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   להתענג בפרשה

                              

   בהראלות בפרשת ש
  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .א

היכן היה משה 

רבינו בפרשה זו 

והיכן היה 

בפרשות 

  ?הקודמות

  

  .ב

איזה דבר נוסף 

היה בהר סיני 

  ?בספר ויקרא

  

  .ג
בכמה דיבורים 

  ?נאמרה הפרשה
  

  .ד

היכן הדיבור 

הראשון שאחר 

  ?הפרשה

  

  .ה

מה הקשר בין 

חלק מפרשת 

  ?בחוקותי לפרשה

  

  .ו
כבר  ההיכן נזכר

  ?יטההשממצוות 
  

  .ז

אלו תארים נזכרו 

על שנת 

  ?השמיטה

  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .ח

איזה תואר שווה 

, נזכר על שבת

יום כיפור 

  ?ושמיטה

  

  .ט

איזה מספר נזכר 

ארבע פעמים 

  ?באותו פסוק

  

  .י
אלו תארים נזכרו 

  ?על שנת היובל
  

  .יא

איזה תואר חשוב 

נאמר על יובל 

  ?ולא על שביעית

  

  .יב

איזה תואר יש 

לשבע שנים 

  ?רצופות

  

  .יג

לא איזה מספר ש

ה שנזכר בפר

במקום הקודמת 

נזכר המתאים 

  ?בפרשה

  



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .יד

איזה איסור 

שנכתב בשביעית 

  ?לא נזכר ביובל

  

  .טו

במה שינה דין 

היובל את שוק 

  ?הקרקעות

  

  .טז

מתי תוקעים 

בשופר בשנת 

  ?היובל

  

  .יז

מתי תוקעים ביום 

בשנה , כיפור

הארבעים ותשע 

  ?או החמישים

  

  .יח

וכי תאמרו מה '

נאכל בשנה 

 האם -' השביעית

זו שביעית רגילה 

או הסמוכה 

  !הוכח? ליובל

  

  .יט

בעת שישראל 

ישבו בארץ סיחון 

ועוג האם הם היו 

חייבים במצוות 

  !הוכח? שמיטה

  

  .כ

איזה איסור נאמר 

בשמיטה ולא 

  ?נאמר ביובל

  

  .כא

אם מוכר שדה 

רוצה לגאול אותה 

האם הוא , מהקונה

  ?חייב להסכים

  

  .כב

איזה סוג אחוזה 

נזכרה לפני 

  ?שנכתב מהותה

  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .כג

בפרשה איזו מילה 

מתפרשת באופן 

שונה מבפרשת 

  ?משפטים

  

  .כד

באיזה פסוק נזכר 

תרגיל מלא של 

  ?כפל

  

  .כה

איזה פסוק נזכר 

כבר בפרשה 

  ?קודמת

  

  .כו

איזו מילה לא 

ברורה נכתב 

פירושה בפסוק 

  ?הבא

  

  .כז

אלו ארבע 

מספרים רצופים 

נזכרים בשלוש 

  ?פסוקים רצופים

  

  .כח

איזו מצוה יש 

שנעקוב שלא 

אדם אחר יעשה 

  ?עבירה

  

  .כט

איזה איסור נזכר 

בפרשה שלוש 

  ?פעמים

  

  .ל

באיזה אופן עבד 

עברי לא יוצא 

בשנה השביעית 

ולא נרצע ויוצא 

  ?ביובל

  



 

  מדור המספרים

  הענין  מספר

1    

1    

1    

3    

6    

6    

7    

7    

7    

8    

9    

10    

49    

50    

  

 :סוגי מכירה בפרשה

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

  שמות האישיםמדור 

  השם  

    י

    מ

 

  מדור תוארי אדם

  התואר  

    א

    א

  מדור תוארי אדם

  התואר  

    א

    א

    ב

    ב

    ג

    ג

    ד

    ל

    ע

    ע

    ע

    ק

    ק

    ש

    ש

    ת

 

