
  

                         ____________________ֵׁשםבס"ד  
     

                          

  ִּכי ִתָּׂשאָּפָרַׁשת 
  "אלֲעבֹוַדת ַחָזָרה ְלֶּפֶרק 

      י"א- א'ְּפסּוִקים 

ן ּכָ ׁשְ ת ַהּמִ ּיַ ים ַעל ֲעׂשִ ֻמּנִ  ַהּמְ

  

  

  

  ?ַלֲעִׂשַּית ּוְבִנַּית ַהִּמְׁשָּכןְלֹמֶׁשה ֶׁשהּוא ִמיָנּה ה' ֶאת ִמי ָאַמר 

  ______ִמֵּׁשֶבט ___, ֶּבן ____ ֶּבן _______ ֶאת 

  ?ִמֵּלא אֹותוֹ ה' ְּבַמה 

 :______________________________ֵּפרּוׁש_______.  ּבְ  )1

 :______________________________ֵּפרּוׁש______.  ּובִ  )2

 :______________________________ֵּפרּוׁש______.  ּובְ  )3

  _______.ָלַדַעת ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל הַ  - ______" ּוְבָכל "        

   ?_____________________________ְלֵׁשם ַמה ָצִרי ֶאת רּוַח ַהֹּקֶדׁש ֲעבּור ְּבִנַּית ַהִּמְׁשָּכן

  ?ַצְלֵאל ַלֲעׂשֹוָתםֵאּלּו ְמָלאכֹות ְמָפֶרֶטת ַהּתֹוָרה ֶשה' ָנַתן ַּדַעת ִלבְ 

  _____ֲאִריַגת ַמֲעֵׂשה  - _____"  ַלְחֹׁשב "

  ______".ּובַ ____ ּובַ _____ ּבַ  )ֲעבֹודֹות(ַלֲעׂשֹות "

  .טֹובֹות ְּבתֹו ַהִּמְׁשְּבצֹות_____ ְלַמאת  –" ְלַמאת___ ) ָאָּמנּות(ּוַבֲחֹרֶׁשת "

  ___" ּוַבֲחֹרֶׁשת "

  ?ָנַתן ָחְכָמה ְּכֵדי ֶׁשַּיֲעֹזר ִלְבַצְלֵאל ַּבֲעִׂשַּית ַהִּמְׁשָּכןה' ְלִמי עֹוד 

  ...ָּנַתִּתי ָּבֶהם ָחְכָמה -___" ְועֹוד ְׁשָאר ָּכל ַחְכֵמי .     ___ִמֵּׁשֶבט , ______ֶּבן ______ לְ 

  



  

                         ____________________ֵׁשםבס"ד  
     

                          

  ִּכי ִתָּׂשאָּפָרַׁשת 
  "אלֲעבֹוַדת ַחָזָרה ְלֶּפֶרק 

      זי"-י"ב ְּפסּוִקים 

  

ת      ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ ֵני ִיׂשְ ְמרּו ּבְ   ...ְוׁשָ
  

  ?ִצָּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ְׁשִמיַרת ַהַּׁשָּבת,  ְּבִנַּית ַהִּמְׁשָּכןַעל ה' ַמּדּוַע ְלַאַחר ֶׁשִּצָּוה 

____________________________________________________________  

  ?ַמה ָעְנׁשֹו ֶׁשל ַהְּמַחֵּלל ֶאת ַהַּׁשָּבת

  :_______________ְוַהְתָרָאהֵעִדים ְּכֶׁשֵאין :_________________.  ֵעִדים ְוַהְתָרָאהְּכֶׁשֵּיׁש 

  

ת ָיִמים " ׁשֶ ִביִעי_______________ ׁשֵ ְ   _______"_________ּוַבּיֹום ַהׁשּ
  __________________________________"?ַׁשָּבתֹון - ַׁשָּבת "ַמּדּוַע ַהּתֹוָרה ָּכְפָלה ְוָכְתָבה 

  ?____________________________________ַמּדּועַ _____.  ?"ַׁשָּבתֹון"ֵהיָכן ָּכתּוב ַרק 

ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשַּגם ְּביֹום ֶזה ָאסּור "?_______ ַׁשָּבת ַׁשָּבתֹון"ַּגם ֵּכן ָּכתּוב ) חּוץ ִמַּׁשָּבת(ְּבֵאיֶזה יֹום 

  _____.ֹאֶכל ְלֹצֶר _____ ְוַגם א _____ ַלֲעׂשֹות ַאף 

ָרֵאל " ֵני ִיׂשְ יִני ּוֵבין ּבְ   "ִהיא ְלעֹוָלם___ ּבֵ
  ?ֶּׁשרֹוִאים ַעל ְיֵדי ְׁשִמיַרת ַהַּׁשָּבת ּוְמנּוָחָתּהַהִּסיָמִנים ב' ָמֵהם 

י "(פס' י"ג)  :ִסיָמן ִראׁשֹון יִני וּ ּכִ י , "ָהעֹוָלם ֵיְדעּו____  ְּכֵדי ֶׁשָּכל  –" ָלַדַעת" - ______... אֹות ּבֵ ּכִ

   .ְלָעם ֶזה ִסיָמן ֶשה' ָּבַחר ָּבנּו) ֶאת ַהַּׁשָּבת(ָנַתן ָלנּו ֶאת יֹום ְמנּוָחתֹו ה' ֶׁשִאם  - _________"  ֲאִני 

ִני יִני וּ  ") ז(פס' י" :ִסיָמן ׁשֵ ֵני ___ ּבֵ י" ???ּוַמהּו ַהִּסיָמן" _______אֹות ִהוא לְ ______ ּבְ ת ּכִ ׁשֶ   ___ׁשֵ

  ___________ָיִמים ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ____  ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ  ____ֶשה'  - _______"___________



  

                         ____________________ֵׁשםבס"ד  
                          

  

  ִּכי ִתָּׂשאָּפָרַׁשת 
  

  ל'ֲעבֹוַדת ַחָזָרה ְלֶּפֶרק 
  כ"א –י"ז ְּפסּוִקים 

  
  

  

  

        

 

ּיֹור ְוַכּנוֹ      ַהּכִ
  

  

  

