בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת כִּ י ִת ָשּׂא
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק ל"א
סוּקים א'-י"א
פְּ ִ

הַ ּ ְממֻ ִ ּנים ַעל ֲע ִׂש ַ ּית הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָכן

אֶ ת ִמי אָמַ ר ה' לְ מ ֶֹשׁה ֶשׁהוּא ִמינָהּ ַלע ֲִשׂיַּת וּבְ ִניַּת הַ ִמּ ְשׁכָּן?
אֶ ת _______ בֶּ ן ____ בֶּ ן ___ִ ,מ ֵשּׁבֶ ט ______
בְּ מַ ה ה' ִמלֵּא אוֹת ֹו?
 (1בְּ _______ .פֵּ רוּשׁ______________________________:
 (2וּבִ ______ .פֵּ רוּשׁ______________________________:
 (3וּבְ ______ .פֵּ רוּשׁ______________________________:
"וּבְ כָל ______"  -ל ַָדעַ ת ַלעֲשׂוֹת ֶאת כָּ ל הַ _______.
לְ ֵשׁם מַ ה צָ ִריֶ את רוּחַ הַ קּ ֶֹדשׁ עֲבוּר ְבּ ִניַּת הַ ִמּ ְשׁכָּן?_____________________________
אֵ לּוּ ְמלָאכוֹת ְמפָ ֶרטֶ ת הַ תּו ָֹרה ֶשה' נָתַ ן ַדּעַ ת לִ בְ צַ לְ אֵ ל ַלעֲשׂוֹתָ ם?
"ל ְַחשֹׁב _____"  -אֲ ִריגַת מַ ע ֲֵשׂה _____
" ַלעֲשׂוֹת )עֲבוֹדוֹת( בַּ _____ וּבַ ____ וּבַ ______".
"וּבַ חֲ ר ֶֹשׁת )אָ ָמּנוּת( ___ לְ מַ את" – לְ מַ את _____ טוֹבוֹת בְּ תוֹ הַ ִמּ ְשׁבְּ צוֹת.
"וּבַ חֲ ר ֶֹשׁת ___"
לְ ִמי עוֹד ה' נ ַָתן חָ כְ מָ ה כְּ ֵדי ֶשׁ ַיּ ֲעזֹר לִ בְ צַ לְ אֵ ל בַּ ע ֲִשׂיַּת הַ ִמּ ְשׁכָּן?
לְ ______ בֶּ ן ______ִ ,מ ֵשּׁבֶ ט___.

וְ עוֹד ְשׁאָר כָּל חַ כְ ֵמי ___"  -נּ ַָת ִתּי בָּ הֶ ם חָ כְ מָ ה...

בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת כִּ י ִת ָשּׂא
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק ל"א
סוּקים י"ב -י"ז
פְּ ִ

ש ּ ָבת...
ש ְמר ּו ְּבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת הַ ּ ׁ ַ
ְו ׁ ָ
ירת הַ ַשּׁבָּ ת?
מַ דּוּעַ לְ אַחַ ר ֶשׁ ִצּוָּ ה ה' עַ ל בְּ ִניַּת הַ ִמּ ְשׁכָּןִ ,צוָּ ה אֶ ת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל עַ ל ְשׁ ִמ ַ
____________________________________________________________
מַ ה עָ נְ שׁ ֹו ֶשׁל הַ ְמּחַ לֵּל אֶ ת הַ ַשּׁבָּ ת?
כְּ ֶשׁיֵּ שׁ עֵ ִדים וְ הַ ְת ָראָה ._________________:כְּ ֶשׁאֵ ין עֵ ִדים וְ הַ ְת ָראָה_______________:

יעי________________"
" ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים _______________ ּו ַב ּי ֹום ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
מַ דּוּעַ הַ תּו ָֹרה כָּפְ לָה וְ כ ְָתבָ ה " ַשׁבָּ ת ַ -שׁבָּ תוֹן"?__________________________________
הֵ יכָן ָכּתוּב ַרק " ַשׁבָּ תוֹן"?_____ .מַ דּוּעַ ?____________________________________
בְּ אֵ יזֶ ה יוֹם )חוּץ ִמ ַשּׁבָּ ת( גַּם כֵּן ָכּתוּב " ַשׁבָּ ת ַשׁבָּ תוֹן"?_______ לְ ל ְַמּ ֵדנוּ ֶשׁגַּם בְּ יוֹם זֶ ה אָסוּר
ַלעֲשׂוֹת אַף _____ וְ גַם א _____ לְ צ ֶֹרֹ אכֶל _____.

עולָ ם"
ש ָר ֵאל ___ ִהיא לְ ֹ
" ּ ֵבינִ י ּו ֵבין ְּבנֵי יִ ְ ׂ
וּמנוּחָ תָ הּ?
ירת הַ ַשּׁבָּ ת ְ
מָ הֵ ם ב' הַ ִסּימָ נִים ֶשּׁרו ִֹאים עַ ל יְ ֵדי ְשׁ ִמ ַ
סִ ָ
אות ּ ֵבינִ י ּו______" - ...לָ ַד ַעת" – כְּ ֵדי ֶשׁכָּל ____ הָ ע ֹולָם י ְֵדעוּּ ִ " ,כי
אשוֹ ן) :פס' י"ג( " ִ ּכי ֹ
ימן ִר ׁ

ימן ֶשה' בָּ חַ ר בָּ נוּ לְ עָ ם.
אֲ נִ י _________" ֶ -שׁ ִאם ה' נ ַָתן לָנוּ ֶאת יוֹם ְמנוּחָ ת ֹו )אֶ ת הַ ַשּׁבָּ ת( זֶ ה ִס ָ
סִ ָ
אות ִהוא לְ _______" וּמַ הוּ הַ ִסּימָ ן??? " ִ ּכי ׁ ֵש ׁ ֶשת___
ימן ׁ ֵש ִני) :פס' י"ז( " ּ ֵבינִ י ּו___ ְּבנֵי ______ ֹ

__________________" ֶ -שה' ____ אֶ ת הָ ע ֹולָם בְּ ____ י ִָמים וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י ___________

בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת כִּ י ִת ָשּׂא
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק ל'
סוּקים י"ז – כ"א
פְּ ִ

