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ָמה ָלַמְדִתי ַעל ַהָּפָרשֹות?ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים.א

ֹלא
ָלַמְדִתי

ֵאיְך ָלַמְדִתי?ְמיּוָמנּויֹות

ְלִמיָדהָלשֹון
ֹלא טֹובְּבֵסֶדרטֹוב ָמה ַהתֹוֶכן ֶשל חֹוֶבֶרת ָּפָרשֹות חּוַמש ְּבֵראִשית?ַעמּוד

ָמה ְמָבְרִכים ְּכֶשקֹוְרִאים ַּבתֹוָרה?3

ֵאיְך ְמִכיִנים ְדַבר תֹוָרה ַּבִּכיָתה ַהחֹוֶשֶבת ְוַהְּפִעיָלה?5-4

ָּפָרַשת ְּבֵראִׁשית9-6

ָּפָרַשת ֹנַח13-10

ָּפָרַשת ֶלְך ְלָך17-14

ָּפָרַשת ַוֵּיָרא 21-18

ָּפָרַשת ַחֵּיי ָׂשָרה 25-22

ָּפָרַשת ּתֹוְלֹדת29-26

ָּפָרַשת ַוֵּיֵצא33-30

ָּפָרַשת ַוִּיְׁשַלח 37-34

ָּפָרַשת ַוֵּיֶׁשב 41-38

ָּפָרַשת ִמֵּקץ45-42

ָּפָרַשת ַוִּיַּגׁש49-46

ָּפָרַשת ַוְיִחי53-50

ֵאיְך ִנְזּכֹור ֶאת ַמה ֶשָלַמְדנּו ְּבָפָרשֹות חּוַמש ְּבֵראִשית?

ִמָּפָרַשת ַהָשבּוַע ַּבִּכיָתה ְלָפָרַשת ַהָשבּוַע ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת55-54

ַהַמְחָשבֹות, ָהְרָגשֹות ְוַהְשֵאלֹות ֶשִלי ַעל ָהַרְעיונֹות 56
ְּבֵסֶפר ְּבֵראִשית

ִעיָלה יָתה ַהחֹוֶשֶבת ְוַהּפְ ּכִ ית ּבַ ֵראׁשִ ָרשֹות ּבְ ּפָ

ְשַתִים
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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.

ָשלֹוש
ְרכֹות ַהתֹוָרה ּבִ

ִּבְרכֹות
ַהתֹוָרה

א

ַוְיִהי ִּבְנסֹוַע 
ָהָארֹון

ה
ְסִביָבה

ָרָשה ֶשל ָפּ

א
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ִעיָלה? יָתה ַהחֹוֶשֶבת ְוַהּפְ ּכִ ֵאיְך ְמִכיִנים ְדַבר תֹוָרה ּבַ