  ____ִמ ? ִמַּמה ָהָיה ָעׂשּוי ַהִּכּיֹור

  ____ִמ ? ִמַּמה הּוא ָהָיה ָעׂשּוי?________  ִּכּיֹורַמה ָהָיה ִמַּתַחת לַ 

  ?____________ְלַמה ָעׂשּו ֶאת ַהִּכּיֹור

  ______.ָצמּוד ְלַצד . ________לְ _________ ֵּבין? ֵהיָכן ִהִּניחּו ֶאת ַהִּכּיֹור

  "ֶאת ְיֵדיֶהם ְוֶאת ַרְגֵליֶהםְוָרֲחצּו ַאֲהֹרן ּוָבָניו ִמֶּמּנּו "

  ______ ?ֵאי ַרֲחצּו ַאֲהֹרן ּוָבָניו ֶאת ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם

  ?_____________________________________________ֵאי ֶזה ִיָּתֵכן

  ?ָמַתי ַאֲהֹרן ּוָבָניו ַחָיִבים ִלְרֹחץ ֶאת ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ַּבִּכּיֹור

  ___________ְּכֶׁשִּנְכָנִסים ַלֲעבֹוָדה ּבְ  )1

 _____________לֶ __________ ֶׁשִּנָּגִׁשים ֶאל הַ ּכְ  )2

  ?_______________ַמה ִּדינֹו ֶׁשל ַהֹּכֵהן ֶׁשא ָרַחץ ֶאת ָיָדיו ְוַרְגָליו ִלְפֵני ֲעבֹוָדתוֹ 

  ? ________________________ַמהּו ַהֹחק ְלעֹוָלם" ְוָהְיָתה ָלֶהם ֹחק עֹוָלם"



  - 1-:__________________             ֵׁשם   בס"ד

  

  ִתָּׂשא ִּכי ָּפָרַׁשת
  ל' ְלֶפֶרק ֲחָזָרה ֲעבֹוַדת

  ל"ג –כ"ב  ְּפסּוִקים
  

  
  

ֶמן ָחה ׁשֶ ׁשְ   ַהּמִ
  

  ְּבָׂשִמים. __ סּוֵגי ֶׁשִּיַּקח ____ ַרֵּבנּו ֶאת ה' ְמַצֶּוה

מֹות ִמים ׁשֵ ׂשָ ָקָלם? ַמה  ַהּבְ   ִמׁשְ

  ֶּכֶסף ְׁשָקִלים____   ____________)1

2____________(  
   ֶּכֶסף ְׁשָקִלים ____ ַמֲחִציתוֹ 

  ֶּכֶסף ְׁשָקִלים_ ִהיא__ ַהַּכּמּות ְוָכל

  ֶּכֶסף ְׁשָקִלים____   ) ____________3

  ֶּכֶסף ְׁשָקִלים____   )____________4

   

 ַהּכֹוֵלל ַהִּמְׁשָקל ֶאת ְוא ֵמַהַּכּמּות ַמֲחִצית ֶׁשל ַהִּמְׁשָקל ֶאת ַרק ַּבָּפסּוק ָּכתּוב ֶּבֶׂשם-ְּבִקְּנָמן ַמּדּועַ 

 יֹוֵתר ְקָצת ֶׁשִּיְהֶיה _____ ְּכֵדי ִּבְׁשֵּתי ֶּבֶׂשם ַהִּקְּנָמן ֶאת ִיְמּדֹוד ֶׁשֹּמֶׁשה ה' ָרָצה ַהַּכּמּות? ִּכי ָּכל ֶׁשל

  ְמִדיָדה. ְּבָכל יֹוֵתר ְקָצת ִנְׁשַאר __ ְמִדידֹות יםְּכֶׁשעֹוִׂש  ִּכי ַהְּבָׂשִמים ִמְּׁשָאר ִקְּנָמן

  ___ ָמָעה) ַה_____ (ֶׁשָּׁשֶוה ַהְּבָׂשִמים? ְּבֶׁשֶקל ֶאת ָמְדדּו ֶׁשֶקל ֵאיֶזה ֶׁשל ְּבִמְׁשָקל

  ֶׁשֶמן. ___ ֻלִּגין - "___" ַהִּמְׁשָחה?  ְלֶׁשֶמן ָלַקַחת ֹמֶׁשה ָצִרי ַזִית ֶׁשֶמן ַּכָּמה

ֶמן ֲהָכַנת ָחה ׁשֶ ׁשְ    :ַהּמִ

  .אֹותוֹ  ְוָטַחן ְּבִנְפָרד____  ָּכל ָלַקח ֹמֶׁשה )1

 ____.ּבְ  ְוִעְרְּבָבם ַהְּטחּוִנים_____ הַ  ָּכל ֶאת ָלַקח הּוא ָּכ ַאַחר )2

 ___ ְצלּוִלים. ִעם ְקָעָרה ְּבתֹו ָׂשם ֹמֶׁשה ַהְּבָׂשִמים ָּכל ֶאת )3

 ַזִית. ַהֶּׁשֶמן ____ ֶׁשל ָעָׂשר ְׁשֵנים ֶאת ַהַּמִים ְלתֹו הֹוִסיף ָּכ ַאַחר )4

 ַה___. ַעל ּוִבְּׁשָלם )5

  

 

  



  -2-                        בס"ד

  ַהִּמְׁשָחה? ְּבֶׁשֶמן ַרֵּבנּו ֹמֶׁשה ָמַׁשח ַמה ֶאת

ְחּתָ    ...ֶאת ּבוֹ  ּוָמׁשַ

  ____.ָּכל ְוֶאת)_________ 3    )________________2    )________________1

  ____.ָּכל ְוֶאת)_________ 6    ) ________________5  ____.ָּכל ְוֶאת)_________ 4

7.__________________(  

 ְוִיָּפֵסל ִיְתַקֵּדׁש ְלתֹוָכם ֶׁשִּיָּכֵנס ַמה ְוָכל ָּקָדִׁשים____  ִיְהיּו ְוֵכָליו ַהִּמְׁשָּכן ָּכל ַהּזוֹ  ַהְּמִׁשיָחה ְיֵדי ַעל

  וכו' ְּבִליָנה

  ?ַהִּמְׁשָחה ְּבֶׁשֶמן אֹוָתם ֶׁשִּיְמַׁשח ְיֵדי ַעל ְלַקֵּדׁש ֹמֶׁשה ָצִרי עֹוד ִמי ֶאת

.__________________  

  ? "_______________". ָלבֹוא ֶלָעִתיד ִנְׁשַאר ַהִּמְׁשָחה ֶׁשֶּׁשֶמן לֹוְמִדיםל"א  ְּבָפסּוק ִמִּלים ֵמֵאּלּו

