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סיפור:
אוֹתם
לִ ְפנֵ י ַאלְ ֵפי ָשׁנִ ים ָהיָה ָר ָעב ְב ֶּאֶרץ י ְִשָׂר ֵאל ְוּבנֵ י י ְִשָׂר ֵאל יְָרדוּ לְ ִמצְ ַריִם ו ְָחיוּ ָשׁםְ ,ב ָּשׁלוֹם ו ְַשׁלְ וָה ,לְ צַ ד ַה ִמּצְ ִריםַ .ה ֶמּלֶ ַ פְּרעֹה ָא ַהב ָ
יוֹסף ֶש ָׁהיָה עוֹזֵ ר לַ ֶמּלֶ  ו ְִס ֵי ַּע לַ ִמּצְ ִריםַ .א ֲחֵרי ֶש ֵׁמּת ַה ֶמּלֶ ַ פְּרעֹה ֶש ָׁא ַהב ֶאת ַעם י ְִשָׂר ֵאלָ ,עלָ ה
וְזָ כַ ר ֶש ֵׁהם ַה ָבּנִ ים ֶשׁל י ֲַעקֹבָ ,א ִביו ֶשׁל ֵ
ש ֵיּשׁ זָ ִרים ְב ַּאְרצוֹ .הוּא צִ ָוּה ֶש ְׁבּנֵ י י ְִשָׂר ֵאל י ְִהיוּ ֲע ָב ִדים לַ ֶמּלֶ ְ ויֵצְ אוּ ְבּכָ ל יוֹם
לַ ְמּלוּכָ ה ַפְּרעֹה ָח ָדשַׁ .פְּרעֹה ֶה ָח ָדשׁ ָהיָה ָר ָשׁע וְא ָא ַהב ֶ ׁ
ִשׁלַ ח לַ ְיּאוֹר וְַרק
לִ ְבנוֹת ִפ ָּיר ִמידוֹת ֲענָ ִקיּוֹת ֲעבוּר ַה ִמּצְ ִרים .הוּא גַ ּם צִ ָוּה ַעל ַה ְ ּמיַלְ ּדוֹת א לַ ֲעזֹר לַ נָ ִּשׁים ֶשׁצְ ִּריכוֹת לָ לֶ ֶדת .כָ ּל ֵבּן ֶשׁנּוֹלָ ד י ָ ּ
ַה ָבּנוֹת יְכוֹלוֹת לִ ְחיוֹתְ .בּנֵ י י ְִשָׂר ֵאל א ָא ֲהבוּ ֶאת ַהגְ ּזֵ רוֹת ָה ֵאלֶ ּה ו ְָח ְשׁשׁוּ ְמאוֹדֲ ,א ָבל ִה ְמ ִשׁיכוּ לִ ְחיוֹת וְלַ ֲעבֹד וּלְ הוֹלִ יד יְלָ ִדיםַ .א ַחד
ש ָיּכְ לָ ה
ּתוּקים ֶשׁנּוֹלְ דוּ ָהיָה מ ֶֹשׁה ַה ָק ָּטןִ .א ָמּא ֶשׁל מ ֶֹשׁה ,יוֹכֶ ֶבדֶ ,ה ְח ִב ָּיאה אוֹתוֹ ְב ֵּב ָיתם כַ ָּמּה ָשׁבוּעוֹת ו ְָאז ָבּנְ ָתה לוֹ ֵת ָּבה ֶ ׁ
ַה ְיּלָ ִדים ַה ְמ ִ
ש ָיּצְ ָאה לִ ְרחֹץ
שמֹר ָעלָ יו ַבּנָ ָּהרַ .בּת ַפְּרעֹהַ ,ב ְּתיָהׁ ֶ ,
לָ שׁוּט ַבּנִ ילוּסִ .היא ִהכְ נִ ָיסה ֶאת מ ֶֹשׁה לַ ֵת ָּבה ו ְָשׁלְ ָחה ֶאת ִמְריָםֲ ,אחוֹתוֹ ַהגְ ּדוֹלָ ה ,לִ ְ ׁ
ַב ַ ּּמיִםָ ,מצְ ָאה ֶאת מ ֶֹשׁה ו ְֶה ְחלִ ָיטה לָ ַק ַחת אוֹתוֹ
וּלְ גַ ֵדּל אוֹתוֹ ֶאצְ לָ הּ.
