
 

  ____________________   ֵׁשםבס"ד  
  

  .ִיְתרוֹ  ָּפָרַׁשת                 
  י"חֲעבֹוַדת ַחָזָרה ְלֶּפֶרק                 

   כ"ז – י"גְּפסּוִקים                      
  

  ~~~~ֲעַצת ִיְתרֹו ~~~~      
  

   .ַּבְּפסּוִקים ְוֲעֵנה ַעל ַהְּׁשֵאלוֹתִהְסַּתֵּכל     
 

 

 

  

  ___?__________ַלָּמֳחָרת ַמה" ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת"

  ?______________________ַמה ָעָׂשה ֹמֶׁשה

  _________?______________ַמה ָׁשַאל ִיְתרֹו ֶאת ֹמֶׁשה

  ? ְלָעם ִיְׂשָרֵאלעֹוֶׂשה הּוא ֵאּלּו ְׁשֵני ְּדָבִרים , ְלִיְתרוֹ  ַמה ָעָנה ֹמֶׁשה

1____________________(  ____2._________________________(  

  ?...ַמּדּוַע ֶזה א טֹוב" א טֹוב ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֶׂשה"ִיְתרֹו אֹוֵמר ְלֹמֶׁשה 

_________________________________________________________  

  _________?ֶאת ִמי ָאַמר ִיְתרֹו ְלֹמֶׁשה ִלְׁשאֹול ַהִאם ַמְסִּכים הּוא ַלֲעָצתוֹ 

  ___________________ (פס' כ')? ַמהּו ַהָּדָבר ָהִראׁשֹון ֶּׁשִּיְתרֹו ִהִּציַע ְלֹמֶׁשה ַלֲעׂשֹות

_________________________________________________________  

  . ַהְסֵּבר? ַּדָּיִניםֵאילּו ַאְרָּבָעה ַמֲעלֹות ְצִריכֹות ִלְהיֹות ַּבֲאָנִׁשים ְּכֵדי ֶׁשִיָּבֲחרּו ִלְהיֹות 

1______________________________________= ________________(  

2______________________________________=________________(  

3______________________________________=________________(  

4______________________________________=________________(  

  ?____________________________ֵאי ָיַדע ֹמֶׁשה ְּבִמי ֵיׁש ֶאת ַהַּמֲעלֹות ַהָּללּו

  ?_________  ________  ________  _________ַעל ָּכל ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ְיַמּנּו ַּדָּין

  ?ִמי ִיְׁשּפֹוט ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל

  :________________ ים ַהָּקִׁשיםַּבְּדָבִר :_________________ ַּבְּדָבִרים ַהַּקִּלים

  ?_______ֶאת ִמי ִיְׁשַאל ֹמֶׁשה ֶאת ַהְּדָבִרים ַהָּקִׁשים

  ?______________________ֵהיָכן ֶזה ָּכתּוב? ____ ַהִאם ֹמֶׁשה ָעָׂשה ַּכֲעַצת ִיְתרוֹ 

  



 

 ______________________שם:_____   בס"ד

  ִיְתרוֹ ָּפָרַׁשת 
  י"טֲעבֹוַדת ַחָזָרה ְלֶּפֶרק 

  כ"ה –א' ְּפסּוִקים 
  

ֲאִריִכים ין ַהְמֹאָרעֹות ַלּתַ   .ַהֲעֵבר ַקו ּבֵ
 

ִסיָוןא'    ּבְ
 רֹאׁש חֶֹדשׁ 

ִסיָון' ב   ּבְ

ִסיָון' ג   ּבְ

ִסיָון' ד   ּבְ

ִסיָון' ו   ּבְ
ַלת ַהּתֹוָרה  ַקּבָ

ַוִּיַחן ָׁשם " -ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבאּו ְלִמְדַּבר ִסיָני 
 " ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר

 

ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו עֹוֶלה ַלה' ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ְוה' 
ֹּכה ֹּתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב ְוַתֵּגיד ִלְבֵני "אֹוֵמר לֹו 

  "...ִיְׂשָרֵאל
ַרֵּבנּו יֹוֵרד ֵמָהָהר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְואֹוֵמר  ֹמֶׁשה

ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל עֹוִנים ... ְּבִדּיּוקה' ָלֶהם ֶאת ִּדְבֵרי 
 "...ַנֲעֶׂשהה' ָּכל ֲאֶׁשר ִּדֵּבר "

 

ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו עֹוֶלה ַלה' ַּבַּפַעם ַהְּׁשִנָּיה ּוֵמִׁשיב לֹו 
ה' ָּכל ֲאֶׁשר ִּדֵּבר "ֶאת ִּדְבֵרי ָהָעם ֶׁשָאְמרּו 

 "...ַנֲעֶׂשה

 

ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו עֹוֶלה ַלה' ַּבַּפַעם ַהְּׁשִליִׁשית ּוֵמִׁשיב 
ֶׁשֵהם רוִֹצים ִלְׁשמוַֹע לֹו ֶאת ִּדְבֵרי ָהָעם ֶׁשָאְמרּו 