  ַהִּמְׁשָחה? ֶׁשֶמן ְּבִעְנַין ּתֹוָרהּבַ  ְּכתּובֹות ַאְזָהרֹות ְׁשֵּתי ֵאּלּו

1________________________________(  

2________________________________(  

  ַהָּללּו? _________ ָהַאְזָהרֹות ַעל ֶׁשעֹוֵבר ְלִמי ָהֹעֶנׁש ַמה

  

  

  

  

 



  

                         ____________________ֵׁשםבס"ד  
     
  

  ִּכי ִתָּׂשאָּפָרַׁשת 
  

  'לֲעבֹוַדת ַחָזָרה ְלֶּפֶרק 
  ל"ח-ל"דְּפסּוִקים 

     

                   

 

ים         ּמִ ְקטֶֹרת ַהּסַ
  

  ?___ַּכָּמה סּוֵגי ְּבָׂשִמים ָּכתּוב ַּבָּפסּוק ֶאת ְׁשָמם   ?___ַּכָּמה סּוֵגי ְּבָׂשִמים ֵיׁש

  )__________4)__________ 3)_________ 2)________  1? ְוֵאּלּו ֵהם

  ___. ַהִּמְׁשָקל ֶׁשָּלֶהם ִיְהֶיה  -" ַּבד ְּבַבד ִיְהֶיה"

  .ָמֶנה ָּכל ֶאָחד ____?ּוַמה ִמְׁשָקָלם? _______________ַהִּמְׁשָקל ֶׁשל ֵאּלּו ְּבָׂשִמים ִיְהֶיה ָׁשֶוה

ל  ּכֵ ּדּור בְּ ִהְסּתַ ּסִ טֶֹרת"ּבַ ּטּום ַהּקְ מֹות " ּפִ ֵלם ֶאת ׁשְ טֶֹרת 11ְוַהׁשְ ל ַהּקְ ִמים ׁשֶ ׂשָ   :ַהּבְ

ּטּום  טֶֹרתּפִ   ַהּקְ

  ) ָנָטף(=ַהֳּצִרי  )1

  ָּכל ֶאָחד -        )ְׁשֵחֶלת_____ (=ְוהַ ) 2 

  ָמֶנה__ ִמְׁשָקל                    ______  הַ ) 3

  ______ ְוהַ ) 4

  
  

  ָמֶנה__  -______ הַ ) 9

  ָמֶנה__  -) _______ 10  

  ָמֶנה__  -_______ וְ ) 11   

  

  _________?ֶאת ַהְּקֹטֶרתַעל ֵאיֶזה ִמְזֵּבַח ַמְקִטיִרים 

  ?_______________________________________ֵאיזֹו ַאְזָהָרה ַמְזִהיָרה אֹוָתנּו ַהּתֹוָרה

  ?___________.ַמה ָהֹעֶנׁש ְלִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ְקֹטֶרת ְכַמְתֻּכְנָּתּה

   

5____ (  

  כל אחד     -) ו_____                         6

  .משקל __ מנה              _____ -)_____ 7

  ) ו_______.8



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  - 1 -         ____________________ֵׁשםבס"ד  
     

                          

  ִּכי ִתָּׂשאָּפָרַׁשת 

  
  

  ב"לֲעבֹוַדת ַחָזָרה ְלֶּפֶרק 
  די"-  א'ְּפסּוִקים 
  
  
  
      

נוּ  ֵחְטא ָהֵעֶגל ה ַרּבֵ ת מֹׁשֶ   ּוְתִפּלַ
  ___.__? ____ְלַקֵּבל ֶאת לּוחֹות ַהְּבִריתָמַתי ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָעָלה ְלַהר ִסיַני 

  . יֹום? ___ ְּבעֹוד ַּכָּמה ָיִמים ָאַמר ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְלָעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַּיְחֹזר

ה ָלֶרֶדת ִמן ָהָהר" ׁש מֹׁשֶ י בֹׁשֵ ְרא ָהָעם ּכִ   "ַוּיַ

  _____.ִּכי ָטעּו ִּבְסִפיַרת הַ ? ר ִסיָניַמּדּוַע ֶּבֱאֶמת ָהָיה ִנְרָאה ָלָעם ֶׁשֹּמֶׁשה ֵמַאֵחר ִמָּלֶרֶדת ֵמהַ 

  ._______________________________________________?___ַמִהי ָהְיָתה ָטעּוָתם

  ?_______________________________________.ְּבִסיָון ֵאינֹו ֶנְחָׁשב ִמן ַהִּמְנָיןז' ַמּדּוַע 

  ?____________________________________________.ַמה ָעָׂשה ַהָּׂשָטן ְּכֵדי ְלַבְלְּבָלם

  ?_______________.ִּבְּקׁשּו ֵמַאֲהֹרן ֶׁשַּיֲעֶׂשה ָלֶהםָהֶעֶרב ַרב ַמה 

  ..."ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאֲהרֹן"

  ???ֵאּלּו ְׁשלֹוָׁשה ְּדָבִרים ָעָׂשה ַאֲהֹרן ְּכֵדי ְלַעְּכָבם ִמַּלְחֹטא ְוא ָעָלה ְּבָידוֹ 

  ?ה אַהֲֹרןמַה עָׂשָ  
ָכךְ  ּוֵן ּבְ ֵאיךְ ִהְתּכַ
ְחֹטא ָבם ִמּלַ   ?ּומַה קָָרה לְבַּסֹוף  ?ְלַעּכְ

1  
ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ַאֲהֹרן ָּפְרקּו "

__________________  

"___________________  

  

_____________  
_____________  
_____________  

  

_______________  

  
  

  
  

  ______"ַוִּיֶבן "  2

  

_____________  
_____________  

  

_______________  

3  
ַוִּיְקָרא ַאֲהֹרן ַוֹּיאַמר "

_______"______  

  

_____________  
_____________  

  

_______________  

  

  ?_____________.ּוַמה ָקָרה, ַאַחר ָּכ ִהְכִניס ַאֲהֹרן ֶאת ַהָּזָהב ְלתֹו ָהֵאׁש
 ._________________________ב':ּפֵרּוׁש  ________________א':ּפֵרּוׁש ? ֵאי ֶזה ָקָרה



  ר

  

  

                  - 2 -                    בס"ד  
     

                         
 )?ְוַאַחר ָּכ ִהְטעּו ֶאת כּוָּלם ִעָּמֶהם(ֵמֵאּלּו ִמִּלים לֹוְמִדים ֶׁשִּמי ֶּׁשֵהֵחּלּו ְּבַמֲעֵׂשה ָהֵעֶגל ָהיּו ֵהם ָהֶעֶרב ַרב 

