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                  -1-       ______________      ____שם בס"ד  
    

 שופטיםפרשת 

 
 

 ז"ט לפרקעבודת חזרה 
 י"א פס'י"ח עד פרק   י"חפס' 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________?השופטיםמה תפקיד 

 ___________________________________?השוטריםמה תפקיד 

 ________ ו__דיינים?  לכל ______ ו______ ולכל ___היכן מושיבים 

 מֵנה דיינים מומחים ו________ לשפוט _______. – "ְוָׁשְפטּו ֶאת ָהָעם ִמְׁשַּפט ֶצֶדק"

ט _____לֹא " ּפָ  ____________________________________ - "ִמׁשְ

ִנים _______לֹא "  יפה לאחד מבעלי ה_____ ולחברו לא.אל תתייחס   - "ּפָ

 ____ של בעלי הדינים, שלא יהא __ולא רק בשעת הדין אלא אף בשעת ____

 הדיין רך לזה ו_____ לזה, אחד _____ ואחד _____, 

 את חבירו מסתתמין _________. _____לפי שכשרואה שהדיין __

 אסור ___בשביל לשפוט __אסור לקחת מבעלי דין ______ ואפילו  - " _________ְולֹא "

 דברים צודקים. - "________ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי _______ ִּכי ַהֹּׁשַחד ְיַעֵּור ֵעיֵני "

ְרּדֹף _____ֶצֶדק "  _______________________  לך אחר  – "ּתִ
 

 שישראל יחיו וירשו את הארץ...? אלו מעשים תעשה כדי "...ְלַמַען ִּתְחֶיה ְוָיַרְׁשָּת ֶאת ָהָאֶרץ"

 

________________________________________________ 
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 הסבר:                   

 __________________________________________ א ִתַּטע ְל ֲאֵׁשָרה ָּכל ֵעץ

א ִתַּטע ְל ... ה' ֵאֶצל ִמְזַּבחֶקיֱא ___________________________________ 

 _____________________________________________ ְוא ָתִקים ְל ַמֵּצָבה

________________________________________ 

________________________________________ 

"ֶקיא ִתְזַּבח ַלה' ֱא ׁשֹור ָוֶׂשה ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ּבֹו מּום 

 ____________________________________" ֹּכל ָּדָבר ָרע         

 

 

 _______________________________ ?"ִּכי ִיָּפֵלא"מה הפירוש 

ךָ  ֵלא ִמּמְ י ִיּפָ  ...ּכִ

ין "   _____ או _____  (של טומאה)ם הדם אהם לא יודעים  - "_____ְל  _____ּבֵ

ין "   _______ או _____ אם בעל הדיןהם לא יודעים  - "_____ְל  _____ּבֵ

ין "   הם לא יודעים אם הנגע _______ או _______ - "______ְל  _____ּבֵ

ְבֵרי "  ָעֶריךָ  _____ּדִ ׁשְ  חכמי העיר נחלקו בדבר, זה ____ וזה ____, - "ּבִ

  

 ואינם יודעים מה לפסוק... -_________ זה ________ וזה

 מקרה?_____________________________________מה אומרת התורה לעשות בכזה 

  וכי אפשר ללכת אל שופט שלא קיים בימים ההם? "...ְוֶאל ֲהֹׁשֵפט ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַּבָּיִמים ָהֵהם"

 ___ לו_אלא מלמדת אותנו התורה שאפילו אינו כשאר ______ שהיו לפניו, אתה צריך ל_

 צריך לשמוע!)אלא שופט ש________ (ובקולו אתה  -ואין לך 

  

 



   

                  -1-       ______________      ____שם בס"ד  
    

 שופטיםפרשת              

 
 

 וסיכוםעבודת חזרה                 
 ח' - 'א פס'  י"ח לפרק              

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...לָראֵ א ִיְהֶיה ַלֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים ָּכל ֵׁשֶבט ֵלִוי ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעם ִיְׂש 

    (שלל מהמלחמות)   ___________  "ֵחֶלק"  

 "___________________ְוַנֲחָלה"                     

 _______"ְוַנֲחָלתוֹ _ ה' ___"    מה מקבלים הכהנים במקום זאת?

 )  בשר הקרבנות וכד'(__ _קדשי ה_____ – ה'"ִאֵּׁשי "  

 ) ו________תרומות (קדשי ה________  – "ְוַנֲחָלתוֹ"                    

 ___________________________________?"ָּכל ֵׁשֶבט ֵלִוי"מה לומדים מהמילים 

 

