. ּלָ ם ָקרֹוב ַלּמִ רּוׁשָ ּפֵ ּטּוִיים ׁשֶ ֵהם ּבִ

ָרֵאל ְמִדיַנת ִיׂשְ ם ּבִ יָך״ ַקּיָ ַעּמֶ ַעת ֹחק ַהּתֹוָרה ״לֹא ֵתֵלְך ָרִכיל ּבְ ּפָ ַהׁשְ ּבְ

ָבִרים לֹוַמר ִאּסּור ְלַפְרֵסם ּוְלָהִפיץ ַעל ָאָדם ּדְ ֹחק ִאּסּור ְלׁשֹון ָהַרע – ּכְ

יק לֹו. ַהֹחק קֹוֵבַע ֹעֶנׁש ַמֲאָסר מֹו ַהּטֹוב ּוְלַהּזִ ׁשְ ֲעלּוִלים ִלְפּגַֹע ּבִ ׁשֶ

ָנה ַעל ָהעֹוֵבר ַעל ַהֹחק. ל ַעד ׁשָ ׁשֶ
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רֹו: ִקְראּו ֶאת ַהֹחק ְוֶאת ֶהְסּבֵ

ל רֹון ַחף ֶאת רֹון ְוהּוא ָנַפל. ֲחֵבָריו ׁשֶ ימּות ּדָ ַאּלִ ְלִמיִדים ַהּנֹוֵהג ּבְ ַאַחד ַהּתַ  .1

ד ְולֹא ִהְתָעְרבּו. ָעְמדּו ֵמַהּצַ  

ם ֵרֶעָך״? ְקֶרה ַלֹחק ״לֹא ַתֲעֹמד ַעל ּדַ א. ַהִאם ַמְתִאים ַהּמִ  

י ֹחק ֶזה? ל רֹון ִלְנֹהג ַעל ּפִ יַצד ָהיּו ְצִריִכים ֲחֵבָריו ׁשֶ ב. ּכֵ  

מֹות?  ת ֵסֶפר ׁשְ ְתִחּלַ ְכרּו ְוִכְתבּו: ִמי ָנַהג ְלִפי ֹחק ֶזה ּבִ ג. ִהּזָ  

רֹו: ִקְראּו ֶאת ַהֹחק ְוֶאת ֶהְסּבֵ

ט״ – ְלִמי ֻמְפֶנה ַהֹחק? ּפָ ׁשְ ּמִ ֲעׂשּו ָעֶול ּבַ ״לֹא ּתַ  .1

ּפֹט ְלטֹוַבת ֶהָעִני? ֹוֵפט ִיׁשְ ַהּשׁ ׁש ׁשֶ א. ַמּדּוַע ֵיׁש ֲחׁשָ  .2

יר? ּפֹט ְלטֹוַבת ֶהָעׁשִ ֹוֵפט ִיׁשְ ַהּשׁ ׁש ׁשֶ ב. ַמּדּוַע ֵיׁש ֲחׁשָ  

ַהֹחק: 

סּוק טז( ם ֵרֶעָך )ּפָ ֹלא ַתֲעֹמד ַעל ּדַ
הּו אֹו ַמֲעִליִבים אֹותֹו ים ִמיׁשֶ ּכִ ּמַ ר רֹוִאים ׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ

ד. ָנה, ָאסּור ַלֲעֹמד ִמן ַהּצַ ַסּכָ ר רֹוִאים ָאָדם ּבְ ֲאׁשֶ אֹו ּכַ

ָצִריְך ְלִהְתָעֵרב ְוַלֲעֹזר לֹו.

ַהֹחק:

ט,  ּפָ ׁשְ ּמִ לֹא ַתֲעׂשּו ָעֶול ּבַ
ֵני ָגדֹול       ר ּפְ א ְפֵני ָדל ְולֹא ֶתְהּדַ סּוק טו(לֹא ִתּשָׂ )ּפָ

ֶצֶדק. ב ִלְנֹהג ּבְ ֹוֵפט ְמֻחּיָ ַהּשׁ

ָפָניו. ֵפט ּבְ ָ ִאים ְלִהּשׁ ים ַהּבָ ֶוה ְלָכל ָהֲאָנׁשִ ֹאֶפן ׁשָ ָעָליו ְלִהְתַיֵחס ּבְ
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תּוב: ְפסּוִקים לג-לד ּכָ ּבִ

ַאְרְצֶכם, ֹלא תֹונּו ֹאתֹו. ר ּבְ ָך ּגֵ לג  ְוִכי־ָיגּור ִאּתְ

ֶכם, ר ִאּתְ ר ַהּגָ ם ִיְהֶיה ָלֶכם ַהּגֵ ֶאְזָרח ִמּכֶ  לד  ּכְ

ֶאֶרץ י־ֵגִרים ֱהִייֶתם ּבְ מֹוָך, ּכִ  ְוָאַהְבּתָ לֹו ּכָ

ִמְצָרִים, ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם.

ב ְוֵאין לֹו ֲאָדמֹות. ָרֵאל. הּוא ּתֹוׁשָ ַחי ִעם ַעם ִיׂשְ ר הּוא ָאָדם ׁשֶ ּגֵ  .1

ר? ר ַלּגֵ ֶקׁשֶ ְפסּוִקים לג-לד ּבְ ה ַהּתֹוָרה ּבִ ָמה ְמַצּוָ  

ר ְוַלֲעֹזר לֹו? ּוּוי ְלִהְתַיֵחס ָיֶפה ַלּגֵ ֶקת ַהּתֹוָרה ֶאת ַהּצִ יַצד ְמַנּמֶ ּכֵ  .2

ִאּיּוִרים. 3. ִהְתּבֹוְננּו ּבָ

יר ְלָכל ֲהָפָרה. ט ַמְסּבִ ּפָ ֶכם ִמׁשְ ְרּתְ ַמְחּבַ ְתבּו ּבְ ָכל ִאּיּור? ּכִ הּוַפר ּבְ ַמהּו חֹק ַהּתֹוָרה ׁשֶ
א.

ג.ב.
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חשוב שהתלמידים יבחינו 
בין המושג "גר" במקרא 
לבין המושג "גר" בימינו. 
התלמידים יבינו ש"גר" 
בימינו הוא אדם שעבר 

תהליך של גיור והפך 
ליהודי שחלות עליו כל 

המצוות. ואילו גר בתורה 
הוא אדם שבא לגור ואין 
לו נחלה. מכיוון שלגר אין 
זכויות כמו לאזרח, קובעת 

התורה חוקים שנועדו 
לעזור לו ולהגן עליו. הוא 

נכלל בקבוצת החלשים 
בחברה. הוא רשאי להנות 

מלקט, שכחה ופאה ואסור 
להתפתות לרמות אותו 

ולנצל אותו. בויקרא יט, לד 
כתוב: "ואהבת לו כמוך".



יֹוֵסף ָּגנַב עֲנִָבים 

ֵמַהֶּכֶרם ֶׁשּלִי!

 ֲאנִי ָענִי,

 לַָקְחִּתי ַרק ֶאְׁשּכֹולֹות

 ֶׁשל עֲנִָבים ְקַטּנִים

ֶׁשאֹוָתם מָֻּתר לַעֲנִּייִם לַָקַחת .

 ְּפַסק ַהִּדין:

 ָעלֶיָך, יֹוֵסף, לְַׁשּלֵם לְיֹוֶכֶבד

ַעל ָהעֲנִָבים ֶׁשּלַָקְחּתָ  .

ֶאֵּתן לְָך ַרק ָמָחר.

ִסּיְַמִּתי ֶאת ָהעֲבֹוָדה. 

ָאּנָא ֵּתן לִי ֶאת ְׂשָכִרי.

ד.

ה.
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ם  יַצד ִקּיֵ רּו ִסּפּור: ּכֵ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ְוַסּפְ ּבֵ ים ׁשֶ ֲחרּו ֶאָחד אֹו יֹוֵתר ֵמַהֻחּקִ ּבַ  .4

ר אֹו ֶיֶלד ֶאת ַהֹחק. ְמֻבּגָ



ֵסֶפר
ַּבִּמְדָּבר

ת ר הּוא ָהְרִביִעי ִמּתֹוְך ֲחֵמׁשֶ ְדּבָ ִמּ ֵסֶפר ּבַ

י ּתֹוָרה. ֻחְמׁשֵ

ל ֵסֶפר  מֹו ׁשֶ ָנן ִסּבֹות ׁשֹונֹות ִלְקִריַאת ׁשְ ֶיׁשְ

י ּתֹוָרה ִנְקָרִאים  ת ֻחְמׁשֵ ְקָרא. ֲחֵמׁשֶ ּמִ ּבַ

ל  סּוק ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּפָ ה ּבַ ָלל ְלִפי ִמּלָ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ

ֶפר. ַהּסֵ

ה  ּלָ י ַהּמִ ר ַעל ּפִ ְדּבָ ִמּ ֶפר ִנְקָרא ּבַ ַהּסֵ

סּוק א. ֶפֶרק א ּפָ ית ּבְ ַהֲחִמיׁשִ

ם  ר ַמְתִאים ּגַ ְדּבָ ִמּ ל ֵסֶפר ּבַ מֹו ׁשֶ ַאְך ׁשְ

ְלָתְֹכנֹו.

ר ַעל קֹורֹות ַעם ר ְמֻסּפָ ְדּבָ ִמּ ֵסֶפר ּבַ ּבְ

ִני ֵ ר ֵמֶאָחד ַלֹחֶדׁש ַהּשׁ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ִיׂשְ

ְצַרִים ְוַעד ָנה ָהִראׁשֹוָנה ְלֵצאָתם ִמּמִ ָ ּשׁ ּבַ

דֹול. ְזַמן־ָמה ַאֲחֵרי מֹות ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן ַהּגָ

ה ּמׁשֶ ים ׁשֶ תּוִבים ֻחּקִ ר ּכְ ְדּבָ ִמּ ֵסֶפר ּבַ ּבְ

ְפֵני ָהָעם. ֵהִביא ּבִ



ֶּפֶרק א

ֹאֶהל  ר ִסיַני ּבְ ִמְדּבַ ה ּבְ ר ְיהָוה ֶאל־מׁשֶ ַוְיַדּבֵ א 

ִנית  ֵ ָנה ַהּשׁ ָ ּשׁ ִני ּבַ ֵ ֶאָחד ַלֹחֶדׁש ַהּשׁ מֹוֵעד, ּבְ
ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאֹמר:

ָרֵאל  ֵני־ִיׂשְ ל־ֲעַדת ּבְ אּו ֶאת־ֹראׁש ּכָ ׂשְ ב 

מֹות  ר ׁשֵ ִמְסּפַ ֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם, ּבְ ּפְ ְלִמׁשְ
ֹלָתם. ל־ָזָכר ְלֻגְלּגְ ּכָ

ל־ֹיֵצא ָצָבא  ָנה ָוַמְעָלה, ּכָ ִרים ׁשָ ן ֶעׂשְ ִמּבֶ ג 

ה  ְפְקדּו ֹאָתם ְלִצְבֹאָתם ַאּתָ ָרֵאל, ּתִ ִיׂשְ ּבְ
ְוַאֲהֹרן.

ה, ִאיׁש ֹראׁש  ּטֶ ֶכם ִיְהיּו ִאיׁש ִאיׁש ַלּמַ ְוִאּתְ ד 

ְלֵבית־ֲאֹבָתיו הּוא.

סּוק מז  סּוק מד ַעד ּפָ סּוק ד ּוִמּפָ סּוק א ַעד ּפָ ִמּפָ
ְצַרִים, ֶנֱעַרְך  ה ְלֵצאָתם ִמּמִ ִנּיָ ְ ָנה ַהּשׁ ָ ּשׁ ר: ּבַ ְמֻסּפָ
ָנה  ִרים ׁשָ ֵני ֶעׂשְ ָבִרים ַהּלֹוֲחִמים, ִמּבְ ִמְפָקד ַלּגְ

ָוַמְעָלה.

ים  ר ְלִפי ְסִפיַרת ֶהֳחָדׁשִ ִני – ֹחֶדׁש ִאּיָ ֵ ַלֹחֶדׁש ַהּשׁ א 
ּתֹוָרה. ּבַ

אּו ֶאת־ֹראׁש – ִסְפרּו, ִעְרכּו ִמְפָקד.  ׂשְ ב 

חֹות ְוֶנֶעַרְך  ּפָ ֶבט ֶנְחָלק ְלִמׁשְ ל ׁשֵ ֹחָתם – ּכָ ּפְ ְלִמׁשְ  
ָחה. ּפָ ָכל ִמׁשְ ָבִרים ֵיׁש ּבְ ה ּגְ ּמָ ּום ּכַ ִרּשׁ

ֵתי ָאב. ה ּבָ ּמָ ְלָלה ּכַ ָחה ּכָ ּפָ ל ִמׁשְ ְלֵבית ֲאֹבָתם – ּכָ  

ל  ל ּכָ ּום ׁשֶ ָרֵאל – ֵיָעֵרְך ִרּשׁ ִיׂשְ ל־ֹיֵצא ָצָבא ּבְ ּכָ ג 
ָבא. ִסים ַלּצָ ּיְ ְתּגַ ָבִרים ַהּמִ ַהּגְ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק א

 מֶׁשה הִצְַטּוָה לַעֲֹרְך ִמפְָקד ֶׁשל ּכָל הַּגְבִָרים
ֵמעַל ּגִיל עְֶׂשִרים

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק ד

ה ְזַמן ָעַבר ֵמָאז ְיִציַאת ִמְצַרִים? ּמָ ּכַ  .1

ְפָקד? ּמִ ִמים( ּבַ ְרׁשָ ִדים )ַהּנִ ּקְ ְתּפַ א. ִמי ָהיּו ַהּמִ  .2

ב. ִמי ָהיּו ַהּפֹוְקִדים?  

ֲאלּו ֲערּו ָמה ׁשָ ְפָקד. ׁשַ ּמִ ים ּבַ ֲאלּו ַהּפֹוְקִדים ֶאת ָהֲאָנׁשִ ר ָמה ׁשָ ג. לֹא ְמֻסּפָ  

ְתבּו. ְפסּוִקים ב ַעד ד. ּכִ יָדע ּבִ ְלִפי ַהּמֵ   

סּוק ד: ִקְראּו ֶאת ּפָ  .3

ה, ּטֶ ֶכם ִיְהיּו ִאיׁש ִאיׁש ַלּמַ ְוִאּתְ
ִאיׁש ֹראׁש ְלֵבית ֲאֹבָתיו הּוא

ִטים: ּפָ ׁשְ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ַהׁשְ  .4

סּוק: ּפָ תּוב ּבַ ֶבט״ ּכָ ה ״ׁשֵ ּלָ ְמקֹום ַהּמִ א. ּבִ  

תּוב: ֶבט״ ּכָ ֵ יא ַהּשׁ ְמקֹום ״ְנׂשִ ב. ּבִ  

א: יָדע ַהּבָ ִקְראּו ֶאת ַהּמֵ

ר? ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ ִמְפַקד ּבְ ד ּבְ ּקֵ ִמי ִהְתּפַ  .5

ָיֵמינּו? ִמְפְקֵדי ָהֻאְכלּוִסין ּבְ ד ּבְ ּקֵ ִמי ִמְתּפַ  .6

ּכְַדאי לַָדַעת

לֹוַמר  ָרֵאל ״ִמְפַקד ֻאְכלּוִסין״. ּכְ ְמִדיַנת ִיׂשְ ם ּבִ ִנים ִמְתַקּיֵ ה ׁשָ ַאַחת ְלַכּמָ

ֵבי  ִאים ׁשֹוִנים ַעל ּתֹוׁשָ נֹוׂשְ ָלה ֵמיָדע ּבְ ְמׁשָ ְרֵדי ַהּמֶ ּמּוׁש ִמׂשְ אֹוְסִפים ְלׁשִ

ה ֵהם  ּמָ ְרְנִסים? ּכַ ה ֵהם ִמְתּפַ ָלָתם? ִמּמָ ּכָ ָרם? ָמה ַהׂשְ ִדיָנה: ָמה ִמְסּפָ ַהּמְ

יָרה?  ּדִ ָחה ִמְתּגֹוְרִרים ּבַ ּפָ ֵני ִמׁשְ ה ּבְ ּמָ ֵביָתם? ּכַ ה ֲחָדִרים ּבְ ּמָ ִרים? ּכַ ּכְ ּתַ ִמׂשְ

ִגיִלים ׁשֹוִנים.  ים ּוְגָבִרים ּבְ ִדים ָנׁשִ ּקְ ִמְפַקד ָהֻאְכלּוִסין ִמְתּפַ ְועֹוד. ּבְ

ֵאלֹוִנים. ים ַלֲענֹות ַעל ׁשְ ׁשִ ּקְ ִדים ִמְתּבַ ּקְ ְתּפַ ַהּמִ
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2. ג.
התלמידים יבינו שהמפקד 

במדבר פקד רק את 
אנשי המלחמה, מגיל 
עשרים ומעלה, כחלק 
מההתארגנות לקראת 

כיבוש כנען. בעוד שלמפקד 
בימינו יש מטרות אחרות.

.3
התלמידים צריכים להכיר 
שלושה מושגים מקראיים: 
"שבט", "משפחה" ו"בית 

אב".
"בית אב" הוא המשפחה 

הגרעינית: הורים עם 
ילדיהם. כשהילדים 

בגרו כל אחד מהם בונה 
לעצמו בית אב משלו. 

כל בתי האב משתייכים 
ל"משפחה".

 .6

אפשר לשאול: לאיזה 
מטרות עורכים מפקדים 

בימינו? 
אפשר לבקש מהתלמידים 

לחפש מידע על כך 
באינטרנט, אפשר להציע 

להם לשאול מבוגרים. 
התלמידים יבינו שמפקד 
האוכלוסין בימינו נועד 

לצרכים שונים. לדוגמה: 
למשרד החינוך מועיל 

המפקד לתכנן מראש כמה 
גני ילדים וכיתות לימוד 

צריך להכין לשנים הבאות. 
הִמפקד מועיל למשרד 
העבודה לתכנן יצירת 

מקומות עבודה נוספים 
ולהקנות הכשרה מקצועית 

במקומות בהם חסר כוח 
אדם. משרד המסחר 

והתעשייה מתכנן בעזרת 



ֶּפֶרק ו

אֹמר: ה ּלֵ ר ְיהָוה ֶאל־מׁשֶ ַוְיַדּבֵ כב 

ָניו ֵלאֹמר: ּכֹה  ר ֶאל־ַאֲהֹרן ְוֶאל־ּבָ ּבֵ ּדַ כג 

ָרֵאל, ָאמֹור ָלֶהם: ֵני ִיׂשְ ְתָבְרכּו ֶאת־ּבְ
ְמֶרָך. ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ְוִיׁשְ כד 

. ךָּ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ָיֵאר ְיהָוה ּפָ כה 

לֹום. ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך, ְוָיׂשֵ א ְיהָוה ּפָ ִיּשָׂ כו 

ָרֵאל, ַוֲאִני  ֵני ִיׂשְ ִמי ַעל־ּבְ מּו ֶאת־ׁשְ ְוׂשָ כז 

ֲאָבְרֵכם.

ַהּכֲֹהִנים  ָרָכה ׁשֶ תּוָבה ַהּבְ סּוק כז ּכְ סּוק כב ַעד ּפָ ִמּפָ
ָרֵאל. ּה ֶאת ַעם ִיׂשְ ְיָבְרכּו ּבָ

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ְיָבֶרְכָך ְיהָוה – ַהּכֲֹהִנים ְמָבְרִכים ֶאת ּבְ כד 
ם ה' ׁשֵ י ִהיא ּבְ ם ּכִ ָרָכה ִתְתַקּיֵ ם ה׳. ַהּבְ ׁשֵ  ּבְ

ַעם ה'(. )ִמּטַ

ֶחֶסד. ָך ּבְ ךָּ – ִיְנַהג ִאּתְ ְיֻחּנֶ כה 

ָיֵמינּו. ת ַהּכֲֹהִנים ְלַיד ַהּכֶֹתל ּבְ ְרּכַ ּבִ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק ו

הַֹּכהֲנִים יְבְָרכּו ֶאת עַם יְִׂשָראֵל ּבְֵׁשם ה'

ִקְראּו ִמּפָסּוק כב עַד ּפָסּוק כז

תּוב: ְפסּוִקים כד-כו ּכָ ּבִ

ְמֶרָך. כד  ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיׁשְ

. ךָּ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ כה  ָיֵאר ה' ּפָ

לֹום. ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך, ְוָיׂשֵ א ה' ּפָ כו  ִיּשָׂ

ם ה'? ׁשֵ ָבְרִכים ּבְ 1. ִמי ַהּמְ

ָרָכה? ְזַמן ַהּבְ 2. ֶאל ִמי ּפֹוִנים ַהּכֲֹהִנים ּבִ

ָרָכה ְמָבְרִכים ַהּכֲֹהִנים? ֵאיזֹו ּבְ 3. ּבְ

לֹום? ֵני ָאָדם ִיְהֶיה ׁשָ ֵאילּו ְקבּוצֹות ּבְ לֹום״ – ּבְ ם ְלָך ׁשָ ָרָכה ֶנֱאַמר ״ְוָיׂשֵ ּבְ ּבַ  .4

ָך. ְחּתְ ּפַ ִמׁשְ לֹום ּבְ ְלֻדְגָמה: ִיְהֶיה ׁשָ  

ּכְַדאי לַָדַעת

ֶנֶסת. ֵבית ַהּכְ ָכל יֹום ּבְ ת ּכֲֹהִנים ּבְ ְרּכַ ָיֵמינּו אֹוְמִרים ֶאת ּבִ ּבְ

ית. ַטּלִ ים ּבְ ֵהם ְמֻכּסִ ׁשֶ ָהל ּכְ ַהּכֲֹהִנים ּפֹוִנים ַלּקָ

ָרָכה. יִהים ֶאת ְיֵדיֶהם ְואֹוְמִרים ֶאת ַהּבְ ֵהם ַמְגּבִ
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ֶּפֶרק י

אֹמר:  ה ּלֵ ר ְיהָוה ֶאל־מׁשֶ ַוְיַדּבֵ א 

ה  ֶסף ִמְקׁשָ י ֲחצֹוְצֹרת ּכֶ ּתֵ ה ְלָך ׁשְ ֲעׂשֵ ב 

ה ֹאָתם, ְוָהיּו ְלָך ְלִמְקָרא ָהֵעָדה  ֲעׂשֶ ּתַ
ֲחנֹות. ע ֶאת־ַהּמַ ּוְלַמּסַ

ל־ָהֵעָדה ֶאל־ ֵהן, ְונֹוֲעדּו ֵאֶליָך ּכָ ְוָתְקעּו ּבָ ג 

ַתח ֹאֶהל מֹוֵעד. ּפֶ

ר: סּוק י ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ ֶפֶרק י ִמּפָ  ּבְ
ֶסף.  י ֲחצֹוְצרֹות ָהֲעׂשּויֹות ּכֶ ּתֵ ה ַלֲעׂשֹות ׁשְ ה ִנְצַטּוָ מׁשֶ

ה. ֲחצֹוְצרֹות ְלִפי הֹוָרַאת מׁשֶ  ַהּכֲֹהִנים ִיְתְקעּו ּבַ
נּו ַעל ְיֵדי  ּמְ ּסֻ ְפִקיִדים ׁשֹוִנים ׁשֶ ַלֲחצֹוְצרֹות ָהיּו ּתַ

גֹון: ֶלֱאֹסף ֶאת ָהָעם,  ִקיעֹות ּוְתרּועֹות ׁשֹונֹות, ּכְ ּתְ
ע, ָלֵצאת  ּסָ ּמַ יִאים, ְלַהְתִחיל ּבַ ׂשִ ֶלֱאֹסף ֶאת ַהּנְ

ים ּוְלהֹוִדיַע  י ֳחָדׁשִ ים ּוְבָראׁשֵ ַחּגִ ְלָחָמה, ְלָהִריַע ּבַ ַלּמִ
נֹות. ְרּבָ ַעל ַהּקָ

ֵלם. ֶסף ׁשָ ה ִמּגּוׁש ּכֶ ָעׂשֶ ל ֲחצֹוְצָרה ּתֵ ה – ּכָ ִמְקׁשָ ב 

ע – ִלְקֹרא ָלָעם ְוָלֵתת אֹות  ְלִמְקָרא ָהֵעָדה ּוְלַמּסַ  
ע. ִליִציָאה ְלַמּסָ

ל ַהֲחצֹוְצרֹות ֶגם ְמׁשָֹער ׁשֶ ּדֶ
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ַאַחת ִיְתָקעּו, ְונֹוֲעדּו ֵאֶליָך  ְוִאם־ּבְ ד 

ָרֵאל. י ַאְלֵפי ִיׂשְ יִאים ָראׁשֵ ׂשִ ַהּנְ
ֲחנֹות ַהֹחִנים  רּוָעה, ְוָנְסעּו ַהּמַ ם ּתְ ּוְתַקְעּתֶ ה 

ֵקְדָמה.
ֲחנֹות  ִנית ְוָנְסעּו ַהּמַ רּוָעה ׁשֵ ם ּתְ ּוְתַקְעּתֶ ו 

רּוָעה ִיְתְקעּו ְלַמְסֵעיֶהם. יָמָנה, ּתְ ַהֹחִנים ּתֵ
ְתְקעּו ָהל ּתִ ּוְבַהְקִהיל ֶאת־ַהּקָ  ז 

ְוֹלא ָתִריעּו.
ֲחֹצְצרֹות,  ּוְבֵני ַאֲהֹרן ַהּכֲֹהִנים ִיְתְקעּו ּבַ ח 

ת עֹוָלם ְלֹדֹרֵתיֶכם. ְוָהיּו ָלֶכם ְלֻחּקַ
ַאְרְצֶכם ְוִכי־ָתֹבאּו ִמְלָחָמה ּבְ  ט 

ר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם ַוֲהֵרֹעֶתם  ַעל־ַהּצַ
ם ִלְפֵני ְיהָוה ְרּתֶ ֲחֹצְצֹרת, ְוִנְזּכַ  ּבַ
ם ֵמֹאְיֵביֶכם. ְעּתֶ ֱאֹלֵהיֶכם ְונֹוׁשַ

י  ְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראׁשֵ ּוְביֹום ׂשִ י 

ֲחֹצְצֹרת ַעל ֹעֹלֵתיֶכם  ם ּבַ יֶכם ּוְתַקְעּתֶ ָחְדׁשֵ
רֹון  ְלֵמיֶכם, ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזּכָ ְוַעל ִזְבֵחי ׁשַ

ִלְפֵני ֱאֹלֵהיֶכם, ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם.

ָרֵאל – ְיִחידֹות לֹוֲחִמים. ַאְלֵפי ִיׂשְ ד 

ׁש ִסיָמן  ּמֵ ׁשַ רּוָעה – קֹול ֲחצֹוְצָרה ְמֻיָחד ַהּמְ ּתְ ה 
ֶרְך. ִליִציָאה ַלּדֶ

ַצד ִמְזָרח. ֵקְדָמה – ּבְ  

רֹום. ַצד ּדָ יָמָנה – ּבְ ּתֵ ו 

ֶאְספּו ֶאת ָהָעם. ר ּתֶ ֲאׁשֶ ָהל – ּכַ ּוְבַהְקִהיל ֶאת־ַהּקָ ז 

ר ַהּצֵֹרר – ָהאֹוֵיב. ַהּצַ ט 

ְצלּו ֵמאֹוְיֵביֶכם. חּו ְוִתּנָ ַנּצְ ם ֵמֹאְיֵביֶכם – ּתְ ְעּתֶ ְונֹוׁשַ  

יֶכם. ַחּגֵ מֹוֲעֵדיֶכם – ּבְ ּבְ י 

דֹול ל ַהּכֵֹהן ַהּגָ ת )ְמׁשֶֹעֶרת( ׁשֶ ְלּבׁשֶ  ּתִ
ַדת ֵוֶנְצָיה ִמּתֹוְך ַהּגָ
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ת ָיִמים,  ֹלׁשֶ ֶרְך ׁשְ ְסעּו ֵמַהר ְיהָוה ּדֶ ַוּיִ לג 

ֶרְך  ִרית־ְיהָוה ֹנֵסַע ִלְפֵניֶהם ּדֶ ַוֲארֹון ּבְ
ת ָיִמים ָלתּור ָלֶהם ְמנּוָחה. ֹלׁשֶ ׁשְ
ָנְסָעם ַוֲעַנן ְיהָוה ֲעֵליֶהם יֹוָמם, ּבְ  לד 

ֲחֶנה. ִמן־ַהּמַ
ה: קּוָמה  ְנֹסַע ָהָאֹרן ַוּיֹאֶמר מׁשֶ ַוְיִהי ּבִ לה 

ְנֶאיָך  ְיהָוה ְוָיֻפצּו ֹאְיֶביָך, ְוָיֻנסּו ְמׂשַ
ֶניָך. ִמּפָ

ּוְבֻנֹחה ֹיאַמר: ׁשּוָבה ְיהָוה ִרְבבֹות ַאְלֵפי  לו 

ָרֵאל. ִיׂשְ

ָרֵאל ָעְזבּו  ֵני ִיׂשְ ּבְ ר ׁשֶ סּוק לו ְמֻסּפָ סּוק לג ַעד ּפָ ִמּפָ
ֶרְך. ָהָארֹון ָנַסע ִלְפֵניֶהם ַעל  ֶאת ַהר ִסיַני ְוָיְצאּו ַלּדֶ

ְתֵפי ַהּכֲֹהִנים. ּכִ

ִרית־ְיהָוה ֹנֵסַע ִלְפֵניֶהם – ֲארֹון ה׳ נֹוֵסַע  ּבְ ַוֲארֹון  לג 
תֹוכֹו. ֲחֶנה ְוֹלא ּבְ ִלְפֵני ַהּמַ

ְתִאים  ּמַ ׂש ָלֶהם ָמקֹום ׁשֶ ָלתּור ָלֶהם ְמנּוָחה – ְלַחּפֵ  
ַלֲחָנָיה ְוִלְמנּוָחה.

ַאֲחֵרי  ע  ּסָ ּמַ ּבַ ִהְתִחילּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ  - ָהָאֹרן  ְנֹסַע  ּבִ לה 
אּו ֶאת ָהָארֹון. ים ָנׂשְ ִוּיִ ַהּלְ ׁשֶ

רּו. ּזְ ְוָיֻפצּו – ִיְתּפַ  

ְוָיֻנסּו – ִיְבְרחּו.  

ר ָהָארֹון ָחָנה. ֲאׁשֶ ּוְבֻנֹחה – ּכַ לו 

ִלְמקֹום  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲהמֹוֵני  ֶאת  ה׳  ב  ה׳ – ָהׁשֵ ׁשּוָבה   
ּלֹא ֶיְחַסר ֶאָחד ֵמֶהם. ְמנּוָחה ׁשֶ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק י

קֹול הֲַחצֹוצְרֹות ִׁשֵּמׁש לָעָם ִסיָמן לְבַּצֵַע ּפְעֻּלֹות ׁשֹונֹות

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק י ּוִמּפָסּוק לג עַד ּפָסּוק לו

ִמים – ְלָמה?  ׁשּו ִסיָמִנים ֻמְסּכָ ּמְ ֲחצֹוְצָרה ׁשִ ִקיעֹות ּבַ ַהּתְ   .1

ִקיעֹות  ֵני סּוֵגי ּתְ ֵאילּו ׁשְ   .2 

ֲחצֹוְצרֹות? ִיְתְקעּו ּבַ

ְפִקיד ִלְתֹקַע  ל ֶאת ַהּתַ ִמי ִקּבֵ   .3

ֲחצֹוְצרֹות? ּבַ

ִאּיּוִרים. ּבָ ְרָמִזים ׁשֶ ֵהָעְזרּו ּבָ  

 ּגַם ּכְֶׁשּבְנֵי יְִׂשָראֵל יִחְיּו ּבְַאְרצָם הַֹּכהֲנִים 
יְִתְקעּו ּבֲַחצֹוצְרֹות

ִקְראּו ְּפסּוִקים ט-י

תּוב: ְפסּוִקים ט, י ּכָ ּבִ

ר ַאְרְצֶכם ַעל־ַהּצַ ט  ְוִכי־ָתֹבאּו ִמְלָחָמה ּבְ

ֲחֹצְצֹרת, ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם ַוֲהֵרֹעֶתם ּבַ
ם ֵמֹאְיֵביֶכם. ְעּתֶ ם ִלְפֵני ה' ֱאֹלֵהיֶכם ְונֹוׁשַ ְרּתֶ ְוִנְזּכַ

י ְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראׁשֵ י  ּוְביֹום ׂשִ

ֲחֹצְצֹרת... ם ּבַ יֶכם ּוְתַקְעּתֶ ָחְדׁשֵ

ֵני  נּו ׁשְ ַאְרָצם? ַצּיְ ָרֵאל ִיְחיּו ּבְ ֵני ִיׂשְ ר ּבְ ֲאׁשֶ ֲחצֹוְצרֹות ּכַ ָמַתי ִיְתְקעּו ּבַ  .4

ים. ּמּוׁשִ ׁשִ

רֹות  ים ּוְבִסְסָמאֹות ְלַמּטָ ִמּלִ ִסיָמֵני ְצִליִלים, ּבְ ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ּיֹום ִמׁשְ ם ּכַ ּגַ  .5

ֶהם? ים ּבָ ׁשִ ּמְ ּתַ ֻנּיֹות ִמׁשְ ּמְ ֵאילּו ִהְזּדַ ְתבּו ּבְ ׁשֹונֹות. ּכִ
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.4
אפשר להפנות את תשומת 

לב התלמידים לכך, 
שמשה דאג להנחיל לעם 

מסורת ומנהגים שהם 
״חוקת עולם״. חוקים 
אלו מתאימים לא רק 
לחיי המדבר, אלא גם 

לחיי העם בארצו בדורות 
הבאים.

