בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת יִ ְתרוֹ.
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק י"ח
סוּקים י"ג – כ"ז
פְּ ִ

רו ~~~~
~~~~ ֲעצַ ת יִ ְת ֹ
סוּקים וְ ֲענֵה עַ ל הַ ְשּׁאֵ לוֹת.
ִה ְס ַתּכֵּ ל בַּ ְפּ ִ
"וַ יְ ִהי ִממָּ חֳ ָרת" לַמָּ חֳ ָרת מַ ה?_____________
מַ ה עָ ָשׂה מ ֶֹשׁה?______________________
מַ ה ָשׁאַל יִ ְתר ֹו אֶ ת מ ֶֹשׁה?_______________________
מַ ה עָ נָה מ ֶֹשׁה לְ יִ ְתר ֹו ,אֵ לּוּ ְשׁנֵי ְדּבָ ִרים עו ֶֹשׂה הוּא לְ עָ ם יִ ְשׂ ָראֵ ל?
._________________________(2 ________________________(1
יִ ְתר ֹו אוֹמֵ ר לְ מ ֶֹשׁה "א טוֹב הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר אַ ָתּה ע ֶֹשׂה" מַ דּוּעַ זֶ ה א טוֹב?...
_________________________________________________________
אֶ ת ִמי אָמַ ר יִ ְתר ֹו לְ מ ֶֹשׁה לִ ְשׁאוֹל הַ ִאם מַ ְסכִּ ים הוּא ַלעֲצָ ת ֹו?_________
מַ הוּ הַ ָדּבָ ר הָ ִראשׁוֹן ֶשּׁיִּ ְתר ֹו ִה ִצּיעַ לְ מ ֶֹשׁה ַלעֲשׂוֹת? )פס' כ'( ___________________
_________________________________________________________
אַרבָּ עָ ה מַ עֲלוֹת ְצ ִריכוֹת לִ ְהיוֹת בַּ אֲ נ ִָשׁים כְּ ֵדי ֶשׁיִ בָּ חֲ רוּ לִ ְהיוֹת ַדּ ָיּ ִנים? הַ ְסבֵּ ר.
אֵ ילוּ ְ
______________________________________= ________________(1
______________________________________=________________(2
______________________________________=________________(3
______________________________________=________________(4
אֵ י י ַָדע מ ֶֹשׁה בְּ ִמי יֵשׁ אֶ ת הַ מַּ עֲלוֹת הַ לָּלוּ?____________________________
עַ ל כָּל כַּמָּ ה אֲ נ ִָשׁים יְ מַ נּוּ ַדּיָּן?_________ ________ ________ _________
ִמי יִ ְשׁפּוֹט אֶ ת עַ ם יִ ְשׂ ָראֵ ל?
בַּ ְדּבָ ִרים הַ ַקּלִּ ים _________________:בַּ ְדּבָ ִרים הַ ָקּ ִשׁים________________:
אֶ ת ִמי יִ ְשׁאַל מ ֶֹשׁה אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים הַ ָקּ ִשׁים?_______
הַ ִאם מ ֶֹשׁה עָ ָשׂה ַכּעֲצַ ת יִ ְתר ֹו? ____ הֵ י ָכן זֶ ה כָּתוּב?______________________

בס"ד שם___________________________:

פָּ ָר ַשׁת יִ ְתרוֹ
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק י"ט
סוּקים א' – כ"ה
פְּ ִ
יכים.
הַ עֲבֵ ר ַקו ּ ֵבין הַ ְמא ָֹרעוֹ ת לַ ּ ַתאֲ ִר ִ
מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ ע ֹולֶה לַה' בַּ פַּ עַ ם הַ ְשּׁ ִניָּה וּמֵ ִשׁיב ל ֹו
אָמרוּ "כָּ ל אֲ ֶשׁר ִדּבֵּ ר ה'
אֶ ת ִדּבְ ֵרי הָ עָ ם ֶשׁ ְ
ֲשׂה"...
