בס"ד

אַרבֶּ ה
פָּ ָר ַשׁת בֹּא  -מַ כַּ ת ְ
סוּקים א'-כ'
עֲבו ַֹדת חֲ זָ ָרה פֶּ ֶרק י' פְּ ִ

לָמָּ ה?
כִּ י אֲ ִני ִהכְ בַּ ְד ִתּי אֶ ת לִ בּ ֹו וְ אֶ ת לֵב עֲבָ ָדיו )ִ 2סבּוֹת( ______________________(1
___________________ ___________________________________(2
יּוּשׁב אֶ ת מ ֶֹשׁה וְ אֶ ת אַהֲ רֹן אֶ ל פַּ ְרעֹה_______________________________
וַ ַ
אָרץ_______________________________
אָרץ וַ ֶתּ ְח ַשׁ הָ ֶ
וַ יְ כַס אֶ ת עֵ ין כָּל הָ ֶ
וְ א נוֹתַ ר כָּל י ֶֶרק בָּ עֵ ץ_________________________________________
אַרבֶּ ה אֶ חָ ד בְּ כָל גְּ בוּל ִמ ְצ ַריִם_____________________________
א נ ְִשׁאַר ְ
וְ א ִשׁלַּח אֶ ת בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל_______________________________________

ִמי אָמַ ר לְ ִמי?
קיהֶ ם_____________ לְ ______________
ַשׁלַּח אֶ ת הָ אֲ נ ִָשׁים וְ יַעַ בְ דוּ אֶ ת ה' אֱ ֵ
וּלְ מַ עַ ן ְתּסַ פֵּ ר בְּ אָזְ נֵי בִּ ְנ וּבֶ ן בִּ נְ __________________לְ _______________
א ֵכן לְ כוּ נָא הַ גְּ בָ ִרים__________________ לְ __________________

מַ ה כָּ תוּב בַּ תּו ָֹרה ִבּ ְמקוֹם:
שׁאֲ ִני י ִָשׂים )א(
כְּ ֵדי ֶ

בְּ סוֹף כָּ ל ִמ ְשׁפָּ ט כָּתוּב אֶ ת הַ פָּ סוּק ְשׁאֵ לָיו הוּא ַשׁיָּ.

____________ סֵ ַרבְ ָתּ לְ ִה ָכּנַע לְ פָ נַי )ג( __________________

לְ ִמכְ שׁוֹל )ז( _______ וְ הֶ ְחזִ ירוּ )ח(

_____ הַ ִאם ע ֲַדיִ ן אַ ָתּה א יו ֵֹדעַ )ז(_________

אָרץ )ט"ו( ___________
רוּחַ ִמזְ ָר ִחית )י"ג( _________אֶ ת הַ מַּ ְראֶ ה ֶשׁל כָּל הָ ֶ
עָ לֶה יָרוֹק )ט"ו( _____ ִתּ ְסלַח בְּ בַ ָקּ ָשׁה עַ ל הַ חֵ ְטא ֶשׁלִּ י)י"ז(__________________
רוּחַ

מַ ע ֲָרבִ ית )י"ט(

________ ִה ְשׁ ִאיר הַ בָּ ָרד )ט"ו( ____________

בס"ד

ֹשׁ
פָּ ָר ַשׁת בֹּא  -מַ כַּ ת ח ֶ
סוּקים כ"א – כ"ט
עֲבו ַֹדת חֲ זָ ָרה פֶּ ֶרק י' פְּ ִ

לָמָּ ה?
וַ יְ ִהי ח ֶֹשׁ עַ ל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם )ִ 2סבּוֹת( ______________________________(1
___________________ ___________________________________(2
א ִת ָשּׁאֵ ר פַּ ְרסָ ה__________________________________________ ....

ִמי אָמַ ְר לְ ִמי?
נְטֵ ה י ְָד עַ ל הַ ָשּׁמַ יִ ם _____________ לְ ______________
לְ כוּ עִ בְ דוּ אֶ ת ה' ַרק צֹא ְנכֶם וּבְ ַק ְרכֶם יֻצָּ ג____________ לְ ____________
גַּם אַ ָתּה ִתּ ֵתּן בְּ י ֵָדנוּ זְ בָ ִחים__________________ לְ __________________
אַל תֹסֵ ף ְראוֹת פָּ נַי ____________ ...לְ ____________
א א ִֹסף עוֹד ְראוֹת פָּ נֶי __________________ לְ __________________

אוּרי ִמלִּ ים.
בֵּ ֵ

הַ ְשׁלֵם ִממַּ ְח ַסן הַ ִמּלִּ ים.

