
               _______    _________שם בס"ד  
    

                         

 בהעלותךפרשת 

 
 

 כוםיעבודת חזרה וס
 בכ" – ה'פס'  'חלפרק 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 _____________________________ __"? ַקח ֶאת ַהְּלִוִּיםמה הפירוש "

  "ְוֹכה ַּתֲעֶׂשה ְלַטֲהָרם"

 מפני טמאי ____ שבהם. -)________________________ 1

 עבודהלפי שניתנו הלויים כפרה על ה_______ שעבדו  -) _______________________  2

 ולכן צריכים תגלחת כמו____. "___" קרוי גם __ שהיא קרויה "_________" והמצורע ___

3.__________________( 

  אילו קרבנות הביאו?

ומנחתו:___________________.  ______)1

2(______  .

 "ְוִהְקַרְבָּת ֶאת ַהְּלִוִּיים ִלְפֵני ֹאֶהל מֹוֵעד"

 מי עוד נקהלו שם (חוץ מהלויים)?_________  ומה הפעולה שעשו?___________________

_________   מדוע?

________.

 מה אהרון עשה ללויים?________  מדוע? ___________________________________.

 את ידיהם? _______________.  הלוייםעל מי סמכו 

 ג' תנופות 
 לכן נאמר בהם: ומכיון: :נאמרו כאן  

 ומכיון שעבודת ____ ______לבני  תנופה ראשונה
 ______________"ְוָהיּו לְ " ה______ עליהם

 לבני ______ תנופה שניה
ומכיון שגם עליהם היתה 

עבודת הקודש שהיא 
 נשיאת ______ וקרסים

 הנראות בקדש ה_______

 __"ְּתנּוָפה לַ "

 "_____"לכן נאמר בהן רק:  שעשו את שאר העבודות לבני ______ תנופה שלישית
 

 הלויים, במקום מי הם?__________.  ולמי שייכים הבכורים?___  כי הצילם מ_________

 כמה פעמים נאמר "בני ישראל" בפס' י"ט?__  מדוע?_____________________________

 



               _______    _________שם בס"ד  
    

                         

 בהעלותךפרשת 

 
 

 כוםיעבודת חזרה וס
 י"ד – 'אפס'  'טלפרק 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 מה ציוה ה' לעשות "במועדו"?____________________________________

��� מתי ציוה ה' שיעשו זאת? �   ._____________�����   ._________����   .___________� 	
�.______________ 

 , אלא רק בפעם הזאת!שנה שהיו במדבר?____ 40האם הקריבו עוד פעם קרבן פסח במשך 

  מתי החלו שוב בני ישראל להקריב קרבן פסח במועדו? לאחר שנכנסו ל_____ ישראל.

 (רוב העם).אפילו ב______ב_____,  מועדו"? אפילומה לומדים מהמילה "ב "ַּתֲעׂשּו אוֹתוֹ ְּבמוֲֹעדוֹ "

 "ַּתֲעׂשּו ֹאתוֹ ִמְׁשָּפָטיו ּוְכָכל ֻחֹּקָתיו ְּכָכל "

�"? חקתיומה הפירוש "ככל � ����� � ���

  1  _____(2  _____(3  _____(4 ______( 

"? משפטיומה הפירוש "ככל 
� � ���
��� ������ ���

�  1(____  ____2_(_______ 

 

   ֲאֶׁשר ָהיּו ְטֵמִאים... ַוְיִהי ֲאָנִׁשים

 ממה היו טמאים האנשים הללו?___________  ולכן לא יכלו ל_______________

 את מי הם באו לשאול מה דינם? _____________ היכן ישבו הם באותו זמן?___________

שה______ יזרקו עבורם את איזה יום היה זה לטומאתם?______________ ומה הם רצו? 

 הדם ובערב יהיו כבר _____ ויוכלו לאכול את ה_______.

 __ וזכו הם שהפרשה נכתבה על ___.מה ענה להם משה?_____________________

 דיני פסח שני...   ...ֶאל מֶֹׁשה ֵלאמֹרה' ַוְיַדֵּבר 

ב.________________ מהן ב' האפשרויות שאדם לא הקריב קרבן פסח בזמנו? א._______ 

 מה לומדים מהנקודה על המילה "רחוקה"____________________________________

���� מה דינו של מי שלא הקריב קרבן פסח? יקריב קרבן פסח ב_________________________ 	��� �� ��
 "ו___ ג."לא _____ ממנו עד ____"   ב."על ____ ומרורים ______".    א.  

