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ָחָדש



ָמה ָלַמְדִתי ַעל ַעְבדּות ִמְצַרִים - ֶפֶרק א?

ָמה ָלַמְדִתי ַעל ַעְבדּות ִמְצַרִים?

ֵאיְך ָלַמְדִתי?
ֹלא

ָלַמְדִתי
ֹלא טֹובְּבֵסֶדרטֹוב ָמה ַהתֹוֶכן ֶשל ֶפֶרק א?ַעמּוד

                ֶפֶרק  א     

ָמה ָלַמְדנּו ְּבֵסֶפר ְּבֵראִׁשית ַעל ַהְיִריָדה 3
ֶשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִמְצַרִים?

ָמה ָקָרה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכֶשֵהם ָגרּו ְּבִמְצַרִים?5-4

ָמה ָּכתּוב ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַהְתָחַלת ֶּפֶרק א ְּבֵסֶפר ְׁשמֹות?6

ָמה דֹוֶמה ּוָמה שֹוֶנה ֵּבין ַהָּכתּוב ְּבסֹוף ֵסֶפר ְּבֵראִׁשית 7
ּוְבַהְתָחַלת ֵסֶפר ְׁשמֹות?

ָמה ָעׂשּו ַהִמְצִרים ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי ֶשיֹוֵסף ֵמת?9-8

ָמה ָקָרה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי ֶשָקם ֶמֶלְך ָחָדש 10
ַעל ִמְצַרִים?

שֹוֲאִלים ְועֹוִנים ְּבֶעְזַרת ַּפְרָשִנים: ַהִאם ָיכֹול ִלְהיֹות 11
ֶשֶמֶלְך ִמְצַרִים ֹלא ָיַדע ִמי ָהָיה יֹוֵסף?

ָמה ִציָוה ַּפְרֹעה ַעל ַהְמַיְלדֹות, ּוָמה הּוא ִציָוה ַעל ָהָעם ֶשלֹו?13-12

ָמה ָעׂשּו ַהְמַיְלדֹות ָהִעְבִריֹות, ְוָלָמה?14

ֵאיְך ָּכתּוב ְּבֶפֶרק א?15

ָמה ָלַמְדנּו ְּבֶפֶרק א?16

  ַהְקָדָמה, ִסיּכּום ּוְבִדיָקה       ְּפשּוטֹו ֶשל ִמְקָרא      ֵּפירּוִשים ּוַפְרָשִנים      ִקישּור ִויִציָרה

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים.
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א

חּוַמש 
ּבְֵראִשית

יַעֲקֹב ּובָנָיו גָרּו ּבְִמצְַריִם,                          .
ַהִמְשּפָחֹות ֶשלֶָהם גְָדלּו וְִהְתַרּבּו ְמאֹוד.

ּבְ

ָמה ָלַמְדנּו ְּבֵסֶפר ְּבֵראִׁשית ַעל ַהְיִריָדה 
ֶשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִמְצַרִים?

ָחֵסר ַּבִמְשָּפִטים, ְּבִמיִלים ַמְתִאימֹות ֵמַהִציּוִרים. ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים ֶאת ְהֶ ג

12

ה' ָאַמר לְַאבְָרָהם ּבִבְִרית ּבֵין ַהּבְָתִרים 
ֶשַהּבָנִים ֶשלֹו יְִהיּו                  ּבְִמצְַריִם, 

וְַאַחר ּכְָך יֵצְאּו ּבְִרכּוש גָדֹול.

ָהַאִחים ֶשל יֹוסֵף זְָרקּו ֶאת יֹוסֵף לַּבֹור.
ַהִמְדיָנִים הֹוצִיאּו ֶאת יֹוסֵף ֵמַהּבֹור 

ּוָמכְרּו ֶאת               לְִהיֹות עֶבֶד ּבְִמצְַריִם.

34

56

       ֵמת ּבְִמצְַריִם
ּבְגִיל ֵמָאה וָעֶֶשר ָשנָה.

