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מּוד ֶהָענָ  ִתים.  עַּ ִלשְּ פְּ ָחָמה בַּ ֵדי ֶשֹּלא ִיָבֲהלּו ִמִמלְּ ֶדֶרְך ֲעִקיָפה כְּ ָרֵאל  בְּ ֵני ִישְּ ָרֵאל ה' הֹוִביל ֶאת בְּ ֵני ִישְּ אּו ִלבְּ ָלה, ֶהרְּ יְּ לַּ מּוד ָהֵאש בַּ עַּ ּיֹום וְּ ן בַּ

רַּ  ָרֵאל ִמתְּ ֵני ִישְּ עּו ֶשבְּ ִרים ָשמְּ ִמצְּ ֶדֶרְך.  הַּ ָרֵאל ָהיֶאת הַּ ֵני ִישְּ ָּים.  בְּ ד הַּ יַּ ד ֶשִהִשיגּו אֹוָתם לְּ ָצָבא ָגדֹול עַּ ָרֵאל בְּ ֵני ִישְּ פּו ַאֲחֵרי בְּ ֵהם ָרדְּ ּו ֲחִקים וְּ

ָר  ֵני ִישְּ ִים?  ֹמֶשה ָעָנה ִלבְּ רַּ דּועַּ הֹוֵצאָת אֹוָתנּו ִמִמצְּ ָשֲאלּו ֶאת ֹמֶשה:  מַּ ִרים וְּ ִמצְּ ָּים ּוֵבין הַּ ת ה'.אֵ ֵבין הַּ שּועַּ אּו ֶאת יְּ מּוד ֶהָעָנן  ל ֶשֵהם ִירְּ עַּ

. מֹ  ֹסעַּ ִשיְך ִלנְּ מְּ הַּ ֹעק ֵאָליו ּולְּ ִסיק ִלצְּ פְּ הַּ ר ֶאל ֹמֶשה לְּ ִרים.   ה' ָאמַּ ִמצְּ ֵבין הַּ ָרֵאל לְּ ֲחֶנה ִישְּ ד ֵבין מַּ ע.  ָעמַּ קַּ ָּים ִנבְּ הַּ ָּים וְּ ל הַּ ֶשה ֵהִרים ֶאת ָיָדיו עַּ

ס נְּ ָרֵאל ִנכְּ ֵני ִישְּ ָּים ִכָסה בְּ הַּ ָּים וְּ ל הַּ סּו ַאֲחֵריֶהם. ה' ִצָּוה ּוֹמֶשה שּוב ֵהִרים ֶאת ָיָדיו עַּ נְּ ִרים ִנכְּ ִמצְּ הַּ ָּים וְּ תֹוְך הַּ ָרֵאל ּו לְּ ֵני ִישְּ ִרים.   בְּ ִמצְּ ֶאת הַּ

ָנִשים  ָשר הַּ ִביָאה וְּ נְּ ָים הַּ ָּים )"ָאז ָיִשיר ֹמֶשה" וכו'( ּוִמרְּ ת הַּ ח לַּה'.ָשרּו ֶאת ִשירַּ ם ֵהן ִשיר ֶשבַּ ֹמֶשה  ּו גַּ ר לְּ ִים ָמִרים( ה' ָאמַּ קֹום מַּ ָמָרה )מְּ בְּ

קּו. תְּ ִים ֻהמְּ מַּ הַּ ִים וְּ מַּ תֹוְך הַּ ִליְך ֵעץ לְּ שְּ הַּ  לְּ

ָשלַּח ָלֶהם שְּ  ן וְּ ָרֵאל מַּ ֵני ִישְּ ִטיר ִלבְּ ַאֲהֹרן וה' ִהמְּ נּו ֶנֶגד ֹמֶשה וְּ לֹונְּ ָרֵאל ִהתְּ ֵני ִישְּ ֵאִלים, בְּ ָמן ֶשל יֹום בְּ ֹמר ֶאת הַּ ָלו.  ָהיּו ֲאָנִשים ֶשִנסּו ִלשְּ