ד
ת 

ּבִי

ּבַָשלָב ַהְשלִיִשי קֹוְראִים יְצִיָרה:  13

סִיּפּור, ֵמיָדע, ִשיר אֹו ּבְִדיָחה  14

ַהְקשּוִרים לַנֹוֵשא ּבַּפְסּוִקים  15

וְלַָרעְיֹון ֶשל ַהֲחכִָמים.  16

ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ְוָלִשיר.ב

ּבְִשיעּור ּפָָרַשת ַהָשבּועַ ַהָשנָה  1

נִלְַמד לְָהכִין ְדבַר תֹוָרה לִַמְשּפָָחה.  2

נָכִין ְדבַר תֹוָרה ּבְַאְרּבָעָה ְשלַּבִים -  3

לְכָל ָשלָב יֵש ּפָאזֶל ּבְצֶבַע ַמְתאִים.  4

א
ת 

ּבִי

ּבַָשלָב ָהִראשֹון קֹוְראִים וְנִזְּכִָרים,  5

ָמה ּבַּפָָרָשה ּוָמה ּבַּפְסּוִקים.  6

ְמעַיְנִים ּבַּפְסּוִקים ִמן ַהּפָָרָשה,  7

וְחֹוְשבִים עַל ָהַרעְיֹון ֶשנִלְַמד ּבַּכִיָתה.  8

ב
ת 

ּבִי

ּבַָשלָב ַהֵשנִי קֹוְראִים ּוְמבִינִים  9

ֲהלָכֹות ּוִמְדָרִשים ֶשּכְָתבּו ֲחכִָמים,  10

וְחֹוְשבִים ַמהּו ָהַרעְיֹון ֶהָחָדש  11

ֶשֲחזָ"ל ְמלְַמִדים ּבְעֶזְַרת ַהִמְדָרש.  12

 ג
ת

ּבִי

ע ַאְרַבּ

ֵאיְך ְמִכיִנים
ְדַבר תֹוָרה

ה

ֵאיְך ְמִכיִנים ְדַבר תֹוָרה?

א
ְסִביָבה

ָרָשה ֶשל ָפּ

ְּבַבָקָשה ִלְכתֹוב ְלַיד ָּכל ַּבית ֶאת ִמְסַּפר ַהִציּור ַהַמְתִאים לֹו.
ְלֵאילּו ָּבִתים ַּבִשיר ֵאין ִציּור?

ג

1

3

2

ָחק ִמׂשְ ָרָשה ּבְ ַהּפָ
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ה
ת 

ּבַָשלָב ָהְרבִיעִי חֹוְשבִים ּוְמַדּבְִריםּבִי  17

עַל ָמה ֶשלַָמְדנּו ּבְַשלַּבִים ַהקֹוְדִמים,  18

ּבְכֹובְעֵי ַהֲחִשיבָה ּוכְפָפֹות ַהּפְעּולָה  19

ּכֹוְתבִים ְדבַר תֹוָרה לִַמְשּפָָחה.  20

 ו
ת

ּבִי

ּבְַשּבָת, ּכְֶשאֹוְמִרים ְדבַר תֹוָרה,  21

ְמסַּכְִמים לָאֹוְרִחים וְלִַמְשּפָָחה  22

ֶאת ָמה ֶשלַָמְדנּו ּבַּפָָרָשה:  23

ֵמַהּפְסּוִקים, ֵמַהִמְדָרש ּוֵמַהיְצִיָרה.  24

 ז
ת

ּבִי

ּכְָך לֹוְמִדים ּפָָרַשת ַהָשבּועַ ַהָשנָה  25

ּבַּכִיָתה ַהחֹוֶשבֶת וְַהּפְעִילָה.  26

ּכְָך נָכִין בְכָל ָשבּועַ ְדבַר תֹוָרה,  27

ֶשנִָשים וְנְִשמֹור ּבְַתלְִקיט ַהָשנָה.  28

ְּבַבָקָשה ִלְכתֹוב ְלַיד ָּכל ֵחֶלק ֵמַהָּפאֶזל ִמְסָּפר ֵמ-1 ַעד 4 
ְלִפי ַהֵסֶדר ֶשּבֹו לֹוְמִדים ּוְמִכיִנים ְדַבר תֹוָרה ַעל ַהָּפָרָשה ַהָשָנה.

ד

ָחֵמש
ֵאיְך ְמִכיִנים ְדַבר תֹוָרה?

ָמה 
ָרָשה? ּפָ ּבַ

ָמה ָאְמרּו 
ֲחָז"ל?

ְיִציָרה
ָרָשה  ְוַהּפָ

ָרָשה ַהּפָ
יָתה ּכִ ּבַ

ית ֵראׁשִ ּבְ

5

4



וַיְִחי וַּיִּגַׁשִמֵּקץוַּיֵֶׁשבוַּיְִׁשלַחוַּיֵצֵאּתֹולְדֹתַחּיֵי ָשָרהוַּיֵָראלְֶך-לְָךנַֹחּבְֵראִׁשית ָמה 
ָרָשה? ּפָ ּבַ

ית ֵראׁשִ ּבְ
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   ְּבֵראִשית ֶּפֶרק ב

וַיִַּקח ה' ֱא–ֹלִהים ֶאת–ָהָאָדם וַיַּנִֵחהּו בְגַן–עֵֶדן לְעָבְָדּה ּולְָׁשְמָרּה: טו 

ַהַתְפִקיד ֶשל ָהָאָדם -
             ַעל ָהעֹוָלם

ֵראִשית? ָרַשת ּבְ לֹא ָנכֹוןָנכֹוןָנכֹון אֹו לֹא ָנכֹון ְלִפי ּפָ

צל1  ֱא–לֹוִהים ּבָָרא ֶאת ָהעֹולָם ּבְִשיָשה יִָמים.