 ) שמותר שיהיה בבית ___.2) שזה לא ____.  1_ בו".    מה השינויים שיש בפסח שני? לא ___



               _______    _________שם בס"ד  
    

                         

 בהעלותךפרשת 

 
 

 כוםיעבודת חזרה וס
 י' – 'אפס'  'ילפרק 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 לעשות חצוצרות.רבינו ת משה מצוה א ה'

 מי תוקע בהן? _______._. איך הן עשויות?_________  _____.ממה הן עשויות? כמה חצוצרות?___. 

 מאלו מילים לומדים שהחצוצרות הן לכבוד משה ואסור לאחרים להשתמש בהן לצורכן? "_________"

 )________________________.2)______________________.   1מהי מטרת עשיית החצוצרות?  

 

החצוצרות  'מס
 שתקעו בהן

 סוג התקיעה

 _________ ___ העדה להקהיל

 _________ ___ הנשיאיםלהקהיל 

למסע 
 המחנות

�� ���� ����	
למסע  -  

 _____ות החונים בצד מחנה
___ __________ ,_____ , ����	��� �

למסע  -  
המחנות החונים בצד _____

___ _____ ,_____ ,_____ ����		 ���
�
למסע  -  

המחנות החונים בצד _____
___ _____ ,_____ ,_____ ����		 �����

למסע  -  
המחנות החונים בצד _____

___ _____ ,_____ ,_____ 

 

 )___________________2)___________________.  1מתי עוד תוקעים בחצוצרות?   

 על אילו קרבנות עולה תוקעים בחצוצרות?_______________.  

��� מה לומדים מזה שנאמר בפסוק "אני ה' אלוקיכם"?____________________________�� ��	� ���
 _______. מלכויות_______________.שופרות______________. זכרונות__________



                  -1-________________                  שם בס"ד  
    

                         

 בהעלותךפרשת 

 
 

 כוםיעבודת חזרה וס
 כ"ח –י"א פס'  י'לפרק 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 במדבר סיני?  בתחילהבני ישראל  חנומתי 

�������שנה: _______ �������
 חודש:__________.   יום בחודש:____________.   

 בני ישראל ממדבר סיני? נסעומתי 

�������שנה: _______ �������
 חודש:__________.   יום בחודש:____________.   

 כמה זמן יוצא שבני ישראל חנו במדבר סיני?______________. להיכן נסעו?__________.

י  ִראׁשֹוָנה ַעל ּפִ ְסעּו ּבָ הה' ַוּיִ ַיד מֹׁשֶ  .ּבְ

לומדים שמסעות וחניות בני  "ְּבַיד ֹמֶׁשה ה'ַעל ִּפי "שמהמילים   -פס' י"ח פרק ט' עיין רש"י 

ישראל נעשו על פי ה' ועל פי דיבור משה, 
	
���� ��� � ������ �����

י ") 1היו נוסעים רק לאחר...    שעמוד הענן היה ___________ ה'":ַעל ּפִ

ה") 3) תקעו ו______ ותקעו.  2_____________.   ַיד מֹׁשֶ  שמשה אמר "________" ":ּבְ

וכך גם 
�� ���

י ") 1  עמוד הענן היה ________________________________. ה'":ַעל ּפִ

ה") 3 ַיד מֹׁשֶ  שמשה אמר "_________"   ":ּבְ



                  -2-             בס"ד  
    

                        

�� סדר המסעות: ������ ������ ������ ����
  .:  ______ ו_______םוהשבטים שהיו יחד עימ דגל מחנה ______ נסעו  

 לאחר שיהודה החל לנסוע מה עשו:     

  ���� �� ����� _________________________________ ���� �� �� ����� �� �� ____________________________ ��� �� �� וחיכו עד שדגל מחנה _____ יסע. _____________________________ �� ������ ������ ������ ����
�� בני _____ ובני _____  עם ה______ המפורק.נסעו    ������ ������ ������ ����


� .:  ______ ו_______םדגל מחנה ______ והשבטים שהיו יחד עימ נסעו   �����
 �����
 �����
 ����
�� בני _____ עם כלי ה______ המכוסים. נסעו   ������ ������ ������ ����
� .:  ______ ו_______םדגל מחנה ______ והשבטים שהיו יחד עימ נסעו   � ����� � ����� � ����� � ����
 .:  ______ ו_______םדגל מחנה ______ והשבטים שהיו יחד עימ נסעו  

 כשהגיעו בני קהת למקום חנייתם מה הם מצאו בנוי? את ה______, ויכלו להכניס לתוכו את

 ה_____.  איך המשכן כבר היה בנוי?_____________________________.