"________________"  

  "?____________________________ָמָחרַלה' ַחג "ְלַמה ֶּבֱאֶמת ִהְתַּכֵּון ַאֲהֹרן ְּכֶׁשָאַמר 

  )?חּוץ ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה(ֵאּלּו עֹוד ְׁשֵּתי ֲעֵברֹות ֲחמּורֹות ָעׂשּו ָׁשם  "מּו ְלַצֵחקַוָּיקֻ "

1   .______________(2.______________(  

ר " הה' ַוְיַדּבֵ   "...ֶאל מֹׁשֶ

  _______.ֵרד ִמ   –   "ַעְּמ____ ִּכי ___ ֵל ? "ָאַמר ְלֹמֶׁשה ְלַאַחר ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ָחְטאּוה' ַמה 

  ?אֹוֵמר ֶׁשֵהם ֶנְחָׁשִבים ָהָעם ֶׁשל ֹמֶׁשהה' ַמּדּוַע  -" ַעְּמִּכי ִׁשֵחת "

_________________________________________________  

  _______________:___ְלֹמֶׁשה. _________________:ְלָעם ִיְׂשָרֵאל -ָרָצה ַלֲעׂשוֹת ה' ַמה 

  "?________________________ְוִיַחר ַאִּפי ָּבֶהםַהִּניָחה ִלי ְוַעָּתה "ֵמַהִּמִּלים ַמה ֵהִבין ֹמֶׁשה 

  ___._____ֵהֵחל לְ  ?ַמה ָעָׂשה ֹמֶׁשה ִמַּיד

  ?____________ִאם ְיַכֶּלה ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאלה' ַמּדּוַע ִיְהֶיה ִחּלּול , ַמה ָאַמר ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ַלה'

_______________________________________________________________  

  "?ְזֹכר ְלַאְבָרָהם"ַמה ִהְתַּכֵּון ֹמֶׁשה ְּכֶׁשָאַמר 

ִנְסיֹונֹות ֶׁשִּנְתַנָּסה ָּבֶהן _____  ְתַרֵחם ֲעֵליֶהם ִּבְזכּות , ַהִּדְּברֹות_____ ִאם ָעְברּו ַעל  א':ֵּפרּוׁש  

  ____).ַוֲעַדִין א ִקֵּבל ֲעֵליֶהן (ָאִבינּו _ ______

  ב':ֵּפרּוׁש 

  _____.ֵּבאּור ____ ֶׁשָּמַסר ֶאת ַעְצמֹו לְ _____ ְזֹכר לְ _____ ִאם ִנְתַחְּיבּו " ְלַאְבָרָהםְזֹכר "

  ______.ֶׁשָּפַׁשט ֶאת ַצָּוארֹו לְ _____ ְזֹכר לְ ______ ִאם ִנְתַחְּיבּו  – "ְלִיְצָחק"

  ____.ֶׁשָּגָלה לְ _____ ְזֹכר לְ ______ ִאם ִנְתַחְּיבּו  –) ְלַיֲעֹקב( "ְלִיְׂשָרֵאל"

ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְת "ָאבֹות ֵאי ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשַּתְׁשִאיר אֹוִתי ג' ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל א ִנּצֹוִלים ִּבְזכּות ְוִאם 

ֲאבֹות א מֹוִעיָלה ְלַהִּציָלם ְּכֶשה' ג' ּות ֶׁשל ְּכלֹוַמר ְזכ - ַרְגַלִים ___ ֲהֵרי ִאם ִּכֵּסא ֶׁשל " ָּגדֹול___ לְ 

  ...? ִּכֵּסא ֶׁשל ֶרֶגל ַאַחת –ּכֹוֵעס ָאז ֵאי אּוַכל ְּלִהְתַקֵּים ַרק ִּבְזכּוִתי 

  ____"ַלֲעׂשוֹת לְ ____ ֲאֶׁשר _____ ַעל הָ ה' ַוִּיָּנֶחם 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  -1-           ____________________ֵׁשםבס"ד  
     

                          

  ִּכי ִתָּׂשאָּפָרַׁשת 

  
  

  ֲעבֹוַדת ַחָזָרה 
  ל"ה –ט"ו פס'  ב"לְלֶּפֶרק 

  
  
  
  
      

  ְׁשִביַרת ַהּלּוחֹות ְוַהֲעָנַׁשת עֹוְבֵדי ָהֵעֶגל
  

   .?___________ֵמַהר ִסיַניַמה ָהָיה ְּבָיָדיו ֶׁשל ֹמֶׁשה ְּכֶׁשָּיַרד 

 ? ַמה ָחַׁשב ְיהֹוֻׁשַע ְּכֶׁשִהְתָקֵרב ִעם ֹמֶׁשה ְלַמֲחֶנה ִיְׂשָרֵאל ְוָׁשַמע ֶאת קֹול ָהָעם ְמִריִעים

  ?ַמה ָעָנה לֹו ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו     .____________________

  :________________________________________ֵּפרּוׁש - _____"  ֵאין קֹול ֲענֹות "

  :_______________________________________ֵּפרּוׁש - _____"  ְוֵאין קֹול ֲענֹות "

  :_______________________________________ֵּפרּוׁש - ___"  _ָאֹנִכי  ____קֹול "

  ? ___________________ת ָהֵעֶגל ְוַהְּמחֹולֹותַמה ָעָׂשה ֹמֶׁשה ְּכֶׁשִהְתָקֵרב ֶאל ַהַּמֲחֶנה ְוָרָאה אֶ 

  .  אֹותֹו ַעד ֲאֶׁשר ַּדק) ____ 2.     אֹותֹו ָּבֵאׁש) ____ 1    ? ַמה ָעָׂשה ֹמֶׁשה ָלֵעֶגל

  ________.________ִהְׁשָקה ְּבַמִים ֵאּלּו ֶאת ) 4   .____ֶאת ַהָּזָהב ַהָּטחּון ַעל ְּפֵני הַ ) ____ 3  

  ?______________________________________________ֹמֶׁשה ֶאת ַאֲהֹרןַמה ָׁשַאל 

  ?_________________________________________________ַמה ָעָנה ַאֲהֹרן ְלֹמֶׁשה

________________________________________________________________  

  ?___________ִמי ִהְתַאְּספּו ֵאָליו  ?   "___  ___  ___"הַמה ִהְכִריז ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְּבַׁשַער ַהַּמֲחנֶ 

ַמה ִצָּוה אֹוָתם ֹמֶׁשה?_________________.  ַמה לֹוְמִדים ִמָּכ .__________________?  

