בס"ד

שמות פרק ב'
נושאי הפרק
 .1לידת משה והסתרתו
____________________
 .2בת פרעה לוקחת את משה וקוראת בשמו
____________________
 .3משה יוצא אל אחיו והורג את המצרי
____________________
 .4משה במדין ,מציל את בנות יתרו ונושא את ציפורה
____________________
 .5ה' שומע את זעקת ישראל וזוכר ברית אבות
____________________
רש"י
"כי טוב הוא" (פס' ב') כשנולד משה ______________________________________
"בחומר ובזפת" (פס' ג') -יוכבד ציפתה את תיבת משה בזפת מבחוץ ובטיט מבפנים כדי
______________________
"את אמתה" (פס' ה') ______________ .1
___________________ .2
"ותפתח ותראהו" (פס' ו') את מי ראתה בתיה? _________________ . 1

בס"ד

__________________ .2
"שני אנשים עברים" (פס' י"ג) מי היו? _____________________
"ניצים" (פס' י"ג) _____________
"למה תכה" (פס' י"ג) מדוע נקרא רשע?____________________________________
"הלהרגני אתה אומר" (פס' י"ד) מהמילה אומר לומדים ש ______________________
"וישב על הבאר" (פס' ט"ו) מדוע ישב משה על הבאר? __________________________
"למה זה עזבתן" (פס' כ') יתרו הבין שמשה הוא ___________ בגלל _____________
"וימת מלך מצרים" (פס' כ"ג) לא מת אלא _________________________________

בס"ד

פרק ג' -שליחות הגאולה
ה' מתגלה אל משה בחורב מתוך הסנה
"אחר המדבר" (א') מדוע רועה משה את צאן יתרו במדבר? _____________________
"מתוך הסנה" (ב') מדוע ה' מתגלה למשה דווקא מתוך הסנה? __________________
 .1מה היה מיוחד בסנה? (ב' –ג') ____________________________________________

.2

מה עשה משה כשהגיע לסנה? (ד' – ו') ________________________________________

 .3מה תגובת משה להתגלות ה'? (ו') _______________________________________

ה' מודיע למשה שהוא יציל את ישראל  ,ושולח אותו למשימה זו
.4

ה' מבטיח למשה לגבי בני ישראל שני דברים( :ח')

א .הצלה -מהיכן? ____________________________________________
ב .העלאה  -לאן? ____________________________________________
 .5מה מבקש ה' ממשה כדי לקיים את ההבטחה? (י') __________________________

משה מסרב לשליחות
(בכיתה)
ה' מצרף אל משה את הזקנים
"זקני ישראל" (ט"ז) מי הם? ___________________________________________

בס"ד

"ושמעו לקולך" (י"ח) על סמך מה מבטיח ה' למשה שהזקנים ישמעו בקולו? ___________

 .1מה צריך משה לאמר לזקנים? (ט"ז – י"ז) _____________________________
.2

מה צריך משה לאמר לפרעה? (י"ח) __________________________________________

.3

__________________

.4

מה תהיה התוצאה של שליחות משה לפרעה ? (י"ט – כ')
עם מה יצאו בני ישראל ממצרים? (כ"א – כ"ב)

_________________________

"ומגרת ביתה" (כ"ב) _______________________________________________
"ונצלתם" כ"ב)  ___________ -את מצרים מרכושה

בס"ד

פרק ד'
נושאי הפרק
 .1משה חושש שהעם לא יאמינו לו  ה' נותן לו אותות :נחש ,צרעת ודם
____________________
 .2משה מתנגד לשליחות  ה' מצרף אליו את אהרון
____________________
 .3משה נפרד מיתרו ויוצא לדרך למצרים
____________________
 .4הפגישה במלון עם המלאך וברית המילה
____________________
 .5משה ואהרן נפגשים ומבשרים לעמ"י את בשורת הגאולה
____________________

רש"י
" מי שם פה לאדם" (פס' י"א) – מי לימד אותך לדבר כשהיית נדון לפני פרעה על המצרי אם לא אני ה' שעשיתי זאת.
" או מי ישום אלם" (פס' י"א) -כשרצה פרעה להרוג את משה הקב"ה מנע זאת בנס :פרעה נהיה אילם ומשרתיו חרשים ועיוורים וכך יכל משה לברוח.
" וראך ושמח בליבו" (פס' י"ד) -אהרן ישמח בלבו שמשה הוא המנהיג ולכן הוא יזכה להיות הכהן ולענוד על לבו את החושן.
" ואתה תהיה לו לאלוהים" (פס' ט"ז) -לרב ולשר ,משה יאמר לאהרן את דברי ה'.

