
 

 

 

 
 

 

     בס"ד
 בחומש הספקי הלימודים 

 עד חג הפסח לימים הבעל"ט
שאלות  למדתי / לבד חברותא הספק הלימודים תאריך

 יומיות
חוברת 
 אישור ההורים עבודה

     ה-פרק י"ב פסוקים א יום שני כ' אדר
     י-פרק י"ב פסוקים ו שלישי כ"א אדריום 

     ט"ו-פרק י"ב פסוקים י"א יום רביעי כ"ב אדר
כ'  –פרק י"ב פסוקים ט"ז  יום חמישי כ"ג אדר

     )חמישי(
     כ"ה –פרק י"ב פסוקים כ"א  יום ראשון כ"ו אדר
כ"ט  –פרק י"ב פסוקים כ"ו  יום שני כ"ז אדר

     )שישי(
     ל"ו –פרק י"ב פסוקים ל'  אדריום שלישי כ"ח 

     מ"ב –פרק י"ב פסוקים ל"ו  יום רביעי כ"ט אדר
     מ"ז –פרק י"ב פסוקים מ"ג  יום חמישי א' ניסן
א נ" –פרק י"ב פסוקים מ"ח  יום ראשון ד' ניסן

     )סוף הפרק(
     ה' –פרק י"ג פסוקים א'  יום שני ה' ניסן

     י' –פרק י"ג פסוקים ו'  יום שלישי ו' ניסן
י"ג  –פרק י"ג פסוקים י"א  יום רביעי ז' ניסן

     )מפטיר(
     ט"ז –פרק י"ג פסוקים י"ד  יום חמישי ח' ניסן

 כללים ללימוד הספק היומי:

יתוגמלו , תלמידים אשר יקפידו ע"כ ולא לדחות ליום אחררצוי מאד להקפיד ללמוד כל יום את הפסוקים של אותו יום,  .1
 נבקש את עזרת ההורים ע"כ(פסוקים ליום,  2פסוקים ליום בימים האחרונים הם  5הספק הוא  ) בפרסים נוספים.

שאלות ולאחר הלימוד יענה התלמיד  2לכל יום ישנם (. )מי שיודע עם טעמים עדיףאת הפסוקים צריך לקרוא,  .2
 או שנים()השאלות נכתבו בצורה קלילה, ובדרך הכלל התשובה היא מילה 

 בנוסף מצורפת חוברת עבודה על פרשיות וארא ובא מי שעה את העבודות שיסמן בטבלה. .3

מידי פעם למספר תלמידים לשאול האם הם למדו את החומר היומי תלמידים שהרבה ישמע שאכן בל"נ יתקשר הרבה  .4
 למדו יזכו בעוד נקודות .

 



 

 

 

 

 

 

 

ֶשה .1 ת ֶאת הַּ חַּ ֲאִריְך ָצִריְך ָלקַּ ֵאיֶזה תַּ  פס' ג'()?  בְּ

__________________________________

__________________________________ 
ֶשה .2 יוֹת הַּ ָמה ָשִנים ָצִריְך ִלהְּ  )פסוק ה'(? ֶבן כַּ

__________________________________

__________________________________ 

* * * 

 

 

ָדם .3 ֹרחַּ ֶאת הַּ  ) פס' ז'(?  ֵהיָכן ָצִריְך ִלמְּ

__________________________________

__________________________________ 
ִאם  .4 ֻבָשלהַּ ָבָשר מְּ  )פסוק ט'(? ֻמָתר ֶלֱאכוֹל ֶאת הַּ

__________________________________

__________________________________ 

* * * 



 

 

 

  

  

ָבָשר .5  ) פס' י"א(?  ֵאיְך ָצִריְך ֶלֱאכוֹל ֶאת הַּ

__________________________________

__________________________________ 
ּצוֹת .6 ָמה ָיִמים ָצִריְך ֶלֱאכוֹל מַּ  (ט"ו)פסוק ? כַּ

__________________________________

__________________________________ 

* * * 

 

 

