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ה. ְרעֹה ֶאל מֹׁשֶ ת ּפַ הוִֹבילוּ ֶאת ּבַ



לקטנים שבחבורה

ְרעֹה  • •  ּפַ

ְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים.  ל ּפַ נֵי ִאיּוִּרים ׁשֶ ִלְפנֵיֶכם ׁשְ
ינֵיֶהם.       ִלים ּבֵ מֹוָנה ֶהְבּדֵ ִמְצאוּ ְלָפחֹות ׁשְ



טריוויה

ְבִמְצַרִים?  ְבִמְצַרִים? ָדֹול ׁשֶ ִמְצַרִים? ָדֹול ׁשֶ ִמְצַרִים? ְ ְבִמְצַרִים? ְּ ִמְצַרִים? ָדֹול ׁשֶ ִמְצַרִים? ְּ ְ בָָהר ַהג בָָהר ַהָגדֹול ׁשֶ בָדֹול ׁשֶ בָּדֹול ׁשֶ בָָהר ַהָגדֹול ׁשֶ בָּדֹול ׁשֶ ָדֹול ׁשֶ ם ַהנ ֵ ם ַהָנָהר ַהגׁ ֵ ם ַהָנָהר ַהגָָּהר ַהגָָהר ַהגׁ ֵ ָָהר ַהגָָּהר ַהגׁ ם ַהנַמה ש ם ַהנַמה ׁשֵ ֵ ם ַהנׁ ֵ ם ַהנּׁ ם ַהנַמה ׁשֵ ֵ ם ַהנּׁ ֵ ׁ .1

דֹות ָהִעְבִריֹּות? דֹות ָהִעְבִריְּ ְּ יַל יְַלדֹות ָהִעְבִריְ דֹות ָהִעְבִריְ דֹות ָהִעְבִריְ יְַלדֹות ָהִעְבִריְּ דֹות ָהִעְבִריְ דֹות ָהִעְבִריְּ ְ ְרעֹה ַעל ַהמ ְרעֹה ַעל ַהְמיַלַ יַלַ ְרעֹה ַעל ַהּמְ יַלַּ ְרעֹה ַעל ַהְמיַלְּ יַלַ יַלְּ ְ ְרעֹה ַעל ַהמָה ַפְרעֹה ַעל ַהמָה פ ְרעֹה ַעל ַהמַ ַ ְרעֹה ַעל ַהמָה ַפְרעֹה ַעל ַהמּ ַ וָה פָּה ַפְרעֹה ַעל ַהמּ וָה פִ וָה פָּה פָה פִ ָה פָּה פִ וַמה ִצוַמה צ וִ וַמה ִצוִּ וִּ ִ  .2

ְָּלדוּ. ְָּלדו ִיּוִוְָלדוְָּלדוִוְָלדוְָּלדוְָלדוִוְָלדוִוְָלדוְָּלדו ִנים ָהִעְבִרים ׁשֶ ִיוָ ִנים ָהִעְבִרים ׁשֶ וָ וִ ִיּוִ ִנים ָהִעְבִרים ׁשֶ וָ ּוִ ִ ל ַהב יָ ל ַהָבִנים ָהִעְבִרים ׁשֶ יָ ִנים ָהִעְבִרים ׁשֶ יָ ִנים ָהִעְבִרים ׁשֶ יָּ ל ַהָבִנים ָהִעְבִרים ׁשֶ יָ ִנים ָהִעְבִרים ׁשֶ יָּ ִנים ָהִעְבִרים ׁשֶ ָ ל ַהבַלֲהרֹג ֶאת ָכל ַהבַלֲהרֹג ֶאת כ ל ַהבָ ל ַהבַלֲהרֹג ֶאת ָכל ַהבָּ ל ַהבָּ ָ א. 
ּא ַלֲעזֹר ַליּא ַלֲעזֹר ַליֹּוְלדֹות. לא ַלֲעזֹר ַליֹא ַלֲעזֹר ַליֹ ּלׁשֶ ּׁשֶ ב. 

ְָּלדוְָּלדוּ. ִיּוִוְָלדוְָּלדוִוְָלדוְָּלדוְָלדוִוְָלדוִוְָלדוְָּלדו ינֹוקֹות ָהִעְבִרים ׁשֶ ִיוִ ינֹוקֹות ָהִעְבִרים ׁשֶ וִ וִ ִיּוִ ינֹוקֹות ָהִעְבִרים ׁשֶ וִ ּוִ ִ ל ַהת יָ ל ַהִתינֹוקֹות ָהִעְבִרים ׁשֶ יָ ינֹוקֹות ָהִעְבִרים ׁשֶ ל ַהּתִ יָּ ינֹוקֹות ָהִעְבִרים ׁשֶ יִּ ל ַהִתינֹוקֹות ָהִעְבִרים ׁשֶ יָ ינֹוקֹות ָהִעְבִרים ׁשֶ יִּ ינֹוקֹות ָהִעְבִרים ׁשֶ ִ ל ַהתְלָהִביא ֵאָליו ֶאת ָכל ַהתְלָהִביא ֵאָליו ֶאת כ ל ַהתָ ל ַהתְלָהִביא ֵאָליו ֶאת ָכל ַהתָּ ל ַהתָּ ָ ג.

מה היו שמות הערים שבנו בני ישראל במצרים?  .3

על פי התורה, כמה שנים בסך הכול גרו .4 
בני ישראל במצרים? 

