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בס"ד שם________________

פרשת ואתחנן
עבודת חזרה וסיכום
לפרק ג' פס' כ"ג – כ"ט

"ואתחנן אל ה' בעת ההיא" מה פירוש המילה "ואתחנן"?
._______________________________(2 ._____________________________(1
מתי זה "בעת ההיא"?_______________________________________________
ממי למד משה רבינו להתפלל אע"פ שנגזרה גזירה?___ .איך למד זאת?_______________
_________________________________________________________________
אלו מידות של ה' מזכיר משה בתפילתו?

ֶאת ָּג ְדלְ ָך
וְ ֶאת י ְָד ָך...

 זו מידת _____  -שמוחל וסולח לעוברי _________ -זו _____  -שהיא פשוטה לכל ___ עולם ,אפי' לרשעים לקבלם אם חוזרים

ב_______.

ַהחֲ זָ ָקה

 -שאתה כובש ב_______ את מידת ה___ החזקה.

אָרץ אֲ ֶשׁר ַיע ֲֶשׂה כְ ַמע ֲֶשׂי וְ כִ גְ בוּר ֶֹתי"
"אֲ ֶשׁר ִמי ֵקל בַּ ָשּׁמַ יִ ם וּבָ ֶ
מה אומר משה רבינו שאינו דומה מלך מל כי המלכים הקב"ה לשאר מלך בשר ודם?
    





_______________________________________________________

 



_______________________________________________

מה מבקש משה מה' בתפילתו?___________________________________________
איך מזכיר משה -



  

.______________:

  



______________:
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בס"ד

מה אומר משה ,מה עשה ה' אחרי שביקשתי ממנו שיבטל את הגזירה ואזכה להכנס לארץ?

וַ ִ ּי ְת ַע ּ ֵבר ה' ִּבי
לְ ַמ ַענְ ֶכם

 -פירוש_____________________:

 -פירוש_____________________:

ֹאמר ה' ֵאלַ י ַרב לָ ְך ַאל ּת ֹו ֶסף....
וַ ּי ֶ
מה ביקש ה' ממשה לאחר שהתחנן והתפלל? ________________________________
מה הפירוש " ַרב לָ?"

 





_________________________________________
__________________________________________

איזה חלק מתפילתו של משה ה' כן קיבל? שמשה ביקש "ואראה את ה____ הטובה"...
איך ה' מילא את בקשתו של משה שיראה את הארץ?____________________________
_________________________________________________________________

ש ַע וְ ַח ְ ּז ֵקה ּו וְ ַא ְּמצֵ ה ּו...
הו ׁ ֻ
וְ ַצו ֶאת יְ ֹ
מה אמר ה' למשה שיצווה את יהושע ויחזקהו?









 על הטרחות ועל ה________ ועל ה_________ של ישראל....
 

 ________________________________________________________
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בס"ד שם________________

פרשת ואתחנן
עבודת חזרה וסיכום
לפרק ד' פס' א' – ל"א

  

"א תּו ִֹסיפוּ עַ ל הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר אָנֹכִ י ְמצַ וֶּ ה ֶא ְתכֶם"________________________________:
כגון_____________________________________________________________:
"וְ א ִתגְ ְרעוּ ִממֶּ נּוּ" ____________________________:כגון___________________:
את מי ה' השמיד מתוך עם ישראל?_______________________________________
 









קיכֶם _____ ֻכּלְּ כֶ ם הַ יּוֹם" – מי שדבק בה' ,קיים
"וְ ַא ֶתּם הַ _______ בַּ ה' אֱ ֵ