.5
צלצול הפעמון, סיסמאות 

לגיוס, צפירה לעמידת דום 
בימי הזיכרון לחללי צה״ל 

ולנספים בשואה, צפירת 
אות להיכנס למקלט, 

אות מוזיקלי לפני תחילת 
החדשות, זמזום מיוחד 
לעיוורים ליד הרמזורים.



ְּתפִּלַת מֶׁשה

ִקְראּו ִמּפָסּוק לג עַד ּפָסּוק לו

ר. ְדּבָ ּמִ ָעם ּבַ ַמּסָ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ יכּו ּבְ ְלַאַחר ַמֲעַמד ַהר ִסיַני ִהְמׁשִ  .1

מּו? ִהְתַקּדְ ְרָחק ׁשֶ ר ֶאת ַהּמֶ ַסּפֵ יר ַהּמְ יַצד ַמְגּדִ א. ּכֵ  

ְרָחק? ְך ֶאת ַהּמֶ ָיֵמינּו נֹוֲהִגים ִלְמּדֹד ּכָ ם ּבְ ב. ַהִאם ּגַ  

ָרה? ּיָ ַ ֹראׁש ַהּשׁ ג. ִמי הֹוִביל ּבְ  

ּוּון ָלֶלֶכת? יַצד ָיְדעּו ְלֵאיֶזה ּכִ ד. ּכֵ  

ָראּו ֶאת ֲעַנן ה׳ ֵמֲעֵליֶהם? ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ יׁשּו ּבְ יַצד ִהְרּגִ ה. ּכֵ  

תּוב: ָפסּוק לה ּכָ ּבְ

ה: ְנֹסַע ָהָאֹרן ַוּיֹאֶמר מׁשֶ ַוְיִהי ּבִ
קּוָמה ה' ְוָיֻפצּו ֹאְיֶביָך,
ֶניָך. ְנֶאיָך ִמּפָ ְוָיֻנסּו ְמׂשַ

תּוב: ָפסּוק לו ּכָ ּבְ

ּוְבֻנֹחה ֹיאַמר:
ָרֵאל. ׁשּוָבה ה' ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיׂשְ

ׁשֹות.  ָרֵאל ָהיּו ֲחׁשָ ה ְוִלְבֵני ִיׂשְ מׁשֶ ּלְ ר ְלָהִבין ׁשֶ ה ֶאְפׁשָ ִפּלָ ִמּתֹוְך ַהּתְ  .2 

ׁשּו? ה ָחׁשְ ִמּמָ

ֶרְך?  ר ָיָצא ַלּדֶ ֲאׁשֶ ה ּכַ ל מׁשֶ ּלֵ א. ַעל ָמה ִהְתּפַ  .3 

יעּו ִלְמקֹום ַהֲחָנָיה? ִהּגִ ׁשֶ ה ּכְ ל מׁשֶ ּלֵ ב. ַעל ָמה ִהְתּפַ

ִמְקֶרה ֶזה? ְוָקא ּבְ ה ּדַ ה ֵאּלֶ ִפּלָ ְבֵרי ּתְ ג. ַמּדּוַע ָאַמר ּדִ  

ּכְַדאי לַָדַעת

ר ּפֹוְתִחים ֶאת ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש ֲאׁשֶ ה ּכַ ת מׁשֶ ִפּלַ ֶנֶסת אֹוְמִרים ֶאת ּתְ ֵבית ַהּכְ ּבְ

ּומֹוִציִאים ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה.
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.1
ב. גם בימינו נוהגים 
לפעמים לציין מרחק 

ביחידת זמן: המרחק בין 
תל אביב לאילת הוא חמש 

שעות נסיעה באוטובוס. 
המרחק מניו יורק לתל 
אביב הוא עשר שעות 

טיסה וכיו״ב.

.2
לעם ישראל יש תפילות 
כתובות לתפילת בוקר 

)שחרית(, לתפילת אחה"צ 
)מנחה( ולתפילת הערב 
)מעריב(. יש גם תפילות 
כתובות לחגים ולשבת.
בעם ישראל קיים גם 

נוהג של תפילת יחיד, שבו 
האדם מבקש בשבילו 

ובשביל משפחתו. אפשר 
להציע לתלמידים לספר על 

מקרים שבהם התפללו.



ֶּפֶרק יא

ָאְזֵני ְיהָוה,  ִמְתֹאְנִנים ַרע ּבְ ַוְיִהי ָהָעם ּכְ א 

ם ֵאׁש  ְבַער־ּבָ ַחר ַאּפֹו, ַוּתִ ַמע ְיהָוה ַוּיִ ׁשְ ַוּיִ
ֲחֶנה. ְקֵצה ַהּמַ ְיהָוה ַוּתֹאַכל ּבִ

ה  ל מׁשֶ ּלֵ ְתּפַ ה, ַוּיִ ְצַעק ָהָעם ֶאל־מׁשֶ ַוּיִ ב 

ַקע ָהֵאׁש. ׁשְ ֶאל־ְיהָוה ַוּתִ
י־ ְבֵעָרה, ּכִ קֹום ַההּוא ּתַ ם־ַהּמָ ְקָרא ׁשֵ ַוּיִ ג 

ָבֲעָרה ָבם ֵאׁש ְיהָוה.
ֲאָוה,  ִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו ּתַ ר ּבְ ְוָהאַסְפֻסף ֲאׁשֶ ד 

ָרֵאל ַוּיֹאְמרּו: ִמי  ֵני ִיׂשְ ם ּבְ ְבּכּו ּגַ בּו ַוּיִ ׁשֻ ַוּיָ
ר. ׂשָ ַיֲאִכֵלנּו ּבָ

ִמְצַרִים  ר־ֹנאַכל ּבְ ָגה ֲאׁשֶ ָזַכְרנּו ֶאת־ַהּדָ ה 

ִחים ְוֶאת־ ִאים ְוֶאת ָהֲאַבּטִ ֻ ּשׁ ם, ֶאת ַהּקִ ִחּנָ
ָצִלים  ֶהָחִציר ְוֶאת־ַהּבְ

ּוִמים. ְוֶאת־ַהּשׁ
י ְלּתִ ה ֵאין ּכֹל ּבִ נּו ְיֵבׁשָ ה ַנְפׁשֵ ְוַעּתָ  ו 

ן ֵעיֵנינּו. ֶאל־ַהּמָ
ֹדַלח. ֵעין ַהּבְ ד הּוא, ְוֵעינֹו ּכְ ְזַרע־ּגַ ן ּכִ ְוַהּמָ ז 

טּו ָהָעם ְוָלְקטּו ְוָטֲחנּו ָבֵרַחִים אֹו ָדכּו  ׁשָ ח 

רּור ְוָעׂשּו ֹאתֹו ֻעגֹות,  ּפָ לּו ּבַ ְ ֹדָכה ּוִבּשׁ ּמְ ּבַ
ֶמן. ָ ד ַהּשׁ ַטַעם ְלׁשַ ְוָהָיה ַטְעמֹו ּכְ

ן  ֲחֶנה ָלְיָלה ֵיֵרד ַהּמָ ל ַעל־ַהּמַ ּוְבֶרֶדת ַהּטַ ט 

ָעָליו.

ר: סּוק ט ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ר.  ְדּבָ ּמִ ים ּבַ ֵיי ַהַחּיִ ְפֵני ה׳ ַעל ְקׁשָ ָהָעם ִהְתאֹוֵנן ּבִ

ְקֵצה  ְבֵריֶהם ִהְכִעיסּו ֶאת ה׳, ְוהּוא ִהְבִעיר ֵאׁש ּבִ ּדִ
ֵני  ים ִנְסּפּו. ׁשּוב ִהְתלֹוְננּו ּבְ ר ֲאָנׁשִ ֲחֶנה, ּוִמְסּפַ ַהּמַ

ָהיּו  ָדִגים ּוִביָרקֹות, ׁשֶ ר, ּבְ ָבׂשָ ָרֵאל ַעל ַמְחסֹור ּבְ ִיׂשְ
קֹות,  לּונֹוֵתיֶהם ֹלא ָהיּו ֻמְצּדָ ִמְצַרִים. ּתְ ַפע ּבְ ׁשֶ ָלֶהם ּבְ

יִלים ְטִעיִמים. ְבׁשִ ן ָיְכלּו ְלָהִכין ּתַ י ֵמַהּמָ ּכִ

ְוָהאַסְפֻסף – ֵעֶרב ַרב.  ד 
ּתֹוְקקּו, ָרצּו ְמאֹוד. ֲאָוה – ִהׁשְ ִהְתַאּוּו ּתַ

ד  ד – צּוָרתֹו ּדֹוָמה ְלַזְרֵעי ֶצַמח ַהּגַ ְזַרע־ּגַ ּכִ ז 
ְבִלין. ׁש ּתַ ּמֵ ׁשַ ַהּמְ

טּו ָהָעם ְוָלְקטּו ְוָטֲחנּו – ָהָעם ׁשֹוֵטט ְסִביב  ׁשָ ח 
ל ֶאֶבן. ֵרַחִים ׁשֶ ן ְוָטַחן ּבְ ֲחֶנה, ָאַסף ֶאת ַהּמָ  ַהּמַ

ׁש. ְכּתֵ ּמַ ן ּבַ ֹדָכה – ָמֲעכּו ְוָכְתׁשּו ֶאת ַהּמָ ּמְ כּו ּבַ  ָדּ
יר. ּסִ רּור – ּבַ ּפָ  ּבַ

ְכָבה ָהֶעְליֹוָנה,  ִ ַטַעם ַהּשׁ ֶמן – ּכְ ָ ד ַהּשׁ ַטַעם ְלׁשַ ּכְ
ת  ִביׁשַ ֶמן ַהּמּוָפק ִמּכְ ֶ ל ַהּשׁ ָחה ׁשֶ ְמנּוִנית ְוַהּלַ ַ ַהּשׁ

ֵזיִתים.
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ֹחָתיו  ּפְ ה ֶאת־ָהָעם ּבֶֹכה ְלִמׁשְ ַמע מׁשֶ ׁשְ ַוּיִ י 

ַחר־ַאף ְיהָוה ְמֹאד,  ִאיׁש ְלֶפַתח ָאֳהלֹו, ַוּיִ
ה ָרע. ּוְבֵעיֵני מׁשֶ

ה ֶאל־ְיהָוה: ָלָמה  ַוּיֹאֶמר מׁשֶ יא 

ה ֹלא־ָמָצִתי ֵחן  ָך ְוָלּמָ ֲהֵרֹעָת ְלַעְבּדֶ
ה  ל־ָהָעם ַהּזֶ א ּכָ ֵעיֶניָך ָלׂשּום ֶאת־ַמּשָׂ ּבְ

ָעָלי.
ה, ִאם־ ל־ָהָעם ַהּזֶ ֶהָאֹנִכי ָהִריִתי ֶאת ּכָ יב 

ֵאהּו  י־ֹתאַמר ֵאַלי: ׂשָ יהּו? ּכִ ָאֹנִכי ְיִלְדּתִ
א ָהֹאֵמן ֶאת־ַהּיֵֹנק ַעל  ר ִיּשָׂ ֲאׁשֶ ְבֵחיֶקָך, ּכַ

ְעּתָ ַלֲאֹבָתיו. ּבַ ר ִנׁשְ ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ
י־ ה? ּכִ ר ָלֵתת ְלָכל־ָהָעם ַהּזֶ ׂשָ ֵמַאִין ִלי ּבָ יג 

ר ְוֹנאֵכָלה. נּו ָבׂשָ ָנה־ּלָ ִיְבּכּו ָעַלי ֵלאֹמר: ּתְ
ל־ את ֶאת־ּכָ י ָלׂשֵ ֹלא־אּוַכל ָאֹנִכי ְלַבּדִ יד 

י. ּנִ י ָכֵבד ִמּמֶ ה, ּכִ ָהָעם ַהּזֶ
י, ָהְרֵגִני ָנא ָהרֹג,  ה ּלִ ־ֹעׂשֶ ָכה ַאּתְ ְוִאם־ּכָ טו 

ֵעיֶניָך, ְוַאל־ֶאְרֶאה  ִאם־ָמָצאִתי ֵחן ּבְ
ָרָעִתי. ּבְ

ְבִעים  י ׁשִ ה: ֶאְסָפה־ּלִ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־מׁשֶ טז 

י־ֵהם  ר ָיַדְעּתָ ּכִ ָרֵאל, ֲאׁשֶ ְקֵני ִיׂשְ ִאיׁש ִמּזִ
ִזְקֵני ָהָעם ְוׁשְֹטָריו, ְוָלַקְחּתָ ֹאָתם ֶאל־ֹאֶהל 

ְך. ם ִעּמָ בּו ׁשָ מֹוֵעד, ְוִהְתַיּצְ
י ִמן־ ם ְוָאַצְלּתִ ָך ׁשָ י ִעּמְ ְרּתִ י ְוִדּבַ ְוָיַרְדּתִ יז 

אּו  י ֲעֵליֶהם, ְוָנׂשְ ְמּתִ ר ָעֶליָך ְוׂשַ ָהרּוַח ֲאׁשֶ
ָך. ה ְלַבּדֶ א ַאּתָ א ָהָעם ְוֹלא־ִתּשָׂ ַמּשָׂ ָך ּבְ ִאּתְ

ׁשּו ְלָמָחר  ְוֶאל־ָהָעם ּתֹאַמר: ִהְתַקּדְ יח 

ָאְזֵני ְיהָוה  ִכיֶתם ּבְ י ּבְ ר, ּכִ ׂשָ ם ּבָ ַוֲאַכְלּתֶ
י־טֹוב ָלנּו  ר? ּכִ ׂשָ ֵלאֹמר ִמי ַיֲאִכֵלנּו ּבָ

ם. ר ַוֲאַכְלּתֶ ׂשָ ִמְצָרִים; ְוָנַתן ְיהָוה ָלֶכם ּבָ ּבְ

ר: סּוק כג ְמֻסּפָ סּוק י ַעד ּפָ  ִמּפָ
ה.  ל ָהָעם ִהְכִעיסּו ֶאת ה׳ ְוַגם ֶאת מׁשֶ לּונֹות ׁשֶ ַהּתְ

ִליחּות  ְ א ֶאת ַהּשׁ ה ְלַמּלֵ ֶ הּוא ִמְתַקּשׁ ה ָאַמר ַלה׳ ׁשֶ מׁשֶ
ֵהִטיל ָעָליו.  ׁשֶ

ְבִעים ְזֵקִנים ֵמַהֲחׁשּוִבים  ִ ּשׁ ה, ׁשֶ ֱאֹלִהים ָעָנה ְלמׁשֶ
ַהְנָהַגת ָהָעם. ָעם ַיַעְזרּו לֹו ּבְ יֹוֵתר ּבָ ִדים ּבְ ֻכּבָ ְוַהּמְ

ַרְמּתָ ִלי ָרָעה. ָך - ּגָ ֲהֵרֹעָת ְלַעְבּדֶ יא 

ה ָעָלי – מּוֶטֶלת  ל־ָהָעם ַהּזֶ א ּכָ ָלׂשּום ֶאת־ַמּשָׂ  
ֵבָדה ְלַהְנִהיג ֶאת ָהָעם. ל ָהַאְחָריּות ַהּכְ ָעַלי ּכָ

ה  ֵני ָהָעם ַהּזֶ ל־ָהָעם – ַהִאם ּבְ ֶהָאֹנִכי ָהִריִתי ֶאת ּכָ יב 
ֶהם? ל ּבָ חֹוָבִתי ְלַטּפֵ ֵהם ְיָלַדי, ׁשֶ

ֵאהּו ְבֵחיֶקָך –ֵהַטְלּתָ ָעַלי  י־ֹתאַמר ֵאַלי: ׂשָ ּכִ  
ינֹוק  ֵחיָקּה ּתִ את ּבְ מֹו ֵאם ַהּנֹוׂשֵ את ֶאת ָהָעם ּכְ ָלׂשֵ

יֹוֵנק.

ְפִקיד  א ֶאת ּתַ ה ִלי ְלַמּלֵ י – ָקׁשֶ ּנִ י ָכֵבד ִמּמֶ ּכִ יד 
ַעְצִמי. ְנִהיג ּבְ ַהּמַ

י ִמן־ָהרּוַח – רּוַח ַהָחְכָמה, ָהֹאֶמץ,  ְוָאַצְלּתִ יז 
ם ַעל ִזְקֵני  ה ּגַ נּוַח ֵמַעּתָ בּוָאה ּתָ ְנִהיגּות ְוַהּנְ ַהּמַ

ָהָעם. 
ַהְנָהַגת  א ָהָעם – ַיַעְזרּו ְלָך ּבְ ַמּשָׂ ָך ּבְ אּו ִאּתְ ְוָנׂשְ  

ָהָעם.
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ֹלא יֹום ֶאָחד ּתֹאְכלּון ְוֹלא יֹוָמִים ְוֹלא  יט 

ָרה ָיִמים ְוֹלא  ה ָיִמים ְוֹלא ֲעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ
ִרים יֹום. ֶעׂשְ

ֶכם  ר־ֵיֵצא ֵמַאּפְ ַעד ֹחֶדׁש ָיִמים, ַעד ֲאׁשֶ כ 

ם ֶאת־ י־ְמַאְסּתֶ ְוָהָיה ָלֶכם ְלָזָרא, ַיַען ּכִ
ְבּכּו ְלָפָניו ֵלאֹמר:  ֶכם ַוּתִ ִקְרּבְ ר ּבְ ְיהָוה ֲאׁשֶ

ְצָרִים. ה ָיָצאנּו ִמּמִ ה ּזֶ ָלּמָ
ׁש־ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ָהָעם  ה: ׁשֵ ַוּיֹאֶמר מׁשֶ כא 

ר  ׂשָ : ּבָ ה ָאַמְרּתָ ִקְרּבֹו, ְוַאּתָ ר ָאֹנִכי ּבְ ֲאׁשֶ
ן ָלֶהם ְוָאְכלּו ֹחֶדׁש ָיִמים. ֶאּתֵ

ֵחט ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם? ִאם  ָ ֲהֹצאן ּוָבָקר ִיּשׁ כב 

ם ֵיָאֵסף ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם? ֵגי ַהּיָ ל־ּדְ ֶאת־ּכָ
ְקָצר?  ה: ֲהַיד ְיהָוה ּתִ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־מׁשֶ כג 

ה ִתְרֶאה ֲהִיְקְרָך ְדָבִרי ִאם־ֹלא. ַעּתָ
ְבֵרי  ר ֶאל־ָהָעם ֶאת ּדִ ה ַוְיַדּבֵ ֵצא מׁשֶ ַוּיֵ כד 

ְקֵני ָהָעם  ְבִעים ִאיׁש ִמּזִ ֱאֹסף ׁשִ ְיהָוה, ַוּיֶ
ֲעֵמד ֹאָתם ְסִביֹבת ָהֹאֶהל. ַוּיַ

אֶצל  ר ֵאָליו ַוּיָ ָעָנן ַוְיַדּבֵ ֶרד ְיהָוה ּבֶ ַוּיֵ כה 

ְבִעים  ן ַעל־ׁשִ ּתֵ ר ָעָליו ַוּיִ ִמן־ָהרּוַח ֲאׁשֶ
נֹוַח ֲעֵליֶהם ָהרּוַח  ֵקִנים, ַוְיִהי ּכְ ִאיׁש ַהּזְ

אּו ְוֹלא ָיָספּו. ְתַנּבְ ַוּיִ
ם  ֲחֶנה, ׁשֵ ּמַ ים ּבַ ֵני־ֲאָנׁשִ ֲארּו ׁשְ ָ ּשׁ ַוּיִ כו 

ַנח  ִני ֵמיָדד, ַוּתָ ֵ ם ַהּשׁ ד ְוׁשֵ ָהֶאָחד ֶאְלּדָ
ֻתִבים, ְוֹלא ָיְצאּו  ּכְ ה ּבַ ֲעֵלֶהם ָהרּוַח, ְוֵהּמָ

ֲחֶנה. ּמַ אּו ּבַ ְתַנּבְ ָהֹאֱהָלה, ַוּיִ
ד  ה ַוּיֹאַמר: ֶאְלּדָ ד ְלמׁשֶ ּגֵ ַער ַוּיַ ָרץ ַהּנַ ַוּיָ כז 

ֲחֶנה. ּמַ ִאים ּבַ ּוֵמיָדד ִמְתַנּבְ
ֻחָריו  ה ִמּבְ ֵרת מׁשֶ ן־נּון ְמׁשָ ַע ּבִ ַען ְיהֹוׁשֻ ַוּיַ כח 

ָלֵאם. ה, ּכְ ַוּיֹאַמר: ֲאֹדִני מׁשֶ
ה ִלי? ּוִמי  א ַאּתָ ה: ַהְמַקּנֵ ַוּיֹאֶמר לֹו מׁשֶ כט 

ִקיאּו  ֵאס ֲעֵליֶכם, ּתָ ֶכם – ִיּמָ ר־ֵיֵצא ֵמַאּפְ ַעד ֲאׁשֶ כ 
אֹותֹו.

ֵאס ֲעֵליֶכם, ִיְגֹרם ָלֶכם ּגַֹעל. ְוָהָיה ָלֶכם ְלָזָרא – ִיּמָ  

ה  ֵחט ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם? – מׁשֶ ָ ֲהֹצאן ּוָבָקר ִיּשׁ כב 
ם ֶאת ַהַהְבָטָחה  ר ְלַקּיֵ ּלֹא ִיְהֶיה ֶאְפׁשָ ׁש ׁשֶ ָחׁשַ

ְך ֹחֶדׁש ָיִמים. ֶמׁשֶ ר ּבְ ׂשָ ֵלם ּבָ ק ְלַעם ׁשָ ְלַסּפֵ

ְקָצר? – ַהִאם ה׳ ֹלא ַיְצִליַח ַלֲעׂשֹות  ֲהַיד ְיֹהָוה ּתִ כג 
ר ִיְרֶצה? ֶאת ֲאׁשֶ

ָהֹאֶהל – ֹאֶהל מֹוֵעד. כד 

ר: ֶרק ְמֻסּפָ סּוק כה ַעד סֹוף ַהּפֶ  ִמּפָ
ְבֲחרּו ְלַהְנָהַגת ָהָעם ֶנֶאְספּו ְסִביב ֹאֶהל  ּנִ ֵקִנים ׁשֶ ַהּזְ

ם.  ְלִוים ִמן ַהּיָ ֵהִביָאה ׂשַ ַלח רּוַח ׁשֶ מֹוֵעד. ֱאֹלִהים ׁשָ
עֹוָדם אֹוְכִלים ִמן  ָלו. ּבְ ָרֵאל ָאְספּו ִמן ַהּשְׂ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ֶהם. ָלו, ה׳ ָהַרג ּבָ ַהּשְׂ

נֹוַח ֲעֵליֶהם ָהרּוַח – ה׳ ֶהֱעִניק ָלֶהם רּוַח  ַוְיִהי ּכְ כה 
אּו. ֶעְזָרָתּה ִהְתַנּבְ ּבְ  ָחְכָמה ְמֻיֶחֶדת, ׁשֶ

ַעם נֹוֶסֶפת. ָבר ֹלא ָקָרה ּפַ ְוֹלא ָיָספּו – ַהּדָ

יַמת  כּו ִלְרׁשִ ּיְ ּתַ ד ּוֵמיָדד ִהׁשְ ֻתִבים – ֶאְלּדָ ּכְ ה ּבַ ְוֵהּמָ כו 
ֻהְזְמנּו ְלֹאֶהל מֹוֵעד. ִזְקֵני ָהָעם ׁשֶ

ְלִמידֹו  ַע ָהָיה ּתַ ֻחָריו – ְיהֹוׁשֻ ה ִמּבְ ֵרת מׁשֶ ְמׁשָ כח 
חּור ָצִעיר. ה ֵמָאז ֱהיֹותֹו ּבָ ל מׁשֶ  ְועֹוְזרֹו ׁשֶ

ֶלא ֶאת  ּכֶ ים ּבַ ה ָלׂשִ יַע ְלמׁשֶ ַע ִהּצִ ָלֵאם – ְיהֹוׁשֻ ּכְ
אּו. ּלֹא ִיְתַנּבְ ֵדי ׁשֶ ד ּוֵמיָדד, ּכְ ֶאְלּדָ
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ן ְיהָוה  י־ִיּתֵ ל־ַעם ְיהָוה ְנִביִאים, ּכִ ן ּכָ ִיּתֵ
ֶאת־רּוחֹו ֲעֵליֶהם.

ֲחֶנה, הּוא ְוִזְקֵני  ה ֶאל־ַהּמַ ָאֵסף מׁשֶ ַוּיֵ ל 

ָרֵאל. ִיׂשְ
ְלִוים ִמן־ ָגז ׂשַ ְורּוַח ָנַסע ֵמֵאת ְיהָוה, ַוּיָ לא 

ֶדֶרְך יֹום ּכֹה  ֲחֶנה ּכְ ּטֹׁש ַעל־ַהּמַ ם ַוּיִ ַהּיָ
ַתִים  ֲחֶנה ּוְכַאּמָ ּוְכֶדֶרְך יֹום ּכֹה ְסִביבֹות ַהּמַ

ֵני ָהָאֶרץ. ַעל־ּפְ
ְיָלה  ל־ַהּיֹום ַההּוא ְוָכל־ַהּלַ ָקם ָהָעם ּכָ ַוּיָ לב 

ָלו;  ַאְספּו ֶאת־ַהּשְׂ ֳחָרת ַוּיַ ְוֹכל יֹום ַהּמָ
ְטחּו  ׁשְ ָרה ֳחָמִרים, ַוּיִ ְמִעיט ָאַסף ֲעׂשָ ַהּמַ

ֲחֶנה. טֹוַח ְסִביבֹות ַהּמַ ָלֶהם ׁשָ
ֵרת, ְוַאף  יֶהם ֶטֶרם ִיּכָ ּנֵ ין ׁשִ ר עֹוֶדּנּו ּבֵ ׂשָ ַהּבָ לג 

ה  ה ַרּבָ ָעם ַמּכָ ְך ְיהָוה ּבָ ְיהָוה ָחָרה ָבָעם ַוּיַ
ְמֹאד.

קֹום ַההּוא ִקְברֹות  ם־ַהּמָ ְקָרא ֶאת־ׁשֵ ַוּיִ לד 

ם ָקְברּו ֶאת־ָהָעם  י־ׁשָ ֲאָוה, ּכִ ַהּתַ
ים. ְתַאּוִ ַהּמִ

ֲאָוה ָנְסעּו ָהָעם ֲחֵצרֹות,  ְברֹות ַהּתַ ִמּקִ לה 

ֲחֵצרֹות. ְהיּו ּבַ ַוּיִ

ֵגן ָעַלי. ּתָ ה ִלי? – ֵאין ֹצֶרְך ׁשֶ א ַאּתָ ַהְמַקּנֵ כט 

ּה  ְלִוים – רּוַח ֵהִביָאה ִעּמָ ָגז ׂשַ ְורּוַח ָנַסע... ַוּיָ לא 
ְלִוים.  ׂשַ

ֲחֶנה  ּמַ ְלִוים ּבַ ָרה ֶאת ַהּשַׂ ּזְ ּטׁש – ָהרּוַח ּפִ ַוּיִ
ל יֹום ֲהִליָכה ְלָכל  ּוִבְסִביבֹוָתיו ַעד ְלֶמְרָחק ׁשֶ

ּוּון. ּכִ

ְלִוים ָהיּו ּכֹה  ָרה ֳחָמִרים – ַהּשַׂ ְמִעיט ָאַסף ֲעׂשָ ַהּמַ לב 
ב מּוָעט. ר ֲעֵרמֹות ֶנְחׁשַ ל ֶעׂשֶ ִאּסּוף ׁשֶ ים, ַעד ׁשֶ ַרּבִ

עֹוֶדּנּו – ֲעַדִין. לג 

ִסיַני ִרי ּבְ נֹוף ִמְדּבָ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק יא

ּבְנֵי יְִׂשָראֵל ִמְתלֹונְנִים ּבִפְנֵי מֶׁשה וַה'

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק ג

ֵער  ר ְלׁשַ ַעם ָהִראׁשֹוָנה, ַאְך ֶאְפׁשָ ּפַ ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ רּור ַעל ָמה ִהְתלֹוְננּו ּבְ לֹא ּבָ  .1

ֵער ֹזאת? ר ְלׁשַ תּוב ֶאְפׁשָ ּכָ י ָמה ּבַ ֵבד. ַעל ּפִ ָכְך ֵחְטא ּכָ ֱאלִֹהים ָרָאה ּבְ ׁשֶ

ה ֶאת ָהֵארּוַע? יַצד ִהְנִציַח מׁשֶ א. ּכֵ  .2

ָבר ֻהְנְצחּו ַעל  ם ְוִכְתבּו: ֵאילּו ֵארּוִעים ּכְ ָבר ְלַמְדּתֶ ּכְ ִסּפּוִרים ׁשֶ ְכרּו ּבְ ב. ִהּזָ  

ם ְלָמקֹום? ְיֵדי ְקִריַאת ׁשֵ

יֹוצְאֵי ִמצְַריִם ִהְתלֹונְנּו ּפַעַם נֹוֶסֶפת

ִקְראּו ִמּפָסּוק ד עַד ּפָסּוק י

ה ּוִמי ִהְצָטֵרף ֲאֵליֶהם? ִנּיָ ְ ַעם ַהּשׁ ּפַ ְתלֹוְנִנים ּבַ א. ִמי ָהיּו ַהּמִ  .1

לּוָנָתם? קּו ֶאת ּתְ יַצד ִנּמְ ב. ּכֵ  

ַפַעם זֹו? ְתלֹוְנִנים ּבְ ר ְלָהֵגן ַעל ַהּמִ ַסּפֵ ה ַהּמְ יַצד ְמַנּסֶ ּכֵ  .2

ָרֵאל? ׁש ָמזֹון ִלְבֵני ִיׂשְ ּמֵ ִ ּשׁ ן ׁשֶ ַח ֶאת ַהּמָ ּבֵ ר ְמׁשַ ַסּפֵ ֲערּו: ַמּדּוַע ַהּמְ ׁשַ  .3

ְתלּוָנָתם. ָרֵאל צֹוְדִקים ּבִ ֵני ִיׂשְ ּבְ א. יֹוִסי ָטַען ׁשֶ  .4

פּוֵיי טֹוָבה. ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ּבְ ָמר ָטֲעָנה ׁשֶ ּתָ   

ָמר. ם ּתָ ׁשֵ ְתבּו ִטעּוִנים ּבְ ּכִ   

ם יֹוִסי. ׁשֵ ְתבּו ִטעּוִנים ּבְ ּכִ   

ָרֵאל? ֵני ִיׂשְ לּוַנת ּבְ ַמע ֶאת ּתְ ָ ּשׁ ׁשֶ ה ּכְ יׁש מׁשֶ ֲערּו: ָמה ִהְרּגִ ב. ׁשַ  

   

עֹות.  ּסָ ְזַמן ַהֲחִנּיֹות ְוַהּמַ ְמרּו ַעל ֵסֶדר ּבִ ָמִעים ְוׁשָ ָלל ְמֻמׁשְ ֶדֶרְך ּכְ ָרֵאל ָהיּו ּבְ ֵני ִיׂשְ  ּבְ

תּוב:  סּוק כג ּכָ ֶפֶרק ט ּפָ ּבְ

ָמרּו. ֶמֶרת ה׳ ׁשָ עּו, ֶאת ִמׁשְ י ה׳ ִיּסָ י ה׳ ַיֲחנּו ְוַעל ּפִ ַעל ּפִ
ה ְוֶאל ֱאלִֹהים. ְתלּונֹות ֶאל מׁשֶ אּו ּבִ ַעם ֵהם ּבָ י ּפַ ּדֵ ּמִ מֹות ׁשֶ ֵסֶפר ׁשְ ָבר ָלַמְדנּו ּבְ ִעם ֹזאת, ּכְ
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3, 2. המספר מביע בעקיפין 
את דעתו על התלונה.

4. התלמידים יבינו שמשה 
היה עצוב ומאוכזב 

מהתנהגותם של בני 
ישראל.