הַ ִּכ ּי ֹור ְוכַ נּ ֹו
ִממַּ ה הָ יָה עָ שׂוּי הַ כִּ יּוֹר? ִמ____
מַ ה הָ יָה ִמ ַתּחַ ת ַלכִּ יּוֹר?________ ִממַּ ה הוּא הָ יָה עָ שׂוּי? ִמ____
לְ מַ ה עָ שׂוּ אֶ ת הַ כִּ יּוֹר?____________
הֵ י ָכן ִהנִּיחוּ אֶ ת הַ כִּ יּוֹר? בֵּ ין_________ לְ ________ .צָ מוּד לְ צַ ד ______.
" וְ ָרחֲ צוּ אַהֲ רֹן וּבָ נָיו ִממֶּ נּוּ אֶ ת יְ דֵ יהֶ ם וְ אֶ ת ַרגְ לֵיהֶ ם"
אֵ יַ רחֲ צוּ אַהֲ רֹן וּבָ נָיו אֶ ת יְ ֵדיהֶ ם וְ ַרגְ לֵיהֶ ם? ______
אֵ י זֶ ה יִ ָתּ ֵכן?_____________________________________________
מָ תַ י אַהֲ רֹן וּבָ נָיו חַ יָבִ ים לִ ְרחֹץ אֶ ת יְ ֵדיהֶ ם וְ ַרגְ לֵיהֶ ם בַּ כִּ יּוֹר?
 (1כְּ ֶשׁ ִנּכְ נ ִָסים ַלעֲבו ָֹדה בְּ ___________
 (2כְּ ֶשׁ ִנּגּ ִָשׁים אֶ ל הַ __________ ֶל_____________
מַ ה ִדּינ ֹו ֶשׁל הַ כֹּהֵ ן שֶׁ א ָרחַ ץ אֶ ת י ָָדיו וְ ַרגְ לָיו לִ פְ נֵי עֲבו ָֹדת ֹו?_______________
"וְ הָ יְ תָ ה לָהֶ ם חֹק ע ֹולָם" מַ הוּ הַ חֹק לְ ע ֹולָם? ________________________
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בס"ד ֵשׁם__________________:

פָּ ָר ַשׁת כִּ י ִת ָשּׂא
עֲבו ַֹדת חֲ זָ ָרה לְ פֶ ֶרק ל'
סוּקים כ"ב – ל"ג
פְּ ִ

ֶׁש ֶמן הַ ִּמ ְ ׁשחָ ה
ה' ְמצַ וֶּ ה אֶ ת ____ ַרבֵּ נוּ ֶשׁיִּ ַקּח __ סוּגֵי בְּ ָשׂ ִמים.

ש ִמים
מות הַ ְּב ָׂ
ש ֹ
ֵׁ

ַמה ִמ ְׁש ָק ָלם?

____________(1

____ ְשׁ ָקלִ ים כֶּסֶ ף

____________(2

מַ חֲ ִצית ֹו ____ ְשׁ ָקלִ ים כֶּסֶ ף
וְ כָל הַ כַּמּוּת ִהיא___ ְשׁ ָקלִ ים כֶּסֶ ף

____________ (3

____ ְשׁ ָקלִ ים כֶּסֶ ף

____________(4

____ ְשׁ ָקלִ ים כֶּסֶ ף

מַ דּוּעַ בְּ ִקנְּ מָ ן-בֶּ ֶשׂם ָכּתוּב בַּ פָּ סוּק ַרק אֶ ת הַ ִמּ ְשׁ ָקל ֶשׁל מַ חֲ צִ ית מֵ הַ כַּמּוּת וְ א ֶאת הַ ִמּ ְשׁ ָקל הַ כּ ֹולֵל
ֶשׁל כָּל הַ ַכּמּוּת? כִּ י ה' ָרצָ ה ֶשׁמּ ֶֹשׁה יִ ְמדּוֹד ֶאת הַ ִקּ ְנּ ָמן בֶּ ֶשׂם בִּ ְשׁ ֵתּי _____ כְּ ֵדי ֶשׁיִּ ְהיֶה ְקצָ ת יוֹתֵ ר
ידה.
ִקנְּ מָ ן ִמ ְשּׁאָר הַ בְּ ָשׂ ִמים כִּ י כְּ ֶשׁעו ִֹשׂים __ ְמ ִדידוֹת נ ְִשׁאַר ְקצָ ת יוֹתֵ ר בְּ כָל ְמ ִד ָ
)שׁ ָשּׁוֶ ה ___ מָ עָ ה(
בְּ ִמ ְשׁ ָקל ֶשׁל אֵ יזֶ ה ֶשׁ ֶקל מָ ְדדוּ אֶ ת הַ בְּ ָשׂ ִמים? בְּ ֶשׁ ֶקל הַ _____ ֶ
ֹשׁה ל ַָקחַ ת לְ ֶשׁמֶ ן ַה ִמּ ְשׁחָ ה? "___"  ___ -לֻגִּ ין ֶשׁמֶ ן.
כַּ מָּ ה ֶשׁמֶ ן זַיִ ת צָ ִרי מ ֶ

שמֶ ן הַ ּ ִמ ְׁשחָ ה:
הֲכָ נַ ת ׁ ֶ
 (1מ ֶֹשׁה ל ַָקח כָּל ____ ְבּנִפְ ָרד וְ טָ חַ ן אוֹת ֹו.
 (2אַחַ ר כָּ הוּא ל ַָקח אֶ ת כָּל הַ _____ הַ ְטּחוּנִ ים וְ עִ ְרבְּ בָ ם בְּ ____.
 (3אֶ ת ָכּל הַ בְּ ָשׂ ִמים מ ֶֹשׁה ָשׂם ְבּתוְֹ קעָ ָרה עִ ם ___ ְצלוּלִ ים.
 (4אַחַ ר כָּ הו ִֹסיף לְ תוֹ הַ מַּ יִ ם אֶ ת ְשׁנֵים עָ ָשׂר ____ ֶשׁל הַ ֶשּׁ ֶמן זַ יִ ת.
 (5וּבִ ְשּׁלָם עַ ל הַ ___.
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בס"ד
אֶ ת מַ ה מָ ַשׁח מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ בְּ ֶשׁ ֶמן הַ ִמּ ְשׁחָ ה?

ּו ָמ ׁ ַש ְח ּ ָת ּב ֹו ֶאת...
________________(2

 _________(3וְ אֶ ת כָּל____.

________________(1

 _________(4וְ אֶ ת כָּל____________________ (5 .

 _________(6וְ אֶ ת כָּל____.

.__________________(7
עַ ל יְ ֵדי הַ ְמּ ִשׁיחָ ה הַ זּ ֹו כָּל הַ ִמּ ְשׁכָּן וְ ֵכלָיו יִ ְהיוּ ____ ָקּ ָד ִשׁים וְ ָכל מַ ה ֶשׁיִּ כָּ נֵס לְ ת ֹוכָם יִ ְת ַק ֵדּשׁ וְ יִ פָּ סֵ ל
בְּ לִ ינָה וכו'
אֶ ת ִמי עוֹד צָ ִרי מ ֶֹשׁה לְ ַק ֵדּשׁ עַ ל יְ ֵדי ֶשׁיִּ ְמ ַשׁח אוֹתָ ם בְּ ֶשׁ ֶמן הַ ִמּ ְשׁחָ ה?
__________________.
מֵ אֵ לּוּ ִמלִּ ים בְּ פָ סוּק ל"א לו ְֹמ ִדים ֶשׁ ֶשּׁ ֶמן הַ ִמּ ְשׁחָ ה נ ְִשׁאַר לֶעָ ִתיד לָבוֹא? "_______________".
אֵ לּוּ ְשׁ ֵתּי אַזְ הָ רוֹת כְּ תוּבוֹת בַּ תּו ָֹרה בְּ עִ ְניַן ֶשׁמֶ ן הַ ִמּ ְשׁחָ ה?
________________________________(1
________________________________(2
מַ ה הָ ֹענֶשׁ לְ ִמי ֶשׁעוֹבֵ ר עַ ל הָ אַזְ הָ רוֹת הַ לָּלוּ? _________

בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת כִּ י ִת ָשּׂא
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק ל'
סוּקים ל"ד-ל"ח
פְּ ִ

ְקט ֶֹרת הַ ּ ַס ִּמים
כַּמָּ ה סוּגֵי בְּ ָשׂ ִמים יֵשׁ?___ כַּמָּ ה סוּגֵי בְּ ָשׂ ִמים ָכּתוּב בַּ פָּ סוּק ֶאת ְשׁמָ ם?___
וְ אֵ לּוּ הֵ ם? __________(4 __________(3 _________(2 ________(1
"בַּ ד בְּ בַ ד יִ ְהיֶה"  -הַ ִמּ ְשׁ ָקל ֶשׁלָּהֶ ם יִ ְהיֶה ___.
הַ ִמּ ְשׁ ָקל ֶשׁל אֵ לּוּ בְּ ָשׂ ִמים יִ ְהיֶה ָשׁוֶ ה? _______________וּמַ ה ִמ ְשׁ ָקלָם?____ מָ נֶה ָכּל אֶ חָ ד.
של הַ ְ ּקט ֶֹרת:
ש ִמים ׁ ֶ
ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל ַּב ִּסדּ וּר ְ ּב" ּ ִפ ּטוּם הַ ְ ּקט ֶֹרת" וְ הַ ְ ׁשלֵם אֶ ת ְ ׁשמוֹ ת  11הַ ְ ּב ָ ׂ

ּ ִפ ּט ּום ַה ְּקט ֶֹרת
____ (5

 (1הַ צּ ֳִרי )=נָטָ ף(
 (2וְ הַ _____ )= ְשׁחֵ לֶת(
 (3הַ ______
 (4וְ הַ ______

 כָּל אֶ חָ דִמ ְשׁ ָקל __ מָ נֶה

 ( 6ו_____
_____ - _____(7

-

כל אחד

משקל __ מנה.

 (8ו_______.
 (9הַ ______ ָ __ -מנֶה
 __ - _______ (10מָ נֶה
 (11וְ _______ ָ __ -מנֶה

עַ ל ֵאיזֶ ה ִמזְ בֵּ חַ מַ ְק ִט ִירים ֶאת הַ ְקּט ֶֹרת?_________
ירה אוֹתָ נוּ הַ תּו ָֹרה?_______________________________________
אֵ יז ֹו אַזְ הָ ָרה מַ זְ ִה ָ
מַ ה הָ ֹענֶשׁ לְ ִמי ֶשׁעו ֶֹשׂה ְקט ֶֹרת כְ ַמ ְתכֻּנְ ָתּהּ?___________.

בס"ד ֵשׁם____________________
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פָּ ָר ַשׁת כִּ י ִת ָשּׂא
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק ל"ב
סוּקים א' -י"ד
פְּ ִ

ֹשה ַר ּ ֵבנ ּו
חֵ ְטא הָ ֵעגֶ ל ּו ְת ִפ ּלַת מ ׁ ֶ
מָ ַתי מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ עָ לָה לְ הַ ר ִסינַי לְ ַקבֵּ ל אֶ ת לוּחוֹת הַ בְּ ִרית? _________.
בְּ עוֹד כַּמָּ ה י ִָמים אָמַ ר מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ לְ עָ ם יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁיּ ְַחזֹר? ___ יוֹם.

"וַ ּי ְַרא ָה ָעם ִ ּכי ב ׁ ֵֹש ׁש מ ׁ ֶֹשה לָ ֶר ֶדת ִמן ָה ָהר"
ירת הַ _____.
מַ דּוּעַ בֶּ אֱ מֶ ת הָ יָה נ ְִראָה לָעָ ם ֶשׁמּ ֶֹשׁה מֵ אַחֵ ר ִמלּ ֶָר ֶדת מֵ הַ ר ִסינָי? כִּ י טָ עוּ בִּ ְספִ ַ
מַ ִהי הָ יְ תָ ה טָ עוּתָ ם?__________________________________________________.
מַ דּוּעַ ז' בְּ ִסיוָ ן ֵאינ ֹו נ ְֶח ָשׁב ִמן הַ ִמּ ְניָן?_______________________________________.
מַ ה עָ ָשׂה הַ ָשּׂטָ ן כְּ ֵדי לְ בַ לְ בְּ לָם?____________________________________________.
מַ ה הָ עֶ ֶרב ַרב בִּ ְקּשׁוּ ֵמאַהֲ רֹן ֶשׁ ַיּע ֲֶשׂה לָהֶ ם?_______________.

ֹאמר אֲ לֵ ֶהם ַאהֲ רֹן"...
"וַ ּי ֶ
אֵ לּוּ ְשׁלו ָֹשׁה ְדּבָ ִרים עָ ָשׂה אַהֲ רֹן כְּ ֵדי לְ עַ כְּ בָ ם ִמלּ ְַחטֹא וְ א עָ לָה בְּ יָד ֹו???

1

מַה עָׂשָה אַהֲ ן?

אֵ יך ְ הִ ְת ּ ַכ ּו ֵן ּ ְבכָ ך ְ
ְלעַ ּ ְכבָ ם ִ
לחְ טֹ א?
מ ַּ

ּומַה קָה לְבַּסֹוף?

"וַ יֹּאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם אַהֲ רֹן פָּ ְרקוּ
__________________
___________________"

_____________
_____________
_____________

_______________

אַחַ ר כִָּ הכְ נִיס אַהֲ רֹן אֶ ת הַ זָּ הָ ב לְ תוֹ הָ אֵ שׁ ,וּמַ ה ָק ָרה?_____________.
אֵ י זֶ ה ָק ָרה? ּפֵרּוׁש א'ּ ________________:פֵרּוׁש ב'._________________________:
_____________
"וַ יִּ בֶ ן ______"
_______________
_____________

2
3

"וַ יִּ ְק ָרא אַהֲ רֹן וַ יֹּאמַ ר
_____________"

_____________
_____________

_______________
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בס"ד

ר
ים לו ְֹמ ִדים ֶשׁ ִמּ י ֶשּׁהֵ חֵ לּוּ בְּ מַ ע ֲֵשׂה הָ עֵ גֶל הָ יוּ הֵ ם הָ עֶ ֶרב
מֵ אֵ לּוּ ִמלִּ

ַרב )וְ אַחַ ר כִָּ ה ְטעוּ אֶ ת כוּלָּם עִ מָּ הֶ ם?(

"________________"
לְ מַ ה בֶּ אֱ ֶמת ִה ְת ַכּוֵּ ן אַהֲ רֹן כְּ ֶשׁאָמַ ר "חַ ג לַה' מָ חָ ר"?____________________________
"וַ יָּקֻ מוּ לְ צַ חֵ ק" אֵ לּוּ עוֹד ְשׁ ֵתּי עֲבֵ רוֹת חֲ מוּרוֹת עָ שׂוּ ָשׁם )חוּץ מֵ עֲבו ָֹדה זָ ָרה(?
.______________(2 .______________(1