את מצוותיו ולא עבד עבודה זרה.
וּשׁמַ ְר ֶתּם ַוע ֲִשׂיתֶ ם...
וּמ ְשׁפָּ ִטיםְ ...
ְראֵ ה לִ מַּ ְד ִתּי אֶ ְתכֶ ם חֻ ִקּים ִ
וּשׁמַ ְר ֶתּם "ַ " .________________:וע ֲִשׂיתֶ ם "____________________:
מה הפירושְ " :
כִּ י ִהוא חָ כְ ַמ ְתכֶ ם וּבִ ינ ְַתכֶ ם לְ עֵ ינֵי הָ עַ ִמּים....
מתי ייחשבו ישראל חכמים ונבונים בעיני הגויים?______________________________
ומתי ייחשבו בעיניהם לשוטים? )רש"י פס' ט'( ___________________________________
אלו שני דברים מוזכרים בפסוקים שמיוחדים רק לעם ישראל? כי מי גוי גדול________ ...
_________________________________________________________________
וּשׁמֹר נ ְַפ ְשְׁ מאֹד...
ַרק ִה ָשּׁמֶ ר לְ ְ 
מה צריך להשמר מאוד? פן ____________________________________________
למי צריך להעביר את מה שראינו?_____________________________

- 2בס"ד
את מה צריך לזכור ולא לשכוח?________________________________________
_______________________________________________________________
וְ אַ ְשׁ ִמיעֵ ם אֶ ת ְדּבָ ָרי אֲ ֶשׁר יִ לְ ְמדוּן ...יְ לַמֵּ דוּן ...לְ יִ ְראָה או ִֹתי כָּ ל הַ יָּ ִמים.







יִ לְ ְמדוּן_____________.

יְ לַמֵּ דוּן______________

מה אמר ה' לישראל בקבלת התורה? )י"ג( ___________________________________
וְ א ִֹתי צִ וָּה ה' בָּ עֵ ת ַה ִהוא לְ לַמֵּ ד אֶ ְתכֶ ם...
מה ציוה ה' את משה ללמד את בני ישראל?__________________________________
וְ נִ ְשׁמַ ְר ֶתּם ְמאֹד לְ נ ְַפשֹׁתֵ יכֶ ם.
מה הזהיר משה את ישראל שלא לעשות? ___________________________________
________________________________________________________________
וּפֶ ן ִתּ ָשּׂא עֵ ינֶ הַ ָשּׁ ַמיְ מָ ה וְ ָר ִאיתָ  ...את מה תראה בשמים?________________________
קי אֹתָ ם לְ כֹל הָ עַ ִמּים...
אֲ ֶשׁר חָ לַק ה' אֱ ֶ
מה הפירוש "חָ ַלק"?

א____________________________________________.
ב_____________________________________________.

מה תישמר שלא לעשות כשתראה את השמש והירח וכו'?_________________________
קי אֵ שׁ אֹכְ לָה הוּא ֵקל ַקנָּא...
כִּ י ה' אֱ ֶ
כי אם תעבדו ח"ו עבודה זרה___________________________________________
אָרץ...
כִּ י תוֹלִ יד בָּ נִ ים וּבְ נֵי בָּ נִ ים וְ נו ַֹשׁנְ ֶתּם בָּ ֶ
מה רמז להם משה במילה "ונושנתם"?______________________________________
_________________________________________________________________
מדוע לבסוף הקדים ה' בשנתיים והגלם כבר לאחר  850שנה?_______________________
_________________________________________________________________
מה מעיד בהם משה את השמים ואת הארץ אם יעבדו ע"ז בארץ?____________________
_________________________________________________________________
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בס"ד שם________________

פרשת ואתחנן
עבודת חזרה וסיכום
לפרק ד' פס' ל"ב – מ'

אש ֹונִ ים
ִ ּכי ׁ ְש ַאל נָ א ְלי ִָמים ִר ׁ

ֲענֵה בלשון הפסוק:
    

" ְשׁאַל נָא ______ _________" –

    
  

 



על הימים שהיו מתחילת הבריאה

"לְ ִמן _____ אֲ ֶשׁר ____ ______ ____ עַ ל _____"

"וּלְ ִמ ְקצֵ ה ______ וְ עַ ד ____

_______" – את האנשים מקצה

העולם עד הקצה השני...



  

"הֲ נִ ְהיָה ______ ______ _____ א ֹו ______ _____"

מה הם הדברים המיוחדים והמופלאים שעשה ה' לעם ישראל
שלא עשה עוד כמותם לשום אדם ואומה?...
________________________________________________________ (1
(2

בוא
או הֲ נִ ּ ָסה אֱ ל ִֹקים לָ ֹ
ֹ

 -ניסה מלשון ___

לו ג ֹּוי ִמ ֶ ּק ֶרב ג ֹּוי
לָ ַק ַחת ֹ

 -להוציא את עם ______ מתוך העם ה_____.