 ...הּוא ַנֲחָלתוֹ ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר לוֹ ה' ְוַנֲחָלה א ִיְהֶיה לוֹ ְּבֶקֶרב ֶאָחיו 
 

ֶקֶרב ֶאָחיולֹו  ְוַנֲחָלה לֹא ִיְהיֶה ּבְ
�� "נחלת _______זו " ��� �����	
���_____ ____ 

 ______
��� ��� ����� 
� 	� 	��� 

�� "זו נחלת _______" ����� 
� 
�� ����������� �� �� � ����  ����  ______���	
� 

___�"זו נחלת _______"
	
��� � �� �� ���
� �� 
�� �� �� 
�� �� 
��  ����

________
�

________ ��� 
����_________ � 
��  ���
���
________

�
________ 
������� �� � !���_________

___�"זו נחלת _______"
	
��� 	
��� �����  �� ���� ���� 
���________

 (ולכן כתבם בנפרד מחמשת השבטים האחרים)
 

 מה מקבלים הכהנים מהעם?  ..."ֵמֵאת ָהָעם ְוֶזה ִיְהֶיה ִמְׁשַּפט ַהֹּכֲהִנים"

 )________.3)_______.  2)_______.  1 מאת זובחי הזבח:

 _________________________________ומכל אדם:__
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 מאילו מילים לומדים שרק ישראל צריכים לתת לכהנים זרוע, לחיים וקיבה וִאילו הכהנים

 עצמם לא צריכים לתת לחבריהם אברים אלו? שנאמר: "__________"

 שג' האברים שמקבלים ה_____ מהעם זה בשכר מעשה _____. דורשי רשומות היו אומרים:

 _____________"ַוִּיַּקח והמדיינית שנאמר: " שהרג בה את זימריה_____ כנגד   - 

 בלחיים)ו לשוןב(תפילה  ___"________ַוַּיֲעֹמד : "'שנאה______ שהתפלל אז פנחס כנגד   - 

 ______"ְוֶאת ָהִאָּׁשה ֶאל כנגד שדקר פנחס את האשה ב_____  שנאמר: "  - 

"ְוִיְצָהֶר ִּתיֹרְׁש מה לא מוזכר בתורה?_____________________   "...ֵראִׁשית ְּדָגְנ 

 אחד מ___. רעהאחד מ___,   עין  בינוניתאחד מ___,  עין  יפהורבותינו נתנו בה שיעור: עין 

 "ַהְּׂשֹעִרים______ מֵ ָהֵאיָפה _______ וְ "שנאמר: 

 כמה זה שישית האיפה? _________.   כמה סאין זה בית כור?_____

 סאה של כור זה יוצא אחד מ______ 30מתוך  חצי סאה -וכשאדם נותן שישית האיפה 

"מנין לנו שהפס' מדבר בכהן ולא בלוי? "...ְוִכי ָיֹבא ַהֵּלִוי ֵמַאַחד ְׁשָעֶרי  ____

 ..."ֱאָקיו ְּכָכל ֶאָחיו ַהְלִוִּיםה' ְוֵׁשֵרת ְּבֵׁשם ה' ּוָבא ְּבָכל ַאַּות ַנְפׁשוֹ ֶאל ַהָּמקוֹם ֲאֶׁשר ִיְבַחר "

 מה הם ב' האופנים שמותר לכהן לבוא ולעבוד בבית המקדש אפילו שזה לא המשמרת שלו?

 א._______________________________________________

 _______________________________________ב. ________

 בג' הרגלים? __________________ כל הכהנים, אלו חלקים מקבלים "ֵחֶלק ְּכֵחֶלק ֹיאֵכלּו"

 ?רק המשמר של אותו שבועאלא  לא נחלקים כל המשמרותבמה 

 ______ כגון:______________________________שלא מחמת הבקרבנות הבאים 

חוץ ממה שמכרו האבות בימי דוד ו_______ שאז  – "ַעל ָהָאבוֹת_______ ְלַבד "שנאמר: 

  (שבוע שלי)ואני אטול _____ (שבוע שלך) ואחד אמר לחברו טול אתה _____  המשמרות 24נקבעו 

 



   

                  -1-       ______________      ____שם בס"ד  
    

 שופטיםפרשת 

 
 

  וסיכום עבודת חזרה
 ב"כ -  ט'פס'  ח"י לפרק

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ֵצא ְבךָ   ...לֹא ִיּמָ

 פיתו נפלה מפיו וכד' וע"י כך קובע שלא יצליח בדרכו         "______________ַמֲעִביר "

 ... מכשפּות ששמו פיתום ומדבר מבית שחיו        "______________קֵֹסם "