ח .7 ֶפסַּ ָלאָכה בְּ ִאם מּוָתר לֲַּעשוֹת מְּ  (ט"ז) פס' ?  הַּ

__________________________________

__________________________________ 
ּצוֹת .8 ֲאִריְך ָצִריְך ֶלֱאכוֹל מַּ  (י"ח)פסוק ? ֵמֵאיֶזה תַּ

__________________________________

__________________________________ 

* * * 



 

 

 

 

 

 

ָדם .9 ֹבל בְּ ה ָצִריְך ִלטְּ  ) פס' י"א(?  מַּ

__________________________________

__________________________________ 
כוֹרוֹת .11 ת בְּ כַּ מַּ ִית בְּ בַּ ִאם ֻמָתר ָלֵצאת ֵמהַּ )פסוק  ?הַּ

 (כ"ב
__________________________________

__________________________________ 

* * * 

 

 

ה ֹזאת .11 ֲאלּו מַּ ָבִנים ֶשִישְּ שּוָבה לַּ תְּ ה הַּ  (כ"ז) פס' ? מַּ

__________________________________

__________________________________ 
ָלהה' ֶאת ִמי  .12 יְּ לַּ ֲחִצי הַּ  (כ"ט)פסוק ? ִהָכה בַּ

__________________________________

__________________________________ 

* * * 



 

 

 

  

  

ִים .13 רַּ ִמצְּ דוָֹלה בְּ ָעָקה גְּ  )פס' ל'(  ?ָלָמה ָהָיה צְּ

__________________________________

__________________________________ 
ָלה .14 יְּ אוֹתוֹ לַּ ַאֲהֹרן בְּ ֹמֶשה ּולְּ ר לְּ ֹעה ָאמַּ רְּ ה פַּ  ?מַּ

 )פסוק ל"א(

__________________________________

__________________________________ 

* * * 

 

 

ָרֵאל .15 ֵני ִישְּ עּו בְּ  פס' ל"ז()  ?ֵמֵאיֹפה ָלֵאיָפה ָנסְּ

__________________________________

__________________________________ 

ִים .16 רַּ ִמצְּ ָרֵאל בְּ ֵני ִישְּ ָמה ָשִנים ָהיּו בְּ  (מ')פסוק ? כַּ

__________________________________

__________________________________ 

* * * 



 

 

 

 

 

 

ח .17 ָבן ֶפסַּ גוֹי ֻמָתר לוֹ ֶלֱאכוֹל ִמָקרְּ ִאם לְּ  ) פס' מ"ג( ?הַּ

__________________________________

__________________________________ 
ח .18 ָבן ֶפסַּ ָבָשר ֶשל ָקרְּ ֹבר ֶעֶצם ֶשל הַּ ִאם מּוָתר ִלשְּ  )פסוק מ"ז( ?הַּ

__________________________________

__________________________________ 

* * * 

 

ח .19 ן ֶפסַּ בַּ ל ֶלֱאכוֹל ִמָקרְּ י ֵגר יּוכַּ  פס' מ"ח() ?ָמתַּ

__________________________________

__________________________________ 
רּו ָלֶהם .21 ַאֲהֹרן ָאמְּ מוֹ ֶשֹמֶשה וְּ ָרֵאל ָעשּו כְּ ֵני ִישְּ ִאם בְּ  '(נ)פסוק ?הַּ

__________________________________

__________________________________ 

* * * 



 

 

 

 

 

כוֹר .21 ה ֶזה בְּ  ) פס' ב'( ?מַּ

__________________________________

__________________________________ 
ָשנָ  .22 ֵאיֶזה עוָֹנה בְּ ָרֵאלה' ה בְּ ֵני ִישְּ  )פסוק ד'(? הוִֹציא ֶאת בְּ

__________________________________

__________________________________ 

* * * 

 

 

ח .23 ֶפסַּ אוֹת בְּ ה ָאסּור ִלרְּ  )פס' ז'(  ?מַּ

__________________________________

__________________________________ 
ֵפרּו .24 ה הַּ ָמָמהמַּ  )רש"י בפסוק י'( ?ש ִמָיִמים יְּ

__________________________________

__________________________________ 

* * * 



 

 

 

 

  

