בס"ד שם__________________
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פרשת שופטים
עבודת חזרה לפרק ט"ז
פס' י"ח עד פרק י"ח פס' י"א

  

מה תפקיד השופטים?___________________________________
מה תפקיד השוטרים?___________________________________
היכן מושיבים דיינים? לכל ______ ו______ ולכל ______ ו_______
"וְ ָשׁ ְפטוּ אֶ ת הָ עָ ם ִמ ְשׁפַּ ט צֶ ֶדק" – מנֵה דיינים מומחים ו________ לשפוט _______.

"ל ֹא _____ ִמ ׁ ְש ּ ָפט" ____________________________________ -
"ל ֹא _______ ּ ָפנִ ים"  -אל תתייחס יפה לאחד מבעלי ה_____ ולחברו לא.
ולא רק בשעת הדין אלא אף בשעת __________ של בעלי הדינים ,שלא יהא
הדיין רך לזה ו_____ לזה ,אחד _____ ואחד _____,
לפי שכשרואה שהדיין _______ את חבירו מסתתמין _________.
"וְ ל ֹא _________ "  -אסור לקחת מבעלי דין ______ ואפילו בשביל לשפוט _____ אסור
"כִּ י הַ שֹּׁחַ ד יְ עַ וֵּ ר עֵ ינֵי _______ וִ יסַ לֵּף ִדּבְ ֵרי ________"  -דברים צודקים.
" ֶצ ֶדק _____ ִּת ְר ּדֹף" – לך אחר _______________________
אָרץ" ...אלו מעשים תעשה כדי שישראל יחיו וירשו את הארץ?...
"לְ מַ עַ ן ִתּ ְחיֶה וְ י ַָר ְשׁ ָתּ אֶ ת הָ ֶ
________________________________________________
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בס"ד
הסבר:

א ִת ַטּע לְ  אֲ ֵשׁ ָרה כָּ ל עֵ ץ __________________________________________
קי___________________________________ 
א ִת ַטּע לְ  ...אֵ צֶ ל ִמזְ בַּ ח ה' אֱ ֶ
וְ א תָ ִקים לְ  מַ צֵּ בָ ה _____________________________________________
________________________________________
________________________________________
קי שׁוֹר וָ ֶשׂה אֲ ֶשׁר יִ ְהיֶה בּ ֹו מוּם
"א ִתזְ בַּ ח לַה' אֱ ֶ
כֹּל ָדּבָ ר ָרע" ____________________________________

מה הפירוש "כִּ י יִ פָּ לֵא"? _______________________________

ִ ּכי יִ ּ ָפלֵ א ִמ ְּמ ָך...
" ּ ֵבין _____ ְל _____"  -הם לא יודעים אם הדם )של טומאה( _____ או _____
" ּ ֵבין _____ ְל _____"  -הם לא יודעים אם בעל הדין ______ או ______
" ּ ֵבין _____ ְל ______"  -הם לא יודעים אם הנגע _______ או _______
" ִ ּד ְב ֵרי _____ ִּב ׁ ְש ָע ֶר ָ
יך"  -חכמי העיר נחלקו בדבר ,זה ____ וזה ____,
זה ________ וזה _________  -ואינם יודעים מה לפסוק...
מה אומרת התורה לעשות בכזה מקרה?_____________________________________
"וְ אֶ ל הֲ שֹׁפֵ ט אֲ ֶשׁר יִ ְהיֶה בַּ יָּ ִמים ָההֵ ם" ...וכי אפשר ללכת אל שופט שלא קיים בימים ההם?
אלא מלמדת אותנו התורה שאפילו אינו כשאר ______ שהיו לפניו ,אתה צריך ל_____ לו
ואין לך  -אלא שופט ש________ )ובקולו אתה צריך לשמוע!(
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בס"ד שם__________________

פרשת שופטים
עבודת חזרה וסיכום
לפרק י"ח פס' א'  -ח'

א יִ ְהיֶה ַלכֹּהֲ נִ ים הַ לְ וִ יִּ ם כָּ ל ֵשׁבֶ ט לֵוִ י חֵ לֶק וְ נַחֲ לָה עִ ם יִ ְשׂ ָראֵ ל...
"חֵ לֶק" ___________ )שלל מהמלחמות(

"וְ נַחֲ לָה"___________________
מה מקבלים הכהנים במקום זאת? "____ ה' וְ נַחֲ לָתוֹ _______"
" ִא ֵשּׁי ה'" – קדשי ה________ )בשר הקרבנות וכד'(
"וְ נַחֲ לָתוֹ" – קדשי ה________ )תרומות ו________(
מה לומדים מהמילים "כָּ ל ֵשׁבֶ ט לֵוִ י"?___________________________________
וְ נַחֲ לָה א יִ ְהיֶה לוֹ בְּ ֶק ֶרב אֶ חָ יו ה' הוּא נַחֲ לָתוֹ כַּ אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר לוֹ...