ְּב ַמ ּסֹת

– על ידי ______ הודיעם גבורותיו) ...שמשה אמר לפרעה שיכול לנסות את ה'(...
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בס"ד

ְּבאֹתֹת

– על ידי ______  -להאמין שמשה הוא שלוחו של ____ .כגון :שאמר משה
"מה זה בידך" ונהפך המטה ל____ וכך ידעו שהוא שלוחו של ה'.

מו ְפ ִתים
ּו ְב ֹ

– שעשה להם ______  -שהביא עליהם מכות ________.

ּו ְב ִמלְ ָח ָמה

– שנלחם להם ה' ב___) – .קריעת ים ___(

רו ַע _____
ּו ְביָד חֲ זָ ָקה ּו ִבזְ ֹ
מו ָר ִאים
ּו ְב ֹ

_______" במראות ______ ונפלאות...

היכן ומתי עשה ה' לישראל ניסים ונפלאות כאלה?________________________

ַא ּ ָתה ָה ְר ֵא ָת לָ ַד ַעת
מה הראה ה' לישראל כדי שיידעו ש"אין עוד מלבדו"?
_________________________________________________________________
מהיכן השמיע ה' את קולו? "מן ה______"
היכן הראה ה' את אישו הגדולה? "על ה______"
מהיכן שמעו ישראל את דברי ה'? "מתוך ה____"
מדוע ה' בחר בנו והוציאנו ממצרים? "וְ ַתחַ ת כִּ י אָהַ ב ֶאת ________________________"
"וְ י ַָדעְ ָתּ ַהיּוֹם וַהֲ ֵשׁב ָֹת אֶ ל לְ בָ בֶ  – "מה נדע ונשיב אל ליבנו? "כי _____________________
_____________________________.
מה אומר משה לעם ישראל שיעשו כדי שיאריכו ימים בארץ ישראל?__________________
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בס"ד שם________________

פרשת ואתחנן
עבודת חזרה וסיכום
לפרק ו' פס' ד' – ט'

ש ָר ֵאל ה' אֱ ל ֵֹקינ ּו
ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂ

– עכשיו ה' הוא האלוקים של _____ ולא של________

)כי הם עובדים ע"ז( אבל ל_____ לבוא -
 
 

 
 

ה' ֶא ָחד

 -ה' יהיה האלוקים היחיד של ______.

"כי אז אהפוך ________________________________________"
"ביום ההוא ____________________________________"

וְ ָא ַה ְב ּ ָת ֶאת ה'

אֱ ל ֶֹק ָ
יך – עשה את דבריו מ______.

ְּב ָכל לְ ָב ְב ָך

–

ּו ְב ָכל נַ ְפ ׁ ְש ָך

– אפילו )אם( הוא ________________________.

   

____________________________________________



____________________________________________

 

ּו ְב ָכל ְמא ֶֹד ָך

–

   

 



____________________________________________
___________________________________________

לפי פירוש א' ש"בְּ כָ ל ְמא ֶֹד "זה בכל ממונך ,מדוע צריך לכתוב זאת
הרי אם כתוב "בְּ כָל נַפְ ְשׁ - "אפילו נוטל את נפשך כל שכן שצריך לעובדו בכל ממונו?
_______________________________________________________________
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בס"ד

וְ ָהי ּו ַה ְ ּד ָב ִרים ָה ֵא ּ ֶלה אֲ ׁ ֶשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ְ ּו ָך ַה ּי ֹום ַעל לְ ָב ֶב ָך
מהי ההדגשה במילים "אשר אנכי מצוך היום"?






    

     

 

     



וְ ׁ ִש ַ ּננְ ּ ָתם לְ ָבנ ָ
ֶיך

     

 












 



 "ושננתם" מלשון" ,__________ :שיהיו ______ בפיך""לבניך" אלו ה______ ,שתלמידים קרויים _____.

