בס"ד שם________________

- 1-

פרשת עקב
עבודת חזרה וסיכום
לפרק ז' פס' י"ב – כ"ו

קי לְ ֶ את הַ בְּ ִרית וְ אֶ ת
"וְ הָ יָה עֵ ֶקב ִתּ ְשׁ ְמעוּן" ,אלו מצוות אם נשמור אותם אז "...וְ ָשׁמַ ר ה' אֱ ֶ
הַ חֶ סֶ ד אֲ ֶשׁר נ ְִשׁבַּ ע לַאֲ בֹתֶ י_________________________________________?"

וַאֲ הֵ בְ  וּבֵ ַרכְ  וְ ִה ְרבֶּ ...
א .השלם :במה ה' יברך את ישראל אם יקיימו את מצוותיו.
ב .העבר קו בין הברכה לפירושה.

ּו ֵב ַר ְך

______
_______
________

יברך את הגפן – היין
יברך את התבואה
יברך את ולדות הבקר

________

יברך את עדרי צאנך

________

יברך את הילדים
יברך את הפירות

_____
_______

יברך את השמן

למה נקראו שמם "עַ ְשׁ ְתּרוֹת צֹא ֶנ_______________________________________ ?"
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בס"ד

איך כתוב בתורה:
 (1לא יהיו אנשים ובהמות שלא יוכלו להוליד"__________________________" .
 (2כל המחלות והמכות שניתנו למצרים ה' יתן על כל שונאיך.
"___________________________________________________________"
 (3תכלה את כל העמים לגמרי"______________________________________" .
ישׁם"
"כִּ י תֹאמַ ר בִּ לְ בָ בְ ַ רבִּ ים הַ גּוֹיִ ם הָ אֵ לֶּה ִממֶּ נִּ י אֵ יכָ ה אוּכַ ל לְ הו ִֹר ָ
מה אומר משה לישראל במקרה שיחשבו כך בלבבם?____________________________
קי לְ פַ ְרעֹה וּלְ כָל ִמ ְצ ָריִ ם:
זָ כֹר ִתּזְ כֹּר אֶ ת אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה ה' אֱ ֶ
"הַ מַּ סֹּת הַ _______" פירוש__________________________:
"וְ הַ _______"

פירוש__________________________:

"וְ הַ _______"

פירוש__________________________:

"וְ הַ יָּד הַ _______"

פירוש__________________________:

"וְ הַ ____ הַ _____" פירוש__________________________:
קי לְ כָ ל הָ ______ אֲ ֶשׁר אַ ָתּה _____ ִמ ְפּנֵיהֶ ם..
ֲשׂה ה' אֱ ֶ
כֵּן ַיע ֶ
את מה ישלח ה' בגויים ויתעוורו?_________________
"א תַ ֲערֹץ ִמפְּ נֵיהֶ ם" ,מדוע?_______________________________
איך ה' ישליך – יגרש את הגויים מפניך? "_____ "_____ -
מדוע לא לכלותם מהר – בבת אחת?_______________________________________
מה תעשו לפסילי אלוהיהם?_________________ .את מה לא תחמוד?_____________
מדוע?______________________________ .אלא " ַשׁ ֵקּץ _______ וְ תַ עֵ ב _______"...
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בס"ד שם__________________

פרשת עקב
עבודת חזרה וסיכום
לפרקים ט'  -י' עד פס' ה'

מהיכן לומדים שישראל היו עצומים והגויים שבארץ היו יותר חזקים ועצומים מהם?
"____________________________________________"
אם הם כאלה עצומים ובני ענקים איך ישראל יוכלו לנצחם?_______________________
מה אומר משה לישראל שלא יחשבו בליבם כשיכנסו לארץ ויכבשוה?
שה' נתן לנו את הארץ ירושה מהגויים  -גם בגלל ________________________
וגם בגלל ________________________
מה לא נכון? ___________________.
אלא מה באמת גרם שישראל ינצחו את הגויים וירשו מהם את הארץ?
______________________________________(2 ._____________________(1
איך מתוארים עם ישראל בפסוק? "עם ____________"
איזה חטא מזכיר כאן משה? _______________.
באיזה מקום זה היה?___________ .היכן היה אז משה?____________________.
אַרבָּ עִ ים לַיְ לָה" ,מה הכוונה "וָאֵ ֵשׁב בָּ הָ ר"?_________________
אַרבָּ עִ ים יוֹם וְ ְ
"וָאֵ ֵשׁב בָּ הָ ר ְ
מה אמר ה' למשה לאחר שבני ישראל חטאו? "קוּם ֵרד __________________________"
מה רצה ה' לעשות לישראל?_________________________________
את מי רצה ה' להשאיר בחיים ולעשות ממנו עם גדול?___________________________.
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בס"ד

