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ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים.
ָמה ָלַמְדִתי ַעל ַהָּפָרשֹות?

ֵאיְך ָלַמְדִתי?

ֹלא
ָלַמְדִתי

ֹלא טֹובְּבֵסֶדרטֹוב ָמה ַהתֹוֶכן ֶשל חֹוֶבֶרת ָּפָרשֹות חּוַמש ְשמֹות?ַעמּוד

ָמֵהן ַהָּפָרשֹות ְּבֵסֶפר ְשמֹות?3

ָמה ְמָבְרִכים ְּכֶשקֹוְרִאים ַּבתֹוָרה?4

ָּפָרַשת ְׁשמֹות8-5

ָּפָרַשת ָוֵאָרא12-9

ָּפָרַשת ֹּבא16-13

ָּפָרַשת ְּבַׁשַּלח 20-17

ָּפָרַשת ִיְתרֹו 24-21

ָּפָרַשת ִמְׁשָּפִטים28-25

ָּפָרַשת ְּתרּוָמה32-29

ָּפָרַשת ְּתַצֶּוה 36-33

ָּפָרַשת ִּכי ִתָּׂשא 40-37

ָּפָרַשת ַוַּיְקֵהל44-41

ָּפָרַשת ְּפקּוֵדי48-45

ֵאיְך ִנְזּכֹור ְּבַהְצָלָחה ֶאת ַמה ֶשָלַמְדנּו ְּבחּוַמש ְשמֹות?

ֵאילּו עֹוד ֵשמֹות ֵיש ְלֵסֶפר ְׁשמֹות, ְוָלָמה?49

ָמה ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ַעל ַהֲחָכִמים?51-50

ִמְׂשָחק ַעל חּוַמש ְשמֹות52

יָתה ַהְמאּוֶחֶדת ּכִ ָרשֹות חּוַמש ְשמֹות ּבַ ּפָ
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ָרשֹות ְּבֵסֶפר ְשמֹות? ָמֵהן ַהָּפָ
ְּבַבָקָשה ָלִשיר, ְוִלְכתֹוב ְּבָכל ָּפָרָשה ֶאת ַהִמְסָּפר ַהַמְתִאים

ְלִפי ֵסֶדר ַהָּפָרשֹות ְּבחּוַמש ְשמֹות.

יְלִָדים וִילָדֹות,  1

ּבֹואּו ּבֹואּו ּכָאן לִלְמֹוד,  2

ֶאת ְשמֹות ַהּפָָרשֹות  3

ּבַחּוָמש, ּבְסֵפֶר ְשמֹות.  4

אֵלֶה ְשמֹות ַהּפָָרשֹות  5

ּבַחּוָמש, ּבְסֵפֶר ְשמֹות!  6
ּפָָרַשת ַהָשבּועַ: ּפָָרַשת...  7

ָשלֹוש

ת
מֹו

ְש
ש 

ַמ
חּו

ת 
שֹו

ָפָר

ּבֹא

ּפְקּוֵדי

ִמְׁשּפָטִים

ְּתצַּוֶה

יְִתרֹו

ְּתרּוָמה

ּבְַׁשּלַח

וֵָאָרא

ּכִי ִתָׂשא

ְשמֹות

וַּיְַקֵהל

ב

ב

ִשיר
ַהָּפָרשֹות

ִסְמֵלי ַהָּפָרשֹות ג



ג ה
ֹוָר

ת
ַה

ת 
כֹו

ּבְר

44ַאְרַּבע

תֹוָרה ְמָבְרִכים: ִלְפֵני ֶשקֹוְרִאים ּבַ

ְרכֹות ַהתֹוָרה ּבִ

תֹוָרה ְמָבְרִכים: ַאֲחֵרי ֶשקֹוְרִאים ּבַ

ּבָרּוְך ַאָּתה ה'
ֱא–ֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם,

ֲאֶׁשר נַָתן לָנּו תֹוַרת ֱאֶמת
וְַחיֵי עֹולָם נָטַע ּבְתֹוכֵנּו.