  מצרף נחשים או שאר חיות למקום אחדע"י לחש         "_________ "

  ..תו בין שתי מדורות.ע"ז ששמה מולך שמעביר בנו וב        "_________וּ "

 אם יצא לדרך או לא.אוחז במקלו ועל פיו קובע         "_________וּ "

 מעלה את המתים כדי לדבר איתם.        "_____ְוחֵֹבר "

  מכניס לפיו עצם חיה ששמה ידוע ומדבר מתוך פיו        "_____ְוׁשֵֹאל "

  .עושה מעשה כשפים        "______וְ "       

 פירוש א': נותן עונות, זמן זה טוב לעסוק בו בזה וכו'        "______ְודֵֹרׁש ֶאל "

 .כאילו עושים דבר פלא -אוחזי העיניים  פירוש ב':                                                                                     

 

___________________________________________________________________ 
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 ...ֱאֶקיה' ָּתִמים ִתְהֶיה ִעם 

  ________________ 

  ______ ______________ 

 ולכן אין לך מה לחקור אחר צפונות העתיד ע"י מזלות, כוכבים וכישופים...

 א ֵכן ָנַתן ְל ה' ְוַאָּתהֶקיֱא... 

 _________ ________ מה ה' לא נתן לנו?     

 __________________________ 

 כמוהו?_______________________ לנויקים ה' משה, את מי  נומה אומר ל

 מה מזכיר משה לישראל, מי ביקש נביא שישמיע לנו את דברי ה'?______________

 מתי זה ארע?___________________________

 "?_________________________ָּכֹמִניָנִביא ִמִּקְרֶּב ֵמַאֶחי מה מתכוון משה באומרו "

 .ָאֹנִכי ֶאְדֹרׁש ֵמִעּמוֹ  ...ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר א ִיְׁשַמע ֶאל ְּדָבַרי

 .ּוֵמת ַהָּנִביא ַההּוא ....ַא ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ָיִזיד

 מיתה בידי אדם -" ּוֵמת ַהָּנִביא ַההּואעל אילו ג' אפני נבואה נאמר "

 מיתה בידי שמים? –" ָאֹנִכי ֶאְדֹרׁש ֵמִעּמוֹ ועל אלו ג' עברות נאמר "

 

 מיתה בידי שמים מיתה בידי אדם

1___________________________( 1___________________________( 

 

2___________________________( 
 

2___________________________( 

 

3___________________________( 
 

3___________________________( 

"הסבר: מה תחשוב בלב שלך?_____________________________ "...ְוִכי ֹתאַמר ִּבְלָבֶב 

 מה עונה על כך משה רבינו?_____________________________________________

  



   

 ירושלים לעיר מקלט

                  -1-       ______________      ____שם בס"ד  
    

 שופטיםפרשת 

 
 

 ג"י -  'אפס'  ט"י לפרק עבודת חזרה
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________ג' ערי מקלט?__ צריכים להפרישישראל  מתי

   "ַהֶּדֶר ָּתִכין ְל" ___________________________________________ 

"ְוִׁשַּלְׁשָּת ֶאת ְּגבּול ַאְרְצ" _____________________________________________ 

 מדוע צריך לעשות דברים אלו כשמפרישים את ג' ערי מקלט?

___________________________________________________________ 

 דות ג' ערי מקלט כדי שיוכל לברוח לתוכן ולחיות?מיועלאיזה רוצח 

 (בשוגג) ___________ֲאֶׁשר ַיֶּכה ֶאת ֵרֵעהּו ּבִ "

 "_______________לוֹ ִמ ______  ְוהּוא א

 ?בשוגגמהי הדוגמא שמביאה התורה שאדם הרג את חברו 

_______________________________________________________ 

 ?"ְוָנַׁשל ַהַּבְרֶזל ִמן ָהֵעץ"מה הפירוש 

 ______.______יש מרבותינו אומרים:

 ______ _____אומרים: מהםיש ו
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 נוספים על אלו? עוד שלושה ערי מקלטמתי יצטרכו ישראל להפריש 

________________________________________________________ 

 ____ 

 ג' ערים ש______________.  ג' ערים ש____________.  וג' ערים ל____________. 

 "...ְוִכי ִיְהֶיה ִאיׁש ֹׂשֵנא ְלֵרֵעהּו"

 וברח לערי מקלט? והרגו במזידמה דין אדם שהיה שונא את חברו 

___________________________________________________ 

 על הרוצח? לרחםמדוע היינו חושבים       "...א ָתחוֹס ֵעיְנ ָעָליו"

,____________________

 אל תרחם עליו  – __________________"א " אלא אומרת התורה

 "____ְוטוֹב _______ ּוִבַעְרָּת ַדם ַהָּנִקי ִמ "

 

 מי הוא זה?        