ּבִזְַמן ָהָרעָב, ֲאֵחי יֹוסֵף יְָרדּו לְִמצְַריִם 
לְִקנֹות אֹוכֶל. ַאֲחֵרי ֶשיֹוסֵף סִיּפֵר לַָאִחים 
ִמי הּוא, יְָרדּו יַעֲקֹב ּובָנָיו וְכָל ַהִמְשּפָָחה 

ְ                , ּכְֵדי לָגּור עַל יָד יֹוסֵף. ל

ּפְַרעֹה חָלַם חֲלֹום. יֹוסֵף ּפַָתר ֶאת ַהחֲלֹום. 
הּוא ָאַמר ֶשיְִהיּו ֶשבַע ָשנִים טֹובֹות 

וְַאֲחֵריֶהן ֶשבַע ְשנֹות ָרעָב. 
ּפְַרעֹה עָָׂשה ֶאת יֹוסֵף     .

1. לִפְתֹור ֲחלֹום = ְלַהְסִּביר ֶאת ַהֲחלֹום.
2. ִמְשנֶה = ֵשִני.

3. ִמְשנֶה לֶַמלְֶך = ָהִאיש ֶהָחשּוב ְּביֹוֵתר  

   ַאֲחֵרי ַהֶמֶלְך. ַהֵשִני ַאֲחֵרי ַהֶמֶלְך.

ב

ֵסֶפר ְׁשמֹות ַמְתִחיל ַּבִמיָלה ְוֵאֶלה - ִעם ו ַהִחיּבּור, ִּכי הּוא ַמְמִשיְך 
ֶאת ַהִסיּפּור ִמֵסֶפר ְּבֵראִׁשית ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים.

ָחשּוב 
ָלַדַעת

ַאִחיםיֹוֵסף

ּפְַרעֹה יֹוֵסף ִמְשנֵה לֶַמלְֶך
יַעֲקֹב

ִמצְַריִם

יַעֲקֹב

ֶאֶרץ גֹוֶשן

ֲארֹון יֹוֵסף

עֲבִָדים

ִמצְַריִם

ת
ִשי

אֹ
ּבְֵר

ר 
ֵספֶ

7

ֲאִני זֹוֶכֶרת

ְסִביָבה
ֲאִני זֹוֵכרֶשל תֹוָרה

ָשלֹוש
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ְסִביָבהא
ֶשל תֹוָרה

ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלמֹורה ְוַלַתְקִליטֹור, ְוִלְמצֹוא ָמה ֵיש ַּבִציּוִרים. ב

1

23

ָמה ָקָרה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכֶשֵהם ָגרּו ְּבִמְצַרִים?

ְּבַבָקָשה ְלַהֲעִתיק ֵמַעל ָּכל ִציּור ִמְשָּפט ַמְתִאים: ג
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ם 
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ק 

ּפֶֶר
ת 

מֹו
ׁש

ִמצְַריִם ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל - 70 נֶפֶש

ֲארֹון יֹוֵסף

ִמצְַריִם

ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל

חּוַמש ְׁשמֹות
ֶּפֶרק א

ְּפסּוִקים א-ז

ם
ְפסּוִקי

יֹוֵסף ּבְִמצְַריִם

ְמעָרֹות ְקבּוָרה

ּפָרּו וַּיְִׁשְרצּו... = 

ֵהם ָהְפכּו ְלַעם ָגדֹול.
ֶּפֶרק א

ְּפסּוִקים א-ה

יַעֲקֹב וְכָל ַהִמְשּפָָחה ֶשלֹו 

יְָרדּו לְִמצְַריִם, ֶאל יֹוסֵף.

ּבְנֵי יְִׂשָראֵל ָהפְכּו לַעֲבִָדים ּבְִמצְַריִם. ב

ּבְנֵי יְִׂשָראֵל ִהְתַרּבּו ְמאֹוד ּבְִמצְַריִם.

