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ָמה ָלַמְדִתי ְּבָפָרַשת ַהָשבּוַע ְּבחּוַמש ְּבִמְדַּבר?

ְשַתִים 2

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים. א
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ַמִהי ָּפָרַשת ַהָשבּוַע?

ָמה ְמָבְרִכים ְּכֶשקֹוְרִאים ַּבתֹוָרה?

ָּפָרַשת ְּבִמְדַּבר

ָּפָרַשת ָנׂשֹא

ָּפָרַשת ְּבַהֲעֹלְתָך

ָּפָרַשת ְׁשַלח–ְלָך 

ָּפָרַשת ֹקַרח 

ָּפָרַשת ֻחַקת

ָּפָרַשת ָּבָלק

ָּפָרַשת ִּפיְנָחס 

ָּפָרַשת ַמּטֹות

ָּפָרַשת ַמְסֵעי

ָמה אֹוְמִרים ַאֲחֵרי ַהָּפָרָשה ָהַאֲחרֹוָנה?

ָמה ַהֵסֶמל ַהַמְתִאים ַלָּפָרָשה?

ִמיִלים ּוְסָמִלים ַּבָּפָרשֹות

ֵאיֶזה עֹוד ֵשם ֵיש ְלֵסֶפר ְּבִמְדַּבר, ְוָלָמה?

ָמה ַהתֹוֶכן ֶשל חֹוֶבֶרת ָּפָרשֹות חּוַמש ְּבִמְדַּבר?ַעמּוד

ָמה ָלַמְדִתי 
ְּבָפָרשֹות חּוַמש ַוִיְקָרא?

ֹלא טֹובְּבֵסֶדרטֹוב

ֹלא 
ָלַמְדִתי

ֵאיְך ָלַמְדִתי?
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ַמִהי ָּפָרַשת ַהָשבּוַע?

יְלִָדים וִילָדֹות,
ּבֹואּו, ּבֹואּו וְנֹאַמר

ֶאת ְשמֹות ַהּפָָרשֹות
ּבְחּוַמש ּבְִמְדּבַר.

1.   ּבְִמְדּבַר

2.   נָׂשֹא

3.   ּבְַהעֲֹלְתָך

4.   ְׁשלַח–לְָך

5.   קַֹרח

6.   ֻחַקת

7.   ּבָלָק

8.   ּפִינְָחס

9.   ַמּטֹות 

10. ַמסְעֵי

ֵאלֶה ְשמֹות ַהּפָָרשֹות
ּבְחּוַמש ּבְִמְדּבַר!
ּפָָרַשת ַהָשבּועַ:

ּפָָרַשת ...

ְּבַבָקָשה ָלִשיר ְוַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאָלה ֶשַּבּכֹוֶתֶרת. א

ָשלֹוש
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ִלְפֵני ֶשקֹוְרִאים ַּבתֹוָרה ְמָבְרִכים:

ָנַתן נֹוֵתן

ַאֲחֵרי ֶשקֹוְרִאים ַּבתֹוָרה ְמָבְרִכים:

 ּבָרּוְך ַאָתה ה'
ֱא–ֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם,

 ּבָרּוְך ַאָתה ה'
ֱא–ֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם,

ַאְרַּבע
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ְּבַבָקָשה ְלִהְסַתֵּכל ַּבִציּור-ִחיָדה, ְוִלְקרֹוא ֶאת ָמה ֶשָּכל ֶאָחד אֹוֵמר.

ַמִהי ָּפָרַשת ַהָשבּוַע?

ִציּור-ִחיָדה ַעל ַהָּפָרָשה

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

וַיְַדּבֵר ה' ֶאל–ֹמֶׁשה  סִינַי ּבְאֶֹהל מֹועֵד א. 
ּבְֶאָחד לַחֶֹדׁש ַהֵּׁשנִי ּבַָּׁשנָה ַהֵּׁשנִית לְצֵאָתם ֵמֶאֶרץ ִמצְַריִם לֵאמֹר:   

ְׂשאּו ֶאת–ֹראׁש ּכָל–עֲַדת ּבְנֵי–יְִׂשָרֵאל... ב. 

ְּבִמְדַּבר ֶּפֶרק א

ג

3. ּבֹואּו נְִמצָא 
ְתשּובָה לִַחיָדה

ּבַּפָָרָשה!

1. ָמה ֲאנִי, 
ּוָמה ַהֶקֶשר ֶשלִי

לַּפָָרָשה?