מֶׁשה ִמְתלֹונֵן ּבִפְנֵי ה' וַה' עֹונֶה לֹו

ִקְראּו ִמּפָסּוק יא עַד ּפָסּוק יז

ה? יַע ה׳ ְלמׁשֶ ּצִ ּמַ ְתרֹון ׁשֶ 1. ַמהּו ַהּפִ

ֵקִנים? ְבִעים ַהּזְ יַצד ַיֲעִביר ה׳ ַסְמֻכּיֹות ַהְנָהָגה ְלׁשִ 2. ּכֵ

תּוב: ָפסּוק יד ּכָ ּבְ

את י ָלׂשֵ ֹלא אּוַכל ָאֹנִכי ְלַבּדִ
י. ּנִ י ָכֵבד ִמּמֶ ה, ּכִ ל ָהָעם ַהּזֶ ֶאת ּכָ

א ֶאת  ׁש ְלַהְפִסיק ְלַמּלֵ ּקֵ י," הּוא לֹא ּבִ ה ָאַמר: "לֹא אּוַכל ָאֹנִכי ְלַבּדִ ּמׁשֶ ׁשֶ ּכְ  .1

ׁש? ּקֵ ַמְנִהיג. ָמה הּוא ּבִ ְפִקידֹו ּכְ ּתַ

ים  ּלִ ל ֶאת ַהּמִ ַמְעּגָ יפּו ּבְ ָבִרים? ַהּקִ ה ֶאת ַהּדְ ֵאיזֹו ִניָמה ָאַמר מׁשֶ 2. ּבְ

ְתִאימֹות: ַהּמַ

ה ֻעְבּדָ ה       ּכְ ׁשָ ַבּקָ ַכַעס       ּבְ ַצַער       ּבְ ְכֵאב       ּבְ ּבִ

ִחיַרְתֶכם. ירּו ֶאת ּבְ ַהְסּבִ

ה  ַנת מׁשֶ ֵבד״ ּדֹוָמה ְלַכּוָ ה ״ּכָ ּלָ ַנת ַהּמִ ּוָ ִאים ּכַ ִטים ַהּבָ ּפָ ׁשְ ט ֵמַהּמִ ּפָ ֵאיֶזה ִמׁשְ ּבְ  .2

ְתִאים. ט ַהּמַ ּפָ ׁשְ ֶרת ֶאת ַהּמִ ְחּבֶ סּוק? ַהֲעִתיקּו ַלּמַ ּפָ ּבַ

ֵבד. י ָהָיה ּכָ ל ּכִ יָחה ֶאת ַהּסַ ה ִהּנִ ָ א. ָהִאּשׁ  

ּבּור. ֵבִדים ַעל ַהּצִ ים ּכְ ר ָהאֹוָצר ֵהִטיל ִמּסִ ב. ׂשַ  

חֹון, ָאַמר: ּטָ ר ַהּבִ ׂשַ ם ּכְ ָלה ְלַכֵהן ּגַ ְמׁשָ ׁשּו ֶאת רֹאש ַהּמֶ ּקְ ר ּבִ ֲאׁשֶ ג.  ּכַ   

י." ּנִ ֵבד ִמּמֶ ָבר ּכָ "ַהּדָ
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ה' ְמַמּלֵא ֶאת ְרצֹונָם ֶׁשל ּבְנֵי יְִׂשָראֵל וְנֹוֵתן לֶָהם ּבָָׂשר

ִקְראּו ִמּפָסּוק יח עַד ּפָסּוק כג

ל יָכְלּתֹו ׁשֶ ק ּבִ ְקּפֵ ה ּפִ ּמׁשֶ ִדים ׁשֶ ַלּמְ תּוב ַהּמְ ִטים ִמּתֹוְך ַהּכָ ּפָ ַהֲעִתיקּו ִמׁשְ  .1

ק ֶאת ְלִהיטּוָתם ֶלֱאֹכל. ר ְלָכל ָהָעם ּוְלַסּפֵ ׂשָ ק ּבָ ה׳ ְלַסּפֵ   

סּוק כג(. ׁשּוָבתֹו? )ּפָ ה ְלִפי ּתְ ל ה׳ ְלמׁשֶ ר ִלְלֹמד ַעל ַיֲחסֹו ׁשֶ 2. ָמה ֶאְפׁשָ

 מֶׁשה נָהַג לְִפי עֲצַת אֱֹלִהים, 
וְהַבְָטַחת אֱֹלִהים לָעָם ִמְתַקּיֶֶמת

ִקְראּו ִמּפָסּוק כג עַד סֹוף ַהֶּפֶרק

סּוק כה( ֵקִנים? )ּפָ ְבִעים ַהּזְ ה׳ ָאֵכן ָאַצל ֵמרּוחֹו ַעל ׁשִ ה ׁשֶ ֵאיְך ָיַדע מׁשֶ  .1

ׁש ְלַהֲעִניׁש ָעָליו? ּיֵ ה ׁשֶ ד ּוֵמיָדד ַמֲעׂשֶ ִהְתַנֲהגּות ֶאְלּדָ ַע ּבְ א. ַמּדּוַע ָרָאה ְיהֹוׁשֻ  .2

ל ה ְלַקּבֵ ים מׁשֶ ב. ַמּדּוַע לֹא ִהְסּכִ   

ַע? ל ְיהֹוׁשֻ ָעתֹו ׁשֶ ֶאת ַהּצָ  

ָלו יָרה ְיִריַדת ַהּשְׂ ה ַמְזּכִ ּמֶ ג. ּבַ   

ן? ֶאת ְיִריַדת ַהּמָ  

ָמה ִהְכִעיס ֶאת ה׳?   .3 

ַמּדּוַע ֶהֱעִניׁש ֶאת ָהָעם?

ָלו ִנְקָרא  ְמקֹום ְיִריַדת ַהּשְׂ  .4

ֲאָוה״ – ַמּדּוַע? ״ִקְברֹות ַהּתַ
ָלו ׂשְ

ּכְַדאי לַָדַעת

ר, ְוהּוא ֶהְחִליט  ׂשָ ִלי ּבָ ר ּבְ ּדֵ ָרֵאל ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלִהְסּתַ ֵני ִיׂשְ ּבְ ֱאלִֹהים ֵהִבין ׁשֶ

ּבּול  ית. ַעד ַהּמַ ֵראׁשִ ֵסֶפר ּבְ ָבר ָרִאינּו ִמְקֶרה קֹוֵדם ּבְ ְלִוים. ּכְ ק ָלֶהם ׂשַ ְלַסּפֵ

ה ִלְבֵני  ׁשֶ ּקָ ּבּול ֱאלִֹהים ֵהִבין ׁשֶ ֵני ָהָאָדם ִמן ַהּצֹוֵמַח, ַאְך ְלַאַחר ַהּמַ ִנּזֹונּו ּבְ

ְקִרים  ֵני ַהּמִ ְ ר. ִמּשׁ ׂשָ ה ָלֶהם ֶלֱאֹכל ּבָ ר, ְוָלֵכן הּוא ִהְרׁשָ ׂשָ ָהָאָדם לֹא ֶלֱאֹכל ּבָ

ֵני ָהָאָדם ַיַעְמדּו  ּבְ ר ְלַצּפֹות ׁשֶ ִאי ֶאְפׁשָ ִריׁשֹות ׁשֶ ׁש לֹו ּדְ ּיֵ ֱאלִֹהים ֵהִבין ׁשֶ

ר ֲעֵליֶהן. ר ְלַוּתֵ ֶהן. ִאם ֶזה לֹא ֶהְכֵרִחי, ֶאְפׁשָ ּבָ
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3. בני ישראל לא עמלו כדי 
לקבל את מזונם. הוא היה 
בבחינת ״מתנה״. גם השלו 

וגם המן נפלו מהשמים 
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ֶּפֶרק יג

אֹמר:  ה ּלֵ ר ְיהָוה ֶאל־מׁשֶ ַוְיַדּבֵ א 

ַנַען  ים ְוָיֻתרּו ֶאת־ֶאֶרץ ּכְ ַלח־ְלָך ֲאָנׁשִ ׁשְ ב 

ָרֵאל, ִאיׁש ֶאָחד  ר־ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיׂשְ ֲאׁשֶ
ָלחּו ּכֹל  ׁשְ ה ֲאֹבָתיו ּתִ ִאיׁש ֶאָחד ְלַמּטֵ

יא ָבֶהם. ָנׂשִ
אָרן ַעל־ ר ּפָ ְדּבַ ה ִמּמִ ַלח ֹאָתם מׁשֶ ׁשְ ַוּיִ ג 

ָרֵאל  י ְבֵני־ִיׂשְ ים ָראׁשֵ ם ֲאָנׁשִ ּלָ י ְיהָוה ּכֻ ּפִ
ה. ֵהּמָ

ן־ ּמּוַע ּבֶ ה ְראּוֵבן ׁשַ מֹוָתם: ְלַמּטֵ ה ׁשְ ְוֵאּלֶ ד 

ַזּכּור.
ן־חֹוִרי. ָפט ּבֶ ְמעֹון ׁשָ ה ׁשִ ְלַמּטֵ ה 

ה. ן־ְיֻפּנֶ ֵלב ּבֶ ה ְיהּוָדה ּכָ ְלַמּטֵ ו 

ן־יֹוֵסף. שָכר ִיְגָאל ּבֶ ה ִיּשָׂ ְלַמּטֵ ז 

ן־נּון. ַע ּבִ ה ֶאְפָרִים הֹוׁשֵ ְלַמּטֵ ח 

ן־ָרפּוא. ְלִטי ּבֶ ה ִבְנָיִמן ּפַ ְלַמּטֵ ט 

ן־סֹוִדי. יֵאל ּבֶ ּדִ ה ְזבּוֻלן ּגַ ְלַמּטֵ י 

ן־סּוִסי. י ּבֶ ּדִ ה ּגַ ֶ ה ְמַנּשׁ ה יֹוֵסף ְלַמּטֵ ְלַמּטֵ יא 

י. ַמּלִ ן־ּגְ יֵאל ּבֶ ה ָדן ַעּמִ ְלַמּטֵ יב 

ן־ִמיָכֵאל. ר ְסתּור ּבֶ ה ָאׁשֵ ְלַמּטֵ יג 

ן־ָוְפִסי. י ּבֶ ִלי ַנְחּבִ ה ַנְפּתָ ְלַמּטֵ יד 

ן־ָמִכי. אּוֵאל ּבֶ ה ָגד ּגְ ְלַמּטֵ טו 

ה  ַלח מׁשֶ ר־ׁשָ ים ֲאׁשֶ מֹות ָהֲאָנׁשִ ה ׁשְ ֵאּלֶ טז 

ַע  ה ְלהֹוׁשֵ ְקָרא מׁשֶ ָלתּור ֶאת־ָהָאֶרץ, ַוּיִ
ַע. ן־נּון ְיהֹוׁשֻ ּבִ

ָנַען,  ה ָלתּור ֶאת־ֶאֶרץ ּכְ ַלח ֹאָתם מׁשֶ ׁשְ ַוּיִ יז 

ֶגב ַוֲעִליֶתם  ּנֶ ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם: ֲעלּו ֶזה ּבַ
ֶאת־ָהָהר.

ים  ר ֲאָנׁשִ ֵנים־ָעׂשָ ַלח ׁשְ ׁשְ ּיִ ה ׁשֶ ה ַעל מׁשֶ ה׳ ִצּוָ
לּו ֶאת ֶאֶרץ  ירּו ִויַרּגְ ּכִ ּיַ ַנַען ׁשֶ י ָהָעם ְלֶאֶרץ ּכְ ֵמָראׁשֵ

ָרה ֵמֶהם  ִלים ָחְזרּו, ָטֲענּו ֲעׂשָ ַרּגְ ר ַהּמְ ֲאׁשֶ ַנַען. ּכַ ּכְ
ִלים ִלְכּבׁש ֶאת ָהָאֶרץ. ָרֵאל ֹלא ִיְהיּו ְמֻסּגָ ֵני ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ

ּה.  רּו ְוִיְתּבֹוְננּו ּבָ ַנַען – ְיַבּקְ ְוָיֻתרּו ֶאת־ֶאֶרץ ּכְ ב 
ר  ּנֹוְסִעים ְלַבּקֵ ים ׁשֶ ִרים ַלֲאָנׁשִ ּיָ ָיֵמינּו קֹוְרִאים ּתַ ּבְ

ְוִלְראֹות ֲאָרצֹות ֲאֵחרֹות.
ֶבט. ה - ׁשֵ ַמּטֶ  
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ּוְרִאיֶתם ֶאת־ָהָאֶרץ ַמה־ִהוא, ְוֶאת־ָהָעם  יח 

ב ָעֶליָה, ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה, ַהְמַעט  ַהּיֹׁשֵ
הּוא ִאם־ָרב.

ּה, ֲהטֹוָבה  ב ּבָ ר־הּוא ֹיׁשֵ ּוָמה ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ יט 

ר־הּוא  ִהוא ִאם־ָרָעה, ּוָמה ֶהָעִרים ֲאׁשֶ
ִמְבָצִרים. ַמֲחִנים ִאם ּבְ ה ַהּבְ ֵהּנָ ב ּבָ יֹוׁשֵ

ֵמָנה ִהוא ִאם־ָרָזה, ֲהֵיׁש־ ְ ּוָמה ָהָאֶרץ, ַהּשׁ כ 

ם  ם ּוְלַקְחּתֶ ְקּתֶ ּה ֵעץ ִאם־ַאִין, ְוִהְתַחּזַ ּבָ
ּכּוֵרי ֲעָנִבים. ִמים ְיֵמי ּבִ ִרי ָהָאֶרץ. ְוַהּיָ ִמּפְ
ר־ִצן ַעד־ ְדּבַ ֻתרּו ֶאת־ָהָאֶרץ, ִמּמִ ֲעלּו ַוּיָ ַוּיַ כא 

ְרֹחב ְלֹבא ֲחָמת.
ם ֲאִחיַמן  ֹבא ַעד־ֶחְברֹון ְוׁשָ ֶגב ַוּיָ ֲעלּו ַבּנֶ ַוּיַ כב 

ַבע  י ְוַתְלַמי ְיִליֵדי ָהֲעָנק, ְוֶחְברֹון ׁשֶ ׁשַ ׁשֵ
ִנים ִנְבְנָתה ִלְפֵני ֹצַען ִמְצָרִים. ׁשָ

ם  ָ ְכְרתּו ִמּשׁ ּכֹל, ַוּיִ ֹבאּו ַעד־ַנַחל ֶאׁשְ ַוּיָ כג 

ֻאהּו  ּשָׂ ּכֹול ֲעָנִבים ֶאָחד, ַוּיִ ְזמֹוָרה ְוֶאׁשְ
ֵאִנים. ָנִים, ּוִמן־ָהִרּמִֹנים ּוִמן־ַהּתְ ׁשְ ַבּמֹוט ּבִ

ּיֹות. ְצּפִ ַעְרכּו ּתַ ּוְרִאיֶתם - ּתַ יח 

ׁש. ָרֶפה - ַחּלָ   

ּוב ְלֹלא חֹוָמה. ִיּשׁ ַמֲחִנים – ּבְ ַהּבְ  יט 
ׁש ּבֹו ְצִריִפים,  ּיֵ ָיֵמינּו קֹוְרִאים ַמֲחֶנה ְלָמקֹום ׁשֶ ּבְ

יָתִנים.  ֹאָהִלים אֹו ּבִ
ף חֹוָמה. ּוב ֻמּקַ ִמְבָצִרים – ִיּשׁ ּבְ

ה. ֵמָנה – ּפֹוִרּיָ ׁשְ  כ 
ִרי ׁשֹוִנים. ּה ֲעֵצי ּפְ ּה ֵעץ – ַהִאם ֵיׁש ּבָ  ֲהֵיׁש־ּבָ

ּה  ּבָ קּוָפה ׁשֶ ִיץ, ּתְ ּכּוֵרי ֲעָנִבים – ְיֵמי סֹוף ַהּקַ ּבִ
ּכּוִרים. יִלים ָהֲעָנִבים ָהִראׁשֹוִנים, ַהּבִ ַמְבׁשִ

ְמֻיָחד. בֹוִהים ּבִ ים ּגְ ְיִליֵדי ָהֲעָנק – ֲעָנִקים, ֲאָנׁשִ כב 

ֶפן. ְזמֹוָרה – ֲעַנף ּגֶ  כג 
ְך  ֵבד ּכָ ּכֹול ָהָיה ּכָ ָנִים – ָהֶאׁשְ ׁשְ ֻאהּו ַבּמֹוט ּבִ ּשָׂ ַוּיִ

את אֹותֹו. ל ִאיׁש ֶאָחד ָלׂשֵ כֹוחֹו ׁשֶ ּלֹא ָהָיה ּבְ ׁשֶ

ֵאָנהִרּמֹון ּתְ
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ּכֹול, ַעל  קֹום ַההּוא ָקָרא ַנַחל ֶאׁשְ ַלּמָ כד 

ֵני  ם ּבְ ָ ְרתּו ִמּשׁ ר־ּכָ ּכֹול ֲאׁשֶ ֹאדֹות ָהֶאׁשְ
ָרֵאל. ִיׂשְ

ִעים יֹום. ץ ַאְרּבָ בּו ִמּתּור ָהָאֶרץ, ִמּקֵ ׁשֻ ַוּיָ כה 

ה ְוֶאל־ַאֲהֹרן ְוֶאל־ ֹבאּו ֶאל־מׁשֶ ְלכּו ַוּיָ ַוּיֵ כו 

אָרן  ר ּפָ ָרֵאל ֶאל־ִמְדּבַ ֵני־ִיׂשְ ל־ֲעַדת ּבְ ּכָ
ל־ָהֵעָדה  ָבר ְוֶאת־ּכָ יבּו ֹאָתם ּדָ ׁשִ ה ַוּיָ ָקֵדׁשָ

ִרי ָהָאֶרץ. ְראּום ֶאת־ּפְ ַוּיַ
ר  אנּו ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ רּו־לֹו ַוּיֹאְמרּו: ּבָ ַוְיַסּפְ כז 

נּו, ְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא ְוֶזה־ ַלְחּתָ ׁשְ
ְרָיּה. ּפִ

יז׳ ר אֹוֶלג ְטֶרּבִ ִלים – ִצּיֵ ַרּגְ ַהּמְ

ַפע ָחָלב  ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש – ֶאֶרץ טֹוָבה ַהּנֹוֶתֶנת ׁשֶ כז 
ּוְדַבׁש.
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ָאֶרץ, ְוֶהָעִרים  ב ּבָ י־ַעז ָהָעם ַהּיֹׁשֵ ֶאֶפס ּכִ כח 

ֹדֹלת ְמֹאד, ְוַגם־ְיִלֵדי ָהֲעָנק  ֻצרֹות ּגְ ּבְ
ם. ָרִאינּו ׁשָ

י ְוַהְיבּוִסי  ֶגב, ְוַהִחּתִ ֶאֶרץ ַהּנֶ ב ּבְ ֲעָמֵלק יֹוׁשֵ כט 

ב ַעל־ ַנֲעִני יֹוׁשֵ ָהר, ְוַהּכְ ב ּבָ ְוָהֱאֹמִרי יֹוׁשֵ
ן. ְרּדֵ ם ְוַעל ַיד ַהּיַ ַהּיָ

ה ַוּיֹאֶמר:  ֵלב ֶאת־ָהָעם ֶאל־מׁשֶ ַהס ּכָ ַוּיַ ל 

י־ָיכֹול נּו ֹאָתּה, ּכִ  ָעֹלה ַנֲעֶלה ְוָיַרׁשְ
נּוַכל ָלּה.

ר־ָעלּו ִעּמֹו ָאְמרּו: ים ֲאׁשֶ ְוָהֲאָנׁשִ  לא 

י־ָחָזק  ֹלא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל־ָהָעם ּכִ
ּנּו. הּוא ִמּמֶ

רּו ֹאָתּה ר ּתָ ת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ּבַ ַוּיִֹציאּו ּדִ  לב 

ר  ָרֵאל ֵלאֹמר: ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ ֶאל־ּבְ
ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור ֹאָתּה, ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת 

ר־ָרִאינּו  ֶביָה ִהוא, ְוָכל־ָהָעם ֲאׁשֶ יֹוׁשְ
י ִמּדֹות. ְבתֹוָכּה ַאְנׁשֵ

ֵני ֲעָנק ִמן־ ִפיִלים ּבְ ם ָרִאינּו ֶאת־ַהּנְ ְוׁשָ לג 

ֲחָגִבים, ְוֵכן ָהִיינּו  ִהי ְבֵעיֵנינּו ּכַ ִפִלים ַוּנְ ַהּנְ
ֵעיֵניֶהם. ּבְ

ֶאֶפס – ֲאָבל. כח 

יץ. ַעז – ָחָזק ְוַאּמִ  

יק. ּתִ ַהס – ִהׁשְ ַוּיַ ל 

ן ֵנֵצא  נּו ֹאָתּה – ֲאַנְחנּו ּכֵ ָעֹלה ַנֲעֶלה ְוָיַרׁשְ  
י ַנְצִליַח ִלְכּבׁש ֶאת ָהָאֶרץ. ְלָחָמה, ּכִ ַלּמִ

ַח. ִלים ְלַנּצֵ ָיכֹול נּוַכל ָלּה – ֲאַנְחנּו ְמֻסּגָ  

ַנַען. ָבִרים ָרִעים ַעל ֶאֶרץ ּכְ ר ּדְ ת ָהָאֶרץ – ְלַדּבֵ ּבַ ּדִ לב 

ה ֶנת ְוָקׁשָ ֶביָה - ֶאֶרץ ְמֻסּכֶ ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוׁשְ  
ּה. ִלְחיֹות ּבָ  

דֹולֹות. ֲעֵלי ִמּדֹות ּגְ ים ּבַ י ִמּדֹות – ֲאָנׁשִ ַאְנׁשֵ  

דֹוִלים ּוְגבֹוִהים ְמאֹוד. ים ּגְ ְנִפיִלים – ֲעָנִקים, ֲאָנׁשִ לג 

ר גּוְסָטב דֹוֶרה ָרֵאל - ִצּיֵ ִבים ְלַמֲחֶנה ִיׂשְ ַרְגִלים ׁשָ ַהּמְ

138  �  ּבְַׁשּלַח



ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק יג

לִפְנֵי הַּכְנִיָסה לָאֶָרץ ָׁשלַח מֶׁשה ְמַרּגְלִים לִכְנַעַן

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק טז

ִטים ִמן ַהּתֹוָרה. ּפָ ִמׁשְ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ְתׁשּובֹוֵתיֶכם ּתּוְכלּו ְלִהׁשְ ּבִ

ל ֶאת ָהָאֶרץ? ָלִחים ְלַרּגֵ ׁשְ ים ַהּנִ ְקבּוַצת ָהֲאָנׁשִ ִמי ָוִמי ּבִ  .1

מּו ֶאת  ִרים ָלֶכם? ִרׁשְ ּכָ ים ַהּמֻ ים ַהּיֹוְצִאים ֵיׁש ֲאָנׁשִ יַמת ָהֲאָנׁשִ ְרׁשִ ַהִאם ּבִ  .2

מֹוֵתיֶהם. ׁשְ

סּוק כ ַוֲענּו: סּוק יז ַעד ּפָ ִקְראּו ִמּפָ  .3

ֵבי ָהָאֶרץ? ִלים ְלָבֵרר ַעל ּתֹוׁשָ ַרּגְ ָמה ְצִריִכים ַהּמְ א.   

יַמת ָהִרּגּול? ֶבט ִלְמׂשִ ל ׁשֵ לַֹח ָנִציג ִמּכָ ה ִלׁשְ יד מׁשֶ ֲערּו: ַמּדּוַע ִהְקּפִ ׁשַ ב.   

ּכְַדאי לַָדַעת

ָלל ְלָמקֹום ָזר  ֶדֶרְך ּכְ ָלִחים ּבְ ׁשְ ים ַהּנִ ִלים ֵהם ֲאָנׁשִ ל, ַמהּו ִרּגּול? ְמַרּגְ ִמיהּו ְמַרּגֵ
אֹו ְלֶאֶרץ אֹוֵיב:

ל  יטֹות ַהֲהָגָנה ְוַהַהְתָקָפה ׁשֶ ל ָהאֹוֵיב ַעל ׁשִ ֵדי ֶלֱאֹסף ְיִדיעֹות ַעל ּכֹוחֹו ׁשֶ ּכְ  

ְצָבא ָהאֹוֵיב.

ָליו. ל ַחּיָ ִחיָמה ׁשֶ ל ָהאֹוֵיב, ַעל רּוַח ַהּלְ ְרׁשּותֹו ׁשֶ צּוי ּבִ ק ַהּמָ ׁשֶ ְיִדיעֹות ַעל ַהּנֶ  

ְכָלל, ֵאיְך ְוֵאיֹפה  ק סֹוִדי ְמׁשֻ ְרׁשּות ָהאֹוֵיב ֶנׁשֶ ֲעֵליֶהם ְלָבֵרר ִאם ֵיׁש ּבִ  

ִרים אֹותֹו. ְמַיּצְ

ל  ְכִנּיֹוֵתיֶהם ׁשֶ ִלים אֹוְסִפים ֵמיָדע ַעל ּתָ ָיֵמינּו ְמַרּגְ ְך, ּבְ נֹוָסף ַעל ּכָ ּבְ  

ה. ְכִנּיֹות ֵאּלֶ ל ּתָ ֵדי ְלַסּכֵ ֵטרֹור ּכְ ָהעֹוְסִקים ּבְ

ִלים ִליַחת ְמַרּגְ יג ֵמיָדע ַעל ְיֵדי ׁשְ ר ְלַהּשִׂ ָיֵמינּו? ֶאְפׁשָ ֵאיְך אֹוְסִפים ֵמיָדע ּבְ
ּיֹות, ַעל ְיֵדי ִאּסּוף ֵמיָדע ֵמָהִעּתֹוִנים ּוֵמָהִאיְנֶטְרֶנט, ְצּפִ ַעְרכּו ּתַ ּיַ ׁשֶ

ְוַין ִרּגּול. ב ּוִמּלַ ְחׁשֵ ּמַ ֲעָקב ַאֲחֵרי ַהּדַֹאר ָהֵאֶלְקְטרֹוִני ּבַ ִמּמַ

יטֹות ִאּסּוף  ָיֵמינּו ְלֵבין ׁשִ יָדע ּבְ יטֹות ִאּסּוף ַהּמֵ ין ׁשִ ִלים ּבֵ ָמֵהם ַהֶהְבּדֵ  .4

ְקְראּו ֶאת  ּתִ ה? ֲענּו ְלַאַחר ׁשֶ ְלחּו ַעל ְיֵדי מׁשֶ ׁשְ ּנִ ִלים ׁשֶ ַרּגְ ל ַהּמְ יָדע ׁשֶ ַהּמֵ

יָדע. ֶקַטע ַהּמֵ
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מֶׁשה נֹוֵתן הֹוָראֹות לְַּמַרּגְלִים

ִקְראּו ִמּפָסּוק יז עַד ּפָסּוק כ

ִלים:  ַרּגְ ה ָלַדַעת ֵמַהּמְ ׁש מׁשֶ ּקֵ א. ָמה ּבִ  .1 

תּוב. ִטים ֵמַהּכָ ּפָ ְתׁשּובֹוֵתיֶכם ִמׁשְ ב ּבִ ּלֵ ּתּוְכלּו ְלׁשַ  

ַעל ָהָאֶרץ?   

ַעל ָעֵרי ָהָאֶרץ?   

ֵבי ָהָאֶרץ? ַעל ּתֹוׁשָ   

ן ִלְלֹמד ֵמֶהם? ה? ָמה ִנּתָ ה ָהיּו ֲחׁשּוִבים ְלמׁשֶ ָרִטים ֵאּלֶ ב. ַמּדּוַע ּפְ  

י ָמה? י ְקבּוצֹות, ַעל ּפִ ּתֵ ִלים ִלׁשְ ַרּגְ קּו ַהּמְ א. ִעם ׁשּוָבם ִהְתַחּלְ  .2

ָכל ְקבּוָצה? ִלים ָהיּו ּבְ ַרּגְ ה ֵמַהּמְ ּמָ ב. ּכַ  

בּוצֹות? י ַהּקְ ּתֵ ל ׁשְ עֹות ׁשֶ ף ַלּדֵ ּתָ ׁשֻ א. ָמה ַהּמְ  .3

עּוט? ִלים ְלַדַעת ַהּמִ ַרּגְ ַעת ֹרב ַהּמְ ין ּדַ ל ּבֵ ב. ָמה ַהֶהְבּדֵ  

נּו  ן ְיפּוֶנה: ״ָעלֹה ַנֲעֶלה ְוָיַרׁשְ ֵלב ּבֶ ל ּכָ ּבּור ֶנֶאְמָרה ַמְסְקָנתֹו ׁשֶ ֵאיֶזה טֹון ּדִ ּבְ  .4

ם.  ם ַאּתֶ יעּו ּגַ יכּו ְוַהּצִ ׁשּות. ַהְמׁשִ ִהְתַרּגְ י־ָיכֹול נּוַכל ָלּה״? ְלֻדְגָמה: ּבְ ֹאָתּה, ּכִ

ַדַעת ָהֹרב. ֲענּו ְלָדן. ְמכּו ּבְ ע ְוָכֵלב לֹא ּתָ הֹוׁשֻ ּיְ ֵסֶדר ׁשֶ ן ָאַמר: ֶזה לֹא ּבְ ּדָ  .5

ָרֵאל? ִלים ְלַמֲחֵנה ִיׂשְ ַרּגְ יַבת ַהּמְ ה ֶאת ׁשִ ֵאיְך ִהְנִציַח מׁשֶ  .6

ית.  ְלּתִ ְמׁשַ רּות ַהּמֶ ּיָ  7.   ִלְפֵניֶכם ֵסֶמל ֶחְבַרת ַהּתַ

ֶרק? ּפֶ ר ּבַ ֻסּפָ ֶמל ַלּמְ ה ָקׁשּור ַהּסֵ ּמֶ ּבַ

ִלים ְלֵבין ִסּפּור ָהֵעֶגל? ַרּגְ ין ִסּפּור ַהּמְ ְמיֹון ּבֵ ם מֹוְצִאים ּדִ 8. ַהִאם ַאּתֶ

ר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור ֹאָתּה,  תּוב:    "ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָפסּוק לב ּכָ א.  ּבְ   .9 

ֶביָה ִהוא".  ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוׁשְ
ָרֵאל:  ה ַהּסֹוֵפר ֶאְפַרִים ִקיׁשֹון ֶאת ִיׂשְ ּנָ ים, ּכִ ּגּוִעים ָקׁשִ ָהיּו ּפִ ְזַמן ׁשֶ    ּבִ

ן. ּוֵ ֲערּו ְלָמה ִהְתּכַ ִמיָנה". ׁשַ ֶביָה ְוֵאיָנּה ַמׁשְ "ֶאֶרץ אֹוֶכֶלת יֹוׁשְ

ֵעיֵניֶהם". ֲחָגִבים, ְוֵכן ָהִיינּו ּבְ ֵעיֵנינּו ּכַ ִהי ּבְ תּוב: "ַוּנְ ָפסּוק לג ּכָ ב.  ּבְ   

ר  ֲאׁשֶ ּדּוְרַסל ֻמְצָלח. ּכַ ְחַקן ּכַ ן הּוא ׂשַ סּוק לג: ּדָ ּטּוי ִמּפָ ֶעְזַרת ּבִ ִלימּו ּבְ ַהׁשְ

ָחָגב. יָגה ָהָאֵמִריָקִאית ָאַמר ְלַעְצמֹו    ּכְ ְחָקֵני ַהּלִ ָרָאה ֶאת ׂשַ
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ֶּפֶרק יד

ְבּכּו  נּו ֶאת־קֹוָלם, ַוּיִ ּתְ ל־ָהֵעָדה ַוּיִ א ּכָ ּשָׂ ַוּתִ א  

ְיָלה ַההּוא.  ּלַ ָהָעם ּבַ
ֵני  ה ְוַעל־ַאֲהֹרן ּכֹל ּבְ ּלֹנּו ַעל־מׁשֶ ַוּיִ ב  

ל־ָהֵעָדה: לּו־ ָרֵאל, ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ּכָ ִיׂשְ
ה,  ר ַהּזֶ ְדּבָ ּמִ ֶאֶרץ ִמְצַרִים אֹו ּבַ ַמְתנּו ּבְ

לּו־ָמְתנּו. 
ְוָלָמה ְיהָוה ֵמִביא ֹאָתנּו ֶאל־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת  ג  

נּו ִיְהיּו ָלַבז,  ינּו ְוַטּפֵ ֶחֶרב, ָנׁשֵ ִלְנּפֹל ּבַ
ֲהלֹוא טֹוב ָלנּו ׁשּוב ִמְצָרְיָמה.

