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בס"ד שם_________________

פרשת דברים
עבודת חזרה וסיכום
לפרק א' פס' א'-ד'

באיזה אופן הוכיח משה את ישראל ומנה את כל המקומות שהכעיסו לפני המקום? _______
מדוע אמר להם משהאת התוכחות ברמז?___________________________
בפני מי משה השמיע את התוכחות? "אֶ ל ___ יִ ְשׂ ָראֵ ל".
  
 כי אם היה מוכיח רק מקצתם ,היו אלו שבשוק אומרים:

___________________________________________________________
לכן כינס משה את ______ ואמר להם :הרי כולכם _____ מי שיש לו תשובה _______.
תוכחת משה.

 

       

  

ּ ַב ִּמ ְד ּ ָבר

שהכעיסו ב________  -שאמרוִ " :מי י ִֵתּן ______ בַּ ִמּ ְדבָּ ר"

ּ ָבעֲ ָר ָבה

שחטאו בבעל _____ )עבודה זרה( בשיטים ב______ מואב.

מול ס ּוף
ֹ

א .על מה שהימרו בבואם ל___ סוף שאמרו" :הֲ ִמבְּ לִ י אֵ ין ______ בְּ ִמ ְצ ַריִם"
ב .וכן בנסעם מתוך ה___ שנאמר" :וַ יּ ְַמרוּ עַ ל יַם ____"

ארן
ּ ֵבין ּ ָפ ָ

מה שעשו במדבר ______ על ידי המרגלים )חטא ה________(

ּו ֵבין ּת ֶֹפל וְ לָ ָבן

שתפלו על ה____ שהוא ____ ואמרו" :וְ נַפְ ֵשׁנוּ ָקצָ ה בַּ _____ הַ ________"

וַ חֲ צֵ רֹת

א .במחלוקתו של ______ .ב .שהיה לבני ישראל ללמוד ממה שעשה ה' ל_____
בחצרות בגלל לשון ה____ שדיברה ולא למדו ודיברו לשון הרע על ____.
הוכיחם על ה_____ שעשו בגלל רוב ____ שהיה להם ,שנאמר" :וְ כֶ סֶ ף ִה ְרבֵּ ִתי
לָהֶ ם וְ _____ עָ שׂוּ לַבַּ עַ ל"

וְ ִדי זָ ָהב
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בס"ד

ש ָר ֵאל...
וַ יְ ִהי ְּב ַא ְר ּ ָב ִעים ׁ ָשנָ הּ ִ ...ד ּ ֶבר מ ׁ ֶֹשה ֶאל ְּבנֵי יִ ְ ׂ
מפסוק זה לומדים שלא הוכיחן משה אלא סמוך ל_________.
ממי למד משה רבינו להוכיח לפני המיתה )ולא לפני כן(? ________________________
מי עוד מוזכר ברש"י שהוכיח סמוך למיתתו? .________(3 ._______(2 .______(1

      






             






  ______________

_______________________________________________________________





 

       










_____ מלך ה_____ אשר יושב ב________
_____ מלך ה_____ אשר יושב ב________ ב________.
מדוע הוכיח משה רק לאחר שכבש אותם?__________________________________
_______________________________________________________________
מה לומדים מכפילות שם המלך ושם מקום מלכותו?
______________________________________________________________
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בס"ד שם________________

פרשת דברים
עבודת חזרה וסיכום
לפרק א' פס' ט' – י"ח

"וָ אֹמַ ר אֲ ֵל ֶכם בָּ עֵ ת הַ ִהוא לֵאמֹר א אוּכַל לְ בַ ִדּי ְשׂ ֵאת אֶ ְתכֶם"
מה אמר משה לבני ישראל?______________________________________________
מאיזו מילה לומדים שמינוי הדיינים היה על פי ציווי ה'? "__________"
כמו מה ִה ְרבָּ ה ה' את ישראל?___________________ .מדוע מתאר משה את ישראל
ככוכבי השמים הרי לא היו באותו זמן רבים כל כך?_____________________________
מה מברך משה את ישראל?_______________________________
מה מוסיף משה ואומר לאחר ברכתו?___________________________________
"אֵ י ָכה אֶ ָשּׂא לְ בַ ִדּי טָ ְרחֲ כֶם" ...מהי הכפילות של פסוק זה ,הרי כבר אמר להם משה בפסוק ט'
"לא אוכל לבדי שאת אתכם"?
  




 



 




________





 







 

    








 

__________.

"הָ בוּ לָכֶ ם אֲ נ ִָשׁים"
העתק מהפסוק :אלו ד' מידות חיפש משה שיהיה בדיינים שרצה למנות?
א"______ " .
ב"______ " .
ג"______ " .