2. ָמה ַהֶקֶשר 
ּבֵין ַמְחְשבֹון ֶששֹוֵאל ּכַָמה?
? לְפָָרַשת 

ב

.1

2. ָנׂשֹא

3. ְּבַהֲעֹלְתָך

4. ְׁשַלח–ְלָך

5. ֹקַרח

6. ֻחַקת

7. ָּבָלק

8. ִּפיְנָחס

9. ַמּטֹות

10. ַמְסֵעי

 ַמְחְשבֹון

א
ְסִביָבה

ֶשל
תֹוָרה

ָחֵמש
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ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלמֹורה ְוִלְמצֹוא: ִמי ּוָמה ְּבָכל ְתמּוָנה?

ּבר
ִמְד

 ּב
ת

ַש
ּפָר

ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ָּבְרִשיָמה ֶאת ַהִמיָלה ַהֲחֵסָרה ְּבָכל ִמְשָּפט,
ּוְלַהְשִלים ֶאת ַהִמְשָּפט ַּבִמיָלה ֶשֵהַאְרת.

ב

א

ַהָצָבא  ּבִבְנֵי יְִׂשָרֵאל. יֹוְצֵאי  מֶֹשה וְַאֲהֹרן ּפְָקדּו ֶאת ּכָל 
1

א. ְראּובֵן

ב. לֵוִי

ג. ִשְמעֹון

ד. יְהּוָדה

מֶֹשה ֹלא ּפַָקד ֶאת ֵשבֶט  יַַחד עִם ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל.  2
 ֵשבֶט לֵוִי

א. ִמזְּבֵַח

ב. ְמנֹוָרה

ג. שּולְָחן

ד. ֶדגֶל

, ּוָמקֹום ְמיּוָחד לֲַחנֹות ּבֹו. לְכָל ֵשבֶט ּבִבְנֵי יְִׂשָרֵאל ָהיָה  3

א. ּכְלֵי ַהִמְשּכָן

ב. ַהּבָנִים וְַהּבָנֹות

ג. יֹוצְֵאי ַהצָבָא

ד. ַהּכֶסֶף וְַהזָָהב

מֶֹׁשה

יֹוצְֵאי ַהצָבָא

ַאֲהֹרן

ִמזְָרח

ַמעֲָרבֶדגֶל צָפֹון

ָדרֹום

ֶדגֶל

ֶדגֶל

ֶדגֶל
ָדן

נַפְָתליָאֵשר
ְמנֶַשה

ֶאפְַריִם

ּבִנְיִָמין

ִשְמעֹון ְראּובֵן
גָד

זְבּולּון

יְהּוָדה

יִָׂשׂשכָר

לֵוִי

ֵּפירּושָמה ְּבָפָרַשת ְּבִמְדַּבר?

1. לִפְקֹוד - ִלְסּפֹור.
2. ֹלא ּפַָקד - ֹלא ָסַפר.

3. ּפְָקדּו - ָנְׂשאּו = ָסְפרּו.

ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל

ֵשש
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ּבר
ִמְד

 ּב
ת

ַש
ּפָר

ָרַשת ְּבִמְדַּבר.ג ְּבַבָקָשה ְלַׂשֵחק ֶאת ַהִמְׂשָחק ָּפִָ

א. יְהֹוֻשעַ וְכָלֵב

ב. יֹוסֵף ּובִנְיִָמין

ג. ֶאלְעָזָר וְִאיָתָמר

ד. ֶאפְַריִם ּוְמנֶַשה

ּבְנֵי ַאֲהֹרן,   ַהּכֹוֲהנִים, ָאְמרּו לַלְוִיִם ָמה לַעֲׂשֹות ּבִַמְשּכָן. 4

א. יְִׂשָרֵאל

ב. ְקָהת

ג. ַאֲהֹרן

ד. ְראּובֵן

עֲבֹוַדת ּבְנֵי  ִמֵשבֶט לֵוִי ָהיְָתה לַָקַחת ֶאת ּכְלֵי ַהִמְשּכָן ּבִַמְדּבָר. 6

א. ַהּבְכֹורֹות

ב. ָהאֹוָהלִים

ג. ַהְדגָלִים

ד. ַהּכֶסֶף

מֶֹשה ּפַָקד ֶאת ּכָל ֵשבֶט לֵוִי וְֶאת ּכָל  ּבְִשַאר ָהעָם. 5

ֶאלְעָזָר

ֵשבֶט לֵוִי

ּבְכֹורֹות

ּכֹוֲהנִים

ּבְנֵי ְקָהת

ִאיָתָמרַאֲהֹרן
לְוִיִם

ַאֲהֹרן

ּכֵלִים

ֹמֶׁשה

ֶשַבע