ָנה ֹראׁש  ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל־ָאִחיו: ִנּתְ ד  

ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְיָמה.
ל־ ֵניֶהם ִלְפֵני ּכָ ה ְוַאֲהֹרן ַעל־ּפְ ּפֹל מׁשֶ ַוּיִ ה  

ָרֵאל. ֵני ִיׂשְ ְקַהל ֲעַדת ּבְ
ה ן־ְיֻפּנֶ ן־נּון ְוָכֵלב ּבֶ ַע ּבִ ִויהֹוׁשֻ  ו  

ְגֵדיֶהם.  ִרים ֶאת־ָהָאֶרץ, ָקְרעּו ּבִ ִמן־ַהּתָ
ָרֵאל  ֵני־ִיׂשְ ל־ֲעַדת ּבְ ַוּיֹאְמרּו ֶאל־ּכָ ז  

ר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור ֹאָתּה  ֵלאֹמר: ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמֹאד ְמֹאד. 

נּו ְיהָוה ְוֵהִביא ֹאָתנּו ִאם־ָחֵפץ ּבָ  ח  

ר־ ֶאל־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ּוְנָתָנּה ָלנּו, ֶאֶרץ ֲאׁשֶ
ִהוא ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש.

יְראּו  ם ַאל־ּתִ ְמֹרדּו ְוַאּתֶ יהָוה ַאל־ּתִ ַאְך ּבַ ט  

ם  י ַלְחֵמנּו ֵהם, ָסר ִצּלָ ֶאת־ַעם ָהָאֶרץ ּכִ
יָרֻאם. נּו ַאל־ּתִ ֵמֲעֵליֶהם ַויהָוה ִאּתָ

ֲאָבִנים,  ל־ָהֵעָדה ִלְרּגֹום ֹאָתם ּבָ ַוּיֹאְמרּו ּכָ י  

ל־ ֹאֶהל מֹוֵעד ֶאל־ּכָ ּוְכבֹוד ְיהָוה ִנְרָאה ּבְ
ָרֵאל. ֵני ִיׂשְ ּבְ

ר: סּוק י ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ה ְוַאֲהֹרן  ָהָעם ִהְכִריז ַעל ֶמֶרד ְוָטַען ִלְפֵני מׁשֶ

ר אֹו ָלׁשּוב ְלִמְצַרִים  ְדּבָ ּמִ ּמּוָטב ָהָיה ָלמּות ּבַ ׁשֶ
ַנַען. ֶאֶרץ ּכְ ְלָחָמה ּבְ ּמִ ר ָלמּות ּבַ  ֵמֲאׁשֶ

ַע ְוָכֵלב  ה׳. ְיהֹוׁשֻ ׁשּו ֹלא ִלְמֹרד ּבַ ּקְ ה ְוַאֲהֹרן ּבִ מׁשֶ
ׁשּו  ׁשּות ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ּוִבּקְ ִהְתַרּגְ ִהְמִליצּו ּבְ
ַמע ָלֶהם  ֶעְזַרת ה׳. ָהָעם ֹלא ׁשָ ֵמָהָעם ִלְבֹטַח ּבְ

ֲאָבִנים. ְוָרָצה ִלְרּגֹם אֹוָתם ּבַ

ִכי. ִמיעּו קֹולֹות ּבְ נּו ֶאת־קֹוָלם – ִהׁשְ ּתְ ַוּיִ א  

ּלֹנּו – ִהְתלֹוְננּו. ַוּיִ ב  

ָהִיינּו ֵמִתים.  לּו־ַמְתנּו – ַהְלַואי ׁשֶ  

ֶחֶרב – ְלֵהָהֵרג. ִלְנּפֹל ּבַ ג  

ַנַען.  ֵבי ּכְ ל ּתֹוׁשָ בּוִיים ׁשֶ ִיְהיּו ָלַבז – ִיְהיּו ׁשְ  

ְחִזיר  ּיַ ה ַמְנִהיג ַאֵחר ׁשֶ ָנה ֹראׁש – ְנַמּנֶ ִנּתְ ד 
אֹוָתנּו ְלִמְצַרִים. 

ְגֵדיֶהם – ְלאֹות ֵאֶבל.  ָקְרעּו ּבִ ו  

ָחֵפץ - רֹוֶצה. ח  

ָבִרים  ֲעׂשּו ּדְ ְמֹרדּו – ַאל ּתַ יהָוה ַאל־ּתִ ַאְך ּבַ ט  
ִנּגּוד ְלהֹוָראֹות ה׳. ּבְ

י ַלְחֵמנּו ֵהם  יְראּו ֶאת־ַעם ָהָאֶרץ ּכִ ַאל־ּתִ  
ּגֹוְמִרים  מֹו ׁשֶ ַנַען. ּכְ ֵבי ּכְ ְפֲחדּו ִמּתֹוׁשָ – ַאל ּתִ

ל ֶאת ַעם ָהָאֶרץ.  ְך ְנַחּסֵ ַקּלּות, ּכָ ֶלֱאֹכל ֶלֶחם ּבְ

ֲאָבִנים – ָהָעם ָזַרק ֲעֵליֶהם  ִלְרּגֹום ֹאָתם ּבָ י 
ֵדי ְלָהִמית אֹוָתם. ֲאָבִנים ּכְ
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ה: ַעד־ָאָנה ְיַנֲאֻצִני  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־מׁשֶ יא  

ֹכל  ה, ְוַעד־ָאָנה ֹלא־ַיֲאִמינּו ִבי ּבְ ָהָעם ַהּזֶ
ִקְרּבֹו.  יִתי ּבְ ר ָעׂשִ ָהֹאתֹות ֲאׁשֶ

ה ֹאְתָך ְלגֹוי־ ּנּו, ְוֶאֱעׂשֶ ֶבר ְואֹוִרׁשֶ ּנּו ַבּדֶ ַאּכֶ יב  

ּנּו. דֹול ְוָעצּום ִמּמֶ ּגָ
י־ ְמעּו ִמְצַרִים ּכִ ה ֶאל־ְיהָוה: ְוׁשָ ַוּיֹאֶמר מׁשֶ יג  

ְרּבֹו.  ה ִמּקִ ֶהֱעִליָת ְבֹכֲחָך ֶאת־ָהָעם ַהּזֶ
ה  י־ַאּתָ ְמעּו ּכִ ב ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ׁשָ ְוָאְמרּו ֶאל־יֹוׁשֵ יד  

ַעִין ִנְרָאה  ר־ַעִין ּבְ ה, ֲאׁשֶ ֶקֶרב ָהָעם ַהּזֶ ְיהָוה ּבְ
ד ָעָנן  ה ְיהָוה ַוֲעָנְנָך עֵֹמד ֲעֵלֶהם ּוְבַעּמֻ ַאּתָ

ה הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּוְבַעּמּוד ֵאׁש ָלְיָלה. ַאּתָ
ִאיׁש ֶאָחד, ְוָאְמרּו  ה ּכְ ה ֶאת־ָהָעם ַהּזֶ ְוֵהַמּתָ טו 

ְמֲעָך ֵלאֹמר:  ְמעּו ֶאת־ׁשִ ר־ׁשָ ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ
ה  י ְיֹכֶלת ְיהָוה ְלָהִביא ֶאת־ָהָעם ַהּזֶ ְלּתִ ִמּבִ טז 

ָחֵטם  ׁשְ ע ָלֶהם, ַוּיִ ּבַ ר־ִנׁשְ ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ר. ְדּבָ ּמִ ּבַ

ְרּתָ  ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ל־ָנא ּכַֹח ֲאֹדָני, ּכַ ה ִיְגּדַ ְוַעּתָ יז  

ֵלאֹמר: 
ע,  א ָעוֹ ן ָוָפׁשַ ִים ְוַרב־ֶחֶסד נֹׂשֵ ְיהָוה ֶאֶרְך ַאּפַ יח 

ִנים  ה ּפֵֹקד ֲעוֹ ן ָאבֹות ַעל־ּבָ ה ֹלא ְיַנּקֶ ְוַנּקֵ
ִעים.  ים ְוַעל־ִרּבֵ ׁשִ ּלֵ ַעל־ׁשִ

ָך,  גֶֹדל ַחְסּדֶ ה ּכְ ְסַלח־ָנא ַלֲעוֹ ן ָהָעם ַהּזֶ יט 

ְצַרִים ְוַעד־ ה ִמּמִ אָתה ָלָעם ַהּזֶ ר ָנׂשָ ְוַכֲאׁשֶ
ה.  ֵהּנָ

ְדָבֶרָך.  י ּכִ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה: ָסַלְחּתִ כ 

ֵלא ְכבֹוד־ְיהָוה ְואּוָלם ַחי־ָאִני, ְוִיּמָ  כא 

ל־ָהָאֶרץ. ֶאת־ּכָ
ֹבִדי ים ָהֹרִאים ֶאת־ּכְ י ָכל־ָהֲאָנׁשִ ּכִ  כב 

ר,  ְדּבָ יִתי ְבִמְצַרִים ּוַבּמִ ר־ָעׂשִ ְוֶאת־ֹאֹתַתי ֲאׁשֶ
ְמעּו  ָעִמים ְוֹלא ׁשָ ר ּפְ ַוְיַנּסּו ֹאִתי ֶזה ֶעׂשֶ

קֹוִלי.  ּבְ

ר: ֶרק ְמֻסּפָ סּוק יא ַעד סֹוף ַהּפֶ  ִמּפָ
ַעס ַעל ִהְתַנֲהגּות ָהָעם ְוָרָצה ְלַהּכֹוָתם  ֱאֹלִהים ּכָ

ַעד ָהָעם ְוָטַען  ל ּבְ ּלֵ ה ִהְתּפַ ִמיָדם. מׁשֶ ֶדֶבר ּוְלַהׁשְ ּבְ
ִמיד ֶאת ָהָעם, ַהּגֹוִיים ֹלא ַיֲאִמינּו  ִאם ה׳ ַיׁשְ ׁשֶ

ֵני  ל ַהּבֹוְגִרים ִמּבְ ּכָ ַזר ׁשֶ כֹוחֹו. ֱאֹלִהים ָסַלח, ַאְך ּגָ ּבְ
יִציַאת ִמְצַרִים, ָימּותּו  ָהיּו ּבִ ָנה ָוַמְעָלה, ׁשֶ ִרים ׁשָ ֶעׂשְ

ַע ְוָכֵלב. ַבד ְיהֹוׁשֻ ר ִמּלְ ְדּבָ ּמִ ּבַ

ָבִרים  ַעד־ָאָנה ְיַנֲאֻצִני - ַעד ָמַתי ֹיאְמרּו ָעַלי ּדְ יא  
ָרִעים. 

ה  י־ֶהֱעִליָת ְבֹכֲחָך ֶאת־ָהָעם ַהּזֶ ְמעּו ִמְצַרִים ּכִ ְוׁשָ יג  
ה  ּתֹוָכם ֶהֱעֵליָת ֶאת ָהָעם ַהּזֶ ּמִ ְצִרים ׁשֶ ְרּבֹו – ַהּמִ ִמּקִ

ְמעּו.  ִיׁשְ

ה ה׳ ִנְמָצא ִעם  ה – ַאּתָ ֶקֶרב ָהָעם ַהּזֶ ה ְיֹהָוה ּבְ ַאּתָ יד  
ָהָעם ְועֹוֵזר לֹו. 

ֵאין ַלה׳ ְיֹכֶלת. יָון ׁשֶ י ְיֹכֶלת ְיהָוה – ִמּכֵ ְלּתִ ִמּבִ טז  

ִים – ֵאינֹו ְמַמֵהר ִלְכֹעס. ֶאֶרְך ַאּפַ יח  

ה טֹוב. ַרב־ֶחֶסד – ֵמיִטיב ְועֹוׂשֶ  

א זֹוֵכר ֶאת  ע – ֵאינֹו סֹוֵלַח ֶאּלָ א ָעו ֹן ָוָפׁשַ נֹׂשֵ  
ָעִתיד. ֵדי ְלַהֲעִניׁש ּבֶ ה ַהֵחְטא ּכְ ַמֲעׂשֵ

ים ְוַעל־ ׁשִ ּלֵ ִנים ַעל־ׁשִ ּפֵֹקד ֲעוֹ ן ָאבֹות ַעל־ּבָ  
ֱאָצִאים ַעל ֶחְטֵאי  ִעים – ה׳ ַמֲעִניׁש ֶאת ַהּצֶ ִרּבֵ

ֲאבֹוֵתיֶהם. 

ֲעוֹ ן – ֵחְטא. יט 

 . אָתה - ָסַלְחּתָ ָנׂשָ  
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י  ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ ִאם־ִיְראּו ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ כג  

ַלֲאֹבָתם, ְוָכל־ְמַנֲאַצי ֹלא ִיְראּוָה. 
י ָכֵלב ֵעֶקב ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת ִעּמֹו  ְוַעְבּדִ כד  

ר־ א ַאֲחָרי ַוֲהִביֹאִתיו ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ַוְיַמּלֵ
ה.  ּנָ ה ְוַזְרעֹו יֹוִרׁשֶ ּמָ א ׁשָ ּבָ

נּו  ֵעֶמק, ָמָחר ּפְ ב ּבָ ַנֲעִני יֹוׁשֵ ְוָהֲעָמֵלִקי ְוַהּכְ כה  

ֶרְך ַים־סּוף. ר ּדֶ ְדּבָ ּוְסעּו ָלֶכם ַהּמִ
ה ְוֶאל־ַאֲהֹרן ֵלאֹמר:  ר ְיהָוה ֶאל־מׁשֶ ַוְיַדּבֵ כו  

ה  ר ֵהּמָ ַעד־ָמַתי ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת ֲאׁשֶ כז  

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ֻלּנֹות ּבְ יִנים ָעָלי, ֶאת־ּתְ ַמּלִ
י. ָמְעּתִ יִנים ָעַלי ׁשָ ה ַמּלִ ר ֵהּמָ ֲאׁשֶ

ֱאֹמר ֲאֵלֶהם: ַחי־ָאִני ְנֻאם־ְיהָוה ִאם־ֹלא  כח  

ה ָלֶכם.  ן ֶאֱעׂשֶ ָאְזָני, ּכֵ ם ּבְ ְרּתֶ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ּכַ
ֻקֵדיֶכם  לּו ִפְגֵריֶכם ְוָכל־ּפְ ה ִיּפְ ר ַהּזֶ ְדּבָ ּמִ ּבַ כט  

ָנה ָוָמְעָלה,  ִרים ׁשָ ן ֶעׂשְ ְרֶכם ִמּבֶ ְלָכל־ִמְסּפַ
ר ֲהִליֹנֶתם ָעָלי.  ֲאׁשֶ

אִתי  ר ָנׂשָ ֹבאּו ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ם ּתָ ִאם־ַאּתֶ ל  

ֵלב  י ִאם־ּכָ ּה, ּכִ ן ֶאְתֶכם ּבָ ּכֵ ֶאת־ָיִדי ְלׁשַ
ן־נּון.  ַע ּבִ ה ִויהֹוׁשֻ ן־ְיֻפּנֶ ּבֶ

ם ָלַבז ִיְהֶיה, ְוֵהֵביאִתי  ר ֲאַמְרּתֶ ֶכם ֲאׁשֶ ְוַטּפְ לא  

ּה. ם ּבָ ר ְמַאְסּתֶ ֹאָתם ְוָיְדעּו ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ה.  ר ַהּזֶ ְדּבָ ּמִ לּו ּבַ ם, ִיּפְ ּוִפְגֵריֶכם ַאּתֶ לב  

ָנה  ִעים ׁשָ ר ַאְרּבָ ְדּבָ ּמִ ּוְבֵניֶכם ִיְהיּו ֹרִעים ּבַ לג  

ְגֵריֶכם  אּו ֶאת־ְזנּוֵתיֶכם, ַעד־ּתֹם ּפִ ְוָנׂשְ
ר.  ְדּבָ ּמִ ּבַ

ם ֶאת־ָהָאֶרץ  ְרּתֶ ר־ּתַ ִמים ֲאׁשֶ ר ַהּיָ ִמְסּפַ ּבְ לד  

אּו  ׂשְ ָנה ּתִ ָ ָנה יֹום ַלּשׁ ָ ִעים יֹום, יֹום ַלּשׁ ַאְרּבָ
ם  ָנה, ִויַדְעּתֶ ִעים ׁשָ ֶאת־ֲעוֹ ֹנֵתיֶכם ַאְרּבָ

נּוָאִתי.  ֶאת־ּתְ

ָבִרים ָרִעים.  ִרים ָעַלי ּדְ ַדּבְ ל ַהּמְ ְוָכל־ְמַנֲאַצי – ּכָ כג 

ּוּון  ה ֶאת ּכִ ּנֶ ר – ה׳ ְמׁשַ ְדּבָ נּו ּוְסעּו ָלֶכם ַהּמִ ָמָחר ּפְ כה 
ר. ְדּבָ ּמִ ַהֲהִליָכה ּבַ

יִנים - ִמְתלֹוְנִנים. ַמּלִ כז 

ל ֱאֹלִהים.  בּוָעה ׁשֶ ַחי־ָאִני ְנֻאם־ְיהָוה – ׁשְ כח 

ִתים.  ְגֵריֶכם – ּגּופֹות ַהּמֵ ִפּ כט 
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ה  י ִאם־ֹלא ֹזאת ֶאֱעׂשֶ ְרּתִ ּבַ ֲאִני ְיהָוה ּדִ לה  

ְלָכל־ָהֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת ַהּנֹוָעִדים ָעָלי, 
ם ָיֻמתּו.  ּמּו ְוׁשָ ה ִיּתַ ר ַהּזֶ ְדּבָ ּמִ ּבַ

ה ָלתּור ַלח מׁשֶ ר־ׁשָ ים ֲאׁשֶ ְוָהֲאָנׁשִ  לו  

ל־ ינּו ָעָליו ֶאת־ּכָ ּלִ בּו ַוּיַ ׁשֻ ֶאת־ָהָאֶרץ, ַוּיָ
ה ַעל־ָהָאֶרץ. ָהֵעָדה ְלהֹוִציא ִדּבָ

ת־ָהָאֶרץ ָרָעה,  ים מֹוִצֵאי ִדּבַ ֻמתּו ָהֲאָנׁשִ ַוּיָ לז  

ָפה ִלְפֵני ְיהָוה.  ּגֵ ּמַ ּבַ
ה, ָחיּו ן־ְיֻפּנֶ ן־נּון ְוָכֵלב ּבֶ ַע ּבִ ִויהֹוׁשֻ  לח  

ים ָהֵהם ַהֹהְלִכים ָלתּור  ִמן־ָהֲאָנׁשִ
ֶאת־ָהָאֶרץ. 

ל־ ה ֶאל־ּכָ ָבִרים ָהֵאּלֶ ה ֶאת־ַהּדְ ר מׁשֶ ַוְיַדּבֵ לט  

לּו ָהָעם ְמֹאד. ְתַאּבְ ָרֵאל, ַוּיִ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ֲעלּו ֶאל־ֹראׁש־ָהָהר  מּו ַבּבֶֹקר ַוּיַ ּכִ ׁשְ ַוּיַ מ  

קֹום ּנּו ְוָעִלינּו ֶאל־ַהּמָ  ֵלאֹמר: ִהּנֶ
י ָחָטאנּו.  ר־ָאַמר ְיהָוה ּכִ ֲאׁשֶ

ם ֹעְבִרים ֶאת־ ה ַאּתֶ ה ּזֶ ה: ָלּמָ ַוּיֹאֶמר מׁשֶ מא  

י ְיהָוה, ְוִהוא ֹלא ִתְצָלח.  ּפִ
ֶכם, ְוֹלא  ִקְרּבְ י ֵאין ְיהָוה ּבְ ֲעלּו ּכִ ַאל־ּתַ מב  

ְגפּו ִלְפֵני ֹאְיֵביֶכם.  ּנָ ּתִ
ם ִלְפֵניֶכם  ַנֲעִני ׁשָ י ָהֲעָמֵלִקי ְוַהּכְ ּכִ מג  

ם ֵמַאֲחֵרי  ְבּתֶ ן ׁשַ י־ַעל־ּכֵ ָחֶרב, ּכִ ם ּבֶ ּוְנַפְלּתֶ
ֶכם.  ְיהָוה ְוֹלא־ִיְהֶיה ְיהָוה ִעּמָ

לּו ַלֲעלֹות ֶאל־ֹראׁש ָהָהר ַוֲארֹון  ְעּפִ ַוּיַ מד  

ֶרב  ה ֹלא־ָמׁשּו ִמּקֶ ִרית־ְיהָוה ּומׁשֶ ּבְ
ֲחֶנה.  ַהּמַ

ָהר ַההּוא,  ב ּבָ ַנֲעִני ַהּיֹׁשֵ ֶרד ָהֲעָמֵלִקי ְוַהּכְ ַוּיֵ מה  

תּום ַעד־ַהָחְרָמה. ּכְ ּכּום ַוּיַ ַוּיַ

יֶהם, ָימּותּו. מּו ֶאת ַחּיֵ ּמּו – ְיַסּיְ ִיּתַ לה 

רּו  ּבְ ּדִ ִלים ׁשֶ ַרּגְ ת־ָהָאֶרץ – ַהּמְ ים מֹוִצֵאי ִדּבַ ָהֲאָנׁשִ לז 
ַנַען.  ָרָעה ַעל ֶאֶרץ ּכְ

ִלים.  ַרּגְ ים ִמּתֹוְך ְקבּוַצת ַהּמְ ַחּיִ ֲארּו ּבַ ָחיּו – ִנׁשְ לח 

ר: ֶפר מֻסּפָ סּוק מ ַעד סֹוף ַהּסֵ  ִמּפָ
ָתה  ל ֶאת ָהֹעֶנׁש ְוִנּסְ ים ֵסְרָבה ְלַקּבֵ ְקבּוַצת ֲאָנׁשִ

ַנֲעִנים ָהְרגּו  ָלֵצאת ִלְכּבׁש ֶאת ָהָאֶרץ. ָהֲעָמֵלִקים ְוַהּכְ
אֹוָתם.

קֹול ה׳.  י ְיֹהָוה – ֹלא ׁשֹוְמִעים ּבְ ֹעְבִרים ֶאת־ּפִ מא 

ְלָחָמה.  ּמִ חּו ְוָתמּותּו ּבַ ֻנּצְ ְגפּו – ּתְ ּנָ ּתִ מב 

מּותּו.  ָחֶרב - ּתָ ם ּבֶ ּוְנַפְלּתֶ מג 

סּו. לּו - ִטּפְ ְעּפִ ַוּיַ מד 

ֲחֶנה.  ֲחֶנה - ֹלא ָעְזבּו ֶאת ַהּמַ ֶרב ַהּמַ ֹלא־ָמׁשּו ִמּקֶ  

ָמָדה. ָחְרָמה - ַהׁשְ מה 
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק יד

ּכְנִיַסת ּבְנֵי יְִׂשָראֵל לִכְנַעַן נְִדֲחָתה ּבְַאְרּבָעִים ָׁשנָה

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק י

תּוב ָפסּוק א ּכָ ּבְ

נּו ֶאת קֹוָלם ּתְ ל ָהֵעָדה ַוּיִ א ּכָ ּשָׂ ַוּתִ
ְיָלה ַההּוא ּלַ ְבּכּו ָהָעם ּבַ ַוּיִ

ל ָהֵעָדה״? א. ִמי ֵהם ״ּכָ  .1

קֹול ָרם. כּו ּבְ ֵהם ּבָ ד ׁשֶ ַלּמֵ ט ַהּמְ ּפָ ׁשְ ב. ַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּמִ  

ר? ַסּפֵ ן ַהּמְ ּוֵ ג. ְלֵאיֶזה ַלְיָלה ִמְתּכַ  

ל ָהֵעָדה? א. ַעל ָמה ִהְתלֹוְננּו ּכָ  .2

ל ָהָעם? לּונֹות קֹוְדמֹות ׁשֶ לּוָנה זֹו ִמּתְ ה ׁשֹוָנה ּתְ ּמֶ ב. ּבַ  

ר ֲאׁשֶ ָתם ּכַ ִריׁשָ ִפְרֵקנּו ֶאת ּדְ ה ּבְ ל ָהָעם ִמּמׁשֶ תֹו ׁשֶ ִריׁשָ יָרה ּדְ ה ַמְזּכִ ּמֶ א. ּבַ  .3

מֹות ֵסֶפר ׁשְ נּו ּבְ ַעּיְ ּתְ ָרֵאל? ֲענּו ְלַאַחר ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ְרֹעה ָרַדף ַאֲחֵרי ּבְ ְצָבא ּפַ   

סּוק יג. ֶרק יד ּפָ ּפֶ   

תֹו? ִריׁשָ ר ִלְלֹמד ַעל ָהָעם ִמּדְ ב. ָמה ֶאְפׁשָ  

יָכְלּתֹו ִלְכּבׁש ֶאת ְכֵנַע ֶאת ָהָעם ּבִ ַע ְוָכֵלב ְלׁשַ ֵאילּו ִטעּוִנים ִנּסּו ְיהֹוׁשֻ א. ּבְ  .4

תּוב. ִטים ֵמַהּכָ ּפָ ִמׁשְ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ָהָאֶרץ? ּתּוְכלּו ְלִהׁשְ   

ַע ְוָכֵלב ֶאת ָהָעם? ה ִהְזִהירּו ְיהֹוׁשֻ ב. ִמּמָ  

ַע ְוָכֵלב? ְבֵרי ְיהֹוׁשֻ יַצד ֵהִגיב ָהָעם ַעל ּדִ ג. ּכֵ  
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ם  נּו ׁשֵ י ְקבּוצֹות. ּתְ ּתֵ ִאּיּור ִלׁשְ ּבָ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ נּו ֶאת ַהּמִ ִאּיּור. ַמּיְ ִהְתּבֹוְננּו ּבָ  .5

ְלָכל ְקבּוָצה.

מֶׁשה ִמְתַחּנֵן ּבִפְנֵי ה' ֶׁשּיִסְלַח לָעָם

ִקְראּו ִמּפָסּוק יא עַד ּפָסּוק לט וְהְִתּבֹונְנּו ּבָאִּיּור.

ה? יַע ֱאלִֹהים ְלמׁשֶ ָמה ִהּצִ  .1

ְכֵנַע ֶאת ֱאלִֹהים ִלְסלַֹח ָלָעם? ה ְלׁשַ ה מׁשֶ ֵאיְך ִנּסָ  .2
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ְלִמי ֶזה ִיְקֶרה?  .3

ד. ָפה ִמּיָ ַמּגֵ א. ָימּותּו ּבְ  

ר. ְדּבָ ּמִ דּוִדים ּבַ ַמֲהַלְך ַהּנְ ב. ָימּותּו ּבְ  

ר. ְדּבָ ּמִ ָנה ּבַ ִעים ׁשָ דּו ַאְרּבָ ג. ִיְנְדּ  

ֶעְנׁשּו?  ּנֶ ִלים ְוָהָעם ְלֵבין ָהֹעֶנׁש ׁשֶ ַרּגְ ָחְטאּו ַהּמְ ין ַהֵחְטא ׁשֶ ר ּבֵ ֲהֵיׁש ֶקׁשֶ  .4

סּוק לד( ירּו. )ּפָ ַהְסּבִ

ַנַען? ְכֵנַע ֶאת ָהָעם לֹא ָלֵצאת ְלִמְלָחָמה ְלִכּבּוׁש ּכְ ה ְלׁשַ ה מׁשֶ יַצד ִנּסָ א. ּכֵ  

ָרֵאל? ר ְלַכּנֹות ֶאת ִהְתַנֲהגּות ַעם ִיׂשְ ב. ֵאיְך ֶאְפׁשָ  

ִמְקֶרה ֶזה? ל ָהָעם ְלִהְתַנֲהגּותֹו ּבְ ג. ַהִאם ְזכּוָרה ָלֶכם ִהְתַנֲהגּות ּדֹוָמה ׁשֶ  

הַּמֹוְרִדים נֶעֶנְׁשּו

ִקְראּו ִמּפָסּוק מ עַד סֹוף ַהֶּפֶרק

יֹון ִלְכּבׁש ֶאת ָהָהר? ּסָ ָמה ָהְיָתה ּתֹוְצַאת ַהּנִ
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ֶּפֶרק כ

ר־ִצן  ל־ָהֵעָדה ִמְדּבַ ָרֵאל ּכָ ֹבאּו ְבֵני־ִיׂשְ ַוּיָ א 

ָמת  ָקֵדׁש, ַוּתָ ב ָהָעם ּבְ ׁשֶ ֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ַוּיֵ ּבַ
ם.  ֵבר ׁשָ ּקָ ם ִמְרָים ַוּתִ ׁשָ

ה  ֲהלּו ַעל־מׁשֶ ּקָ ְוֹלא־ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה, ַוּיִ ב 

ְוַעל־ַאֲהֹרן. 
ה, ַוּיֹאְמרּו ֵלאֹמר: ְולּו  ֶרב ָהָעם ִעם־מׁשֶ ַוּיָ ג 

ְגַוע ַאֵחינּו ִלְפֵני ְיהָוה.  ָגַוְענּו ּבִ
ְוָלָמה ֲהֵבאֶתם ֶאת־ְקַהל ְיהָוה  ד 

ם ֲאַנְחנּו  ה, ָלמּות ׁשָ ר ַהּזֶ ְדּבָ ֶאל־ַהּמִ
ּוְבִעיֵרנּו. 

ְצַרִים ְלָהִביא ֹאָתנּו  ְוָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמּמִ ה 

ה, ֹלא ְמקֹום ֶזַרע  קֹום ָהָרע ַהּזֶ ֶאל־ַהּמָ
ּתֹות.  ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ְוִרּמֹון ּוַמִים ַאִין ִלׁשְ

ַתח  ָהל ֶאל־ּפֶ ֵני ַהּקָ ה ְוַאֲהֹרן ִמּפְ ֹבא מׁשֶ ַוּיָ ו 

ָרא ְכבֹוד־ ֵניֶהם ַוּיֵ לּו ַעל־ּפְ ּפְ ֹאֶהל מֹוֵעד ַוּיִ
ְיהָוה ֲאֵליֶהם.

אֹמר: ה ּלֵ ר ְיהָוה ֶאל־מׁשֶ ַוְיַדּבֵ ז 

ה ְוַהְקֵהל ֶאת־ָהֵעָדה  ּטֶ ַקח ֶאת־ַהּמַ ח 

ַלע  ם ֶאל־ַהּסֶ ְרּתֶ ה ְוַאֲהֹרן ָאִחיָך ְוִדּבַ ַאּתָ
ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיו, ְוהֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים 

ִקיָת ֶאת־ָהֵעָדה ְוֶאת־ ַלע ְוִהׁשְ ִמן־ַהּסֶ
ִעיָרם.  ּבְ

ְפֵני ְיהָוה  ה ִמּלִ ּטֶ ה ֶאת־ַהּמַ ח מׁשֶ ּקַ ַוּיִ ט 

הּו. ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ּכַ

ָרה. ַעם  ה, ֵמָתה ְוִנְקּבְ ר: ִמְרָים, ֲאחֹות מׁשֶ ֶרק ְמֻסּפָ ּפֶ ּבַ
ה ְוַאֲהֹרן ֹלא  ַמִים. מׁשֶ ָרֵאל ִהְתלֹוֵנן ַעל ַמְחסֹור ּבְ ִיׂשְ

ָנֲהגּו ְלִפי הֹוָראֹות ה׳, ְוֶנֶעְנׁשּו.

ָהִיינּו ֵמִתים  ְגַוע ַאֵחינּו – ַהְלַואי ׁשֶ ְולּו ָגַוְענּו ּבִ ג 
ר.  ְדּבָ ּמִ תּו ַאֵחינּו ּבַ ּמֵ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ

ֲהמֹוֵתינּו. ִעיֵרנּו - ּבַ ְבּ ד 
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ַלע -  ֹמֶשה מֹוִציא ַמִים ִמן ַהּסֶ
ר גּוְסָטב דֹוֶרה ִצּיֵ
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ֵני  ָהל ֶאל־ּפְ ה ְוַאֲהֹרן ֶאת־ַהּקָ ְקִהלּו מׁשֶ ַוּיַ י 

ְמעּו־ָנא ַהּמִֹרים  ַלע, ַוּיֹאֶמר ָלֶהם: ׁשִ ַהּסָ
ה נֹוִציא ָלֶכם ָמִים.  ַלע ַהּזֶ ֲהִמן־ַהּסֶ
ַלע  ְך ֶאת־ַהּסֶ ה ֶאת־ָידֹו ַוּיַ ֶרם מׁשֶ ַוּיָ יא 

ּתְ  ׁשְ ים ַוּתֵ ְצאּו ַמִים ַרּבִ ֲעָמִים, ַוּיֵ הּו ּפַ ַמּטֵ ּבְ
ָהֵעָדה ּוְבִעיָרם.

