
מהלך:
סיפור יציאת מצרים: המורה תספר לילדים בקצרה את סיפור יציאת מצרים (בתוך הספר) ולאחריו תכתוב על הלוח אוצר מילים 

ותשאל שאלות בנוגע לדמויות ולמקומות בסיפור.
הערה למורה: שתי חידות הן על ליל הסדר והאפיקומן, שלא מוזכרים בסיפור. החידות מבוססות על ידע קודם שרכשו הילדים 

במרוצת השנים. אם את חושבת שיש צורך בתזכורת, מומלץ לדבר עליהם קודם כדי שתהיה לילדים חוויית הצלחה.

סיפור:
ִלְפֵני ַאְלֵפי ָשִׁנים ָהָיה ָרָעב ְבֶּאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ּוְבֵני ִיְשָׂרֵאל ָיְרדּו ְלִמְצַרִים ְוָחיּו ָשׁם, ְבָּשׁלֹום ְוַשְׁלָוה, ְלַצד ַהִמְּצִרים. ַהֶמֶּל ַפְּרֹעה ָאַהב אֹוָתם 
ְוָזַכר ֶשֵׁהם ַהָבִּנים ֶשׁל ַיֲעֹקב, ָאִביו ֶשׁל יֹוֵסף ֶשָׁהָיה עֹוֵזר ַלֶמֶּל ְוִסֵיַּע ַלִמְּצִרים. ַאֲחֵרי ֶשֵׁמּת ַהֶמֶּל ַפְּרֹעה ֶשָׁאַהב ֶאת ַעם ִיְשָׂרֵאל, ָעָלה 

ַלְמּלּוָכה ַפְּרֹעה ָחָדׁש. ַפְּרֹעה ֶהָחָדׁש ָהָיה ָרָשׁע ְוא ָאַהב ֶשֵׁיּׁש ָזִרים ְבַּאְרצֹו. הּוא ִצָוּה ֶשְׁבֵּני ִיְשָׂרֵאל ִיְהיּו ֲעָבִדים ַלֶמֶּל ְוֵיְצאּו ְבָּכל יֹום 
ִלְבנֹות ִפּיָרִמידֹות ֲעָנִקּיֹות ֲעבּור ַהִמְּצִרים. הּוא ַגּם ִצָוּה ַעל ַהְמַּיְלּדֹות א ַלֲעֹזר ַלָנִּשׁים ֶשְׁצִּריכֹות ָלֶלֶדת. ָכּל ֵבּן ֶשּׁנֹוָלד ִיָשַּׁלח ַלְיּאֹור ְוַרק 

ַהָבּנֹות ְיכֹולֹות ִלְחיֹות. ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל א ָאֲהבּו ֶאת ַהְגֵּזרֹות ָהֵאֶלּה ְוָחְשׁׁשּו ְמאֹוד, ֲאָבל ִהְמִשׁיכּו ִלְחיֹות ְוַלֲעֹבד ּוְלהֹוִליד ְיָלִדים. ַאַחד 
ַהְיָּלִדים ַהְמּתּוִקים ֶשּׁנֹוְלדּו ָהָיה ֹמֶשׁה ַהָקָּטן. ִאָמּא ֶשׁל ֹמֶשׁה, יֹוֶכֶבד, ֶהְחִבּיָאה אֹותֹו ְבֵּביָתם ַכָּמּה ָשׁבּועֹות ְוָאז ָבְּנָתה לֹו ֵתָּבה ֶשָׁיְּכָלה 
ָלׁשּוט ַבִּנילּוס. ִהיא ִהְכִניָסה ֶאת ֹמֶשׁה ַלֵתָּבה ְוָשְׁלָחה ֶאת ִמְרָים, ֲאחֹותֹו ַהְגּדֹוָלה, ִלְשֹׁמר ָעָליו ַבָּנָּהר. ַבּת ַפְּרֹעה, ַבְּתָיה, ֶשָׁיְּצָאה ִלְרֹחץ 

ַבַּמִּים, ָמְצָאה ֶאת ֹמֶשׁה ְוֶהְחִליָטה ָלַקַחת אֹותֹו
ּוְלַגֵדּל אֹותֹו ֶאְצָלּה.

ֹמֶשׁה ַהֶיֶּלד ָגַּדל ְוִגָלּה ֶשׁהּוא א ִמְצִרי, ֶאָלּא ִמְבֵּני ִיְשָׂרֵאל. הּוא ִנְבַחר ְלהֹוִציא ֶאת ַעם ִיְשָׂרֵאל ִמִמְּצַרִים ַיַחד ִעם ָאִחיו ַהָגּדֹול, ַאֲהֹרן, 
ַוֲאחֹותֹו ַהְגּדֹוָלה ִמְרָים.