ַנע ֶ
ישׁי ִבּ ְהיוֹת הַ בּ ֶֹקר ...וַ יּ ֵֶרד ה' עַ ל
וַ יְ ִהי בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
הַ ר ִסינַי אֶ ל רֹאשׁ הָ הָ ר...
מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ ע ֹולֶה לַה' בַּ פַּ עַ ם הָ ִראשׁ ֹונָה וְ ה'
אוֹמֵ ר ל ֹו "כֹּה תֹּאמַ ר לְ בֵ ית ַי ֲעקֹב וְ תַ גֵּיד לִ בְ נֵי
יִ ְשׂ ָראֵ ל"...
מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ יו ֵֹרד מֵ הָ הָ ר אֶ ל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ אוֹמֵ ר
לָהֶ ם ֶאת ִדּבְ ֵרי ה' בְּ ִדיּוּק ...וּבְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ע ֹו ִנים
ֲשׂה"...
"כָּ ל אֲ ֶשׁר ִדּבֵּ ר ה' ַנע ֶ
וּמ ִשׁיב
ישׁית ֵ
מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ ע ֹולֶה לַה' בַּ פַּ עַ ם הַ ְשּׁלִ ִ
אָמרוּ ֶשׁהֵ ם רוֹצִ ים לִ ְשׁמוֹעַ
ל ֹו אֶ ת ִדּבְ ֵרי הָ עָ ם ֶשׁ ְ
אֶ ת ה'...
ִאם ָכּ ,אוֹמֵ ר ה' לְ מ ֶֹשׁה ַתּגִּ יד לִ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל
לְ ִה ְתכּ ֹונֵן וּלְ ִה ְת ַק ֵדּשׁ לְ עוֹד ְשׁלו ָֹשׁה י ִָמים ֶשׁאָז
אֲ נִ י י ֵֵרד וְ יִ ְת ַגּלֶּה אֵ לֵיהֶ ם...

א' ְּב ִסיוָ ן
ֹאש ח ֶֹד ׁש
ר ׁ

ב' ְּב ִסיוָ ן
ג' ְּב ִסיוָ ן
ד' ְּב ִסיוָ ן

בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל בָּ אוּ לְ ִמ ְדבַּ ר ִסינָי " -וַ יִּ חַ ן ָשׁם
יִ ְשׂ ָראֵ ל ֶנגֶד הָ הָ ר"

ו' ְּב ִסיוָ ן
ַק ּ ָבלַ ת הַ ּת ֹו ָרה

בס"ד ֵשׁם_____________________

רו ּ ֶפ ֶרק כ' פס' א'  -י"ד
שת יִ ְת ֹ
ּ ָפ ָר ׁ ַ
שא:
ֲעבוֹ ַדת ֲחז ָָרה ְ ּבנוֹ ֵׂ

בס"ד

ָאנ ִֹכי ה' אֱ ל ֶֹק ָ
יך.
בְּ אֵ לּוּ ְשׁנֵי ְדּבָ ִרים ְצ ִריכִ ים אָנוּ לְ הַ אֲ ִמין בְּ לֵב ָשׁלֵם:
ֶ (1שה' _______ ֶאת הָ ע ֹולָם.
ֶ (2שה' הו ִֹציא אוֹתָ נוּ ________ ִ -מבֵּ ית ________.

ל ֹא יִ ְהיֶה ְל ָך אֱ ל ִֹהים אֲ ֵח ִרים ַעל ּ ָפנַ י.

הַ ֵקּף בְּ עִ גּוּל ֶאת הַ ְתּשׁוּבָ ה הַ ְנּכ ֹונָה .אֵ לּוּ פְּ סָ לִ ים אָסוּר ַלעֲשׂוֹת?
ֶ (1שׁכְּ בָ ר עֲשׂוּיִ יםְ (2 .שׁקוּעִ ים  (3בּוֹלְ ִטיםִ (4 .מכֶּסֶ ףִ (5 .מזָּ הָ ב (6 .כָּל הַ ְתּשׁוּבוֹת ְנכוֹנוֹת.
