
 י"ח פרקפרשת וירא 

 

 מתח קו בין המילה לפרוש!

 םצּועָ ל וְ דֹוי גָ גֹולְ 

 ץֶר אָ י הָ יֵ גֹו

 יוִת עַ דַ י יְ ּכִ 

 התָ קַ עַ צַ ּכְ הַ 

 הלָ ּכָ 

 הּפֶ ְס ף ִּת אַ הַ 

ֹ וְ   אשָ א ִת ל

   ְל� הלָ לִ חַ 

 ה'ר לַ חַ א יִ ל נַ אַ 

 תֹוב אֹוהֵ י אֹונִ י אָ ּכִ 

 קזָ חָ ל וְ דֹום גָ עַ 

 םלָ עֹוּבַ ים שֶ ִמ עַ הָ 

 ם תָ ה אֹולֶ כַ י אַ נִ אָ 

 תקֹועַ צְ הַ  מֹום ּכְ ִא הָ 

 �ילְ בִ ְש ין ּבִ לִ ה חּושֶ עֲ ה מַ זֶ 

 גרֹוהֲ ם תַ ִא הָ 

ֹ ה שֶ שָ קָ בַ בְ   ילַ ס עָ עַ כְ א יִ ה' ל

ֹ וְ   חלַ ְס א ִת ל
 המילה! פרושכתוב את 

      -םצּועָ 

      -ייֵ גֹו

      -הלָ ּכָ 

     -ףאַ הָ 

      -הּפֶ ְס ִת 

��     -אשָ ִת 

��     -רחַ יִ 

 בס"ד



 פרשת וירא פרק כ

 מתח קו בין המילה לפרושה!
 

 ומה חטאתי לך

 חטאה גדולה

 אין יראת אלוקים

 וגם אמנה

 כאשר התעו אותי אלוקים

 כסות עיניים
 תוב את פרוש המילה!כ

      -חטאה

      -אמנה

      -התעו

      -כסות

 אין פחד מה'

 איזה דבר רע עשיתי לך

 עבירה גדולה

 בגד יפה לעיניים

 וגם באמת

�כאשר ה' הוציא אותי

 
 



 כ"בפרק פרשת וירא 

�

�������

        םהָ ָר בְ ת אַ ה אֶ סָ ה' נִ  תִניְסיֹונֹוה מַ ּכָ  •

         ייִר ִש עַ ן הַ יֹוסָ נִ ה הַ יָ ה הָ מָ  •

          מֹוח עִ קַ ם לָ הָ ָר בְ ה אַ מָ  •

         מֹוח עִ ַק ם לָ הָ ָר בְ י אַ ת ִמ אֶ  •

         ךלַ ם הָ הָ ָר בְ ים אַ ִמ ה יָ מַ כָ  •

�         יםצִ עֵ ת הַ ך אֶ תַ י חָ ִמ  •

�

 תוכל להעזר במחסן מילים שלמטה מי אמר למי?

    ל   �נְ ת ּבִ א אֶ ח נַ קַ  •

    ל   רמֹוחָ ם הֶ ה עִ ם ּפֹ כֶ לָ  בּוְש  •

    ל   יםצִ עֵ הָ ש וְ אֵ ה הָ נֶ ִה  •

    ל   ינִ ה ּבְ לָ עֹ ה לְ שֶ הָ  •

    ל   ַאְבָרָהם םהָ ָר בְ אַ  •

    ל   התָ ים אַ ִק �א אֶ ֵר י יְ ּכִ  •

 

 

 �אַ לְ מַ הַ  ,קחָ צְ יִ  ,םהָ ָר בְ אַ  ,ה'

 בס"ד
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