מה עשה משה לאחר שירד וראה את העגל שעשו ישראל?________________________
יום לאחר שמשה רבינו שבר את הלוחות ,עלה שוב משה ל__________________
וָאֶ ְתנַפַּ ל לִ ְפנֵי ה' כָּ ִראשׁוֹ ָנה" ,וָאֶ ְתנַפַּ ל"  -פירוש :השתטחתי לפני __ בתפילה ובתחנונים

)תרגום(

כמה ימים התפלל משה לה' שיבטל את הגזירה על עם ישראל ולא ישמידם? ____________
על מי גם כעס ה' ורצה להשמידו וגם עליו משה רבינו התפלל?______________________
איזה עונש זה " -להשמידו"?___________________
האם התקבלה תפילתו של משה רבינו על אהרון?______________________________.
מה אמר משה רבינו לה' )ב 40-יום שבפעם השניה( שיאמרו הגויים אם ח"ו ישמיד את ישראל במדבר?
_________________________________________________________________.
מתי נתרצה ה' לישראל?________________________________.
מה אמר ה' למשה רבינו לעשות לאחר שנתרצה )במקצת( בסוף אותם ה 40 -יום?
" (1פְּ סָ ל ___________________  -וַ ֲעלֵה ____"" (2 .וְ עָ ִשׂיתָ ________________".
מה אמר ה' שהוא יכתוב על הלוחות החדשות שמשה יכין? ________________________
והיכן יניחם משה?____________ .מה שינה משה ממה שה' אמר לו? ______________.
מדוע? שכשירד מההר עם הלוחות ה______ יהיה לו כבר היכן ל_________________.

ג' פעמים משה רבינו עלה להר ונשתהה שם ארבעים יום וארבעים לילה:
מטרת העליה:




ללמוד תורה מפי __
ולקבל ____ ראשונים


 

להתחנן לפני ה' שלא
_____ את ישראל


 

לקבל _____ שניים

מתי עלה? מתי ירד?

)עפ"י רש"י יח(

מה ארע לאחר ה 40 -יום?
בני ישראל _____ בעגל

ז' בסיון

לאחר  40יום:
ב י"ז בתמוז

ב___ בתמוז

לאחר  40יום:

ה' נתרצה לישראל ואמר למשה
חת" שניות
"פְּ סָ ל לְ  ___ לוּ ֹ

לאחר  40יום:
ב__ בתשרי -
יום ה______

ה' נתרצה לישראל בשמחה

)יום לאחר ששבר
את הלוחות(

ב___ באלול

ב___ באב

ומשה _____ את הלוחות.

.

וברצון שלם ואמר למשה
"_______________"

בס"ד שם__________________
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פרשת עקב
עבודת חזרה וסיכום
פרק י' פס' ו'  -כ"ב

מהיכן נסעו בני ישראל?___________ .להיכן?_____________.
מה כתוב בפסוק שקרה שם?_____________________.

משוך קו בין השאלה לתשובה המתאימה והשלם אותה.

א .מה קשור
ענין זה לכאן?

ב .הרי נסעו ממוסרה
לבני יעקן ולא
מבני יעקן למוסרה?

ג .הרי אהרון הכהן
מת בהֹר ההר
ולא במוסרה?
מדוע משה רבינו סמך תוכחה זו לחטא העגל ושבירת הלוחות?
א.
ב.

_______________________________________
_____

_____.
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בס"ד

"בָּ עֵ ת ַה ִהוא ִהבְ ִדּיל ה' אֶ ת ֵשׁבֶ ט הַ לֵּוִ י" ,מתי זה "בָּ עֵ ת הַ ִהוא"?
לאחר מה?

_____

.

_____
________________.

___

למה סמך משה את ענין הבדלת שבט לוי  -לחזרת ישראל למוסרה לאחר פטירת אהרון?
_________________________________________________________.
באיזה דבר הבדיל ה' את שבט לוי?

את הלויים._______________________:

את הכהנים :א .__________________.ב____________________.
מה לא קיבלו שבט לוי בגלל שה' הבדילם לעבודת המקדש? __________.
מדוע?_______________________________________________________.
"ה' הוּא נַחֲ לָתוֹ" ...פירוש:

_____

______

_______
אַרבָּ עִ ים לָיְ לָה"...
אַרבָּ עִ ים יוֹם וְ ְ
"וְ אָנֹכִ י עָ מַ ְד ִתּי בָּ הָ ר כַּ יָּ ִמים הָ ִראשֹׁנִ ים ְ
על אילו ארבעים יום מדבר כאן משה? )בפעם הראשונה ,השניה או השלישית( ____________
מה לומדים מהמילים "כַּ יָּ ִמים הָ ִראשׁוֹנִ ים"?
_______