מּות כְּ  טּו כַּ ָרֵאל ִלקְּ ֵני ִישְּ יֹום ִשִשי בְּ ק בְּ ֵקל.  רַּ לְּ קַּ ָמן ִהתְּ ַאָחָריו, ֲאָבל הַּ ּיֹום ֶשלְּ ֹבֶקר הַּ ָבת. ֶאָחד לְּ שַּ יֹום הַּ ר לְּ מַּ ָמן ִנשְּ הַּ ֵני  פּוָלה וְּ ה' ִצָּוה ֶאת בְּ

ָבת.יִ  שַּ ֹמר ֶאת הַּ ָרֵאל ִלשְּ ֶמֶרת  שְּ ִמשְּ ן לְּ ֹמר מַּ כֹות . ה' ִצָּוה ֶאת ֹמֶשה ִלשְּ הַּ ֹמֶשה לְּ ר לְּ ִים.  ה' ָאמַּ נּו ֶשֵאין ָלֶהם מַּ לֹונְּ ָרֵאל שּוב ִהתְּ ֵני ִישְּ בְּ

ָרֵאל ִישְּ ֲחמּו בְּ ע.  ֲעָמֵלק ִנלְּ ֶסלַּ ִים ֵמהַּ אּו מַּ ֵיצְּ ע וְּ ֶסלַּ ן שֶ  -בַּ מַּ ֲאֶשר ֹמֶשה הֹוִריד ֶאת ָיָדיו ֲעָמֵלק ָכל זְּ כַּ רּו וְּ ָרֵאל ָגבְּ ֵני ִישְּ ֹמֶשה ֵהִרים ֶאת ָיָדיו בְּ

ֵני ִישְּ  ד ֶשֹמֶשה ּובְּ ָיָדיו עַּ כּו בְּ חּור ָתמְּ ַאֲהֹרן וְּ ל ֶאֶבן וְּ ב עַּ ֵּיף, הּוא ָישַּ עַּ ֲאֶשר ֹמֶשה ִהתְּ רּו.  כַּ חּו ֶאת ֲעָמֵלקָגבְּ  צבי האריס( )הרב  ָרֵאל ִנְְּּ
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 אריאלה רבקה בת עדינהלרפואת הגיליון מוקדש  

  כב(-יוצאים ממצרים )יג, יז

התורה בהר סיני ומשם לארץ ישראל. למרות שהדרך הקצרה לארץ עם ישראל יוצא את מצרים במסעו לקבלת 
 האריך את המסע דרך המדברמנחה את עם ישראל לשתים, הקב"ה יישראל עוברת דרך פל

פרעה הרשע מגרש את עם ישראל ממצרים לאחר מכת הבכורות . מדוע הקב"ה לא מנחה את עם ישראל דרך  .1
 _____________________________________________________________ארץ פלישתים אלא דרך המדבר?) יג,יז( 

 ____________________________________________________הבא שני פירושים למילה "וחמושים"?)רש"י יג,יח(  .2
_________________________________________________________________________________________________ 

 __משה רבינו לוקח עימו את עצמות יוסף. מדוע?) יג,יט( _______________________________________________ .3

_________________________________________________________________________________________________ 

ראל כמו יעקב?)רש"י יג,יט( למה יוסף לא השביע ישירות את בניו שיעלו את עצמותיו לארץ יש .4
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________  

ותי מזה אתכם" מה למדים מהמילה "איתכם"?)רש"י יג,יט( יוסף השביע את אחיו "והעליתם את עצמ .5
_________________________________________________________________________________________________ 

במסע בני ישראל היו לפני העם עמוד הענן ועמוד האש. מה היה תפקיד כל עמוד?) יג,כא(  .6
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 יד( -בני ישראל )יד, טמצרים רודפים אחרי 
 . חלק מהם אףדחפל קיבלו קרוב אליהםכאשר בני ישראל מגלים כי פרעה ובני עמו השיגו אותם וחונים 

 ת רוחם ומבטיח כי בקרוב מאוד יראו את ישועת ה'. רצו לשוב מצרימה. משה מחזק א

 ______________________________עם ישראל חנה לפני "פי החירות" על שם מה נקרא המקום כך?)רש"י יד,ב(  .1
_________________________________________________________________________________________________ 

