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 ָּפָרַשת ַהָשבּוַע ֶאְצֵלנּו ַּבִּכיָתה
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ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים.  א
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ַמִהי ָּפָרַשת ַהָשבּוַע?

ָמה ְמָבְרִכים ְּכֶשקֹוְרִאים ַּבתֹוָרה?

ָּפָרַשת ְשמֹות

ָּפָרַשת ָוֵאָרא

ָּפָרַשת ֹּבא

ָּפָרַשת ְּבַשַלח 

ָּפָרַשת ִיְתרֹו 

ָּפָרַשת ִמְשָּפִטים

ָּפָרַשת ְתרּוָמה

ָּפָרַשת ְתַצֶוה 

ָּפָרַשת ִּכי ִתָׂשא

ָּפָרַשת ַוַיְקֵהל

ָּפָרַשת ְּפקּוֵדי

ָמה אֹוְמִרים ַאֲחֵרי ַהָּפָרָשה ָהַאֲחרֹוָנה?

ָמה ַהָּפָרשֹות ְּבחּוַמש ְׁשמֹות?

ָמה ַהתֹוֶכן ֶשל חֹוֶבֶרת ָּפָרשֹות חּוַמש ְשמֹות?ַעמּוד

ָּפָרשֹות ַהָשבּוַע ְּבחּוַמש ְשמֹות

ָמה ָלַמְדִתי 
ְּבָפָרשֹות חּוַמש ְשמֹות?

ֹלא טֹובְּבֵסֶדרטֹוב

ֹלא 
ָלַמְדִתי

ֵאיְך ָלַמְדִתי?
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יְלִָדים וִילָדֹות,
ּבֹואּו, ּבֹואּו ּכָאן לִלְמֹוד

ֶאת ְשמֹות ַהּפָָרשֹות
ּבַחּוָמש, ּבְסֵפֶר ְשמֹות.

1.   ְשמֹות
2.   וֵָאָרא

3.   ּבֹא
4.   ּבְַשלַח

5.   יְִתרֹו
6.   ִמְשּפָטִים

7.   ְתרּוָמה
8.   ְתצַוֶה

9.   ּכִי ִתָׂשא
10. וַיְַקֵהל
11. ּפְקּוֵדי

ֵאלֶה ְשמֹות ַהּפָָרשֹות
ּבַחּוָמש, ּבְסֵפֶר ְשמֹות!

ּפָָרַשת ַהָשבּועַ:
ּפָָרַשת ...

ְּבַבָקָשה ָלִשיר, ְוַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאָלה ֶשַּבּכֹוֶתֶרת. ב

א
ְסִביָבה

ֶשל
תֹוָרה

ִשיר 
ַהָּפָרשֹות

ב

ַמִהי ָּפָרַשת ַהָשבּוַע?

3 ָשלֹוש



ִלְפֵני ֶשקֹוְרִאים ַּבתֹוָרה ְמָבְרִכים:

ַאֲחֵרי ֶשקֹוְרִאים ַּבתֹוָרה ְמָבְרִכים:

 ּבָרּוְך ַאָתה ה'
ֱא–ֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם,

 ּבָרּוְך ַאָתה ה'
ֱא–ֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם,

ַאְרַּבע4
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ְּבַבָקָשה ְלִהְסַתֵּכל ַּבִציּור–ִחיָדה ְוִלְקרֹוא ָּכל ְשֵאָלה.

ַמִהי ָּפָרַשת ַהָשבּוַע?

ִציּור–ִחיָדה ַעל ַהָּפָרָשה

א
ְסִביָבה

ֶשל
תֹוָרה

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

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

ְׁשמֹות ֶּפֶרק א

ג

3. ּבֹואּו נְִמצָא 
ְתשּובָה לִַחיָדה

ּבַּפָָרָשה!

1. ָמה ֲאנִי, 
ּוָמה ַהֶקֶשר ֶשלִי 

לַּפָָרָשה?

2. ָמה ַהֶקֶשר 
ּבֵין ֲחרֹוסֶת לְפָָרַשת
?

