בס"ד

עֲבו ַֹדת חֲ ז ָָרה

בס"ד

פָּ ָר ַשׁת ָואֵ ָרא
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק ז' פס' י"ד – כ"ט
וּפֶ ֶרק ח' פס' א' – י"א

ַמ ּ ַכת דָּ ם
"בְּ זֹאת ֵתּ ַדע כִּ י אֲ ִני ה'" ...מַ כַּת ָדּם:
הַ ִאם הָ יְ תָ ה הַ ְת ָראָה לְ פַ ְרעֹה לִ פְ נֵי הַ מַּ כָּה?______
ִמי ִהכָּה אֶ ת הַ יְ אוֹר? ________________ מַ דּוּעַ הוּא וְ א מ ֶֹשׁה? __________
_______________________________________________________
הֵ י ָכן הָ יָה ָדּם? _____________ _______________ _______________
_______________ _________________ _____________________
וַ יִּ בְ אַ שׁ הַ יְ אוֹר ,מַ דּוּעַ ?________________
טוּמים ַלעֲשׂוֹת ָכּ בְּ לַהֲ טֵ יהֶ ם? ____
הַ ִאם ִה ְצלִ יחוּ הַ חַ ְר ִ
הַ ִאם פַּ ְרעֹה ִה ְסכִּ ים לִ ְשׁחַ אֶ ת הָ עָ ם? ______
אֵ י הַ ִמּ ְצ ִרים ָשׁתוּ לְ בַ סּוֹף? _____________________________________

ַמ ּ ַכת ְצפַ ְרדֵּ ַע
קינוּ" ...מַ כַּ ת ְצפַ ְר ֵדּעַ :
"לְ מַ עַ ן ֵתּ ַדע כִּ י אֵ ין כַה' אֱ ֵ
הַ ִאם הָ יְ תָ ה הַ ְת ָראָה לְ פַ ְרעֹה לִ פְ נֵי הַ מַּ כָּה?______
ִמי ִהכָּה אֶ ת הַ יְ אוֹר? ________________ מֵ הֵ י ָכן עָ לוּ הַ ְצפַ ְר ְדּעִ ים?_________
טוּמים ַלעֲשׂוֹת ָכּ בְּ לַהֲ טֵ יהֶ ם? ____
הַ ִאם ִה ְצלִ יחוּ הַ חַ ְר ִ
לְ הֵ י ָכן בָּ אוּ הַ ְצפַ ְר ְדּעִ ים? )____________________________________(10
_______________________________________________________
וַ יִּ ְק ָרא פַּ ְרעֹה לְ מ ֶֹשׁה וּלְ אַהֲ רֹן ,מַ דּוּעַ ? ______________________________
הַ ִאם פַּ ְרעֹה ִה ְסכִּ ים לִ ְשׁחַ אֶ ת הָ עָ ם? ______
אַרנָה ,מַ דּוּעַ ?_____________________________________
ַרק בַ יְ אוֹר ִתּ ָשּׁ ְ
"וַ יֹּאמֶ ר לְ מָ חָ ר" .מַ דּוּעַ ָרצָ ה פַּ ְרעֹה ֶשׁ ַרק מָ חָ ר ִתּפָּ סֵ ק הַ מַּ כָּ ה?_______________
וַ יּ ְַרא פַּ ְרעֹה כִּ י הָ יְתָ ה הָ ְרוָ חָ ה וְ הַ כְ בֵּ ד אֶ ת לִ בּ ֹו...

בס"ד

פָּ ָר ַשׁת ָואֵ ָרא
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק ח' פס' י"ב – כ"ח

ַמ ּ ַכת ִּכנִ ים
קים ִהיא" .מַ כַּת כִּ ִנּים:
"אֶ ְצבַּ ע אֱ ִ
הַ ִאם הָ יְ תָ ה הַ ְת ָראָה לְ פַ ְרעֹה לִ פְ נֵי הַ מַּ כָּה?______
אָרץ? _________ מַ דוּעַ א מ ֶֹשׁה?__________________
ִמי ִהכָּה אֶ ת עָ פָ ר הָ ֶ
עַ ל ִמי הָ יְ תָ ה הַ כִּ נָּה?________________________
טוּמים ַלעֲשׂוֹת ָכּ בְּ לַהֲ טֵ יהֶ ם? ____ מַ דוּעַ ?_____________
הַ ִאם ִה ְצלִ יחוּ הַ חַ ְר ִ
אָמרוּ הֵ ם אֶ ל פַּ ְרעֹה? "______________________".
מַ ה ְ
הַ ִאם פַּ ְרעֹה ִה ְסכִּ ים לִ ְשׁחַ אֶ ת הָ עָ ם? ______