ו בני ישראל" למה הקב"ה משיב )אחור( את עם ישראל ולא מנחה אותם קדימה לכיון ארץ כתוב בפס' "וישב .2
 _______________________________________________________________________________ישראל?)רש"י יד,ב( 

 _________________כמה ימים עברו מיציאת בני ישראל ממצרים עד שפרעה משיג את עם ישראל?)רש"י יד,ה(  .3

ויוצאים  לאחר שפרעה רואה שעם ישראל לא חוזר למצרים, פרעה ועבדיו מצטערים ששיחררו את עם ישראל .4
 __________רמה") יד,ח(_____ף אחרי בני ישראל . השלימו :" וירדוף אחרי בני ישראל , ___________ודלר

כתוב הפס' "והנה מצרים נסע אחריהם" לכאורה היה צריך להיות כתוב מצרים "נוסעים" אם כן למה נכתב  .5
 _________________________________________________________________פירושים(?)רש"י יד,י(  2"נסע" )הבא 

_________________________________________________________________________________________________ 

הקב"ה מצווה את בני ישראל לחזור בדרכם ולחנות לפני האליל המצרי האחרון "בעל צפון" כך שפרעה יחשוב  .6
וחילו רודפים אחרי בני ישראל . בני ישראל נושאים עיניהם  הפרעואכן שהנה הוא יוכל לנצח את עם ישראל 

ע אחריהם ומפחדים. מה אומרים בני ישראל למשה? השלימו : " המבלי ורואים את השר של מצרים )מלאך( נוס
 )האם( _______________________________________במדבר" ) יד,יא( 
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 אריאלה רבקה בת עדינהלרפואת הגיליון מוקדש  

 לא(-סוף )יד, טו-קריעת ים
 המצרים מגיעים בסמוך לבני ישראל במהלך הלילה וחלק מבני ישראל מפחדים מאוד.

 __משה מבטיח לבני ישראל שה' ילחם להם . מה הקב"ה מצווה על משה ?) יד,טז( ________________________ .1

_________________________________________________________________________________________________ 

 ________________בני ישראל ולא מלפניהם?)רש"י יד,יט(  כתוב בפס' "וילך מאחריהם" למה צריך שילך מאחרי .2

_________________________________________________________________________________________________ 

מלאך ה' הולך בין מחנה מצרים ומחנה ישראל כדי לקבל חצים ובליסטראות של מצרים ואח"כ מצטרף עמוד  .3
צרים ושלא יתקרבו לבני ישראל. משה מטה ידו על הים . כיצד הקב"ה בוקע את הים?) יד,כא( הענן להחשיך למ

_________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________כתוב בפס' "ויבקעו המים" איזה מים נבקעו?)רש"י יד,כא(  .4

מיד וכדי לפרסם את הנס בכל העולם וקרקעית הים הופכת ליבשה כל מים שבעולם נבקעו ים סוף נבקע ואיתו  .5
 עם ישראל יורד אל תוך הים. השלימו : " והמים ______________________ומשמאלם") יד,כב( 

ה בתוך מחנה מצרים וגלגלי מרכבותהם המצרים רודפים אחרי בני ישראל אל תוך הים והקב"ה נותן מהומ .6
. מה מנסים המצרים לעשות לאחר שמבינים שהקב"ה נלחם בהם ?) יד,כה( ונשמטים נשברים, נשרפים 

_________________________________________________________________________________________________ 

 כח( -הקב"ה מצווה על משה רבינו? ומה קורה למצרים?) יד,כומצרים נכנסו לים ולא יכולים לברוח , מה  .7

_________________________________________________________________________________________________ 

איך עם ישראל רואה את המצרים הרי הם טבעו בים, ולמה עם ישראל צריך לראות את מצרים מת על שפת  .8
 __________________________________________________________________________________( הים?)רש"י יד,ל

_________________________________________________________________________________________________ 

 כא(-שירת הים )טו, א

 הים בתפילת שחרית . השירה מבטאת את ההצלה שלקריעת ים סוף מוזכר בפי עם ישראל בכל יום ע"י שירת נס 