  __________________.____?_ֲהֵרי ָּכל ֵׁשֶבט ֵלִוי א ָחָטא" ִאיׁש ֶאת ָאִחיו"ֵאי ֵהם ָהְרגּו 

  ?______ְלַמה ָזָכה ֵׁשֶבט ֵלִוי ַּבֲעבּור ְמִסירּות ַנְפָׁשם.    ִאיׁש?______ ֵמַעם ִיְׂשָרֵאלּו ַּכָּמה הּוְמת

י    עֹוְבֵדי ָהֵעֶגלָעְנׁשֵ
  ?ֵמֶהם ְׁשלֹוֶׁשת סּוֵגי ַהִּמיתֹות ֶׁשִּנְּתנּו ְלעֹוְבֵדי ָהֵעֶגל "...  (רש"י). ָׁשלֹוׁש ִמיתֹות ִנּדֹונּו ָׁשם"

  : ___________ְוַהְתָרָאהֵיׁש ֵעִדים ִאם 

  (כמו שכתוב בפסוק ל"ה בהמשך הפרק) :____________ֵאין ַהְתָרָאהִאם ֵיׁש ֵעִדים ֲאָבל 

  :________________________________________ֵאין ֵעִדים ְוֵאין ַהְתָרָאהִאם 



  

  

  

  

  - 2-                      בס"ד 
         

ֳחָרת"     "...ַוְיִהי ִמּמָ
  ?________________________________________ַמה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָאַמר ָלָעם ְלָמֳחָרת

ה ֶאל " ב מֹׁשֶ ׁשָ   ?  ַמה ָאַמר ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ַלה'      "...ְויֹאַמרה' ַוּיָ

  ___________. ָּגדֹול ְוֵהם ָעׂשּו ָלֶהם _____  ָהָעם ַהֶּזה ָחָטא 

  ...ָלֶהם ֲהֵרי טֹוב____ ִאם ַאָּתה ... ְוַעְכָׁשו

  _____________________________________.ְוִאם ַאָּתה א מֹוֵחל ָלֶהם ָאז ... ֲאָבל

  ?______________________ֶאת ִמי ִיְמֶחה ִמֵּסֶפר ַהּתֹוָרה, ִיְתָּבַר ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּוה' ַמה ָעָנה 

  ...?ְלֹמֶׁשה ֶׁשִּיְהֶיה ֵמַעְכָׁשו ָוָהְלָאהה' ֵאּלּו ְׁשֵני ְּדָבִרים ָאַמר 

1( ._______________________________________________________ 

2( _______________________________________________________                                                                                                     

ים          אּוֵרי ִמּלִ   ְמֹׁש ַקו ֵּבין ַהִּמיָלה ְלֵפרּוָׁשּה            :ּבֵ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ַהְצָלָחה   !ּבְ

  •ְמֵחִני ָנא 

  •ִּכי ְּבָרע הּוא 

   •ִהְתָּפָרקּו 

  •ַוִּיַחר ַאף 

  •ַוִּיֶזר 

  •ָפֻרַע 

  •ְוִאם ַאִין 

  •ִאם ִּתָּׂשא ַחָּטאָתם 

  •ְלִׁשְמָצה ְּבָקֵמיֶהם 

 

  ֵּבין ָּכל אֹוְיֵביֶהםִלְגנּות  •

  ִּפֵּזר •

  ְוִאם א  •

  ְּבֶדֶר ָרָעה ֵהם הֹוְלִכים ָּתִמיד •

  ִאם ִּתְמֹחל ָלֶהם •

  ִנְתַּגָּלה ְקלֹונוֹ  –ְמֻגֶּלה  •

  הֹוִרידּו ֵמֲעֵליֶהם •

  ָּכַעס •

  ִּתְמַחק אֹוִתי ְּבַבָּקָׁשה •

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            ____________________ֵׁשםבס"ד  
     

                          

  ִּכי ִתָּׂשאָּפָרַׁשת 

  
  

  ְוִסּכּוםַחָזָרה ֲעבֹוַדת 
  ו' – א'פס'  ג"לְלֶּפֶרק 

  
  
  
      

 ...ּוְדָבשׁ  ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ
  

  

  "ִמֶּזה____ ֵל " ? ִצָּוה ֶאת ֹמֶׁשהה' ַמה "...  ֶאל ֹמֶׁשהה' ַוְיַדֵּבר "

  "? ֲעֵלה"ַהֵּפרּוִׁשים ֶׁשל ַהִּמיָלה ב' ָמֵהם 

  א.______________________________. ב.______________________________ 

  __________________?____ְלֹמֶׁשה ֶׁשַּיֲעֶלה ִעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ה'ְלֵהיָכן ָאַמר 

  ?_______________________ְנסּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלִיְׁשַלח ִלְפֵניֶהם ְּכֶׁשִּיּכָ ה' ֶאת ִמי 

  ?ְיָגֵרׁש ֵמֶאֶרץ ְכָנַעןה' ֵאּלּו ֻאּמֹות 

1  .________(2  .________(3  .________(4  .________(5  .________(6.________(  

  ? __________.הָ ֵאיזֹו ֻאָּמה ָהְלָכה ֵמֶאֶרץ ְכָנַען ְלַבד ִמְּבִלי ֶׁשִּיָּלֲחמּו ִאָּתּה ִויָגְרׁשּו

  "______________________". ? ֵאי ְמֹתָאר ַּבָּפסּוק ִׁשְבָחּה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

  "?_________________________________ִּכי א ֶאֱעֶלה ְּבִקְרְּב"ֶהְחִליט ְוָאַמר ה' ַמּדּוַע 

_________________________________________________________________  

  _______. ֵהם ְמֹאד  –" ַוִּיְתַאָּבלּו"?  "ַהָּדָבר ָהָרע ַהֶּזהֶאת "ַמה ֵאַרע ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכֶׁשָּׁשְמעּו 

  ____________________?  ___ַמה הֹוִרידּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַאַחר ַמה ֶשה' ָאַמר ָלֶהם

  _____".וְ "_____ ְּכֶׁשָאְמרּו  -_________ּבְ ? ַהְּכָתִריםֵהיָכן ִקְּבלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְׁשֵני 
 

