
ָרשֹות חּוַמש ַוִיְקָרא ּפָ
 ָּפָרַשת ַהָשבּוַע ֶאְצֵלנּו ַּבִּכיָתה

ֵשם ְוֵשם ִמְשָּפָחה:

ָמה ַהֶקשֶר ּבֵין ַהְסָמלִים לַָּפָרשֹות?

ָמה ַהֶקשֶר ּבֵין ַהְסָמלִים לַָּפָרשֹות?
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ָּפָרשֹות ַהָשבּוַע ְּבחּוַמש ַוִיְקָרא

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים.  א
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ַמִהי ָּפָרַשת ַהָשבּוַע?

ָמה ְמָבְרִכים ְּכֶשקֹוְרִאים ַּבתֹוָרה?

ָּפָרַשת ַוִיְקָרא

ָּפָרַשת ַצו

ָּפָרַשת ְשִמיִני

ָּפָרַשת ַתְזִריַע 

ָּפָרַשת ְמֹצָרע 

ָּפָרַשת ַאֲחֵרי מֹות

ָּפָרַשת ְקֹדִשים

ָּפָרַשת ֱאֹמר 

ָּפָרַשת ְּבַהר ִסיַני

ָּפָרַשת ְּבֻחֹקַתי

ָמה אֹוְמִרים ַאֲחֵרי ַהָּפָרָשה ָהַאֲחרֹוָנה?

ָמה ַהֵסֶמל ַהַמְתִאים ַלָּפָרָשה?

ִמיִלים ּוְסָמִלים ַּבָּפָרשֹות

ֵאיֶזה עֹוד ֵשם ֵיש ְלֵסֶפר ַוִיְקָרא, ְוָלָמה?

ָמה ַהתֹוֶכן ֶשל חֹוֶבֶרת ָּפָרשֹות חּוַמש ַוִיְקָרא?ַעמּוד

ָמה ָלַמְדִתי 
ְּבָפָרשֹות חּוַמש ַוִיְקָרא?

ֹלא טֹובְּבֵסֶדרטֹוב

ֹלא 
ָלַמְדִתי

ֵאיְך ָלַמְדִתי?
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ַמִהי ָּפָרַשת ַהָשבּוַע?

יְלִָדים וִילָדֹות,
ּבֹואּו, ּבֹואּו וְנְִקָרא

ֶאת ְשמֹות ַהּפָָרשֹות
ּבְחּוַמש וַּיְִקָרא.

1.   וַיְִקָרא

2.   צַו

ִמינִי 3.   ְשְ

4.   ַתזְִריעַ

5.   ְמצָֹרע

6.   ַאֲחֵרי מֹות

7.   ְקדִׁשים

8.   ֱאמֹר

9.   ּבְַהר סִינַי

10. ּבְֻחקַֹתי

ֵאלֶה ְשמֹות ַהּפָָרשֹות
ּבְחּוַמש וַיְִקָרא!
ּפָָרַשת ַהָשבּועַ:

ּפָָרַשת ...

ָשלֹוש

ְּבַבָקָשה ָלִשיר, ְוַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאָלה ֶשַּבּכֹוֶתֶרת. ב

א
ְסִביָבה

ֶשל
תֹוָרה

ִשיר ַהָּפָרשֹות

ב



ַאְרַּבע 4

ִלְפֵני ֶשקֹוְרִאים ַּבתֹוָרה ְמָבְרִכים:

ַאֲחֵרי ֶשקֹוְרִאים ַּבתֹוָרה ְמָבְרִכים:

 ּ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 ֶאת ָמה ֶשָּכל ֶאָחד אֹוֵמר.

ַמִהי ָּפָרַשת ַהָשבּוַע?

3. ּבֹואּו נְִמצָא 
ְתשּובָה לִַחיָדה

ּבַּפָָרָשה!

1. ָמה ֲאנְַחנּו, 
ּוָמה ַהֶקֶשר ֶשלָנּו 

לַּפָָרָשה?

2. ָמה ַהֶקֶשר 
ּבֵין ְׂשפַָתיִם לְפָָרַשת

?

ִציּור–ִחיָדה ַעל ַהָּפָרָשה

א
ְסִביָבה

ֶשל
תֹוָרה

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

ָחֵמׂש

ג

ב

ְׂשפַָתיִם

א   ֶאל–מֹ ֶׁשה וַיְַדּבֵר ה' ֵאלָיו ֵמאֶֹהל מֹועֵד לֵאמֹר:
ַדּבֵר ֶאל–ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל וְָאַמְרָּת ֲאלֵֶהם ָאָדם ּכִי–יְַקִריב ִמּכֶם ָקְרּבָן       ב  

לַה' ִמן–ַהּבְֵהָמה ִמן–ַהּבָָקר ּוִמן–ַהּצֹאן ַּתְקִריבּו ֶאת–ָקְרּבַנְכֶם:   

ַוִּיְקָרא ֶּפֶרק א

ַצו

ְשִמיִני

ַתְזִריַע

ְמֹצָרע

ַאֲחֵרי מֹות

ְקֹדִשים

ֱאֹמר

ְּבַהר ִסיַני

ְּבֻחֹקַתי

1. ָקְרּבַן נְָדבָה - ָקְרָּבן ֶשְמִביִאים
   ַרק ִאם רֹוִצים.

