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ָּפָרשֹות חּוַמש ְּבֵראִשית

ְשַתִים

ָמה ָלַמְדִתי 
ְּבָפָרשֹות חּוַמש ְּבֵראִשית?

ֵאיְך ָלַמְדִתי?
ֹלא 

ָלַמְדִתי ָמה ַהתֹוֶכן ֶשל חֹוֶבֶרת ָּפָרשֹות חּוַמש ְּבֵראִשית?ַעמּוד

ַמִהי ָּפָרַשת ַהָשבּוַע?3

ָמה ְמָבְרִכים ְּכֶשקֹוְרִאים ַּבתֹוָרה?4

ָּפָרַשת ְּבֵראִשית10-5

ָּפָרַשת ֹנַח16-11

ָּפָרַשת ֶלְך ְלָך22-17

 ָּפָרַשת ַוֵיָרא28-23

 ָּפָרַשת ַחֵיי ָׂשָרה34-29

ָּפָרַשת תֹוְלֹדת40-35

ָּפָרַשת ַוֵיֵצא46-41

 ָּפָרַשת ַוִיְשַלח52-47

 ָּפָרַשת ַוֵיֵשב58-53

ָּפָרַשת ִמֵקץ64-59

ָּפָרַשת ַוִיַגש70-65

ָּפָרַשת ַוְיִחי76-71

ִחיָדה ַּבָּפָרשֹות77

ָמה ַהָּפָרשֹות ְּבחּוַמש ְּבֵראִשית?79-78

ָמה אֹוְמִרים ַאֲחֵרי ַהָּפָרָשה ָהַאֲחרֹוָנה?80

ֹלא טֹובְּבֵסֶדר טֹוב

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים.א
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ַמִהי ָּפָרַשת ַהָשבּוַע?ָּפָרשֹות חּוַמש ְּבֵראִשית

ְּבַבָקָשה ָלִשיר, ְוַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאָלה ֶשַּבּכֹוֶתֶרת. ב

יְלִָדים וִילָדֹות
ּבֹואּו יַַחד לְַהגִיד

ֶאת ְשמֹות ַהּפָָרשֹות
ּבְחּוַמש ּבְֵראִשית.

1.   ּבְֵראִשית
2.   נַֹח

3.   לְֶך לְָך
4.   וַיֵָרא

5.   ַחיֵי ָׂשָרה
6.   תֹולְדֹת

7.   וַיֵצֵא
8.   וַיְִשלַח

9.   וַיֵֶשב
10. ִמֵקץ
11. וַיִגַש
12. וַיְִחי

ֵאלֶה ְשמֹות ַהּפָָרשֹות
ּבְחּוַמש ּבְֵראִשית.

ּפָָרַשת ַהָשבּועַ:
ָשלֹושּפָָרַשת ...

ּפָָרַשת ּבְֵראִשית ִשיר
ַהָּפָרשֹות

ב
א
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ָמה ְמָבְרִכים ְּכֶשקֹוְרִאים ַּבתֹוָרה?

א. ִלְפֵני ֶשקֹוְרִאים ַּבתֹוָרה ְמָבְרִכים:

ב. ַאֲחֵרי ֶשקֹוְרִאים ַּבתֹוָרה ְמָבְרִכים:

ַאְרַּבע

ֲאֶׁשר ּבַָחר ּבָנּו ִמּכָל ָהעִַמים
וְנַָתן לָנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו.

ּבָרּוְך ַאָּתה ה' נֹוֵתן ַהּתֹוָרה.

 ּבָרּוְך ַאָּתה ה'
ֱא–ֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם,

ֲאֶׁשר נַָתן לָנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת
וְַחּיֵי עֹולָם נָטַע ּבְתֹוכֵנּו.

ּבָרּוְך ַאָּתה ה' נֹוֵתן ַהּתֹוָרה.

 ּבָרּוְך ַאָּתה ה'
ֱא–ֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם,
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ָמה ָּכתּוב ַּבָּפסּוק ָהִראשֹון ַּבָּפָרָשה?
ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלָּפסּוק, ְוִלְקרֹוא אֹותֹו.ב

ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלמֹורה. ד

ּבְֵראִשית

נַֹח

לְֶך לְָך

וַיֵָרא

ַחיֵי ָׂשָרה

תֹולְדֹת

וַיֵצֵא

וַיְִשלַח

וַיֵֶשב

ִמֵקץ

וַיִגַש

וַיְִחי

ְּבַבָקָשה ַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאָלה. ה

א   ּבְֵראִׁשית ּבָָרא ֱא־ֹלִהים ֵאת ַהָּׁשַמיִם וְֵאת ָהָאֶרץ:
     וְָהָאֶרץ ָהיְָתה תֹהּו וָבֹהּו...

חּוַמש ּבְֵראִׁשית ּפֶֶרק א ּפְסּוִקים א, ב

ָשַמיִם

ֶאֶרץ

תֹהּו וָבֹהּו

ָחֵמש

ּבְֵראִׁשית -ּפָָרַשת ּבְֵראִשית
ַּבַהְתָחָלה.

ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ֶאת ֵשם ַהָּפָרָשה ַּבָּפסּוק ּוְבָכל ָהַעמּוד. ג

א

ֵאיְך ָהיְָתה ָהָאֶרץ ּבְֵראִשית - ּבַַהְתָחלָה? 
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ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ֶאת ַהִמְשָּפִטים, ּוְלִהְסַתֵּכל ַּבִציּוִרים.

ָמה עֹוד ְּבָפָרַשת ְּבֵראִשית?

ּבַיֹום ַהֵשנִי ּבָָרא ֱא–לֹוִהים ֶאת ָהָרִקיעַ. 
ֱא–לֹוִהים ָקָרא לָָרִקיעַ ָשַמיִם.

ּבַיֹום ַהְשלִיִשי ּבָָרא ֱא–לֹוִהים
ֶאת ַהיָם וְֶאת ַהיַּבָָשה,

ֶאת ַהֶדֶשא, ָהעֵֶׂשב וְָהעֵצִים עַל ַהיַּבָָשה.
ֱא–לֹוִהים ָרָאה ֶשָהעֹולָם טֹוב.

ּבַיֹום ָהְרבִיעִי ּבָָרא ֱא–לֹוִהים
ֶאת ַהֶשֶמש, ֶאת ַהיֵָרַח וְֶאת ַהּכֹוכָבִים.

ֱא–לֹוִהים ָרָאה ֶשָהעֹולָם טֹוב.

ּבַיֹום ַהֲחִמיִשי ּבָָרא ֱא–לֹוִהים
ֶאת ַהָדגִים וְֶאת ּכָל ַחיֹות ַהַמיִם,

וְֶאת ּכָל עֹופֹות ַהָשַמיִם.
ֱא–לֹוִהים ָרָאה ֶשָהעֹולָם טֹוב.

ּבַיֹום ַהִשיִשי ּבָָרא ֱא–לֹוִהים ֶאת ַחיֹות ָהָאֶרץ.
ֱא–לֹוִהים ָרָאה ֶשָהעֹולָם טֹוב.
ֱא–לֹוִהים ּבָָרא גַם ֶאת ָהָאָדם.

ֱא–לֹוִהים ָרָאה ֶשָהעֹולָם טֹוב ְמאֹוד.

ּבַיֹום ַהְשבִיעִי ֱא–לֹוִהים ֹלא ּבָָרא.
ּבַיֹום ַהְשבִיעִי ֱאֱ–לֹוִהים ָשבַת.

לַיֹום ַהְשבִיעִי ָקָרא ֱא–לֹוִהים ַשּבָת.

ּבַיֹום ָהִראשֹון ּבָָרא ֱא–לֹוִהים ֶאת ָהאֹור. 
ֱא–לֹוִהים ָרָאה ֶשָהאֹור טֹוב.

2

3

4

5

6

7

1
חֹוֶשְך

ָדגִים

עֹופֹות ַהָשַמיִם

ַחיֹות ָהָאֶרץ

ָאָדם

אֹור

ֶשֶמש יֵָרַח ּכֹוכָבִים

ָרִקיעַ

יָם
ֶדֶשאיַּבָָשה

עֵצִים

א

ֵשש
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ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ַּבִמְשָּפִטים ֶשְּבָכל ִמְסֶגֶרת ֶאת ַהִמיִלים ֶשַּבִציּור. ב
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ֱא–לֹוִהים ָׂשם ֶאת ָאָדם ּבְגַן עֵֶדן.
ֱא–לֹוִהים ָׂשם ַהְרּבֵה עֵצִים ּבְגַן עֵֶדן.

ֱא–לֹוִהים נַָתן לְָאָדם ִאיָשה - ֶאת ַחוָה.

ַחוָה
ָאָדם

גַן עֵֶדן
עֵץ ַהַדעַת

נָָחש

נָָחש

ַחוָה

ֱא־לֹוִהים ָאַמר לְָאָדם
ֶשמּוָתר לֱֶאכֹול ִמּכָל ָהעֵצִים ֶשּבַגַן,

 ֲאבָל ָאסּור לֱֶאכֹול ֵמעֵץ ַהַדעַת טֹוב וָָרע.

ה' נַָתן עֹונֶש לַנָָחש, לְַחוָה ּולְָאָדם.
ה' ָאַמר לְָאָדם ּולְַחוָה לָצֵאת ִמגַן עֵֶדן.

ַהנָָחש ָאַמר לְַחוָה ֶשטֹוב לֱֶאכֹול
ִמּפְִרי עֵץ ַהַדעַת טֹוב וָָרע!

ַחוָה ָאכְלָה ֵמַהּפְִרי, וְגַם ָאָדם ָאכַל.

ֶשַבע

ַחוָה
ָאָדם

גַן עֵֶדן

ָאָדם