יֹוסֵף וְכָל ָהֲאנִָשים ּבַדֹור ֶשלֹו ֵמתּו. ד

א

יַעֲקֹב וְכָל ַהִמְשּפָָחה ֶשלֹו יְָרדּו לְִמצְַריִם, אֶל יֹוסֵף. ג

ַיֲעֹקב = ִיְׂשָרֵאל

ַאְרַּבע
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ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ַּבחּומש, ְלַהְשִלים ֶאת ֶהָחֵסר ַּבְּפסּוִקים ּוְלָהִאיר:ד
3. יֹוֵסף - ְּבָצהֹוב. 1. ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל - ְּבָכחֹול,      2. ַיֲעקֹב - ְּבָירֹוק,  

ְּבַבָקָשה ְלַחֵלק ֶאת ַהְּפסּוִקים ְּבֶעְזַרת ַקִוים ְלִפי ַהִציּוִרים ְּבַעמּוד 4.  ו

ְּבַבָקָשה ִלְכתֹוב ְּבֵאילּו ְּפסּוִקים ֵיש ְתשּוָבה ַלְשֵאָלה ֶשַּבּכֹוֶתֶרת. ח

ַּבתֹוָרה, ִלְפָעִמים ַרְעיֹון ֶאָחד ָּכתּוב ַּכָמה ְפָעִמים, ְּבִמיִלים שֹונֹות.

ְּבַבָקָשה ְלַהֲעִתיק ִמָּפסּוק ז ֶאת ָּכל ַהִמיִלים ֶשאֹוְמרֹות ֶשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ָהְפכּו ְּבִמְצַרִים ְלַעם ָגדֹול.

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְפכּו 
ְלַעם ָגדֹול ְמאֹוד.

ַהֵפירּוש ַּבִּכיָתהָּכְך ָּכתּוב ַּבתֹוָרה

ָמה 
ַהֶקֶשר?

ָמה ַהֶקֶשר ֵּבין ַהִמיִלים 
ֶשִהְשַלְמת ַלִמיִלים ֶשֵהַאְרת?

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א 
ְלַיד ַהְתשּוָבה ַהְנכֹוָנה.
ַהִמילִים ֶשִהְשלְַמִתי וְַהִמילִים 

ֶשֵהַאְרִתי, אֹוְמרֹות ָמה ָקָרה לִבְנֵי 
יְִׂשָראֵל ּכְֶשֵהם ּבָאּו אֵל יֹוסֵף לְִמצְַריִם:

1.   יַעֲקֹב וְכָל ּבְנֵי יְִׂשָראֵל ָהפְכּו   
    לְעַם גָדֹול ּבְִמצְַריִם.

2.  יַעֲקֹב וְכָל ּבְנֵי יְִׂשָראֵל, 
   ָהפְכּו לַעֲבִָדים ּבְִמצְַריִם.

ַרִש"י
חּוָמשֹון
ַעמּוד 38

ה

ז
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ם 
ִקי

סּו
 ּפְ
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ק 

ּפֶֶר
ת 

מֹו
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ּבַָדְקִתי!

א  וְאֵּלֶה ְׁשמֹות ּבְנֵי יְִׂשָראֵל ַהּבָאִים ִמצְַריְָמה 
    ֵאת יַעֲקֹב אִיׁש ּובֵיתֹו ּבָאּו:
ב  ְראּובֵן ִׁשְמעֹון לֵוִי וִיהּוָדה:

ג  יִָּׂששכָר זְבּולֻן ּובִנְיִָמן:
ד  ָּדן וְנַפְָּתלִי ּגָד וְאֵָׁשר:

ה  וַיְִהי ּכָל–נֶפֶׁש יֹצְאֵי יֶֶרְך–יַעֲקֹב ִׁשבְעִים נָפֶׁש
    וְיֹוסֵף ָהיָה ּבְִמצְַריִם :

ו  וַּיָָמת יֹוסֵף וְכָל–ֶאָחיו וְכֹל ַהּדֹור ַההּוא:

ז  ּובְנֵי יְִׂשָראֵל ּפָרּו וַּיְִׁשְרצּו 
   וַּיַעַצְמּו ּבְִמאֹד ְמאֹד

   וִַּתָּמלֵא ָהָאֶרץ אָֹתם:   

ָחֵמש
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ְסִביָבהא
ֶשל תֹוָרה א

ֲאִני ְמִביָנה

ָמה ָּכתּוב ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ְּבַהְתָחַלת ֶפֶרק א ְּבֵסֶפר ְׁשמֹות?

ְּבַבָקָשה ִלְמצֹוא ֶאת ַהָּפסּוק ֶשֵיש ּבֹו ְתשּוָבה ַלְשֵאָלה
ּוִלְכתֹוב ֶאת ַהְתשּוָבה ַּבִמיִלים ֶשלך.

