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ָּפָרשֹות ַהָשבּוַע ְּבחּוַמש ְּבֵראִשית

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים.  א
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ַמִהי ָּפָרַשת ַהָשבּוַע?

ָמה ְמָבְרִכים ְּכֶשקֹוְרִאים ַּבתֹוָרה?

ָּפָרַשת ְּבֵראִשית

ָּפָרַשת ֹנַח

ָּפָרַשת ֶלְך ְלָך

 ָּפָרַשת ַוֵיָרא

 ָּפָרַשת ַחֵיי ָׂשָרה

ָּפָרַשת תֹוְלדֹות

ָּפָרַשת ַוֵיֵצא

 ָּפָרַשת ַוִיְשַלח

 ָּפָרַשת ַוֵיֵשב

ָּפָרַשת ִמֵקץ

ָּפָרַשת ַוִיַגש

ָּפָרַשת ַוְיִחי

ָמה אֹוְמִרים ַאֲחֵרי ַהָּפָרָשה ָהַאֲחרֹוָנה?

ָמה ַהָּפָרשֹות ְּבחּוַמש ְּבֵראִשית?

ָמה ַהתֹוֶכן ֶשל חֹוֶבֶרת ָּפָרשֹות חּוַמש ְּבֵראִשית?ַעמּוד

ָמה ָלַמְדִתי 
ְּבָפָרשֹות חּוַמש ְּבֵראִשית?

ֹלא טֹובְּבֵסֶדרטֹוב

ֹלא 
ָלַמְדִתי

ֵאיְך ָלַמְדִתי?
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ַמִהי ָּפָרַשת ַהָשבּוַע?

יְלִָדים וִילָדֹות,
ּבֹואּו יַַחד לְַהגִיד

ֶאת ְשמֹות ַהּפָָרשֹות
ּבְחּוַמש ּבְֵראִשית.

1.   ּבְֵראִשית
2.   נַֹח

3.   לְֶך לְָך
4.   וַיֵָרא

5.   ַחיֵי ָׂשָרה
6.   תֹולְדֹות

7.   וַיֵצֵא
8.   וַיְִשלַח

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

ֵאלֶה ְשמֹות ַהּפָָרשֹות
ּבְחּוַמש ּבְֵראִשית!

ּפָָרַשת ַהָשבּועַ:
ּפָָרַשת ...

ָשלֹוש

ְּבַבָקָשה ָלִשיר, ְוַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאָלה ֶשַּבּכֹוֶתֶרת. ב

א
ְסִביָבה 

ֶשל 
תֹוָרה

ִשיר ַהָּפָרשֹות

ב



ִלְפֵני ֶשקֹוְרִאים ַּבתֹוָרה ְמָבְרִכים:

ַאֲחֵרי ֶשקֹוְרִאים ַּבתֹוָרה ְמָבְרִכים:

ַאְרַּבע 4

 ּבָרּוְך ַאָתה ה'
ֱא–ֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם,

 ּבָרּוְך ַאָתה ה'
ֱא–ֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם,

ָנַתן נֹוֵתן
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ְּבַבָקָשה ְלִהְסַתֵּכל ַּבִציּור-ִחיָדה, ְוִלְקרֹוא ָּכל ְשֵאָלה.

ֹנַח

ֶלְך ְלָך

ַוֵיָרא

ַחֵיי ָׂשָרה

תֹוְלדֹות

ַוֵיֵצא

ַוִיְשַלח

ַוֵיֶשב

ִמֵקץ

ַוִיַגש

ַוְיִחי

ַמִהי ָּפָרַשת ַהָשבּוַע?

חּוַמש ּבְֵראִׁשית, ּפֶֶרק א, ּפָסּוק א

א     ּבָָרא ֱא–ֹלִהים ֵאת ַהָּׁשַמיִם וְֵאת ָהָאֶרץ:

3. ּבֹואּו נְִמצָא 
ּפְִתרֹון לִַחיָדה

ּבַּפָָרָשה!

1. ָמה ֲאנִי, 
ּוָמה ַהֶקֶשר ֶשלִי 

לַּפָָרָשה?

2. ָמה ַהֶקֶשר 
ּבֵין גָבִיעַ ּופָָרַשת
?                   

ִציּור–ִחיָדה ַעל ַהָּפָרָשה

א
ְסִביָבה

ֶשל
עֹולָםתֹוָרה

ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלמֹורה ְוַלָּפסּוק, 
ּוְלַהְשִלים ֶאת ֵשם ַהָּפָרָשה ְּבָכל ָהַעמּוד.

ָחֵמׂש

ג

ב

גָבִיעַ
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ָמה ְּבָפָרַשת ְּבֵראִשית?

ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלמֹורה, ְוִלְמצֹוא: ִמי ּוָמה ְּבָכל ִציּור?

ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ָּבְרִשיָמה ֶאת ַהִמיִלים ַהֲחֵסרֹות ְּבָכל ִמְשָּפט,
ּוְלַהְשִלים ֶאת ַהִמְשָּפט ַּבִמיִלים ֶשֵהַאְרת.

3

א. ַהתֹוָרה

ב. גַן–עֵֶדן

ג. ָהעֹולָם

ד. ַהיָם

א. ַחג

ב. ַשּבָת

ג. חֹוֶדש

ד. יֹום טֹוב

א. ּבַּבַיִת

ב. ּבָאֹוֶהל

ג. ּבֵַתיבָה

ד. ּבְגַן–עֵֶדן

ָהעֹולָם ּבְִשיָשה יִָמים. ֱא–לֹוִהים ּבָָרא ֶאת 

, ּכִי ּבֹו ָשבַת ֱא–לֹוִהים ִמּכָל ְמלָאכָה. לַיֹום ַהְשבִיעִי קֹוְרִאים 

עֹולָם

יָם
ּכֹוכָבִים

ַחוָהָאָדם

עֵץ–ַהַדעַת

גַן–עֵֶדן

עֵץ–ַהַחיִים

1

2

. ה'-ֱא–לֹוִהים ָׂשם ֶאת ָאָדם וְֶאת ַחוָה 

ֵשש

ֶשֶמש

ּכֹוכָבִים

א

ב

ַשּבָת ּבָעֹולָם

ת
ִשי

א
ּבֵר

ת 
ַש

ּפָר
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4

5

6

א. ֵמעֵץ–ַהַדעַת

ב. ֵמעֵץ–ַהַחיִים

ג. ֵמעֵץ–ַהַתּפּוִחים

ד. ֵמעֵץ–ַהְתֵאנָה

א. ָאָדם

ב. ַקיִן

ג. ֶהבֶל

ד. ה'

א. ָאָדם

ב. נַֹח

ג. ֲחנֹוְך

ד. ְמתּוֶשלַח

ַקיִן ָהַרג ֶאת  ּבַָׂשֶדה.

. ַהֵשם ֶשל ָהִאיש ֶשּכָתּוב ַאֲחרֹון ּבְֵספֶר תֹולְדֹות ָאָדם הּוא 

, וְלָכֵן ֱא–לֹוִהים גֵֵרש אֹוָתם ִמגַן–עֵֶדן. ָאָדם וְַחוָה ָאכְלּו 

עֵץ–ַהַדעַת

עֵץ–ַהַחיִים

נָָחש

ַקיִן

ֶהבֶל
ָׂשֶדה

נַֹחָאָדם

ָרַשת ְּבֵראִשית.ג ְּבַבָקָשה ְלַׂשֵחק ֶאת ַהִמְׂשָחק: ָּפִָ

ֶשַבע

ת
ִשי

א
ּבֵר

ת 
ַש

ּפָר