וְ נַ חֲלָ ה ל ֹא י ְִהיֶה לוֹ

ְ ּב ֶק ֶרב אֶ חָ יו

"זו נחלת _______"

"זו נחלת _______"


 





____ _____





______




























___

 













"זו נחלת _______"




___
























_________





________ ________
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______


















________ ________















  



  




















"זו נחלת _______"






















     

_________








________

)ולכן כתבם בנפרד מחמשת השבטים האחרים(

"וְ זֶה יִ ְהיֶה ִמ ְשׁפַּ ט הַ כֹּהֲ נִ ים מֵ אֵ ת הָ עָ ם" ...מה מקבלים הכהנים מהעם?
מאת זובחי הזבח.________(3 ._______(2 ._______(1 :
ומכל אדם___________________________________:

- 2בס"ד
ואילו הכהנים
מאילו מילים לומדים שרק ישראל צריכים לתת לכהנים זרוע ,לחיים וקיבה ִ
עצמם לא צריכים לתת לחבריהם אברים אלו? שנאמר"__________" :
דורשי רשומות היו אומרים :שג' האברים שמקבלים ה_____ מהעם זה בשכר מעשה _____.
 כנגד ה_____ שהרג בה את זימרי והמדיינית שנאמר" :וַ יִּ ַקּח _____________" -כנגד ה______ שהתפלל אז פנחס שנא'" :וַ ַיּ ֲעמֹד ___________"

)תפילה בלשון ובלחיים(

 כנגד שדקר פנחס את האשה ב_____ שנאמר" :וְ ֶאת הָ ִא ָשּׁה אֶ ל ______"אשׁית ְדּגָנְ ִ תּיר ְֹשׁ וְ יִ צְ הָ ֶר ..."מה לא מוזכר בתורה?_____________________
" ֵר ִ
ורבותינו נתנו בה שיעור :עין יפה אחד מ___ ,עין בינונית אחד מ___ ,עין רעה אחד מ___.

שנאמר" :וְ _______ הָ אֵ יפָ ה מֵ ______ ַה ְשּׂע ִֹרים"
כמה זה שישית האיפה? _________ .כמה סאין זה בית כור?_____
וכשאדם נותן שישית האיפה  -חצי סאה מתוך  30סאה של כור זה יוצא אחד מ______
"וְ כִ י ָיבֹא הַ לֵּוִ י מֵ אַחַ ד ְשׁעָ ֶרי ..."מנין לנו שהפס' מדבר בכהן ולא בלוי?

____

קיו כְּ כָ ל אֶ חָ יו הַ לְ וִ יִּ ם"...
"וּבָ א בְּ כָ ל אַ וַּת נ ְַפשׁוֹ אֶ ל הַ ָמּקוֹם אֲ ֶשׁר יִ בְ חַ ר ה' וְ ֵשׁ ֵרת בְּ ֵשׁם ה' אֱ ָ
מה הם ב' האופנים שמותר לכהן לבוא ולעבוד בבית המקדש אפילו שזה לא המשמרת שלו?
א_______________________________________________.
ב_______________________________________________ .
"חֵ לֶק כְּ חֵ לֶק יֹאכֵלוּ" ,אלו חלקים מקבלים כל הכהנים בג' הרגלים? __________________
במה לא נחלקים כל המשמרות אלא רק המשמר של אותו שבוע?
בקרבנות הבאים שלא מחמת ה______ כגון______________________________:
שנאמר" :לְ בַ ד _______ עַ ל הָ אָבוֹת" – חוץ ממה שמכרו האבות בימי דוד ו_______ שאז
נקבעו  24המשמרות ואחד אמר לחברו טול אתה _____ )שבוע שלך( ואני אטול _____

)שבוע שלי(

בס"ד שם__________________
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פרשת שופטים
עבודת חזרה וסיכום
לפרק י"ח פס' ט'  -כ"ב

ל ֹא יִ ּ ָמ ֵצא ְב ָך...
" ַמעֲ ִביר ______________"
"ק ֵֹסם ______________"

פיתו נפלה מפיו וכד' וע"י כך קובע שלא יצליח בדרכו
מכשפוּת ששמו פיתום ומדבר מבית שחיו...

" _________"

ע"י לחש מצרף נחשים או שאר חיות למקום אחד

" ּו_________"

ע"ז ששמה מולך שמעביר בנו ובתו בין שתי מדורות...