2. ָקְרּבַן חֹובָה -ָקְרָּבן ֶשַחָיִבים - 
   ֶשָצִריְך ְלָהִביא.

ֵּפירּוש
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ֵאילּו קְרְּבנֹות ְנָדָבה ְּכתּוִבים ַּבָּפָרָשה?

 ָמה ְּבָפָרַשת ַוִיְקָרא?

ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלמֹורה, ְוִלְמצֹוא: ִמי ּוָמה ַּבִציּור?

א
ְקָר

ַוּי
ת 

ַש
ּפָר

ֵשש

א

ֲאנִי רֹוצֶה 
לְִהיֹות ָקרֹוב

יֹוֵתר לַה'.

ֲאנִי גַם רֹוצֶה 
לְָהבִיא ָקְרּבָן 

לְבֵית ַהִמְקָדש.

ֲאנִי רֹוצָה לְַהגִיד תֹוָדה לַה' 
עַל ָדבָר טֹוב ֶשָקָרה לִי. ִמזְּבֵַח

ּכֹוֵהן

ָקְרּבַן עֹולָה
ָקְרּבַן ִמנְָחה
ִמן ַהצֹוֵמַח

ָקְרּבַן ְשלִָמים

1. ָאָדם ֶשרֹוצֶה לְִהְתָקֵרב לַה', יָכֹול לְָהבִיא:
      ֶשנְִׂשָרף ּכּולֹו עַל ַהִמזְּבֵַח וְעֹולֶה ּכּולֹו לַה',

    אֹו   ֶשהּוא ָקְרּבָן ִמן ַהצֹוֵמַח.
2. ָאָדם ֶשרֹוצֶה לְַהגִיד תֹוָדה לַה' עַל ָדבָר טֹוב ֶשָקָרה לֹו,

    יָכֹול לְָהבִיא   - ָקְרּבָן ֶשהּוא סֵֶמל לְָשלֹום וְלְִשלֵמּות,
    ּכִי ּכָל ַהָקְרּבָן נֱֶאכָל וְכָל ֶאָחד ְמַקּבֵל ֵחלֶק ִמֶמנּו:

    ֵחלֶק עֹולֶה לַה' עַל ַהִמזְּבֵַח, ֵחלֶק אֹוכֵל ַהּכֹוֵהן
    וְֵחלֶק אֹוכֵל ָהָאָדם ֶשֵמבִיא ֶאת ַהָקְרּבָן. 

ֵמַעל ַלִציּור, ב ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים ֶאת ַהִמְשָּפִטים ֶשעֹוִנים ַעל ַהְשֵאָלה ֶשֶ
ְּבִמיִלים ַמְתִאימֹות ֵמַהִציּור.

 ָמה ְּבָפָרַשת ַוִיְקָרא?

ֶׂשה

ּפָר

1

2

3

ָ
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ֵאילּו קְרְּבנֹות חֹוָבה ְּכתּוִבים ַּבָּפָרָשה?

א
ְקָר

ַוּי
ת 

ַש
ּפָר

ֶשַבע

 ָמה ְּבָפָרַשת ַוִיְקָרא?

ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלמֹורה, ְוִלְמצֹוא: ִמי ּוָמה ַּבִציּור? ג

ֲאנִי ֵמבִיא 
ָקְרּבַן ַחטָאת, 

ּכִי עִָׂשיִתי 
ֵחטְא ּבְטָעּות.

נְִשּבַעְִתי ֹלא לֹוַמר 
ִמילִים ֹלא יָפֹות - 
ּובְטָעּות ָאַמְרִתי.
לָכֵן ֲאנִי ֵמבִיא
ָקְרּבַן ַחטָאת.

נִָׂשיא

ָקְרּבַן ַחטָאת
ָקְרּבַן ָאָשם ָקְרּבַן ַחטָאת

ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים ֶאת ַהִמְשָּפִטים ֶשעֹוִנים ַעל ַהְשֵאָלה ֶשֵמַעל ַלִציּור,ד
ְּבִמיִלים ַמְתִאימֹות ֵמַהִציּור.

1. נִָׂשיא - ָהִאיש ֲהכִי ָחשּוב ּבֶַשבֶט, ֶשּבְטָעּות ָחטָא - עָָׂשה ַמעֲֶׂשה ָרע, 
.    ַחיָב לְָהבִיא  

2. ָאָדם ֶשנְִשּבַע לַעֲׂשֹות ַמֶשהּו,
   ּובְטָעּות ֹלא עָָׂשה ֶאת ָמה ֶשהּוא ָאַמר ֶשיַעֲֶׂשה,

.    ַחיָב לְַהָבִיא  
3. ָאָדם ֶשגָנַב ֲאבָל נְִשּבַע ֶשֹלא גָנַב,

.    ַחיָב לְָהבִיא  

ַאיִל

ְׂשעִיַרת עִזִים

תֹוִרים

גָנַבְִתי ּכֶסֶף, 
וְָאַמְרִתי ֶשֹלא גָנַבְִתי! 

וְלָכֵן ֲאנִי ֵמבִיא ָקְרּבַן ָאָשם.

1

2

3

ָ


