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 בע"ה

 "בחוקותי"ערב שבת קודש פרשת 
 

 מורים יקריםמורות ו

 שמחנו שהצטרפתם אל המשדר המקוון לפרשת בחוקותי.

 כדי לספק חווית למידה שלימה מצורף דף העבודה שלפניכם.

בדף העבודה יש משימות רבות, כל מורה ומורה יבחרו את המשימות המתאימות לתלמידיהם 

 ולזמן העומד לרשותם.

 ארבע סוגי משימות:בדף זה 

 סיכום השיעור המקוון 

 עיון נוסף 

 למחשבה אישית 

 לשולחן שבת בבית 

 

 ! לימוד פורה ומהנה לכם לתלמידים ולתלמידות

 

 

 

 בשיעור המקוון למדנו על אפרוחים, אהבה וארץ ישראל. הבה נסכם את אשר למדנו ואף נעמיק מעט יותר.

 

 סיכום השיעור המקוון:

מהו הפסוק מתוך פרשת השבוע שבו העמקנו בשיעור המקוון? 

"___________________________________________" 

 הקללות? _______________________-לישראל שיש בתוך העונשיםרמב"ן, מהי הבשורה הטובה פירוש הלפי 

_______________________________________________________________________________ 

 

 רבנו בחיי הציג בפנינו משל ונמשל, השלם את החסר.

 נמשל משל

  אפרוחים

  קן

  שיבת האפרוחים אל הקן

 

 נסכם את מה שלמדנו. 

 .    יש גם  ,שמופיעות בפרשה     ההוא שבתוך כל  בשיעור למדנו

        כתוב בלשונך את הרעיון המרכזי שנלמד בשיעור: 
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 :עיון נוסף

 אנו מבקשים את שתי הבקשות הבאות. ,שמונה עשרה""קשותינו מה' בתפילת בבין 

 קראו את הברכות וסמנו בכל אחת מהן משפט, שהוא עיקר הבקשה. 

 ברכת השנים

ֵלינּו ה' א   ֵרְך עָּ ֹּאת וְֶאת כָּל ִמינֵי -בָּ נָּה ַהז ֹלֵהינּו ֶאת ַהשָּ

ה, ּה ְלטֹובָּ ה וְַשְבֵענּו  ְתבּוָאתָּ מָּ ֲאדָּ כָּה ַעל ְפנֵי הָּ וְֵתן ְברָּ

ּה,  נִים ַהּטֹובֹות.ִמּטּובָּ ֵרְך ְשנֵָּתנּו ַכשָּ  ּובָּ

נִים. ֵרְך ַהשָּ ה ה' ְמבָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ

 ברכת קיבוץ גלויות

ר גָּדֹול ְלֵחרּוֵתנּו   ,ְתַקע ְבשֹופָּ

א נֵס ְלַקֵבץ גָֻּלּיֹוֵתינּו  ,וְשָּ

ָאֶרץ. וְַקְבֵצנּו   יַַחד ֵמַאְרַבע ַכנְפֹות הָּ

ֵאל ה ה' ְמַקֵבץ נְִדֵחי ַעּמֹו יְִשרָּ רּוְך ַאתָּ  .בָּ

 

 הנביא יחזקאל, באחת מנבואות הנחמה מבטיח לעם ישראל: 

ם ֶּ ָרֵאל ָהֵרי "ְוַאת  ם ִיש ְ כֶּ ְ נו   ַעְנפ  ֵ ת  ם ת ִ ְרְיכֶּ או   ו פֶּ ש ְ י ת ִ ִ ָרֵאל ְלַעמ  י ִיש ְ  )יחזקאל פרק ל"ו, פסוק ח( ָלבֹוא" ֵקְרבו   כ ִ

  שתי הברכות מ"שמונה עשרה".בין ל נבואת יחזקאלשימו לב שיש התאמה בין 

 .      והעם      הארץהגאולה  זמןבטיח שבמהנביא יחזקאל 

ואילו       שהארץבתפילת "שמונה עשרה" אנו מבקשים בברכת השנים בדומה לכך, 

 .     שהעםבברכת "תקע בשופר" אנו מבקשים 

 

 חשבו וכתבו

  כיצד הרעיון המרכזי של השיעור קשור לנבואת יחזקאל ולברכות "שמונה עשרה" בהן עסקנו?  

             

              

 

 למחשבה אישית

 .במיוחד יםאוהב םאותו אתבארץ מקום  ובחר

 ________________________ מהו המקום? 

         אותו במיוחד?  יםאוהב םמדוע את 

              

 

 לפניכם ציור של לב. 

 ציירו בתוכו ציור או כתבו סיסמא 

 המביעה את אהבתכם למקום שבחרתם.

 

 

 

 

 שולחן שבת בביתל

 שולחן מישהו שעלה ארצה? ההאם יש סביב 

 ? יש במשפחתכם סיפורי עלייההאם 

 על אהבת הארץ? מיוחדים אתם מכירים סיפורים האם 

 