גָ
מ ֶֹשׁה ַה ֶיּלֶ ד גָ ַּדל וְגִ לָ ּה ֶשׁהוּא א ִמצְ ִריֶ ,אלָ ּא ִמ ְבּנֵ י י ְִשָׂר ֵאל .הוּא נִ ְב ַחר לְ הוֹצִ יא ֶאת ַעם י ְִשָׂר ֵאל ִמ ִמּצְ ַריִם י ַַחד ִעם ָא ִחיו ַה ּדוֹלַ ,א ֲהרֹן,
ו ֲַאחוֹתוֹ ַהגְ ּדוֹלָ ה ִמְריָם.
נוֹר ִאיּוֹתָ :דּם ,צְ ַפְר ֵד ַּע ,כִ ּנִ ּיםָ ,ערוֹבֶ ,ד ֶּברְ ,ש ִׁחיןָ ,בָּרד,
ַפְּרעֹה ָהָר ָשׁע א ִה ְסכִ ּים ֶש ְׁבּנֵ י י ְִשָׂר ֵאל י ַַעזְ בוּ ו ְַה ִמּצְ ִרים נֶ ֶענְ שׁוּ ְב ֶּע ֶשׂר ַמכּוֹת ָ
ַאְר ֶבּה ,ח ֶֹשַׁ וּמכַ ּת ְבּכוֹרוֹת .לְ ַבסּוֹף ,כְ ֶּשָׁר ָאה ַפְּרעֹה כִ ּי ַה ַמּכּוֹת א ַמ ְפ ִסיקוֹת הוּא נָ ַתן לְ מ ֶֹשׁה ְרשׁוּת לְ הוֹצִ יא ֶאת ְבּנֵ י י ְִשָׂר ֵאל ִמ ִמּצְ ַריִם.
ּש ָיָּרה ָהיוּ גַ ּם ַחיּוֹת ַרבּוֹת –
ּש ָיָּרה ֲענָ ִקיתַ ,אלְ ֵפי ֲאנָ ִשׁים ,נָ ִשׁים ,יְלָ ִדים וִילָ דוֹתַ .ב ַ ּׁ
כֻ ּלָ ּם ִה ְת ַאְרגְ ּנוּ לַ ַמ ָּסּע ְויָצְ אוּ ְבּי"ד ְבּנִ ָיסן ֵמ ֶאֶרץ ִמצְ ַריִם ְב ַ ׁ
מוֹרים .כֻ ּלָ ּם ָס ֲחבוּ צִ יּוּד ַרב – ְס ִדינִ ים ,כְ ּלֵ י ִמ ְט ָבּח ְואֹכֶ לֵ .הם ִה ְתכּוֹנְ נוּ לַ ַמ ָּסּע ִב ְּמ ִהירוּת ַר ָבּה
ְ ּתי ִָשׁים ו ְִעזִ ּים ,גְ ַּמלִ ּים וְנָ אקוֹתֲ ,אתוֹנוֹת ו ֲַח ִ
ו ְַה ָבּצֵ ק ֶש ֵׁהכִ ינוּ א ִה ְס ִפּיק לִ ְתפֹ ַּחֵ .הם ָאפוּ ֶאת ַה ָבּצֵ ק ִב ְּמ ִהירוּת ו ְֵהכִ ינוּ ִמ ֶמּנּוּ ַמצּוֹת ַדּקּוֹת.