 _____________________ֲאֶׁשר ָינּוס ָׁשָּמה ָוָחי 

 _________________ִּכי ֵיַחם ְלָבבֹו ... ֶּפן ִיְרֹּדף

 ___________________ְוִנְּדָחה ָידֹו ַבַּגְרֶזן 

 ______________ְוָׁשְלחּו ִזְקֵני ִעירֹו ְוָלְקחּו ֹאתֹו ִמָּׁשם 

 __________________ְולֹו ֵאין ִמְׁשַּפט ָמֶות 

 ____________________ֱאֶקי ה' ַיְכִרית ...

  

 



   

                  -1-       ______________      ____שם בס"ד  
    

 שופטיםפרשת 

 
 

  וסיכום עבודת חזרה
 ט' - א'פס'  כ' לפרק

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל ֹאְיֶב" ... 

 (עין תחת עין... וכו')לכאן?  למלחמה ענין יציאהמדוע סמכה התורה את 

 לומר לך שאין מחוסר ______________________.   

 __.תצא ל______ אתה ____ _ צדק אתה מובטח שאםלומר לך שאם עשית ____   

 

"ְוָרִאיָת סּוס ָוֶרֶכב ַעם ַרב ִמְּמ..." 

 שהם רבים...? –מדוע בתחילה נאמר "סוס ורכב" בלשון יחיד ואילו אח"כ נאמר "עם רב" 

 -____" וָ ____ ְוָרִאיָת " -כתב לשון ___   הקב"הכלפי   אלא

 –" ִמְּמ___ ַעם " -_ _כתב לשון __  ישראלכלפי אבל  

 "...ְוִדֵּבר ֶאל ָהָעםְוָהָיה ְּכָקָרְבֶכם ֶאל ַהִּמְלָחָמה ְוִנַּגׁש ַהֹּכֵהן "

 בר אליהם?______________יאיזה כהן דיבר אל העם?_____________.  באיזה לשון ד 

 מה מרומז במה שאומר להם הכהן "שמע ישראל"?    "...ְוָאַמר ֲאֵלֶהם ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל"

  ______  ______________ _______ 
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 הזהירם בדברים אלו? וכנגד מההזהיר הכהן את ישראל היוצאים למלחמה  אלו ד' אזהרות

    _______________________________  -  _______________"ַאל " )1

 _______________________________________  - _______"ַאל " ) 2

 ________________________________________  -  _____"ְוַאל " )3

 ______________________________  - __________"_____ְוַאל " )4

 "...ְלִהָּלֵחם ָלֶכםֱאֵקיֶכם ַהֹהֵל ִעָּמֶכם ה' ִּכי "

  ___________ !!!______ 

 אלו מילים בפסוק מלמדות על הארון שיצא עמם למלחמה? "________________"

  "...ְוִדְּברּו ַהֹּׁשְטִרים ֶאל ָהָעם ֵלאֹמר"

 לצאת למלחמה? השוטרים לשוב לביתם ולא אמרולאלו ד' סוגי אנשים 

 (לא החל לגור בו) _____ְוא ___________ ִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר .א

.                                       ___________ֵיֵל ְוָיֹׁשב ְלֵביתֹו ֶּפן ָימּות ַּבִּמְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר 

(על כסף בשנה הרביעית) _____ ְוא ___________ ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ּוִמי  ב.                       

 .___________ֵיֵל ְוָיֹׁשב ְלֵביתֹו ֶּפן ָימּות ַּבִּמְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר 

 ֵיֵל ְוָיֹׁשב ְלֵביתוֹ _ ________ְוא ___________ ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ּוִמי  ג.                       

���� ___.____ֶּפן ָימּות ַּבִּמְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר                   �� �� � 	�� 
� 
��� ��� ��� 	���� �� �� 

 _____...ֵיֵל ְוָיֹׁשב ְל ______ ְוַר הַ  ____הַ ָהִאיׁש ּוִמי  .ד                       

__________________לפי רבי יוסי הגלילי:_________________. לפי רבי עקיבא: 

 יחד עם אלו שחוזרים בגלל שבנו בית וכו'?(לר"י הגלילי) מדוע הכריזו השוטרים על הירא מעברות 

 כדי לכסות עליו שלא יבינו שהוא בעל _______ והרואהו חושב שחוזר כי בנה בית וכד'