בס"ד

" הוא יהיה לך לפה" (פס' ט"ז) -למתורגמן ,אהרן יעביר לעם את הדברים.
" וישב אל יתר חותנו" (פס' י"ח) -משה מבקש מיתרו רשות לחזור למצרים בגלל שנשבע לו שלא יעזוב את מדין בלי רשותו.
" כי מתו כל האנשים" (פס' י"ט) -דתן ואבירם ירדו מנכסיהם (ועני חשוב כמת) ולכן משה לא צריך לפחד מהם.
" וירכיבם על החמור" (פס' כ') -החמור המפורסם שאברהם לקח אתו לעקידת יצחק ,והוא החמור שעליו ירכב מלך המשיח.

בס"ד

פרק ה'
נושאי הפרק
 .1משה ואהרן דורשים שהעם ילכו לעבוד את ה'
____________________
"ואחר באו משה ואהרן ויאמרו אל פרעה :שלח את עמי"
"ויאמר פרעה :מי ה' אשר אשמע בקולו"
" ויאמרו :אלוקי העברים נקרא עלינו נלכה נא דרך שלושת ימים במדבר ונזבחה לה' "
"ויאמר :למה תפריעו את העם ממעשיו לכו לסבלותיכם"
 .2פרעה מכביד את העבודה
____________________
פרעה קורא לנוגשים המצרים ולשוטרים היהודים ומצווה:
* להפסיק לתת לעם תבן (החומר שממנו יצרו את הלבנים)
* מעכשיו עמ"י צריך לאסוף בעצמו תבן
* כל אחד צריך להכין כל יום את אותה מתכונת (סכום) לבנים שהכין כתמול שלשום
 .3השוטרים מוכים וכועסים על משה
____________________
"ויוכו שוטרי בני ישראל ...לאמר מדוע לא כיליתם חקכם ללבון כתמול שלשום"
"ויבואו שוטרי בנ"י ויצעקו אל פרעה ...תבן אין ניתן לעבדיך ולבנים אמרים לנו עשו"

בס"ד

"ויאמר נרפים אתם ...ועתה לכו עבדו ותבן לא ינתן לכם"
"ויראו שוטרי בני ישראל אותם ברע"
"ויפגעו את משה ואת אהרן ...ויאמרו ...הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה"
 .4משה מתלונן לה'
____________________
א" .למה הרעתה לעם הזה" – למה המצב שלהם נהיה יותר רע?
ב" .למה זה שלחתני" – (ואם תאמר מה אכפת לך) למה אני צריך להיות השליח לכך?

 .5ה' מבטיח גאולה
____________________

"עתה תראה אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו"

בס"ד

חומש במדבר
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בס"ד

פרשת במדבר
פרק א'
מפקד בני ישראל  -פס' ___________
"שאּו ,אֶ ת-רֹאׁש כָּ ל-ע ֲַדת בְׂ נֵי-יִ ְׂש ָּראֵ ל ,לְׂ ִמ ְׁׂש ְׂפחֹתָּ ם ,לְׂ בֵ ית אֲ בֹתָּ ם ..לְׂ גֻלְׂ גְׂ ֹלתָּ ם" (ג')
ְׂ
 .1מדוע? ____________________________________________________
 .2מי נפקדים? _______________________________________________
 .3מי הפוקדים? ______________________________________________
 .4היכן? ___________________________________________________
 .5מתי? ____________________________________________________
 .6כיצד?
 למשפחותם _________________________________________ -
 לבית אבותם ________________________________________ -
 לגולגולתם _________________________________________ -
הבדלת הלויים  -פס' ___________
ֹאׁשם ֹלא ִת ָּשא ,בְׂ תוְֹך ,בְׂ נֵי יִ ְׂש ָּראֵ ל" (מ"ט)
"אַ ְך אֶ ת-מַ ֵטה לֵוִ י ֹלא ִת ְׂפקֹד ,וְׂ אֶ ת-ר ָּ
מדוע אין לספור אותם ?

בס"ד

א.

________________________________________________________

ב.