ה ְוֶאל־ַאֲהֹרן: ַיַען  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־מׁשֶ יב 

ֵני  ִני ְלֵעיֵני ּבְ יׁשֵ י ְלַהְקּדִ ם ּבִ ֹלא־ֶהֱאַמְנּתֶ
ה  ָהל ַהּזֶ ָרֵאל ָלֵכן ֹלא ָתִביאּו ֶאת־ַהּקָ ִיׂשְ

י ָלֶהם.  ר־ָנַתּתִ ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ָרֵאל  ר־ָרבּו ְבֵני־ִיׂשְ ה ֵמי ְמִריָבה ֲאׁשֶ ֵהּמָ יג 

ם. ֵדׁש ּבָ ּקָ ֶאת־ְיהָוה, ַוּיִ
ֵדׁש ֶאל־ֶמֶלְך  ה ַמְלָאִכים ִמּקָ ַלח מׁשֶ ׁשְ ַוּיִ יד 

ה ָיַדְעּתָ  ָרֵאל ַאּתָ ֱאדֹום: ּכֹה ָאַמר ָאִחיָך ִיׂשְ
ר ְמָצָאְתנּו.  ָלָאה ֲאׁשֶ ל־ַהּתְ ֶאת ּכָ

ִמְצַרִים  ב ּבְ ׁשֶ ְרדּו ֲאֹבֵתינּו ִמְצַרְיָמה ַוּנֵ ַוּיֵ טו 

ֵרעּו ָלנּו ִמְצַרִים ְוַלֲאֹבֵתינּו.  ים, ַוּיָ ָיִמים ַרּבִ
ַלח  ׁשְ ַמע ֹקֵלנּו ַוּיִ ׁשְ ְצַעק ֶאל־ְיהָוה ַוּיִ ַוּנִ טז 

ה ֲאַנְחנּו  ְצָרִים ְוִהּנֵ ַמְלָאְך ַוּיִֹצֵאנּו ִמּמִ
ְבָקֵדׁש ִעיר ְקֵצה ְגבּוֶלָך.

ֶדה  ׂשָ א ְבַאְרֶצָך, ֹלא ַנֲעֹבר ּבְ ָרה־ּנָ ַנְעּבְ יז 

ֶלְך  ֶרְך ַהּמֶ ה ֵמי ְבֵאר, ּדֶ ּתֶ ּוְבֶכֶרם ְוֹלא ִנׁשְ
ר־ ֹמאול ַעד ֲאׁשֶ ה ָיִמין ּוׂשְ ֵנֵלְך ֹלא ִנּטֶ

ֻבֶלָך.  ַנֲעֹבר ּגְ
ן־ י, ּפֶ ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֱאדֹום: ֹלא ַתֲעֹבר ּבִ יח 

ֶחֶרב ֵאֵצא ִלְקָראֶתָך.  ּבַ
ה ַנֲעֶלה  ְמִסּלָ ָרֵאל: ּבַ ֵני־ִיׂשְ ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ּבְ יט 

י  ה ֲאִני ּוִמְקַני ְוָנַתּתִ ּתֶ ְוִאם־ֵמיֶמיָך ִנׁשְ
ַרְגַלי ֶאֱעֹבָרה.  ָבר ּבְ ִמְכָרם, ַרק ֵאין־ּדָ

ֵצא ֱאדֹום ִלְקָראתֹו  ַוּיֹאֶמר: ֹלא ַתֲעֹבר. ַוּיֵ כ 

ֵבד ּוְבָיד ֲחָזָקה.  ַעם ּכָ ּבְ

קֹול  י ה׳. ֹלא ׁשֹוְמִעים ּבְ ַהּמִֹרים – ַמְמִרים ֶאת ּפִ י 
ה׳. 

ְגַלל. ַיַען – ּבִ יב 

ִדּיּוק  רּור ָמה ּבְ ים. ֹלא ּבָ ה ְוַאֲהֹרן ֶנֱעָנׁשִ ָלֵכן – מׁשֶ  
ים ׁשֹוִנים. ְלֻדְגָמה:  רּוׁשִ ְך ּפֵ ָהָיה ֶחְטָאם. ֵיׁש ַעל ּכָ

ַלע, ְוִאּלּו  ר ֶאל ַהּסֶ ה ְוַאֲהֹרן ִנְצַטּוּו ַרק ְלַדּבֵ מׁשֶ
ַלע.  ּסֶ ה ּבַ ה ִהּכָ מׁשֶ

ָבר  ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ר: ּבְ ֶרק ְמֻסּפָ סּוק יד ַעד סֹוף ַהּפֶ ִמּפָ
ְזָרִחי, ִלְגבּול ֱאדֹום. ן ַהּמִ ְרּדֵ יעּו ְלֵעֶבר ַהּיַ  ִהּגִ

ָרֵאל ַלֲעֹבר  ן ִלְבֵני ִיׂשְ ּתֵ ּיִ ֶלְך ֱאדֹום ׁשֶ ׁש ִמּמֶ ּקֵ ה ּבִ מׁשֶ
ים ְוִהְתּכֹוֵנן ָלֵצאת  תֹוְך ַאְרצֹו. ֶמֶלְך ֱאדֹום ֹלא ִהְסּכִ ּבְ

ֵני  נּו ּבְ ֵחם, ּפָ ֵדי ֹלא ְלִהּלָ ָרֵאל. ּכְ ִיׂשְ ְלִמְלָחָמה ּבְ
ֹהר ָהָהר ֵמת ַאֲהֹרן.  ֶדֶרְך ַאֶחֶרת. ּבְ ָרֵאל ָלֶלֶכת ּבְ ִיׂשְ

נֹו. דֹול ָעַבר ְלֶאְלָעָזר, ּבְ ְפִקיד ַהּכֵֹהן ַהּגָ ּתַ

ִליִחים. ַמְלָאִכים – ׁשְ יד 

ִיים ְוָהֲאסֹונֹות  ׁשָ ר ְמָצָאְתנּו – ַהּקְ ָלָאה ֲאׁשֶ ַהּתְ  
רּו ָלנּו. ּקָ ׁשֶ

ה. ׁשָ ַבּקָ ה ָלנּו ַלֲעֹבר ּבְ א – ַהְרׁשֵ ָרה־ּנָ ַנְעּבְ יז 

ית. ֶרְך ָראׁשִ ֶלְך – ּדֶ ֶרְך ַהּמֶ ּדֶ  

דֹות  ֵנס ַלּשָׂ ֹמאול – ֹלא ִנּכָ ה ָיִמין ּוׂשְ ֹלא ִנּטֶ  
ֶלְך, ְוֹלא ִנְגֹרם ָלֶכם  ֶרְך ַהּמֶ י ּדֶ ִצּדֵ ּבְ ָרִמים ׁשֶ ְוַלּכְ

ׁשּום ֶנֶזק. 

לּוָלה. ֶלְך ַהּסְ ֶדֶרְך ַהּמֶ ה – ּבְ ְמִסּלָ ּבַ  יט 
ה. ֶבת ְמִסּלָ י ָהַרּכֶ ָיֵמינּו קֹוְרִאים ְלַפּסֵ ּבְ

ָבר ַרע, ֵאין ָלֶכם ָמה ְלַפֵחד.  ָבר – ֵאין ּדָ ַרק ֵאין־ּדָ  
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ְגֻבלֹו  ָרֵאל ֲעֹבר ּבִ ַוְיָמֵאן ֱאדֹום ְנֹתן ֶאת־ִיׂשְ כא 

ָרֵאל ֵמָעָליו. ט ִיׂשְ ַוּיֵ
ל־ ָרֵאל ּכָ ֹבאּו ְבֵני־ִיׂשְ ֵדׁש, ַוּיָ ְסעּו ִמּקָ ַוּיִ כב 

ָהֵעָדה ֹהר ָהָהר. 
ֹהר  ה ְוֶאל־ַאֲהֹרן ּבְ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־מׁשֶ כג 

בּול ֶאֶרץ־ֱאדֹום ֵלאֹמר: ָהָהר, ַעל־ּגְ
י ֹלא ָיֹבא ֶאל־ יו ּכִ ֵיָאֵסף ַאֲהֹרן ֶאל־ַעּמָ כד 

ָרֵאל, ַעל  י ִלְבֵני ִיׂשְ ר ָנַתּתִ ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
י ְלֵמי ְמִריָבה.  ר־ְמִריֶתם ֶאת־ּפִ ֲאׁשֶ

נֹו, ְוַהַעל  ַקח ֶאת־ַאֲהֹרן ְוֶאת־ֶאְלָעָזר ּבְ כה 

ֹאָתם ֹהר ָהָהר. 
ם  ּתָ ׁשְ ָגָדיו ְוִהְלּבַ ט ֶאת־ַאֲהֹרן ֶאת־ּבְ ְוַהְפׁשֵ כו 

ם.  נֹו, ְוַאֲהֹרן ֵיָאֵסף ּוֵמת ׁשָ ֶאת־ֶאְלָעָזר ּבְ
ֲעלּו ֶאל־ ה ְיהָוה, ַוּיַ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ה ּכַ ַעׂש מׁשֶ ַוּיַ כז 

ל־ָהֵעָדה.  ֹהר ָהָהר ְלֵעיֵני ּכָ
ׁש  ְלּבֵ ָגָדיו ַוּיַ ה ֶאת־ַאֲהֹרן ֶאת־ּבְ ט מׁשֶ ְפׁשֵ ַוּיַ כח 

ם  ָמת ַאֲהֹרן ׁשָ נֹו ַוּיָ ֹאָתם ֶאת־ֶאְלָעָזר ּבְ
ה ְוֶאְלָעָזר ִמן־ָהָהר.  ֶרד מׁשֶ ֹראׁש ָהָהר, ַוּיֵ ּבְ

ְבּכּו  י ָגַוע ַאֲהֹרן, ַוּיִ ל־ָהֵעָדה ּכִ ְראּו ּכָ ַוּיִ כט 

ָרֵאל. ית ִיׂשְ ים יֹום ּכֹל ּבֵ ֹלׁשִ ֶאת־ַאֲהֹרן ׁשְ

דֹול ְוָחָזק. ָצָבא ּגָ ֵבד ּוְבָיד ֲחָזָקה – ּבְ ַעם ּכָ ּבְ כ 

יו – ָימּות. ֵיָאֵסף ַאֲהֹרן ֶאל־ַעּמָ כד 

קֹוִלי.  ם ּבְ ַמְעּתֶ י – ֹלא ׁשְ ְמִריֶתם ֶאת־ּפִ  

ָהֵרי ֱאדֹום ִקיָעה ּבְ ׁשְ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק כ

 עָבְרּו ְׁשלֹוִׁשים וֵָתַׁשע ָׁשנִים ֶׁשל נְדּוִדים ּבִַּמְדּבָר.
 ּדֹור יֹוצְאֵי ִמצְַריִם ֵמת. ַמְתִחילָה ְׁשנַת הַָאְרּבָעִים,

הַָּׁשנָה הָאֲַחרֹונָה לִפְנֵי הַּכְנִיָסה לִכְנַעַן.

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק יג

ה ֶנֶעְנׁשּו. ַאֲהֹרן ּומׁשֶ

ר ִצין. ִמְדּבַ ְסִעיִפים ָמה ָקָרה ּבְ ְקָצָרה ּבִ ְתבּו ּבִ ּכִ  .1

ְמעּו ָנא ַהּמִֹרים״. מֹוִרים  ָרֵאל ְואֹוֵמר: ״ׁשִ ֵני ִיׂשְ ה ֶאל ּבְ ָפסּוק י ּפֹוֶנה מׁשֶ ּבְ  .2

ה ֶאת ָהָעם מֹוְרִדים? ה מׁשֶ רּוׁשֹו מֹוְרִדים. ַמּדּוַע ְמַכּנֶ ּפֵ

ה ְוַאֲהֹרן? ל מׁשֶ א. ָמה ָהָיה ֶחְטָאם ׁשֶ  .3

ה ֶנֶעְנׁשּו? ּמֶ ב. ּבַ  

ה  ֱאֶמת לֹא ֵמִבין ַמּדּוַע ֱאלִֹהים לֹא ָסַלח ְלמׁשֶ ַאל: ֲאִני ּבֶ ְלָעד ׁשָ א. ּגִ  .4

ְלָעד. ּוְלַאֲהֹרן. ֲענּו ְלּגִ

ה ְוַאֲהֹרן ֶנֶעְנׁשּו? ּמׁשֶ ְך ׁשֶ ָיֵמינּו ִלְלֹמד ִמּכָ ב. ָמה ְיכֹוִלים ַמְנִהיִגים ּבְ  

ּבֵין מֶׁשה לְבֵין ֶמלְֶך אֱדֹום ִהְתנַהֵל ַמָּׂשא ּוַמָּתן

ִקְראּו ִמּפָסּוק יד עַד ּפָסּוק כח

ֶרק. ּפֶ ר ּבַ ֻסּפָ ִבים ְלִפי ַהּמְ ְכּתָ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ַהֲעִתיקּו ְוַהׁשְ  .1

ה ֶאל ֶמֶלְך ֱאדֹום ֵמֵאת מׁשֶ
ַמְעּתָ ָמה ָקָרה ָלנּו ּבְ  אי ׁשָ ַוּדַ ּבְ

ׁש  ֲאִני ְמַבּקֵ

ֲאִני ַמְבִטיַח 
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מנהיגים צריכים לשמש 
בהתנהגותם מופת ודוגמה 
לעם. לכן בתורה מנהיגים 

נענשים בחומרה.

1. אפשר לשאול:
א. כאשר הגיע לגבול 

אדום, למה לא המשיך 
משה להוביל את העם 

לכנען?
חשוב שהתלמידים יבינו, 

שבגבול אדום היו מבצרים 
וחומות, ואפשר היה לעבור 
דרך ארץ אדום רק ברשות 

המלך.
ב. למה סירב מלך אדום? 

יש להניח שחשש, שמא עם 
הנודד שנים רבות במדבר 
מחפש לו ארץ להתיישב 

בה, ועל כן הוא עלול 
להתיישב בארצו.

ייתכן גם שחשש מזעמם 
של העמים השכנים, אם 

ייתן לישראל לעבור בארצו.



ה ֵמֵאת ֶמֶלְך ֱאדֹום ֶאל מׁשֶ
ים ׁשֶ  ְתָך. לֹא ַאְסּכִ ׁשָ ֲאִני ְמָסֵרב ְלֵהָענֹות ְלַבּקָ

י  ֵעזּו ְלַהְמרֹות ֶאת ּפִ ִאם ּתָ

ה ֶאל ֶמֶלְך ֱאדֹום ֵמֵאת מׁשֶ
ֲאִני חֹוֵזר ּוַמְבִטיַח 

ה  ֲאִני ַמְבִטיַח ַהְבָטָחה ֲחָדׁשָ

ה ֵמֵאת ֶמֶלְך ֱאדֹום ֶאל מׁשֶ
ׁשּוָבִתי ִהיא ּתְ

תּוב: ָפסּוק יז ּכָ ּבְ  .2

ֶדה ּוְבֶכֶרם ׂשָ א ְבַאְרֶצָך, ֹלא ַנֲעֹבר ּבְ ָרה ּנָ ַנְעּבְ
ֶלְך ֵנֵלְך, ֶרְך ַהּמֶ ה ֵמי ְבֵאר, ּדֶ ּתֶ ְוֹלא ִנׁשְ

ֻבֶלָך. ר־ַנֲעֹבר ּגְ ֹמאול ַעד ֲאׁשֶ ה ָיִמין ּוׂשְ ֹלא ִנּטֶ

סּוק: ֶרת ִמּתֹוְך ַהּפָ ְחּבֶ ּמַ ִלימּו ּבַ ַהׁשְ  .3

ה... ּלָ י ַהּמִ ר ִלְראֹות ֹזאת ַעל ּפִ ִנימּוס. ֶאְפׁשָ ָנה ּבְ ה ּפָ א. מׁשֶ  

ית. ֶרְך ָהָראׁשִ ּדֶ ְלכּו ַרק ּבַ ּיֵ ה ַמְבִטיַח ׁשֶ ב. מׁשֶ  

ָהֱאדֹוִמים ָחְפרּו. ֵארֹות ׁשֶ ֵמי ּבְ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ה ַמְבִטיַח לֹא ְלִהׁשְ ג. מׁשֶ  

ה ָהִראׁשֹוָנה? ׁשָ ּקָ ה ַלּבַ ל מׁשֶ ה ׁשֶ ִנּיָ ְ ה ַהׁשּ ׁשָ ּקָ ָמה ּדֹוָמה ַהּבַ ּבְ  .4

ה? ִנּיָ ְ ה ַהּשׁ ׁשָ ּקָ ה ְלֵבין ַהּבַ ל מׁשֶ ה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ׁשָ ּקָ ין ַהּבַ ל ּבֵ ָמה ַהֶהְבּדֵ  

ה? ת מׁשֶ ׁשַ ים ֶמֶלְך ֱאדֹום ְלַבּקָ ֲערּו: ַמּדּוַע לֹא ִהְסּכִ 5. ׁשַ

ֵחם? ר ְולֹא ְלִהּלָ ֶהְחִליט ְלַוּתֵ ׁשֶ ה ּכְ 6. ֵאילּו ִנּמּוִקים ָהיּו ְלמׁשֶ

ְתבּו. ָיֵמינּו? ּכִ ם ּבְ ְתַקּיֵ ין ְמִדינֹות ַהּמִ ן ּבֵ א ּוַמּתָ ם יֹוְדִעים ַעל ַמּשָׂ 7. ַהִאם ַאּתֶ
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.4
משה פנה פעמיים. מדוע 

חשב שבפעם השנייה ייענה 
מלך אדום לבקשתו?

התלמידים ישימו לב, 
שבפעם השנייה משה 

מבקש פחות:
לעבור לא בדרך המלך, 

אלא בדרך הררית: 
"במסילה נעלה". בפעם 
השנייה משה גם מציע 
תשלום תמורת שימוש 

במים.



ַּתפְִקיד הַֹּכהֵן הַּגָדֹול עָבַר ֵמאֲַהֹרן לְאֶלְעָזָר ּבְנֹו

ִקְראּו ִמּפָסּוק כב עַד סֹוף ַהֶּפֶרק

ִטים: ּפָ ׁשְ ֶרת ֶאת ַהּמִ ְחּבֶ ּמַ ִלימּו ּבַ ַהׁשְ  .1

ה, ַאֲהֹרן ְוֶאְלָעָזר עֹוִלים ְל: י ַצו ֵמה׳, מׁשֶ א. ַעל ּפִ  

ם ַעל: יׁשָ דֹול ְוִהְלּבִ ְגֵדי ַהּכֵֹהן ַהּגָ יט ֶאת ַאֲהֹרן ִמּבִ ה ִהְפׁשִ ב. מׁשֶ  

ְקָרא: ָמקֹום ַהּנִ ג. ַאֲהֹרן ֵמת ּבְ  

ְך              ָיִמים. ֶמׁשֶ לּו ַעל ַאֲהֹרן ּבְ ָרֵאל ִהְתַאּבְ ֵני ִיׂשְ ד. ּבְ  

אֹות: ימֹות ַהּבָ ׂשִ י ַהּמְ ּתֵ ְ ֲחרּו ַאַחת ִמּשׁ ּבַ   .2

י  רּו ַעל ַחּיֵ ים. ֵהם ִסּפְ ים ַרּבִ ְלָוַית ַאֲהרֹן ָסְפדּו לֹו ֲאָנׁשִ ּבִ ֵער ׁשֶ ר ְלׁשַ א.  ֶאְפׁשָ  

כּונֹוָתיו ַהּטֹובֹות. ה ְוַעל ּתְ יו ְלַמַען ָהָעם ּוְלַמַען מׁשֶ  ָהִאיׁש, ַעל ַמֲעׂשָ

ְבֵריֶהם. ֲערּו ְוִכְתבּו ֶאת ּדִ ׁשַ

ְתבּו. יד ֶאת ָאִחיו ַאֲהֹרן - ּכִ ה ַמְסּפִ מׁשֶ ב.   

ה ְוַאֲהֹרן ל מׁשֶ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֵעץ ַהּמִ
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ַּבּתֹוָרה ּכָתּוב: "וַּיְִבּכּו ֶאת ַאֲהֹרן ְׁשלִׁשים יֹום ֹּכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל".

ָׁשֲאלּו ֲחכִָמים: ַּבֶּמה זָכָה ַאֲהֹרן ֶׁשּכָל ֵּבית יְִׂשָרֵאל יְִתַאְּבלּו ָעלָיו ְׁשלֹוִׁשים יֹום?

ַאַחד ַהֲחכִָמים ִסֵּפר ַעל ּכְָך:

ַאֲהֹרן ֹלא ָאַמר לְִאיׁש ִמּיָָמיו: "ָחָטאָת", ּולְִאָּׁשה ֹלא ָאַמר: "ָחָטאת".

ַאֲהֹרן ָהיָה רֹוֵדף ָׁשלֹום וְֶהְחזִיר ַרּבִים לְֶדֶרְך ַהּיָָׁשר.

ֵּכיַצד?

ָהיָה ַאֲהֹרן ְמַהּלְֵך ַּבּדֶֶרְך ּופֹוגֵׁש ָאדָם ָרָׁשע, ָהיָה ְמבְָרכֹו לְָׁשלֹום.

לְָמֳחָרת ּבִֵּקׁש ָהָרָׁשע לֲַעֹבר ֲעֵבָרה.

ָחַׁשב ָהָרָׁשע לְַעְצמֹו:

אֹוי לִי! ֵאיְך אּוַכל? ִאם ֶאְפּגׁש ֶאת ַאֲהֹרן ֶׁשֵּבְרַכנִי ְּבָׁשלֹום, ֲהֵרי ֶאְתַּבּיֵׁש ִמָּפנָיו. 

וְנְִמָצא אֹותֹו ָאדָם מֹונֵַע ֶאת ַעְצמֹו ִמן ָהֲעֵבָרה ּבִזְכּות ַאֲהֹרן.

ּוִמְקֶרה ַאֵחר:

ְׁשנֵי ְּבנֵי ָאדָם ָעׂשּו ְמִריבָה זֶה ִעם זֶה. ָהלְַך ַאֲהֹרן ֵאֶצל ֶאָחד ֵמֶהם וְָאַמר: ְּבנִי, 

ְרֵאה, ֲחֵבְרָך ִמְצַטֵער ַצַער ַרב ַעל ַהְּמִריבָה. הּוא ּתֹולֵׁש ְׂשָערֹו, ֵאינֹו מֹוֵצא 

ְמנּוָחה לְַעְצמֹו וְאֹוֵמר: ֲאנִי הּוא ָהָאֵׁשם ַּבְּמִריבָה.

ָהיָה ַאֲהֹרן יֹוֵׁשב ִעּמֹו, ַעד ֶׁשָחלַף ַּכֲעסֹו. ַאַחר ָהיָה ַאֲהֹרן הֹולְֵך ֵאֶצל ֲחֵברֹו וְאֹוֵמר 

לֹו אֹוָתם ּדְבִָרים. ְּכֶׁשּנְִפּגְׁשּו ַּבֲעלֵי ַהְּמִריבָה, ִחְּבקּו וְנְָׁשקּו זֶה לָזֶה. לֵָכן ָאְמרּו ַעל 

ַאֲהֹרן:

ָהיָה אֹוֵהב ָׁשלֹום וְרֹוֵדף ָׁשלֹום ּוֵמִׂשים ָׁשלֹום ֵּבין ָאדָם לֲַחֵברֹו.

לֵָכן ּכָתּוב ַּבּתֹוָרה: "וַּיְִבּכּו ֶאת ַאֲהֹרן... ֹּכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל".

ִסּפּוֵרי ֲחכִָמים
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ֶּפֶרק כא

ָרֵאל ַמְלָאִכים ֶאל־ִסיֹחן ֶמֶלְך־ ַלח ִיׂשְ ׁשְ ַוּיִ כא 

ָהֱאֹמִרי ֵלאֹמר:
ֶדה ּוְבֶכֶרם,  ׂשָ ה ּבְ ָרה ְבַאְרֶצָך, ֹלא ִנּטֶ ֶאְעּבְ כב 

ֶלְך ֵנֵלְך ַעד  ֶדֶרְך ַהּמֶ ה ֵמי ְבֵאר, ּבְ ּתֶ ֹלא ִנׁשְ
ֻבֶלָך.  ר־ַנֲעֹבר ּגְ ֲאׁשֶ

ְגֻבלֹו.  ָרֵאל ֲעֹבר ּבִ ְוֹלא־ָנַתן ִסיֹחן ֶאת־ִיׂשְ כג 

ֵצא ִלְקַראת  ל־ַעּמֹו ַוּיֵ ֱאֹסף ִסיֹחן ֶאת־ּכָ ַוּיֶ
ֶחם  ּלָ ֹבא ָיְהָצה, ַוּיִ ָרה ַוּיָ ְדּבָ ָרֵאל ַהּמִ ִיׂשְ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ּבְ
יַרׁש ֶאת־ַאְרצֹו  ָרֵאל ְלִפי־ָחֶרב, ַוּיִ הּו ִיׂשְ ּכֵ ַוּיַ כד 

בּול  י ַעז ּגְ ֵני ַעּמֹון ּכִ ֵמַאְרֹנן ַעד־ַיּבֹק ַעד־ּבְ
ֵני ַעּמֹון.  ּבְ

ה,  ל־ֶהָעִרים ָהֵאּלֶ ָרֵאל ֶאת ּכָ ח ִיׂשְ ּקַ ַוּיִ כה 

ּבֹון  ֶחׁשְ ָכל־ָעֵרי ָהֱאֹמִרי ּבְ ָרֵאל ּבְ ב ִיׂשְ ׁשֶ ַוּיֵ
ֹנֶתיָה. ּוְבָכל־ּבְ

ר: ֶרק ְמֻסּפָ סּוק כא ַעד סֹוף ַהּפֶ  ִמּפָ
ל ִסיחֹון ֶמֶלְך  ָרֵאל ִהְתָקְרבּו ְלַאְרצֹו ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ָהֱאמֹוִרי. ִסיחֹון ֵסֵרב ָלֵתת ָלֶהם ְרׁשּות ַלֲעֹבר 

ְלָחָמה  ּמִ חּו ּבַ ָרֵאל ִנּצְ ֶהם. ִיׂשְ ַאְרצֹו. הּוא ִנְלַחם ּבָ ּבְ
ְוָכְבׁשּו ֶאת ַאְרצֹו.

ָרֵאל  יַרׁש ֶאת־ַאְרצֹו ֵמַאְרֹנן ַעד־ַיּבֹק – ַעם ִיׂשְ ַוּיִ כד 
ַחל ַאְרנֹון ַעד ַנַחל ַיּבֹק  ַבׁש ֶאת ַאְרצֹו ִמּנַ ּכָ

פֹון. ּצָ ּבַ ׁשֶ

ִביב ָלִעיר  ּסָ ּמִ ּוִבים ׁשֶ ּשׁ ֹנֶתיָה – ּוְבָכל ַהּיִ ּוְבָכל־ּבְ כה 
ּבֹון. ֶחׁשְ

יָקה. ּבֹון ָהַעּתִ אן, ִהיא ֶחׁשְ ל ִחיְסּבָ ִלים ַעל ָחְרבֹות ּתֵ ְצלּום: ְמַטּיְ ּתַ ּבַ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק כא

ּבְנֵי יְִׂשָראֵל ּכָבְׁשּו ֲחלִָקים ֶׁשל עֵבֶר ַהּיְַרּדֵן הִַּמזְָרִחי

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק יג

ֶרק. ּפֶ ר ּבַ ְזּכָ ֶלְך ַהּנִ ם ַהּמֶ ְתבּו ֶאת ׁשֵ 1. ּכִ

ָבר? 2. ְלִמי ָקָרה ַהּדָ

א. ִהּכּוהּו ְוָכְבׁשּו ֶאת ַאְרצֹו.  

ְלָחָמה ֶאת ַאְרָצם. ּמִ ב. ִהְפִסידּו ּבַ  

תֹו ֵמֱאדֹום? ׁשָ ה ֵמָהֱאמֹוִרי ְלַבּקָ ת מׁשֶ ׁשַ ּקָ ָמה ּדֹוָמה ּבַ 3. ּבְ

ִמְקֵרה ָהֱאמֹוִרי? גּוָבתֹו ּבְ ִמְקֵרה ֱאדֹום ִמּתְ ה ּבְ ל מׁשֶ גּוָבתֹו ׁשֶ ָמה ׁשֹוָנה ּתְ 4. ּבְ

ן. יִמים ִאּתָ ם ַמְסּכִ ַאּתֶ ָערֹות ׁשֶ ַהֲעִתיקּו ַרק ַהׁשְ  .5 

י: ַאְרצֹו ּכִ ָרֵאל ַלֲעֹבר ּבְ ים ְלַהְרׁשֹות ִלְבֵני ִיׂשְ ִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמֹוִרי לֹא ִהְסּכִ

מּו ֶאת ַהְבָטחֹוֵתיֶהם. ַקּיְ ּיְ    לֹא ֶהֱאִמין ׁשֶ

סֹוגּו ֵמֱאדֹום. ּנָ מֹו ׁשֶ ָרֵאל ִיּסֹוגּו ּכְ ֵני ִיׂשְ ּבְ ב ׁשֶ    ָחׁשַ

ֵחם ּבֹו. ּלֹא ָיֵעּזּו ְלִהּלָ ב ׁשֶ    ָחׁשַ

ה. ה ְלַאף ֶאָחד ַאֵחר, ְוַגם ָלֶהם לֹא ִהְרׁשָ    הּוא לֹא ִהְרׁשָ

ן. יִמים ִאּתָ ם ַמְסּכִ ַאּתֶ ָערֹות ׁשֶ ַהֲעִתיקּו ַרק ַהׁשְ  .6 

י: חֹון ַעל ִסיחֹון ָהָיה ָחׁשּוב ּכִ ּצָ ַהּנִ

כֹוָחם. ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ְטחֹוָנם ׁשֶ ק ֶאת ּבִ � ִחּזֵ  

ה׳. ק ֶאת ֱאמּוָנָתם ּבַ � ִחּזֵ  

ב רּוַח טֹוב. ְמָחה ּוַמּצַ ַרם ָלָעם ׂשִ � ּגָ  

ל ִסיחֹון ָהֱאמֹוִרי. ַאְרצֹו ׁשֶ ב ּבְ ֵ ָבר יּוְכלּו ְלִהְתַיּשׁ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׁשְ � ּבְ  

ֻהְבְטָחה ָלֶהם. ַנַען ׁשֶ ַאְרצֹו ֵחֶלק ֵמֶאֶרץ ּכְ ָרֵאל ָראּו ּבְ ֵני ִיׁשְ � ּבְ  
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ֶּפֶרק כב

ַעְרבֹות מֹוָאב  ֲחנּו ּבְ ָרֵאל, ַוּיַ ֵני ִיׂשְ ְסעּו ּבְ ַוּיִ א 

ן ְיֵרחֹו. ֵמֵעֶבר ְלַיְרּדֵ
ה  ר־ָעׂשָ ל־ֲאׁשֶ ן־ִצּפֹור, ֶאת ּכָ ָלק ּבֶ ְרא ּבָ ַוּיַ ב 

ָרֵאל ָלֱאֹמִרי.  ִיׂשְ
י ַרב־הּוא,  ֵני ָהָעם ְמֹאד ּכִ ָגר מֹוָאב ִמּפְ ַוּיָ ג 

ָרֵאל.  ֵני ִיׂשְ ֵני ּבְ ָקץ מֹוָאב ִמּפְ ַוּיָ
ה ְיַלֲחכּו  ַוּיֹאֶמר מֹוָאב ֶאל־ִזְקֵני ִמְדָין: ַעּתָ ד 

ֹור  ְלֹחְך ַהּשׁ ל־ְסִביֹבֵתינּו ּכִ ָהל ֶאת־ּכָ ַהּקָ
ן־ִצּפֹור ֶמֶלְך  ֶדה. ּוָבָלק ּבֶ ֶאת ֶיֶרק ַהּשָׂ

ֵעת ַהִהוא.  ְלמֹוָאב ּבָ
ֹער  ן־ּבְ ְלָעם ּבֶ ַלח ַמְלָאִכים ֶאל־ּבִ ׁשְ ַוּיִ ה 

ֵני־ַעּמֹו  ָהר ֶאֶרץ ּבְ ר ַעל־ַהּנָ תֹוָרה ֲאׁשֶ ּפְ
ְצַרִים  ה ַעם ָיָצא ִמּמִ ִלְקֹרא־לֹו, ֵלאֹמר: ִהּנֵ

ב  ה ֶאת־ֵעין ָהָאֶרץ ְוהּוא ֹיׁשֵ ה ִכּסָ ִהּנֵ
ִלי.  ִמּמֻ

ה  י ֶאת־ָהָעם ַהּזֶ א ָאָרה־ּלִ ה ְלָכה־ּנָ ְוַעּתָ ו 

ה־ּבֹו  י אּוַלי אּוַכל ַנּכֶ ּנִ י־ָעצּום הּוא ִמּמֶ ּכִ
ר־ י ֶאת ֲאׁשֶ י ָיַדְעּתִ ּנּו ִמן־ָהָאֶרץ, ּכִ ַוֲאָגְרׁשֶ

ֹאר יּוָאר.  ר ּתָ ָבֵרְך ְמֹבָרְך ַוֲאׁשֶ ּתְ
ְלכּו ִזְקֵני מֹוָאב ְוִזְקֵני ִמְדָין ּוְקָסִמים  ַוּיֵ ז 