מה תלמד ותשנן לבניך?______________________________________________

וְ ִד ּ ַב ְר ּ ָת ָּבם

דברתּם" ,מה התכוון ה' ללמדינו
ָ
 -מדוע לא נאמר "ודברת בהם" או "ו

במילה "בם"? _____________________________________________________
מתי תדבר בהם? בשבתך _____ ,ובלכתך _____ ,ובשכבך ו______




    







    



 

תפילין של יד

 

תפילין של ראש

בזמן קימה ובזמן שכיבה

 

  





 

  

כמה פרשיות יש בתפילין של ראש?___ מאיזה מילה זה נלמד? "ל______"

ט ָֹטפ ֹת

" -טט"

ב_____ )=שם מקום(

" -פת" ב_____ )=שם מקום(

  









  

פירושו הוא ___

פירושו הוא ___



ית ָך ּו_______"
ּו ְכ ַת ְב ּ ָתם ַעל ______ ּ ֵב ֶ
"בשעריך" – לרבות שערי ______ ושערי ______ ושערי _______.
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בס"ד שם________________

פרשת ואתחנן
עבודת חזרה וסיכום
לפרק ו' פס' י' – י"ט

אלו ארבעה דברים אומר משה לישראל שיקבלו כשיכנסו לארץ ללא שיתאמצו עליהם?
 ________" (1גדולות וטובות – אשר לא _______"
" (2ו_____ מלאים _______ – אשר לא _______"
" (3ו_______ חצובים )בסלע( – אשר לא _______"
" (4כרמים ו______
" ִה ָשּׁמֶ ר לְ  פֶּ ן ִתּ ְשׁכַּ ח"...

– אשר לא _______"
________________________

קי _____ וְ אֹת ֹו ________ וּבִ ְשׁמ ֹו ִתּ ָשּׁבֵ עַ "...
"אֶ ת ה' אֱ ֶ
"וּבִ ְשׁמוֹ ִתּ ָשּׁבֵ עַ " ,אלו שתי מידות צריך שיהיה באדם כדי שיהיה לו רשות להישבע?
(1
(2

קי"_____ 
" אֶ ת ה' אֱ ֶ
" וְ אֹת ֹו ______"

-

" -וּבִ ְשׁמ ֹו ______" – להישבע!

מדוע רק אם יש לו את ב' מידות אלו מותר לו להישבע?___________________________
_________________________________________________________________
הים אֲ חֵ ִרים מֵ אֱ הֵ י הָ עַ ִמּים אֲ ֶשׁר ְסבִ יבוֹתֵ יכֶ ם"...
"א תֵ לְ כוּן אַחֲ ֵרי אֱ ִ
אחרי אלו אלהים אחרים אסור ללכת ולעבדם? )רק אחרי הקרובים?( ________________

בס"ד
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אז מדוע כתוב "את אלהי העמים אשר סביבותיכם" – את הקרובים אליכם?
_____________________________________________________________
מה העונש שיעניש ה' את ישראל אם ח"ו ילכו אחרי אלהים אחרים ויעבדום?
________________________________________________________
קיכֶ ם" ,איזה דוגמה מביא משה שבני ישראל ניסו את ה' ואומר להם
"א ְתנַסּוּ אֶ ת ה' אֱ ֵ
שלא יעשו כך?_____________________

קיכֶ ם
" ָשׁמֹר ִתּ ְשׁ ְמרוּן אֶ ת ______ ה' אֱ ֵ
וְ _______ וְ _______ אֲ ֶשׁר צִ וָּ...
יטב לָ...
וְ עָ ִשׂיתָ הַ _____ וְ הַ ______ ְבּעֵ ינֵי ה' לְ מַ עַ ן יִ ַ

מה הפירוש לעשות "הישר והטוב בעיני ה'"?_____________________________
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בס"ד שם________________

פרשת ואתחנן
עבודת חזרה וסיכום לפרק ו'
פס' כ'  -עד סוף הפרשה

מה הפירוש "מחר"?_______________________
מה "יִ ְשׁאָלְ ִ ב ְנ________________________?"
____________________________________
וְ אָמַ ְר ָתּ לְ בִ נְ :
"______ הָ יִ ינוּ לְ _______________
וַ יּ ִֹציאֵ נוּ ___ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם בְּ ____________
וַ יִּ ֵתּן ה' ______ וּמֹפְ ִתים _____ וְ _____ בְּ ִמ ְצ ַריִ ם
בְּ פַ ְרעֹה וּבְ כָל בֵּ ית ֹו לְ ______".
ואותנו ה' הוציא משם כדי ל_______________________________
וַיְ צַ וֵּנוּ ה' ַלעֲשׂוֹת...