ש ְׂמ ָחה ָהי ְָתה ַר ָבּהַ ,אַ פְּרעֹה ָהָר ָשׁע ִה ְת ָחֵרט וְצִ ָוּה ַעל צְ ָבא ִמצְ ַריִם לִ ְרדֹּף ַא ֲחֵרי ְבּנֵ י י ְִשָׂר ֵאל לַ ִמ ְּד ָבּר
ש ָיָּרה יָצְ ָאה ֵמ ֶאֶרץ ִמצְ ַריִם ו ְַה ִ ּ
ַה ַ ּׁ
חוֹר ֶיהם ָהיָה ַהצָ ָּבא ַה ִמּצְ ִרי ,לִ ְפנֵ ֶיהם יָם גָ ּדוֹל
אוֹתם ִמ ָיּד .כְ ֶּש ִׁהגִ ַּיע צְ ָבא ִמצְ ַריִם לִ ְבנֵ י י ְִשָׂר ֵאל ֵהם ָע ְמדוּ ַעל ְש ַׂפת יָם סוּףֵ .מ ֲא ֵ
וּלְ ַה ְחזִ יר ָ
ְגוֹעשֵׁ .הם א י ְָדעוּ ָמה לַ ֲעשׂוֹת .לְ ֶפ ַתע ַה ָיּם נֶ ֱחצֶ ה לִ ְשׁנַ יִםְ .בּנֵ י י ְִשָׂר ֵאל ָחצוּ ֶאת ַה ָיּם! ֵהם ָהלְ כוּ ַעל ַהחוֹלָ ,ראוּ ֶאת כֹּל ַהקּוֹנְ כִ יּוֹת,
ו ֵ
גִ
גִ
אוֹתם א ִהצְ לִ יחוּ לְ ַה ַּיע ֲאלֵ ֶיהם וְכָ ֵ הם יָצְ אוּ סוֹף
ָה ַאלְ ֻמ ּים ו ְַהיֹ ִּפי ֶש ַׁעל ַקְר ָק ִעית ַה ָיּםַ .א ֲחֵרי ֶש ָׁחצוּ ֶאת ַה ָיּםַ ,ה ִמּצְ ִרים ֶשׁנִ ּסּוּ לִ ְרדֹּף ָ
קּוּדים.
הוֹבילוּ ִמְריָם ו ְַהנָ ִּשׁים ָה ֲא ֵחרוֹת ֶאת ָה ָעם כֻ ּלּוֹ ְב ִּש ָׁירה וְִר ִ
שיִיםִ ,
סוֹף ֵמ ַע ְבדוּת לְ ֵחרוּת )לַ ח ֶֹפשׁ( .כַ ֲּא ֶשׁר ֵה ִבינוּ כִ ּי ֵהם ָח ְפ ִ ׁ

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.
יוֹש ִׁבים,
שׁוֹתים ַאְר ַבּע כּוֹסוֹתַ ,ב ֲּה ָס ָבה ְ
ָ .1ב ֶּעֶרב ָהזָ ה ְמ ַס ְפִּרים ֶאת ַה ִסּפּוּר ַעל ֵאיָ ה ַפכְ נוּ לְ ַעםָ ,מה ָע ִשׂינוּ ַב ֶּדֶּר ו ְֵאי נִ ְקַרע לָ נוּ ַה ָיּםִ .
חוֹש ִׁבים? ַה ַפ ַּעם נְ ַק ֶוּה א לִ ְהיוֹת ְב ֶּסגֶ ר ,כִ ּי ֲאנַ ְחנוּ ַמ ָמּשׁ נִ ְש ַׂמח לִ ְהיוֹת ִעם ַהְר ֵבּה ֲאנָ ִשׁים ַב ֶּח ֶדר! ִמי ֲאנִ י?
רוּע ְמי ָֻחד – גַ ּם ַא ֶתּם ְ
ַמ ָמּשׁ ֵא ַ
)לֵ יל ַה ֵס ֶּדר(.
אתם
יוֹסף ַוּפְרעֹה ִה ְס ַת ְּדּרוּ כָ ּאן ַ ּדו ְָקא א ַרעֲ ,א ָבל לְ ַאט לְ ַאט ַמ ֲעֶרכֶ ת ַה ְי ָּח ִסים ֵבּין ְבּנֵ י י ְִשָׂר ֵאל לָ ַעם ַה ִמּצְ ִרי ִה ְת ַדְּר ְדָּרהִ .מ ֶמּנִ ּי יְצָ ֶ
ֵ .2
ּש ָיָּרה ַא ַחת – גְ ָּבִרים ,נָ ִשׂים ו ְַטף.
ַבּלַ ּיְלָ ה ַב ֲּח ָטףְ ,ב ַ ׁ
)מצְ ַריִם(.
ִמי ֲאנִ י? ִ
אוֹתי ְבּכָ ל ֶפ ַּסח וְכָ ֶ את
ש ֵׁאר לִ ְתפֹ ַּח עוֹד כַ ָּמּה ַדּקּוֹתֵ .מ ָאז אוֹכְ לִ ים ִ
ְ .3בּנֵ י י ְִשָׂר ֵאל ִמ ֲהרוּ ִמ ִמּצְ ַריִם לָ צֵ את ְבּלִ י לְ ַחכּוֹת ,א ָהיָה ַמזִ ּיק לִ י לְ ִה ָ ּ
אוֹמִרים.
