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ְשַתִים2

ָמה ָלַמְדִתי 
ְּבָפָרשֹות חּוַמש ַוִיְקָרא?

ֵאיְך ָלַמְדִתי?

ֹלא 
ָלַמְדִתי

ֹלא טֹובְּבֵסֶדרטֹוב

ָמה ַהתֹוֶכן ֶשל חֹוֶבֶרת ָּפָרשֹות חּוַמש ַוִיְקָרא?ַעמּוד

ַמִהי ָּפָרַשת ַהָשבּוַע?3

ָמה ְמָבְרִכים ְּכֶשקֹוְרִאים ַּבתֹוָרה?4

ָּפָרַשת ַוִּיְקָרא10-5

ָּפָרַשת ַצו16-11

ָּפָרַשת ְׁשִמיִני22-17

 ָּפָרַשת ַתְזִריַע28-23

 ָּפָרַשת ְמֹצָרע34-29

ָּפָרַשת ַאֲחֵרי מֹות40-35

ָּפָרַשת ְקֹדִׁשים46-41

 ָּפָרַשת ֱאֹמר52-47

 ָּפָרַשת ְּבַהר ִסיַני58-53

ָּפָרַשת ְּבֻחֹּקַתי64-59

ִחיָדה ַּבָּפָרשֹות65

ָמה ַהָּפָרשֹות ְּבחּוַמש ַוִּיְקָרא?67-66

ָמה אֹוְמִרים ַאֲחֵרי ַהָּפָרָשה ָהַאֲחרֹוָנה?68

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים.א

ָּפָרשֹות חּוַמש ַוִיְקָרא
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ְּבַבָקָשה ָלִשיר, ְוַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאָלה ֶשַּבּכֹוֶתֶרת.

ַמִהי ָּפָרַשת ַהָשבּוַע?

א

יְלִָדים וִילָדֹות

ּבֹואּו, ּבֹואּו וְנְִקָרא,

ֶאת ְשמֹות ַהּפָָרשֹות

ּבְחּוַמש וַּיְִקָרא.

1.   וַּיְִקָרא

2.   צַו

3.   ְׁשִמינִי

4.   ַּתזְִריעַ

5.   ְמצָֹרע

6.   ַאֲחֵרי מֹות

7.   ְקֹדִׁשים

8.   ֱאמֹר

9.   ּבְַהר סִינַי

10. ּבְֻחּקַֹתי 

ֵאלֶה ְשמֹות ַהּפָָרשֹות

ּבְחּוַמש וַּיְִקָרא.

ּפָָרַשת ַהָשבּועַ:

ּפָָרַשת...
ָשלֹוש
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ָמה ְמָבְרִכים ְּכֶשקֹוְרִאים ַּבתֹוָרה?

ַאְרַּבע

ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ַּבְּבָרכֹות ִמיִלים ְּכמֹו תֹוָרה. א

ֲאֶׁשר ּבַָחר ּבָנּו ִמּכָל ָהעִַמים
וְנַָתן לָנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו.

ּבָרּוְך ַאָּתה ה' נֹוֵתן ַהּתֹוָרה.

 ּבָרּוְך ַאָּתה ה'
ֱא–ֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם,

ִלְפֵני ֶשקֹוְרִאים ַּבתֹוָרה, ְמָבְרִכים:

ֲאֶׁשר נַָתן לָנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת
וְַחּיֵי עֹולָם נָטַע ּבְתֹוכֵנּו.

ּבָרּוְך ַאָּתה ה' נֹוֵתן ַהּתֹוָרה.

 ּבָרּוְך ַאָּתה ה'
ֱא–ֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם,

ַאֲחֵרי ֶשקֹוְרִאים ַּבתֹוָרה, ְמָבְרִכים:

ָנַתן נֹוֵתן



5 ָחֵמש

ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלָּפסּוק, ְוִלְקרֹוא אֹותֹו.א

ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלמֹורה. ג

ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ֶאת ֵשם ַהָּפָרָשה ַּבָפסּוק ּוְבָכל ָהַעמּוד. ב

ּפָָרַשת וַּיְִקָרא
וַּיְִקָרא

מֶֹשה

אֶֹהל מֹועֵד

          ְּבַבָקָשה ַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאלֹות.

