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ָמה ְּבָפָרַשת ַהָשבּוַע ְּבחּוַמש ְשמֹות?

ְ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 ְשמֹות10-5
ָּפָרַשת ָוֵאָרא16-11
ָּפָרַשת ֹּבא22-17
ָּפָרַשת ְּבַׁשַּלח 28-23
ָּפָרַשת ִיְתרֹו 34-29
ָּפָרַשת ִמְׁשָּפִטים40-35
ָּפָרַשת ְּתרּוָמה46-41
ָּפָרַשת ְּתַצֶּוה 52-47
ָּפָרַשת ִּכי ִתּשָֹא 58-53
ָּפָרַשת ַוַּיְקֵהל64-59
ָּפָרַשת ְּפקּוֵדי70-65

ִחיָדה ַּבָּפָרשֹות71
ָמה ַהָּפָרשֹות ְּבחּוַמש ְשמֹות?72

ֹלא טֹובְּבֵסֶדר טֹוב

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים.א
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ַמִהי ָּפָרַשת ַהָשבּוַע?

ְּבַבָקָשה ָלִשיר, ְוַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאָלה ֶשַּבּכֹוֶתֶרת. ב

יְלִָדים וִילָדֹות,
ּבֹואּו, ּבֹואּו ּכָאן לִלְמֹוד

ֶאת ְשמֹות ַהּפָָרשֹות
ּבַחּוָמש, ּבְסֵפֶר ְשמֹות:

1.   ְׁשמֹות
2.   וֵָאָרא

3.   ּבֹא
4.   ּבְַׁשּלַח

5.   יְִתרֹו
6.   ִמְׁשּפָטִים

7.   ְּתרּוָמה
8.   ְּתצַּוֶה

9.   ּכִי ִתָּׂשא
10. וַּיְַקֵהל
11. ּפְקּוֵדי

ֵאלֶה ְשמֹות ַהּפָָרשֹות
ּבַחּוָמש, ּבְסֵפֶר ְשמֹות.

ּפָָרַשת ַהָשבּועַ:
ּפָָרַשת ...

ָשלֹוש

ּפָָרַשת ְשמֹות ִ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,



5

ָמה ָּכתּוב ַּבָּפסּוק ָהִראשֹון ַּבָּפָרָשה?
ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלָּפסּוק, ְוִלְקרֹוא אֹותֹו.ב

ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלמֹורה. ד

ְׁשמֹותנַֹח

וֵָאָרא

ּבֹא

ּבְַׁשּלַח

יְִתרֹו

ִמְׁשּפָטִים

ְּתרּוָמה

ְּתצַּוֶה

ּכִי ִתָּׂשא

וַּיְַקֵהל

ּפְקּוֵדי

ְּבַבָקָשה ַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאלֹות. ה
1. לְָאן ּבָאּו ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל?

2. עִם ִמי ֵהם ּבָאּו?

א.  וְֵאּלֶה ְׁשמֹות ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל ַהּבִָאים ִמצְָריְָמה 
     ֵאת יַעֲקֹב ִאיׁש ּובֵיתֹו ּבָאּו:

חּוַמש ְשמֹות ּפֶֶרק א ּפָסּוק א

1. ְשמֹות -    
   ַהֵשמֹות ֶשל...

2.  ּבֵיתֹו -
    ַהִמְשָּפָחה ֶשלֹו.

3.  ִמצְַריְָמה -
   ֶאל ִמְצַרִים.

ָחֵמש

ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל

יַעֲקֹב

ּפָָרַשת ְׁשמֹות

ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ֶאת ֵשם ַהָּפָרָשה ַּבָּפסּוק ּוְבָכל ָהַעמּוד. ג

א
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ִציּוִרים. ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ֶאת ַהִמְשָּפִטים ּוְלִהְסַתֵּכל ַּבַ

ָמה עֹוד ְּבָפָרַשת ְשמֹות?

א

ֵשש

1

ּפְַרעֹה, ַהֶמלְֶך ֶהָחָדש ֶשל ִמצְַריִם, ָאַמר
ֶשּכָל ָהעִבְִרים צְִריכִים לְִהיֹות עֲבִָדים,
וְֶשצִָריְך לִזְרֹוק לַיְאֹור ּכָל ִתינֹוק עִבְִרי.

לָעִבְִרים ָהיָה ָרע ְמאֹוד ּבְִמצְַריִם.

2

ִתינֹוק נֹולַד לְִמְשּפָָחה ִמּבֵית לֵוִי.
יֹוכֶבֶד, ָהִאיָמא, ָׂשָמה אֹותֹו ּבֵַתבָה ּבַיְאֹור,
ּוִמְריָם, ָהָאחֹות ֶשלֹו, ָשְמָרה עַל ַהִתינֹוק. 

3

ּבַת ּפְַרעֹה ָרֲאָתה ֶאת ַהִתינֹוק ּבֵַתבָה
וְָאְמָרה: זֶה ַהּבֵן ֶשלִי, מֶֹשה.

מֶֹשה גַָדל ּבַָאְרמֹון ֶשל ַהֶמלְֶך ּפְַרעֹה.

4

יַעֲקֹב, ַהּבָנִים וְַהִמְשּפָחֹות ֶשלֶָהם
ּבָאּו לְֶאֶרץ ִמצְַריִם.

לָעִבְִרים ָהיָה טֹוב ְמאֹוד ּבְִמצְַריִם.

עִבְִרים

יְאֹור ִתינֹוק

יְאֹור

ֵתבָה

ּבַת ּפְַרעֹה

ַאְרמֹון ִמְריָם
מֶֹשה
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ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ַּבִמְשָּפִטים ֶשְּבָכל ִמְסֶגֶרת ֶאת ַהִמיִלים ֶשַּבִציּור. ב

56

78

מֶֹשה ָהלְַך ֶאל ָהעֲבִָדים ָהעִבְִרים.
הּוא ָרָאה ִאיש ִמצְִרי

ַמּכֶה עֶבֶד עִבְִרי.
מֶֹשה ִהיּכָה ֶאת ַהִמצְִרי ּובַָרח לְִמְדיָן.

מֶֹשה גָר עִם יְִתרֹו ּבְִמְדיָן.
מֶֹשה ָהיָה רֹועֵה ֶאת צֹאן יְִתרֹו.

צִיּפֹוָרה, ַהּבַת ֶשל יְִתרֹו, 
ָהיְָתה ָהִאיָשה ֶשל מֶֹשה.

מֶֹשה וְַאֲהֹרן ָהלְכּו ֶאל ּפְַרעֹה וְָאְמרּו:
ה' ָאַמר - ַשלַח ֶאת עִַמי!

ּפְַרעֹה ּכָעַס ְמאֹוד וְָאַמר: ֹלא!
ּפְַרעֹה נַָתן לָעִבְִרים עֲבֹוָדה ָקָשה יֹוֵתר. 

ּפַעַם ָרָאה מֶֹשה ְסנֶה ּבֹועֵר ּבֵָאש.
ה' ִדיּבֵר ֶאל מֶֹשה ֵמַהסְנֶה וְָאַמר:

ַקח ִאיְתָך ֶאת ַאֲהֹרן ָאִחיָך,
וְלְֵך לְהֹוצִיא ֶאת ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל ִמִמצְַריִם.

ֶשַבע

ְסנֶה
מֶֹשה

ּפְַרעֹה
ַאֲהֹרןמֶֹשה

עִבְִרי
ִמצְִרי

מֶֹשה
מֶֹשהיְִתרֹו צִיּפֹוָרה

עֲבִָדים
עִבְִרים