  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  

    ב

    ח

 

  מדור חלקי גוף

  החלק  

    י

    ע

 

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

    א

    א



  מדור עצמים ניידים

  העצם  

    ז

    כ

    מ

    נ

    ס

    ע

    פ

    פ

    ש

    ת

  

  ניידים לא מדור עצמים

  העצם  

    א

    ב

    ח

    ח

    כ

    מ

    ע

    ש

  

  על מי נאמרמדור 

  ?על מי  נאמר

    אחוזת אבותיו

    אחוזת עולם

    גאולה תהיה לו

    גאולת עולם

    והתנחלתם אותם

    ויצא מעמך

    ומטה ידו

    ומכר מאחוזתו

  על מי נאמרמדור 

  ?על מי  נאמר

    ונמכר לך

    לא ימכרו

    לא יצא ביובל

    ירדנו בפרך לא

    לא תמכר לצמיתות

    לא תקימו לכם

    לא תרדה בו

    לעולם בהם תעבודו

    לצמיתות לקונה

    עבדי הם

    עד מלאת לו שנה

    'שבת לה

    תאכלו ישן

    תמעיט מקנתו

    תרבה מקנתו

  

  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

    בקושי

    גדל מעצמו

    יעני

    לעולם

    מובדלך

    מכסה

    סוף

    שופר

    שטח

    שלימה

    שנה

    תעבוד

    תקטוף



[ 

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה שורש המילה

       די

       דרור

       החצרים

       הן

       העודף

       ומצבה

       חומה

       יובל

       ימוך

       ישן

       לעקר

       לצמיתות

       מגרש

       משכית

       משפחתו

       ספיח

       תבצור

 

  י הפרשהמדור נושא

  הנושא  #

  דין מכירת בית  

  דין מכירת שדה  

  דיני עבדים  

  יסודות התורה  

  מצוות היובל  

  מצוות השמיטה  

  מצוות תמיכה ביורד מנכסיו  

  מצות תמיכה בנמכר לגוי  
 

 

  הרעיונותמדור 

  הפסוק  הרעיון

האדם הוא זמני 

  .בעולם
  

    .אסור לרמות

    .ברכה פי שלוש

    .'הארץ של ה

תמוך ביורד 

  .מנכסיו
  

אל תבזו את 

  .העבדים שלי
  

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

    תקטוף    תכסח

    יבבא    שבקך

    לרחצן    לפום

    עתיקא    עללתא

    כמסת    לחלוטין

    פצחיא    שור

    בקשיו    פרקנא

    טעון    סגדא

 
  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .א

מה הקשר בין 

הפרשה 

  ?להפטרה

  

  .ב
היא חצר  מה

  ?המטרה
  

  .ג
למה הוכנס 

  ?ירמיהו לשם
  

  .ד

למי בתורה ענה 

בדומה למה ' ה

  ?שענה לירמיהו

  



 

  חידה

    ,רבות אני נזכר

    ,תוארי לא הוזכרו

    ,נזכראמנם הפכי 

    .עלי נאמרואך פ

    

 ?מי אני

  



  בהרתשובות לשאלות בפרשת 

  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .א

היכן היה משה 

שה זו רבינו בפר

והיכן היה 

בפרשות 

  ?הקודמות

בפרשה זו היה בהר 

בפרשות , סיני

הקודמות היה 

  .באוהל מועד

  .ב

איזה דבר נוסף 

היה בהר סיני 

  ?בספר ויקרא

דברי הברית של 

התוכחה בפרשת 

בחוקותי וכן בסיום 

  .הספר על המצוות

  .ג
בכמה דיבורים 

  ?נאמרה הפרשה
1.  