אֲ פֵ לָה _______________.
בְּ מו ְֹשׁבֹתָ ם____________.
יֻצָּ ג_________________.
וְ א אָבָ ה_____________.
ִה ָשּׁמֶ ר לְ .____________
ִתּזָּ הֵ ר לְ  \ וְ א ָרצָ ה \ בַּ מָּ קוֹם ֶשׁגָּרוּ \ ח ֶֹשׁ גָּדוֹל ְמאֹד \ ַתּ ְשׁ ִאירוּ

בס"ד

עֲבו ַֹדת חֲ ז ָָרה  -פָּ ָר ַשׁת בֹּא
סוּקים א'  -י"ג
פֶּ ֶרק י"ב פְּ ִ

~~~ ָק ְר ּ ַבן ּ ֶפסַ ח ~~~
סוּקים בַּ פָּ ָר ָשׁה.
הַ ְשּׁאֵ לוֹת הֵ ן לְ ִפי ֵס ֶדר הַ פְּ ִ

"דַּ בְּ רוּ אֶ ל כָּל עֲדַ ת יִ ְשׂ ָראֵ ל לֵאמֹר"
מָ תַ י אָמַ ר לָהֶ ם ה' ֶשׁיּו ִֹדיעוּ זֹאת לִ בְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ? _____________
מָ תַ י עַ ם יִ ְשׂ ָראֵ ל צָ ִרי ל ַָקחַ ת ֶשׂה לְ ָק ְרבַּ ן פֶּ סַ ח?______________
אָדם לֶאֱ כוֹל מֵ הַ ֶשּׂה?__________
מַ ה כַּמּוּת הַ בָּ ָשׂר ֶשׁצָּ ִרי כָּל ָ
כַּמָּ ה ִמ ְשׁפָּ חוֹת וַ אֲ נ ִָשׁים יְ כוֹלִ ים לִ ְהיוֹת ְמנוּיִ ים עַ ל ֶשׂה אֶ חָ ד?_________________
ִאם הַ ֶשּׂה יוֹתֵ ר ִמ ַדּי גָּדוֹל לְ ִמ ְשׁפָּ חָ ה אַחַ ת ,מַ ה ַיעֲשׂוּ?_______________________
מֵ אֵ יזֶ ה ִמין צָ ִרי לִ ְהיוֹת הַ ֶשּׂה?______________
מַ ה אָסוּר ֶשׁיִּ ְהיֶה בּ ֹו?____________
עַ ד אֵ יזֶ ה גִּ יל צָ ִרי הוּא לִ ְהיוֹת?_____________
בְּ אֵ יזֶ ה יוֹם הָ יוּ ְצ ִריכִ ים בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל לְ ָשׁחֲ ט ֹו?_____________________
אַרבַּ עַ ת הַ יּ ִָמים מֵ אָז לְ ִקיחַ ת הַ ֶשּׂה וְ עַ ד ְשׁ ִחיטָ ת ֹו?__________________
מַ ה עָ שׂוּ בְּ ְ
"וְ ָשׁחֲ טוּ אוֹת ֹו כָּל ְקהַ ל ע ֲַדת יִ ְשׂ ָראֵ ל" וְ כִ י כוּלָּם יְ כוֹלִ ים לִ ְשׁחוֹט?_______________
_________________________________________________________
אַרבָּ עָ ה עָ ָשׂר הָ יוּ צְ ִריכִ ים לְ ָשׁחֲ ט ֹו?____________________
בְּ אֵ יזֶ ה זְ מַ ן בַּ יּוֹם הָ ְ
מַ ה ַי ֲעשׂוּ עִ ם הַ ָדּם ֶשׁל הַ ֶשּׂה?______________________________________
מַ דּוּעַ ?)פָּ סוּק י"ג( _______________________________________________
מָ תַ י ְצ ִריכִ ים בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל לֶאֱ כוֹל אֶ ת ָק ְרבָּ ן הַ פֶּ סַ ח?_______________________
צוּרת בִּ שּׁוּל ְצ ִריכִ ים הֵ ם לְ אוֹכְ ל ֹו?_____________________________
בְּ אֵ יז ֹו ַ
ִממָּ תַ י עַ ד מָ תַ י ְצ ִריכִ ים הֵ ם לִ גְ מֹר לֶאֱ כוֹל אֶ ת ָק ְרבָּ ן הַ פֶּ סַ ח?________________
מַ ה עו ִֹשׂים ִאם נוֹתָ ר ִממֶּ נּוּ עַ ד הַ בּ ֶֹקר?______________________________
בְּ אֵ יזֶ ה ָ
צוּרה ְצ ִריכִ ים הֵ ם לְ א ֹוכְ ל ֹו? )פָּ סוּק י"א( __________________________

בס"ד

עֲבו ַֹדת חֲ ז ָָרה  -פָּ ָר ַשׁת בֹּא
סוּקים ט"ו  -כ'
פֶּ ֶרק י"ב ְפּ ִ