 

 ____________________________

  

_____________ )רש"י ועיקר שפתי חכמים(

 

 ____________________________

ד ______ " .לשבטיכם"

 



 _____________________
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בס"ד

אשׁיכֶ ם" ,את מי משה ישים ראשים על ישראל? את ה____  -שינהגו בהם ____
"וַאֲ ִשׂימֵ ם בְּ ָר ֵ
ֹאמרוּ" ,מה ענו בני ישראל למשה כשאמר להם שנצטווה למנות עליהם
"ו ַַתּעֲנוּ א ִֹתי ַותּ ְ
דיינים?____________________________________
מה הוכיחם משה על כך?________________________________________________
מדוע באמת רצו את מינוי הדיינים?________________________________________
מה לומדים מהמילה " ַלעֲשׂוֹת" )שאמרו ישראל למשה(?___________________________
_________________________________________________________________
אשׁי ִשׁ ְבטֵ יכֶ ם" – "משכתים בדברים" )רש"י(
"וָאֶ ַקּח אֶ ת ָר ֵ
העתק מרש"י :באלו דברים המושכים את הלב שכנעם משה להיות דיינים על ישראל?

 










          




  
______ ______

_________________________




______

  



  



לבסוף ,אלו מידות מצא משה בדיינים? .________________(3 .______(2 .______(1
אלו מידות לא מצא בהם?__________.
מהיכן לומדים זאת?___________________________________________________
אשׁים ֲעלֵיכֶ ם" ,את מי נתן משה לראשים על ישראל?
"וָאֶ ֵתּן אוֹתָ ם ָר ִ
" ָשׂ ֵרי _______"  -דיין אחד ממונה על ______ אנשים
"וְ ָשׂ ֵרי _______"  -דיין אחד ממונה על ______ אנשים
"וְ ָשׂ ֵרי _______"  -דיין אחד ממונה על ______ אנשים
"וְ ָשׂ ֵרי _______"  -דיין אחד ממונה על ______ אנשים
"וְ _______ לְ ִשׁבְ ֵטיכֶ ם" – המענישים על פי ה________.
אלו דינים ומשפטים ידונו אצל משה?_____________________________

בס"ד שם______________
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פרשת דברים
עבודת חזרה וסיכום
לפרק א' פס' י"ט – מ"ו

יתם"...
"וַ נִּ סַּ ע מֵ ח ֵֹרב וַ ֵנּלֶֶ את כָּל הַ ִמּ ְדבָּ ר הַ גָּדוֹל וְ הַ נּו ָֹרא הַ הוּא אֲ ֶשׁר ְר ִא ֶ
מדוע המדבר נקרא "גדול ונורא"?_________________________________________
מה משה אמר לבני ישראל כשבאו להר האמורי – קדש ברנע? ______________________
_______________________________________________________________
"וַ ִתּ ְק ְרבוּן אֵ לַי כֻּלְּ כֶם" ,מה לומדים מהמילה "כולכם"?



 
_____,

   

   

_______,

 

 
______ )ראשי השבטים(

מה הם ביקשו ממשה לעשות לפני שנכנסים לארץ ישראל?________________________

 
א" .וְ י ׁ ִָשב ּו א ָֹתנ ּו ______"

      

   


_______________________________________

בֶ " .את ַה____ אֲ ׁ ֶשר _____ ָּב ּה"
ג" .וְ ֶאת ֶה ָע ִרים אֲ ׁ ֶשר ָנבֹא ______"


_________________________________

_______________________________

"וַ יִּ יטַ ב בְּ עֵ ינַי הַ ָדּבָ ר" – בעיני מי זה מצא חן ובעיני מי לא? ________________________
אם רעיון שליחת המרגלים היה טוב בעיני משה ,מדוע הוכיח אותם משה על שליחת

      
המרגלים?

               

               
_________________________.
כמה אנשים שלח משה לתור את ארץ כנען?___________________________________
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בס"ד

מהיכן לומדים ששבט לוי לא היו עמהם בעצתם ולא שלחו מרגל?___________________
_________________________________________________________________
אָרץ וַ יּו ִֹרדוּ "...מדוע כתוב לשון ירידה מארץ ישראל?________________
"וַ יִּ ְקחוִּ ...מפְּ ִרי הָ ֶ
קינוּ נֹתֵ ן לָנוּ" ,אלו מרגלים אמרו זאת?_______________
אָרץ אֲ ֶשׁר ה' אֱ ֵ
ֹאמרוּ טוֹבָ ה הָ ֶ
"וַ יּ ְ
מה לא הסכימו ישראל לעשות כששמעו את לשון הרע שאמרו שאר המרגלים?___________
אלו דברים אמרו המרגלים שגרמו לפחד של עם ישראל לעלות לארץ?_________________
_________________________________________________________________

"וָ אֹמַ ר אֲ לֵיכֶם א תַ עַ ְרצוּן וְ א ִת ְיראוּן מֵ הֶ ם"
מה אמר משה לישראל ,מי ילחם בעבורם?_____  -כמו שנלחם בעבורם ב_______.
איך מתואר בפסוק שה' נשא את עם ישראל במדבר?_____________________________
איך הוליכם ה' במדבר?