________________________________________________________
"וְׂ אַ ָּתה הַ ְׂפ ֵקד אֶ ת הַ לְׂ וִ יִ ם עַ ל ִמ ְׁׂשכַ ן הָּ עֵ דֻ ת וְׂ עַ ל כָּ ל כֵ לָּיו וְׂ עַ ל כָּ ל אֲ ֶׁשר לוֹ
הֵ מָּ ה יִ ְׂשאּו אֶ ת הַ ִמ ְׁׂשכָּ ן וְׂ אֶ ת כָּ ל כֵ לָּיו וְׂ הֵ ם יְׂ ָּׁש ְׂרתֻ הּו; וְׂ ָּסבִ יב ל ִַמ ְׁׂשכָּ ן יַחֲ נּו"

תפקידי הלויים:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

פרק ב'
סדר החניה
אתֹת לְׂ בֵ ית אֲ בֹתָּ ם ,יַחֲ נּו בְׂ נֵי יִ ְׂש ָּראֵ לִ :מ ֶנגֶדָּ ,סבִ יב לְׂ אֹהֶ ל-מוֹעֵ ד יַחֲ נּו" (ב')
" ִאיׁש עַ לִ -דגְׂ לוֹ בְׂ ֹ
אתֹת" = סימנים.
על פי מה? "בְ ֹ
.1

________________________________________________________

.2

________________________________________________________

בס"ד

פרשת נשא פרק ו'
פרשת נזיר
פס' א-ח :נדר הנזיר ואיסוריו
"איׁש א ֹוִ -אשָּׁ ה כִ י יַפְ לִ א לִ ְנדֹר נ ֶֶדר נָּׁזִ יר לְ הַ זִ יר לה'.
ִ
ָאביו
ִמיַיִ ן וְ ׁשֵׁ כָּׁר יַזִ יר ...וַ ֲענָּׁבִ ים ל ִַחים וִ יבֵׁ ִׁשים ֹלא יֹאכֵׁ לַ ...תעַ ר ֹלאַ -י ֲעבֹר עַ ל-רֹאׁש ֹו עַ דְ -מֹלאת הַ י ִָּׁמם אֲ ׁשֶ ר-יַזִ יר לה'ָּׁ ,קדֹׁש יִ ְהיֶה--ג ֵַׁדל פֶ ַרעְ ,שעַ ר רֹאׁש ֹו ...עַ ל-נֶפֶ ׁש מֵׁ תֹ ,לא ָּׁיבֹא .לְ ִ
ָאחיו ּולְ ַאחֹת ֹוֹ--לא-יִ טַ ּמָּׁ א לָּׁהֶ ם ,בְ מֹתָּׁ םָּׁ ..קדֹׁש הּוא"
ּולְ ִאּמוֹ ,לְ ִ
"כי יפליא"______________________________________________________ -
"להזיר לה'" – ____________________________________________________

 .1מי יכול להיות נזיר? ______________________________
 .2כיצד אדם נעשה נזיר? ____________________________
 .3כמה זמן נמשכת תקופת הנזירות? ____________________________
 .4מה הם שלש האיסורים שהנזיר אסור בהם? ______________________________ ______________________________
______________________________
 .5למי אסור לנזיר ליטמא במותו? (פס' ז') _____________________________________________
פס' ט-יב :דיני הנזיר כשנטמא באמצע נזירותו
"וְ כִ י-יָּׁמּות מֵׁ ת עָּׁ לָּׁיו בְ פֶ תַ ע פִ ְתאֹם,
וְ ִטּמֵׁ א רֹאׁש נִזְ ר ֹו וְ גִ לַח רֹאׁש ֹו בְ יוֹם טָּׁ הֳ ָּׁרתוֹ ,בַ יוֹם הַ ְשבִ יעִ י יְ גַלְ חֶ ּנּו.
ּובַ יוֹם הַ ְש ִמינִ י ,יָּׁבִ א ְׁש ֵׁתי ֹת ִרים ,א ֹו ְׁשנֵׁי ,בְ נֵׁי י ֹונָּׁה אֶ ל-הַ כֹהֵׁ ן--אֶ ל-פֶ תַ ח ,אֹהֶ ל מוֹעֵׁ ד