ַמ ּ ַכת ָערֹב
אָרץ" ...מַ כַּת עָ רֹב:
"לְ מַ עַ ן ֵתּ ַדע כִּ י אֲ ִני ה' בְּ ֶק ֶרב הָ ֶ
הַ ִאם הָ יְ תָ ה הַ ְת ָראָה לְ פַ ְרעֹה לִ פְ נֵי הַ מַּ כָּה?______
לְ הֵ י ָכן ִהגִּ יעַ הֶ עָ רֹב?__________________________________________
וְ ַשׂ ְמ ִתּי פְּ דוּת ...בֵּ ין ִמי לְ ִמי?_______________________
וַ יִּ ְק ָרא פַּ ְרעֹה אֶ ל מ ֶֹשׁה וּלְ אַהֲ רֹן ,מַ דּוּעַ ? _____________________________
הֵ י ָכן ִה ְסכִּ ים פַּ ְרעֹה ֶשׁבְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל י ְַק ִריבוּ ָשׁם ָק ְרבָּ נוֹת? __________________
מַ ה עֲנוּ ל ֹו מ ֶֹשׁה וְ אַהֲ רֹן עַ ל ְדּבָ ָריו?________________________________
מַ ה עָ נָה לָהֶ ם פַּ ְרעֹה?_________________________________________
וַ יָּסַ ר הֶ עָ רֹב ִמפַּ ְרעֹה ...א נ ְִשׁאַר אֶ חָ ד ,מַ דּוּעַ א נ ְִשׁאַר אַף אֶ חָ ד?____________
______________________________________________________
אַרצ ֹו?___
הַ ִאם שָׁ לַח פַּ ְרעֹה לְ בַ סּוֹף אֶ ת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל מֵ ְ
"וַ יַּכְ בֵּ ד פַּ ְרעֹה אֶ ת לִ בּ ֹו גַּם בַּ פַּ עַ ם הַ זֹּאת וְ א ִשׁלַּח אֶ ת הָ עָ ם"...

בס"ד

פָּ ָר ַשׁת ָואֵ ָרא
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק ט' פס' א'– ל"ה

ַמ ּ ַכת דֶּ בֶ ר
" ִהנֵּה יַד ה' ה ֹויָה" .מַ כַּת ֶדּבֶ ר:
הַ ִאם הָ יְ תָ ה הַ ְת ָראָה לְ פַ ְרעֹה לִ פְ נֵי הַ מַּ כָּה?______
בְ ִמי הַ מַּ כָּה פָּ גְ עָ ה?__________________________________
"וַ יִּ ְשׁלַח פַּ ְרעֹה" אֶ ת ִמי ָשׁלַח פַּ ְרעֹה וּמַ דּוּעַ ? __________________________
וּמַ ה הוּא ָראָה?_______________________.
אַרצ ֹו? ______
הַ ִאם פַּ ְרעֹה ִה ְסכִּ ים לִ ְשׁחַ אֶ ת הָ עָ ם מֵ ְ

ַמ ּ ַכת ְׁש ִחין
" ְקחוּ ָלכֶם ְמא חָ פְ נֵיכֶם פִּ יחַ כִּ בְ ָשׁן" ...מַ ַכּת ְשׁ ִחין.
הַ ִאם הָ יְ תָ ה הַ ְת ָראָה לְ פַ ְרעֹה לִ פְ נֵי הַ מַּ כָּה?______
מַ ה אָמַ ר ה' לְ מ ֶֹשׁה ֶשׁיִּ זְ רֹק לְ ָשׁמַ יִ ם?__________________________
בְּ ִמי הָ יְ תָ ה מַ כָּה זוּ?__________________________________________
מַ ה גּ ְָרמָ ה הַ מַּ כָּה ל ִַמּ ְצ ִרים?_____________________________________
ִמי א ִה ְת ַרפֵּ א ִממַּ כַּת ְשׁ ִחין?_______________________
אַרצ ֹו? ______
הַ ִאם פַּ ְרעֹה ִה ְסכִּ ים לִ ְשׁחַ אֶ ת הָ עָ ם מֵ ְ

