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 פרשת ''בשלח'' פרק ט''ז:

 'ג'[: -ויבאו ... אל מדבר סין.. וילונו..'' ]א 

  ________כל עדת בני ישראל נסעו מ .1

 _____________  ________ובאו אל 

 ______________אשר בין אילים ובין 

 כשהגיעו למדבר סין היה זה בתאריך: .2

 .___________לחדש  ______________

 בני ישראל?על מה התלוננו עדת  .3

______________________________________ 

_______________________________________ 

 האם תלונתם היתה מוצדקת ? מדוע ? .4

________________________________________________________________ 

 שנוצרה בדרך אחרת? הציעו דרך?האם יכלו לפתור את הבעיה  .5

________________________________________________________________ 

 

 ה'[:-השמים ]ד' -חם מןויאמר ה' אל משה: הנני ממטיר לכם ל   

 ...________דבר יום ב ________השלם: ''ויצא העם ו .6

 ..."________והיה  ________והכינו את אשר  ________והיה ביום ה

 ה רצה ה' לנסות את ישראל?ֶמ'' ב נּוֵס''למען אנ   .7

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

אם ה' אוהב את עם ישראל ורוצה להצילם במדבר. מדוע  -שאלת חשיבה

 הוא נותן להם את המן עם כל כך הרבה נסיונות?

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 'ז'[: -"ויאמר משה ואהרן אל כל בני ישראל... ונחנו מה כי תלינו עלינו'' ]ו 

תנו'', משה ואהרן בני ישראל התלוננו ]בפס' ג'[ ''כי הוצאתם א   .8

 ענו  להם:

אתכם מארץ  ________  ________''ערב, וידעתם כי  .א

 מצרים''
 ומדרש אגדה:

שנה''= "לחם ִמ

נה, אותו משּו

היום ]שבת[ 

נשתנה לשבח 

 בריחו ובטעמו.

= את אשר יביאו'' ינווהכ"

עליהם להכין 

]למחר[ את מה 

שיביאו ]היום[ 

 מן השדה.

= יהיה "והיה משנה"

פי שנים ]ממה 

שליקטו בימים 

 הקודמים[

= מוריד ''ממטיר''

לכם כמו מטר 

 ]את הלחם[ 
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 "________''ונחנו מה, כי תלינו  .ב

 האם עם ישראל באמת כעס על משה ואהרן שהוציאו אותם ממצרים .9

 אז למה הם  ?

 התלוננו על זה ? 

______________________________________________________ 

 :]'ויאמר משה.." מפרש להם את שני האותות ]ח'' 

 ______________ובבקר:  _____________בערב יתן ה':  .10

ונתם של ומשה הסביר לעם שה' שמע את התלונות והוא יודע שכ

:  המתלוננים לא היתה על משה ואהרן, אלא

_______________________________________________________________________ 

  י'[: -ישראל ]ט'''ויאמר משה אל אהרן''... ואהרן מדבר אל בני 

משה אמר לאהרן לאמר לישראל:  .11

________________________________________________ 

והנה כבוד  _____________ובני ישראל כששמעו מאהרן, פנו אל ה .12

 .________נראה ב ________

 איזה פועל חוזר על עצמו בפרשיית המן ? .13

_____________ 

עצמו פעמים כה רבות ? מה מדוע לדעתכם, פעל זה חוזר על  .14

 התורה רוצה ללמד אותנו ?

_________________________________________________________________ 

 מדוע אנשים מתלוננים על דברים ? מדוע הם לא מבקשים ? .15

_________________________________________________________________ 

 מתלוננים ?על אילו דברים אנשים  .16

_________________________________________________________________ 

תבו או ציירו דברים שמכעיסים אתכם והייתם רוצים להתלונן כ .17

 עליהם :
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עכשיו, לאחר שכתבתם או ציירתם, הפכו את התלונה לבקשה  .18

 ובקשו אותה מהוריכם/מוריכם/חבריכם.

_________________________________________________________________ 

 

 

 

ודע כי ג' הפרשיות המתחילות מ''ויאמר ה' אל משה  

הנני ממטיר'' ועד ''והעומר עשירית האיפה הוא'' 

כדי שתהא לו  -טוב לקרותם כל יום אחרי התפילה

לשלוח לו מזונות.  –אמונה בה' שיש השגחה פרטית 

ואמרו רבותינו שיש בידם קבלה שכל אדם שקורא 

מובטח לו שלא תחסר לו  -פרשה זו בכל יום בכונה

 ]ילקוט מעם לועז[ פרנסה.