  .ד

היכן הדיבור 

הראשון שאחר 

  ?הפרשה

  .ות ערכיןבמצו

  .ה

מה הקשר בין 

חלק מפרשת 

  ?בחוקותי לפרשה

הקללות שבתוכחה 

באות עקב אי 

, שמירת שמיטה

אז 'כמו שמפורש 

תרצה הארץ את 

  .'שבתותיה

  .ו
היכן נזכרה כבר 

  ?מצוות השמיטה
  .בפרשת משפטים

  .ז

אלו תארים נזכרו 

על שנת 

  ?השמיטה

, שבת שבתון, שבת

, שנת שבתון

, שמיטה, שביעית

   .שבת הארץ

  .ח

איזה תואר שווה 

, נזכר על שבת

יום כיפור 

  ?ושמיטה

  .שבת שבתון

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .ט

איזה מספר נזכר 

ארבע פעמים 

  ?באותו פסוק

 שבעוספרתם לכם '

שנים  שבעשבתות 

והיו , פעמים שבע

  .'...שבתות שבעלך 

  .י
אלו תארים נזכרו 

  ?על שנת היובל

שנת , יובל

  . קודש, החמישים

  .יא

איזה תואר חשוב 

נאמר על יובל 

  ?א על שביעיתול

  .קודש

  .יב

איזה תואר יש 

לשבע שנים 

  ?רצופות

  .שבת שנה

  .יג

איזה מספר שלא 

ה שנזכר בפר

במקום הקודמת 

נזכר המתאים 

  ?בפרשה

לא נזכר , 49

  .בספירת העומר

  .יד

איזה איסור 

שנכתב בשביעית 

  ?לא נזכר ביובל

לא לזמור את 

  .הכרם

  .טו

במה שינה דין 

היובל את שוק 

  ?הקרקעות

 הקרקעות לא. א

. נמכרות לעולם

ערך קרקע נמדד  .ב

לפי מספר השנים 

  .שעד היובל

  .טז

מתי תוקעים 

בשופר בשנת 

  ?היובל

וביום , בראש השנה

  .כיפור

  .יז

מתי תוקעים ביום 

בשנה , כיפור

הארבעים ותשע 

  ?או החמישים

  .בשנת החמישים



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .יח

וכי תאמרו מה '

נאכל בשנה 

האם  -' השביעית

זו שביעית רגילה 

או הסמוכה 

  !הוכח? ליובל

כי , שביעית רגילה

וזרעתם את 'נאמר 

', השנה השמינית

  .וביובל אסור לזרוע

  .יט

בעת שישראל 

ישבו בארץ סיחון 

ועוג האם הם היו 

חייבים במצוות 

  !הוכח? שמיטה

כי , לא היו חייבים

כי תבואו 'שכתוב 

  .'אל הארץ

  .כ

איזה איסור נאמר 

בשמיטה ולא 

  ?נאמר ביובל

  .'וכרמך לא תזמור'

  .כא

ר שדה אם מוכ

רוצה לגאול אותה 

האם הוא , מהקונה

  ?חייב להסכים

  .כן

  .כב

איזה סוג אחוזה 

נזכרה לפני 

  ?שנכתב מהותה

מהותם , ערי הלויים

נכתבה רק בפרשת 

  .מסעי

  .כג

איזו מילה בפרשה 

מתפרשת באופן 

שונה מבפרשת 

  ?משפטים

בפרשת ', לעולם'

משפטים כתוב 

ועבדו 'בעבד נרצע 

כשהביאור ' לעולם

ובפרשה , עד היובל

לעולם בהם '

ביאורה ' תעבודו

  .לעולם ממש

  .כד

באיזה פסוק נזכר 

תרגיל מלא של 

  ?כפל

שבע שנים שבע '

תשע ... פעמים

  .'וארבעים שנה

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .כה

איזה פסוק נזכר 

כבר בפרשה 

  ?קודמת

את שבתתי '

תשמרו ומקדשי 

'' תיראו אני ה

  ).ויקרא יט ל(

  .כו

איזו מילה לא 

ברורה נכתב 

פירושה בפסוק 

  ?הבא

תהיה ימים '

ביאור ', גאולתו

בפסוק הבא ' ימים'