ַהנֵ ּס זוֹכְ ִריםֲ ,א ָבל ֲאנִ י ְקצָ ת ָק ָשׁה לַ ֲאכִ ילָ ה ,כָ ְּ 
)מצָ ּה(.
ִמי ֲאנִ י? ַ
אוֹתי ָבּנוּ ִמ ֶת ֶּבן ו ְַקשְׁ .בּנֵ י י ְִשָׂר ֵאלֲ ,ע ָב ִדים ֲא ֵחִרים ,לִ י זֶ ה א ְמ ַשׁנֶ ּהָ ,ה ִע ָקּר ֶשׁא ִת ְּשׁכְ ּחוּ ֶש ֲׁאנִ י
צוּרת ְמ ֻשׁלָ ּשִׁ ,
בּוּע ֶש ֵׁמ ָּעלָ יו ַ
ִ .4מ ַת ְּח ַתּי ִר ַ
שוֶה!
ֲהכִ י ָ ׁ
)פ ָּיר ִמ ָידה(
ִמי ֲאנִ י? ִ
אוֹתי ְת ַּק ְבּלוּ ַמ ָתּנוֹתֵ ,וּמ ֶה ְמ ֵשׁ
אוֹתי ֵבּין ַהכָ ִּריּוֹת ַב ַּס ָּפּה אוֹ אוּלַ י ְב ָּמקוֹם ֶשׁא ִת ְּמצְ אוּ .כְ ֶּש ַׁת ְּחזִ ירוּ ִ
ֲ .5אנִ י ַה ַה ְפ ָת ָּעה ֶשׁלָ ּהּ ְת ַּחכּוּ ,י ְַח ִבּיאוּ ִ
ַה ֵס ֶּדר תּוּכְ לוּ לֵ ָהנוֹת.
יקוֹמן(.
ִמי ֲאנִ י? ֲ)א ִפ ָ
ְזוֹר ִמים ִבּי ַמיִם ַר ִבּיםַ .א ֶתּם צְ ֵמ ִאים? גְ ּשׁוּ ֵאלַ י ִעם כּוֹס אוֹ ַב ְּקבּוּקֲ ,א ָבל ִאם ַא ֶתּם ִמצְ ִרים ִבּזְ ַמן ַמכַ ּת ָדּם ָע ִדיף
 .6יֵשׁ ִבּי ָדּגִ ים וּצְ ָמ ִחים ו ְ
לָ לֶ כֶ ת לֶ ֱאכֹל ַב ְּמבּוּק.
ִמי ֲאנִ י? )נִ ילוּס(.
הוֹבלְ ִתּי ,לָ ַק ְח ִתּי ַמ ֶטּה ו ְָה ַפכְ ִתּי אוֹתוֹ לְ נָ ָחשַׁ ,אַ בּסּוֹף ֶאל ֶאֶרץ
חוֹתי ו ְָא ִחי ַ
אוֹתי ֲא ָבל ָאז ָבַּר ְח ִתּיֶ ,את ְבּנֵ י י ְִשָׂר ֵאל ִעם ֲא ִ
ַ .7פְּרעֹה גִ ֵּדּל ִ
י ְִשָׂר ֵאל ֲאנִ י א נִ כְ נַ ס.
ִמי ֲאנִ י? )מ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ(.
נוֹתר לָ נוּ כֹ ַּחַ .אִ תְּראוּ ֵאיזֶ ה נֵ ס לָ נוּ ָקָרהַ ,ה ָיּם נֶ ְחצָ ה לִ ְשׁנַ יִם ו ְָע ַבְרנוּ
ַ .8א ֲחֵרי ֶש ֶׁה ְחלַ ְטנוּ סוֹף סוֹף ִמ ִמּצְ ַריִם לִ ְבר ַֹחַ ,רצְ נוּ ַהְר ֵבּה וּכְ ָבר א ַ
ִב ְּמ ֵהָרה.
ָמה ֲאנִ י? ְ)קִר ַיעת יָם סוּף(.
