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 ת"בעזהשי

  

  ע עלטערן שיחיו'די חשובכבוד ל
  די וואך האבן מיר געלערנט

  

_____________________________________________ _:חומש  
 

 
________________ ______________:וועכנטליכע לערן מאטריאל  

 

___________________________________________ __:ניגונים  
 

_____________________________________________  

  
  

  א גוט שבת

  המלמד
  

  פון די מוסדות און די קינדער קענען ברענגען צדקה געלט אריינצולייגן דארטן"  הקודששקל"מיר האבן אין חדר א צדקה פושקע פון . ב.נ

 

  אינהאלט פון די וואך
  ויקרא אל משה

וועגן צוויי " ויקרא"ף ביי די ווארט "שטייט א קליינע אל'מיר האבן דערציילט אז ס

אינגלעך הייבן אן צו ווייל די קליינע ) 2, ווייל משה רבינו האט זיך געהאלטן קליין) 1: זאכן

  .שטייט די דינים פון די קרבנות'לערנען חומש ויקרא וואס ס

ס קול 'ווען דער אויבערשטער האט גערופן משה רבינו איז דעם אויבערשטן

ארויסגעקומען פון קודש הקדשים פון צווישן די צוויי כרובים וואס זענען געווען אויפן דעקל 

  .פונעם ארון

, מנחה, עולה: איז דא פינעף סארט קרבנות'אר די קינדער אז סמיר האבן פארציילט פ

לערנט ווערט 'און יעדע חומש וואס מ, אנטקעגן די פינעף חומשים, שלמים, אשם, חטאת

אלע קרבנות ברענגט מען א , האט מקריב געווען אן אנדערן קרבן'פארעכנט אזוי ווי מ

ווען איינער וויל מקריב זיין א , עהלברענגט אויל און מ'חוץ פון קרבן מנחה וואס מ, בהמה

און פון דעמאלטס " די בהמה זאל זיין א קרבן"בהמה פאר א קרבן זאגט ער מיט די מויל 

  .איז די בהמה הייליג פאר א קרבן

עטע בהמה און 'גנב'די קרבן האט געמוזט זיין נאר זיין בהמה און נישט חלילה קין גע

און פונקט ווי אדם הראשון האט נישט " אדם"ט שטיי'דאס לערנט מען ארויס פון וואס ס

ענען 'איז נישט געוועהן קיינער פון וועם צו גנב'עטע זאכן ווייל ס'גנב'מקריב געווען קיין גע

  .עט'גנב'אזוי אויך יעדע קרבן מוז זיין פון אים און נישט גע

גט דעם טרא'מ, מיר האבן אין קורצן מסביר געוועהן אביסל פון די צוגאנג פון א קרבן

קרבן אין משכן דארט שחט מען עס און א כהן נעמט פון די בלוט און ער שפריצט דאס אויפן 

   .חצרמזבח וואס איז געווען אין 

  
   פסוקים פון די פרשה זיבןדי ערשטע 

                       
  .ין דעם גליוןדי אינהאלט פון די וואך איז בייגעלייגט א

    
.... ותוסף אסתר... ונהפוך הוא... ליהודים היתה אורה :ט"ט פורים הבעל"פון יו

  און אויך א ניגון פון די חומש סעודה. מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד
  
  
  
  
  



 

 ת"בעזהשי

  שאלות מיט תשובות
  

  ?פארוואס הייבן אן קליינע קינדער צו לערנען חומש ויקרא. א

  . הייליגע קרבנותזאלן קומען די הייליגע קינדער די ריינע נשמות און לערנען פון די

  ?ף ביי ויקרא"פארוואס שטייט א קליינע אל. ב

  . וועגן א קליין אינגל הייבט אן צו לערנען חומש ויקרא) 1

  .ווייל משה רבינו האט זיך געהאלטן קליין) 2

  ?ס קול'פון וואו האט משה רבינו געהערט דעם אויבערשטן. ג

  .פון קודש הקדשים

  ?קדשיםפון וועלכע פלאץ אין קודש ה. ד

  .פון צווישן די צוויי פייגעלעך

  ?וואו איז געווען די צוויי פייגעלעך. ה

  .)קאסטן(אויפן דעקל פונעם ארון 

  ?וואס איז געווען אינעווייניג אינעם ארון. ו

  .די לוחות

  ?ווי אזוי ווערט א בהמה א קרבן. ז

  .זאגט די בהמה איז א קרבן'מ, מיט זאגן

  ?ענגען פאר א קרבןוועמענס בהמה דארף מען בר. ח

  .עטע'גנב'ס און נישט א גע'נאר זיינ

  ?פון וואו לערנט מען עס ארויס. ט

ווייל , עטע קרבן'גנב'פונקט אזוי ווי אדם הראשון האט נישט געברענגט א גע, פון אדם

  .עטע קרבן'גנב'אזוי טאר מען נישט ברענגען קיין גע, ס'אלעס איז געווען זיינ

  ?זענען דאוויפיל סארט קרבנות . י

  .פינעף

  ?דו ווייסט וועלכע פינעף. יא

  .שלמים, אשם, חטאת, מנחה, עולה

  ?אקעגן וועלעכע פינעף זאכן פון די תורה ווייזן די פינעף סארט קרבנות. יב

  .דברים, במדבר, ויקרא, שמות, בראשית: אקעגן די פינעף חומשים
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  !הורים יקרים 
  

  

  נכם שיחיו ולציין על כל דבר הציון המתאיםנא לאשר את הפרטים דלהלן אודות ב
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ו"ני__________ ______ בני 
  

  

_____________________________________________ _:חומש  

 

_______________________________ _____:סיפר פרשת השבוע  

 

____________________________________________ _:שירים  

 

_________________________________________ :נושא השבוע  

 

______________________________ ___________:ברכת המזון  

 

____________________________________ __:התנהגות כללית  

 

___________________________________ _:ש שעל המיטה"קר  

 

____________________________________________ _:התפלל  

 

  ____________________________________________ _:הערות

  
  

 
 

  _____________________חתימת ההורים 
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 ביום ראשוןת "נא לגזור דף זה ולשלוח בחזרה לת