"וַ יְ ַד ּ ֵבר ה' ֶאל מ ׁ ֶֹשה"...
מַ ה ה' אָמַ ר לְ מ ֶֹשׁה לְ אַחַ ר ֶשׁעַ ם יִ ְשׂ ָראֵ ל חָ ְטאוּ? "לֵ ___ כִּ י ____ עַ ְמֵּ – "רד ִמ_______.
"כִּ י ִשׁחֵ ת עַ ְמּ - "מַ דּוּעַ ה' אוֹמֵ ר ֶשׁהֵ ם נ ְֶח ָשׁבִ ים הָ עָ ם ֶשׁל מ ֶֹשׁה?
_________________________________________________
מַ ה ה' ָרצָ ה ַלעֲשׂוֹת  -לְ עָ ם יִ ְשׂ ָראֵ ל ._________________:לְ מ ֶֹשׁה__________________:
מַ ה הֵ בִ ין מ ֶֹשׁה מֵ הַ ִמּלִּ ים "וְ עַ ָתּה הַ נִּ יחָ ה לִ י וְ יִ חַ ר אַ פִּ י בָּ הֶ ם"?________________________
מַ ה עָ ָשׂה מ ֶֹשׁה ִמיַּד? הֵ חֵ ל לְ ________.
מַ ה אָמַ ר מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ לַה' ,מַ דּוּעַ יִ ְהיֶה ִחלּוּל ה' ִאם יְ ַכלֶּה אֶ ת עַ ם יִ ְשׂ ָראֵ ל?____________
_______________________________________________________________
מַ ה ִה ְת ַכּוֵּ ן מ ֶֹשׁה כְּ ֶשׁאָמַ ר "זְ כֹר לְ אַבְ ָרהָ ם"?
פֵּ רוּשׁ א'ִ :אם עָ בְ רוּ עַ ל _____ הַ ִדּבְּ רוֹתְ ,ת ַרחֵ ם ֲעלֵיהֶ ם בִּ זְ כוּת _____ נִ ְסיוֹנוֹת ֶשׁ ִנּ ְתנַסָּ ה בָּ הֶ ן
אָבינוּ )וַ ע ֲַדיִ ן א ִקבֵּ ל ֲעלֵיהֶ ן ____(.
_______ ִ
פֵּ רוּשׁ ב':

"זְ כֹר

לְ אַבְ ָרהָ ם" ִאם נִ ְתחַ יְּ בוּ _____ זְ כֹר לְ _____ ֶשׁ ָמּסַ ר ֶאת עַ ְצמ ֹו לְ ____ בֵּ אוּר _____.

"לְ יִ צְ חָ ק" – ִאם נִ ְתחַ יְּ בוּ ______ זְ כֹר לְ _____ ֶשׁפָּ ַשׁט אֶ ת צַ וָּ אר ֹו לְ ______.
"לְ יִ ְשׂ ָראֵ ל" )לְ ַי ֲעקֹב( – ִאם נִ ְתחַ יְּ בוּ ______ זְ כֹר לְ _____ ֶשׁ ָגּלָה לְ ____.
וְ ִאם בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל א נִ צּוֹלִ ים בִּ זְ כוּת ג' אָבוֹת ֵאיַ א ָתּה אוֹמֵ ר ֶשׁ ַתּ ְשׁ ִאיר או ִֹתי "וְ אֶ ע ֱֶשׂה או ְֹת
לְ ___ גָּדוֹל" הֲ ֵרי ִאם כִּ סֵּ א ֶשׁל ___ ַרגְ לַיִ ם  -כְּ לוֹמַ ר זְ כוּת ֶשׁל ג' אֲ בוֹת א מוֹעִ ילָה לְ הַ ִצּילָם כְּ ֶשה'
כוּתי – כִּ סֵּ א ֶשׁל ֶרגֶל אַחַ ת?...
כּוֹעֵ ס אָז אֵ י אוּכַל לְּ ִה ְת ַקיֵּם ַרק בִּ זְ ִ
וַיִּ נָּחֶ ם ה' עַ ל הָ _____ אֲ ֶשׁר ____ ַלעֲשׂוֹת לְ ____"

בס"ד ֵשׁם____________________
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פָּ ָר ַשׁת כִּ י ִת ָשּׂא
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה
לְ פֶּ ֶרק ל"ב פס' ט"ו – ל"ה

עוֹב ֵדי ָה ֵע ֶגל
שׁת ְ
ירת ַהלּוּחוֹת וְ ַה ֲע ָנ ַ
ְשׁ ִב ַ
מַ ה הָ יָה ְבּי ָָדיו ֶשׁל מ ֶֹשׁה כְּ ֶשׁיּ ַָרד מֵ הַ ר ִסינַי?___________.
מַ ה חָ ַשׁב יְ הוֹשֻׁ עַ כְּ ֶשׁ ִה ְת ָק ֵרב עִ ם מ ֶֹשׁה לְ מַ חֲ נֶה יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ ָשׁמַ ע אֶ ת קוֹל הָ עָ ם ְמ ִריעִ ים?
____________________.

מַ ה עָ נָה ל ֹו מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ?

"אֵ ין קוֹל עֲנוֹת _____"  -פֵּ רוּשׁ________________________________________:
"וְ ֵאין קוֹל עֲנוֹת _____"  -פֵּ רוּשׁ_______________________________________:
"קוֹל ____ אָנֹכִ י ____"  -פֵּ רוּשׁ_______________________________________:
מַ ה עָ ָשׂה מ ֶֹשׁה כְּ ֶשׁ ִה ְת ָק ֵרב אֶ ל הַ מַּ חֲ נֶה וְ ָראָה אֶ ת הָ עֵ גֶל וְ הַ ְמּחוֹלוֹת? ___________________
מַ ה עָ ָשׂה מ ֶֹשׁה לָעֵ גֶל?

