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 ולזמן העומד לרשותם.

 משימות: בדף זה ארבע סוגי

 סיכום השיעור המקוון 

 עיון נוסף 

 למחשבה אישית 

 לשולחן שבת בבית 

 

 לימוד פורה ומהנה לכם לתלמידים ולתלמידות

 

 

 

 הבה נסכם את אשר למדנו ואף נעמיק מעט יותר. איםבשיעור המקוון עסקנו בארבעה נוש

 

 סיכום השיעור המקוון:

 ארבע תמונות לפניכם 

 תרמילון של פסוקים שלמדנו במשדר.בעמוד הבא תוכלו למצוא 

כתבו ליד כל תמונה את הפסוק המתאים לה. כתבו באליפסה שליד התמונה את הנושא שהוזכר 

 וקשור אליה. משדרב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 תרמילון פסוקים

ִשית ה ַעל אֹדֹות ָהִאָשה ַהכֻּ מֹשֶׁ יָם וְַּאֲהרֹן בְּ ר ִמרְּ ַדבֵּ ר ָלָקח ִכי ִאָשה כִֻּשית ָלָקח וַתְּ  .ֲאשֶׁ

ַעת ַהנֵּרֹות נֹוָרה יִָאירּו ִשבְּ נֵּי ַהמְּ ל מּול פְּ ת ַהנֵּרֹת אֶׁ ָך אֶׁ ַהֲעֹלתְּ ָליו בְּ ָת אֵּ ל ַאֲהרֹן וְָּאַמרְּ ר אֶׁ  .ַדבֵּ

ַתח ָאֳהלֹו וִַיַחר פֶׁ חָֹתיו ִאיש לְּ פְּ ִמשְּ ת ָהָעם בֹכֶׁה לְּ ה אֶׁ ַמע מֹשֶׁ ה ָרע וִַישְּ ינֵּי מֹשֶׁ עֵּ אֹד ּובְּ  .ַאף ה' מְּ

ת ַהַמֲחנֹות ַמַסע אֶׁ ָדה ּולְּ ָרא ָהעֵּ ִמקְּ ָך לְּ ה אָֹתם וְָּהיּו לְּ ָשה ַתֲעשֶׁ ף ִמקְּ י ֲחצֹוצְּרֹת כֶׁסֶׁ תֵּ ָך שְּ ה לְּ  .ֲעשֵּ

 

 

מאיר התמקדה בשיעור בשני נושאים חיובים שצריך להשתדל לשמר ובשני נושאים שהעלו קשיים -סיוון רהב

 ך להתמודד איתם. שצרי

הצליחו הנושא החיובי הראשון הוא ___________________________ והדוגמאות שהיא נתנה לאנשים ש

 . ______________________________2. _________________________________  1לשמר אותו הן: 

 הנושא החיובי השני הוא ______________________________ .

 ם צריך להיזהר הם ________________________________ ו _____________________הנושאים שמה

פרופ' נחמה ליבוביץ אומרת שהפרשה שלנו מלמדת שהאדם בוחר אם לעלות או לרדת ומה שיקבע את זה תהינה 

 ה ________________________________________________.

 :עיון נוסף

 חשבו וכתבו.

ַהִעיֹדִתי ָבֶכם ַהּיוֹם ֶאת ַהָשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ַהַחִּיים ְוַהָמֶות ָנַתִתי ְלָפֶניָך " :כתובכ -פסוקים יטבחומש דברים פרק ל' 

ְבֹקלוֹ ּוְלָדְבָקה בוֹ ִכי הּוא  ֹלֶהיָך ִלְשֹמעַ -א   ה'ְלַאֲהָבה ֶאת  ַהְבָרָכה ְוַהְקָלָלה ּוָבַחְרָת ַבַחִּיים ְלַמַען ִתְחֶיה ַאָתה ְוַזְרֶעָך

 ".ַלֲאֹבֶתיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ָלֵתת ָלֶהם 'הָהֲאָדָמה ֲאֶשר ִנְשַבע ַחֶּייָך ְוֹאֶרְך ָיֶמיָך ָלֶשֶבת ַעל 

 לאיזה מארבעת הנושאים שהוזכרו במשדר הפסוקים האלו קשורים לדעתך? ________________________

 מדוע? __________________________________________________________________________

 למחשבה אישית

 .במיוחד יםאוהב אותו אתם שיר ובחר

 ________________________ ?השירמהו  

         אותו במיוחד?  יםאוהב םמדוע את 

              

 ואולי המבצע של השיר? ______________________________מה מדבר אליכם יותר המילים או המנגינה 

 לפניכם ציור של לב. 

 ציירו בתוכו ציור או כתבו סיסמא 

 שבחרתם. המסר שקיים בשירהמביעה את 

 

 

 

 שולחן שבת בביתל

  נסו לקיים בבית את הסבב של צורי.

שהוא מכיר עליו טובה שהתרחש בשבוע חן מוזמן לשתף בחוויה טובה או במשהו כל אחד מהיושבים מסביב לשול

 .האחרון

 