עַ ד כַּמָּ ה דּוֹרוֹת ה' נו ֵֹתן ע ֹונֵשׁ לְ עוֹבְ ֵדי עֲבו ָֹדה זָ ָרה עַ ל חֲ טָ ֵאיהֶ ם וְ עַ ל חֲ ָטאֵ י אֲ בוֹתֵ יהֶ ם?
_____________________________________.
וּמ ַשׁלֵּם ָשׂכָ ר טוֹב לְ אוֹהֲ בָ יו וְ שׁו ְֹמ ֵרי ִמ ְצוו ָֹתיו?
עַ ד כַּמָּ ה דּוֹרוֹת ה' עו ֶֹשׂה חֶ סֶ ד ְ
____________________________________.

שא ֶאת ׁ ֵשם ה' אֱ ל ֶֹק ָ
יך לַ ּ ׁ ָשוְ א.
ל ֹא ִת ּ ָ ׂ
לְ ִמי ה' א ס ֹולֵחַ ?
__________________________________________________.

בס"ד

ל ֹא ִתנְ ָאף.
מַ ה הַ פֵּ רוּשׁ א ִתנְאָף?
א ִתּ ְתחַ ֵתּן עִ ם אֵ ֶשׁת ______ִ = .א ָשּׁה ֶשׁנְּ שׂוּאָה ל ִָאישׁ.

ל ֹא ִתגְ נֹב.
מַ ה הַ פֵּ רוּשׁ א ִתגְ נֹב?______________________________________________

ל ֹא ַתעֲ נֶה ְּב ֵרעֲ ָך ֵעד ׁ ָש ֶקר.
אֵ יז ֹו עֵ דוּת מֻ ָתּר לְ הָ עִ יד?_____________ וְ אֵ יז ֹו עֵ דוּת אָסוּר לְ הָ עִ יד?______________

ל ֹא ַת ְחמֹד.
הַ ע ֲֵתּק מֵ הַ פָּ סוּק )י"ד( אֶ ת מַ ה אָסוּר ל ְַחמֹד?
________(5 ___________(4 ____________(3 ___________(2 __________(1
___________(7 __________(6

בס"ד

זָ כֹור ֶאת ֹיום ַה ּ ׁ ַש ּ ָבת ְל ַק ְ ּד ׁש ֹו.
"זָ כ ֹור אֶ ת יוֹם הַ ַשּׁבָּ ת לְ ַק ְדּשׁ ֹו"ֵ ,אי זוֹכְ ִרים אֶ ת יוֹם הַ ַשּׁבָּ ת?
______________________________________________________________
הַ ע ֲֵתּק מֵ הַ פָּ סוּק )י'( לְ ִמי אָסוּר ַלעֲשׂוֹת ְמלָא ָכה בְּ ַשׁבָּ ת?
________(5 ___________(4 ____________(3 ___________(2 __________(1
___________(7 __________(6
מַ דּוּעַ אָסוּר ַלעֲשׂוֹת ְמלָא ָכה בְּ ַשׁבָּ ת?
______________________________________________________________
"עַ ל כֵּן בֵּ ַר ה' ֶאת יוֹם הַ ַשּׁבָּ ת וַ יְ ַק ְדּ ֵשׁהוּ" ...מָ ַתי רו ִֹאים שה' בֵּ ַר אֶ ת יוֹם הַ ַשּׁבָּ ת וּמָ ַתי
ִק ְדשׁ ֹו? בֵּ ַרִ _______________________ק ֵדּשׁ________________________

ַּכ ּ ֵבד ֶאת ָא ִב ָ
יך וְ ֶאת ִא ּ ֶמ ָך.
לְ מַ ה ז ֹו ֶכה ִמי ֶשׁ ְמּ ַכבֵּ ד אֶ ת אָבִ יו וְ ִאמּ ֹו ָכּ ָראוּי ?
__________________________________________________.

ל ֹא ִת ְר ַצח.
מַ ה הַ פֵּ רוּשׁ א ִת ְרצַ ח?______________________________________________