  :ַמה ּכָתּוב ַּבּתֹוָרה ִּבְמקֹום
  ׁשֹוַפַעת    .:  ________ַלָּבִנים ֶׁשְּל._______:      ְּבתֹוְכ.________:  

  :_______.ְוִהְצַטֲערּו    :______.ַאְׁשִמיד ֹאְת    :___________.ַעְקָׁשן ָּגדֹול  

  ַהר ִסיַני    :________.ְוהֹוִרידּו      :________.ֶּכֶתר ֶׁשְּל._______:  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       ____________________ֵׁשםבס"ד  
     

                          

  ִּכי ִתָּׂשאָּפָרַׁשת 

  
  

  ְוִסּכּוםַחָזָרה ֲעבֹוַדת 
  י"א – 'זפס'  ג"לְלֶּפֶרק 

  
  
  
      

  
  

  

  

 

 

ֲחֶנה... ח ֶאת ָהאֶֹהל ְוָנָטה לֹו ִמחּוץ ַלּמַ ה ִיּקַ   ּומֹׁשֶ
  

  

  

  

  

  .ַלַּמֲחֶנה_____  ? ְוֵהיָכן ִהִּניחוֹ  .  _____ִמַּמֲחֵנה    ?ָהֹאֶהל ֶׁשּלוֹ ֵמֵהיָכן ָלַקח ֹמֶׁשה ֶאת 

  ?_______________.ַמה ַהֶּמְרָחק ֶׁשִהְרִחיק ֹמֶׁשה ֶאת ָאֳהלֹו ֵמַהַּמֲחֶנה

  ???____________________________________________ַמּדּוַע ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָעָׂשה ֹזאת

________________________________________________________________ 

  ____________.?_______ַמּדּוַע ָקָרא לֹו ָּכ  ?  "__________".ֵאי ֹמֶׁשה ָקָרא ָלֹאֶהל ֶׁשּלוֹ 

  ?____________________.)חּוץ ִמֹּמֶׁשה( ֵאּלּו ֲאָנִׁשים ָיְצאּו ּוָבאּו ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד

  "? ֹאֶהל מֹוֵעד"ַמה ָעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ָיָצא ֵמַהַּמֲחֶנה לְ 

  ______________.ַעד ׁשֶ _____ ְּבֶפַתח ָאֳהֵליֶהם ְוִהִּביטּו ַעל _____ 

  ?_______________________________.ּקֹוֶרה ְּכֶׁשֹּמֶׁשה ָהָיה ָּבא ְלֹאֶהל ֶׁשּלוֹ  ַמה ָהָיה

  ?_____________________________________.י ָהיּו ָּכל ָהָעם ִמְׁשַּתֲחִויםָמתַ 

  ה'?_________________________________.ֵאי ַהּתֹוָרה ְמָתֶאֶרת ֶאת ִּדּבּור ֹמֶׁשה ִעם 

ֲחֶנה" ב ֶאל ַהּמַ   "?ְוָׁשב ֶאל ַהַּמֲחֶנה"ָמֵהם ְׁשֵני ַהֵּפרּוִׁשים ֶׁשל    "...ְוׁשָ

1______(._______________________________________________________  

2._____________________________________________________________ (  

  ?________________ֵמֵהיָכן א ָהָיה ַסר ְיהֹוֻׁשַע ְמָׁשֵרת ֹמֶׁשה

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_________     ________ֵׁשם                          - 1-                בס"ד  
     

                          

  ִּכי ִתָּׂשאָּפָרַׁשת 

  
  

  ְוִסּכּוםַחָזָרה ֲעבֹוַדת 
  י"ז – א'פס'  ד"לְלֶּפֶרק 

  
  
  
        
 

 

 

ָסל  ֵני ְלךָ    ּפְ ִראׁשֹוִנים ֲאָבִנים ֻלחֹת ׁשְ   ּכָ
  

  

  ?______________________ִצָּוה ֶאת ֹמֶׁשה ֶׁשַּיֲעֶׂשהה' ַמה "... ְּפָסל ְלֶאל ֹמֶׁשה ה' ַוֹּיאֶמר "

  ?_______________________________ ָרָצה ֶׁשַּדְוָקא ֹמֶׁשה ָיִכין לּוחֹות ֲחָדִׁשיםה' ַמּדּוַע 

  _____________?___ֵמֵהיָכן ָהְיָתה לֹו ֶאֶבן זּו?____________. ִמַּמה ֹמֶׁשה ָּבָנה ֶאת ַהּלּוחֹות

  ?_________________________________________.ִמַּמה ִנְתַעֵּׁשר ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו

  ?_____.ִמי ִיְכֹּתב ַעל ַהּלּוחֹות ֶאת ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות

  ?_________________ֶאת ֹמֶׁשה ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְלַאַחר ֶׁשִּיְפֹסל ֶאת ְׁשֵני לּוחֹות ַהְּבִריתה' ַמה ִצָּוה 

  ?________ְלִמי ֻמָּתר ַלֲעלֹות ָלָהר

  ?_________________________________.ְלִמי ָאסּור ַלֲעלֹות ּוְלֵהָראֹות ְּבָכל ָהָהר

  "?______________________________________.ְוִאיׁש א ַיֲעֶלה ִעָּמ"ִצָּוה ה' ַמּדּוַע 

  ?______________________ַמה ָעָׂשה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֻמְקָּדם ַּבֹּבֶקר"... ֹמֶׁשה ַּבֹּבֶקר ַוַּיְׁשֵּכם"
   

ֲעבֹר  ְקָראה' ַוּיַ ָניו ַוּיִ   ...ַעל ּפָ

  השלם את י"ג מידות של רחמים.