    

אֶ ת כָּל הַ ______ הָ אֵ לֶּה לְ יִ ְראָה

קנוּ לְ ____ לָנוּ ָכּל הַ _____ לְ חַ יּוֹתֵ נוּ ַכּיּוֹם הַ זֶּ ה.
אֶ ת ה' אֱ ֵ
קינוּ כַּ אֲ ֶשׁר צִ וָּנוּ...
וּצְ ָד ָקה ִתּ ְהיֶה לָּנוּ כִּ י נִ ְשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת אֶ ת כָּ ל הַ ִמּצְ וָה הַ זֹּאת לִ ְפנֵי ה' אֱ ֵ

וּצ ָד ָקה ִתּ ְהיֶה ָלּנוּ"?  
מה הפירוש " ְ



        

ִ ּכי יְ ִביאֲ ָך ה' אֱ ל ֶֹק ָ
יך ֶאל ָה ָא ֶרץ אֲ ׁ ֶשר ַא ּ ָתה ּ ָבא ׁ ָש ּ ָמה ְל ִר ׁ ְש ּ ָת ּה...
וְ נ ַָשׁל גּוֹיִ ם ַרבִּ ים ִמפָּ נֶי ...מה הפירוש "וְ נ ַָשׁל"?_______________
אלו שבעה עמים ה' גירש מפני ישראל בכיבוש הארץ? .________(2 ._______(1
________(7 ._________(6 .________(5 .________(4 .________(3
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מה אמר ה' לעשות  /לא לעשות עם הגויים שנמצאים בארץ?
א.

"הַ חֲ ֵרם _____________" – תהרוג אותם לגמרי.

ב.

"א _____ לָהֶ ם ______" – לא לעשות עמם ____ ולקיימם.

ג.

"וְ א ________" – פירוש א' :אל תתן להם __ )יופי( ,שאסור לאדם לומר" :כמה
____ הכנעני הזה" ...פירוש ב' :אל תתן להם _____ בארץ – שיגורו שם.

ד.

"וְ א _______ בָּ ם" – בתך לא תתן ל____ ובתו לא תקח ל_____.

מה יקרה אם ח"ו יתחתנו זה עם זה?__________________________________.
ומה יהיה העונש שיענישם ה'?____________________________.

ש ּו לָ ֶהם...
ִ ּכי ִאם כֹה ּ ַתעֲ ׂ
מה ה' מצווה את ישראל לעשות לגויים אשר בארץ?
מזבחותיהם

)הבנויות מאבנים זו על גבי זו(

ואשריהם

)עצים שעובדים אותם(

________ מצבותם___________ -

)אבן אחת שעובדים אותה(

_________ -

ופסיליהם ___________ -

דו ׁש ַא ּ ָתה לַ ה' אֱ ל ֶֹק ָ
יך...
ִ ּכי ַעם ָק ֹ
ה' חשק ובחר בעם ישראל לא בגלל שהם _____
אלא בגלל שהם _______________  -ממעטין את

)עפ"י פירוש א' ברש"י(

עצמם )ענווים – ממעטין את ערך עצמם(

העתק מרש"י :היכן מצינו שישראל ממעטים את עצמם – ע"י ענווה?
אברהם אמר"_______________" :

משה ואהרון אמרו"__________" :

ואילו הרשעים מתגאים על ה' ,כמו._________(3 ._________(2 .________(1 :

הו ִציא
רו ֶאת ַה______ אֲ ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ּ ַבע לַ _______ ֹ
ִ ּכי ֵמ______ ה' ֶא ְת ֶכם ּו ִמ ּ ׁ ָש ְמ ֹ
ה' ֶא ְת ֶכם ְּביַד חֲ זָ ָקה וַ ִ ּי ְפ ְ ּד ָך ִמ ּ ֵבית עֲ ָב ִדים ִמ ּיַד ּ ַפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ָריִ ם...