 ____ (1אוֹת ֹו בָּ אֵ שׁ.

 ____ (2אוֹת ֹו עַ ד אֲ ֶשׁר ַדּק.

ֶ ____ (3את הַ זָּ הָ ב הַ טָּ חוּן עַ ל פְּ נֵי הַ ____ִ (4 .ה ְשׁ ָקה בְּ ַמיִ ם אֵ לּוּ אֶ ת ________________.
מַ ה ָשׁאַל מ ֶֹשׁה ֶאת אַהֲ רֹן?______________________________________________
מַ ה עָ נָה אַהֲ רֹן לְ מ ֶֹשׁה?_________________________________________________
________________________________________________________________
מַ ה ִהכְ ִריז מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ בְּ ַשׁעַ ר הַ מַּ חֲ ֶנה? "___ ___ ___" ִמי ִה ְתאַ ְסּפוּ אֵ לָיו?___________
מַ ה לו ְֹמ ִדים ִמכָּ ._________________?מַ ה ִצוָּ ה אוֹתָ ם מ ֶֹשׁה?__________________.
אָחיו" הֲ ֵרי ָכּל ֵשׁבֶ ט לֵוִ י א חָ ָטא?_______________________.
אֵ י הֵ ם הָ ְרגוּ " ִאישׁ ֶאת ִ
הוּמתוּ מֵ עַ ם יִ ְשׂ ָראֵ ל?______ ִאישׁ .לְ מַ ה זָ כָה ֵשׁבֶ ט לֵוִ י בַּ עֲבוּר ְמ ִסירוּת נַפְ ָשׁם?______
כַּמָּ ה ְ

עו ְב ֵדי ָה ֵעגֶל
ָענְ ׁ ֵשי ֹ
" ָשׁלוֹשׁ ִמיתוֹת נִדּוֹנוּ ָשׁם") ...רש"י( .מֵ הֶ ם ְשׁלו ֶֹשׁת סוּגֵי הַ ִמּיתוֹת ֶשׁנִּ ְתּנוּ לְ עוֹבְ ֵדי הָ עֵ גֶל?
ִאם יֵשׁ עֵ ִדים וְ הַ ְת ָראָה___________ :
ִאם יֵשׁ עֵ ִדים אֲ בָ ל אֵ ין הַ ְת ָראָה____________:

)כמו שכתוב בפסוק ל"ה בהמשך הפרק(

ִאם אֵ ין עֵ ִדים וְ אֵ ין ַה ְת ָראָה________________________________________:
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בס"ד

"וַ יְ ִהי ִמ ּ ָמחֳ ָרת"...
מַ ה מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ אָמַ ר לָעָ ם לְ מָ חֳ ָרת?________________________________________

ֹאמר"...
ָשב מ ׁ ֶֹשה ֶאל ה' וְ י ַ
"וַ ּי ׁ ָ

ַמה אָמַ ר מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ לַה'?

הָ עָ ם הַ זֶּ ה חָ טָ א _____ גָּדוֹל וְ הֵ ם עָ שׂוּ לָהֶ ם ___________.
וְ עַ כְ ָשׁוִ ...אם אַ ָתּה ____ לָהֶ ם הֲ ֵרי טוֹב...
אֲ בָ ל ...וְ ִאם אַ ָתּה א מוֹחֵ ל לָהֶ ם אָז _____________________________________.
מַ ה עָ נָה ה' יִ ְתבָּ ַר לְ מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוֶּ ,את ִמי יִ ְמחֶ ה ִמסֵּ פֶ ר הַ תּו ָֹרה?______________________
אֵ לּוּ ְשׁנֵי ְדּבָ ִרים אָמַ ר ה' לְ מ ֶֹשׁה ֶשׁיִּ ְהיֶה מֵ עַ כְ ָשׁו וָ הָ לְ אָה?...
._______________________________________________________ (1
_______________________________________________________ (2

ּ ֵבא ּורֵ י ִ
מ ִּלים:

רוּשׁהּ
ְמשַֹׁ קו בֵּ ין הַ ִמּילָה לְ פֵ ָ

• לִ גְ נוּת בֵּ ין כָּל אוֹיְ בֵ יהֶ ם

ְמחֵ ִני נָא •
כִּ י בְּ ָרע הוּא •
ִה ְתפָּ ָרקוּ •
וַ יִּ חַ ר אַף •
וַ יִּ זֶ ר •
פָ ֻרעַ •
וְ ִאם אַיִ ן •
ִאם ִתּ ָשּׂא חַ ָטּאתָ ם •

• פִּ זֵּ ר
• וְ ִאם א
• בְּ ֶד ֶרָ רעָ ה הֵ ם הוֹלְ כִ ים ָתּ ִמיד
• ִאם ִתּ ְמחֹל לָהֶ ם
• ְמ ֻגלֶּה – ִנ ְת ַגּלָּה ְקלוֹנ ֹו
• הו ִֹרידוּ מֵ ֲעלֵיהֶ ם
• כָּעַ ס
• ִתּ ְמחַ ק או ִֹתי בְּ בַ ָקּ ָשׁה

לְ ִשׁ ְמצָ ה ְבּ ָק ֵמיהֶ ם •

ְ ּבהַ ְצלָ חָ ה!

בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת כִּ י ִת ָשּׂא
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה וְ ִסכּוּם
לְ פֶּ ֶרק ל"ג פס' א' – ו'

ֶא ֶרץ זָבַ ת חָ ָלב ו ְּד ָב ׁש...
"וַ יְ ַדבֵּ ר ה' אֶ ל מ ֶֹשׁה" ...מַ ה ה' ִצוָּ ה ֶאת מ ֶֹשׁה? "לִֵ ____ מזֶּ ה"
רוּשׁים ֶשׁל הַ ִמּילָה " ֲעלֵה"?
מָ הֵ ם ב' הַ פֵּ ִ
א .______________________________.ב______________________________.
לְ הֵ יכָן אָמַ ר ה' לְ מ ֶֹשׁה ֶשׁ ַיּ ֲעלֶה עִ ם בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל?______________________
אֶ ת ִמי ה' יִ ְשׁלַח לִ פְ נֵיהֶ ם כְּ ֶשׁיִּ ָכּנְ סוּ לְ אֶ ֶרץ יִ ְשׂ ָראֵ ל?_______________________
אֵ לּוּ אֻ מּוֹת ה' יְ ג ֵָרשׁ ֵמאֶ ֶרץ כְ נָעַ ן?
.________(6 .________(5 .________(4 .________(3 .________(2 .________(1
אֵ יז ֹו אֻ מָּ ה הָ לְ כָה מֵ אֶ ֶרץ כְ נָעַ ן לְ בַ ד ִמבְּ לִ י ֶשׁיִּ לָּחֲ מוּ ִא ָתּהּ וִ יג ְָרשׁוּהָ ? __________.
אֵ יְ מתֹאָר בַּ פָּ סוּק ִשׁבְ חָ הּ ֶשׁל אֶ ֶרץ יִ ְשׂ ָראֵ ל? "______________________".
מַ דּוּעַ ה' הֶ ְחלִ יט וְ אָמַ ר "כִּ י א אֶ ֱעלֶה בְּ ִק ְרבְּ _________________________________?"
_________________________________________________________________
מַ ה אֵ ַרע לִ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל כְּ ֶשׁ ָשּׁ ְמעוּ " ֶאת הַ ָדּבָ ר הָ ָרע הַ זֶּ ה"? "וַ יִּ ְתאַ בָּ לוּ" – הֵ ם ְמאֹד _______.
מַ ה הו ִֹרידוּ בְּ נֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ אַחַ ר מַ ה ֶשה' אָמַ ר לָהֶ ם? _______________________
אָמרוּ "_____ וְ _____".
הֵ יכָן ִקבְּ לוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ת ְשׁנֵי הַ כְּ תָ ִרים? בְּ _________ -כְּ ֶשׁ ְ

