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  ושאי הפרשהמדור נ

  הנושא  

  ירידת המן והשלו  7

  מלחמת עמלק  9

  מסלול יציאת ישראל ממצרים  1

  נס המים במרה  5

  נס המים ברפידים  8

  ושאי הפרשהמדור נ

  הנושא  

  נס מציאת המים באילים  6

  קריעת ים סוף  3

  רדיפת מצרים אחרי ישראל  2

  שירת הים  4
  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

  בוכיםנ  מערבלין  וחמושים  ומזרזין

  ויאסור  וטקיס  סגר  אחד

  חומה  שורין  אופן  גלגלי

  כעופרת  כאברא  אריק  אשלוף

  ובמחולות  ובחנגין  רעד  רתיתא

  עיינות  מבועין  וימתקו  ובסימו

 

  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .א
מה הקשר בין 

  ?הפרשה להפטרה
  .שירה על ניסים

  .ב

אלו שבטים נזכרים 

בשמם או בכינויים 

  ?בהפטרה

, שכריש, ראובן

, נפתלי, דן, זבולון

, מנשה, אפרים, אשר

  .בנימין

  .ג
האם היתה עוד 

  ?שופטת בישראל
  .לא

  

  חידה

איזה רעיון לשאלה 

ותשובה מספר 

תהלים נזכרים 

  ?בפרשה

מה לך הים כי ': השאלה

  .'...תנוס

... מלפני אדון': התשובה

  .'ההופכי הצור אגם מים

 ?מי אני

  ...ההופכי הצור? מה לך הים כי תנוס

  



  