 איך נקראו דגל מחנה דן? "______" 

 לו אותו.    _____וכל מי שהיה מאבד דבר מה הם היו __ - מדוע? כי נסעו _______



                  -1-                 _______ _________שם בס"ד  
    

                         

 בהעלותךפרשת 

 
 

 כוםיעבודת חזרה וס
 ל"א – 'אפס'  "אילפרק 

 
 
 
 
 

    

פורענות ראשונה:
 

 

 התלוננו העם?_______________________________"ויהי העם כמתאננים" על מה 

 מה היה ענשם?_________________________

 "ותאכל בקצה המחנה" למי התורה מתכוונת באומרה "בקצה המחנה"?

 פירוש א':_______________________.  פירוש ב':_________________________

 __________________מה ביקש העם ממשה?_____________________________

 איך נקרא המקום, ומדוע?_____________________________________________

    

 פורענות שניה:     

 מי התאווה תאוה?___________________________________________

 מי הצטרף אליהם?_____________

 ישראל?________________________________________________על מה בכו 

 וכי במצרים קיבלו אוכל בחינם? ____________ "זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם"

_________________________________________________________________ 

������ מה הם אמרו על ה"מן"?______________________________ ��� �	
�� � 
�
�� � 
�
�� � 
��� 
�� �
�� � �
�� ��
� �
� ����� ����
 צורתו:__________.  מראהו:__________. אופן לקיחתו:_____________________

 טעמו משתנה עוד כאשר:____________________.  טעמו:____________________

 _____________________.______________המן:_____ תדייראופן 



�                   -2-        בס"ד  
                         

 מה אמר משה לה' כשראה את העם בוכה למשפחותיו?___________________________

_________________________________________________________________ 

 מה ביקש משה מה' אחרי שהראהו את הפורענות שעתיד להביא עליהם?______________

 את מי אמר ה' למשה שיאסוף ויהיו לו לעזר במשא העם?________________________

 __________________________היכן היו שבעים הזקנים הראשונים?_____________

 להיכן אמר לו ה' שיאספם?_______________, ומה יאציל עליהם ה'?______________

 למה היה דומה משה באותה שעה?_________________________________________

 מה אמר ה' למשה שיענה לעם על בקשתם בשר?_______________________________

��� הרשעים ולאחר כמה זמן מתו הכשרים שבהם? לאחר כמה זמן מתו �
	��
��� ____________________הכשרים:______________________.  הרשעים:   �
	��
 ____________________הכשרים:______________________.  הרשעים:  

"ויאמר משה שש מאות אלף רגלי העם"... 
��� �� ��� ��� ��

 

 ���� ������� ��
��
 לפי רבי עקיבא

______________________ 
______________________ 

__________________________ 
__________________________ 

 לפי רבי שמעון
______________________ 
______________________ 

__________________________ 
__________________________ 

 

���������� ___________מדוע לא נענש על כך משה רבינו כמו במי מריבה?________ רבי עקיבאלפי  ��� ����� �� 	��
הכין __ פתקים בשביל שיהיה __ פתקים לכל שבט מי"ב   

כל שבט הוציא __   כלום. ____: לא פתקיםהשבטים.  על ___ פתקים רשם:____.  ועל __ 

   פתקים.

���
� �� ���� � �� � 
��������

פתקים פי __ _______ ויצא שנשאר בקל______

 ולכן הם התנבאו במחנה.שנאמר: "____________"  -שכתוב עליהם "___" השייכים להם 

 מי הודיע למשה שהם מתנבאים במחנה?___________.  מה הציע יהושע?____________

 ________מדוע מגיע להם עונש?__________________________________________

 מה ענה משה?_______________________________________________________

 ומה קרה?____________. איך נקרא המקום?____________ -"הבשר עודנו בין שיניהם"

 