ַפְּרֹעה ָהָרָשׁע א ִהְסִכּים ֶשְׁבֵּני ִיְשָׂרֵאל ַיַעְזבּו ְוַהִמְּצִרים ֶנֶעְנׁשּו ְבֶּעֶשׂר ַמּכֹות נֹוָרִאּיֹות: ָדּם, ְצַפְרֵדַּע, ִכִּנּים, ָערֹוב, ֶדֶּבר, ְשִׁחין, ָבָּרד, 
ַאְרֶבּה, ֹחֶשׁ ּוַמַכּת ְבּכֹורֹות. ְלַבּסֹוף, ְכֶּשָׁרָאה ַפְּרֹעה ִכּי ַהַמּּכֹות א ַמְפִסיקֹות הּוא ָנַתן ְלֹמֶשׁה ְרׁשּות ְלהֹוִציא ֶאת ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ִמִמְּצַרִים. 

ֻכָּלּם ִהְתַאְרְגּנּו ַלַמָּסּע ְוָיְצאּו ְבּי"ד ְבִּניָסן ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְבַּשָׁיָּרה ֲעָנִקית, ַאְלֵפי ֲאָנִשׁים, ָנִשׁים, ְיָלִדים ִויָלדֹות. ַבַּשָּׁיָּרה ָהיּו ַגּם ַחּיֹות ַרּבֹות – 
ְתָּיִשׁים ְוִעִזּים, ְגַּמִלּים ְוָנאקֹות, ֲאתֹונֹות ַוֲחמֹוִרים. ֻכָּלּם ָסֲחבּו ִצּיּוד ַרב – ְסִדיִנים, ְכֵּלי ִמְטָבּח ְוֹאֶכל. ֵהם ִהְתּכֹוְננּו ַלַמָּסּע ִבְּמִהירּות ַרָבּה 

ְוַהָבֵּצק ֶשֵׁהִכינּו א ִהְסִפּיק ִלְתפַֹּח. ֵהם ָאפּו ֶאת ַהָבֵּצק ִבְּמִהירּות ְוֵהִכינּו ִמֶמּּנּו ַמּצֹות ַדּּקֹות.
ַהַשָּׁיָּרה ָיְצָאה ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוַהִשְּׂמָחה ָהְיָתה ַרָבּה, ַא ַפְּרֹעה ָהָרָשׁע ִהְתָחֵרט ְוִצָוּה ַעל ְצָבא ִמְצַרִים ִלְרדֹּף ַאֲחֵרי ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ַלִמְּדָבּר 

ּוְלַהְחִזיר אֹוָתם ִמָיּד. ְכֶּשִׁהִגּיַע ְצָבא ִמְצַרִים ִלְבֵני ִיְשָׂרֵאל ֵהם ָעְמדּו ַעל ְשַׂפת ָים סּוף. ֵמֲאחֹוֵריֶהם ָהָיה ַהָצָּבא ַהִמְּצִרי, ִלְפֵניֶהם ָים ָגּדֹול 
ְוגֹוֵעׁש. ֵהם א ָיְדעּו ָמה ַלֲעׂשֹות. ְלֶפַתע ַהָיּם ֶנֱחֶצה ִלְשַׁנִים. ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ָחצּו ֶאת ַהָיּם! ֵהם ָהְלכּו ַעל ַהחֹול, ָראּו ֶאת ֹכּל ַהּקֹוְנִכּיֹות, 

ָהַאְלֻמִגּים ְוַהיִֹּפי ֶשַׁעל ַקְרָקִעית ַהָיּם. ַאֲחֵרי ֶשָׁחצּו ֶאת ַהָיּם, ַהִמְּצִרים ֶשִׁנּּסּו ִלְרֹדּף אֹוָתם א ִהְצִליחּו ְלַהִגּיַע ֲאֵליֶהם ְוָכ ֵהם ָיְצאּו סֹוף 
סֹוף ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות (ַלֹחֶפׁש). ַכֲּאֶשׁר ֵהִבינּו ִכּי ֵהם ָחְפִשִׁיים, הֹוִבילּו ִמְרָים ְוַהָנִּשׁים ָהֲאֵחרֹות ֶאת ָהָעם ֻכּּלֹו ְבִּשׁיָרה ְוִרּקּוִדים.
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מטרות הפעילות:
· היכרות עם סיפור חג הפסח