1. ִמי ָקָרא ֶאל מֶֹשה? 

2. ֵמֵאיפֹה הּוא ִדיּבֵר ֶאל מֶֹשה? 

ד

וַּיְִקָרא

צַו

ְׁשִמינִי

ַתזְִריעַ

ְמצָֹרע

ַאֲחֵרי מֹות

ְקדִֹׁשים

ֱאמֹר

ּבְַהר ִסינַי

ּבְֻחּקַֹתי
א  וַּיְִקָרא ֶאל־מֶֹׁשה וַיְַדּבֵר ה‘ ֵאלָיו ֵמאֶֹהל מֹועֵד לֵאמֹר:   

ָמה ָּכתּוב ַּבָּפסּוק ָהִראשֹון ַּבָּפָרָשה?

חּוַמש וַּיְִקָרא ּפֶֶרק א ּפָסּוק א 
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ֵשש 6

ָמה עֹוד ְּבָפָרַשת ַוִּיְקָרא?

ִציּוִרים. ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ֶאת ַהִמְשָּפִטים ֶשְּבָכל ִמְסֶגֶרת, ּוְלִהְסַתֵּכל ַּבַ א

1
ִאם ִאיש רֹוצֶה לֵָתת ַמָתנָה לַה‘, 

הּוא ֵמבִיא ַחיָה - קֹוְרּבַן עֹולָה ִמן ַהַחי,
וְַהּכֹוֵהן ַמְקִריב ֶאת ַהקֹוְרּבָן לַה'.

2

ִאם לְִאיש ֵאין ַחיָה לֵָתת ַמָתנָה לַה‘,
הּוא ֵמבִיא קֹוְרּבָן ֶשל סֹולֶת וְֶשֶמן - 

קֹוְרּבַן ִמנְָחה, וְַהּכֹוֵהן ַמְקִריב 
ֶאת ַהקֹוְרּבָן לַה'.

ִאם ִאיש רֹוצֶה לְַהגִיד 
ֶשהּוא ָׂשֵמַח ּוְמבֵַקש ָשלֹום, 

הּוא ֵמבִיא קֹוְרּבָן ֶשל זֶבַח ְשלִָמים,
וְַהּכֹוֵהן ַמְקִריב ֶאת ַהקֹוְרּבָן לַה'.

קֹוְרּבַן 
עֹולָה

קֹוְרּבַן 
ִמנְָחה

זֶבַח
ְשלִָמים

קֹוְרַּבן ַחָטאתקֹוְרַּבן ְשָלִמיםקֹוְרַּבן ִמְנָחהקֹוְרַּבן עֹוָלה



7 ֶשַבע
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ִאם ַהּכֹוֵהן ַהגָדֹול עָָׂשה ֵחטְא - ַמעֲֶׂשה ָרע,
ּבְִשגִיָאה - ֹלא ּבְכַוָנָה,

הּוא צִָריְך לְַהְקִריב קֹוְרּבַן ַחטָאת.

5

ִאם ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל עָׂשּו ֵחטְא ּבְִשגִיָאה, 
ֵהם צְִריכִים לְָהבִיא קֹוְרּבַן ַחטָאת. 

ַהזְֵקנִים צְִריכִים לְבֵַקש סְלִיָחה ֵמה‘,
וְַהּכֹוֵהן ַמְקִריב ֶאת ַהקֹוְרּבָן לַה'.

6

ִאם ִאיש ֶאָחד עָָׂשה ֵחטְא ּבְִשגִיָאה, 
הּוא צִָריְך לְָהבִיא קֹוְרּבַן ַחטָאת, 

וְַהּכֹוֵהן ַמְקִריב ֶאת ַהקֹוְרּבָן לַה'.

ַהּכֹוֵהן 
ַהגָדֹול

קֹוְרּבַן ַחטָאת

ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל

ִאיש

ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ַּבִמְשָּפִטים ֶשְּבָכל ִמְסֶגֶרת ֶאת ַהִמיִלים ֶשַּבִציּור. ב

קֹוְרּבַן 
ַחטָאת

קֹוְרּבַן 
ַחטָאת