______

______

______.

מה אמר ה' למשה אעפ"י שסרו מאחריו וטעו בעגל? _____________________________
מאילו מילים לומדים שקיום המצוות ניתן לנו כדי שנקבל שכר טוב על כך"__________" :
אָרץ וְ כָ ל אֲ ֶשׁר בָּ הּ" - ...לה' יש את הכל ובכל זאת
וּשׁמֵ י הַ ָשּׁמַ יִ ם הָ ֶ
קי הַ ָשּׁ ַמיִ ם ְ
"הֵ ן לַה' אֱ ֶ
בחר ב____________________________________________________.
אע"פ שה' הוא אלוקי האלוקים ,אדוני האדונים ,הקל הגדול הגיבור והנורא  -בכל זאת הוא
____________________________  -שאצל גבורתו של ה' אתה מוצא __________.
תסירו את אטימות ליבכם"___________________" :
אל תהיו עם קשה עורף"______________________" :

בס"ד שם__________________
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פרשת עקב
עבודת חזרה וסיכום
לפרקים י"א פס' י'-י"ג

אָרץ אֲ ֶשׁר אַ ָתּה בָּ א ָשׁמָּ ה לְ ִר ְשׁ ָתּהּ א כְּ אֶ ֶרץ ______ ִהיא"...
"הָ ֶ
"לא כארץ מצרים"  -לטובה או לרעה? _____________.
מהיכן לומדים שארץ ישראל יותר טובה מארץ מצרים?
מחם שבנה את "______" למצרים בנו,
ואת "______" בנה לכנען בנו הקטן.
ונאמר" :וְ חֶ בְ רוֹן _____ ָשׁנִים ִנ ְבנְ תָ ה לִ פְ נֵי צֹעַ ן ִמ ְצ ַריִ ם"

)במדבר יג ,כב(

וכיון שבנה את חברון קודם צוען רואים אנו
ש______ יותר טובה מ_____ שבארץ מצרים
כיון שאדם בונה קודם את ה______
ואחר כך בונה את ה______.
והרי צוען היתה שבח מצרים וחברון היא ______ של ארץ
ישראל – שהקצו אותה לקבורת ______
ובכל זאת חברון הפחותה  -יותר יפה וטובה מ____
המשובחת שבמצרים!!!!
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בס"ד

איך מתוארת בתורה השקיית השדות בארץ מצרים? "__________________________"
מדוע בארץ מצרים היה צריך להביא מים מהנילוס ולהלך בכל סביבות השדה ולהשקותה?
________________________________.
מה עושה אדם ששדהו יותר גבוהה מגובה הנילוס שבמצרים? _____________________
אבל על ארץ ישראל נאמר" :לִ ְמ ַטר הַ _____ ִתּ ְשׁ ֶתּה _____" – שאדם יכול ל____ על מיטתו
והקב"ה מוריד גשם ומשקה מקום _____ ו_____ ,גלוי ושאינו ____.
"אֶ ֶרץ הָ ִרים וּבְ ָקעוֹת" ...לגבי מה הרים יותר משובחים מבקעות?

)שהגשמים מחלחלים לכל המקומות(

)מישור – שטח ישר(

לגבי שטח הזריעה :שאדם שיש לו שטח של כור במישור יכול לזרוע רק כמות של _____.
אבל אדם שיש לו שטח של כור בהר יכול לזרוע כמות של ___ כורים.
הכיצד? ___ כור מ 4 -שיפועיו )צדדיו( של ההר ועוד כור אחד ב______ ההר.
קי דּ ֵֹרשׁ אֹתָ הּ ָתּ ִמיד" .פירוש :שה' דורש  -דואג תמיד להמטיר עליה ____.
"אֶ ֶרץ אֲ ֶשׁר ה' אֱ ֶ
מה שואל רש"י על כך?________________________________________________.
מאיזה פסוק רואים שה' ממטיר גשם גם על ארצות אחרות אפילו אם אין אנשים גרים בה?
"________________________________________"
מה עונה רש"י? שכביכול ה' לא דורש אלא את ארץ _____ ועל ידי שדואג לארץ ישראל דואג
גם לכל ה_______ האחרות עימה.
איך כתוב בתורה ש:
 (1תמיד ה' מסתכל לראות מהם צָ ְר ֵכי הארץ ולחדש בה גזירות "___________________" -
 (2ה' דן מתחילת השנה מה יהיה בסופה"___________________________________" :

בס"ד שם__________________
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פרשת עקב
עבודת חזרה וסיכום
לפרק י"א פס' י"ג  -כ"א