בס"ד

.וְ עָּׁ שָּׁ ה הַ כֹהֵׁ ן ,אֶ חָּׁ ד לְ חַ טָּׁ את וְ אֶ חָּׁ ד לְ ֹעלָּׁה ,וְ כִ פֶ ר עָּׁ לָּׁיו ,מֵׁ אֲ ֶׁשר חָּׁ טָּׁ א עַ ל-הַ ּנָּׁפֶ ׁש...
וְ ִהזִ יר לה' אֶ ת-יְ מֵׁ י נִזְ רוֹ ,וְ הֵׁ בִ יא כֶבֶ ש בֶ ןְׁ -שנָּׁת ֹו לְ אָּׁ ׁשָּׁ ם;
ׁשנִים יִ פְ לּו ,כִ י טָּׁ מֵׁ א נִזְ ר ֹו"
וְ הַ י ִָּׁמים הָּׁ ִרא ֹ
"מאשר חטא על הנפש"_____________________________________________ -
"והזיר לה' את ימי נזרו" – ____________________________________________
שאלה" :וכי ימות עליו מת בפתע פתאום" מה דינו???
תשובה :טמא שבעת ימים ,מתגלח ביום השביעי ,מביא קורבן-שני תורים (אחד לחטאת* אחד לעולה* ).ביום השמיני ,מביא כבש בן שנה לקורבן אשם* ,מתחיל מהתחלה את
תקופת הנזירות"( .והימים הראשונים יפלו")
פס' יג-כא :דיני הנזיר בסיום כהונתו
"וְ זֹאת תו ַֹרת ,הַ ּנָּׁזִ יר :בְ יוֹםְ ,מֹלאת יְ מֵׁ י נִזְ רוֹ ,יָּׁבִ יא אֹתוֹ ,אֶ ל-פֶ תַ ח אֹהֶ ל מוֹעֵׁ ד.
וְ ִה ְק ִריב אֶ תָּׁ -ק ְרבָּׁ נ ֹו לַיהוָּׁ ה כֶ בֶ ש בֶ ןְׁ -שנָּׁת ֹו תָּׁ ִמים אֶ חָּׁ ד ,לְ ֹעלָּׁה ,וְ כַבְ שָּׁ ה ַאחַ ת בַ תְׁ -שנָּׁתָּׁ ּה ְת ִמימָּׁ ה ,לְ חַ טָּׁ את; וְ ַאיִ ל-אֶ חָּׁ ד ָּׁת ִמים ,לִ ְׁשל ִָּׁמים .וְ סַ ל מַ ּצוֹת...
וְ גִ לַח הַ ּנָּׁזִ יר ,פֶ תַ ח אֹהֶ ל מוֹעֵׁ ד--אֶ ת-רֹאׁש נִזְ רוֹ;
וְ ל ַָּׁקח ,אֶ תְ -שעַ ר רֹאׁש נִזְ רוֹ ,וְ נָּׁתַ ן עַ ל-הָּׁ אֵׁ ׁש ,אֲ ׁשֶ רַ -תחַ ת זֶ בַ ח הַ ְשל ִָּׁמים"...
בא לפתח אוהל מועד ,מקריב כבש וכבשה בני שנה לחטאת .ואיל אחד לשלמים ,וסל מצות.
* חטאת ,אשם ,שלמים כולם סוגי קורבנות.

בס"ד

וגילח ראש ניזרו ,ונתן (את השיער) על האש.
ושותה יין.

ברכת כהנים
פס' כב-כז
"וַ יְ ַדבֵׁ ר ה' ,אֶ ל-מֹׁשֶ ה לֵׁאמֹרַ .דבֵׁ ר אֶ לַ-אהֲ רֹן וְ אֶ ל-בָּׁ נָּׁיו לֵׁאמֹר ,כֹה ְתבָּׁ ְרכּו אֶ ת-בְ נֵׁי יִ ְש ָּׁראֵׁ ל...
יְ בָּׁ ֶרכְ ָך ה' וְ יִ ְׁש ְמ ֶרָך.
יָּׁאֵׁ ר ה' פָּׁ נָּׁיו אֵׁ לֶיָך ,וִ יחֻ ֶּנךָּׁ.
יִ שָּׁ א ה' פָּׁ נָּׁיו אֵׁ לֶיָך ,וְ יָּׁשֵׁ ם לְ ָך ׁשָּׁ לוֹם.
וְ שָּׁ מּו אֶ תְׁ -ש ִמי ,עַ ל-בְ נֵׁי יִ ְש ָּׁראֵׁ ל; וַ אֲ נִ י ,אֲ בָּׁ ְר ֵׁכם"
הסבירי:


יברכך ________________________________________________________



וישמרך _______________________________________________________



יאר ה' פניו אליך _________________________________________________



ויחונך ________________________________________________________



ישא ה' פניו אליך_________________________________________________