מַה ּכָתּוב ּבַּתֹו ה ִּבמְקֹום:
לַבָּ נִ ים ֶשׁלְּ .________ :

שׁוֹפַ עַ ת._______:

בְּ תוֹכְ .________:

עַ ְק ָשׁן גָּדוֹל.___________:

אַ ְשׁ ִמיד א ְֹת.______:

וְ ִה ְצטַ עֲרוּ._______:

כֶּתֶ ר ֶשׁלְּ .________:

וְ הו ִֹרידוּ.________:

הַ ר ִסינַי._______:

בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת כִּ י ִת ָשּׂא
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה וְ ִסכּוּם
לְ פֶּ ֶרק ל"ג פס' ז' – י"א

לו ִמח ּוץ לַ ּ ַמחֲ נֶה...
ּומ ׁ ֶֹשה יִ ַ ּקח ֶאת ָהא ֶֹהל וְ נָ ָטה ֹ
מֵ הֵ י ָכן ל ַָקח מ ֶֹשׁה אֶ ת הָ אֹהֶ ל ֶשׁלּ ֹו? ִממַּ חֲ נֵה _____ .וְ הֵ יכָן ִהנִּיח ֹו? _____ לַמַּ חֲ נֶה.
מַ ה הַ מֶּ ְרחָ ק ֶשׁ ִה ְר ִחיק מ ֶֹשׁה ֶאת אָהֳ ל ֹו מֵ הַ ַמּחֲ נֶה?_______________.
מַ דּוּעַ מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ עָ ָשׂה זֹאת???____________________________________________
________________________________________________________________
אֵ י מ ֶֹשׁה ָק ָרא ָלאֹהֶ ל ֶשׁלּ ֹו? "__________" .מַ דּוּעַ ָק ָרא ל ֹו ָכּ.___________________?
אֵ לּוּ אֲ נ ִָשׁים י ְָצאוּ וּבָ אוּ אֶ ל אֹהֶ ל מוֹעֵ ד )חוּץ ִממּ ֶֹשׁה(?____________________.
מַ ה עָ שׂוּ בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל כְּ ֶשׁמּ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ יָצָ א מֵ הַ ַמּחֲ נֶה לְ "אֹהֶ ל מוֹעֵ ד"?
_____ בְּ פֶ תַ ח אָהֳ לֵיהֶ ם וְ ִהבִּ יטוּ עַ ל _____ עַ ד ֶשׁ______________.
מַ ה הָ יָה קּו ֶֹרה כְּ ֶשׁמּ ֶֹשׁה הָ יָה בָּ א לְ אֹהֶ ל ֶשׁלּ ֹו?_______________________________.
מָ ַתי הָ יוּ ָכּל הָ עָ ם ִמ ְשׁ ַתּחֲ וִ ים?_____________________________________.
אֵ י הַ תּו ָֹרה ְמתָ אֶ ֶרת אֶ ת ִדּבּוּר מ ֶֹשׁה עִ ם ה'?_________________________________.
רוּשׁים ֶשׁל "וְ ָשׁב אֶ ל הַ מַּ חֲ נֶה"?
אל ַה ּ ַמחֲ נֶה" ...מָ הֵ ם ְשׁנֵי הַ פֵּ ִ
"וְ ׁ ָשב ֶ
._____________________________________________________________(1
._____________________________________________________________ (2
מֵ הֵ י ָכן א הָ יָה סַ ר יְ הוֹשֻׁ עַ ְמ ָשׁ ֵרת מ ֶֹשׁה?________________
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בס"ד

ֵשׁם_________________

פָּ ָר ַשׁת כִּ י ִת ָשּׂא
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה וְ ִסכּוּם
לְ פֶּ ֶרק ל"ד פס' א' – י"ז

אש ֹונִ ים
ּ ְפ ָסל לְ ָך ׁ ְשנֵי ֻ
לחֹת אֲ ָבנִ ים ָּכ ִר ׁ
"וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מ ֶֹשׁה פְּ סָ ל לְ  ..."מַ ה ה' ִצוָּ ה אֶ ת מ ֶֹשׁה ֶשׁ ַיּע ֲֶשׂה?______________________
מַ דּוּעַ ה' ָרצָ ה ֶשׁ ַדּוְ ָקא מ ֶֹשׁה יָכִ ין לוּחוֹת חֲ ָד ִשׁים?_______________________________
ִממַּ ה מ ֶֹשׁה בָּ נָה ֶאת הַ לּוּחוֹת?____________ .מֵ הֵ י ָכן הָ יְ תָ ה ל ֹו ֶאבֶ ן זוּ?________________
ִממַּ ה נ ְִתעַ ֵשּׁר מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ?_________________________________________.
ִמי יִ כְ תֹּב עַ ל הַ לּוּחוֹת אֶ ת ע ֲֶשׂ ֶרת הַ ִדּבְּ רוֹת?_____.
מַ ה ִצוָּ ה ה' ֶאת מ ֶֹשׁה שֶׁ ַיּע ֲֶשׂה לְ אַחַ ר ֶשׁיִּ פְ סֹל אֶ ת ְשׁנֵי לוּחוֹת הַ בְּ ִרית?_________________
לְ ִמי מֻ ָתּר ַלעֲלוֹת לָהָ ר?________
לְ ִמי אָסוּר ַלעֲלוֹת וּלְ הֵ ָראוֹת בְּ כָל הָ הָ ר?_________________________________.
מַ דּוּעַ ה' ִצוָּ ה "וְ ִאישׁ א ַי ֲעלֶה עִ מָּ .______________________________________?"
"וַ יּ ְַשׁ ֵכּם מ ֶֹשׁה בַּ בּ ֶֹקר" ...מַ ה עָ ָשׂה מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ מֻ ְק ָדּם בַּ בּ ֶֹקר?______________________

