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1
 משימה

לתלמיד, 
 כיתה ד

 

  בס"ד

  עמַ שְ  תריאַ קְ 
ָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפשֶכם ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאלֵֹהיֶכם ּוְלָעְבדוֹ '   (דברי� יא, יג) 'ּבְ

  רי�,קלמידי� יְ ת

 ְ&ִדְקד%ֶקיה עמְש  תיאְקר אוהקֹור), אֹוָרְיָתאְד ( ֵמהתורה הווִמצ היא ַמעְש  ְקרי�ת

  ! מאוד גדול ְ'ָכרוֹ 

 ִנקרא (ֲאשר וַנק-יד ֵלב ָנ'י� מה על? ַ(ֲהלָכה' מעְש  תריאְק ' תוִמצו את �יְנַקיֵ  ֵ(יצד

  ?ָעָמה%ַבַהט תקיֶ וְמד בצ%רה אות� ַלֲהגֹות ֵדי(ְ  קי�הפסו את ד%ריהס ִמתו�

  .יח–אי, א י�עיפס ,די קרפ, 'י�ַחיִ  ְמקֹור ָער%� 0לחוש %רציק'ב אתז י�לומד אנו

   .ַל&י�ְש  שהשלו דעו חֶריהו� ַמקדיָמה להַמטָ  יש פניֶכ�שלִ  הַ&מ'ימ

  מע.קריאת ְש ייק &ִ לדַ  תוכלו זו ת במשימהי%עיל%ה-ְ בֶעזרת 

  . שַל&י�ה ְלפי וִעבד% ההֹוָראֹות את ראוִק 

  :ִהְשַתמש% ְ&ֶאְמָצֵעי הֵעֶזר הֵאלהימה את המשֹ ע צֵ בַ י לְ דֵ (ְ 

  ;ימהי המשֹ -ֵ דַ   �

  ;סידור התפילה  �

  ;טז–סעיפי� טו ,פרק יד ,'קיצור שולח0 ערו�'מע מתו� קריאת ְש  ִהְלכֹות  �

  ;י כתיבהלֵ (ְ   �

 
  טה.קלָ כשיר הַ מַ 
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2
משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ד

 

 קריאת שמע

שלבי 
 המשימה

  בס"ד

        ַהקָלטה ַעצמיתַהקָלטה ַעצמיתַהקָלטה ַעצמיתַהקָלטה ַעצמית    ––––ָשָלב ַמקדים ָשָלב ַמקדים ָשָלב ַמקדים ָשָלב ַמקדים 

 

 
  .עמְש  תריאק את קוראי� ַעְצמֶכ� את ליט%ַהק

�ֵחר הַהקָלט יֶאמָצעִ  לבכ או בחשֵ ַ&מַ , דייָ הנַ  פֹו0לטֵ &ַ  הָלטהַהק את עְלַבצֵ  ת%כלו 

  .ֶכ�ש%תִ&רשֶ 

, וכ� תוכלו ִלראות עד המ'ימה בסו4 ש%ב לה תֲאזינו. הַהקָלטה את ומרִש 

     כמה ִהשַתפרה ְקרי�תֶכ� ל�ַחר ביצ%ע המֹשימה.
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משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ד

 

 קריאת שמע

שלבי 
 המשימה

  בס"ד

        דקדוק בקריאה דקדוק בקריאה דקדוק בקריאה דקדוק בקריאה     ––––    1111ָשָלב ָשָלב ָשָלב ָשָלב 

  