ב

חֹוֶמר

ֲחרֹוסֶת

ֲחרֹוסֶת ָמרֹור

ְשמֹות

ָוֵאָרא

ֹּבא

ְּבַשַלח

ִיְתרֹו

ִמְשָּפִטים

ְתרּוָמה

ְתַצֶוה

ִּכי ִתָׂשא

ַוַיְקֵהל

ְּפקּוֵדי

ָחֵמש



6

ָמה ְּבָפָרַשת ְשמֹות?

ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלמֹורה, ְוִלְמצֹוא: ִמי ּוָמה ְּבָכל ִציּור?

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

ת
מֹו

ְש
ת 

ַש
ּפָר

ב

א

א. ּבְכֶסֶף

ב. ּבְעֵצִים

ג. ּבְחֹוֶמר

ד. ּבְזָָהב

ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל ּבָנּו עִָרים  ּובִלְבֵנִים ּכְֶשָהיּו עֲבִָדים ּבְִמצְַריִם. ּבְחֹוֶמר1

לְבֵנִים

שֹוטְֵרי ִמצְַריִםעֲבִָדים

חֹוֶמר

א. ּבְאֹונִיָה

ב. ּבְבַיִת

ג. ּבְֵתיבָה

ד. ּבְִמיטָה

ּבַת ּפְַרעֹה ָמצְָאה ֶאת מֶֹשה  ּבַיְאֹור, וְלְָקָחה אֹותֹו לְבֵית ּפְַרעֹה.  2

ִמְריָם

ּבַת 
ּפְַרעֹה ֵתיבָה יְאֹור

מֶֹשה

א. לַיְאֹור

ב. לְֶאֶרץ ּכְנַעַן

ג.  לְִמְדיָן

ד. לְִמצְַריִם

, וְעָזַר לִבְנֹות יְִתרֹו. 3 מֶֹשה ָהַרג ִמצְִרי ֶשִהיּכָה עִבְִרי. מֶֹשה ּבַָרח 
ּבְנֹות יְִתרֹומֶֹשהרֹועֵי–צֹאן

ִמְדָיןּבְֵאר

ֵשש
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ת
מֹו

ְש
ת 

ַש
ּפָר

ָרַשת ְשמֹות.ג ְּבַבָקָשה ְלַׂשֵחק ֶאת ַהִמְׂשָחק ָּפִָ

ּבַת ּפְַרעֹה ָמצְָאה ֶאת מֶֹשה  ּבַיְאֹור, וְלְָקָחה אֹותֹו לְבֵית ּפְַרעֹה. 

, וְעָזַר לִבְנֹות יְִתרֹו.  מֶֹשה ָהַרג ִמצְִרי ֶשִהיּכָה עִבְִרי. מֶֹשה ּבַָרח 

א. שֹוטְֵרי ִמצְַריִם

ב. ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל

ג. ּבַת ּפְַרעֹה

ד. מֶֹשה וְַאֲהֹרן

. ה' ָשַמע ֶאת ַהצְעָָקה וְֶאת ַהּבְכִי ֶשל   4

א. לְיֹוסֵף

ב. לְיְִתרֹו

ג. לְפְַרעֹה

ד. לְיִצְָחק

מֶֹשה וְַאֲהֹרן ָאְמרּו  ֶשה' צִיוָה לְִשלֹוַח ֶאת עַמֹו. 6

א. ּבַיִת

ב. סְנֶה

ג. צֹאן

ד. אֹוֶהל

ה' ִדיּבֵר ֶאל מֶֹשה ִמתֹוְך  ּבֹועֵר, וְָאַמר לֹו לָלֶכֶת לְפְַרעֹה. 5

ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל

שֹוטְֵרי ִמצְַריִם ָקֶשה!ַהצִילּו!אֹוי...

ַהר חֹוֵרב

מֶֹשה
ֶׂשה

סְנֶה ּבֹועֵר

מֶֹשה ַאֲהֹרן

ַׁשּלַח ִמצְַריִם
ֶאת עִַּמי!

צֹאן

ּפְַרעֹה

ֶשַבע