· פיתוח מיומנויות הבנת הנשמע
רשימת ציוד:

אוצר מילים (כתוב על הלוח), דף ועיפרון לכל תלמיד ותלמידה, חידות (בערכה)



חידות:
המורה מקריאה את החידות לכל הכיתה, כל ילד מסמן ליד אוצר המילים את מספר השאלה. לאחר שכולם כתבו תבקש המורה 

מאחד התלמידים להגיד מה ענה ושאר התלמידים יבדקו אם ענו נכון.
1. ָבֶּעֶרב ָהָזה ְמַסְפִּרים ֶאת ַהִסּּפּור ַעל ֵאי ָהַפְכנּו ְלַעם, ָמה ָעִשׂינּו ַבֶּדֶּר ְוֵאי ִנְקַרע ָלנּו ַהָיּם. ׁשֹוִתים ַאְרַבּע ּכֹוסֹות, ַבֲּהָסָבה יֹוְשִׁבים, 

ַמָמּׁש ֵארּוַע ְמֻיָחד – ַגּם ַאֶתּם חֹוְשִׁבים? ַהַפַּעם ְנַקֶוּה א ִלְהיֹות ְבֶּסֶגר, ִכּי ֲאַנְחנּו ַמָמּׁש ִנְשַׂמח ִלְהיֹות ִעם ַהְרֵבּה ֲאָנִשׁים ַבֶּחֶדר! ִמי ֲאִני? 
(ֵליל ַהֵסֶּדר).

2. יֹוֵסף ּוַפְרֹעה ִהְסַתְּדּרּו ָכּאן ַדְּוָקא א ַרע, ֲאָבל ְלַאט ְלַאט ַמֲעֶרֶכת ַהְיָּחִסים ֵבּין ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ָלַעם ַהִמְּצִרי ִהְתַדְּרְדָּרה. ִמֶמִּנּי ְיָצאֶתם 
ַבַּלְּיָלה ַבֲּחָטף, ְבַּשָׁיָּרה ַאַחת – ְגָּבִרים, ָנִשׂים ְוַטף.

ִמי ֲאִני? (ִמְצַרִים).
3. ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ִמֲהרּו ִמִמְּצַרִים ָלֵצאת ְבִּלי ְלַחּכֹות, א ָהָיה ַמִזּיק ִלי ְלִהָשֵּׁאר ִלְתפַֹּח עֹוד ַכָּמּה ַדּּקֹות. ֵמָאז אֹוְכִלים אֹוִתי ְבָּכל ֶפַּסח ְוָכ ֶאת 

ַהֵנּס זֹוְכִרים, ֲאָבל ֲאִני ְקָצת ָקָשׁה ַלֲאִכיָלה, ָכּ אֹוְמִרים.
ִמי ֲאִני? (ַמָצּה).

4. ִמַתְּחַתּי ִרּבּוַע ֶשֵׁמָּעָליו צּוַרת ְמֻשָׁלּׁש, אֹוִתי ָבּנּו ִמֶתֶּבן ְוַקׁש. ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל, ֲעָבִדים ֲאֵחִרים, ִלי ֶזה א ְמַשֶׁנּה, ָהִעָקּר ֶשׁא ִתְּשְׁכּחּו ֶשֲׁאִני 
ֲהִכי ָשֶׁוה!

ִמי ֲאִני? (ִפּיָרִמיָדה)
 ׁא ִתְּמְצאּו. ְכֶּשַׁתְּחִזירּו אֹוִתי ְתַּקְבּלּו ַמָתּנֹות, ּוֵמֶהְמֵשׁ5. ֲאִני ַהַהְפָתָּעה ֶשָׁלּּה ְתַּחּכּו, ַיְחִבּיאּו אֹוִתי ֵבּין ַהָכִּרּיֹות ַבַּסָּפּה אֹו אּוַלי ְבָּמקֹום ֶש

ַהֵסֶּדר ּתּוְכלּו ֵלָהנֹות.
ִמי ֲאִני? (ֲאִפיקֹוָמן).

6. ֵיׁש ִבּי ָדִּגים ּוְצָמִחים ְוזֹוְרִמים ִבּי ַמִים ַרִבּים. ַאֶתּם ְצֵמִאים? ְגּׁשּו ֵאַלי ִעם ּכֹוס אֹו ַבְּקּבּוק, ֲאָבל ִאם ַאֶתּם ִמְצִרים ִבְּזַמן ַמַכּת ָדּם ָעִדיף 
ָלֶלֶכת ֶלֱאֹכל ַבְּמּבּוק.