  עבודה בז	גות בכיתה

  , קיצור שולח0 ערו�( .'.'.'.'תתתתאוֹ אוֹ אוֹ אוֹ ת בּ ת בּ ת בּ ת בּ ה, אוֹ ה, אוֹ ה, אוֹ ה, אוֹ ילָ ילָ ילָ ילָ מִ מִ מִ מִ ה בּ ה בּ ה בּ ה בּ ילָ ילָ ילָ ילָ מִ מִ מִ מִ     הּ הּ הּ הּ אָ אָ אָ אָ רְ רְ רְ רְ קָ קָ קָ קָ ר לְ ר לְ ר לְ ר לְ תֵ תֵ תֵ תֵ יוֹ יוֹ יוֹ יוֹ ק בְּ ק בְּ ק בְּ ק בְּ דֵּ דֵּ דֵּ דֵּ קְ קְ קְ קְ דַ דַ דַ דַ ץ לְ ץ לְ ץ לְ ץ לְ מֵּ מֵּ מֵּ מֵּ אַ אַ אַ אַ תְ תְ תְ תְ יִ יִ יִ יִ ''''

 פרק יד סעי4 טו)

 
 לש הָלטַלַהק ינ%ַהֲאז, הְ(ִהלָכתָ  עמְש  תריאק תא ַלֲהגֹותיצד יש ללמוד (ֵ  יְ(דֵ 

  .הַ&ֲהָלכ דָרשהנִ  ילפ, תיו%ָטע אלל ָראֹותק%מה" ִיְ'ָרֵאל ַמעְש "&ְ  ַ-רשיֹותה שלֹוש

  חס-נִ ש&ַ  "עמְש  תיארק" לש תקיֶ %מד הִלקריא ָחיֹותהַהנ0 את עי%ראו &ְ ִק   �

  .0ַהלָ שלְ  יל%תה-ע צ%עיְלב 0בה ר%ָעזיְוהֵ ), 10' עמ(

 בוֹ ו 'תקקדֶ וְמד הִלקריא י�ֵגשְד 0 לסימ% ד4' מ%צג ,4, עמוד עמוד הבא&ַ   �

 תא הז 4בד י�ִ&צָבע %דגישהַ ". ִיְ'ָרֵאל ַמעְש " לש ֹותהַ-רשי שלוש טֹותטָ %ְמצ

  : ההֵאל תָחיוהַהנ ילפ, עמְש  תריאִ&ק קיְלַדיֵ  יש ָ&ֶה�ש י�שָ-טוהִמ  לי�יהמ

   .בוהצ עבבצֶ  דגיש	הַ  – ְ�ַהקָ�ָדה ַלֲהגֹותש שיֵ  המילי�את 

 היָ ַ-רשי בי0 הֶהפֵסק את ג�. תֵכֶלתבע בצֶ  דגיש	הַ  –יניה� פריד �ֵ להַ שיש  מילי�

   .תֵכֶלת עבבצֶ  דגישוהַ  –האַ&קרי עָליו לַהק-יד ֵישש ,היָ רשילפַ 

  .קויר עבבצֶ  ודגישהַ  – ֵגשדָ �ְ א וקרלִ  ידק-שיש להַ  מילי�

 4דב דוַיעב %גהז ֵניִמ& דאח לכ א�, דַיח ל%ִיתַק& י�וַלצָבע י�לימלַ  ְ&נֹוֵגע ָלטֹותַהח

  . ולִמשֶ 

 . ָחיֹוָתיוַהנ ילפ �אות נוקתַ  ִמֵ(0 ר%ל�ח, הַלַהֲעָרכ הלמור י�פהד תא ִמסרו
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4
משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ד

 

 קריאת שמע

שלבי 
 המשימה

  בס"ד

  דף לסימּון דֵגשים ִלקריאה מדּוקֶדֶקת
    � התלמיד/ה: שֵ 

  :שַמע ִישָרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו ה' ֶאָחד  

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד.   ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ
    

, ֵאת ה  ה ָכל 'ְוָאַהְבּתָ ָך, ּוְבָכל-ְלָבְבָך ּוְבָכל-ֱאלֶֹהיָך, ּבְ    ְמֹאֶדָך.-ַנְפׁשְ
ָך ַהיּ   ו ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ ה, ֲאׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ   ְלָבֶבָך.-ַעל--ֹוםְוָהיּו ַהּדְ

ָך ּוְבקּוֶמָך.  ז ְכּבְ ֶרְך, ּוְבׁשָ ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם, ּבְ ְרּתָ ּבָ ם ְלָבֶניָך, ְוִדּבַ ְנּתָ ּנַ   ְוׁשִ
ם ְלאֹות, ַעל  ח ְרּתָ ין ֵעיֶניָך.-ּוְקׁשַ   ָיֶדָך; ְוָהיּו ְלֹטָטֹפת, ּבֵ

ם ַעל  ט יֶתָך,-ּוְכַתְבּתָ ָעֶריָך. ְמזֻזֹות ּבֵ   ּוִבׁשְ

    

ְמעּו ֶאל-ְוָהָיה, ִאם  יג ׁשְ ֹמַע ּתִ ה ֶאְתֶכם, ַהּיֹוםִמְצו ֹ-ׁשָ ר ָאֹנִכי ְמַצּוֶ ֱאלֵֹהיֶכם, ּוְלָעְבדֹו,  'ה-ְלַאֲהָבה ֶאת--ַתי, ֲאׁשֶ
ָכל ֶכם.-ְלַבְבֶכם, ּוְבָכל-ּבְ   ַנְפׁשְ

י ְמַטר  יד ִעּתֹו, יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש;-ְוָנַתּתִ ָך ְוִיְצָהֶרָך. ַאְרְצֶכם ּבְ   ְוָאַסְפּתָ ְדָגֶנָך, ְוִתיֹרׁשְ
.  טו ָבְעּתָ , ְוׂשָ ָך; ְוָאַכְלּתָ ְדָך, ִלְבֶהְמּתֶ ׂשָ ב ּבְ י ֵעׂשֶ   ְוָנַתּתִ
ֲחִויֶתם, ָלֶהם.  טז ּתַ ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים, ְוִהׁשְ ם, ַוֲעַבְדּתֶ ה ְלַבְבֶכם; ְוַסְרּתֶ ן ִיְפּתֶ ְמרּו ָלֶכם, ּפֶ ָ   ִהׁשּ
ֶכם, ְוָעַצר ֶאת 'ה-ַאף ְוָחָרה  יז ַמִים ְולֹא-ּבָ ָ ן ֶאת-ַהׁשּ ם ְמֵהָרה, ֵמַעל -ִיְהֶיה ָמָטר, ְוָהֲאָדָמה, לֹא ִתּתֵ ְיבּוָלּה; ַוֲאַבְדּתֶ

ר ה   , ֹנֵתן ָלֶכם.'ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה, ֲאׁשֶ
ם ֶאת  יח ְמּתֶ ה, ַעל-ְוׂשַ ָבַרי ֵאּלֶ ם ֹאָת -ְלַבְבֶכם ְוַעל-ּדְ ְרּתֶ ֶכם; ּוְקׁשַ ין ֵעיֵניֶכם.-ם ְלאֹות ַעלַנְפׁשְ   ֶיְדֶכם, ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת ּבֵ
ם ֹאָתם ֶאת  יט ְדּתֶ ָך ּוְבקּוֶמָך.-ְוִלּמַ ְכּבְ ֶרְך, ּוְבׁשָ ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם, ּבְ ר ּבָ ֵניֶכם, ְלַדּבֵ   ּבְ
ם ַעל  כ ָעֶריָך.-ּוְכַתְבּתָ יֶתָך, ּוִבׁשְ   ְמזּוזֹות ּבֵ
ע הְלַמעַ   כא ּבַ ר ִנׁשְ ַמִים, ַעל--ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם 'ן ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם, ִויֵמי ְבֵניֶכם, ַעל ָהֲאָדָמה, ֲאׁשֶ ָ יֵמי ַהׁשּ   ָהָאֶרץ.-ּכִ
    

אֹמר.-, ֶאל'ַוּיֹאֶמר ה  לז ה ּלֵ   ֹמׁשֶ
ר ֶאל  לח ּבֵ ָרֵאל, ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם, ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל-ּדַ ֵני ִיׂשְ ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם, ְלֹדֹרָתם; ְוָנְתנּו ַעל-ּבְ ָנף, -ּכַ ִציִצת ַהּכָ

ֵכֶלת. ִתיל ּתְ   ּפְ
ם ֶאת  לט ל-ְוָהָיה ָלֶכם, ְלִציִצת, ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרּתֶ יֶתם ֹאָתם; ְולֹא'ת הִמְצו ֹ-ּכָ ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם, ְוַאֲחֵרי -, ַוֲעׂשִ

ר ם ֹזִני-ֵעיֵניֶכם, ֲאׁשֶ   ם, ַאֲחֵריֶהם.ַאּתֶ
יֶתם ֶאת  מ רּו, ַוֲעׂשִ ְזּכְ ל-ְלַמַען ּתִ ים, ֵלאלֵֹהיֶכם.ִמְצו ֹ-ּכָ   ָתי; ִוְהִייֶתם ְקֹדׁשִ
ר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ִלְהיֹות ָלֶכם, ֵלאלִֹהים: 'ֲאִני ה  מא   ֱאלֵֹהיֶכם. 'ֲאִני, ה  ֱאֹלֵהיֶכם, ֲאׁשֶ
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 כיתה ד

 

 קריאת שמע

שלבי 
 המשימה

  בס"ד

        ֹותֹותֹותֹותּויּויּויּויָטעָטעָטעָטעאיתּור איתּור איתּור איתּור ַהֲאזנה וַהֲאזנה וַהֲאזנה וַהֲאזנה ו    ––––    2222ָשָלב ָשָלב ָשָלב ָשָלב 

  

  בכיתה גותז	�עבודה 

 
 . 0ייָ רהקַ 9ההמור שמיעשמַ  הלַהקָלט בר בְ&ֶקשֶ  ינ%ַהֲאז

  . עמְש  תיאִ&קר תוי%ָטע הבַהקָלט אוִלמצ �ֲעֵליכע� ה-ַ 

 ָגהשָ  �שָ&הֶ  תמוהמקו תא י�הבא י�דש&ַעמ%' יותע0% הטָ סימ% י-ֵ דמנו ב'סַ   �

  .0ייָ רקַ ה

 .4הד ַצדשב תרסגֶ ִמ ה בתו� י�תאהמַ  �ַ&מקו 0ייָ רהקַ  לש ע%תהטָ את סבירו הַ   �

  

 י�ר%פיצֵ  או י�לימ: הַ&קריא תיו%ָטע ֶנהשמו ַגל%ְת יטב אזינו הֵ א� תַ   !ימו לבשֹ 

  . ָכההֲהל יְלפ הכֹוננ הקריאלִ  י�מַמתאי �שֵאינ
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 קריאת שמע

שלבי 
 המשימה

  בס"ד

  תיוֹ עוּ דפים לסימון טָ  
  

    ֵש� התלמיד/ה: 
  

  

  :שַמע ִישָרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו ה' ֶאָחד

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד.בָּ  ם ּכְ   רּוְך ׁשֵ

ה
, ֵאת   ָכל 'הְוָאַהְבּתָ ָך, ּוְבָכל-ְלָבְבָך ּוְבָכל-ֱאלֶֹהיָך, ּבְ -ַנְפׁשְ

ְמֹאֶדָך. 
  

ו
ָך ַהּיֹום  ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ ה, ֲאׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ְלָבֶבָך. -ַעל--ְוָהיּו ַהּדְ

  

ז
ְרּתָ   ם ְלָבֶניָך, ְוִדּבַ ְנּתָ ּנַ ָך  ְוׁשִ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם, ּבְ ּבָ

ָך ּוְבקּוֶמָך.  ְכּבְ ֶרְך, ּוְבׁשָ ַבּדֶ
ח

ם ְלאֹות, ַעל  ְרּתָ ָיֶדָך; ְוָהיּו -ּוְקׁשַ

ין ֵעיֶניָך.  ְלֹטָטֹפת, ּבֵ
  

ט
ם ַעל  ָעֶריָך.-ּוְכַתְבּתָ יֶתָך, ּוִבׁשְ   ְמזֻזֹות ּבֵ

 :תיו%עהטָ  רֶהסב
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יג
ְמעּו ֶאל-ְוָהָיה, ִאם  ׁשְ ֹמַע ּתִ ר ָאֹנִכי ְצו ֹמִ -ׁשָ ַתי, ֲאׁשֶ

ה ֶאְתֶכם, ַהּיֹום ָכל 'ה-ְלַאֲהָבה ֶאת--ְמַצּוֶ -ֱאלֵֹהיֶכם, ּוְלָעְבדֹו, ּבְ

ֶכם.-ְלַבְבֶכם, ּוְבָכל    ַנְפׁשְ

יד
י ְמַטר  ִעּתֹו, יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש; ְוָאַסְפּתָ ְדָגֶנָך, -ְוָנַתּתִ ַאְרְצֶכם ּבְ

ָך ְוִיְצָהֶרָך. ְוִתיֹרׁשְ
טו 

, ְוָנַתּתִ    ָך; ְוָאַכְלּתָ ְדָך, ִלְבֶהְמּתֶ ׂשָ ב ּבְ י ֵעׂשֶ

. ָבְעּתָ   ְוׂשָ

 
טז

ם ֱאלִֹהים   ם, ַוֲעַבְדּתֶ ה ְלַבְבֶכם; ְוַסְרּתֶ ן ִיְפּתֶ ְמרּו ָלֶכם, ּפֶ ָ ִהׁשּ

ֲחִויֶתם, ָלֶהם.  ּתַ ֲאֵחִרים, ְוִהׁשְ
  

יז
ֶכם, ְוָעַצר ֶאת 'ה-ְוָחָרה ַאף  ַמִים ְולֹא-ּבָ ָ ִיְהֶיה ָמָטר, -ַהׁשּ

ן ֶאת ם ְמֵהָרה, ֵמַעל ָהָאֶרץ -ְוָהֲאָדָמה, לֹא ִתּתֵ ְיבּוָלּה; ַוֲאַבְדּתֶ

ר    , ֹנֵתן ָלֶכם. 'הַהּטָֹבה, ֲאׁשֶ

יח
ם ֶאת  ְמּתֶ ה, ַעל-ְוׂשַ ָבַרי ֵאּלֶ ם -ְלַבְבֶכם ְוַעל-ּדְ ְרּתֶ ֶכם; ּוְקׁשַ ַנְפׁשְ

ין ֵעיֵניֶכם. -ת ַעלֹאָתם ְלאוֹ    ֶיְדֶכם, ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת ּבֵ

טי
ם ֹאָתם ֶאת  ְדּתֶ ֵביֶתָך -ְוִלּמַ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם, ּבְ ר ּבָ ֵניֶכם, ְלַדּבֵ ּבְ

ָך ּוְבקּוֶמָך. ְכּבְ ֶרְך, ּוְבׁשָ ָך ַבּדֶ    ּוְבֶלְכּתְ

כ
ם ַעל   ָעֶריָך. -ּוְכַתְבּתָ יֶתָך, ּוִבׁשְ   ְמזּוזֹות ּבֵ

כא
ע ְלַמַען ִיְר   ּבַ ר ִנׁשְ  'הּבּו ְיֵמיֶכם, ִויֵמי ְבֵניֶכם, ַעל ָהֲאָדָמה, ֲאׁשֶ

ַמִים, ַעל--ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ָ יֵמי ַהׁשּ   .ָהָאֶרץ-ּכִ

  ת:ויע%סבר הטָ הֶ 
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 לז
אֹמר.-, ֶאל'הַוּיֹאֶמר  ה ּלֵ   ֹמׁשֶ

 
לח

ר ֶאל   ּבֵ ָרֵאל, ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם, ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל-ּדַ ֵני ִיׂשְ -ּבְ

ְנפֵ  ֵכֶלת.-י ִבְגֵדיֶהם, ְלֹדֹרָתם; ְוָנְתנּו ַעלּכַ ִתיל ּתְ ָנף, ּפְ    ִציִצת ַהּכָ

לט
ם ֶאת  ל-ְוָהָיה ָלֶכם, ְלִציִצת, ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרּתֶ , 'הת ִמְצו ֹ -ּכָ

יֶתם ֹאָתם; ְולֹא ר-ַוֲעׂשִ -ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם, ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם, ֲאׁשֶ

ם ֹזִנים, ַאֲחֵר   יֶהם.ַאּתֶ
  

מ
יֶתם ֶאת   רּו, ַוֲעׂשִ ְזּכְ ל-ְלַמַען ּתִ ים, ִמְצו ֹ-ּכָ ָתי; ִוְהִייֶתם ְקֹדׁשִ

 ֵלאלֵֹהיֶכם.
  

מא
ר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ִלְהיֹות  'הֲאִני    ֱאלֵֹהיֶכם, ֲאׁשֶ

  ֱאלֵֹהיֶכם. 'הֲאִני,  ָלֶכם, ֵלאלִֹהים:

  

  

 מ%ני�יהס את ִ&דקו %ְבֶאמָצע%ָתה, יות%עַהטָ  ְרשימת את המורה לכ� 0תֵ יי ויַעכשָ 

  . כ�שלָ  רי�הֶהס&את ו

 את ֵהַבנת� וא� יות%עהטָ  כל את �רתֶ תַ יא א� לדעת ת%כלו ה&דיקה ְ&ֶעזרת

  .תקיֶ %ְמד ִלקריאה הדֵגשי�

  יות:ע%סבר הטָ הֶ 
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            ––––    3333ָשָלב ָשָלב ָשָלב ָשָלב 
        ַהסָמכה לקורא ְקריאת ְשמעַהסָמכה לקורא ְקריאת ְשמעַהסָמכה לקורא ְקריאת ְשמעַהסָמכה לקורא ְקריאת ְשמע

  

  קיְלַדיֵ  ֶכ�של ֶלתוֹ כהיְ  תא קבדולִ  ותַ&קשִת  עמְש  תריאִלק ההַהסָמכ תַקָ&ל יִלפנ

  .ֶכ�ל ַיקשיבו ֵריֶכ�ְוַחב ההמור. עמְש  תאיִ&קר

  

  הְנכונ הקריא לע תיב&ַ  נ%ִהת�מ ההַהסָמכ תַקָ&לשל  ר%עיאֵ לָ  (ֹוֵנ0ְלִהת ְ(ֵדי

  . עמְש  תוִמַ-רשי תאח לש הההָלכ ילפ תקיֶ %%ְמד

  

  .המורה 4%תיְ&ש היָ ַ-רשיה תא ָ&ֲחרו

 ריאתק אקור' ָ&ד%כהְמ  �רוֹ ַ&ת �כֶאת ַזֶ(הְת  ַמדת�לְ שֶ  ההָלכֹות לפי קתיֶ ודְמ  ריאהק

  .ֶחדת%יהְמ  ע%ָדההְת  את לַקבל ַזָ(אי� ְוִתהיו', סָמ�%מ מעְש 

  

  לתיִ&ְתפ ְ(ִהלָכתה מעְש  ריאתק ראוהק 0ַחזָ  של פקידתַ &ְ  שמֵ ְלשַ  ת%כלו הֵמַעתָ 

  !יתֲחרשַ 

  

, המ'ימה לתיחְת  ינלפ ַעצמכ� את �ִהקַלטתֶ שֶ  ַלַהקָלטה י0זְלַהאֲ  ְ(ַדאי הַעתָ 

.�ִהתַקדמתֶ  כמה עד תאולר חוְוִתְ'מ
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            ––––ִנספח ִנספח ִנספח ִנספח 
 מדּויקתמדּויקתמדּויקתמדּויקת    ת ְשמעת ְשמעת ְשמעת ְשמעריאריאריאריאקְ קְ קְ קְ לִ לִ לִ לִ     נחיותנחיותנחיותנחיותהַ הַ הַ הַ 

  

 אותגמָ ד	 ללָ ה#ְ 
 יכפ %קְ&די י�לימ תיַ יֲהג

 עוֹ ִלְמנ ְ(ֵדי כתבונִ שֶ 

 תונְלשַ  ֲעל%לֹותשֶ  תוי%ָטע

 .הלמיה ָמע%תַמש תא

  ְלַמַע0 ִיְר&% ְיֵמיֶכ� ִויֵמי ְבֵניֶכ� ַעל ָהֲאָדָמה ֲאשר ִנשַ&ע ה' ַלֲאֹבֵתיֶכ�  ...'.1

 ...'ַמִי� ַעל ָה>ֶר;ֵמי ַה:ָ ָלֵתת ָלֶה� ִ(י 

 אות ה'המילה &ַ  מעתישָ י שלא ה, כדֵ עָ ב%שו0 ְש לְ ִמ  ,עש&ַ מילה נִ את האות ע' &ַ  דגישלהַ  בחש%

   בי.שו0 שֶ לְ ִמ  'הש&ָ נִ ' –

  ...' ָתיויֶת� ֶאת ָ(ל ִמְצוֹ ֲעֹשִ ְלַמַע0 ִ<ְזְ(ר% וַ '... ות הוֹ צְ %ְזַכְרֶ<� ֶאת ָ(ל ִמ ' .2

המילה מע תישָ י שלא רו0, כֵד שו0 זי(ָ לְ כרו ִמ זְ �, ִת רתֶ כַ זְ %מילה &ַ  את האות ז' דגישב להַ חש%

 ר.כָ שו0 שָֹ לְ ִמ  '�תֶ ְר כַ ֹשְ %' – אליתמָ אות ש' שֹ &ַ 

 י�לימ ישתֵ  י0ב הַהפָרד

 זו" ֵבקְלִהדָ " תֲעל%לושֶ 

  .ָלזו

  

 י�לימ הכמ בי0 ֵסקֶהפ

 ָמע%תַמש שֵיש לֵה0

 אש? ְ(ֵדי תֶחד%ְמי

 שֵיש לה הלימ ַמעשָ ית

 0ִמ  ההשֹונָ  ָמע%תַמש

 .ָ(ת%בה

ה'. 1 ָבִרים ָהֵאּלֶ ָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבךָ ֲאׁשֶ  ְוָהיּו ַהּדְ  .'ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ

 ,מילה אחת(ְ  'עלבב�'ר מַ ולוֹ ' ...ַעל ְלָבֶב@'מילי� ל' &ַ תיות האוֹ יע את אחת לבְ הַ לי� לְ ל%עֲ  

  .'ַ&ָ-ס%ק ֱאַמרAֶנֶ  ָמה ֶאת ְוָרא%י ָנכֹו0 ָנֲהָגה ְו?א'

ָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפׁשְ  ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאלֹקיֶכם ּוְלָעְבדוֹ '... . 2   'ֶכם...ּבְ

 .עלַ הי&ָ לה לְ ל%ְ&ָכל ְלַבְבֶכ�" עֲ 4 יר%צֵ תיות ל' &ַ אוֹ אחת מֵ 

ָ  '... ְוָחָרה ַאף ה' .3 ֶכם, ְוָעַצר ֶאת ַהׁשּ    '...ַמִיםּבָ

מע המילה שָ יי שלא תכדֵ ' 4�' ובי0 המילה 'הָר חָ וְ המילה 'ק בי0 פסֵ הֶ  ְלַהק-יד עלצרי� 

  .ללֵ יק שָמע%ָתהשמַ  '4ַר חָ '

   ...''ם ְלַאֲהָבה ֶאת הה ֶאְתֶכם ַהּיוֹ וֶּ צַ ר ָאֹנִכי מְ ... ֲאׁשֶ ' .4

רק  איל%(ְ 0 בַ י%י שלא כדֵ ' הבָ הֲ �לְ ' ובי0 המילה '�יוֹ הַ 'ק בי0 המילה פסֵ הֶ על יד ק-הַ צרי� לְ 

  ר הימי� לא.�ְש בִ את ה' %' הבָ הֲ �לְ 'היו� צרי� 

ולא  ֶאְתֶכ�ְמַצֶ%ה  ֲאָנִכי ֲאAֶר' – פסוקת &ַ דמוֹ קוֹ המילי� לַ עת גַ נוֹ  '�יוֹ הַ 'המילה � ס4 על (נוֹ 

   ''...ה ֶאת �ֲהָבהלְ 'מילי� לַ 

ם ֹאָתם ֶאת' .5 ְדּתֶ ם... ְוִלּמַ ר ּבָ ֵניֶכם ְלַדּבֵ    'ּבְ

 מעתישָ  לאשכֵדי  ,'�תָ אֹ 'בי0 המילה ' וְוִלַמְדֶת�'ק בי0 המילה פסֵ הֶ  עליד ק-הַ צרי� לְ 

 .'�תָ מוֹ 'המילה 
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 דוגמאות ללָ ה#ְ 
רשיות ק בי0 ה-ַ פסֵ הֶ 

 .השונות

 'ת מיַר אֲ וַ  'ָרֵאל ה' ֱאלֹקינּו ה' ֶאָחדַמע ִיֹשְ ׁשְ ' תמיַר י אֲ חֵר �ק פסֵ הֶ  לַהקפיד עלרי� צ. 1

רּוךְ ' ם ּבָ בֹוד ׁשֵ ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה' ' – אשונהִר הה שייָ ְר ת ה-ַ מיַר פני אֲ לִ ו ' ...ַמְלכּותוֹ  ּכְ

  '...אלוקיך

בי0 הפסוק ר מַ לוֹ , כְ נייההְש ה שייָ ְר פַ ובי0 האשונה ה הִר יָ שיְר ק בי0 ה-ַ פסֵ הֶ  לַהקפיד עלצרי� 

ם ַעל' – אשונה ה הִר שייָ ְר י� את ה-ַ יֵ סַ הְמ  יֶתָך ּוִבׁשְ  ּוְכַתְבּתָ י0 בֵ % 'ָעֶריךָ ְמזֻזֹות ּבֵ

ׁשְ ְוָהָיה ִאם ׁשָ ' – נייהה הְש שייָ ְר ח את ה-ַ תֵ פסוק הפוֹ ה  '...ְמעוּ ֹמַע ּתִ

ְכלֹוַמר בי0 , השלישית הַפְרשיָיה ובי0יה ניהְש ֶהפֵסק בי0 הַ-ְרשיָיה  עלַהק-יד לְ צרי� . 2

ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ' – נייההְש  הפסוק הְמַסֵיי� את הַ-ְרשיָיה

יֵמי ַהּשָ ר ִנׁשְ ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ  ע ה' ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ּכִ ובי0  'ַמִים ַעל ָהָאֶרץּבַ

אֹמרׁשֶ מֹ  ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל' – תהשלישי הַ-ְרשיָיהח את תֵ הפוֹ הפסוק   .'ה ּלֵ

 תאֹותיו לע ָ-ָדהַהק

 ְרפ%יֹות תואֹותיו ֹותג%שְד 

 ).ֵגשדָ  ?אל(

ְרּתָ ' .1 ׁשִ  ְוִדּבַ ם ּבְ ֶרְך ּוְבׁשֹּבָ ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ָך ּבְ ָך ּוְבקּוֶמךָ ְבּתְ    '...ְכּבְ

  ה.יָ פ%ונה ְר אשב' ִר 9&ְ  'ְכְ&@%ְבAֹ 'את המילה א טֵ צרי� לבַ 

ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלֹדֹרָתם ּו ָלֶהםְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ְוָעשֹ '. 2   ' ...ִציִצת ַעל ּכַ

 .ְרפ%ָיהב' 9&ְ ' ִבְגֵדיֶה�' את המילהר מַ לוֹ  ידק-להַ צרי� 

  