וַ ּיַעֲ בֹר ה' ַעל ּ ָפנָ יו וַ ִ ּי ְק ָרא...
השלם את י"ג מידות של רחמים.
._____(8 ._______ (7 ._________(6 ._____(5 ._____(4 .___ (3 .___(2 .___(1
.______(13 .______(12 ._____(11 ._________(10 .______________(9
אָדם עָ שׂוּ?_________.
לְ כַמָּ ה דּוֹרוֹת ה' ז ֹו ֵכר וְ שׁוֹמֵ ר ֶאת הַ חֲ סָ ִדים ֶשׁבְּ נֵי ָ
אָדם עָ ָשׂה וּמַ עֲנִ ישׁ עַ ל זֶ ה אֶ ת בָּ נָיו?_________.
לְ כַמָּ ה דּוֹרוֹת ה' ז ֹו ֵכר וְ שׁוֹמֵ ר ֶאת הָ ֲעוֹנוֹת ֶשׁ ָ
אֶ ת ִמי ה' ְמנ ֶַקּה?_______________ִ .ממַּ ה הוּא ְמנ ֵַקהוּ?____________.
אֶ ת ִמי ה' א יְ נ ֶַקּה.________________:
הַ ְסבֵּ ר אֶ ת ג' סוּגֵי הָ עֲבֵ רוֹת ֶשה' ס ֹולֵחַ ֲעלֵיהֶ ן עִ ם חָ זְ רוּ בִּ ְתשׁוּבָ ה.
עָ וֹן .__________:פֶּ ַשׁע ._____________________:חֲ ָטאָה.___________:
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מַ ה ִמהֵ ר מ ֶֹשׁה ַלעֲשׂוֹת לְ אַחַ ר ֶשה' עָ בַ ר עַ ל פָּ נָיו וְ ָק ָרא?______________________.
הַ ְסבֵּ ר אֶ ת בַּ ָקּשׁוֹת מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ מֵ ה' לְ אַחַ ר ֶשׁ ָקּ ָרא לְ פָ נָיו ֶאת י"ג ִמדּוֹת ֶשׁל ַרחֲ ִמים?
" ֵילֶ נָא ה' בְּ ִק ְרבֵּ נוּ"________________________________________________:
"וּנְחַ לְ ָתּנוּ"_______________________________________________________:
ָאָרץ?_________________
מַ ה מַ זְ ִהיר ה' אֶ ת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ,עִ ם ִמי א יִ כְ ְרתוּ בְּ ִרית כְּ ֶשׁיָּבוֹאוּ ל ֶ
מַ ה ִצוָּ ה ה' ַלעֲשׂוֹת ַלעֲבו ָֹדה זָ ָרה ֶשׁלָּהֶ ם?
ִ (1מזְ בְּ חֹתָ םַ (2 .______:מצֵּ בֹתָ ם (3 .______:אֲ ֵשׁ ָריו._______:
מַ ה יָכוֹל לִ ְקרוֹת חַ "ו ִאם יִ כְ ְרתוּ עִ מָּ ם בְּ ִרית?__________________________________.

אוּרי ִמלִּים:
ֵבּ ֵ
פְּ סָ ל לְ .___________

וֶ ְהיֵה נָכוֹן ) ַלבּ ֶֹקר(____________.

אֶ ֶר אַ פַּ יִ ם__________________.
לְ מו ֵֹקשׁ_____________.

נֹצֵ ר_______.

וְ נִ צַּ בְ ָתּ_________.
וַ יִּ קֹּד__________.

נ ֵֹשׂא________ .ג ֵֹרשׁ__________.

י"ג ִמ ּד ֹות ׁ ֶשל ַרחֲ ִמים

בס"ד

פָּ ָר ַשׁת כִּ י ִת ָשּׂא
רוּשׁם.
הַ עֲבֵ ר ַקו בֵּ ין י"ג ִמדּוֹת לְ פֵ ָ
ה' •
ה' •
ֵקל •
ַרח ּום •
וְ ַח ּנ ּון •
ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם •
וְ ַרב ֶח ֶסד •
וֶ אֱ ֶמת •
נֹצֵ ר ֶח ֶסד
 לָ אֲ לָ ִפים •נ ֵֹׂשא ָע ֹון •
וָ ֶפ ׁ ַשע •
וְ ַח ּ ָט ָאה •
וְ נַ ֵ ּקה •

עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק ל"ד פס' ו' ,ז'

מַ אֲ ִריַ כּעַ ס )אוּלַי ַיע ֲֶשׂה ְתּשׁוּבָ ה(
יקים
נֶאֱ מָ ן לְ ַשׁלֵּם ָשׂ ָכר טוֹב לַצַּ ִדּ ִ
אָדם ֶשׁעו ֶֹשׂה עֲבֵ רוֹת בְּ מֵ זִ יד
ה' ס ֹולֵחַ לְ ָ
ְמ ַרחֵ ם – ִמ ָדּה ֶשׁל ַרחֲ ִמים
מַ ְרבֶּ ה ַלעֲשׂוֹת חֶ סֶ ד )לְ ִמי ֶשּׁ ֵאין זְ כֻיּוֹת(...
אָדם
ִמ ַדּת הָ ַרחֲ ִמים לִ פְ נֵי ֶשׁיּ ְֶחטָ א הָ ָ
ִמ ָדּה ֶשׁל ַרחֲ ִמים
אָדם ֶשׁעו ֶֹשׂה עֲבֵ רוֹת בְּ שׁ ֹוגֵג
ה' ס ֹולֵחַ לְ ָ
ְמנ ֶַקּה ֶאת הַ חֵ ְטא לְ ג ְַמ ֵרי לְ ָשׁבִ ים בִּ ְתשׁוּבָ ה
אָדם עו ֶֹשׂה אַלְ פַּ יִ ם
ה' שׁוֹמֵ ר אֶ ת הַ חֶ סֶ ד ֶשׁ ָ
דּוֹרוֹת
אָדם וְ יָשׁוּב.
ִמ ַדּת הָ ַרחֲ ִמים אַחֲ ֵרי ֶשׁיּ ְֶחטָ א הָ ָ
נוֹתֵ ן ַמ ְתּנַת ִחנָּם
אָדם ֶשׁעו ֶֹשׂה עֲבֵ רוֹת כְּ ֵדי לְ הַ כְ עִ יס.
ה' ס ֹולֵחַ לְ ָ