ִמי ֲאִני? (ִנילּוס).
7. ַפְּרֹעה ִגֵּדּל אֹוִתי ֲאָבל ָאז ָבַּרְחִתּי, ֶאת ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ִעם ֲאחֹוִתי ְוָאִחי הֹוַבְלִתּי, ָלַקְחִתּי ַמֶטּה ְוָהַפְכִתּי אֹותֹו ְלָנָחׁש, ַא ַבּּסֹוף ֶאל ֶאֶרץ 

ִיְשָׂרֵאל ֲאִני א ִנְכַנס.
ִמי ֲאִני? (ֹמֶשׁה ַרֵבּנּו).

8. ַאֲחֵרי ֶשֶׁהְחַלְטנּו סֹוף סֹוף ִמִמְּצַרִים ִלְבֹרַח, ַרְצנּו ַהְרֵבּה ּוְכָבר א נֹוַתר ָלנּו כַֹּח. ַא ִתְּראּו ֵאיֶזה ֵנס ָלנּו ָקָרה, ַהָיּם ֶנְחָצה ִלְשַׁנִים ְוָעַבְרנּו 
ִבְּמֵהָרה.

ָמה ֲאִני? (ְקִריַעת ָים סּוף).
9. ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל חֹוְשִׁבים ֶשׁאֹוָתם ִמִמְּצַרִים ֲאַשְׁחֵרר, ֲאָבל ַאְמִשׁי ַלֲעֹמד ַעל ֶשִׁלּי ְוא ְלַוֵתּר! ָלֶנַצח ִיְהיּו ֵהם ַעם ֶשׁל ֲעָבִדים, ַיְמִשׁיכּו 

ִלְבנֹות ֶאת ִמְצַרִים ַבֵּלּילֹות ּוַבָיִּמים.
ִמי ֲאִני? (ַפְּרֹעה).

10. ַבְּיּאֹור ָחַגְגנּו ִבְּקבּוצֹות ּוְכֶשׁמֶֹּשׁה ִצָוּה ִהְתַחְלנּו ִלְקפֹּץ ַלִמְּצִרים ְבּתֹו ַהּכֹוסֹות. ֲאַנְחנּו מֹוִפיעֹות ִבְּשַׁלל ְצָבִעים ְוקֹוְפצֹות ַלֲהָנָאֵתנּו 
ַלְגָּבִהים.

ִמי ֲאַנְחנּו? (ְצַפְרֵדִּעים).
11. ָהִיינּו ַעם ֶשׁל ֲעָבִדים, ָבִּנינּו ְלַפְרֹעה ִבְּנָיִנים ְגּדֹוִלים, ֹמֶשׁה ָבּא ְלהֹוִציא אֹוָתנּו ִמיֵדי ַהִמְּצִרים ְוָלַקח אֹוָתנּו ָלֶאֶרץ ֶשֵׁמֵּעֶבר ֶלָהִרים.

ִמי ֲאַנְחנּו? (ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל).
12. ֲאִני ֲאחֹותֹו ֶשׁל ֹמֶשׁה, ִלִוּיִתי אֹותֹו עֹוד ְכֶּשָׁהָיה ַבְּיּאֹור ַבֵּתָּבה, ִבּיִציַאת ִמְצַרִים ַשְׁרִתּי ִשׁיֵרי ַהֵלּל ַבֲּהמֹון ַאֲהָבה. ַוֲאִני ָאִחיו, ִסַיְּעִתּי לֹו 

ְכֶּשָׁחַזר ְלֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמִמְּדָין, ְלַדֵבּר ִעם ַהֶמֶּל ַפְּרֹעה ְבָּכל ִעְנָין.
ִמי ֲאַנְחנּו? (ִמְרָים ְוַאֲהֹרן).

13. ֶאת ַהֵתָּבה ָרִאיִתי, ָשָׁטה ָלּה ַבִּנּילּוס. ָהָיה ָבּּה ִתּינֹוק ָמתֹוק ָכּל ָכּ, ָלַקְחִתּי אֹותֹו ְבִּלי ִהּסּוס. הּוא ִתּינֹוק ִעְבִרי, ֲאָבל ִגַּדְּלִתּי אֹותֹו ְבֹּחם 
ּוְבַאֲהָבה, ִמי ָהָיה ַמֲאִמין ֶשֶׁאת ָהִאיׁש ֶשּׁיֹוִציא ֶאת ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ִמִמְּצַרִים ָמָצאִתי ֲאִני ְבּתֹו ֵתָּבה?

ִמי ֲאִני? (ַבְּתָיה, ַבּת ַפְּרֹעה).