 י"ג )מפטיר( –פרק י"ג פסוקים י"א /  רביעי ז' ניסןיום  

כוֹר .25 ה ָצִריְך לֲַּעשוֹת ִעם ֲחמוֹר בְּ  (י"גפס' ) ?מַּ

__________________________________
ָוה זוֹ  ִמצְּ ָייִבים בְּ ָרֵאל חַּ ֵני ִישְּ י בְּ  (י"א)פסוק  ?ִמָמתַּ

__________________________________

__________________________________ 

* * * 

 

ה ֹזאת .26 ַאל 'מַּ ֵבן ֶשִישְּ שּוָבה לְּ תְּ ה הַּ  (י"דפס' )  ?'מַּ

__________________________________

__________________________________ 
ֶזה  .27 ִים וְּ רַּ ָוה עוִֹשים ֵזֶכר ִליִציַאת ִמצְּ ֵאיֶזה ִמצְּ

עוִֹשים אוָֹתּה ָכל ֹבֶקר ָוה וְּ ר ִמצְּ )בונוס  ?חוָֹבה ִמִגיל בַּ

 למי שעונה באיזה פסוק זה כתוב(

__________________________________

__________________________________ 

 חזק חזק ונתחזק פרשת בא



 

 

 

 
 בס"ד

 תאריך

לימוד הספק 
היומי 

בחומש + 
עניתי על 
השאלות 
 היומיות

 תפילה
התפללתי בקול 
 את כל התפילה

חוברת 
עבודה של 

 פסח

 עבודהחוברת 
חזרה של פרשיות 

 וארא / בא
אישור  עזרתי בבית התנהגות

 ההורים

  5 1-ג 3-ב 4-א 3 3 2 5 מס' נקודות

        יום שני כ' אדר
יום שלישי כ"א 

        אדר
יום רביעי כ"ב 

 אדר
       

יום חמישי כ"ג 
        אדר

יום שישי כ"ד 
 אדר

       
יום ראשון כ"ו 

        אדר
        אדר יום שני כ"ז

יום שלישי כ"ח 
        אדר

יום רביעי כ"ט 
 אדר

       
יום חמישי א' 

        ניסן
        יום שישי ב' ניסן

יום ראשון ד' 
        ניסן

        יום שני ה' ניסן
 מי שלא למד את הספק היומי לא מקבל ע"כ נקודות –שימו לב נקודות על לימוד חומש זה רק אם לומדים את ההספק היומי 



 
 

 

 

 

 

 

 תאריך

 תפילה
התפללתי 

בקול את כל 
 התפילה

 לימוד התורה
לחזור על חומש 

 בראשית

חוברת 
עבודה של 

 פסח

מעשה טוב שעשיתי 
 עזרתי בבית התנהגות היום

אישור 
 ההורים

  5 1-ג 3-ב 4-א 4 5 5 5 נקודות

יום שלישי ו' 
        ניסן

        יום רביעי ז' ניסן
יום חמישי ח' 

 ניסן
       

יום שישי ט' 
 ניסן

       
 "איום ראשון י

 ניסן
       

        יום שני י"ב ניסן
יום שלישי י"ג 

        ניסן
יום רביעי ערב 

        פסח
יום חמישי חג 

 הפסח
       

יום שישי א' 
 דחוה"מ

       
        שבת חוה"מ

יום ראשון ג' 
        דחוה"מ

יום שני ד' 
        דחוה"מ

יום שלישי ה' 
        דחוה"מ

יום רביעי שביעי 
 של פסח

       
יום חמישי אסרו 

 חג פסח
       

 



 

 

 

 

 תוסיכום עשיית החובר
 לימוד היומי 

 ימי לימוד למדתי: ______ ימים 14מתוך 

 שאלות היומיות:
 עניתי: _____ תשובות.שאלות  28מתוך 

 כמה ימים למדתי לבד :______

 _______כמה ימים למדתי בחברותא: 

 חוברת החזרה על פרשיות וארא / בא
 עשיתי _____ עבודות

 חוברת עבודה של פסח
 עבודות עשיתי _______ 48מתוך 

 עבודות ליום. 2/3ההספק היומי בעבודות הינו בין 

 

 בהצלחה רבה

 בשורות טובות ישועת ד' כהרף עין 

 פסח כשר ושמח שנזכה 