רּו ֵאָליו  ְלָעם ַוְיַדּבְ ֹבאּו ֶאל־ּבִ ָיָדם, ַוּיָ ּבְ
ְבֵרי ָבָלק.  ּדִ

ֹבִתי  ְיָלה ַוֲהׁשִ ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִלינּו ֹפה ַהּלַ ח 

ר ְיהָוה ֵאָלי,  ר ְיַדּבֵ ֲאׁשֶ ָבר ּכַ ֶאְתֶכם ּדָ
ְלָעם. ֵרי־מֹוָאב ִעם־ּבִ בּו ׂשָ ׁשְ ַוּיֵ

ר: סּוק כ ְמֻסּפָ סּוק א ַעד ּפָ  ִמּפָ
ן ִצּפֹור,  ָלק ּבֶ יעּו ִלְגבּול ֶאֶרץ מֹוָאב. ּבָ ָרֵאל ִהּגִ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ַלח ִלְקֹרא  ָרֵאל. הּוא ׁשָ ֵני ִיׂשְ ַחד ִמּבְ ֶמֶלְך מֹוָאב, ּפָ
ל ֶאת  בֹוא ְלַקּלֵ ּיָ עֹור ֵמֲאַרם ַנֲהַרִים, ׁשֶ ן ּבְ ְלִבְלָעם ּבֶ

ים  ּלֹא ַיְסּכִ ְלָעם ׁשֶ ה ה׳ ַעל ּבִ ה ִצּוָ ִחּלָ ָרֵאל. ּתְ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ְך ִהְזִהיר ה׳ ֶאת  ַלַהְזָמָנה, ְוהּוא ָאֵכן ֵסֵרב. ַאַחר ּכָ

ִאם ֵיָעֶנה ַלַהְזָמָנה, ִיְהֶיה ָעָליו לֹוַמר ַרק ָמה  ְלָעם ׁשֶ ּבִ
ה אֹותֹו. ה׳ ְיַצּוֶ ׁשֶ

ַחד. ָגר – ּפָ ַוּיָ ג 

יֶהם.  ַחּיֵ ָקץ – ָמֲאסּו ּבְ ַוּיָ  

בּוַאת ֶאֶרץ מֹוָאב. ל ּתְ ְיַלֲחכּו – ֹיאְכלּו ֶאת ּכָ ד 

ֹור אֹוֵכל  ַהּשׁ מֹו ׁשֶ ֶדה – ּכְ ֹור ֶאת ֶיֶרק ַהּשָׂ ְלֹחְך ַהּשׁ ּכִ  
ֶדה.  ּשָׂ ל ַהּצֹוֵמַח ּבַ ֶאת ּכָ

רֹו ַרב. ִנְרֶאה  ה ֶאת־ֵעין ָהָאֶרץ – ִמְסּפָ ה ִכּסָ ִהּנֵ ה 
ל ָהָאֶרץ.  ה ֶאת ּכָ הּוא ְמַכּסֶ ׁשֶ

ֶפת  ה ִנְרּדֶ ִמי. ״ָארּור״ ִהיא ִמּלָ ׁשְ ל ּבִ י – ַקּלֵ ָאָרה־ּלִ ו 
ל. ִלְמֻקּלָ

ל. ל ִיְהֶיה ְמֻקּלָ ַקּלֵ ּתְ ֹאר יּוָאר – ּוִמי ׁשֶ ר ּתָ ַוֲאׁשֶ  
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ְלָעם, ַוּיֹאֶמר: ִמי  ֹבא ֱאֹלִהים ֶאל־ּבִ ַוּיָ ט 

ְך.  ה ִעּמָ ים ָהֵאּלֶ ָהֲאָנׁשִ
ן־ִצּפֹר  ָלק ּבֶ ְלָעם ֶאל־ָהֱאֹלִהים: ּבָ ַוּיֹאֶמר ּבִ י 

ַלח ֵאָלי.  ֶמֶלְך מֹוָאב ׁשָ
ְצַרִים ַוְיַכס ֶאת־ֵעין  ה ָהָעם ַהּיֵֹצא ִמּמִ ִהּנֵ יא 

י ֹאתֹו אּוַלי  ה ְלָכה ָקָבה־ּלִ ָהָאֶרץ, ַעּתָ
יו.  ּתִ ֶחם ּבֹו ְוֵגַרׁשְ אּוַכל ְלִהּלָ

ְלָעם: ֹלא ֵתֵלְך  ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל־ּבִ יב 

י ָברּוְך הּוא.  ֶהם, ֹלא ָתֹאר ֶאת־ָהָעם ּכִ ִעּמָ
ֵרי ָבָלק:  ּבֶֹקר ַוּיֹאֶמר ֶאל־ׂשָ ְלָעם ּבַ ָקם ּבִ ַוּיָ יג 

י  י ֵמֵאן ְיהָוה ְלִתּתִ ְלכּו ֶאל־ַאְרְצֶכם, ּכִ
ֶכם.  ַלֲהֹלְך ִעּמָ

ָלק,  ֹבאּו ֶאל־ּבָ ֵרי מֹוָאב ַוּיָ קּומּו ׂשָ ַוּיָ יד 

נּו.  ְלָעם ֲהֹלְך ִעּמָ ַוּיֹאְמרּו: ֵמֵאן ּבִ
ים  ִרים ַרּבִ ֹלַח ׂשָ ָלק, ׁשְ ַוּיֶֹסף עֹוד ּבָ טו 

ה.  ִדים ֵמֵאּלֶ ְוִנְכּבָ
ְלָעם, ַוּיֹאְמרּו לֹו: ּכֹה ָאַמר  ֹבאּו ֶאל־ּבִ ַוּיָ טז 

ַנע ֵמֲהֹלְך ֵאָלי.  ן־ִצּפֹור ַאל־ָנא ִתּמָ ָלק ּבֶ ּבָ
ר־ּתֹאַמר  ְדָך ְמֹאד ְוֹכל ֲאׁשֶ ד ֲאַכּבֶ י־ַכּבֵ ּכִ יז 

י ֶאת ָהָעם  א, ָקָבה־ּלִ ה, ּוְלָכה־ּנָ ֵאַלי ֶאֱעׂשֶ
ה.  ַהּזֶ

ְלָעם ַוּיֹאֶמר ֶאל־ַעְבֵדי ָבָלק: ַען ּבִ ַוּיַ  יח 

ֶסף ְוָזָהב,  ן־ִלי ָבָלק ְמֹלא ֵביתֹו ּכֶ ִאם־ִיּתֶ
י ְיהָוה ֱאֹלָהי  ֹלא אּוַכל ַלֲעֹבר ֶאת־ּפִ

ה אֹו ְגדֹוָלה. ַלֲעׂשֹות ְקַטּנָ

ִביִלי ֶאת ַעם  ׁשְ ל ּבִ ַקּלֵ י ֹאתֹו – ֵלְך ּתְ ְלָכה ָקָבה־ּלִ יא 
ָרֵאל.  ִיׂשְ

ים, ֵסֵרב. ֵמֵאן – ֹלא ִהְסּכִ יג 
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ְיָלה,  ם ַהּלָ ם־ַאּתֶ בּו ָנא ָבֶזה ּגַ ה ׁשְ ְוַעּתָ יט 

י.  ר ִעּמִ ּבֵ ְוֵאְדָעה ַמה־ּיֵֹסף ְיהָוה ּדַ
ְלָעם ַלְיָלה ַוּיֹאֶמר  ֹבא ֱאֹלִהים ֶאל־ּבִ ַוּיָ כ 

ים קּום ֵלְך  אּו ָהֲאָנׁשִ לֹו: ִאם־ִלְקֹרא ְלָך ּבָ
ר ֵאֶליָך  ר־ֲאַדּבֵ ָבר ֲאׁשֶ ם, ְוַאְך ֶאת־ַהּדָ ִאּתָ

ה.  ֹאתֹו ַתֲעׂשֶ
ֶלְך  ֲחֹבׁש ֶאת־ֲאֹתנֹו ַוּיֵ ּבֶֹקר ַוּיַ ְלָעם ּבַ ָקם ּבִ ַוּיָ כא 

ֵרי מֹוָאב.  ִעם־ׂשָ
ב  ְתַיּצֵ י־הֹוֵלְך הּוא, ַוּיִ ַחר־ַאף ֱאֹלִהים ּכִ ַוּיִ כב 

ָטן לֹו, ְוהּוא ֹרֵכב  ֶרְך ְלׂשָ ּדֶ ַמְלַאְך ְיהָוה ּבַ
ֵני ְנָעָריו ִעּמֹו.  ַעל־ֲאֹתנֹו ּוׁשְ

ֶרְך  ּדֶ ב ּבַ ֶרא ָהָאתֹון ֶאת־ַמְלַאְך ְיהָוה ִנּצָ ַוּתֵ כג 

ט ָהָאתֹון ִמן־ ָידֹו, ַוּתֵ לּוָפה ּבְ ְוַחְרּבֹו ׁשְ
ְלָעם ְך ּבִ ֶדה, ַוּיַ ּשָׂ ֶלְך ּבַ ֶרְך ַוּתֵ ַהּדֶ

 

ֶרְך.  ֶאת־ָהָאתֹון ְלַהּטָֹתּה ַהּדָ
ָרִמים,  עֹול ַהּכְ ִמׁשְ ֲעֹמד ַמְלַאְך ְיהָוה ּבְ ַוּיַ כד 

ה.  ה ְוָגֵדר ִמּזֶ ֵדר ִמּזֶ ּגָ
ֵחץ  ּלָ ֶרא ָהָאתֹון ֶאת־ַמְלַאְך ְיהָוה ַוּתִ ַוּתֵ כה 

ְלָעם ֶאל־ ְלַחץ ֶאת־ֶרֶגל ּבִ יר ַוּתִ ֶאל־ַהּקִ
יר, ַוּיֶֹסף ְלַהּכָֹתּה.  ַהּקִ

ָמקֹום  ֲעֹמד ּבְ ַוּיֹוֶסף ַמְלַאְך־ְיהָוה ֲעבֹור ַוּיַ כו 

ֹמאול.  ֶרְך ִלְנטֹות ָיִמין ּוׂשְ ר ֵאין־ּדֶ ָצר ֲאׁשֶ
ץ  ְרּבַ ֶרא ָהָאתֹון ֶאת־ַמְלַאְך ְיהָוה ַוּתִ ַוּתֵ כז 

ְך ְלָעם ַוּיַ ַחר־ַאף ּבִ ְלָעם, ַוּיִ ַחת ּבִ  ּתַ

ל. ּקֵ ּמַ ֶאת־ָהָאתֹון ּבַ

ר: ֶרק ְמֻסּפָ סּוק כא ַעד סֹוף ַהּפֶ  ִמּפָ
ָלק ֶמֶלְך מֹוָאב. ה׳  ְלָעם ָיָצא ָרכּוב ַעל ֲאתֹונֹו ֶאל ּבָ ּבִ

ָרֵאל. ל ֶאת ִיׂשְ הּוא הֹוֵלְך ְלַקּלֵ ְך ׁשֶ ַעס ַעל ּכָ  ּכָ

א ִלְקָראתֹו ַמְלַאְך ה׳. ָהָאתֹון ָרֲאָתה ֶאת  ֶרְך ּבָ ּדֶ ּבַ
ַעס  ְלָעם ּכָ ָידֹו, ְוֶנֶעְצָרה. ּבִ לּוָפה ּבְ ְלָאְך ְוֶחֶרב ׁשְ ַהּמַ
ְלָאְך.  ְלָעם ֶאת ַהּמַ ם ּבִ ה אֹוָתּה. ְלַבּסֹוף ָרָאה ּגַ ְוִהּכָ
ר  ָעָליו לֹוַמר ַרק ֶאת ֲאׁשֶ ְלָאְך ָאַמר ְלִבְלָעם ׁשֶ ַהּמַ

ר  ר ֶאת ֲאׁשֶ ַדּבֵ ּיְ ָלק ְוָאַמר ׁשֶ א ֶאל ּבָ ְלָעם ּבָ ִיְרֶצה ה׳. ּבִ
ִפיו. ים ֱאֹלִהים ּבְ ָיׂשִ

ּה, ָסְטָתה.  ְרּכָ ט - ָזָזה ִמּדַ ַוּתֵ כג 

עֹול – ַמֲעָבר ַצר. ִמׁשְ כד 

ְבִליט ֶאֶבן ְלָעם רֹוֵכב ַעל ֲאתֹונֹו – ּתַ ּבִ
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ר גּוְסָטב דֹוֶרה ְלָעם – ִצּיֵ ְלָאְך מֹוִפיַע ִלְפֵני ּבִ ַהּמַ

160  �  ּבָלָק



י ָהָאתֹון, ַוּתֹאֶמר  ח ְיהָוה ֶאת־ּפִ ְפּתַ ַוּיִ כח 

יַתִני ֶזה  י ִהּכִ יִתי ְלָך ּכִ ְלִבְלָעם: ֶמה־ָעׂשִ
ֹלׁש ְרָגִלים.  ׁשָ

י, לּו  ְלּתְ ּבִ י ִהְתַעּלַ ְלָעם ָלָאתֹון: ּכִ ַוּיֹאֶמר ּבִ כט 

יְך.  ה ֲהַרְגּתִ י ַעּתָ ָיִדי ּכִ ֶיׁש־ֶחֶרב ּבְ
ְלָעם: ֲהלֹוא ָאֹנִכי  ַוּתֹאֶמר ָהָאתֹון ֶאל־ּבִ ל 

ר־ָרַכְבּתָ ָעַלי ֵמעֹוְדָך ַעד־ַהּיֹום  ֲאֹתְנָך ֲאׁשֶ
י ַלֲעׂשֹות ְלָך ּכֹה?  ְנּתִ ן ִהְסּכַ ה ַהַהְסּכֵ ַהּזֶ

ַוּיֹאֶמר: ֹלא. 
ְרא ַוְיַגל ְיהָוה ֶאת־ֵעיֵני ִבְלָעם ַוּיַ  לא 

ֻלָפה  ֶרְך ְוַחְרּבֹו ׁשְ ּדֶ ב ּבַ ֶאת־ַמְלַאְך ְיהָוה ִנּצָ
יו.  חּו ְלַאּפָ ּתַ ׁשְ ּקֹד ַוּיִ ָידֹו, ַוּיִ ּבְ

יָת  ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַמְלַאְך ְיהָוה: ַעל־ָמה ִהּכִ לב 

ה ָאֹנִכי  לֹוׁש ְרָגִלים? ִהּנֵ ֶאת־ֲאֹתְנָך ֶזה ׁשָ
י.  ֶרְך ְלֶנְגּדִ י־ָיַרט ַהּדֶ ָטן ּכִ ָיָצאִתי ְלׂשָ
ֹלׁש  ט ְלָפַני ֶזה ׁשָ ְרַאִני ָהָאתֹון ַוּתֵ ַוּתִ לג 

ה י ַעּתָ ַני ּכִ  ְרָגִלים, אּוַלי ָנְטָתה ִמּפָ
י ְואֹוָתּה ֶהֱחֵייִתי.  ם־ֹאְתָכה ָהַרְגּתִ ּגַ

י  ְלָעם ֶאל־ַמְלַאְך ְיהָוה: ָחָטאִתי ּכִ ַוּיֹאֶמר ּבִ לד 

ֶרְך,  ּדָ ב ִלְקָראִתי ּבַ ה ִנּצָ י ַאּתָ י ּכִ ֹלא ָיַדְעּתִ
י.  ֵעיֶניָך ָאׁשּוָבה ּלִ ה ִאם־ַרע ּבְ ְוַעּתָ
ְלָעם: ֵלְך ַוּיֹאֶמר ַמְלַאְך ְיהָוה ֶאל־ּבִ  לה 

ָבר ים, ְוֶאֶפס ֶאת־ַהּדָ  ִעם־ָהֲאָנׁשִ
ֶלְך  ר, ַוּיֵ ר ֵאֶליָך ֹאתֹו ְתַדּבֵ ר־ֲאַדּבֵ ֲאׁשֶ

ֵרי ָבָלק. ְלָעם ִעם־ׂשָ ּבִ

ָעִמים.  לֹוׁש ּפְ ֹלׁש ְרָגִלים – ׁשָ ׁשָ כח 

ְך?  י – ַהִאם ָהִייִתי ְרִגיָלה ַלֲעׂשֹות ּכָ ְנּתִ ן ִהְסּכַ ַהַהְסּכֵ ל 

ַקח ֶאת ֵעיָניו ִלְראֹות.  ַוְיַגל – ּפָ לא 

ֶדֶרְך ֹלא ְנכֹוָנה,  ה הֹוֵלְך ּבְ י – ַאּתָ ֶרְך ְלֶנְגּדִ ָיַרט ַהּדֶ לב 
ר ּתֹוְקִפים ְמטֹוס אֹוֵיב  ֲאׁשֶ ָיֵמינּו, ּכַ ה. ּבְ ֶרְך ֲעֻקּמָ ּדֶ

יִלים אֹותֹו, אֹוְמִרים: ִהְצִליחּו ְלָיֵרט ֶאת  ּוַמּפִ
טֹוס.  ַהּמָ

ֶאֶפס - ֲאָבל. לה 
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ֵצא  י ָבא ִבְלָעם, ַוּיֵ ָלק ּכִ ַמע ּבָ ׁשְ ַוּיִ לו 

בּול  ר ַעל־ּגְ ִלְקָראתֹו ֶאל־ִעיר מֹוָאב ֲאׁשֶ
בּול.  ְקֵצה ַהּגְ ר ּבִ ַאְרֹנן ֲאׁשֶ

ֹלַח  ְלָעם: ֲהֹלא ׁשָ ָלק ֶאל־ּבִ ַוּיֹאֶמר ּבָ לז 

ה ֹלא־ י ֵאֶליָך ִלְקֹרא־ָלְך ָלּמָ ַלְחּתִ ׁשָ
ֶדָך.  ּבְ ָהַלְכּתָ ֵאָלי, ַהֻאְמָנם ֹלא אּוַכל ּכַ

ה־ָבאִתי  ָלק: ִהּנֵ ְלָעם ֶאל־ּבָ ַוּיֹאֶמר ּבִ לח 

ר ְמאּוָמה,  ּבֵ ה ֲהָיֹכל אּוַכל ּדַ ֵאֶליָך ַעּתָ
ִפי ֹאתֹו  ים ֱאֹלִהים ּבְ ר ָיׂשִ ָבר ֲאׁשֶ ַהּדָ

ר.  ֲאַדּבֵ
ֹבאּו ִקְרַית  ָלק, ַוּיָ ְלָעם ִעם־ּבָ ֶלְך ּבִ ַוּיֵ לט 

ֻחצֹות. 
ח ְלִבְלָעם  ּלַ ָקר ָוֹצאן, ַוְיׁשַ ָלק ּבָ ח ּבָ ְזּבַ ַוּיִ מ 

ר ִאּתֹו.  ִרים ֲאׁשֶ ְוַלּשָׂ
ְלָעם  ָלק ֶאת־ּבִ ח ּבָ ּקַ ַוְיִהי ַבּבֶֹקר ַוּיִ מא 

ם ְקֵצה  ָ ְרא ִמּשׁ ַעל, ַוּיַ מֹות ּבָ ֲעֵלהּו ּבָ ַוּיַ
ָהָעם.

ֲהֹלא - ֲהֵרי. לז 

ר ְמאּוָמה – ַהִאם ֲאִני  ּבֵ ֲהָיֹכל אּוַכל ּדַ לח 
י.  ְעּתִ ר ַעל ּדַ ָיכֹול ְלַדּבֵ

ם ָמקֹום.  ַעל – ׁשֵ מֹות ּבָ ּבָ מא 

ָלק זֹוֵבַח ּבָ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק כב

ֶמלְֶך מֹואָב חַָׁשׁש ִמּבְנֵי יְִׂשָראֵל

ִקְראּו ִמּפָסּוק א עַד ּפָסּוק כא

ן ִצּפֹור, ֶמֶלְך מֹוָאב? ָלק ּבֶ ׁש ּבָ ה ָחׁשַ א. ִמּמָ  .1

ה? יל ֶאת ַעּמֹו? ָמה ָעׂשָ ן ִצּפֹור ְלַהּצִ ָלק ּבֶ ְכֵנן ּבָ יַצד ּתִ ב. ּכֵ  

לֹוַמר ֱאלִֹהים  ֹער ֵאינֹו ִעְבִרי ּוְבָכל ֹזאת הּוא ְנִביא ֱאלִֹהים, ּכְ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ּבִ  .2

ל  ר ׁשֶ ׁשֶ ְך ַעל ַהּקֶ ר ִלְלֹמד ִמּכָ יַצד ִלְפֹעל. ָמה ֶאְפׁשָ ה ֵאָליו ְואֹוֵמר לֹו ּכֵ ּלֶ ִמְתּגַ

ים ֲאֵחִרים? ֱאלִֹהים ִעם ַעּמִ

ְלָעם לֹא ָהָיה מּוָכן  ל ֶמֶלְך מֹוָאב, ּבִ ַלַחת ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ׁשְ ת ַהּמִ ִנּיַ א. ְלַאַחר ּפְ  .3

ָרֵאל. ַמּדּוַע? ל ֶאת ַעם ִיׂשְ ֶלְך ְלַקּלֵ ל ַהּמֶ תֹו ׁשֶ ׁשָ ּקָ ם ֶאת ּבַ ְלַקּיֵ

ָלק? ַלח ּבָ ׁשָּ ה ׁשֶ ִנּיָ ְ ַלַחת ַהּשׁ ׁשְ י ַהּמִ ה ַהחֹוֶזֶרת ִמּפִ ׁשָ ּקָ ְלָעם ַלּבַ ים ּבִ ב. ַמּדּוַע ִהְסּכִ  

ִליחּות? ְ ְלָעם ֶאת ַהּשׁ ִביא ּבִ ל ַעל ַעְצמֹו ַהּנָ ַנאי ִקּבֵ ֵאיֶזה ּתְ ג. ּבְ  

תּוב: ָפסּוק כ׳ ּכָ ּבְ  

ְלָעם ַלְיָלה ַוּיֹאֶמר לֹו: ֹבא ֱאֹלִהים ֶאל ּבִ  ַוּיָ
ם, ים קּום ֵלְך ִאּתָ אּו ָהֲאָנׁשִ  ִאם ִלְקֹרא ְלָך ּבָ

ר ֵאֶליָך ר ֲאַדּבֵ ָבר ֲאׁשֶ ְוַאְך ֶאת־ַהּדָ
 

ה. ֹאתֹו ַתֲעׂשֶ

ְלָעם? ה ה׳ ֶאת ּבִ א. ָמה ִצּוָ  .4

ְלָעם? ה ִהְזִהיר ה׳ ֶאת ּבִ ב. ִמּמָ  
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סיפור בלעם הוא סיפור 
חריג בתורה ומעורר 
שאלות רבות והרבה 

קשיים.
לעניות דעתנו, אין צורך 

להיכנס לפרשנויות ולפרטי 
פרטים. חשוב שהתלמידים 

יכירו את התוכן. צריך 
להבהיר, שבעולם הקדום 

היה מקובל להזמין 
קוסמים או מכשפים לקלל 

מתוך אמונה שהקללה 

היה נהוג לתת לנביא 
מתנות על שרות שנתן. 

במקרה זה על שקילל את 
ישראל.



ּבִלְעָם וֲַאתֹונֹו יָצְאּו לְמֹואָב

ִקְראּו ִמּפָסּוק כב עַד ּפָסּוק לה

סּוִקים  ָבר? )ּפְ ה ַהּדָ יַצד ַנֲעׂשָ ֶרְך – ּכֵ ּדֶ ְלָעם ּבַ ב ֶאת ּבִ ֱאלִֹהים ֶהְחִליט ְלַעּכֵ  .1

כב-כז(

ָרה לֹו ִעם  ּקָ ִעְקבֹות ָמה ׁשֶ ְלָעם ּבְ ֲערּו: ֵאילּו ְרָגׁשֹות ִהְתעֹוְררּו ֵאֶצל ּבִ ׁשַ  .2

ָהָאתֹון?

ירּו. ֶאְמָצעּות ָהָאתֹון? ַהְסּבִ ְלָעם ּבְ ַמּדּוַע ָרָצה ֱאלִֹהים ְלַהֲעִניׁש ֶאת ּבִ  .3

ּבִלְעָם נִפְּגָׁש עִם ּבָלָק ּבְמֹואָב

ִקְראּו ִמּפָסּוק לו עַד ּפָסּוק מא

ַעם  ּפַ ֵרב ָלבֹוא ּבַ ּסֵ ְלָעם ַעל ׁשֶ ָלק ֶנֱעַלב ִמּבִ ּבָ ר ָלַדַעת ׁשֶ ֵאיְך ֶאְפׁשָ  .1

סּוק לז( ָהִראׁשֹוָנה? )ּפָ

ָלק? ְפֵני ּבָ ְלָעם ּבִ ק ּבִ יַצד ִהְצַטּדֵ ּכֵ  .2

סּוִקים לו, מ( בֹוד ְלִבְלָעם? )ּפְ ָלק חֹוֵלק ּכָ יַצד ּבָ ּכֵ  .3

ָלק? ְקַות ּבָ ּפּור ִמּתִ ה ׁשֹוֶנה סֹוף ַהּסִ ּמֶ ּבַ  .4

סֹוף ּדָבָר

ָרֵאל. ִביב ַעל ַעם ִיׂשְ ִקיף ִמּסָ ַעל ְוִהׁשְ ית ַהּבַ ַמת ּבֵ ְלָעם ָעָלה ַעל ּבָ ּבִ

ָרָכה: ּבְ ָרֵאל ּבַ ֵרְך ֶאת ִיׂשְ ָרֵאל הּוא ּבֵ ל ֶאת ִיׂשְ ְמקֹום ְלַקּלֵ ּבִ

ָרֵאל״ ֹנֶתיָך ִיׂשְ ּכְ בּו ֹאָהֶליָך ַיֲעֹקב ִמׁשְ ״ַמה ֹטּ
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2, 3. יש להניח שבלעם 
הרגיש את עצמו מושפל 
שהאתון ראתה את מה 

שהוא לא ראה. הוא הבין 
שאינו יכול לרצות גם את 
בלק המבקש שיקלל את 

ישראל וגם את אלהים 
שאמרו לו במפורש: לא 

תאר את העם כי ברוך הוא 
)פסוק יב(.

במשפט: "מה טובו אוהליך 
יעקב" מתחילה תפילת 

שחרית. לפי רב עמרם גאון 
נהוג לאומרה מיד בכניסה.



ּבְֶפֶרק לב ְמסָֻּפר:

 ּבְנֵי ֵׁשבֶט ְראּובֵן וְגָד ּבִּקְׁשּו לְהִָּׁשֵאר
ּבְעֵבֶר ַהּיְַרּדֵן הִַּמזְָרִחי

ְכנֹו: ּמּוִדים. ִקְראּו ֶאת ּתָ ָתְכִנית ַהּלִ ֶרק לב ֵאינֹו ּבְ ּפֶ

ֶבט ֵני ׁשֵ ׁשּו ּבְ ּקְ ְזָרִחי, ּבִ ן ַהּמִ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ָטִחים ּבְ ְבׁשּו ׁשְ ָרֵאל ּכָ ֵני ִיׂשְ ּבְ ְלַאַחר ׁשֶ

ֶהם י ָהיּו ּבָ אֹוָתם ֲאזֹוִרים, ּכִ ה ָלֶהם ְלִהְתַנֵחל ּבְ ְרׁשֶ ּיַ ה, ׁשֶ ד ִמּמׁשֶ ֶבט ּגָ ְראּוֵבן ְוׁשֵ

ד ּוְראּוֵבן. ְבֵטי ּגָ ל ׁשִ ְקֶנה ָהַרב ׁשֶ ְטֵחי ִמְרֶעה ַלּמִ ׁשִ

ְלָחָמה ט ֵמַהּמִ ּמֵ ּתַ ד רֹוִצים ְלִהׁשְ ֶבט ּגָ ֶבט ְראּוֵבן ְוׁשֵ ֵני ׁשֵ ּבְ ב ׁשֶ ה ָחׁשַ מׁשֶ

ַנַען. ְלִכּבּוׁש ֶאֶרץ ּכְ

ַנַען. ּבּוׁש ֶאֶרץ ּכְ ְלָחָמה ַעל ּכִ ּמִ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ָנָתם ְלִהׁשְ ַכּוָ ׁש ּבְ ּיֵ ֵהם ִהְבִטיחּו ׁשֶ

יֶהם, ֶאת ַיְלֵדיֶהם ְזָרִחי ֶאת ְנׁשֵ ן ַהּמִ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ִאיר ּבְ ִנים ְלַהׁשְ ּוְ ֵהם ִמְתּכַ

ַנַען, ָיׁשּובּו ֶאל ַנֲחלֹוֵתיֶהם ֶאֶרץ ּכְ ְלָחָמה ּבְ ֵמר ַהּמִ ּגָ ר ּתִ ֲאׁשֶ ְוֶאת ֹצאָנם, ְוַרק ּכַ

ן. ְרּדֵ ֵעֶבר ַלּיַ ּמֵ ׁשֶ

ה ִחּלָ פּו ּתְ ּתְ ּתַ ׁשְ ּיִ ְתַנאי ׁשֶ ְזָרִחי, ּבִ ן ַהּמִ ְרּדֵ ים ָלֵתת ָלֶהם ֶאת ֵעֶבר ַהּיַ ה ִהְסּכִ מׁשֶ

ִהְבִטיחּו. מֹו ׁשֶ ִכּבּוׁש ָהָאֶרץ, ּכְ ּבְ

לּו ַעל ַעְצָמם ד ּוְראּוֵבן ִקּבְ ֵני ּגָ ּבְ

ַנאי. ֶאת ַהּתְ

ן ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ב ּבְ ֵ ֲעֹבר ְזַמן ִהְתַיּשׁ ּכַ

ה. ֶ ֶבט ְמַנּשׁ ם ֲחִצי ׁשֵ ְזָרִחי ּגַ ַהּמִ
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אחרי שהתלמידים למדו על 
כיבוש עבר הירדן המזרחי, 
יש להניח שיתעניינו לדעת 
אם השבטים התנחלו שם.