 שלא הנביא יחזקאלאמר  הניסים הגדולים שראו עם ישראל על הים עם ישראל מחוץ לחוקי הטבע האפשריים. על

 .ראה מה שראתה שפחה על הים 

עם ישראל רואה את הנס הגדול כשהמצרים ותכשיטהם צפים על פני הים ושרים יחד עם משה את שירת הים  .1
 _____________בים") טו,א( ___________________נבואה . השלימו: " אשירה לה' _________________ב

 ____________________________________________מה אנו למדים מהמילים "סוס ורכבו" רמה בים?)רש"י טו,א(  .2

_________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________למה היו דומים המצרים ששקעו במצולות)במעמקי הים() טו,ה (  .3

 ____________________________________________מה מתכננים אוייבי עם ישראל והקב"ה מצילנו מידם?) טו,ט(  .4

  _______________________________________שירת הים , לאן הקב"ה מנחה את עם ישראל ללכת?) טו,יג( עפ"י  .5

 :טז( -) טו,ידהשלימו מה קרה לכל גויהגויים ששמעו על נפלאות ה' הגיבו במספר אופנים .6

 ________________________________נבהלו ________________

 ___________________________נאחז בהם רעד______________

 __________________________שמעו והתרגזו________________

 ________ ___________________________נאחזו בחיל ובפחד______
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 אריאלה רבקה בת עדינהלרפואת הגיליון מוקדש  

 _______ _____________________________נמוגו_________________

 _____________________________________________ כל הגויים 

 __________________________________________מה עושות הנשים בזמן שהגברים שרים עם משה רבינו?) טו,כ(  .7

 _____________________________כתוב בפס' "ותקח מרים הנביאה" על מה ראינו שנתנבאה מרים?)רש"י טו,כ(  .8
_________________________________________________________________________________________________ 

ופים ממצרים?)רש"י טו,כ( כתוב בפס' "ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחלות" למה הבאנו ת .9
_________________________________________________________________________________________________ 

 כז(-)טו, כב םמיפרשיות ה

ולאחר שלושה ימים מגיעים למרה ומשה רבינו צועק אל הקב"ה בגלל  בני ישראל יוצאים להמשך מסעם במדבר .1
 _______________________________________________________________כה( -)טו, כדתלונות בני ישראל. מדוע? 

 ________________________________________________מה מצווה הקב"ה לעשות כדי שהמים יתמתקו?) טו,כה(  .2

 ______________________________________במרה ה' שם למשה חק ומשפט. באיזה חוקים מדובר?)רש"י טו,כה(  .3
_________________________________________________________________________________________________ 

מה הקב"ה מבטיח למי שישמע בקול ה', יעשה הישר בעיני ה', יאזין למצוותיו וישמור את חוקותיו) טו,כו (  .4
_________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________ומה היה שם?) טו,כז(  לחניה להיכן מגיעים בני ישראל בהמשך מסעם .5

_________________________________________________________________________________________________ 

 )רש"י טו,כז( ? "שבעים תמרים"וכנגד מי  "שתים עשרה עינות מים"כנגד מה הזדמנו לעם ישראל  .6

_________________________________________________________________________________________________ 

 לו( -לחם ובשר מן השמים )טז, א
 שהיה בין נווה המדבר אילים לבין סיני. בט"ו באייר מגיעים בני ישראל אל מדבר סין

 _________________________________________________________על מה מתלוננים עם ישראל במדבר?) טז,ג(  .1

הקב"ה מבשר למשה כי ימטיר לחם מן השמים שממנו ילקטו שישה ימים וביום השישי יהיה בכמות כפולה  .2
 _____________________________________________________ו?) טז,ד( )"לחם משנה"(. מדוע הקב"ה מביא אות

לרבים מעם ישראל היה הרבה צאן ובקר אך בכל זאת המשיכו בתלונות כנגד משה ואהרון . הקב"ה מודיע  .3
_____________ )עוף קטן( ובבוקר יאכלו  ___________  ששמולמשה על התפריט היומי: בבוקר יאכלו בשר 