גע2  ֱא–לֹוִהים נָח - ִהפְסִיק לִבְרֹוא ּבַיֹום ַהְשבִיעִי.

בר3  ֱא–לֹוִהים ּבָָרא ֶאת ַהַחיֹות ּבְצֶלֶם ֱא–לֹוִהים.

שו4  ֱא–לֹוִהים ּבָָרא ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהֲאָדָמה.

פד5  ֱא–לֹוִהים ָאַמר לָָאָדם לַעֲבֹוד ּבְגַן עֵֶדן וְלְִשמֹור עָלָיו.

זו6  ֱא–לֹוִהים ָאַמר לָָאָדם ֹלא לֱֶאכֹול ֵמעֵץ ַהַדעַת.

פל7  ה' עָָשה ֶאת ָהִאיָשה ִמצֶלַע ֶשל ָהָאָדם.

קש8  ָאָדם וְַחוָה ָחטְאּו וְָאכְלּו ֵמעֵץ ַהַדעַת.

מא9   ה' סָלַח לְָאָדם ּולְַחוָה וְֵהם ִהְמִשיכּו לְִחיֹות ּבְגַן עֵֶדן.

תו10  לְָאָדם ּולְַחוָה נֹולְדּו ְשנֵי ּבָנִים - ַקיִן וְֶהבֶל.

גר11  ַקיִן ָהַרג ֶאת ֶהבֶל ָאִחיו.

ַחוָהָאָדם

עֵץ ַהַדעַת

ַקיִן

ִשָשה יִָמים

נָָחש

ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ָּכל ִמְשָּפט, ּוְלַסֵמן ִעיגּול ְסִביב ָהאֹות ֶשַּבטּור ַהַמְתִאים .א

ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ַּבָּפסּוק ִמיִלים דֹומֹות ַלִמיִלים ֶשִהְשַלְמת ַּבּכֹוֶתֶרת.

ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים ֶאת ַהּכֹוֶתֶרת ָּבאֹוִתיֹות ֶשִסיַמְנת ְּבַתְרִגיל א ְלִפי ַהֵסֶדר. ב

ג

לְָעבְָדּה ּולְָשְמָרּה

גַן עֵֶדן

ֶהבֶל

ַ ְְִַל ֲֹֹ

ְדַבר תֹוָרה
יָתה  ֵמַהּכִ
ָחה ַלִמְשּפָ

ָאָדם

לְעָבְָדּה
ּולְָשְמָרּה

http://www.talam.org Google

www.talam.org

ְדַבר תֹוָרה

ֵשש

סּוִקים ּפְ

ית ֵראׁשִ ָרַשת ּבְ ּפָ

ִמיִלים ֲחשּובֹות ּוְפִעילֹות

ִמיִלים ְמיּוָחדֹות ַלנֹוֵׂשא

ִמיִלים ֶשל ִמְבֶנה

ִמיִלים ַעל ַקו ַהְזָמן



ָמה ָאְמרּו 
ֲחָז"ל?

ה ֲאָלִפים ד ֲאָלִפים ג ֲאָלִפים ב ֲאָלִפים א ֲאָלִפים
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גַן עֵֶדן

ָאָדם

עֹוָלם? ָמה ְמַלְמִדים ֲחָז"ל ַעל ַהַתְפִקיד ֶשל ָהָאָדם ּבָ

ִאים? ָרָשהֵמֵאיֹפה יֹוְדִעים ֶאת ַהְדָבִרים ַהּבָ ֵמַהִמְדָרשֵמַהּפָ

1  ֱא–לֹוִהים ָאַמר לָָאָדם לַעֲבֹוד ּבְגַן עֵֶדן וְלְִשמֹור עָלָיו.