~~~ חָ מֵ ץ ּו ַמ ָּצה ~~~
" ִשׁבְ עַ ת י ִָמים מַ צּוֹת תֹאכֵלוּ" וְ א_______
מָ תַ י חוֹבָ ה לֶאֱ כוֹל מַ צָּ ה?_________ וּמָ תַ י א?_________________________
וּשׁמַ ְר ֶתּם אֶ ת הַ מַּ צּ ֹות" ִממַּ ה?_______________________
" ְ
"אַ  בַּ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן ַתּ ְשׁבִּ יתוּ ְשׂאוֹר ִמבָּ ֵתּיכֶם"
בְּ אֵ יזֶ ה יוֹם צָ ִרי לְ בַ טֵּ ל אֶ ת הֶ חָ מֵ ץ?________________________________
מֵ אֵ יזֶ ה יוֹם וְ עַ ד אֵ יזֶ ה יוֹם אוֹכְ לִ ים מַ צּוֹת וְ א חָ מֵ ץ?______________________
מַ ה הָ ֹענֶשׁ לְ ִמי ֶשׁא ֹוכֵל ח"ו חָ מֵ ץ בְּ פֶ סַ ח?______________
מַ ה הַ הֶ בְ ֵדּל בֵּ ין חָ מֵ ץ )פָּ סוּק ט"ו( לְ מַ ְחמֶ צֶ ת )פָּ סוּק י"ט( ?_______________________
_________________________________________________________
וּשׁמַ ְר ֶתּם אֶ ת הַ מַּ צּוֹת"?___________________
ֹאשׁיָּה מֵ הַ פָּ סוּק " ְ
מַ ה דּו ֵֹרשׁ ַרבִּ י י ִ
_________________________________________________________

בס"ד שם_______________________

פָּ ָר ַשׁת בֹּא
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק י"ב
סוּקים כ"א  -מ"ב
פְּ ִ
עַ נֵּה עַ ל הַ ְשּׁאֵ לוֹת.
וּקחוּ ָלכֶם צֹאן...
 (1וַ יִּ ְק ָרא מ ֶֹשׁה לְ ָכל זִ ְקנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וַ יֹּאמֶ ר אֲ ֵלהֶ ם ִמ ְשׁכוּ ְ
ִמי יִ ְמשׁוֹ אֶ ת הַ צֹּאן וּ ִמי יִ ַקּח אֶ ת הַ צֹּאן?
וּקחוּ_____________________:
ִמ ְשׁכוְּ _________________:
אָמרוּ לִ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל "וְ אַ ֶתּם א תֵ ְצאוּ ִאישׁ ִמפֶּ תַ ח בֵּ ית ֹו עַ ד בּ ֶֹקר"?
 (2מַ דּוּעַ ְ
__________________________________________________
וּשׁמַ ְר ֶתּם אֶ ת הָ עֲבו ָֹדה
וּשׁמַ ְר ֶתּם אֶ ת הַ ָדּבָ ר הַ זֶּ ה לְ חֹק לְ  וּלְ בָ נֶי עַ ד ע ֹולָם"ְ " ...
ְ " (3
הַ זֹּאת" ...אֶ ת מַ ה נ ְִשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת בְּ כָל הַ דּוֹרוֹת? ____________
 (4מַ ה ַנ ֲענֶה לְ בָ נֵינוּ ִאם ְי ָשׁאֲ לוּ אוֹתָ נוּ לָמָּ ה אָנוּ מַ ְק ִריבִ ים ָק ְרבָּ ן פֶּ סַ ח? _______
______________________________________________________
" (5וַ יִּ קוֹד הָ עָ ם וַ יִּ ְשׁ ַתּחֲ ווּ" ...עַ ל אֵ ילוּ  3בְּ שׂוֹרוֹת טוֹבוֹת ָקדוּ וְ הוֹדוּ עַ ם יִ ְשׂ ָראֵ ל לַה'?
__________________(3 ________________(2 ________________(1
" (6וַ יֵּלְ כוּ וַ ַיּעֲשׂוּ בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל כַּאֲ ֶשׁר ִצוָּ ה ה' אֶ ת מ ֶֹשׁה וְ אַהֲ רֹן" ...וַ הֲ ֵרי ְדּבָ ִרים אֵ לּוּ
נֶאֶ ְמרוּ לָהֶ ם בְּ ר"ח ֶשׁ ַיּעֲשׂוּ בְּ  -י' בְּ ִניסָ ן וְ אֵ י כָּתוּב ֶשׁכְּ בָ ר עָ שׂוּ?_____________
_______________________________________________________
מַ דּוּעַ הַ בָּ צֵ ק א ִה ְספִּ יק לְ הַ ְח ִמיץ?________________________________