1  .___(2  .___(3  .___ (4  ._____(5  ._____(6_( .________7___ (  .____8._____(  

9______( .________10 ._________(11  ._____(12  .______(13.______(  

  .____?_____זֹוֵכר ְוׁשֹוֵמר ֶאת ַהֲחָסִדים ֶׁשְּבֵני ָאָדם ָעׂשּוה' ְלַכָּמה ּדֹורֹות 

  ?_________.זֹוֵכר ְוׁשֹוֵמר ֶאת ָהֲעֹונֹות ֶׁשָאָדם ָעָׂשה ּוַמֲעִניׁש ַעל ֶזה ֶאת ָּבָניוה' ְלַכָּמה ּדֹורֹות 

  ?____________.ִמַּמה הּוא ְמַנֵקהּו?_______________. ְמַנֶּקהה' ֶאת ִמי 

  :________________.א ְיַנֶּקהה' ֶאת ִמי 

  .ִּבְתׁשּוָבה ה' סֹוֵלַח ֲעֵליֶהן ִעם ָחְזרּוסּוֵגי ָהֲעֵברֹות שֶ ג' ַהְסֵּבר ֶאת 

  :___________.ֲחָטָאה:_____________________.  ֶּפַׁשע:__________.  ָעֹון



  

            - 2-                בס"ד  
     

  

   

  ?______________________.ַמה ִמֵהר ֹמֶׁשה ַלֲעׂשֹות ְלַאַחר ֶשה' ָעַבר ַעל ָּפָניו ְוָקָרא

  ?ִמּדֹות ֶׁשל ַרֲחִמיםי"ג ַהְסֵּבר ֶאת ַּבָּקׁשֹות ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֵמה' ְלַאַחר ֶׁשָּקָרא ְלָפָניו ֶאת 

  ":________________________________________________ְּבִקְרֵּבנּוה' ֵיֶל ָנא "

  ":_______________________________________________________ּוְנַחְלָּתנּו"

  ?_________________ ִעם ִמי א ִיְכְרתּו ְּבִרית ְּכֶׁשָּיבֹואּו ָלָאֶרץ, ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלה' ַמה ַמְזִהיר 

  ?ַלֲעׂשֹות ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשָּלֶהםה' ַמה ִצָּוה 

 :_______.ֲאֵׁשָריו) 3:______.  ַמֵּצֹבָתם) 2:______.  ִמְזְּבֹחָתם )1

  ?__________________________________.ִאם ִיְכְרתּו ִעָּמם ְּבִרית"ו ַמה ָיכֹול ִלְקרֹות חַ 

  

  :ֵּבאּוֵרי ִמִּלים

  _________.ְוִנַּצְבָּת     )____________.ַלֹּבֶקר( ֶוְהֵיה ָנכֹון      ___________.ְל ְּפָסל

  __________.ַוִּיֹּקד    _______.ֹנֵצר    __________________.ֶאֶר ַאַּפִים

  __________.ֹגֵרׁש  ________.ֹנֵׂשא  _____________.ְלמֹוֵקׁש

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  בס"ד  
  
  
  
  

  

  
  'ו', זפס'  ל"דַחָזָרה ְלֶּפֶרק ֲעבֹוַדת   ִּכי ִתָּׂשא ָּפָרַׁשת 

  
  

  

  

  .ִמּדֹות ְלֵפרּוָׁשםי"ג ַהֲעֵבר ַקו ֵּבין 
  • ה'  

  • ה'

  •  ֵקל

  • ַרחּום

  • ְוַחּנּון

ִים   • ֶאֶרְך ַאּפַ

•   ְוַרב ֶחֶסד

  • ֶוֱאֶמת

     נֵֹצר ֶחֶסד

  • ָלֲאָלִפים -

א ָעֹון   • נֹׂשֵ

ע   • ָוֶפׁשַ

ָאה   • ְוַחּטָ

ה  •  ְוַנּקֵ

  )אּוַלי ַיֲעֶׂשה ְּתׁשּוָבה(ַמֲאִרי ַּכַעס 

  ֶנֱאָמן ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר טֹוב ַלַּצִּדיִקים

  סֹוֵלַח ְלָאָדם ֶׁשעֹוֶׂשה ֲעֵברֹות ְּבֵמִזידה' 

  ִמָּדה ֶׁשל ַרֲחִמים –ְמַרֵחם 

  ...)ְלִמי ֶּׁשֵאין ְזֻכּיֹות(ַמְרֶּבה ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד 

  ִמַּדת ָהַרֲחִמים ִלְפֵני ֶׁשֶּיְחָטא ָהָאָדם

  ִמָּדה ֶׁשל ַרֲחִמים

  סֹוֵלַח ְלָאָדם ֶׁשעֹוֶׂשה ֲעֵברֹות ְּבׁשֹוֵגגה' 

  ְמַנֶּקה ֶאת ַהֵחְטא ְלַגְמֵרי ְלָׁשִבים ִּבְתׁשּוָבה

ם עֹוֶׂשה ַאְלַּפִים ׁשֹוֵמר ֶאת ַהֶחֶסד ֶׁשָאדָ ה' 

  ּדֹורֹות

  .ִמַּדת ָהַרֲחִמים ַאֲחֵרי ֶׁשֶּיְחָטא ָהָאָדם ְוָיׁשּוב

  נֹוֵתן ַמְּתַנת ִחָּנם

  .סֹוֵלַח ְלָאָדם ֶׁשעֹוֶׂשה ֲעֵברֹות ְּכֵדי ְלַהְכִעיסה' 

  
  

  "?_______________________________א ְיַנֶּקהה' "ֶאת ִמי 

 )?_____ ֶׁשַּגם חֹוְטִאים(ַמֲעִניׁש ֶאת ְּבֵניֶהם זֹוֵכר ֶאת ָעוֹון ָהָאבֹות ּוה' ְלַכָּמה ּדֹורֹות 

  

ַהְצָלָחה~~~   . ~~~ּבְ

ל ַרֲחִמיםי"ג      ִמּדֹות ׁשֶ



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            -1-           ____________________ֵׁשםבס"ד  
                          

  ִּכי ִתָּׂשאָּפָרַׁשת 

  
  

  ְוִסּכּוםַחָזָרה ֲעבֹוַדת 
  כ"ו– י"חפס'  ד"לְלֶּפֶרק 

  
  
  
  

  ַהַּמּצֹות    ַחג 
  ?__________________.ַמה ָאסּור ֶלֱאכֹול ּבוֹ ?__________.  ַּכָּמה ָיִמים הּוא ַחג ַהַּמּצֹות

  ____________________________________. )ח(שמות יב, י? ֶלֱאכֹול ַמּצֹותַחָּיִבים ַהִאם 

  ?___________________.ַמּדּוַע ִּבְזַמן ֶזה ַּדְוָקא?_________.  ְּבֵאיזֹו עֹוָנה ַחל ַחג ַהֶּפַסח

  "?__________________________ַּדם ִזְבִחיא ִתְׁשַחט ַעל ָחֵמץ "ַמה לֹוְמִדים ֵמַהִּמִּלים 