 טו( -ה בשכבת טל מלמעלה ומלמטה ומתגלה על פני המדבר) טז,יגשהיה מכוס

 _______________________________________________________________________מדוע קראו ללחם מן?) טז,טו(  .4

 ___________________________________מה הנס שנעשה שהמרבה לא העדיף והממעיט לא החסיר?)רש"י טז,יז(  .5
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

לא להותיר עד בוקר. מה קרה למי משה רבינו מצווה את עם ישראל ללקוט בהתאם למספר הנפשות במשפחה ו .6
 __________________________________________________________________שניסה לשמור ליום המחרת?) טז,כ( 

 ____________________________________________________מי עבר על דבר ה' והותיר עד הבוקר?)רש"י טז,כ(  .7
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 אריאלה רבקה בת עדינהלרפואת הגיליון מוקדש  

עם ישראל יוצא ביום שישי ומגלה כמות כפולה של המן. מה עונה משה לשאלתם על הפלא?) טז,כג(  .8
_________________________________________________________________________________________________ 

 ___________) טז,כה( בשבת נוהגים לאכול שלוש סעודות שנלמדות ממילה שחוזרת שלוש פעמים בפסוק. מהי? .9

משה מצווה על ליקוט המן שישה ימים וביום השבת לא יצאו ללקוט. מדוע הקב"ה אומר למשה:"עד מתי  .11
 _________________________________________________________כח(  -מאנתם לשמור מצוותי ותורתי"?) טז,כו 

 _______________________________________________________________________מהו "צפיחית"?)רש"י טז,לא(  .11

לד( -...והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפיחית בדבש" . מה הקב"ה מצווה את משה?) טז,לב"על המן נכתב : .12
_________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________שראל את המן במדבר?) טז,לה( כמה זמן אכלו עם י .13

 ז( -ריב המים )יז, א
ושוב העם צמא למים ומתלוננים למשה . משה רבינו צועק אל ומגיע לרפידים עם ישראל ממשיך במסעותיו  .1

 _________________________________________________ו( -הקב"ה . מה מצווה הקב"ה את משה לעשות?) יז,ה

_________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________מה אנו למדים מזה שנאמר "והכית בצור" ולא נאמר והכית על הצור?)רש"י יז,ו(  .2
_________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________מדוע המקום נקרא מסה ומריבה?) יז,ז(  .3

 מלחמת עמלק )יז, טז( 
כיצד נקרא המקום שבו רפו ידיהם בעקבות התנהגותם של בני ישראל הקב"ה מביא ניסיון חדש על עם ישראל.  .1

 ________________________________________________של ישראל מן התורה והגיע עמלק להילחם בהם?) יז,ח( 

ח( למה נסמכה פרשה של מסה ומריבה לפרשת עמלק, ולמה הדבר דומה?)רש"י יז, .2
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

איזה סוג אנשים צריך ציוה משה את יהושע לבחור לצאת למלחמה? הבא שני פירושים.)רש"י יז,ט(  .3
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

משה רבינו מצווה את יהושע לאסוף אנשים גבורים ויראי חטא שתהא זכותן מסייעתן. להיכן הלך משה עם  .4
 _______________________________________________________________________________י( -וחור?) יז,ט אהרון

 __________________________________________________________________________מי היה "חור"?)רש"י יז,י(  .5

 שה רבינו למלחמה בין ישראל לעמלק?משה אהרון וחור עמדו בתענית בראש הגבעה. מה הקשר בין ידיו של מ .6
 ___________________________________________________________________________________________) יז,יא( 

 __________________________________________מה עושים אהרון וחור כאשר ידיו של משה היו כבדות ?) יז,יב(  .7
_________________________________________________________________________________________________ 
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 __________________________________למה משה יושב על אבן ולא כרית או משהו אחר נוח יותר?)רש"י יז,יב(  .8
_________________________________________________________________________________________________ 

מובא במשנה במסכת ראש השנה "וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה אלא לומר לך כל זמן  .9
ים ואם לאו היו נופלין" . שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגבר

 ________________________________משה רבינו עוצר את השמש מלשקוע . מה מצליח לעשות יהושע?) יז,יג ( 
_________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________מה הכוונה "ויחלש יהושע"?)רש"י יז,יג(  .11
_________________________________________________________________________________________________ 