150 שנה א. 
280 שנה ב.
430 שנה ג.

ְאֹור 1. ַהיּ
2. א

ִתֹם ְוַרַעְמֵסס 3. ּפ
4. ג

• •  מצַרים 



טריוויה

ְיאֹור?ְּאֹור?ְאֹור? ְיאֹור?ַ ְיאֹור?ְּאֹור?ְאֹור?ַ ְאֹור?ְּאֹור?ַ ה ב ט מֹׁשֶ ָ ה ַביׁ ט מֹׁשֶ ָ יׁ יַ ה ַביַּ ט מֹׁשֶ ָ יׁ יַּ ַ ה ב ַמה ש ט מֹׁשֶ ה ב ַמה ׁשָ ט מֹׁשֶ ָ ה בׁ ט מֹׁשֶ ָ ה בּׁ ט מֹׁשֶ ה ב ַמה ׁשָ ט מֹׁשֶ ָ ה בּׁ ט מֹׁשֶ ָ ׁ תֹוך תֹוְךְ ְְ תֹוךְבתֹוךב תֹוךְ תֹוךְבתֹוךְּ תֹוךְּ ְ .1
ָבהֵתָבהֵתָבה ָבהֵ ֵ ָבהֵתָבהּ ֵ ָבהּ ֵ א.
ִסיָרה ב. 

ת ֱאגֹוז  ְקִלַפת ֱאגֹוז  ְקִלַפת ֱאגֹוז   ת ֱאגֹוז  ַ ַ ת ֱאגֹוז  ְקִלַפת ֱאגֹוז  ּ ַ ת ֱאגֹוז  ּ ַ ג. 

יָרה אֹותֹו ִאמֹו יָרה אֹותֹו ִאּמִ ִּ ה, ִהְסת ה, ִהְסִתיָרה אֹותֹו ִאמֹוַלד מֹׁשֶ יָרה אֹותֹו ִאמֹוַלד מֹׁשֶ ה, ִהְסּתִ יָרה אֹותֹו ִאמֹּוַלד מֹׁשֶ ה, ִהְסִתיָרה אֹותֹו ִאמִּ יָרה אֹותֹו ִאמֹוַלד מֹׁשֶ יָרה אֹותֹו ִאמִּ ִ נ ּנְלַאַחר ׁשֶ ְּלַאַחר ׁשֶ .2 
ּוּוַּע? ִית. ַמד ִית. ַמּדַ ַּ ִית. ַמד ַהַבִית. ַמד ַהב ִית. ַמדַ ִית. ַמד ַהַבִית. ַמדַּ ִית. ַמדַּ ַ תֹוך תֹוְךְ ְְ תֹוךְבתֹוךב תֹוךְ תֹוךְבתֹוךְּ תֹוךְּ ְ

מי נתן למשה את שמו, ומה משמעות השם  .3
"משה"? 

כמה זמן הצליחה אמו של משה להסתיר אותו  .4
בתוך הבית? 

1. א
ְַרעֹה. ְֵזַרת ּפ ְִגַלל ּג ֶיָּבֹואוּ ִמְצִרים ְויַַהְרגוּ אֹותוֹ ּב ָה ׁש ְׁש 2. ִהיא ָחׁש

3. בת פרעה נתנה למשה את שמו. משה – מלשון למשות, להוציא: 
ִיִתהוּ" )שמות ב, י(. ִּים ְמׁש ִי ִמן ַהַמ "ּכ

4. שלושה חודשים

• משה   •



פעילות

• יישומון )אפליקציה(   •

משימה בזוגות או בשלישיות:
הציעו רעיון ליישומון )אפליקציה( לטלפון חכם שהיה 
עוזר לבני ישראל בשהותם במצרים, בצאתם ממנה או 

במסעם במדבר.
הקבוצה שתציג את 

היישומון המוצלח 
ביותר תזכה בפרס! 



פעילות

• מי אני או מה אני?   •
הכינו מראש כתרים ועליהם שמות של אנשים, מושגים או 

חפצים מסיפור החג )משה, מרים, חרטומי פרעה, המטה של 
משה, הבצק שלא החמיץ(. 

ִחבשו את אחד הכתרים על ראש אחד המשתתפים )בלי 
שיראה מה שכתוב עליו(. על המתנדב לגלות מה כתוב על 
הכתר בעזרת שאלות "כן" ו"לא". אפשר להגביל את מספר 

השאלות – חמש למבוגרים ועשר לילדים. 



שיחה

ארבעת הבנים -
פרשנות חדשנית

ארבעת הבנים מייצגים ארבעה טיפוסים, ארבע מהויות. 
הקבילו את ארבעת הבנים לארבעה דברים אחרים, למשל –

•   ארבע דמויות היסטוריות

•   ארבעה רהיטים

•   ארבעה מאכלים או משקאות

•   ארבעה אזורים בארץ 

ועוד, כיד הדמיון הטובה עליכם... 



שיחה

• •  חירות 
ערכו סבב ובו יגיד כל משתתף דבר אחד הגורם לו להרגיש 
בן חורין, משוחרר, חופשי וחסר דאגות )דבר חומרי או רגשי, 

התנהגות מסוימת וכדומה(. 

לחלופין, ִחשבו על חפץ המסמל בעבורכם חירות וחופש, או חפץ 
המסמל בשבילכם עבדות ושעבוד, והסבירו מדוע בחרתם בו.