אֶ ת ִמי ה' "א יְ נ ֶַקּה"?_______________________________
לְ כַמָּ ה דּוֹרוֹת ה' ז ֹו ֵכר אֶ ת עָ ווֹן הָ אָבוֹת וּמַ ֲע ִנישׁ ֶאת בְּ נֵיהֶ ם ) ֶשׁגַּם חו ְֹט ִאים(?_____

~~~ ּ ְבהַ צְ לָ חָ ה~~~ .

בס"ד ֵשׁם____________________
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פָּ ָר ַשׁת כִּ י ִת ָשּׂא
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה וְ ִסכּוּם
לְ פֶּ ֶרק ל"ד פס' י"ח –כ"ו

חַג

ַהּמַּצֹות

כַּמָּ ה י ִָמים הוּא חַ ג הַ מַּ צּוֹת?__________ .מַ ה אָסוּר לֶאֱ כוֹל בּ ֹו?__________________.
הַ ִאם חַ יָּ בִ ים לֶאֱ כוֹל ַמצּוֹת? )שמות יב ,יח( ____________________________________.
בְּ אֵ יז ֹו ע ֹונָה חַ ל חַ ג הַ פֶּ סַ ח?_________ַ .מדּוּעַ בִּ זְ ַמן זֶ ה ַדּוְ ָקא?___________________.
מַ ה לו ְֹמ ִדים מֵ הַ ִמּלִּ ים "א ִת ְשׁחַ ט עַ ל חָ מֵ ץ ַדּם זִ בְ ִחי"?__________________________
לְ ִמי אַזְ הָ ָרה ז ֹו ְמיֻעֶ ֶדת? א ֹו לְ _____ א ֹו לְ ____________ א ֹו לְ ___________________
אֶ ת מַ ה אָסוּר לְ הַ ְשׁ ִאיר ַלבּ ֶֹקר? __________________________.
מֵ אֵ לּוּ ִמלִּ ים לו ְֹמ ִדים זֹאת? "______________________________"

חַג ַהּׁשָבּועֹות
יבים בְּ חַ ג הַ ָשּׁבוּעוֹת?_______________________________________
אֵ יז ֹו ִמ ְנחָ ה מַ ְק ִר ִ
יאים לְ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ בֶּ חָ ג הַ ָשּׁבוּעוֹת?________________________________
מַ ה עוֹד ְמבִ ִ
אֵ לּוּ פֵּ רוֹת ְצ ִריכִ ים לְ הָ בִ יא לְ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ? פֵּ רוֹת ִמ_____________.
וְ אֵ לּוּ הֵ ן.________(7 ._______(6 ._____(5 ._____(4 ._____(3 ._____(2 ._____(1 :

חַג

ַהּס ֻּכֹות

אֵ י נ ְִק ָרא חַ ג הַ סֻּ כּוֹת בַּ תּו ָֹרה?_____________ .מַ דּוּעַ נִ ְק ָרא ָכּ.__________________?

לָרגֶ ל...
ֲעלִ ָ ּיה ֶ
כַּמָּ ה פְּ עָ ִמים בַּ ָשּׁנָה ְצ ִריכִ ים לְ הֵ ָראוֹת לִ פְ נֵי ה' בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ?____.
בְּ חַ ג הַ _____ וּבְ חַ ג הַ _____ וּבְ חַ ג הַ _____ .עִ ם מַ ה צָ ִרי לְ הַ גִּ יעַ אֶ ל ה'?______.
מֵ אֵ לּוּ ִמלִּ ים לו ְֹמ ִדים ֶשׁאָסוּר לְ הַ גִּ יעַ לְ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ לְ א ָק ְרבָּ ן? "___________________"
מַ דּוּעַ ה' ָקבַ ע ג' ְרגָלִ ים ֶשׁבָּ הֶ ם יָבוֹאוּ אֵ לָיו?___________________________________
מַ ה ִהבְ ִטיחַ ה' לְ עַ ם יִ ְשׂ ָראֵ ל ֶשׁא יִ ְק ֶרה בִּ זְ ַמן ֶשׁהֵ ם ַיעֲלוּ ָל ֶר ֶגל?_______________________
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ּכָל ּפֶטֶר חֶם ל ִי...
אֵ ילוּ בְּ כו ִֹרים ְקדו ִֹשׁים לַה'?
 (1בְּ כוֹר ____ (2 .בְּ כוֹר ____ וְ ____ (3 .בְּ כוֹר _____.
מַ ה ִדּינֵיהֶ ם?
סוּגֵי הַ בְּ כוֹרוֹת:

מַ ה עו ִֹשׂים עִ מּוֹ?

כור ָא ָדם
ְ ּב ֹ

פּו ִֹדים אוֹת ֹו בְּ ________ ) ַלכֹּהֵ ן(

כור ׁש ֹור וָ ֶׂשה
ְ ּב ֹ

צָ ִרי לְ ______ אוֹת ֹו לַה'

מור
כור חֲ ֹ
ְב ֹ

פּו ִֹדים אוֹת ֹו בְּ ____ וְ נו ְֹתנִים אוֹת ֹו ַל____
וְ זֶ ה חֻ לִּ ין ַל____.

מַ ה הַ ִדּין ִאם א פָּ ָדה אֶ ת הַ חֲ מוֹר?_______________________________
מַ דּוּעַ צָ ִרי לַהֲ רוֹג אוֹת ֹו?_____________________________________.
מַ ה לו ְֹמ ִדים מֵ הַ ִמּלִּ ים "א ְתבַ ֵשּׁל גְּ ִדי בַּ חֲ לֵב ִאמּ ֹו"?___________________________
מַ ה ִדּין ְשׁאָר בְּ ַשׂר בְּ הֵ מָ ה )חוּץ ִמגְּ ִדי(?______________________________________

איך כתוב בתורה???...
בְּ כוֹר.______ :

ַתּ ְחתֹּ ל ֹו אֶ ת הָ רֹאשׁ מֵ הַ עו ֶֹרף.______:

אַרצֶ .________:(
ָקחַ ת ) ֶאת ְ
יִ ְרצֶ ה ל ַ

הַ זְּ ָכ ִרים ֶשׁלְּ ._______:

א לְ הַ ְשׁ ִאיר.________:

ְבּ ַה ְצ ָל ָחה!!!

ָק ְרבָּ ן.______:

בס"ד ֵשׁם____________________

ִמבְ חָ ן בְּ חֻ מָּ שׁ
פָּ ָר ַשׁת כִּ י ִת ָשּׂא
פֶּ ֶרק ל"ב פס' ט"ו – ל"ה
 (1מַ ה חָ ַשׁב יְ הוֹשֻׁ עַ כְּ ֶשׁ ָשּׁמַ ע אֶ ת הַ קּוֹלוֹת ִממַּ חֲ נֵה יִ ְשׂ ָראֵ ל?______________________
 (2מַ דּוּעַ מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ ָשׁבַ ר אֶ ת הַ לּוּחוֹת?___________________________________
 (3מַ ה עָ ָשׂה מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ לָעֵ גֶל? ___________________(2 __________________(1
___________________(4 __________________(3
 (4מַ ה ִהכְ ִריז מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ בְּ ַשׁעַ ר הַ מַּ חֲ נֶה? "___ ___ ___" ִמי ִה ְתאַ ְסּפוּ אֵ לָיו?________
 (5מַ ה אָמַ ר לָהֶ ם מ ֶֹשׁה ַלעֲשׂוֹת?_________________________________________
 (6לְ מַ ה הֵ ם זָ כוּ בַּ עֲבוּר ְמ ִסירוּת נַפְ ָשׁם?________________
 (7מָ הֵ ם ְשׁלו ֶֹשׁת סוּגֵי הַ ִמּיתוֹת ֶשׁנִּ ְתּנוּ לְ עוֹבְ ֵדי הָ עֵ גֶל?
ִאם יֵשׁ עֵ ִדים וְ הַ ְת ָראָה___________ :
ִאם יֵשׁ עֵ ִדים אֲ בָ ל אֵ ין הַ ְת ָראָה____________:
ִאם אֵ ין עֵ ִדים וְ אֵ ין ַה ְת ָראָה________________________________________:
 (8בִּ ְשׁבִ יל מַ ה עָ לָה מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ לַה' בַּ פַּ עַ ם הַ ְשּׁ ִניָּה?_____________________________
 (9מַ ה בִּ ֵקּשׁ מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ ִאם ה' יִ ְתבָּ ַר א יִ ְסלַח לְ עָ ם יִ ְשׂ ָראֵ ל?____________________
(10

מַ ה ה' אָמַ ר לְ מ ֶֹשׁהִ ,מי ֵילֵ לִ פְ נֵי עִ ם יִ ְשׂ ָראֵ ל? _______________________

ְּבהַ ְצלָ חָ ה ַר ּ ָבה!!!

ציון __________________________________:חתימת הורים_______________:

