
  

 

 

 

 

 

ה  כָׁ רָׁ ם ּוְב לֹו םשָׁ ֲחִביִבי ם  ִדי ְלִמי  , תַּ

ד ֵלב ֶאחָּ ד בְׁ ִגיש ַעם ֶאחָּ ַהרְׁ ַאֵחד ּולְׁ ִהתְׁ נּו לְׁ ה עֹוֶזֶרת לָּ ִמטָּ ַנת ַהשְׁ  ,שְׁ

ַמֲעַמד ַהר ִסיַני מֹו בְׁ ש כְׁ  .ַממָּ

 

ה ֵאלָּ ל שְׁ כָּ ה לְׁ כֹונָּ ה ַהנְׁ שּובָּ  . ַהִקיפּו ֶאת ַהתְׁ

ַמֲעַמד ַהר ִסיַני .1 נּו בְׁ ה ִקַבלְׁ    ?מָּ

ן ֶאת  א.  ַהמָּ

ה  ב.  ֶאת ַהתֹורָּ

ֶרץ  ג. אָּ  ֶאת הָּ

 

ַהר ִסיַני .2 ה בְׁ נּו ֶאת ַהתֹורָּ ה ִקַבלְׁ כּות מָּ  ?ִבזְׁ

כּות ִשיַרת ַהיָּם  א.  ִבזְׁ

ַמן  ב. אֹותֹו ַהזְׁ דּוֵתנּו בְׁ כּות ַאחְׁ  ִבזְׁ

 

ר .3 בָּ ִיינּו ַבִמדְׁ נּו ַכֲאֶשר הָּ ַכלְׁ ה אָּ   ?מָּ

יָּה ַשק ִעם   א. ד הָּ ל ֶאחָּ כָּ ַמןלְׁ ל ַהזְׁ כָּ ִפיק לֹו לְׁ ִרים ֶשִהסְׁ זֹון ֵמַהִמצְׁ  .מָּ

ִדיּוק ב. ּה בְׁ ה לָּ ִאימָּ ה ַהַמתְׁ ה ַבִמדָּ חָּ קְׁ ה לָּ חָּ פָּ ל ִמשְׁ כָּ ַמִים וְׁ ן ִמן ַהשָּ  .יַָּרד מָּ

ִזי ג. כָּ קֹום ֶמרְׁ מָּ קּו ִמֵדי יֹום ֹאֶכל בְׁ ם ִחלְׁ עָּ ִהיֵגי הָּ  .ַמנְׁ

ִרי  ד. יּו ֲעֵצי פְׁ ה ֶשרֹוִצים.הָּ ַקַחת ַכמָּ ן לָּ יָּה ִנתָּ ר, הָּ בָּ  ַבִמדְׁ

  

ית  ִע י ת ְשִב ר –ְקֻדש ַּ ִמְדבָׁ ן בַּ מָׁ  ְכמֹו הַּ

קֹוִביץ  שְׁ ַרב יִָּאיר ֶהרְׁ טֹון ֶשל הָּ ִפיָּה ַבִסרְׁ ַאַחר צְׁ ה לְׁ  ַדף ֲעבֹודָּ

https://youtu.be/CJpVghY2Ezc 
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ִלימּו ֶאת ַהִמִלים ַהֲחֵסרֹות .4  : ַהשְׁ

ֹרַח   ִריִכים ִלטְׁ יּו צְׁ ן ______________, ֵהם לֹא הָּ לּו ֶאת ַהמָּ ֵאל ִקבְׁ רָּ ֵני ִישְׁ ֶשבְׁ כְׁ

בָּ  ם ִלדְׁ ַמנָּ ִדיש ֶאת זְׁ ַהקְׁ לּו לְׁ יָּכְׁ ַנת ___________  וְׁ ַנת  ַבֲהכָּ ְך ַגם ִבשְׁ ה. כָּ ֻדשָּ ִרים ֶשל קְׁ

ֶגֶשת  ד יָּכֹול לָּ ל ֶאחָּ כָּ ה, וְׁ מָּ ֲאדָּ ִקיִרים ֶאת הָּ ה, ________________ ַמפְׁ ִמטָּ ַהשְׁ

ַעֵסק יֹוֵתר ַבקֹוֶדש   ִהתְׁ נּוִיים לְׁ יֹות פְׁ כֹוִלים ִלהְׁ נּו יְׁ כּות ֶזה אָּ ֵדל. ִבזְׁ בּול ֶשגָּ ַקַחת ֵמַהיְׁ לָּ וְׁ

ִלמּוד _  ____________.   ּובְׁ

ילֹון ְרִמ ה , ֹאֶכלתַּ ר , תֹורָּ בָּ ִאים , ַבִמדְׁ לָּ  . : ַהַחקְׁ

 

ִנים .5 ֶשַבע שָּ ִמים ַפַעם בְׁ ַקיְׁ יֶֻחֶדת ֶשמְׁ ה מְׁ וָּ נּו ִמצְׁ ה ֵיש לָּ ִמטָּ ַנת ַהשְׁ ֹתם שְׁ  . בְׁ

א .א סּוק ַהבָּ אּו ֶאת ַהפָּ  :ִקרְׁ

ם ֵלאֹמר,  ַצו ֹמֶשה אֹותָּ  "ַויְׁ

ַחג ַהֻסכֹות.  ה, בְׁ ִמטָּ ַנת ַהשְׁ ֹמֵעד שְׁ ִנים, בְׁ  ִמֵקץ ֶשַבע שָּ

ל בֹוא כָּ אֹות ֶאת-בְׁ ֵאל ֵלרָּ רָּ ֵני ה' ֱאֹל-ִישְׁ ר,  קֶ פְׁ חָּ קֹום ֲאֶשר ִיבְׁ  יָך ַבמָּ

א ֶאת  רָּ ל-ִתקְׁ ה ַהזֹאת ֶנֶגד כָּ ֵניֶהם"...-ַהתֹורָּ זְׁ אָּ ֵאל בְׁ רָּ  ִישְׁ

אּו ֶאת  .ב ִעיםִמצְׁ בָּ ִפי ַהצְׁ נּו לְׁ ַסמְׁ סּוק, וְׁ תֹוְך ַהפָּ אֹות בְׁ ֵאלֹות ַהבָּ שּובֹות ַלשְׁ  : ַהתְׁ

 ֹהב ֶצַבע צָּ ִגישּו בְׁ ה?  ַהדְׁ וָּ ִמים ֶאת ַהִמצְׁ ַקיְׁ ַתי מְׁ  . מָּ

 ֹרד ֶצַבע וָּ ִגישּו בְׁ ה? ַהדְׁ וָּ ַקֵים ֶאת ַהִמצְׁ ֵדי לְׁ ֵאל כְׁ רָּ ֵני ִישְׁ ל בְׁ ן ַמִגיִעים כָּ אָּ  . לְׁ

 ֵכֶלת ֶצַבע תְׁ ִגישּו בְׁ ד ַהֶזה? ַהדְׁ יֻחָּ ד ַהמְׁ ה עֹוִשים ַבַמֲעמָּ  .מָּ

 

כֹונָּה .6 ה ַהנְׁ שּובָּ ֵהל? ַהִקיפּו ֶאת ַהתְׁ ַות ַהקְׁ ה דֹוֶמה ִמצְׁ מָּ  . לְׁ

ַמֲעמָּ  .א  ד ַהר ִסיַני לְׁ

ַרִים  .ב  ִליִציַאת ִמצְׁ