אוּרי ִמלִּ ים:
בֵּ ִ
וַ יְ נ ְַצּלוּ אֶ ת ִמ ְצ ַריִ ם _________________
אֲ ג ַֻדּת אֵ זוֹב______________________
בַּ ָדּם אֲ ֶשׁר בַּ סַּ ף___________________
לִ ְנגֹּף אֶ ת ִמ ְצ ַריִ ם__________________
פָּ סַ ח עַ ל בָּ ֵתּי יִ ְשׂ ָראֵ ל________________
עַ ל ִשׁכְ מָ ם_______________________
ִדּלֵּג \כְּ תֵ פַ יִ ם \ רו ְֹקנוּ \ בַּ כְּ לִ י \ לַהֲ רוֹג \ חֲ בִ ילַת

בְּ ִמ ְספָּ ִרים:
כַּמָּ ה גְּ בָ ִרים נ ְָסעוּ מֵ ַרעְ ְמסֵ ס
לְ סֻ כּוֹת? ____________
כַּמָּ ה ָשׁ ִנים הָ יוּ בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל גּ ִֵרים
בַ אֲ ָרצוֹת זָ רוֹת וְ א בְּ אֶ ֶרץ יִ ְשׂ ָראֵ ל?
__________ ָשׁנָה
כַּמָּ ה ָשׁ ִנים הָ יוּ בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל
בְּ ִמ ְצ ַריִ ם בְּ פֹעַ ל?________ ָשׁנָה
גוּדת אֵ זוֹב__
כַּמָּ ה ְקל ִָחים הָ יוּ בַּ אֲ ַ

בס"ד

עֲבו ַֹדת חֲ ז ָָרה  -פָּ ָר ַשׁת ֹבּא
סוּקים מ"ג  -מ"ח
פֶּ ֶרק י"ב פְּ ִ

~~~ ָק ְר ַּבן ּ ֶפסַ ח2

~~~

"וַ ּיֹאמֶ ר ה' אֶ ל מ ׁ ֶֹשה וְ אֶ ל אַ ֲהרֹן
זֹאת חֻ ַּקת הַ ּ ָפסַ ח"...

בְּ אֵ יזֶ ה ַתּאֲ ִרי נֶאֶ ְמ ָרה חֻ ָקּה ז ֹו לִ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל?_________

הַ ֲע ּ ֵתק מֵ הַ חֻ ּ ָמ ׁש.
כול ִמ ָ ּק ְר ּ ַבן הַ ּ ֶפסַ ח?
כול לֶאֱ ֹ
ִמי לֹא יָ ֹ