  ___________________אֹו לְ ____________ אֹו לְ _____ אֹו לְ ? ְלִמי ַאְזָהָרה זֹו ְמיֶֻעֶדת

  _____._____________________? ֶאת ַמה ָאסּור ְלַהְׁשִאיר ַלֹּבֶקר

  "______________________________"? ֵמֵאּלּו ִמִּלים לֹוְמִדים ֹזאת

  בּועֹותַחג ַהּׁשָ
  ?_______________________________________ִמְנָחה ַמְקִריִבים ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹותֵאיזֹו 

  ?________________________________ַמה עֹוד ְמִביִאים ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֶּבָחג ַהָּׁשבּועֹות

  ________._____ֵּפרֹות ִמ ? ְלָהִביא ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁשֵאּלּו ֵּפרֹות ְצִריִכים 

  )________.7)_______. 6)_____.  5)_____.  4)_____.  3)_____.  2)_____.  1: ְוֵאּלּו ֵהן

  

  

  

  ַהּסֻּכֹות     ַחג 
  ?__________________.ַמּדּוַע ִנְקָרא ָּכ?_____________. ֵאי ִנְקָרא ַחג ַהֻּסּכֹות ַּבּתֹוָרה

  

ה ָלֶרֶגל   ...ֲעִלּיָ
  _. ?___ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁשה' ַּכָּמה ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ְצִריִכים ְלֵהָראֹות ִלְפֵני 

  ה'?______. ִעם ַמה ָצִרי ְלַהִּגיַע ֶאל   _____.ּוְבַחג הַ _____ ּוְבַחג הַ _____ ְּבַחג הַ 

  __________"____? "_____ֶׁשָאסּור ְלַהִּגיַע ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְלא ָקְרָּבןֵמֵאּלּו ִמִּלים לֹוְמִדים 

  ___________________________________?ְרָגִלים ֶׁשָּבֶהם ָיבֹואּו ֵאָליוג' ָקַבע ה' ַמּדּוַע 

  ____________________ ל?___גֶ ֶר לָ ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשא ִיְקֶרה ִּבְזַמן ֶׁשֵהם ַיֲעלּו ה' ַמה ִהְבִטיַח 



  

  

  

  

  

  

  

            - 2-                    בס"ד  
                          

  
  
  
  

  ...ּכָל ּפֶֶטר ֶרֶחם לִי
  ?ֵאילּו ְּבכֹוִרים ְקדֹוִׁשים ַלה'

 ._____ְּבכֹור ) 3____.   וְ ____ ְּבכֹור ) 2.   ____ְּבכֹור  )1

  ?ַמה ִּדיֵניֶהם

  ?ַמה עוִֹׂשים ִעּמוֹ   :סּוֵגי ַהְּבכוֹרוֹת

כֹור ָאָדם   )ַלֹּכֵהן________ (ּפֹוִדים אֹותֹו ּבְ   ּבְ

ה כֹור ׁשֹור ָוׂשֶ   אֹותֹו ַלה'______ ָצִרי לְ   ּבְ

  ְבכֹור ֲחמֹור
  ____ְונֹוְתִנים אֹותֹו לַ ____ ּפֹוִדים אֹותֹו ּבְ 

  ____. ְוֶזה ֻחִּלין לַ 

  

  ?_______________________________ַהִּדין ִאם א ָּפָדה ֶאת ַהֲחמֹור ַמה

  ?_____________________________________.ַמּדּוַע ָצִרי ַלֲהרֹוג אֹותוֹ 

  

  "?___________________________א ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמוֹ "ַמה לֹוְמִדים ֵמַהִּמִּלים 

  )?______________________________________חּוץ ִמְּגִדי(ַמה ִּדין ְׁשָאר ְּבַׂשר ְּבֵהָמה 

  

        

        ????????????............איך כתוב בתורהאיך כתוב בתורהאיך כתוב בתורהאיך כתוב בתורה

  :_______.ַהְּזָכִרים ֶׁשְּל  ____.:__ַּתְחֹּת לֹו ֶאת ָהֹראׁש ֵמַהעֹוֶרף  : ______.ְּבכֹור

  __.:____ָקְרָּבן    :________.ְלַהְׁשִאירא   :________.)ֶאת ַאְרֶצ(ִיְרֶצה ָלַקַחת 

  

  

  !!!ְּבַהְצָלָחה

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            ____________________ֵׁשםבס"ד  
     

                          

  ִמְבָחן ְּבֻחָּמׁש

  

  ִּכי ִתָּׂשאָּפָרַׁשת 

  
  

  ל"ה –ט"ו פס'  ב"לֶּפֶרק 
  

  
  
  
      

 ?______________________ַמה ָחַׁשב ְיהֹוֻׁשַע ְּכֶׁשָּׁשַמע ֶאת ַהּקֹולֹות ִמַּמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל )1

 ________________________________?___ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָׁשַבר ֶאת ַהּלּוחֹות ַמּדּועַ  )2

 )___________________2)__________________ 1? ַמה ָעָׂשה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָלֵעֶגל )3

3  __________________(4___________________(  

 ___?_____ִמי ִהְתַאְּספּו ֵאָליו  ___  ___" ?   "___ ַמה ִהְכִריז ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְּבַׁשַער ַהַּמֲחֶנה )4

 ?_________________________________________ַמה ָאַמר ָלֶהם ֹמֶׁשה ַלֲעׂשֹות )5

 ________________?ַּבֲעבּור ְמִסירּות ַנְפָׁשםֵהם ָזכּו ְלַמה  )6

  ?ְׁשלֹוֶׁשת סּוֵגי ַהִּמיתֹות ֶׁשִּנְּתנּו ְלעֹוְבֵדי ָהֵעֶגלָמֵהם  )7

  : ___________ֵיׁש ֵעִדים ְוַהְתָרָאהִאם 

  :____________ ֵאין ַהְתָרָאהִאם ֵיׁש ֵעִדים ֲאָבל 

  :________________________________________ֵאין ֵעִדים ְוֵאין ַהְתָרָאהִאם 

  ?_____________________________ִּבְׁשִביל ַמה ָעָלה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ַלה' ַּבַּפַעם ַהְּׁשִנָּיה )8

 ?____________________ִיְתָּבַר א ִיְסַלח ְלָעם ִיְׂשָרֵאלה' ַמה ִּבֵּקׁש ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִאם  )9

 _____________________? __ִמי ֵיֵל ִלְפֵני ִעם ִיְׂשָרֵאל, ָאַמר ְלֹמֶׁשהה' ַמה  )10

  

ה ַהְצָלָחה ַרּבָ   !!!ּבְ

  

  

  

 _____________חתימת הורים:__ ____________________________ציון:______