ׁאוֹתם ִמ ִמּצְ ַריִם ֲא ַש ְׁחֵררֲ ,א ָבל ַא ְמ ִשׁי לַ ֲעמֹד ַעל ֶשׁלִ ּי וְא לְ ו ֵַתּר! לָ נֶ צַ ח י ְִהיוּ ֵהם ַעם ֶשׁל ֲע ָב ִדים ,י ְַמ ִשׁיכוּ
חוֹש ִׁבים ֶש ָ
ְ .9בּנֵ י י ְִשָׂר ֵאל ְ
לִ ְבנוֹת ֶאת ִמצְ ַריִם ַבּלֵ ּילוֹת ַוּב ָי ִּמים.
)פְּרעֹה(.
ִמי ֲאנִ י? ַ
ְקוֹפצוֹת לַ ֲהנָ ָא ֵתנוּ
מוֹפיעוֹת ִב ְּשׁלַ ל צְ ָב ִעים ו ְ
שמֹ ֶּשׁה צִ ָוּה ִה ְת ַחלְ נוּ לִ ְקפֹּץ לַ ִמּצְ ִרים ְבּתוַֹ הכּוֹסוֹתֲ .אנַ ְחנוּ ִ
ּ ַ .10ב ְיּאוֹר ָחגַ גְ נוּ ִב ְּקבוּצוֹת וּכְ ֶ ׁ
לַ גְ ָּב ִהים.
ִמי ֲאנַ ְחנוּ? )צְ ַפְר ֵד ִּעים(.
אוֹתנוּ לָ ֶאֶרץ ֶש ֵׁמ ֵּע ֶבר לֶ ָהִרים.
אוֹתנוּ ִמ ֵידי ַה ִמּצְ ִרים וְלָ ַקח ָ
ָ .11היִינוּ ַעם ֶשׁל ֲע ָב ִדיםָ ,בּנִ ינוּ לְ ַפְרעֹה ִבּנְ יָנִ ים גְ ּדוֹלִ ים ,מ ֶֹשׁה ָבּא לְ הוֹצִ יא ָ
ִמי ֲאנַ ְחנוּ? ְ)בּנֵ י י ְִשָׂר ֵאל(.
ֲ .12אנִ י ֲאחוֹתוֹ ֶשׁל מ ֶֹשׁה ,לִ ִו ִּיתי אוֹתוֹ עוֹד כְ ֶּש ָׁהיָה ַ ּב ְיּאוֹר ַב ֵּת ָּבהִ ,בּיצִ ַיאת ִמצְ ַריִם ַשְׁר ִתּי ִש ֵׁירי ַהלֵ ּל ַב ֲּהמוֹן ַא ֲה ָבה .ו ֲַאנִ י ָא ִחיוִ ,ס ַי ְּע ִתּי לוֹ
כְ ֶּש ָׁחזַ ר לְ ֶאֶרץ ִמצְ ַריִם ִמ ִמ ְּדיָן ,לְ ַד ֵבּר ִעם ַה ֶמּלֶ ַ פְּרעֹה ְבּכָ ל ִענְ יָן.
)מְריָם ו ְַא ֲהרֹן(.
ִמי ֲאנַ ְחנוּ? ִ
ֶ .13את ַה ֵת ָּבה ָר ִא ִיתיָ ,ש ָׁטה לָ הּ ַבּנִ ּילוּסָ .היָה ָבּהּ ִתּינוֹק ָמתוֹק כָ ּל כָ ּ ,לָ ַק ְח ִתּי אוֹתוֹ ְבּלִ י ִהסּוּס .הוּא ִתּינוֹק ִע ְבִריֲ ,א ָבל גִ ַּדּלְ ִתּי אוֹתוֹ ְ ּבחֹם
אתי ֲאנִ י ְבּתוֵֹ ת ָּבה?
ְוּב ַא ֲה ָבהִ ,מי ָהיָה ַמ ֲא ִמין ֶש ֶׁאת ָה ִאישׁ ֶשׁיּוֹצִ יא ֶאת ְבּנֵ י י ְִשָׂר ֵאל ִמ ִמּצְ ַריִם ָמצָ ִ
ִמי ֲאנִ י? ַ)ב ְּתיָהַ ,בּת ַפְּרעֹה(.