)לְ פִ י סֵ ֶדר הַ ּ ְפסו ִּקים(

 = _____________(1גּוֹי א ֹו מוּמָ ר.
אָדם ֶשׁיֵּשׁ ל ֹו עֶ בֶ ד כְּ ַנעֲנִ י וְ א מָ ל אוֹת ֹו.
ָ = _____________(2
 = _____________(3גֵר תּו ָֹשׁב ֶשׁמָּ ל אַ ְ מ ַקיֵּם הוּא ַרק ִ 7מ ְצווֹת בְּ נֵי נֹחַ .
הוּדי.
 = _____________(4גּוֹי ֶשׁמָּ ל וְ ִה ְשׂכִּ יר אֶ ת עַ ְצמ ֹו ַלעֲבוֹד אֵ צֶ ל הַ יְּ ִ
אָדם ֶשׁ ִה ְת ַגּיֵּר אַ  א מָ ל אֶ ת כָּל בָּ נָיו.
ָ = _____________(5
הוּדי א מָ הוּל.
 = _____________(6יְ ִ
ש ָאס ּור לַ ֲע ׂש ֹות ּ ַבאֲ ִכילַ ת ָק ְר ּ ָבן הַ ּ ֶפסַ ח?
ַמהֵ ן ג' הַ ְ ּדבָ ִרים ׁ ֶ
____________________________________(1
____________________________________(2
____________________________________(3
ֵא ְ
יך ּ ָכת ּוב ּ ַב ּת ֹו ָרה:
ֶשׁ ָקּנוּ אוֹת ֹו בְּ כֶסֶ ף_______________
ָתּמוּל אוֹת ֹו___________________
אָדם א מָ הוּל_________________
ָ
הוּדי ָרגִ יל ___________________
יְ ִ

)הַ ֲע ּ ֵתק ִמ ּ ָפסוּק מ"ו(

בס"ד

עֲבו ַֹדת חֲ ז ָָרה  -פָּ ָר ַשׁת בֹּא
סוּקים א'  -ב' ,ופס' י"א  -י"ג
פֶּ ֶרק י"ג פְּ ִ

כור ~~~
~~~ ַק ֶ ּד ׁש לִ י כָ ל ְּב ֹ
רות? __________________________
כו ֹ
לו ֶאת הַ ְּב ֹ
ַמ ּד ּו ַע ָא ַמר ה' לְ ַק ֵ ּד ׁש ֹ
________________________________________________________
דו ִׁשים?
כו ִרים ְק ֹ
כור"ֵ ...איל ּו ס ּוגֵ י ְּב ֹ
" ַק ֶ ּד ׁש לִ י ּ ָכל ְּב ֹ
 (1בְּ כ ֹור ֶשׁל ________.
 (2בְּ כוֹר ֶשׁל ________ ) ְטהוֹרוֹת(.
 (3בְּ כוֹר ֶשׁל ________.
ש ָּצ ִר ְ
דו ׁש?
ש ִּי ָ ּק ֵרא ָק ֹ
יך ְּכ ֵדי ׁ ֶ
ַמהֵ ן ג' הַ ְ ּדבָ ִרים ׁ ֶ

) ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל ְ ּבפָ סוּק י"ב(

ֶ (1שּׁיִּ וָּ לֵד ________.
ֶ (2שּׁיִּ וָּ לֵד ִראשׁוֹן לְ _____ )וְ א לְ אָבִ יו(.
ַ (3רק בְּ כוֹר ִמ ִמּין _____ )וְ א נ ְֵקבָ ה(.
כור ָא ָדם:
ְּב ֹ

הו ָרה:
כור ְּבהֵ מָ ה ְט ֹ
ְּב ֹ

בְּ מַ ה פּו ִֹדים אוֹת ֹו? _______.
בְּ כַמָּ ה כֶּסֶ ף?_____________.

לְ ִמי נו ְֹת ִנים אוֹת ֹו? _______.
מַ ה הַ כֹּהֵ ן עו ֶֹשׂה ִאתּ ֹו?__________.

לְ ִמי נו ְֹת ִנים אֶ ת הַ כֶּסֶ ף?___________.
ֲמור:
כור ח ֹ
ְּב ֹ
מַ דּוּעַ בְּ כוֹר הַ חֲ מוֹר ָקדוֹשׁ? )ב' ִסבּוֹת( _____________________________(1
_______________________________________________________(2
בְּ מַ ה פּו ִֹדים אוֹת ֹו? _______ ,וְ נו ְֹת ִנים אוֹת ֹו ַל_____" .וְ ִאם א ִתּפְ ֶדּה וַ ______".