עד מלאת לו שנה '

  .'תמימה

  .כז

אלו ארבע 

מספרים רצופים 

נזכרים בשלוש 

  ?פסוקים רצופים

מה נאכל בשנה '

בשנה ', 'השביעית

השנה ', 'השישית

עד ', 'השמינית

' השנה התשיעית

  ).כב -כה כ (

  .כח

איזו מצוה יש 

שנעקוב שלא 

יעשה אדם אחר 

  ?עבירה

י לא שנשמור שגו

  .ירדה ביהודי בפרך

  .כט

איזה איסור נזכר 

בפרשה שלוש 

  ?פעמים

שלא לרדות יהודי 

  .בפרך

  .ל

באיזה אופן עבד 

עברי לא יוצא 

בשנה השביעית 

ולא נרצע ויוצא 

  ?ביובל

בעבד עברי שנמכר 

  .לגוי

 

  מדור המספרים

  הענין  מספר

  שנה אפשרות לגאולת בית בעיר חומה  1

  ימאחיו יגאל את הנמכר לגו  1

  שנה לשכיר יהיה הנמכר לגוי  1



  מדור המספרים

  הענין  מספר

  שנים נאכל מהברכה של השנה השישית  3

  שנים תזרע שדך  6

  שנה נשאל מה נאכל  6

  'שנה שבת לה  7

  שבתות שנים תספור  7

  חודש תשרי  7

  שנה נאכל מהברכה של השנה השישית  8

  שנה תאכלו מהתבואה החדשה  9

  ימים בתשרי יום כיפור  10

  נים שבע פעמיםשנים יהיו שבע ש  49

  שנה תהיה יובל  50

  

 :סוגי מכירה בפרשה

  מוכר בית בעיר חומה  1

  מוכר בית בערי החצרים  2

  מוכר בית בערי הלויים  3

  מוכר עצמו לגוי  4

  מוכר עצמו לעבד עברי  5

  מוכר שדה אחוזה  6

 

  מדור שמות האישים

  השם  

  ישראל  י

  משה  מ

 

  מדור תוארי אדם

  התואר  

  אב  א

  חא  א

  איש  א

  אמה  א

  בן  ב

  מדור תוארי אדם

  התואר  

  בן דוד  ב

  גואל  ג

  גר  ג

  דוד  ד

  לוי  ל

  עבד  ע

  עמית  ע

  עקר  ע

  קונה  ק

  קרוב  ק

  שאר בשרו  ש

  שכיר  ש

  תושב  ת

 

  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  

  בהמה  ב

  חיה  ח

 

  מדור חלקי גוף

  החלק  

  יד  י

  עין  ע

 

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

  אבן משכית  א

  אוכל  א

  זרע  ז

  כסף  כ

  מצבה  מ



  מדור עצמים ניידים

  העצם  

  נזירים  נ

  ספיח  ס

  ענב  ע

  פסל  פ

  פרי  פ

  שופר  ש

  תבואה  ת

  

  ניידים לא מדור עצמים

  העצם  

  ארץ  א

  בית  ב

  חומה  ח

  חצר  ח

  כרם  כ

  מגרש  מ

  עיר  ע

  שדה  ש

  

  על מי נאמרמדור 

  ?על מי  נאמר

  של עבד עברי  אחוזת אבותיו

  בתי הלוויים  אחוזת עולם

  בתי החצרים  יה לוגאולה תה

  בתי הלוויים  גאולת עולם

  עבד כנעני  והתנחלתם אותם

  עבד עברי  ויצא מעמך

  כי ימוך אחיך  ומטה ידו

  כי ימוך אחיך  ומכר מאחוזתו

  כי ימוך אחיך  ונמכר לך

  ישראל  לא ימכרו

בית מושב עיר   לא יצא ביובל

  על מי נאמרמדור 

  ?על מי  נאמר

  חומה

  הגוי בעבד עברי  לא ירדנו בפרך

  רץהא  לא תמכר לצמיתות

  פסל ומצבה  לא תקימו לכם

  עבד עברי  לא תרדה בו

  עבד כנעני  לעולם בהם תעבודו

  לצמיתות לקונה
בית מושב עיר 

  חומה

  ישראל  עבדי הם

  עד מלאת לו שנה
בית מושב עיר 

  חומה

  השמיטה  'שבת לה

  תאכלו ישן
ישראל בשנה 

  התשיעית

  הקונה שדה  תמעיט מקנתו

  הקונה שדה  תרבה מקנתו

  