בעזרת התוכן ֵידעו 
התלמידים, שלא כל 

השבטים התנחלו בעבר 



ֵסֶפר
ְּדָבִרים

י ּתֹוָרה ׁשֵ ת ֻחְמּ ֲחֵמׁשֶ י ְוָהַאֲחרֹון ּבַ ֶפר ַהֲחִמיׁשִ ַהּסֵ

ֶפֶרק א ה ּבְ ִנּיָ ְ ה ַהּשׁ ּלָ י ַהּמִ ָבִרים ַעל ּפִ ִנְקָרא ּדְ

ָפסּוק א. ּבְ

ְצוֹות ים ִמן ַהּמִ תּוִבים ַרּבִ ָבִרים ּכְ ֵסֶפר ּדְ ּבְ

ָפִרים ַהּקֹוְדִמים. ּסְ תּוִבים ּבַ ּכְ ים ׁשֶ ְוַהֻחּקִ

ל ָהָעם, ה ֶאל ּכָ ְבֵרי מׁשֶ תּוִבים ּדִ ָבִרים ּכְ ֵסֶפר ּדְ ּבְ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ִעים ִליִציַאת ּבְ ָנה ָהַאְרּבָ ָ ּשׁ ֶאְמרּו ּבַ ּנֶ ׁשֶ

ר ֶאל ּבֵ ּדִ ָבִרים ָהַאֲחרֹוִנים ׁשֶ ְצַרִים, ְוֵכן ַהּדְ ִמּמִ

ָהָעם ִלְפֵני מֹותֹו.
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ֶּפֶרק א

ל־ ה ֶאל־ּכָ ר מׁשֶ ּבֶ ר ּדִ ָבִרים ֲאׁשֶ ה ַהּדְ ֵאּלֶ א 

ֲעָרָבה מֹול  ר ּבָ ְדּבָ ּמִ ן ּבַ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ
אָרן ּוֵבין־ּתֶֹפל ְוָלָבן ַוֲחֵצֹרת  ין־ּפָ סּוף ּבֵ

ְוִדי ָזָהב. 
ִעיר ַעד  ֶרְך ַהר־ׂשֵ ר יֹום ֵמֹחֵרב ּדֶ ַאַחד ָעׂשָ ב 

ְרֵנַע.  ָקֵדׁש ּבַ
ר ֹחֶדׁש  י־ָעׂשָ ּתֵ ַעׁשְ ָנה, ּבְ ִעים ׁשָ ַאְרּבָ ַוְיִהי ּבְ ג 

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ה ֶאל־ּבְ ר מׁשֶ ּבֶ ֶאָחד ַלֹחֶדׁש, ּדִ ּבְ
ה ְיהָוה ֹאתֹו ֲאֵלֶהם.  ר ִצּוָ ֹכל ֲאׁשֶ ּכְ

ר  ַאֲחֵרי ַהּכֹתֹו ֶאת ִסיֹחן ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי ֲאׁשֶ ד 

ן  ׁשָ ּבֹון, ְוֶאת עֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ ֶחׁשְ ב ּבְ יֹוׁשֵ
ֶאְדֶרִעי.  ֹרת ּבְ ּתָ ַעׁשְ ב ּבְ ר־יֹוׁשֵ ֲאׁשֶ

ה  ֶאֶרץ מֹוָאב, הֹוִאיל מׁשֶ ן ּבְ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ּבְ ה 

ֵאר ֶאת־ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ֵלאֹמר:  ּבֵ
ֹחֵרב ֵלאֹמר,  ר ֵאֵלינּו ּבְ ּבֶ ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ּדִ ו 

ה. ָהר ַהּזֶ ֶבת ּבָ ַרב־ָלֶכם ׁשֶ
נּו ּוְסעּו ָלֶכם ּוֹבאּו ַהר ָהֱאֹמִרי ְוֶאל־ ּפְ ז 

ֶגב  ֵפָלה ּוַבּנֶ ְ ֲעָרָבה ָבָהר ּוַבּשׁ ֵכָניו ּבָ ל־ׁשְ ּכָ
ָבנֹון ַעד־ ַנֲעִני ְוַהּלְ ם ֶאֶרץ ַהּכְ ּוְבחֹוף ַהּיָ

ָרת. ֹדל ְנַהר־ּפְ ָהר ַהּגָ ַהּנָ
י ִלְפֵניֶכם ֶאת־ָהָאֶרץ, ּבֹאּו ּוְרׁשּו  ְרֵאה ָנַתּתִ ח 

ע ְיהָוה ַלֲאֹבֵתיֶכם  ּבַ ר ִנׁשְ ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ָלֵתת ָלֶהם 

ּוְלַזְרָעם ַאֲחֵריֶהם.
ֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר: ֹלא־ ָוֹאַמר ֲאֵלֶכם ּבָ ט 

ֵאת ֶאְתֶכם.  י ׂשְ אּוַכל ְלַבּדִ
ֶכם ַהּיֹום  ה ֶאְתֶכם, ְוִהּנְ ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ִהְרּבָ י 

ַמִים ָלרֹב. ָ כֹוְכֵבי ַהּשׁ ּכְ

ְדָבָריו הּוא  ר ֶאל ָהָעם. ּבִ ּבֵ ה ּדִ ר: מׁשֶ ֶפֶרק א ְמֻסּפָ ּבְ
רּו ָלֶהם,  ּקָ ֹאָרעֹות ַהֲחׁשּוִבים ׁשֶ יר ָלֶהם ֶאת ַהּמְ ִהְזּכִ
יר  ר, ְוֹלא ִהּכִ ְדּבָ ּמִ דֹול ֵמָהָעם ֵמת ּבַ ֵחֶלק ּגָ ּום ׁשֶ ִמּשׁ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ּבְ ה ָהָיה ְמֻעְנָין ׁשֶ ָרה. מׁשֶ ּקָ ל ָמה ׁשֶ ֶאת ּכָ

ל  ם ֶאת ּכָ ה׳ ּוְלַקּיֵ ֲעֵליֶהם ְלַהֲאִמין ּבַ ְך ׁשֶ ָיִבינּו ִמּכָ
ּתֹוָרה. תּוב ּבַ ַהּכָ

ָנה ֵמָאז  ִעים ׁשָ ָנה – ָעְברּו ַאְרּבָ ִעים ׁשָ ַאְרּבָ ַוְיִהי ּבְ ג 
ְצַרִים. ֵצאָתם ִמּמִ

ר הּוא  ר ֹחֶדׁש – ַהֹחֶדׁש ָהַאַחד־ָעׂשָ י־ָעׂשָ ּתֵ ַעׁשְ  
ר.  ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ י ְסִפיַרת ִיׂשְ ָבט ַעל ּפִ ֹחֶדׁש ׁשְ

יק. ַרב־ָלֶכם – ַמְסּפִ ו 

ׁשּו. ְכּבְ ְרׁשּו – ּתִ ח 

ה ְוָכֵבד  ֵאת ֶאְתֶכם – ֶזה ָקׁשֶ י ׂשְ ֹלא־אּוַכל ְלַבּדִ ט 
ְלַהְנִהיג ֶאת ָהָעם ְלַבד.

ּדְבִָרים  �  167



ֶכם  ְיהָוה ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶכם ֹיֵסף ֲעֵליֶכם ּכָ יא 

ר  ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ָעִמים, ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ּכַ ֶאֶלף ּפְ
ָלֶכם. 

ֲאֶכם  י, ָטְרֲחֶכם ּוַמּשַׂ א ְלַבּדִ ֵאיָכה ֶאּשָׂ יב 

ְוִריְבֶכם. 
ים ֲחָכִמים ּוְנֹבִנים ִויֻדִעים  ָהבּו ָלֶכם ֲאָנׁשִ יג 

יֶכם. ָראׁשֵ יֵמם ּבְ ְבֵטיֶכם, ַוֲאׂשִ ְלׁשִ
ר־ ָבר ֲאׁשֶ ֲענּו ֹאִתי, ַוּתֹאְמרּו: טֹוב־ַהּדָ ַוּתַ יד 

ְרּתָ ַלֲעׂשֹות.  ּבַ ּדִ
ים  ְבֵטיֶכם, ֲאָנׁשִ י ׁשִ ח ֶאת־ָראׁשֵ ָוֶאּקַ טו 

ים  ן אֹוָתם ָראׁשִ ֲחָכִמים ִויֻדִעים ָוֶאּתֵ
ֵרי  ֵרי ֵמאֹות ְוׂשָ ֵרי ֲאָלִפים ְוׂשָ ֲעֵליֶכם, ׂשָ

ְבֵטיֶכם.  ֹרת ְוׁשְֹטִרים ְלׁשִ ֵרי ֲעׂשָ ים ְוׂשָ ִ ֲחִמּשׁ
ֵעת ַהִהוא  ה ֶאת־ׁשְֹפֵטיֶכם ּבָ ָוֲאַצּוֶ טז 

ם ֶצֶדק  ַפְטּתֶ ין־ֲאֵחיֶכם ּוׁשְ ֹמַע ּבֵ ֵלאֹמר, ׁשָ
רֹו.  ין־ִאיׁש ּוֵבין־ָאִחיו ּוֵבין ּגֵ ּבֵ

ֹדל  ּגָ ֹטן ּכַ ּקָ ט ּכַ ּפָ ׁשְ ּמִ ירּו ָפִנים ּבַ ֹלא־ַתּכִ יז 

י  ֵני־ִאיׁש ּכִ ָמעּון, ֹלא ָתגּורּו ִמּפְ ׁשְ ּתִ
ר  ָבר ֲאׁשֶ ט ֵלאֹלִהים הּוא, ְוַהּדָ ּפָ ׁשְ ַהּמִ
יו. ַמְעּתִ ְקִרבּון ֵאַלי ּוׁשְ ם ּתַ ה ִמּכֶ ִיְקׁשֶ
ל־ ֵעת ַהִהוא ֶאת ּכָ ה ֶאְתֶכם ּבָ ָוֲאַצּוֶ יח 

ֲעׂשּון.  ר ּתַ ָבִרים ֲאׁשֶ ַהּדְ
דֹול  ר ַהּגָ ְדּבָ ל־ַהּמִ ֶלְך ֶאת ּכָ ע ֵמֹחֵרב ַוּנֵ ּסַ ַוּנִ יט 

ֶרְך ַהר  ר ְרִאיֶתם ּדֶ ְוַהּנֹוָרא ַההּוא ֲאׁשֶ
ה ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ֹאָתנּו,  ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ָהֱאֹמִרי ּכַ

ְרֵנַע.  ֹבא ַעד ָקֵדׁש ּבַ ַוּנָ
אֶתם ַעד־ַהר ָהֱאֹמִרי  ָוֹאַמר ֲאֵלֶכם: ּבָ כ 

ר־ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ֹנֵתן ָלנּו. ֲאׁשֶ

לּונֹוֵתיֶכם  ֲאֶכם ְוִריְבֶכם – ּתְ ָטְרֲחֶכם ּוַמּשַׂ יב 
ֶכם.  ּלָ ִריבֹות ׁשֶ ְוַהּמְ

ה ָאַמר  ט – מׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ירּו ָפִנים ּבַ ֹלא־ַתּכִ ּּיז 
יִרים ֶאת  ִאּלּו ֵאיְנֶכם ַמּכִ בּו ּכְ ְחׁשְ ֹוְפִטים: ּתַ ַלּשׁ
ֶוה. ֹאֶפן ׁשָ ְתַיֲחסּו ֲאֵליֶהם ּבְ ֵפט. ּתִ ָ ִאים ְלִהּשׁ ַהּבָ

ֹוְפִטים  ה אֹוֵמר ַלּשׁ ֵני־ִאיׁש – מׁשֶ ֹלא ָתגּורּו ִמּפְ  
ט ֶצֶדק. ּפַ ּפֹט ִמׁשְ ּלֹא ִיְפֲחדּו ִלׁשְ ׁשֶ
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ְרֵאה ָנַתן ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ְלָפֶניָך ֶאת־ָהָאֶרץ,  כא 

ר ְיהָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹבֶתיָך  ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ֲעֵלה ֵרׁש ּכַ
ָחת. יָרא ְוַאל־ּתֵ ָלְך ַאל־ּתִ

ְלָחה  ֶכם ַוּתֹאְמרּו ִנׁשְ ּלְ ְקְרבּון ֵאַלי ּכֻ ַוּתִ כב 

רּו־ָלנּו ֶאת־ָהָאֶרץ,  ים ְלָפֵנינּו ַוַיְחּפְ ֲאָנׁשִ
ר ַנֲעֶלה־ ֶרְך ֲאׁשֶ ָבר ֶאת ַהּדֶ בו ֹאָתנּו ּדָ ְוָיׁשִ

ר ָנֹבא ֲאֵליֶהן. ּה ְוֵאת ֶהָעִרים ֲאׁשֶ ּבָ
ֵנים  ם ׁשְ ח ִמּכֶ ָבר, ָוֶאּקַ ֵעיַני ַהּדָ יַטב ּבְ ַוּיִ כג 

ֶבט. ָ ים ִאיׁש ֶאָחד ַלׁשּ ר ֲאָנׁשִ ָעׂשָ
ּכֹל,  ֹבאו ַעד־ַנַחל ֶאׁשְ ֲעלּו ָהָהָרה ַוּיָ ְפנּו ַוּיַ ַוּיִ כד 

לּו ֹאָתּה. ַוְיַרּגְ
ִרי ָהָאֶרץ ַוּיֹוִרדּו ֵאֵלינּו,  ְקחּו ְבָיָדם ִמּפְ ַוּיִ כה 

בּו ֹאָתנּו ָדָבר ַוּיֹאְמרּו טֹוָבה ָהָאֶרץ  ׁשִ ַוּיָ
ר־ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֹנֵתן ָלנּו. ֲאׁשֶ

י ְיֹהָוה  ְמרּו ֶאת ּפִ ְוֹלא ֲאִביֶתם ַלֲעֹלת, ַוּתַ כו 

ֱאֹלֵהיֶכם.
ְנַאת ְיהָוה  ׂשִ ָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶכם ַוּתֹאְמרּו: ּבְ ַוּתֵ כז 

ֹאָתנּו הֹוִציָאנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ָלֵתת ֹאָתנּו 
ִמיֵדנּו.  ַיד ָהֱאֹמִרי ְלַהׁשְ ּבְ

ָאָנה ֲאַנְחנּו ֹעִלים ַאֵחינּו ֵהַמּסּו  כח 

ּנּו  דֹול ָוָרם ִמּמֶ ֶאת־ְלָבֵבנּו ֵלאֹמר, ַעם ּגָ
ֵני  ָמִים, ְוַגם־ּבְ ָ ּשׁ ֹדֹלת ּוְבצּוֹרת ּבַ ָעִרים ּגְ

ם.  ֲעָנִקים ָרִאינּו ׁשָ
ָוֹאַמר ֲאֵלֶכם: ֹלא־ַתַעְרצּון ְוֹלא־ִתיְראּון  כט 

ֵמֶהם. 
ֵחם  ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ַהֹהֵלְך ִלְפֵניֶכם הּוא ִיּלָ ל 

ִמְצַרִים  ֶכם ּבְ ה ִאּתְ ר ָעׂשָ ֹכל ֲאׁשֶ ָלֶכם, ּכְ
ְלֵעיֵניֶכם.

ְפַחד. ָחת - ַאל ּתִ יָרא ְוַאל־ּתֵ ַאל־ּתִ כא 

לּו. רּו - ְיַרּגְ ַיְחּפְ כב 

ּּּ

ְוֹלא ֲאִביֶתם – ֹלא ְרִציֶתם. כו 

ְדַבר  ם ַלֲעׂשֹות ּכִ ְדּתֶ י ְיהָוה – ִהְתַנּגַ ְמרּו ֶאת ּפִ ַוּתַ  
ה׳.

ם. ִלְפָעִמים אֹוְמִרים  ם ְוִהְתאֹוַנְנּתֶ ַעְסּתֶ ָרְגנּו – ּכְ ַוּתֵ כז 
ן.  ה ְלִהְתאֹוֵנן ָאָדם ִנְרּגָ ְרּבֶ ּמַ ַעל ָאָדם ׁשֶ

ֵהַמּסּו ֶאת־ְלָבֵבנּו – ִהְפִחידּו אֹוָתנּו. כח 
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ֲאָך ְיהָוה  ר ְנׂשָ ר ָרִאיָת ֲאׁשֶ ר ֲאׁשֶ ְדּבָ ּוַבּמִ לא 

ָכל־ נֹו ּבְ א־ִאיׁש ֶאת־ּבְ ר ִיּשָׂ ֲאׁשֶ ֱאֹלֶהיָך ּכַ
ם ַעד־ּבֲֹאֶכם ַעד־ ר ֲהַלְכּתֶ ֶרְך ֲאׁשֶ ַהּדֶ

ה.  קֹום ַהּזֶ ַהּמָ
יהָוה  ה ֵאיְנֶכם ַמֲאִמיִנם ּבַ ָבר ַהּזֶ ּוַבּדָ לב 

ֱאֹלֵהיֶכם. 
ֶרְך ָלתּור ָלֶכם ָמקֹום  ּדֶ ַהֹהֵלְך ִלְפֵניֶכם ּבַ לג 

ֶרְך  ּדֶ ֵאׁש ַלְיָלה ַלְרֹאְתֶכם ּבַ ַלֲחֹנְתֶכם, ּבָ
ְלכּו־ָבּה ּוֶבָעָנן יֹוָמם.  ר ּתֵ ֲאׁשֶ

ְקֹצף  ְבֵריֶכם, ַוּיִ ַמע ְיהָוה ֶאת־קֹול ּדִ ׁשְ ַוּיִ לד 

ַבע ֵלאֹמר:  ָ ּשׁ ַוּיִ
ה ַהּדֹור  ים ָהֵאּלֶ ֲאָנׁשִ ִאם־ִיְרֶאה ִאיׁש ּבָ לה 

ר  ה, ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ ָהָרע ַהּזֶ
י ָלֵתת ַלֲאֹבֵתיֶכם. ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ

ה ה הּוא ִיְרֶאּנָ ן־ְיֻפּנֶ ֵלב ּבֶ זּוָלִתי ּכָ  לו 

ּה  ַרְך־ּבָ ר ּדָ ן ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ְולֹו־ֶאּתֵ
א ַאֲחֵרי ְיהָוה.  ר ִמּלֵ ּוְלָבָניו, ַיַען ֲאׁשֶ

ְגַלְלֶכם ֵלאֹמר,  ף ְיהָוה ּבִ י ִהְתַאּנַ ם־ּבִ ּגַ לז 

ם.  ה ֹלא־ָתֹבא ׁשָ ם־ַאּתָ ּגַ
ן־נּון ָהֹעֵמד ְלָפֶניָך הּוא ָיֹבא  ַע ּבִ ְיהֹוׁשֻ לח 

ה י־הּוא ַיְנִחֶלּנָ ק ּכִ ה, ֹאתֹו ַחּזֵ ּמָ  ׁשָ
ָרֵאל.  ֶאת־ִיׂשְ

ם ָלַבז ִיְהֶיה ּוְבֵניֶכם  ר ֲאַמְרּתֶ ֶכם ֲאׁשֶ ְוַטּפְ לט 

ה ָיֹבאּו  ר ֹלא־ָיְדעּו ַהּיֹום טֹוב ָוָרע ֵהּמָ ֲאׁשֶ
ה ְוֵהם ִייָרׁשּוָה.  ֶנּנָ ה, ְוָלֶהם ֶאּתְ ּמָ ׁשָ

ֶרְך  ָרה ּדֶ ְדּבָ נּו ָלֶכם, ּוְסעּו ַהּמִ ם ּפְ ְוַאּתֶ מ 

ַים־סּוף. 

ַעס ְמאֹוד. ְקֹצף – ּכָ ַוּיִ לד 

 ... ֵני ׁשֶ ַיַען – ִמּפְ לו 

ַעס ְמאֹוד. ף – ּכָ ִהְתַאּנַ לז 

ְפִקידֹו  א ֶאת ּתַ ּיּוַכל ְלַמּלֵ ֵדי ׁשֶ ק – ּכְ ֹאתֹו ַחּזֵ לח 
ַמְנִהיג ַאֲחֶריָך. ּכְ
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ֲענּו ַוּתֹאְמרּו ֵאַלי: ָחָטאנּו ַליהָוה ֲאַנְחנּו  ַוּתַ מא 

נּו ְיהָוה  ר־ִצּוָ ֹכל ֲאׁשֶ ַנֲעֶלה ְוִנְלַחְמנּו ּכְ
ֵלי ִמְלַחְמּתֹו  רּו ִאיׁש ֶאת־ּכְ ְחּגְ ֱאֹלֵהינּו, ַוּתַ

ִהינּו ַלֲעֹלת ָהָהָרה.  ַוּתָ
ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי: ֱאֹמר ָלֶהם: ֹלא ַתֲעלּו  מב 

ֶכם, ְוֹלא  ִקְרּבְ י ּבְ י ֵאיֶנּנִ ֲחמּו ּכִ ְוֹלא־ִתּלָ
ְגפּו ִלְפֵני ֹאְיֵביֶכם.  ּנָ ּתִ

ְמרּו  ם, ַוּתַ ַמְעּתֶ ר ֲאֵליֶכם ְוֹלא ׁשְ ָוֲאַדּבֵ מג 

ֲעלּו ָהָהָרה. ִזדּו ַוּתַ י ְיהָוה ַוּתָ ֶאת־ּפִ
ָהר ַההּוא  ב ּבָ ֵצא ָהֱאֹמִרי ַהּיֹׁשֵ ַוּיֵ מד 

יָנה  ֲעׂשֶ ר ּתַ ֲאׁשֶ פּו ֶאְתֶכם ּכַ ְרּדְ ִלְקַראְתֶכם ַוּיִ
ִעיר ַעד־ ׂשֵ תּו ֶאְתֶכם ּבְ ּכְ ֹבִרים, ַוּיַ ַהּדְ

ָחְרָמה. 
ַמע  ְבּכּו ִלְפֵני ְיהָוה, ְוֹלא־ׁשָ בּו ַוּתִ ׁשֻ ַוּתָ מה 

ֹקְלֶכם ְוֹלא ֶהֱאִזין ֲאֵליֶכם.  ְיהָוה ּבְ
ר  ִמים ֲאׁשֶ ּיָ ים ּכַ בּו ְבָקֵדׁש ָיִמים ַרּבִ ׁשְ ַוּתֵ מו 

ם.  ְבּתֶ ְיׁשַ

ֵלי ִמְלַחְמּתֹו – רּו ִאיׁש ֶאת־ּכְ ְחּגְ ַוּתַ  מא 
ק. ֶנׁשֶ ם ּבְ ְדּתֶ ִהְצַטּיַ

ם.  ִהינּו - ֲהַעְזּתֶ ַוּתָ  

ָנה ֶנֶגד ֱאֹלִהים. ַכּוָ ָזדֹון, ּבְ יֶתם ּבְ ִזדּו – ֲעׂשִ ַוּתָ מג 

בֹוִרים  ַהּדְ מֹו ׁשֶ ֹבִרים – ּכְ יָנה ַהּדְ ֲעׂשֶ ר ּתַ ֲאׁשֶ ּכַ מד 
ֶרת. ּוֶ ְתָקֵרב ַלּכַ ּמִ ַמְתִקיפֹות ְועֹוְקצֹות ִמי ׁשֶ

תּו – ִהּכּו. ּכְ ַוּיַ  

מּוָרה. ָמָדה ַהּגְ ַעד־ָחְרָמה – ַעד ַלַהׁשְ  

ֶּפֶרק ב

ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה ֵאַלי ֵלאֹמר: ַרב־ָלֶכם ֹסב  א 

נּו ָלֶכם ָצֹפָנה: ה ּפְ ֶאת־ָהָהר ַהּזֶ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק א

חְָדַׁשיִם לִפְנֵי הַּכְנִיָסה לָאֶָרץ נָאַם מֶׁשה לִפְנֵי ּבְנֵי יְִׂשָראֵל

ָבָריו: ר ּדְ ִרים. ִקְראּו ֶאת ִעּקַ ה ְוֶהְסּבֵ ל מׁשֶ אּומֹו ׁשֶ סּוִקים ִמּנְ ִלְפֵניֶכם ִקְטֵעי ּפְ

ר: ְלׁשֹוָנם:          ַהֶהְסּבֵ ה ּכִ ְבֵרי מׁשֶ    ּדִ

ֵני טּוִרים: ׁשְ י ְקבּוצֹות ְוִכְתבּו ּבִ ּתֵ ה ִלׁשְ ל מׁשֶ ָבָריו ׁשֶ ר ּדְ נּו ֶאת ִעּקַ ַמּיְ

ה ר מׁשֶ ָמה ִסּפֵ

ל ָהָעם? ל ָהָעם?                            ַעל ֲעִתידֹו ׁשֶ ַעל ֲעָברֹו ׁשֶ

ְפִקיִדים. ֲעֵלי ּתַ יִתי ּבַ   ִמּנִ

ה קֹול ֱאלִֹהים ְוִנּסָ ַמע ּבְ   ָהָעם לֹא ׁשָ

ֱעַנׁש. ּנֶ ד ְלַאַחר ׁשֶ ֵנס ִלְכַנַען ִמּיָ    ְלִהּכָ

ַמן ָלֵצאת ִלְכּבׁש ֶאת  יַע ַהּזְ   ִהּגִ

ַנַען.    ֶאֶרץ ּכְ

ֶצֶדק. ּפֹט ּבְ ֹוְפִטים ִלׁשְ יִתי ַעל ַהּשׁ   ִצּוִ

ֲהִליָכה ָרֵאל ּבַ   ה׳ ֶהֱעִניׁש ֶאת ַעם ִיׂשְ

ָנה, ְוֵהִמית ִעים ׁשָ ְך ַאְרּבָ ֶמׁשֶ ר ּבְ ְדּבָ ּמִ    ּבַ

ְצַרִים.  ל ַהּיֹוְצִאים ִמּמִ ר ֶאת ּכָ ְדּבָ ּמִ    ּבַ

ֵתאּוֵריֶהם.   ִהְפִחידּו ֶאת ָהָעם ּבְ

א. ְנִהיג ַהּבָ ַע ִנְבַחר ִלְהיֹות ַהּמַ   ְיהֹוׁשֻ

ְבֵטיֶכם, י ׁשִ ח ֶאת ָראׁשֵ ָוֶאּקַ  

ן  ים ֲחָכִמים ִויֻדִעים, ָוֶאּתֵ ֲאָנׁשִ  
ים ֲעֵליֶכם. אֹוָתם ָראׁשִ

י  ְמרּו ֶאת ּפִ ם, ַוּתַ ַמְעּתֶ ְולֹא ׁשְ  

ֲעלּו ָהָהָרה. ה׳... ַוּתַ
ר  ּבֹאּו ּוְרׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ  

ע ה׳ ַלֲאֹבֵתיֶכם. ּבַ ִנׁשְ
ין ִאיׁש ּוֵבין  ם ֶצֶדק ּבֵ ַפְטּתֶ ּוׁשְ  

רֹו. ָאִחיו ּוֵבין ּגֵ
ה  ִאם ִיְרֶאה... ַהּדֹור ָהָרע ַהּזֶ  

ֵאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה.

ַאֵחינּו ֵהַמּסּו ֶאת ְלָבֵבנּו   

ֹדלֹת ּוְבצּוֹרת  ֵלאֹמר:... ָעִרים ּגְ
ֵני ֲעָנִקים  ָמִים, ְוַגם ּבְ ָ ּשׁ ּבַ

ם. ָרִאינּו ׁשָ
ן נּון ָהֹעֵמד ְלָפֶניָך  ַע ּבִ ְיהֹוׁשֻ  

ה. ּמָ הּוא ָיֹבא ׁשָ
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תּוב: ְפסּוִקים ל-לא ּכָ ּבִ  .3

סּוק ל ּפָ

ֵחם ָלֶכם, ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ַהֹהֵלְך ִלְפֵניֶכם הּוא ִיּלָ
ִמְצַרִים ְלֵעיֵניֶכם. ֶכם ּבְ ה ִאּתְ ר ָעׂשָ ֹכל ֲאׁשֶ ּכְ

סּוק לא ּפָ

ֲאָך ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ר ְנׂשָ ר ָרִאיָת ֲאׁשֶ ר ֲאׁשֶ ְדּבָ ּוַבּמִ
נֹו א־ִאיׁש ֶאת־ּבְ ר ִיּשָׂ ֲאׁשֶ ּכַ
ם ר ֲהַלְכּתֶ ֶרְך ֲאׁשֶ ָכל־ַהּדֶ ּבְ

ה. קֹום ַהּזֶ ַעד־ּבֲֹאֶכם ַעד־ַהּמָ

ִאּיּוִרים, ֵאילּו ַמְתִאיִמים ְלָפסּוק ל, ֹתָאִרים ּבָ ין ָהֵארּוִעים ַהּמְ ִמּבֵ  .2 

ְוֵאילּו ְלָפסּוק לא?

סּוק ל 1. ּפָ

סּוק לא 4. ּפָ

.2

.5

.3

.7 .6



ֶּפֶרק ו

ר  ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ים ְוַהּמִ ְצָוה ַהֻחּקִ ְוֹזאת ַהּמִ א 

ד ֶאְתֶכם, ַלֲעׂשֹות  ה ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ְלַלּמֵ ִצּוָ
ּה.  ּתָ ה ְלִרׁשְ ּמָ ם ֹעְבִרים ׁשָ ר ַאּתֶ ָאֶרץ ֲאׁשֶ ּבָ

ֹמר  יָרא ֶאת־ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ִלׁשְ ְלַמַען ּתִ ב 

ָך  ר ָאֹנִכי ְמַצּוֶ ל־ֻחּקָֹתיו ּוִמְצוֹ ָתיו ֲאׁשֶ ֶאת־ּכָ
יָך, ּוְלַמַען  ְנָך ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ ה ּוִבְנָך ּוֶבן־ּבִ ַאּתָ

ַיֲאִרֻכן ָיֶמיָך. 
ר  ַמְרּתָ ַלֲעׂשֹות ֲאׁשֶ ָרֵאל ְוׁשָ ַמְעּתָ ִיׂשְ ְוׁשָ ג 

ר  ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ְרּבּון ְמֹאד, ּכַ ר ּתִ ִייַטב ְלָך ַוֲאׁשֶ
ְיהָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹבֶתיָך ָלְך ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב 

ּוְדָבׁש.
ָרֵאל, ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ְיהָוה ֶאָחד.  ַמע ִיׂשְ ׁשְ ד 

ָכל־ְלָבְבָך  ְוָאַהְבּתָ ֶאת ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ּבְ ה 

ָך ּוְבָכל־ְמֹאֶדָך.  ּוְבָכל־ַנְפׁשְ
ָך  ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ ה ֲאׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ְוָהיּו ַהּדְ ו 

ַהּיֹום ַעל־ְלָבֶבָך. 
ָך  ְבּתְ ׁשִ ם, ּבְ ְרּתָ ּבָ ם ְלָבֶניָך ְוִדּבַ ְנּתָ ּנַ ְוׁשִ ז 

ָך ּוְבקּוֶמָך.  ְכּבְ ֶרְך ּוְבׁשָ ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ּבְ
ם ְלאֹות ַעל־ָיֶדָך, ְוָהיּו ְלֹטָטֹפת  ְרּתָ ּוְקׁשַ ח 

ין ֵעיֶניָך.  ּבֵ
ָעֶריָך.  יֶתָך ּוִבׁשְ ם ַעל־ְמֻזזֹות ּבֵ ּוְכַתְבּתָ ט 

י ְיִביֲאָך ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ֶאל־ָהָאֶרץ  ְוָהָיה ּכִ י 

ע ַלֲאֹבֶתיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק  ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ
ֹדֹלת ְוֹטֹבת  ּוְלַיֲעֹקב ָלֶתת ָלְך, ָעִרים ּגְ

ר ֹלא־ָבִניָת. ֲאׁשֶ

ר: ֶרק ְמֻסּפָ סּוק א ַעד סֹוף ַהּפֶ ֶפֶרק ו ִמּפָ  ּבְ
י  ֹמר ֶאת ֻחּקֵ יְך ְוִלׁשְ ה ַמְזִהיר ֶאת ָהָעם ְלַהְמׁשִ מׁשֶ
ֵני  ַנַען. ַעל ּבְ ֶאֶרץ ּכְ בּו ּבְ ְ ר ִיְתַיּשׁ ֲאׁשֶ ם ּכַ ַהּתֹוָרה ּגַ

ֵניֶהם ֶאת ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה. ִלְבֵני  ד ֶאת ּבְ ָרֵאל ְלַלּמֵ ִיׂשְ
ירּו ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם  ְזּכִ ּיַ ָרֵאל ִיְהיּו ְסָמִלים ׁשֹוִנים ׁשֶ ִיׂשְ

ֶאת ִמְצוֹות ה׳.

ים. ְתַרּבּו ְוִתְהיּו ַרּבִ ר ּתִ ֲאׁשֶ ְרּבּון ְמֹאד – ּכַ ר ּתִ ַוֲאׁשֶ ג 

ָכל ּכֹוֲחָך  ָכל־ְלָבְבָך – ֱאַהב ֶאת ה׳ ְמאֹוד ּבְ ּבְ ה 
ל ָהַאֲהָבה.  יֹוֵתר ׁשֶ בֹוָהה ּבְ ה ַהּגְ ְרּגָ ּדַ ָך, ּבַ ִויָכְלּתְ

ְדעּו  ּיֵ ֶניָך ַעד ׁשֶ ד ֶאת ּבָ ם ְלָבֶניָך – ַלּמֵ ְנּתָ ּנַ ְוׁשִ ז 
ֵהיֵטב. 

ין  ם ְלאֹות ַעל־ָיֶדָך, ְוָהיּו ְלֹטָטֹפת ּבֵ ְרּתָ ּוְקׁשַ ח 
ְצוֹות  ִבים ָלַדַעת ֶאת ַהּמִ ָרֵאל ַחּיָ ֵני ִיׂשְ ֵעיֶניָך – ּבְ

ַדִים ְוָלֹראׁש. ֵהן ְקׁשּורֹות ַלּיָ ִאּלּו ׁשֶ ּוְלָזְכָרן ּכְ
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אָת  ר ֹלא־ִמּלֵ ל־טּוב ֲאׁשֶ ים ְמֵלִאים ּכָ ּוָבּתִ יא 

ָרִמים  ר ֹלא־ָחַצְבּתָ ּכְ ּוֹבֹרת ֲחצּוִבים ֲאׁשֶ
 . ָבְעּתָ , ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ר ֹלא־ָנָטְעּתָ ְוֵזיִתים ֲאׁשֶ

ר  ח ֶאת־ְיהָוה, ֲאׁשֶ ּכַ ׁשְ ן־ּתִ ֶמר ְלָך ּפֶ ָ ִהּשׁ יב 

ית ֲעָבִדים.  הֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבֵ
יָרא ְוֹאתֹו ַתֲעֹבד,  ֶאת־ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ּתִ יג 

ֵבַע.  ָ ּשׁ מֹו ּתִ ּוִבׁשְ
ֹלא ֵתְלכּון ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, ֵמֱאֹלֵהי  יד 

ר ְסִביבֹוֵתיֶכם.  ים ֲאׁשֶ ָהַעּמִ
ָך, ִקְרּבֶ א ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ּבְ י ֵאל ַקּנָ ּכִ  טו 

ִמיְדָך  ְך ְוִהׁשְ ן־ֶיֱחֶרה ַאף־ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ּבָ ּפֶ
ֵני ָהֲאָדָמה. ֵמַעל ּפְ

ר  ֲאׁשֶ ֹלא ְתַנּסּו ֶאת־ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם, ּכַ טז 

ה.  ּסָ ּמַ יֶתם ּבַ ִנּסִ
ְמרּון ֶאת־ִמְצוֹ ת ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם,  ׁשְ מֹור ּתִ ׁשָ יז 

ְך.  ר ִצּוָ יו ֲאׁשֶ ְוֵעֹדָתיו ְוֻחּקָ
ֵעיֵני ְיהָוה, ְלַמַען  ר ְוַהּטֹוב ּבְ ׁשָ יָת ַהּיָ ְוָעׂשִ יח 

ּתָ ֶאת־ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה  ִייַטב ָלְך ּוָבאָת ְוָיַרׁשְ
ע ְיהָוה ַלֲאֹבֶתיָך.  ּבַ ר־ִנׁשְ ֲאׁשֶ

ר  ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ֶניָך, ּכַ ל־ֹאְיֶביָך ִמּפָ ַלֲהֹדף ֶאת־ּכָ יט 

ְיהָוה.
ָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ֵלאֹמר, ָמה ָהֵעֹדת  י־ִיׁשְ ּכִ כ 

ה ְיהָוה  ר ִצּוָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ים ְוַהּמִ ְוַהֻחּקִ
ֱאֹלֵהינּו ֶאְתֶכם.