" ּו_________"

אוחז במקלו ועל פיו קובע אם יצא לדרך או לא.

"וְ ח ֵֹבר _____"
"וְ ׁש ֵֹאל _____"
"וְ ______"
"וְ ד ֵֹר ׁש ֶאל ______"

מעלה את המתים כדי לדבר איתם.
מכניס לפיו עצם חיה ששמה ידוע ומדבר מתוך פיו
עושה מעשה כשפים.
פירוש א' :נותן עונות ,זמן זה טוב לעסוק בו בזה וכו'
פירוש ב' :אוחזי העיניים  -כאילו עושים דבר פלא.

___________________________________________________________________
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בס"ד
קי...
ָתּ ִמים ִת ְהיֶה עִ ם ה' אֱ ֶ

_________

_______
______

_______

_______

ולכן אין לך מה לחקור אחר צפונות העתיד ע"י מזלות ,כוכבים וכישופים...
קי...
וְ אַ ָתּה א ֵכן נָתַ ן לְ  ה' אֱ ֶ
מה ה' לא נתן לנו?

________

_________

_______ ___________________
מה אומר לנו משה ,את מי ה' יקים לנו כמוהו?_______________________
מה מזכיר משה לישראל ,מי ביקש נביא שישמיע לנו את דברי ה'?______________
מתי זה ארע?___________________________
מה מתכוון משה באומרו "נָבִ יא ִמ ִקּ ְרבֶּ ֵ מאַחֶ י כָּ מֹנִ י"?_________________________

וְ הָ יָה הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר א יִ ְשׁמַ ע אֶ ל ְדּבָ ַרי ...אָנֹכִ י אֶ ְדרֹשׁ מֵ ִעמּוֹ.
אַ  הַ נָּבִ יא אֲ ֶשׁר יָזִ יד ....וּמֵ ת הַ נָּבִ יא הַ הוּא.
וּמת הַ נּ ִָביא הַ הוּא"  -מיתה בידי אדם
על אילו ג' אפני נבואה נאמר " ֵ
ועל אלו ג' עברות נאמר "אָנֹכִ י אֶ ְדרֹשׁ מֵ עִ מּ ֹו" – מיתה בידי שמים?

מיתה בידי אדם

מיתה בידי שמים

___________________________(1

___________________________(1

___________________________(2

___________________________(2

___________________________(3

___________________________(3

"וְ כִ י תֹאמַ ר בִּ לְ בָ בֶ  ..."הסבר :מה תחשוב בלב שלך?_____________________________
מה עונה על כך משה רבינו?_____________________________________________

בס"ד שם__________________

- 1-

פרשת שופטים
עבודת חזרה לפרק י"ט פס' א'  -י"ג
לעיר מקלט

ירושלים

מתי ישראל צריכים להפריש ג' ערי מקלט?_________________________________
" ָתּכִ ין לְ ַ ה ֶדּ ֶר___________________________________________ "
אַרצְ _____________________________________________ "
"וְ ִשׁלּ ְַשׁ ָתּ אֶ ת גְּ בוּל ְ
מדוע צריך לעשות דברים אלו כשמפרישים את ג' ערי מקלט?
___________________________________________________________
לאיזה רוצח מיועדות ג' ערי מקלט כדי שיוכל לברוח לתוכן ולחיות?
"אֲ ֶשׁר יַכֶּ ה אֶ ת ֵרעֵ הוּ בִּ ___________ )בשוגג(
וְ הוּא א ______ לוֹ ִמ_______________"
מהי הדוגמא שמביאה התורה שאדם הרג את חברו בשוגג?
_______________________________________________________
מה הפירוש "וְ נ ַָשׁל ַהבַּ ְרזֶל ִמן הָ עֵ ץ"?
יש מרבותינו אומרים:
ויש מהם אומרים:

______
_____

______.
______
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בס"ד

מתי יצטרכו ישראל להפריש עוד שלושה ערי מקלט נוספים על אלו?
________________________________________________________
____
ג' ערים ש______________ .ג' ערים ש____________ .וג' ערים ל____________.
שׂנֵא לְ ֵרעֵ הוּ"...
"וְ כִ י יִ ְהיֶה ִאישׁ ֹ
מה דין אדם שהיה שונא את חברו והרגו במזיד וברח לערי מקלט?
___________________________________________________
"א תָ חוֹס עֵ ינְ  עָ לָיו"...