ב

חּוַמש ְׁשמֹות
ֶּפֶרק א

ְּפסּוִקים א-ז

ם
ְפסּוִקי

ק ָח ְש ִמ

ַהְתשּוָבה 
ַּבִּכיָתה ּוַבתֹוָרה

-ז
א

ם 
ִקי

סּו
 ּפְ

א,
ק 

ּפֶֶר
ת 

מֹו
ׁש

ְסִביָבה
ֶשל תֹוָרה

ֲאִני ֵמִבין

ּבְֵאילּו ֵשמֹות ַמְתִחיל ֵספֶר ְׁשמֹות?1

ִמי יַָרד עִם יַעֲקֹב לְִמצְַריִם?2

ִמי ּכְבָר ָהיָה ּבְִמצְַריִם?3

ִמי ֵמת ּבְִמצְַריִם?4

ָמה ָקָרה לִבְנֵי יְִׂשָרֵאל ּבְִמצְַריִם? 5

ַהּפָסּוק:

ַהּפָסּוק:

ַהּפָסּוק:

ַהּפָסּוק:

ַהּפָסּוק:

ֵשש
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ָמה דֹוֶמה ּוָמה שֹוֶנה ֵּבין ַהָּכתּוב 
ְּבסֹוף ֵסֶפר ְּבֵראִׁשית ּוְבַהְתָחַלת ֵסֶפר ְׁשמֹות?

ְּבַבָקָשה ִלְכתֹוב.

ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ַּבֶצַבע ַהַמְתִאים ִמיִלים ֶשדֹומֹות ַלִמיִלים ַהמּוָארֹות. א

ב

1. אֵיפֹה גָרּו ּבְנֵי יְִׂשָראֵל?

ּבְסֵפֶר ּבְֵראִשית:   

ּבְסֵפֶר ְשמֹות:   
2. ּכַָמה ִמילִים אֹוְמרֹות ֶשּבְנֵי יְִׂשָראֵל ִהְתַרּבּו ּבְִמצְַריִם?

ּבְסֵפֶר ּבְֵראִשית:   

ּבְסֵפֶר ְשמֹות:   

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ְלַיד ַהִמְשָּפִטים ַהְנכֹוִנים ְלִפי ַהָּכתּוב ַּבתֹוָרה. ג

א. ּבְכָל ֶאֶרץ ִמצְַריִם.
ב. ַרק ּבְֶאֶרץ גֹוֶשן ֶשּבְִמצְַריִם.

ּבִיֵמי יֹוֵסף, ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל ִהְתַרּבּו וְגָרּו: 1

ד
ֲאַנְחנּו 

חֹוְשִבים 
ּוְמַדְּבִרים

ָמה ְלַדעתך ָקָרה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּבְגָלל ֶשֵהם ִהְתַרּבּו ּוִמיְלאּו ֶאת ִמְצַרִים?

 וַּיְֵׁשֶב יְִׂשָראֵל ּבְֶאֶרץ ִמצְַריִם ּבְֶאֶרץ ּגֶֹשן  

ַאֲחֵרי מֹות יֹוֵסף, ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל ִהְתַרּבּו וְגָרּו: 

א. ּבְכָל ֶאֶרץ ִמצְַריִם.
ב. ַרק ּבְֶאֶרץ גֹוֶשן ֶשּבְִמצְַריִם.

2

וִַּתָּמלֵא ָהָאֶרץ אָֹתם

חּוַמשַהְתָחַלת ֵסֶפר ְׁשמֹותסֹוף ֵסֶפר ְּבֵראִׁשית
ְׁשמֹות

חּוַמש
ְּבֵראִׁשית

ֶּפֶרק מז

כז. וַּיְֵׁשֶב יְִׂשָראֵל ּבְֶאֶרץ ִמצְַריִם ּבְֶאֶרץ ּגֶֹשן...
    וַּיִפְרּו וַּיְִרּבּו ְמאֹד:

ז.  ּובְנֵי יְִׂשָראֵל ּפָרּו וַּיְִׂשְרצּו וַּיְִרּבּו
    וַּיַעַצְמּו ּבְִמאֹד ְמאֹד
    וִַּתָּמלֵא ָהָאֶרץ אָֹתם:

ֶּפֶרק א
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