 
_________________.
__________________.

קיכֶם"???
וּבַ דָּ בָ ר הַ זֶּה )של כיבוש ארץ ישראל( אֵ ינְ כֶם מַ אֲ ִמינִ ים בַּ ה' אֱ ֵ
מה נשבע ה' כששמע את דיבורי לשון הרע של עם ישראל?
מי לא יזכה לראות את הארץ ?_______________________________
מי אלו היחידים שיזכו להכנס לארץ ישראל )חוץ משבט לוי(?____________________
למי ה' יתן את ארץ ישראל לירושה במקום אותו דור?___________________________
להיכן ציוה ה' את ישראל לפנות וללכת?___________________________________
מה אמרו ישראל כששמעו זאת?___________________________________________
מה אמר ה' למשה לומר להם?____________________________________________
מה קרה להם לאחר שלא שמעו בקולו?______________________________________
מהיכן לומדים שגם האמוריים מתו בגלל שהכו את ישראל?_______________________
_________________________________________________________________
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בס"ד שם______________

פרשת דברים
עבודת חזרה וסיכום
לפרק ב' פס' א' – כ"ב

ִאלּוּ לא היו ישראל חוטאים באיזה דרך היו עוברים ונכנסים לארץ?_________________
אבל לאחר שקילקלו וחטאו___________________________________________
" ַויֹּאמֶ ר ה' אֵ לַי לֵאמֹרַ ,רב לָכֶ ם סֹב אֶ ת ָה ָהר הַ זֶּה"....
איזה הר אמר ה' שהיו סביבו הרבה זמן? ________ לאיזה צד אמר להם ה' לפנות?______
באיזה גבול עברו בני ישראל בנסעם צפונה?_________________.
"וְ ִנ ְשׁמַ ְר ֶתּם ְמאֹד" ממה ישראל צריכים להישמר כשעוברים ליד ארצם? _______________.
מדוע ה' אסר לישראל להתגרות בהם?_____________________________________.
מהיכן יש לעשיו ירושה זו? מ_________
כמה עמים וארצות נתן ה' לאברהם לירושה?_____
כמה מתוכם קיבלו ישראל – בני יעקב?___
אילו עמים היו שאר שלושת הארצות?

 ______(1שזה ______
 ______(2שזה ______
 ______(3שזה ______

אחד )מתוך השלושה( נתן ה' ל____ ואת השנים הנותרים נתן לבני _____
בזכות מה קיבל לוט ירושה מאברהם?_____________________________________

- 2-

בס"ד

מה אמר ה' לקנות מבני שעיר בכסף מלא?__________________________________


ֲשׂה _____"
קי _______ בְּ כָ ל מַ ע ֵ
"כִּ י ה' אֱ ֶ

שלא יהיו כפויי טובה להראות כאילו הם _______
אלא יראו את עצמם _________  -שה' דואג לכל מחסורם ולא חסר להם כלום.
" ַונֵּפֶ ן ַו ַנּ ֲעבֹר ֶדּ ֶרִ מ ְדבַּ ר מוֹאָב"
דרך איזו אומה ממשיכים ישראל לעבור?_______
מה ה' אסר לעשות למואב?_____________________________
מה ה' לא אסר לעשות למואב? ___________________________________


    
 "וְ אַל ִתּ ְתגָּר בָּ ם ______" – שרק להלחם בהם אסור...

מדוע "לא תתגר בם מלחמה"?____________________________________________
איך נקראת האומה שישבה בעבר במואב? "______"
ואותם "איימים" היו כמו הענקיים הנקראים "______" על שם שכל מי שרואה אותם ידיו
_______.

)ולא היו הם הרפאים שנתתי לאברהם לירושה(

מי כבש אותם וישב תחתם?_______.

איך נקראת האומה שישבה בעבר ב"שעיר"?_______

מי כבשו אותם?_____________

עַ ָתּה ֻקמוּ וְ עִ בְ רוּ לָכֶ ם אֶ ת נַחַ ל ז ֶָרד...
כמה שנים עברו מאז שהגיעו לקדש ברנע עד שעברו את נחל זרד?________
מה הסתיים לאחר שנים ארוכות אלו?____________________________________
"וַיְ ִהי כַּ אֲ ֶשׁר ַתּמּוּ כָּ ל אַנְ ֵשׁי הַ ִמּלְ חָ ָמה לָמוּת ִמ ֶקּ ֶרב הָ עָ ם וַיְ ַדבֵּ ר ה' אֵ לַי לֵאמֹר":
לאיזו אומה בני ישראל מתקרבים במסעם?_________________
ממה ישראל צריכים להישמר כשעוברים ליד ארצם? _________________________
איזו לשון אזהרה נאמר לגבי בני עמון? "אַל ______ וְ אַל _____ בָּ ם" ....שאסור
להם שום רע.

)לא כמו אצל בני מואב(

איזו אומה ישבה בעבר במקום זה?______ )אבל לא אלו שנתתי לאברהם לירושה(
איך העמונים קראו להם?________.

לעשות