  וב במקוםמה כת

  כתוב  במקום

  בפרך  בקושי

  ספיח  גדל מעצמו

  ימוך  יעני

  לצמיתות  לעולם

  נזירך  מובדלך

  משכית  מכסה

  תום  סוף

  יובל  שופר

  מגרש  שטח

  תמימה  שלימה

  ימים  שנה

  תרדה  תעבוד

  תזמור  תקטוף

 



  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה שורש המילה

     די  די

  X X  דרר  דרור

     חצר  החצרים

     הנה  הן

     עדף  העודף

     מצב  ומצבה

     חמה  חומה

   X  יבל  יובל

   X  מכך  ימוך

   X  ישן  ישן

  X X  עקר  לעקר

   X  צמת  לצמיתות

   X  גרש  מגרש

   X  שכה  משכית

     שפח  משפחתו

   X  ספח  ספיח

   X  בצר  תבצור

 

  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  דין מכירת בית  4

  דין מכירת שדה  3

  עבדיםדיני   6

  יסודות התורה  8

  מצוות היובל  2

  מצוות השמיטה  1

  מצוות תמיכה ביורד מנכסיו  5

  מצות תמיכה בנמכר לגוי  7
 

  

  הרעיונותמדור 

  הפסוק  הרעיון

כי גרים ותושבים האדם הוא זמני 

  הרעיונותמדור 

  הפסוק  הרעיון

  .אתם עמדי  .בעולם

  .אסור לרמות
אל תונו איש את 

  .עמיתו

  .ברכה פי שלוש

וצויתי את ברכתי 

, שנה השישיתלכם ב

ועשת את התבואה 

  .לשלוש השנים

  .כי לי הארץ  .'הארץ של ה

תמוך ביורד 

  .מנכסיו

וכי ימוך אחיך ומטה 

  .ידו עמך והחזקת בו

אל תבזו את 

  .העבדים שלי

לא ... כי עבדי הם

  .ימכרו ממכרת עבד

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

  תבצור  תקטוף  תזמור  תכסח

  תרועה  באיב  נזירך  שבקך

  לבטח  לרחצן  לפי  לפום

  ישן  עתיקא  תבואתה  עללתא

  די  כמסת  לצמיתות  לחלוטין

  חצרים  פצחיא  חומה  שור

  בפרך  בקשיו  גאולה   פרקנא

  אלילים  טעון  משכית  סגדא

 
  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .א

מה הקשר בין 

הפרשה 

  ?להפטרה

  .קניית בתים ושדות

  .ב
מה היא חצר 

  ?המטרה

ר חצ, חצר המשמר

  .בית כלא



  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .ג
למה הוכנס 

  ?ירמיהו לשם

כי הוא ניבא על 

חורבן ירושלים בניגוד 

  .לרצון המלך והשרים

  .ד

למי בתורה ענה 

בדומה למה ' ה

  ?שענה לירמיהו

' היפלא מה, 'לשרה

  .'דבר

 

  חידה

  .בלשון פעולה  ,רבות אני נזכר

  .התואר מוכר  ,ותוארי לא הוזכר

  .הקונה נזכר  ,הפכי אמנם נזכר

  .ועלי נאמראך פ
' אך'פעולות המוכר נזכרו 

  .פעם

    

 ?מי אני

  המוכר

  

  MEIRROS1@GMAIL.COM: מייל  

  