ַמ ּ ַכת ָּב ָרד
אָרץ" ...מַ כַּת בָּ ָרד.
מ ִני בְּ כָל הָ ֶ
"בַּ עֲבוּר ֵתּ ַדע כִּ י אֵ ין ָכּ ֹ
הַ ִאם הָ יְ תָ ה הַ ְת ָראָה לְ פַ ְרעֹה לִ פְ נֵי הַ מַּ כָּה?______
בְּ אֵ יז ֹו מַ כָּה ָיכֹל הָ יָה פַּ ְרעֹה לָמוּת?___ וּמַ דּוּעַ ה' א הֲ ָרג ֹו?________________
ִממָּ תַ י א הָ יָה בְּ ִמ ְצ ַריִ ם בָּ ָרד חָ זָ ק ָכזֶ ה?_________________________
אֵ ילוּ ְצמָ ִחים נ ְִשׁבְּ רוּ?_____________ וְ אֵ לּוּ ְצמָ ִחים א נ ְִשׁבְּ רוּ?___________
הַ ִאם פַּ ְרעֹה ִה ְסכִּ ים לִ ְשׁחַ אֶ ת הָ עָ ם? ______
מַ דוּעַ יָצָ א מ ֶֹשׁה לְ ִה ְתפַּ לֵּל ִמחוּץ לָעִ יר? _____________________________
"וַ יֶּחֱ זַ ק לֵב פַּ ְרעֹה וְ א ִשׁ ַלּח אֶ ת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל"....
ֶה ְמשְֵׁך ַבּפּ ָָרשָׁה ַהבָּאָה...

בס"ד

עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה

פָּ ָר ַשׁת וָאֵ ָרא
פֶּ ֶרק ז' פָּ סוּק י"ד עַ ד פֶּ ֶרק ט' פָּ סוּק ל"ה
בְּ אֵ יזוֹ מַ כָּ ה נֶאֱ מַ ר:
וְ נִלְ אוּ ִמ ְצ ַריִ ם___________
אָרץ __________
וַ ִתּבְ אַ שׁ הָ ֶ
וְ א יָכְ לוּ הַ חַ ְרטֻ ִמּים ַלעֲמוֹד לִ פְ נֵי מ ֶֹשׁה________
אֲ ֶשׁר א הָ יָה ָכּמֹהוּ בְּ ִמ ְצ ַריִ ם לְ ִמן הַ יּוֹם ִהוָּ ְס ָדה________
אתי הַ פָּ עַ ם ה' הַ צַּ ִדּיק וַ אֲ נִי וְ עַ ִמּי הָ ְר ָשׁעִ ים________
חָ טָ ִ
וַ ַיּעֲשׂוּ ֵכּן הַ חַ ְרטֻ ִמּים ...וְ א ָיכֹלוּ__________
כִּ י אֲ פִ ילוֹת הֵ נָּה_______
אָדם וּבַ בְּ הֵ מָ ה________
פּ ֵֹרחַ בְּ ָ
וְ יִ ְצבְּ רוּ אֹתָ ם חֳ מָ ִרים חֳ מָ ִרים ________
ַרק הַ ְרחֵ ק א תַ ְר ִחיקוּ ָל ֶלכֶת _________...הַ יּ ֵָרא אֶ ת ְדּבַ ר ה' הֵ ִניס________ ...

ִמי אָמַ ר לְ ִמי?
אתי הַ פָּ עַ ם ה' הַ צַּ ִדּיק וַ אֲ נִי וְ עַ ִמּי הָ ְר ָשׁעִ ים ________ לְ _______ _________
חָ טָ ִ
קים ִהיא _____________לְ ________________
אֶ ְצבַּ ע אֱ ִ
ְקחוּ ָלכֶם ְמא חָ פְ נֵיכֶם פִּ יחַ כִּ בְ ָשׁן ___________לְ _________ __________
קינוּ_________...לְ _________
א נָכוֹן ַלעֲשׂוֹת ֵכּן כִּ י ת ֹועֲבַ ת ִמ ְצ ַריִ ם נִזְ בַּ ח לַה' אֱ ֵ
אָרץ ___________לְ ___________ ____________
קיכֶם בָּ ֶ
לְ כוּ זִ בְ חוּ לַה' אֱ ֵ

ִמי הוּא זֶה?
אָרץ____ אַל יֹסֵ ף הָ תֵ ל__________...
מָ חָ ר ַיע ֲֶשׂה הַ ָדּבָ ר הַ זֶּ ה בָּ ֶ
וַ יִּ זְ רֹק אוֹת ֹו הַ ָשּׁמַ יְמָ ה ___________...הֵ ִניס אֶ ת עֲבָ ָדיו_______________

בס"ד שם_______________________

פָּ ָר ַשׁת ָואֵ ָרא
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק ו'
סוּקים א' – י"ב
פְּ ִ
ִמי הוּא זֶה?
ָגּרוּ בָּ הּ____________

קּצֶ ר רוּחַ ___________...
מ ֶשׁה ִמ ֹ
וְ א ָשׁ ְמעוּ אֶ ל ֹ

יתי _______________ ֲע ַרל ְשׂפָ תָ יִ ם_____________
וָ אֶ זְ ֹכּר אֶ ת בְּ ִר ִ
אתָ ם____________ וְ ָל ַק ְח ִתּי אֶ ְת ֶכם לִ י לְ עָ ם_______________
מַ ֲעבִ ִדים ֹ

מַ ה כָּ תוּב בַּ תּו ָֹרה בִּ ְמקוֹם-

בְּ ס ֹוף ָכּל ִמ ְשׁפָּ ט כָּ תוּב אֶ ת הַ פָּ סוּק ְשׁאֵ לָיו הוּא ַשׁיָּ.