ֶרם ִרי ַהּכֶ ּפְ

ִית ִרי ַהּזַ ּפְ
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ְוָאַמְרּתָ ְלִבְנָך: ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה  כא 

ָיד  ְצַרִים ּבְ ִמְצָרִים, ַוּיִֹציֵאנּו ְיהָוה ִמּמִ ּבְ
ֲחָזָקה. 

ֹדִלים ְוָרִעים  ן ְיהָוה אֹוֹתת ּוֹמְפִתים ּגְ ּתֵ ַוּיִ כב 

יתֹו ְלֵעיֵנינּו.  ַפְרֹעה ּוְבָכל־ּבֵ ִמְצַרִים ּבְ ּבְ
ם, ְלַמַען ָהִביא  ָ ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמּשׁ כג 

ע  ּבַ ר ִנׁשְ ֹאָתנּו ָלֶתת ָלנּו ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ַלֲאֹבֵתינּו. 

ים  ל־ַהֻחּקִ נּו ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ֶאת־ּכָ ַוְיַצּוֵ כד 

ה ְלִיְרָאה ֶאת־ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ְלטֹוב  ָהֵאּלֶ
ה. ַהּיֹום ַהּזֶ ִמים ְלַחּיֵֹתנּו ּכְ ל־ַהּיָ ָלנּו ּכָ

ֹמר ַלֲעׂשֹות  י־ִנׁשְ נּו, ּכִ ְהֶיה־ּלָ ּוְצָדָקה ּתִ כה 

ְצָוה ַהּזֹאת ִלְפֵני ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו  ל־ַהּמִ ֶאת־ּכָ
נּו. ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ּכַ

ַחד ִמּתֹוְך ַהֲעָרָכה ְוַהֲעָרָצה. ְלִיְרָאה – ִלְפֹחד. ּפַ כד 

ה ְצָדָקה. נּו – ִיְהֶיה ִלְזכּוֵתנּו ַמֲעׂשֵ ְהֶיה־ּלָ ּוְצָדָקה ּתִ כה 
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק ו

 מֶׁשה ְמַדּבֵר עַל הִַּמצְוֹות וְעַל הַחִֻּקים, ֶׁשּבְנֵי יְִׂשָראֵל
ַחּיָבִים לְַקּיֵם ּבְֶאֶרץ אֲבֹוֵתיֶהם

ֵאָלה  ְתׁשּוָבה ְלָכל ׁשְ סּוק ּכִ ְתִאים ִמּתֹוְך ַהּפָ ט ַהַמּ ּפָ ׁשְ ִמְצאּו ֶאת ַהּמִ   .1

ְוַהֲעִתיקּו:

סּוק ב( ה ֱאלִֹהים? )ּפָ ּוָ ּצִ ים ׁשֶ ֹמר ֶאת ַהֻחּקִ ב ִלׁשְ 1. ִמי ַחּיָ  

סּוק ה( יַע ֶאל ֱאלִֹהים? )ּפָ ָרֵאל ְלַהּבִ ֵני ִיׂשְ ִריִכים ּבְ ּצְ 2. ַמהּו ָהֶרֶגׁש ׁשֶ  

סּוק טו( 3. ָמה ִיְקֶרה ִאם ָהָעם ַיֲעֹבד ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים? )ּפָ  

ֹמר ֶאת ִמְצוֹות ה׳?  ָרֵאל ִאם ִיׁשְ ל ַעם ִיׂשְ 4. ָמה ְיַקּבֵ   

סּוִקים ג, יא, יח, יט( )ּפְ  

יִציַאת ִמְצַרִים?  ר ּבִ ׁש ְלַסּפֵ ּיֵ ָרֵאל ׁשֶ ֵני ִיׂשְ סּוק ָלְמדּו ּבְ י ֵאיֶזה ּפָ 5. ַעל ּפִ   

סּוִקים כ, כא( )ּפְ  

תּוב: ָפסּוק ד ּכָ ּבְ  .2

ָרֵאל ה׳ ֱאֹלֵהינּו ה׳ ֶאָחד ַמע ִיׂשְ ׁשְ

סּוק? ָמַתי ָקְראּו ְיהּוִדים ֶאת ַהּפָ  .1

סּוק? תֹוְך ַהּפָ ֵאיזֹו ַהְכָרָזה ְטמּוָנה ּבְ  .2

תּוב: ְפסּוִקים ח-ט ּכָ ּבִ

ין ֵעיֶניָך ם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך, ְוָהיּו ְלֹטָטֹפת ּבֵ ְרּתָ ״ּוְקׁשַ
ָעֶריָך״ יֶתָך ּוִבׁשְ ם ַעל ְמֻזזֹות ּבֵ ּוְכַתְבּתָ

ֹמר ֶאת  בּותֹו ִלׁשְ ָרֵאל ֶאת ִהְתַחּיְ יר ְלַעם ִיׂשְ ֵדי ְלַהְזּכִ ִמים ּכְ 3. ֵאילּו ְסָמִלים ַקּיָ

ִאים: ְרָמִזים ַהּבָ ָכל ְיָכְלּתֹו? ֵהָעְזרּו ּבָ ה׳ ּכְ י ַהּתֹוָרה ּוְלַהֲאִמין ּבַ ֻחּקֵ

ין? ִפּלִ יַח ּתְ ַתי חֹוָבה ְלַהְתִחיל ְלַהּנִ 4. ִמּמָ

ים ּבֹו ְיהּוִדים? ַחּיִ ִית ׁשֶ ר ְלַזהֹות ּבַ 5. ֵאיְך ֶאְפׁשָ
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ֶּפֶרק כד

ִכיר ָעִני ְוֶאְביֹון, ֵמַאֶחיָך אֹו  ֹלא־ַתֲעׁשֹק ׂשָ יד 

ָעֶריָך.  ׁשְ ַאְרְצָך ּבִ ר ּבְ ְרָך ֲאׁשֶ ִמּגֵ
ָכרֹו ְוֹלא־ָתבֹוא ָעָליו  ן ׂשְ יֹומֹו ִתּתֵ ּבְ טו 

א ֶאת־ י ָעִני הּוא ְוֵאָליו הּוא נֹׂשֵ ֶמׁש ּכִ ֶ ַהּשׁ
ַנְפׁשֹו ְוֹלא־ִיְקָרא ָעֶליָך ֶאל־ְיהָוה ְוָהָיה ְבָך 

ֵחְטא.
ִנים ּוָבִנים ֹלא־ ֹלא־יּוְמתּו ָאבֹות ַעל־ּבָ טז 

ֶחְטאֹו יּוָמתּו. יּוְמתּו ַעל־ָאבֹות, ִאיׁש ּבְ
ר ָיתֹום, ְוֹלא ַתֲחֹבל  ט ּגֵ ּפַ ה ִמׁשְ ֹלא ַתּטֶ יז 

ֶגד ַאְלָמָנה.  ּבֶ
ָך  ְפּדְ ִמְצַרִים ַוּיִ י ֶעֶבד ָהִייָת ּבְ ְוָזַכְרּתָ ּכִ יח 

ָך  ן ָאֹנִכי ְמַצּוְ ם, ַעל־ּכֵ ָ ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ִמּשׁ
ה. ָבר ַהּזֶ ַלֲעׂשֹות ֶאת־ַהּדָ

ַכְחּתָ ֹעֶמר  ֶדָך ְוׁשָ י ִתְקֹצר ְקִציְרָך ְבׂשָ ּכִ יט 

תֹום  ר ַלּיָ ֶדה ֹלא ָתׁשּוב ְלַקְחּתֹו, ַלּגֵ ּשָׂ ּבַ
ְוָלַאְלָמָנה ִיְהֶיה, ְלַמַען ְיָבֶרְכָך ְיהָוה 

ה ָיֶדיָך. ֹכל ַמֲעׂשֵ ֱאֹלֶהיָך ּבְ
ר  י ַתְחּבֹט ֵזיְתָך ֹלא ְתַפֵאר ַאֲחֶריָך, ַלּגֵ ּכִ כ 

תֹום ְוָלַאְלָמָנה ִיְהֶיה.  ַלּיָ
ר  ְרְמָך ֹלא ְתעֹוֵלל ַאֲחֶריָך, ַלּגֵ י ִתְבֹצר ּכַ ּכִ כא 

תֹום ְוָלַאְלָמָנה ִיְהֶיה.  ַלּיָ
ֶאֶרץ ִמְצָרִים, ַעל־ י־ֶעֶבד ָהִייָת ּבְ ְוָזַכְרּתָ ּכִ כב 

ה. ָבר ַהּזֶ ָך ַלֲעׂשֹות ֶאת־ַהּדָ ן ָאֹנִכי ְמַצּוְ ּכֵ

ים  תּוִבים ֻחּקִ ֶרק ּכְ סּוק יד ַעד סֹוף ַהּפֶ ֶפֶרק כד ִמּפָ ּבְ
בֹוָדם ְוַלֲעֹזר  ֹמר ַעל ּכְ ים, ִלׁשְ ִאים ְלָהֵגן ַעל ָהֲעִנּיִ ַהּבָ

ָלֶהם.

ְגֹזל. ֲעׁשֹק – ּתִ ּתַ יד 

ָכר.  ׂשָ ִכיר – עֹוֵבד ּבְ ׂשָ  

אֹותֹו יֹום ַעל  ם לֹו ּבְ ּלֵ ׁשַ ָכרֹו – ּתְ ן ׂשְ יֹומֹו ִתּתֵ ּבְ טו 
ֲעבֹוָדתֹו.

ל  ה ְלַקּבֵ א ֶאת־ַנְפׁשֹו – הּוא ְמַחּכֶ ְוֵאָליו הּוא נֹׂשֵ  
ָכרֹו. ֶאת ׂשְ

ִנים – ָאבֹות ֹלא ֵיָעְנׁשּו  ֹלא־יּוְמתּו ָאבֹות ַעל־ּבָ טז 
ֵניֶהם. ְגַלל ֶחְטֵאי ּבְ ּבִ

יו. ל ָאָדם ַאְחַראי ְלַמֲעׂשָ ֶחְטאֹו יּוָמתּו – ּכָ ִאיׁש ּבְ  

ט  ּפָ ִמׁשְ יַע ּבְ ְרׁשִ ר ָיתֹום – ַאל ּתַ ט ּגֵ ּפַ ה ִמׁשְ ֹלא ַתּטֶ יז 
ר  גֹון ּגֵ ֵגן ֲעֵליֶהם, ּכְ ּיָ י ֵאין ִמי ׁשֶ ים ּכִ ׁשִ ים ַחּלָ ֲאָנׁשִ

ְוָיתֹום.

ֶגד ַאְלָמָנה – ִאם ָנַתּתָ ַהְלָוָאה  ְוֹלא ַתֲחֹבל ּבֶ  
י אּוַלי  ּה, ּכִ ְגּדָ ּכֹון ֶאת ּבִ ַמׁשְ ח ּכְ ּקַ ְלַאְלָמָנה ֹלא ּתִ

ֶגד ַאֵחר. ֵאין ָלּה ּבֶ

ִלים. ּבֳ ֹעֶמר – ֲחִביַלת ׁשִ יט 

יל ֶאת  ֵדי ְלַהּפִ ִית ּכְ ֵעץ ַהּזַ ה ּבְ ּכֶ ַתְחּבֹט ֵזיְתָך – ּתַ כ 
יִתים ּוְלָאְסָפם.  ַהּזֵ

ַעְנֵפי ָהֵעץ  ׂש ּבְ ַחּפֵ ֹלא ְתַפֵאר ַאֲחֶריָך – ַאל ּתְ  
ֲארּו ַאֲחֵרי ָהָאִסיף.  ׁשְ ּנִ ֵזיִתים ׁשֶ

ְקֹטף ֶאת ָהֲעָנִבים. ר ּתִ ֲאׁשֶ י ִתְבֹצר – ּכַ ּכִ כא 

ֲארּו  ׁשְ ּנִ ׂש עֹוֵללֹות ֲעָנִבים ׁשֶ ַחּפֵ ֹלא ְתעֹוֵלל – ֹלא ּתְ  
ֶפן. ּגֶ ּבַ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק כד

 ַמְדּגִיִׁשים ּבְִמְׁשּפִָטים אֲֵחִרים חִֻּקים ֶחבְָרִתּיִים
ֶׁשּכְבָר נְִּתנּו ּבְִספְֵרי ַהּתֹוָרה

ִקְראּו ִמּפָסּוק יט עַד ּפָסּוק כב 

ָרם:  ִגים ׁשֹוִנים. ִקְראּו אֹוָתם ְוֶאת ֶהְסּבֵ יִרים ֻמּשָׂ ה ַמְזּכִ ְפסּוִקים ֵאּלֶ 1. ּבִ

ים ּלֹו, ָלֵכן הּוא ֶנֱאָלץ ַלֲעֹבד ֵאֶצל ֲאָנׁשִ ֶ ֵאין לֹו ֲאָדמֹות ִמּשׁ ִכיר - ָאָדם ׁשֶ ׂשָ  

ֲעֵלי ֲאָדמֹות. ֵהם ּבַ ׁשֶ  

ֵאינֹו ִעְבִרי ְוֵאין לֹו ֲאָדמֹות. ָלֵכן הּוא ֶנֱאָלץ ַלֲעֹבד ֵאֶצל  ָאֶרץ ׁשֶ ר - ָזר ּבָ ּגֵ  

ל ַעל ַעְצמֹו  ּבֵ ּקִ ָמעּוָתּה לֹא ְיהּוִדי ׁשֶ ר ַמׁשְ ה ּגֵ ּלָ ָיֵמינּו ַהּמִ ֲעֵלי ֲאָדמֹות. )ּבְ ּבַ

ר.( ּיֵ לֹוַמר ִהְתּגַ ֲהדּות, ּכְ ֶאת ִמְצוֹות ַהּיַ

ֲארּו ְללֹא ֲאָדמֹות. ָאִביו ֵמת, ְוהּוא ְוִאּמֹו ִנׁשְ ָיתֹום - ֶיֶלד אֹו ַנַער ׁשֶ  

ין ֶאָחיו.  קּו ּבֵ ֲעָלּה ֵמת, ּוְלִפי ַהֹחק ַאְדמֹוָתיו ֻחּלְ ּבַ ה ׁשֶ ָ ַאְלָמָנה - ִאּשׁ  

ֶאֶרת ַחְסַרת ּכֹל. ָהַאְלָמָנה ִנׁשְ

ין ֶעֶבד ִעְבִרי ְלֵבין ֶעֶבד  ל ּבֵ ֶכֶסף ַלֲאֵחִרים. ֵיׁש ֶהְבּדֵ ר ּבְ ְמּכָ ּנִ ֶעֶבד - ָאָדם ׁשֶ  

ֵמַעם ַאֵחר.

ִרים? ְזּכָ ּמֻ ים ׁשֶ ף ְלָכל ָהֲאָנׁשִ ּתָ ׁשֻ ָמה ַהּמְ  .1

ן ּתֵ יֹומֹו ּתִ ִכיר יֹום? ַהֹחק קֹוֵבַע: ״ּבְ ּכֶֹרת ִלׂשְ ם ַמׂשְ ּלֵ א. ָמַתי ָצִריְך ְלׁשַ  .2

ָנה? ּוָ ָכרֹו״. ְלָמה ַהּכַ ׂשְ   

ָכְך ַמן: ״ְוָהָיה ּבְ ּזְ ַכר ֲעבֹוָדה ּבַ ם ׂשְ ּלֵ ׁשַ ִאם לֹא ּתְ ּתֹוָרה קֹוֵבַע ׁשֶ ב. ַהֹחק ּבַ  

אֹותֹו יֹום? ָכרֹו ּבְ ם ָלעֹוֵבד ֶאת ׂשְ ּלֵ ֵחְטא״. ַמּדּוַע ָהָיה ָחׁשּוב ְלׁשַ   

ים: ׁשִ ֲעֵלי ָהֲאָדמֹות ַלֲעֹזר ַלַחּלָ ִרים ּבַ ים ָהִאּכָ יַצד ְמֻצּוִ ּכֵ  .3

ִציר? ְזַמן ַהּקָ א. ּבִ  

יִתים? ְזַמן ְמִסיק ַהּזֵ ב. ּבִ  

ִציר ָהֲעָנִבים? ְזַמן ּבְ ג. ּבִ  
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ה? ִרים ַעל ִקּיּום ִמְצוֹות ֵאּלֶ ל ָהִאּכָ מּול ׁשֶ ָמה ִיְהֶיה ַהּגְ  .4

תּוב: ָפסּוק יז ּכָ ּבְ

ֶגד ַאְלָמָנה. ַהֹחק:   ְוֹלא ַתֲחֹבל ּבֶ

ָנת ַהֹחק: ּוָ ּכַ

ֶגד ְלֶוה ָלּה, ָלַקַחת ֶאת ַהּבֶ ּמַ ׁש ַהְלָוָאה ָאסּור ְלִמי ׁשֶ ָאה ְלַבּקֵ ִאם ַאְלָמָנה ּבָ

ַהחֹוב ֻיְחַזר. חֹון ׁשֶ ּה ְלִבּטָ ּלָ ׁשֶ

חֹון  ְלֶוה לֹא ָלַקַחת ֵמָהַאְלָמָנה ֵחֶפץ ְלִבּטָ ת ַהּתֹוָרה ֵמַהּמַ ה ּדֹוֶרׁשֶ 5. ָלּמָ

ְלַהְחָזַרת ַהחֹוב?

תּוב: ָפסּוק יז ּכָ ּבְ  .6

ִנים ּוָבִנים ֹלא יּוְמתּו ַעל ָאבֹות, ַהֹחק:   ֹלא יּוְמתּו ָאבֹות ַעל ּבָ

ֶחְטאֹו יּוָמתּו. ִאיׁש ּבְ

ל ֶאָחד  ָחה ֲאֵחִרים ַעל ֵחְטא ׁשֶ ּפָ ֵני ִמׁשְ ם ּבְ ְדמּו ְלֹחק ֶזה ֶנֶעְנׁשּו ּגַ ּקָ ְתקּופֹות ׁשֶ ּבִ

ם. ְחּתָ ּפַ ֵני ִמׁשְ ִמּבְ

הּו ַרע ְוָכל  ֶ ה ַמּשׁ ֶהם ֶאָחד עֹוׂשֶ ּבָ ֶפר ׁשֶ ֵבית ַהּסֵ יִרים ִמְקִרים ּבְ ם ַמּכִ ַהִאם ַאּתֶ  .7

ת? בּוָצה ֶנֱעֶנׁשֶ ַהּקְ

ֲעִביד ים ַהּמֹוְנִעים ֵמַהּמַ ים ַרּבִ ִמים ֻחּקִ ָרֵאל ַקּיָ ְמִדיַנת ִיׂשְ ָיֵמינּו ּבִ ּבְ

ִכיר. ל ְוַלֲעׁשֹק ֶאת ַהּשָׂ ְלַנּצֵ

ל  ְזַמן ָקבּוַע, ְלָמׁשָ ְרּתֹו ּבִ ּכָ ם ְלעֹוֵבד יֹוִמי ֶאת ַמׂשְ ּלֵ ב ְלׁשַ ַהֹחק ְמַחּיֵ  

סֹוף יֹום ָהֲעבֹוָדה. ל ֹחֶדׁש אֹו ּבְ סֹוף ּכָ ּבְ

ְלַבד. עֹות ּבִ מֹוֶנה ׁשָ ְלִפי ַהֹחק, יֹום ֲעבֹוָדה ּכֹוֵלל ׁשְ  

לּום ַעל ְיֵמי ַמֲחָלה. ָנִתית, ּוְלַתׁשְ ה ׁשְ לּום ְלֻחְפׁשָ אי ְלַתׁשְ ל עֹוֵבד ַזּכַ ּכָ  

ְזַמן  ל ּבִ ר אֹותֹו ְוהּוא ְמַקּבֵ רּות ִמּלּוִאים, ָאסּור ְלַפּטֵ ִאם עֹוֵבד יֹוֵצא ְלׁשֵ  

י. ֻאּמִ ּטּוַח ַהּלְ ּכֶֹרת ֵמַהּבִ ֵהָעְדרּותֹו ֵמָהֲעבֹוָדה ַמׂשְ

ּכְַדאי לַָדַעת
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ה ֵמַעְרֹבת מֹוָאב ֶאל־ַהר ְנבֹו  ַעל מׁשֶ ַוּיַ א 

ְרֵאהּו  ֵני ְיֵרחֹו, ַוּיַ ר ַעל־ּפְ ה ֲאׁשֶ ְסּגָ ֹראׁש ַהּפִ
ן.  ְלָעד ַעד־ּדָ ל־ָהָאֶרץ ֶאת־ַהּגִ ְיהָוה ֶאת־ּכָ

ִלי ְוֶאת־ֶאֶרץ ֶאְפַרִים  ל־ַנְפּתָ ְוֵאת ּכָ ב 

ם  ל־ֶאֶרץ ְיהּוָדה ַעד ַהּיָ ה, ְוֶאת ּכָ ֶ ּוְמַנּשׁ
ָהַאֲחרֹון. 

ְקַעת ְיֵרחֹו ִעיר  ר ּבִ ּכָ ֶגב ְוֶאת־ַהּכִ ְוֶאת־ַהּנֶ ג 

ָמִרים ַעד־ֹצַער.  ַהּתְ
ר  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאָליו: ֹזאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ד 

י ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ֵלאֹמר,  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ
ה  ּמָ ה. ֶהְרִאיִתיָך ְבֵעיֶניָך ְוׁשָ ֶנּנָ ְלַזְרֲעָך ֶאּתְ

ֹלא ַתֲעֹבר. 
ֶאֶרץ מֹוָאב  ה ֶעֶבד־ְיהָוה ּבְ ם מׁשֶ ָמת ׁשָ ַוּיָ ה 

י ְיהָוה.  ַעל־ּפִ
ית  ֶאֶרץ מֹוָאב מּול ּבֵ י ּבְ ְקּבֹר ֹאתֹו ַבּגַ ַוּיִ ו 

עֹור, ְוֹלא־ָיַדע ִאיׁש ֶאת־ְקֻבָרתֹו ַעד  ּפְ
ה.  ַהּיֹום ַהּזֶ

ֹמתֹו, ֹלא־ ָנה ּבְ ִרים ׁשָ ן־ֵמָאה ְוֶעׂשְ ה ּבֶ ּומׁשֶ ז 

ָכֲהָתה ֵעינֹו ְוֹלא־ָנס ֵלֹחה. 
ַעְרֹבת  ה ּבְ ָרֵאל ֶאת־מׁשֶ ְבּכּו ְבֵני ִיׂשְ ַוּיִ ח 

מּו ְיֵמי ְבִכי ֵאֶבל  ּתְ ים יֹום ַוּיִ ֹלׁשִ מֹוָאב ׁשְ
ה.  מׁשֶ

י־ָסַמְך  ן־נּון ָמֵלא רּוַח ָחְכָמה ּכִ ַע ּבִ ִויהֹוׁשֻ ט 

ֵני־ ְמעּו ֵאָליו ּבְ ׁשְ ה ֶאת־ָיָדיו ָעָליו, ַוּיִ מׁשֶ
ה ְיהָוה ֶאת־ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ֲעׂשּו ּכַ ָרֵאל ַוּיַ ִיׂשְ

ה. מׁשֶ

ר: ֶפֶרק לד ְמֻסּפָ  ּבְ
ל ֶאֶרץ  ה ָעָלה ְלַהר ְנבֹו. ה׳ ֶהְרָאה לֹו ֶאת ּכָ מׁשֶ

ַנַען.  ּכְ
ִרים  ן ֵמָאה ְוֶעׂשְ ה, ְוהּוא ּבֶ ן ֵמת מׁשֶ ְלַאַחר ִמּכֵ

ָנה.  ׁשָ
ָרֵאל  ְנִהיג, ּוְבֵני ִיׂשְ ן־נּון ָהַפְך ַלּמַ ַע ּבִ ְיהֹוׁשֻ

 הֹוְלִכים ַאַחר ַמְנִהיגּותֹו.
ה ָהָיה ָנִביא ָיִחיד ּוְמֻיָחד. מׁשֶ

יכֹון.  ם ַהּתִ ם ָהַאֲחרֹון – ַהּיָ ַהּיָ ב 

ֱאָמן ַלה׳  ּנֶ בֹוד ְלִמי ׁשֶ אּור ּכָ ֶעֶבד־ְיהָוה – ּתֵ ה 
קֹולֹו. ְוׁשֹוֵמַע ּבְ

ְוֹלא־ָיַדע ִאיׁש ֶאת־ְקֻבָרתֹו – ִאיׁש ֹלא ָיַדע  ו 
ֵהיָכן ִקְברֹו. 

ֹלא־ָכֲהָתה ֵעינֹו - ַלְמרֹות ִזְקָנתֹו ָרָאה ֵהיֵטב. ז 

ִאיׁש ָצִעיר.  ְוֹלא־ָנס ֵלֹחה – ָהָיה ַרֲעָנן ְוֵעָרִני. ּכְ  

מּו. ּיְ מּו - ִהְסּתַ ּתְ ַוּיִ ח 
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ר  ה, ֲאׁשֶ מׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ְוֹלא־ָקם ָנִביא עֹוד ּבְ י 

ִנים.  ִנים ֶאל־ּפָ ְיָדעֹו ְיהָוה ּפָ
ָלחֹו ְיהָוה  ר ׁשְ ְלָכל־ָהֹאֹתת ְוַהּמֹוְפִתים ֲאׁשֶ יא 

ֶאֶרץ ִמְצָרִים, ְלַפְרֹעה ּוְלָכל־ ַלֲעׂשֹות ּבְ
ֲעָבָדיו ּוְלָכל־ַאְרצֹו. 

דֹול,  ד ַהֲחָזָקה ּוְלֹכל ַהּמֹוָרא ַהּגָ ּוְלֹכל ַהּיָ יב 

ָרֵאל. ל־ִיׂשְ ה ְלֵעיֵני ּכָ ה מׁשֶ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ

ה.  מֹו מׁשֶ דֹול ּכְ ְוֹלא־ָקם ָנִביא – ֹלא ָהָיה ָנִביא ּגָ י 
ִביִאים. ּנְ דֹול ּבַ הּוא ָהָיה ַהּגָ

ָיֵמינּו ם ּבְ ָרֵאל ֵמַהר ְנבֹו – ֻצּלַ ִקיִפים ַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ ַמׁשְ
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ְמִׂשימֹות לְֶפֶרק לד

מֶׁשה ֵמת, וִיהֹוֻׁשַע ּבִן נּון יִהְיֶה לַַּמנְִהיג ֶהחָדָׁש

ִקְראּו ְּפסּוִקים א-יב

תּוב: ָפסּוק ד ּכָ ּבְ

ר  ַוּיֹאֶמר ה' ֵאָליו: ֹזאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
י ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ְעּתִ ּבַ  ִנׁשְ

ה, ֶהְרִאיִתיָך ְבֵעיֶניָך ֶנּנָ ֵלאֹמר ְלַזְרֲעָך ֶאּתְ
 

ה ֹלא ַתֲעֹבר. ּמָ ְוׁשָ

ֵנס ִלְכַנַען? ּלֹא ִיּכָ ה ׁשֶ ְכרּו: ַמּדּוַע ֶנֱעַנׁש מׁשֶ 1. ִהּזָ

תּוב: ָפסּוק ז ּכָ ּבְ

מֹותֹו ָנה ּבְ ִרים ׁשָ ן ֵמָאה ְוֶעׂשְ ה ּבֶ ּומׁשֶ
ֲהָתה ֵעינֹו ְוֹלא ָנס ֵלחֹו ֹלא ּכָ

ָלל? ֶדֶרְך ּכְ ים ּבְ ל ֲאָנׁשִ ְקָנָתם ׁשֶ ה ִמּזִ ל מׁשֶ ה ָהְיָתה ׁשֹוָנה ִזְקָנתֹו ׁשֶ ּמֶ 2. ּבַ

ק? ֻדּיָ ַמּדּוַע לֹא ֵיַדע ִאיׁש ֶאת ְמקֹום ְקבּוָרתֹו ַהּמְ   .3

ה? ָרֵאל ְלַאַחר מֹות מׁשֶ ַעם ִיׂשְ ְתעֹוְררּו ּבְ ּיִ ִיים ׁשֶ ׁשָ ֲערּו: ָמֶהם ַהּקְ ׁשַ  .4

א ַאֲחָריו? ְנִהיג ַהּבָ ה, ִלְפֵני מֹותֹו, ַלּמַ ה מׁשֶ א. ֶאת ִמי ִמּנָ  .5

ַע? ְוָקא ְיהֹוׁשֻ ֲערּו: ַמּדּוַע ִנְבַחר ּדַ ב. ׁשַ  

ה. ר ֶאת מׁשֶ ַסּפֵ ַח ַהּמְ ּבֵ ֶהם ְמׁשַ ּבָ ִטים ׁשֶ ּפָ תּוב ִמׁשְ ג. ַהֲעִתיקּו ִמּתֹוְך ַהּכָ  

ה ָהָיה  לֹוַמר מׁשֶ ה״. ּכְ מׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ר ּכֹוֵתב: ״לֹא ָקם עֹוד ָנִביא ּבְ ַסּפֵ ַהּמְ  .6

ר ֲאִמיָרה זֹו? ַסּפֵ ק ַהּמְ ִביִאים. ֵאיְך ְמַנּמֵ דֹול ַהּנְ ּגְ
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ֲערּו ַמּדּוַע. ִביִאים״. ׁשַ ה ״ֲאִבי ַהּנְ א. נֹוֲהִגים ְלַכּנֹות ֶאת מׁשֶ  .7

ֲערּו ַמּדּוַע. נּו". ׁשַ ּנּוי "ַרּבֵ ה ֶאת ַהּכִ ב. ֵיׁש ַהּנֹוֲהִגים ְלהֹוִסיף ְלמׁשֶ  

נּו( ּלָ רּוׁשֹו ַהּמֹוֶרה ׁשֶ נּו" ּפֵ )"ַרּבֵ   

אֹות: ימֹות ַהּבָ ׂשִ ֲחרּו ַאַחת ֵמַהּמְ ּבַ  .8

רּו ַעל  ָרֵאל ָסְפדּו לֹו ְוִסּפְ ֵני ִיׂשְ ּבְ ְלָוָיתֹו ֵיׁש ְלָהִניַח ׁשֶ ּלֹא ָהיּו ּבִ א.  ַעל ַאף ׁשֶ   

ְתבּו. ַמְנִהיג ְוַעל ְמִסירּותֹו ָלָעם. ּכִ יו ּכְ יו, ַעל ַמֲעׂשָ ּתֹוְלדֹות ַחּיָ

ים,  ירּו ָהֲאָנׁשִ ֲערּו, ָמה ִהְזּכִ ים יֹום. ׁשַ לֹוׁשִ ה ׁשְ ּכּו ֶאת מׁשֶ ָרֵאל ּבִ ֵני ִיׂשְ ב.  ּבְ  

יָחה  יגּו ׂשִ ְתבּו אֹו ַהּצִ ם ִהְתָחְרטּו. ּכִ יׁשּו ְואּוַלי ּגַ רּו, ָמה ִהְרּגִ ּבְ ַעל ָמה ּדִ

ָחה. ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ

ּכְַדאי לַָדַעת

נּו. ה ַרּבֵ ל מׁשֶ ִטיָרתֹו ׁשֶ ֲאָדר הּוא יֹום ּפְ ֹסֶרת, ז׳ ּבַ י ַהּמָ ַעל ּפִ

ֹוָאה ּוְמקֹום ְקבּוָרָתם לֹא נֹוַדע, ּשׁ ְסּפּו ּבַ ּנִ ים ׁשֶ רֹון ַלֲאָנׁשִ יֹום ֶזה הּוא יֹום ִזּכָ

קֹום ְקבּוָרָתם לֹא נֹוַדע. ּמְ ָרב ׁשֶ ּקְ ְסּפּו ּבַ ּנִ ֵלי ַצַה״ל ׁשֶ ּוְלַחּיָ

ְבָעה ּוְמקֹום ְקבּוָרָתם  ּטָ ָקר, ׁשֶ ַהר ֶהְרְצל ְלַחְלֵלי ַהּצֹוֶלֶלת ּדָ הּוְקָמה ּבְ ְרָטה ׁשֶ ָהַאְנּדַ
לֹא נֹוַדע.
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