ּבָרּוְך ַאָּתה ה' נֹוֵתן ַהּתֹוָרה.

ּבָרּוְך ַאָּתה ה'
ֱא–ֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם,

ֲאֶׁשר ּבַָחר ּבָנּו ִמּכָל ָהעִַּמים
וְנַָתן לָנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו.

ּבָרּוְך ַאָּתה ה' נֹוֵתן ַהּתֹוָרה.
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ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ּוְלַהְשִלים ֶאת ַהִמְשָּפִטים ַּבִמיִלים ַהַמְתִאימֹות ֵמַהִציּוִרים. ב

ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלְּפסּוִקים, ּוְלָהִאיר ֶאת ַהִמְסֶגֶרת ֶשל ַהִציּור ַהַמְתִאים ָלֶהם. ג

6 5

2 1

ּפְַרעֹה ֹלא ָרצָה ֶשּבְנֵי יְִׂשָרֵאל יְִתַרּבּו - יַַהפְכּו 
- לְעַם גָדֹול, וְֶהעֱבִיד אֹוָתם ּבַעֲבֹוַדת 

עֲבֹוָדה ָקָשה, ֲאבָל ֵהם ִהְמִשיכּו לְִהְתַרּבֹות.

ּפְַרעֹה ָאַמר לְַמיַלְדֹות ָהעִבְִריֹות לֲַהרֹוג
ּכָל ִתינֹוק זָכָר ֶשנֹולָד.  ּפֲָחדּו ֵמה'

וְֹלא ָהְרגּו ֶאת ַהִתינֹוקֹות.

4 3

מֶֹשה ָהַרג  ֶשִהיּכָה עֶבֶד עִבְִרי,
. וְָאז ּבַָרח ַמֵהר לְֶאֶרץ 

ּבְִמְדיָן, מֶֹשה עָזַר לַּבָנֹות ֶשל יְִתרֹו.
. הּוא ִהְתַחֵתן עִם צִיּפֹוָרה ּבַת 

יֹום ֶאָחד, ּכְֶשמֶֹשה ָרעָה ֶאת צֹאן יְִתרֹו, ה' 
ִדיּבֵר ֵאלָיו ִמתֹוְך  ּבֹועֵר וְָאַמר ל
ֹו לָלֶכֶת לְפְַרעֹה ּולְהֹוצִיא ֶאת ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל 

ִמִמצְַריִם. מֶֹשה ֹלא ָרצָה לָלֶכֶת לְפְַרעֹה.

ה' ָאַמר לְמֶֹשה  ָאִחיו יְַדּבֵר ּבְִשבִילֹו
לִפְנֵי ּפְַרעֹה. מֶֹשה וְַאֲהֹרן ָאְמרּו לְפְַרעֹה

לְִשלֹוַח ֶאת ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל, ֲאבָל ּפְַרעֹה ֹלא ָשלַח
ֶאת ָהעָם וְנַָתן לֶָהם עֲבֹוָדה ָקָשה עֹוד יֹוֵתר.

ת
מֹו

ְש
ת  

ַש
ּפָר

ָחֵמש

ֹור
ַתְקִליט

ם
ִשיִרי ְו סּוִקים 

ְפ
  

5

ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל

עֲבֹוַדת ּפֶָרְך

ִתינֹוקְמיַלְדֹות

ִאָשה עִבְִריָה

צִיּפֹוָרה יְִתרֹו

ִמְדיָן

ִמצְִרי

מֶֹשה
ַאֲהֹרן

ּפְַרעֹה

ַמטֶה

מֶֹשה

ֵתיבָהּבַת ּפְַרעֹה

ּפְַרעֹה צִיוָה לִזְרֹוק ּכָל ִתינֹוק זָכָר לַיְאֹור.
יֹוכֶבֶד ֶהְחּבִיָאה ֶאת ַהִתינֹוק ֶשלָה ּבְֵתיבָה 
ּבַיְאֹור. ּבַת–ּפְַרעֹה ָמצְָאה אֹותֹו וְָקְרָאה לֹו:

. מֶֹשה גַָדל ּבְבֵית ּפְַרעֹה.