יתי ִא ָתּם בְּ ִרית )ד'(____________________
יתי )ג'(________ עָ ִשׂ ִ
וַ אֲ ִני ִה ְת ַגּ ֵלּ ִ
ָיד מוּ ֶשׁטֶ ת )ו'(_________ הַ ְצּעָ ק ֹות ֶשׁל בְּ ֵני יִ ְשׂ ָראֵ ל )ה'(_________________
יְ רֻ ָשּׁה )ח'( ___________ הָ ֲעב ֹו ָדה הַ ָקּ ָשׁה ֶשׁל ִמ ְצ ַריִ ם )ו'(________________
בָ ֳע ָנ ִשׁים גְ ד ֹולִ ים )ו'(______________ ְנּ ִשׁימָ ה ְקּצָ ָרה )ט'( _______________

ֲענֵה עַ ל הַ ְשׁאֵ לוֹת.
 (1מַ דוּעַ ה' א הו ִֹציא עַ ַדיִ ן אֶ ת עַ ם יִ ְשׂ ָראֵ ל ִמ ִמ ְצ ַריִ ם? __________________
_______________________________________________________
 (2אֵ יזֶ ה בְּ ִרית עָ ָשׂה ה' עִ ם הָ אָב ֹות?_______________________________
מ ֶשׁה?________________________
 (3מַ דוּעַ א ָשׁ ְמעוּ עַ ם יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ת ִדבְ ֵרי ֹ
_______________________________________________________

בס"ד שם_______________________

פָּ ָר ַשׁת וָאֵ ָראו
סוּקים י"ד  -כ"ב
פֶּ ֶרק ו' פְּ ִ
ִשׁ ְמעוֹן

ְראוּבֵ ן

לֵּוִ י
ְקהָ ת

ֵג ְר ׁשוֹ ן

ְ
מרָ ִרי

עַ ְמ ָרם יוֹכֶבֶ ד

ֹשה
מ ֶׁ

אַ ֲהרֹן

בס"ד שם_______________________

פָּ ָר ַשׁת וָאֵ ָרא
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק ז'
סוּקים א' – י"ג
פְּ ִ
לָמָ ה?
אָחי יִ ְהיֶה נְבִ יאֶ _______________________________________
וְ אַהֲ רֹן ִ
וְ א יִ ְשׁמַ ע אֲ ֵלכֶם פַּ ְרעֹה________________________________________
וַ יִּ ְק ָרא גַּם פַּ ְרעֹה לַחֲ כ ִָמים וְ ל ְַמכ ְַשּׁפִ ים_______________________________
________________________________________________________
וַ יּ ְַשׁלֵ אַהֲ רֹן אֶ ת מַ טֵּ הוּ לִ פְ נֵי פַּ ְרעֹה_______________________________...

מַ ה כָּ תוּב בַּ תּו ָֹרה בִּ ְמקוֹם-

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

לְ שׁוֹפֵ ט עַ ל פַּ ְרעֹה )א'(_____________ הַ ְמתֻ ְרגְּ מָ ן ֶשׁלְּ ) א'(______________
בָּ ֳענ ִָשׁים גְּ דוֹלִ ים )ד'(___________

הַ ִסּימָ ִנים ֶשׁלִּ י )ג'(__________

כְּ ֶשׁאֲ ִני או ִֹשׁיט )אֶ ת י ִָדי( )ה'(_________ הַ מַּ כּוֹת הַ מֻּ פְ לָאוֹת ֶשׁלִּ י) ...ג'(_________
נָחָ שׁ )ט'(___________

זָ ַרק )י'( ________ בְּ כִ שּׁוּפִ ים ֶשׁלָּהֶ ם )י"א(_________

ִמי הוּא זֶה?
יִ ְהיֶה נְבִ יאֶ ____________

אַרצ ֹו___________
וְ ִשׁלַּח אֶ ת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל מֵ ְ

מ ִנים ָשׁנָה _______
בֶּ ן ְשׁ ֹ

וְ א יִ ְשׁמַ ע אֲ לֵכֶ ם_____________

ִצבְ אוֹתַ י____________

מ ִנים ָשׁנָה_____________
וּשׁ ֹ
בֶּ ן ָשׁשׁ ְ