מדוע היינו חושבים לרחם על הרוצח?
____,

____

____________

אלא אומרת התורה "א __________________" – אל תרחם עליו
"וּבִ עַ ְר ָתּ ַדם ַהנּ ִָקי ִמ_______ וְ טוֹב ____"

מי הוא זה?
אֲ ֶשׁר יָנוּס ָשׁמָּ ה וָ חָ י _____________________
פֶּ ן יִ ְרדֹּף ...כִּ י יֵחַ ם לְ בָ ב ֹו _________________
וְ ִנ ְדּחָ ה יָד ֹו בַ גּ ְַרזֶ ן ___________________
וְ ָשׁלְ חוּ זִ ְקנֵי עִ יר ֹו וְ ל ְָקחוּ אֹת ֹו ִמ ָשּׁם ______________
וְ ל ֹו ֵאין ִמ ְשׁפַּ ט ָמוֶ ת __________________
קי____________________ 
...יַכְ ִרית ה' אֱ ֶ

בס"ד שם__________________

- 1-

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

"כִּ י תֵ צֵ א ל ִַמּלְ חָ ָמה עַ ל אֹיְ בֶ ..."
מדוע סמכה התורה את ענין יציאה למלחמה לכאן?

)עין תחת עין ...וכו'(

לומר לך שאין מחוסר ______________________.
לומר לך שאם עשית _____ צדק אתה מובטח שאם תצא ל______ אתה ______.
"וְ ָר ִאיתָ סוּס ו ֶָרכֶ ב עַ ם ַרב ִמ ְמּ..."
מדוע בתחילה נאמר "סוס ורכב" בלשון יחיד ואילו אח"כ נאמר "עם רב" – שהם רבים?...
אלא כלפי הקב"ה כתב לשון ___ " -וְ ָר ִאיתָ ____ וָ ____" -
אבל כלפי ישראל כתב לשון ____ " -עַ ם ___ ִמ ְמּ– "

"וְ הָ יָה כְּ ָק ָרבְ כֶ ם אֶ ל ַה ִמּלְ חָ מָ ה וְ נִ גַּשׁ הַ כֹּהֵ ן וְ ִדבֵּ ר אֶ ל הָ עָ ם"...
איזה כהן דיבר אל העם?_____________ .באיזה לשון דיבר אליהם?______________
"וְ אָמַ ר אֲ לֵהֶ ם ְשׁמַ ע יִ ְשׂ ָראֵ ל" ...מה מרומז במה שאומר להם הכהן "שמע ישראל"?
______

______________

_______

- 2-

בס"ד

אלו ד' אזהרות הזהיר הכהן את ישראל היוצאים למלחמה וכנגד מה הזהירם בדברים אלו?
" (1אַל _______________" -

_______________________________

" (2אַל _______" -

_______________________________________

" (3וְ אַל _____" -

________________________________________

" (4וְ אַל _______________" -

______________________________

הלֵ עִ מָּ כֶ ם לְ ִהלָּחֵ ם לָכֶ ם"...
קיכֶ ם ַה ֹ
"כִּ י ה' אֱ ֵ
______!!!

___________

אלו מילים בפסוק מלמדות על הארון שיצא עמם למלחמה? "________________"
"וְ ִדבְּ רוּ הַ שּׁ ְֹט ִרים אֶ ל הָ עָ ם לֵאמֹר"...
לאלו ד' סוגי אנשים אמרו השוטרים לשוב לביתם ולא לצאת למלחמה?
א.

שׁר ___________ וְ א _____ )לא החל לגור בו(
ִמי הָ ִאישׁ אֲ ֶ

ֵילֵ וְ ָישֹׁב לְ בֵ ית ֹו פֶּ ן יָמוּת בַּ ִמּלְ חָ מָ ה וְ ִאישׁ אַחֵ ר ___________.
וּמי
בִ .

שׁר ___________ וְ א _____ )על כסף בשנה הרביעית(
הָ ִאישׁ אֲ ֶ

ֵילֵ וְ ָישֹׁב לְ בֵ ית ֹו פֶּ ן יָמוּת בַּ ִמּלְ חָ מָ ה וְ ִאישׁ אַחֵ ר ___________.
וּמי הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר ___________ וְ א _________ ֵילֵ וְ ָישֹׁב לְ בֵ ית ֹו
גִ .
פֶּ ן יָמוּת בַּ ִמּלְ חָ מָ ה וְ ִאישׁ אַחֵ ר _______.



 






 





 
  


וּמי הָ ִאישׁ הַ ____ וְ ַר הַ ______ ֵילֵ וְ ָישֹׁב לְ _____...
דִ .

לפי רבי עקיבא ._________________:לפי רבי יוסי הגלילי__________________:
מדוע הכריזו השוטרים על הירא מעברות )לר"י הגלילי( יחד עם אלו שחוזרים בגלל שבנו בית וכו'?
כדי לכסות עליו שלא יבינו שהוא בעל _______ והרואהו חושב שחוזר כי בנה בית וכד'