מה לומדים מכפילות המילים " ָשׁמֹעַ ִתּ ְשׁ ְמעוּ"?_________________________________
איזה עוד כפילות מרמזת על המשמעות ההפוכה של " ָשׁמֹעַ ִתּ ְשׁ ְמעוּ"? )רש"י( "_____________"
מה לומדים מכפילות זו?_______________________________________________
מה נאמר על מי שעוזב את התורה "רק ליום אחד" ?...אם תעזבני יום ____________ -
"אֲ ֶשׁר אָנֹכִ י ְמצַ וֶּ ה אֶ ְתכֶם הַ יּוֹם"  -שציוויי ה' יהיו לכם _____ כאילו שמעתם אותם _____!
קיכֶ ם".
"לְ אַהֲ בָ ה אֶ ת ה' אֱ ֵ

שלא יאמר אדם אני לומד בשביל:

 - _______________(3 .______________(2 .______________(1אלא כל מה
שתעשו עשו מ__________  -וסוף הכבוד _______.
"וּלְ עָ בְ דוֹ בְּ כָ ל לְ בַ בְ כֶם" ,על איזה עבודה מדובר כאן? עבודה שהיא ב___  -וזו היא ______.
אַרצְ כֶ ם בְּ עִ תּוֹ" ,מה אומר ה' לישראל?
"וְ נ ַָת ִתּי ְמ ַטר ְ
אם עשיתם מה ש______ )לעשות( אף אני אעשה מה ש___ )לעשות(  -ואוריד לכם מטר וכו'
מה הפירוש "בְּ עִ תּוֹ"? פירוש א' .____________:פירוש ב'.______________________:
איך נקרא בתורה:

הגשם הראשון שיורד לאחר הזריעה? "_________"
הגשם האחרון שיורד לפני הקצירה? "_________"

מדוע הוא נקרא "מלקוש"? פירוש א'_______________________________:
פירוש ב'____________________________________________________:
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בס"ד

אָס ְפ ָתּ ְדּגָנְ  ..."אלו ג' דברים אומר ה' שאדם יאסוף משדהו אל ביתו אם יקיימו ישראל
"וְ ַ
את מצוותיו?  – "______" (1תבואה – "______" (2 .ענבים  -יין – "______" (3 .שמן.

הסבר את הברכה:
אָס ְפ ָתּ ְדּ ָג ְנ.____________________________________________ "
"וְ ַ
"וְ נ ַָת ִתּי עֵ ֶשׂב בְּ ָשׂ ְד לִ בְ הֶ ְמ ֶתּ "פירוש א' .__________________________:
פירוש ב'._________________________________________________:
"וְ אָ ַכלְ ָתּ וְ ָשׂבָ עְ ָתּ" ____________________________________________.
" ִה ָשּׁ ְמרוּ לָכֶ ם" ...מה מזהיר ה' את ישראל שלא יעשו כשיהיה להם רוב טוּב ושפע?
______________________________________________________________
מהיכן לומדים שאין אדם מורד בהקב"ה אלא מתוך שביעה? שנאמר) :ח,יב-יד( "פֶּ ן תֹאכַ ל וְ _____
קי."
...וּבְ ָק ְר וְ צֹא ְנ ..."_______וכתוב אחרי זה" :וְ ָרם לְ בָ בֶ  וְ ______ אֶ ת ה' אֱ ֶ
הים ______"
"וְ ַס ְר ֶתּם" – ע"י שתפרשו מן ה_____ ,מתוך כך – " ַועֲבַ ְד ֶתּם אֱ ִ
"וְ חָ ָרה אַף ה' בָּ כֶ ם" ,מה יעשה ה' לישראל אם ח"ו יסורו ויעבדו עבודה זרה?
" (1וְ עָ צַ ר _________________________"" (2 .וְ הָ אֲ ָדמָ ה _____________________"
"יְבוּלָהּ" – מה שאתה ____ לה לזריעה היא לא תצמיח כמו שנאמר" :זְ ַרעְ ֶתּם ____ וְ הָ בֵ א ___"
" (3וַ אֲ בַ ְד ֶתּם ___________________________________"
מה אומר ה' לישראל לעשות גם כשיהיו בגלות?________________________________
מה לומדים מהמילים" :וְ לִ מַּ ְד ֶתּם אֹתָ ם ֶאת בְּ נֵיכֶם לְ ַדבֵּ ר בָּ ם"?______________________
_________________________________________________________________.
"לְ מַ עַ ן יִ ְרבּוּ יְ מֵ יכֶ ם וִ ימֵ י בְּ נֵיכֶ ם עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה" ...אם עשיתם כן ____ ואם לא עשיתם ______
מנין אנו למדים תחיית המתים מן התורה? שנאמר" :עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר נ ְִשׁבַּ ע ה' לַאֲ בו ֵֹתיכֶם
לָתֵ ת ____" )ולא נאמר "לכם"(  -ללמדנו שגם האבות יקומו בתחיית ה_____ וישבו בארץ ישראל.
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