מֶֹשה

ַהר חֹוֵרב

ְסנֶה ּבֹועֵר
צֹאן יְִתרֹו

ָה... ֶאל ַּפְרֹעה
ְלכ

ַה

שֶ

ּבֵן

מֶֹשה יְאֹור

ַׁשּלַח ֶאת עִַּמי

מֹות ׁשְ
קּוֵדי ּפְ  • ַוַּיְקֵהל   • א  ִתׂשָ י  ּכִ  • ַצּוֶה  ּתְ  • רּוָמה  ּתְ  • ִטים  ּפָ ִמׁשְ  • ִיְתרֹו   • ח  ּלַ ׁשַ ּבְ  • ּבֹא   • ָוֵאָרא   • מֹות  ׁשְ
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ת
מֹו

ְש
ת 

ַש
ּפָר

ֵּפירּוש

ִמי ָאנֹכִי ּכִי ֵאלְֵך... וְכִי אֹוצִיא -   .1
ֲאִני ֹלא ַמְסִּפיק ָחשּוב ְּכֵדי ָלֶלֶכת 

ְלַפְרֹעה ּוְכֵדי ְלהֹוִציא ֶאת ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ִמִמְצַרִים. 

ֹלא ִאיׁש ְּדבִָרים ָאנֹכִי -  .2
ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ְלַדֵּבר ָיֶפה  

ִלְפֵני ֲאָנִשים.  
ּכִי כְבַד ּפֶה ּוכְבַד לָׁשֹון ָאנֹכִי -  .3

ָקֶשה ִלי ְלַדֵּבר.  

ֵיש ִלי ְשֵאָלה ַעל ַהְּפסּוִקים ֵמַהָּפָרָשה
ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים ֶאת ֶהָחֵסר ַּבְּפסּוִקים ְּבֶעְזַרת ַהֵּפירּוש ְוַהִציּור, ּוְלָהִאיר:

1. ֶאל ִמי ֹמֶשה ֹלא ָרָצה ָלֶלֶכת - ְּבָצהֹוב,
2. ָלָמה ֹמֶשה ֹלא ָרָצה ָלֶלֶכת - ְּבָירֹוק.

ב
ב

שש

ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ֶאת ַהְתשּובֹות, ּוְלַסֵמן  ְלַיד ְתשּוָבה ֶשַמְתִאיָמה ְלַדֲעתך. ג

1
ֲאִני חֹוֶשֶבת ֶשֹמֶשה ֹלא ָרָצה
ָלֶלֶכת ְלַפְרֹעה, ִּכי ֹמֶשה ָחַשב

ֶשֶזה ֹלא ְמכּוָּבד ֶשרֹוֵעה ֹצאן - 
ִאיש ָּפשּוט ָּכמֹוהּו, ֵיֵלְך ְלַדֵּבר

ִעם ֶמֶלְך.

ֲאִני חֹוֶשֶבת ֶשֹמֶשה ֹלא ָרָצה
ֶלֶלֶכת ֶאל ַּפְרֹעה, ִּכי הּוא ָהָיה
ְּכַבד ֶּפה ּוְכַבד ָלשֹון - ָהָיה לֹו

ָקֶשה ְלַדֵּבר ְוהּוא ֹלא ָיַדע
ְלַדֵּבר ָיֶפה.

2

ָלָמה ֹלא ָרָצה ֹמֶשה ָלֶלֶכת ֶאל ַּפְרֹעה?

וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה אֶל ָהאֱ–ֹלִהים יא. 
     אֶל ּפְַרעֹה

וְכִי אֹוצִיא ֶאת–ּבְנֵי יְִׂשָראֵל ִמִּמצְָריִם:  

ֶּפֶרק ג ְׁשמֹות

ֵשש

ְּפסּוִקים

ֶּפֶרק ד ְׁשמֹות

וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה אֶל ה'  י. 
ּבִי ֲאדֹנָי ֹלא אִיׁש ְּדבִָרים ָאנֹכִי...   

ּכִי כְבַד–ּפֶה ּוכְבַד לָׁשֹון ָאנֹכִי:  

ִמי ָאנֹכִי ּכִי ֵאלְֵך ֶאל ּפְַרעֹה?

5051

נּוִריתָשרֹוָנה
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1000
ֵּבית ַהִמְקָדש

ָהִראשֹון
חּוְרַּבן

ֵּבית ַהִמְקָדשּפּוִריםֵּבית ַהִמְקָדש
חּוְרַּבןֲחנּוָּכהַהֵשִני

ֵּבית ַהִמְקָדש
ָהָאבֹות

ְוָהִאָמהֹות
ְיִציַאת ִמְצַרִים

ַהשֹוָאהּוַמַתן תֹוָרה ֶהְרְצל
ְוַהֲחלּוִצים

ֲהָקַמת
2000ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל 0

ה ֲאָלִפיםד ֲאָלִפיםג ֲאָלִפיםב ֲאָלִפים

ָמה ָענּו ֲחָכִמים ַעל ַהְשֵאָלה?

ת
מֹו

ְש
ת 

ַש
ּפָר

ֶשַבע

ֹלא  ֶשהּוא  ָחַשב  מֶֹשה 
לְַדּבֵר  ּכְֵדי  ָחשּוב  ַמסְּפִיק 
צִָריְך  לְֶמלְֶך  ּכִי  ֶמלְֶך,  עִם 
ָהיָה וְמֶֹשה  ּכָבֹוד,  לֵָתת 

יָפֶה  לְַדּבֵר  יַָדע  מֶֹשה ֹלא 
הּוא  ּכִי  ַהִמצְִרית,  ּבַָׂשפָה 
ּבַָרח ִמִמצְַריִם ּבְגִיל צָעִיר 
.80 גִיל  עַד  ּבְִמְדיָן  וְַחי 
ֶשהּוא  ֵמָאז  ָשנִים  ַהְרּבֵה  עָבְרּו 
ִדיּבֵר ּבְָׂשפָה זֹו וְהּוא ָשכַח אֹוָתה.

ַרְשָּב"ם - ֶּפֶרק ד, ָּפסּוק י 2ַרִש"י - ֶּפֶרק ג, ָּפסּוק יא  1

ה
ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ֶאת ַהֵּפירּוִשים, ּוְלַסֵמן א ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים ַּבַטְבָלה. ד

הּוא ָחַשב ֶשֹלא ְמכּוּבָד 
ֶשִאיש ּפָשּוט ּכָמֹוהּו יְַדּבֵר עִם ֶמלְֶך.

ָהיָה לֹו ָקֶשה לְַדּבֵר.

הּוא ָשכַח ֵאיְך לְַדּבֵר ּבַָׂשפָה ַהִמצְִרית.

ָשרֹוָנה

1

2

ַרְשָּב"םַרִש"ינּוִרית ֹמֶשה ֹלא ָרָצה ָלֶלֶכת ְלַפְרֹעה ִּכי:

3

ִמי ְמָפֵרש ָּכְך?ָמה ַהֵּפירּוש?

ַרִש"י 
ֵמָאה 11

ַרְשָּב"ם
ֵמָאה 12

ִמילֹון

ִמי ָאנֹכִי
ּכְַבד ּפֶה ּוכְבַד 

לָׁשֹון ָאנֹכִי

ֵאיְך אֹוְמִרים 
ַׁשּלַח ֶאת עִַּמי 

ּבְִמצְִרית?

רֹועֵה צֹאן — ִאיש ּפָשּוט.