 הקב"ה מצווה את משה לכתוב בזיכרון בספר ולצוות את יהושע. השלימו : .11
 ____________השמים") יז,יד ( __________מחה__________________"

משה רבינו בונה מזבח לזכר הנס במלחמת עמלק שעם ישראל שיצא ממצרים ולא ידע להילחם הצליח לנצח .  .12
 ( _________________________________________________________________טז,יזמה השבועה שנשבע הקב"ה ?)
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 ח מ ת ו כ ו ס ב ו ז ו ז

 מ מ י ה ת ר י ש י ס ט כ

 מ י ד ק ח ו ר ב ו ה ר ר

 ר צ י ל צ נ ה נ ב נ ה כ

 ה ל פ ס צ צ ב ד ש ש ו ז

 ח ו ק נ פ ק ש נ ל מ ח י

 א א ד ת י י ר ו ח מ מ מ

 ו ש י ר ח ת ס ז ל ח ו ס

 ק מ פ ר י ר ע ל ס ל ש ו

 ל ו ק ת ת ו ר י ח ה י פ

 מ ר ו כ א ד נ מ ה ע מ ו

 ע ת ד ע מ ו ד ה ע נ נ ג

 

 מחסן מילים:
,  הענן עמוד,  בשלח

 , וחמושים,  תחרישו
 ,  וכות, ס סוף ים 

 ,  יפקוד פקד
, קדים רוח,  החירות פי

,  הים שירת,   אשמורת
 ,   מרה,  נוזלים נד

 , סיר הבשר,  עמלק
 ,  משנה לחם, מן

 רחּו, סלע,  צפיחית
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 הרב דוד יפה

 _________ עמוד שהוליך את ישראל בלילה )פרק י"ג פסוק כ"א(. א

 _________ נתן ה' לישראל בערב לאכול )פרק ט"ז פסוק ח'(. ב

 )פרק י"ז פסוק ט'(. _________ על ראשה עמד משה במלחמת עמלק כשמטה האלוקים בידו ג

 _________ כמוהו היה טעמו של המן )פרק ט"ז פסוק ל"א(. ד

 "ה(., כ"ויאמר משה אכלוהו___________ כי בשבת_________ לה', _________ לא תמצאו בשדה ) ט"ז  ה

 "זה אלי __________ אלקי אבי ___________" )פרק ט"ו פסוק ב'(. ו

 "והוא כ___________ גד לבן" )פרק ט"ז פסוק ל"א(. ז

 _________ כמוה עמדו המים )פרק י"ד פסוק כ"ב(. ח

 ___ היה מתחת ומעל המן )פרק ט"ז פסוק י"ג(.______ ט

 __________ את עצמותיו לקח משה בצאת העם ממצרים )פרק י"ג פסוק י"ט(.  י

 _________ ארץ שיושביה התמלאו פחד לאחר קריעת הים )פרק ט"ו פסוק ט"ו(.כ

 _________ המטיר ה' מן השמים )פרק ט"ז פסוק ד'(.ל 

 ם )פרק ט"ו פסוק כ"ג(.________ המים שבה היו מרי מ

 ________  התרחש למן מחמת חום השמש )פרק ט"ז פסוק כ"א(. נ

 ________ אותו ואת רוכבו זרק ה' בים )פרק ט"ו פסוק א'(. ס

 ________ כמוה נפלו המצרים בלב ים )פרק ט"ו פסוק י'(.ע 

 ז(.________ דרך ארצם לא הוליך ה' את ישראל מחשש מלחמה )פרק י"ג פסוק י" פ

 ________ עליו הכה משה ויצאו המים )פרק י"ז פסוק ו'(. צ

 ________ רוח עזה שגרמה לים להתייבש )פרק י"ד פסוק כ"א(. ק

 ________ שם נלחם עמלק עם ישראל )פרק י"ז פסוק ח'(. ר

 ________ המובחרים שבהם טובעו בים )פרק ט"ו פסוק ד'(.ש 

 הנשים.________ בו השתמשה מרים כששרה עם ת 
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