2  ָהָאָדם צִָריְך לְִשמֹור עַל ּכָל ָמה ֶשֱא–לֹוִהים ּבָָרא ּבָעֹולָם.

3  ֱא–לֹוִהים ֶהְרָאה לָָאָדם ֶשּכָל ָהעֵצִים ּבְגַן עֵֶדן יָפִים.

4  ֱא–לֹוִהים ּבָָרא ֶאת ּכָל ָהעֹולָם ּבְִשבִיל ָהָאָדם.

5  ָאסּור לָָאָדם לְַקלְֵקל ֶאת ָמה ֶשֱא–לֹוִהים ּבָָרא ּבָעֹולָם.

6  ִאם ָהָאָדם יְַקלְֵקל ֶאת ָהעֹולָם, ֹלא יְִהיֶה ִמי ֶשיְַתֵקן ֶאת ָמה 
      ֶשהּוא ִקלְֵקל.

ה קֹוֶהֶלת ַרּבָ
סּוק יג ֶרק ז, ּפָ ּפֶ

1

2

3

ְּכֶשה' ָּבָרא ֶאת ָהָאָדם,

הּוא ֶהְרָאה לֹו ֶאת ָּכל ָהֵעִצים ְּבַגן ֵעֶדן, 

ְוָאַמר ָלָאָדם:

ִתְרֶאה ַּכָמה טֹוב ְוָיֶפה ָּכל ָמה ֶשָּבָראִתי.

ָּכל ָמה ֶשָּבָראִתי, ָּבָראִתי ִּבְשִביְלָך.

ִתיָזֵהר ֹלא ְלַקְלֵקל ְוֹלא ַלֲהרֹוס ֶאת ָהעֹוָלם ֶשָּבָראִתי,

ִּכי ִאם ְתַקְלֵקל ֶאת ָהעֹוָלם ֶשִלי, ֵאין ִמי ֶשְיַתֵקן

ֶאת ָמה ֶשִקְלַקְלָת.

ירּושִמְדָרש ּפֵ

ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ַּבֵּפירּוש ִמיִלים ֶשְמָפְרשֹות ֶאת ַהִמיִלים ַהמּוָארֹות ַּבִמְדָרש,
ּוְלַסֵמן ִעיגּול ַּבִמְדָרש ְסִביב ִמיִלים ֶשאֹוְמרֹות ָמה ָאסּור ָלָאָדם ַלֲעׂשֹות ָלעֹוָלם . 

ּבְָשעָה ֶשּבָָרא ַהָקדֹוש ּבָרּוְך הּוא 
ֶאת ָהָאָדם ָהִראשֹון,

נְטָלֹו וְֶהֱחזִירֹו עַל ּכָל ִאילָנֵי גַן עֵֶדן,

ְוָאַמר לֹו:
ְרֵאה ַמעֲַשי ּכַָמה נִָאים ּוְמשּוּבִָחין ֵהן,

וְכָל ָמה ֶשּבָָראִתי, ּבְִשבִילְָך ּבָָראִתי.

ֵתן ַדעְַתָך
ֶשֹלא ְתַקלְֵקל וְַתֲחִריב ֶאת עֹולִָמי.

ֶשִאם ִקלְַקלְָת, ֵאין ִמי ֶשיְַתֵקן ַאֲחֶריָך.

א

ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ָּכל ִמְשָּפט, ּוְלַסֵמן א ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים.ב

ֹקֶהֶלת ַרָּבה
ֵמָאה 8-7

ְדַבר תֹוָרה
יָתה  ֵמַהּכִ
ָחה ַלִמְשּפָ

עֹולָם

ֹלא לְַקלְֵקל
http://www.talam.org Google

www.talam.org

ְדַבר תֹוָרה

ֶשַבע
ית ֵראׁשִ ָרַשת ּבְ ָפּ