  ה'...ֶאת 
ְלֹמֶׁשה ַּתִּגיד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל  ה'אֹוֵמר , ִאם ָּכ

ְלִהְתּכֹוֵנן ּוְלִהְתַקֵּדׁש ְלעֹוד ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ֶׁשָאז 
 ...ֲאִני ֵיֵרד ְוִיְתַּגֶּלה ֵאֵליֶהם

 

ַעל ה' ַוֵּיֶרד  ...ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹות ַהֹּבֶקר
 ...ַהר ִסיַני ֶאל ֹראׁש ָהָהר



 _____________________ֵׁשםבס"ד   

ֶרק  ת ִיְתרֹו ּפֶ ָרׁשַ   י"ד - פס' א'  כ'ּפָ
א נֹוׂשֵ   :ֲעבֹוַדת ֲחָזָרה ּבְ



ם א ֶאת ׁשֵ ָ ְואה'  לֹא ִתׂשּ ָ  .ֱאלֶֹקיָך ַלׁשּ

    בס"ד

 .ֱאלֶֹקיךָ ה' ָאנִֹכי 

  :ָאנּו ְלַהֲאִמין ְּבֵלב ָׁשֵלםְּבֵאּלּו ְׁשֵני ְּדָבִרים ְצִריִכים 

  .ֶאת ָהעֹוָלם_______  ֶשה'  ) 1

 ________.ִמֵּבית  -________ ֶשה' הֹוִציא אֹוָתנּו ) 2

נַ   .ילֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ּפָ

  ?ֵאּלּו ְּפָסִלים ָאסּור ַלֲעׂשֹות. ַהֵּקף ְּבִעּגּול ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה

  .ָּכל ַהְּתׁשּובֹות ְנכֹונֹות) 6.   ִמָּזָהב) 5.    ִמֶּכֶסף) 4.   ּבֹוְלִטים) 3קּוִעים ְׁש ) 2.  ֶׁשְּכָבר ֲעׂשּוִיים) 1

  ?ֲחָטֵאי ֲאבוֵֹתיֶהםנֹוֵתן עֹוֵנׁש ְלעֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ַעל ֲחָטֵאיֶהם ְוַעל ה' ַעד ַּכָּמה ּדֹורֹות 

._____________________________________  

  ?ְלאֹוֲהָביו ְוׁשֹוְמֵרי ִמְצוֹוָתיו ָׂשָכר טוֹבעֹוֶׂשה ֶחֶסד ּוְמַׁשֵּלם ה' ַעד ַּכָּמה ּדֹורֹות 

 .____________________________________  

 

  ?א סֹוֵלחַ ה' ְלִמי 

.__________________________________________________  



 .לֹא ַתְחמֹד
 

  ?ֶאת ַמה ָאסּור ַלְחֹמד) (י"דַהֲעֵּתק ֵמַהָּפסּוק 

1________(  __2  ___________(3  ____________(4  ___________(5________(  

6  __________(7___________(  

ֶקר ֵרֲעָך ֵעד ׁשָ  .לֹא ַתֲעֶנה ּבְ
 

    בס"ד

 

   ?ַמה ַהֵּפרּוׁש א ִתְנָאף
  

 .ִאָּׁשה ֶׁשְּנׂשּוָאה ָלִאיׁש______. = א ִּתְתַחֵּתן ִעם ֵאֶׁשת 

 .לֹא ִתְגנֹב
 

 ________________________________?______________ַמה ַהֵּפרּוׁש א ִתְגֹנב

  .לֹא ִתְנָאף
 

 ?______________ְלָהִעידָאסּור ְוֵאיזֹו ֵעדּות   _____________?ֻמָּתר ְלָהִעידֵאיזֹו ֵעדּות 



 

 .לֹא ִתְרַצח
 

 ________________________________?______________ַמה ַהֵּפרּוׁש א ִתְרַצח 

ךָ  ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ  .ּכַ

ׁשוֹ ר ֶאת יֹום וָזכֹ  ת ְלַקּדְ ּבָ ַ  .ַהׁשּ
 

    בס"ד

  ?ֵאי זֹוְכִרים ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת", ר ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשוֹ וֹ ָזכ"

______________________________________________________________  

  ?ְלִמי ָאסּור ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּבַׁשָּבת(י') ַהֲעֵּתק ֵמַהָּפסּוק 

1___(  _______2  ___________(3  ____________(4  ___________(5________(  

6  __________(7___________(  

  

  ?ַמּדּוַע ָאסּור ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּבַׁשָּבת

______________________________________________________________  

" ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ּוָמַתי שה' ָמַתי רֹוִאים "... הּוֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ַוְיַקְּדׁשֵ ה' ַעל ֵּכן ֵּבַר ֵּבַר

  ________________________ִקֵּדׁש_______________________  ֵּבַר?   ִקְדׁשוֹ 

  ?ְלַמה זֹוֶכה ִמי ֶׁשְּמַכֵּבד ֶאת ָאִביו ְוִאּמֹו ָּכָראּוי 

.__________________________________________________  


