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ת -ִויָלִדים הֹוִרים ִלּמּוד  א" ָפָרשַׁ  :ז' ֵפֶרק" ָוֵארַׁ

 ָתִנין'' מֹוֵפת''  י''ג[: -]ח' הַׁ

ר .1 ֲאשֶׁ ְרֹעה כַּ ֲהֹרן ָעָשה ָמה, ְבּמֹוֵפת ָרָצה פַּ  ? אַּ
_________________________________________ 
_________________________________________ 

_________________________________________ 
_________________________________________ 

ְרטּוֵמי ִהְצִליחּו ָמה  .2 ִים חַּ ֲעשֹות ִמְצרַּ ? לַּ
_________________________________________ 

_________________________________________ 
_________________________________________ 

_________________________________________ 
ה ָעָשה ּוָמה .3 טֶׁ ֲהֹרן מַּ  ?  אַּ

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

 
ְרֹעה ָקָרה ָמה .4 ְמרֹות ְלפַּ ּמֹופֵ  לַּ  __________________? תהַּ

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

ָעָמָקה תְשֵאלַּ  .5 ִאם פַּ : ה' ְרשּות ְלִדּיּון ּוְלהַּ ה שֶׁ ר ְלֹמשֶׁ ְשִליכּו ָאמַּ ֵקש מֹוֵפת יַּ ְרֹעה ְיבַּ

ִנין ה ְויֲַּהֹפְך ְלתַּ טֶׁ ּמַּ ת הַּ ֵקש . ְלָפָניו אֶׁ ְרֹעה לֹא ָהָיה ְמבַּ ה ִאם פַּ ם ָהָיה קֹורֶׁ ְעְתכֶׁ ה ְלדַּ מַּ

 ?מֹוֵפת

ת ֲחִשיָבה .6 ְך ְלָנָחש ּוְבִמצְ  -ְשֵאלַּ ה ָהפַּ ל ֹמשֶׁ ֵטהּו שֶׁ ִּמְדָבר מַּ ּדּועַּ בַּ ְך מַּ ֵטהּו ָהפַּ ִים מַּ רַּ

ִנין  ?ְלתַּ

ִקֵבל מֹוֵפת ֵמה' -ְשֵאלֹות ָהְפָנָמה .7 ְמרֹות שֶׁ ֵקש לַּ ְרֹעה ִהְתעַּ ֲאָנִשים . פַּ ה ּגֹוֵרם לַּ מַּ

ֵקש ֵקש? ְלִהְתעַּ ה טֹוב ְלִהְתעַּ ִאם זֶׁ ֵקש? הַּ י טֹוב ְלִהְתעַּ ֵקש? ָמתַּ י לֹא טֹוב ְלִהְתעַּ ? ָמתַּ

ִּמ  ה עֹוֵזר ְלָאָדם שֶׁ ְקשּותֹומַּ ת ִהְתעַּ ְפִסיק אֶׁ ל ְּדָבִרים לֹא ְנכֹוִנים ְלהַּ ֵקש עַּ  ?ְתעַּ

ְכֵמי= "ֲחָכִמים"  חַּ
ָזלֹות ּמַּ  .הַּ

= "''ְמַכְשִפים
ִנים ת ְמשַּ ע אֶׁ בַּ טֶׁ  -הַּ

ְרִאית ִין ְלמַּ . עַּ

 ''ַחְרטּוֵמי

= "ִמְצַרִים
ֲחָכִמים  הַּ

ְשִפים ְמכַּ  .ְוהַּ

= "ְבַלֲהֵטיֶהם"
יֵהם שֶׁ חַּ ֵהם, ְבלַּ  שֶׁ

ה ֲעשֶׁ  .ְכָשִפים מַּ
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ְכָשִפים .8 ת הַּ ם ִאתֹו ָעשּו אֶׁ ָלהֶׁ ה שֶׁ טֶׁ ּמַּ ְרטּוֵמי ִמְצָרִים ָהָיה בַּ ל חַּ ֲהֹרן . ֹכָחם שֶׁ ה אַּ טֶׁ מַּ

ְקָשנּוָתם וְ  ם ּוְבָכל זֹאת ֵהם ָעְמדּו ְבעַּ ָלהֶׁ טֹות שֶׁ ּמַּ ת הַּ ע אֶׁ ְרָכםָבלַּ ת ּדַּ  .לֹא ִשנּו אֶׁ

הּו  שֶׁ ָחד ֵמִאָתנּו ֵיש ֵאיזֶׁ ה"ְלֹכל אֶׁ טֶׁ ְשִאיִרים ", מַּ ָאנּו מַּ ִהי ְתכּוָנה ֲחָזָקה שֶׁ ֵאיזֹושֶׁ

הּו  שֶׁ ָּיבֹוא ֵאיזֶׁ ֲעִדיִפים שֶׁ י ָהִיינּו מַּ ֲחִשיָבה ְפִניִמית אּולַּ ְקָשנּות ּובַּ ְצֵלנּו ְבעַּ ה"אֶׁ טֶׁ " מַּ

ל  ת הַּ ְוִיְבלַּ ה' שֶׁ ה"ע אֶׁ טֶׁ ָלנּו" מַּ  .שֶׁ

ְיירּו אֹו צְ  ת הַּ רּו בִ צַּ ְסָטִליָנה אֶׁ ה"ְפלַּ טֶׁ הַּ " מַּ עשֶׁ ִּיָבלַּ ם רֹוִצים שֶׁ  .ִייתֶׁ

ְצָלָחה  !ְבהַּ
 

 


