
 

 – 1 - ויראחומש פר'  -תשע"א'  ג כתה בס"ד
 

 שם ________________________________ נ"י
 

 ה'פסוק י"ח חומש בראשית פרק 
 

 ִאיְנַגאֶלע ַטייֶעֶרער
 

 הבָ וּ שׁ ע תְּ יגֶ טִ יכְ י ִר ם דִ רוּ ל אַ גְ ינְ ִר 
 עןעמֶ ועל נֶ וֶ  יךְ ן אִ אוּ  – החָ קְ אֶ וְ 

 ? עןעמֶ ועט נֶ וער וֶ וֶ 
 יםכִ אָ לְ י מַ דִ  םהָ ָר בְ אַ  

 

  ען ?עמֶ ם נֶ הָ רָ בְ ועט אַ ואס וֶ וָ 
 יטרוֹ ל בְּ יקְ טִ שְׁ  אַ – םחֶ ת לֶ פַ 

 

 ןט אָ אְר פַּ ן שְׁ אוּ  –  דוּ עַ סַ וְ 
 וער ?וֶ 

 יםכִ אָ לְ י מַ דִ  םהָ ָר בְ אַ  
 

 ץאְר ר הַ ייעֶ אַ  –ם  כֶ בְּ לִ 
 ץ ?אְר עס הַ ועמֶ וֶ 

 יםכִ אָ לְ י מַ דִ  םהָ ָר בְ אַ 
 

 עםדֶ אכְ ער נָ דֶ  –ר חַ אַ 
 וען ?וֶ 

 ןאפְ לָ ן שְׁ אכְ נָ  ןסְ ן עֶ אכְ נָ 
 

  ייןועק גֵ וֶ יר אַ ועט אִ וֶ  – רוּ בֹ עַ תַּ 
 ?ייןועק גֵ וֶ אַ ועט וֶ  וערוֶ 

 יםכִ אָ לְ י מַ דִ  םהָ ָר בְ אַ 
 

 ויילוַ  -  יכִּ 
 עריבֶּ ִר דְ  -ן ל כֵּ עַ 



 

 עןגֶ ינְ יגַ גִ  ךְ ְר ט דוּ ענְ יר זֶ אִ  –ם תֶּ ְר בַ עַ 
 ? עןגֶ ינְ יגַ גִ  ךְ ְר יז דוּ וער אִ וֶ 

 יםכִ אָ לְ י מַ דִ  םהָ ָר בְ אַ 
 
 

 
 

 טעכְ נֶ ר קְ ייעֶ אר אַ פַ  – םכְ דֶ בְ ל עַ עַ 
 ? טעכְ נֶ עס קְ ועמֶ וֶ 

  

 יםכִ אָ לְ י מַ דִ  םהָ ָר בְ אַ 
 
 

 
 

 טאגְ יזָ יי גִ ן זֵ אבְּ הָ  -  רוּ אמְ יֹ וַ 
 ט ?אגְ יזָ אט גִ וער הָ וֶ 

  

 יםכִ אָ לְ י מַ דִ  םהָ ָר בְ אַ 
 

 
 

 אןטָ  טוּ סְ אלְ י זָ זוֹ אַ  -  השֶׂ עַ ן תַּ כֵּ 
 אן  ?אל טָ וער זָ וֶ 

  

 יםכִ אָ לְ י מַ דִ  םהָ ָר בְ אַ 
 

 

 ויי וִ זוֹ אַ  - רשֶׁ אַ כַּ 
 עטירֶ ט גִ אסְ הָ  דוּ  -  תָּ ְר בַּ דִ 

 עט ?ירֶ אט גִ וער הָ וֶ 
  

 יםכִ אָ לְ י מַ דִ  םהָ ָר בְ אַ 
 

 
 
 



 
 

- 2 - ויראחומש פר'  -תשע"א' ג כתה בס"ד
  

 ___________________________ נ"י_____ שם
 

 

 כ"ד פסוק י"חחומש בראשית פרק 
 

 ִאיְנַגאֶלע ֶרערַטייעֶ 
 

 אזע רָ ערֶ דֶ נְ י אַ דִ  ,יןרוֹ ע בְּ עוֶ אלֶ ם מַ דוֹ ן סְ עט פוּ טֶ י שְׁ דִ 
 

 המָ דְ אַ  םיִ לַ שָׁ רוּ יְ  םדוֹ סְ 

 ןירוֹ מִ  הרָ מוֹ עַ  שמֶ ית שֶׁ בֵּ 

 םיִ בוֹ צְ  לבֶ בָּ  רעַ צֹ 
 

 ועןיוֶ אטִ ען רַ ענֶ אט קֶ טָ ער שְׁ עדֶ ין יֶ ים אִ יקִ דִ ל צַ ויפְ וִ 
 V ע אַ ערֶ דֶ נְ י אַ יף דִ אוֹ  V אַ  ייבּ רַ ה שְׁ בָ וּ שׁ ע תְּ יגֶ טִ יכְ י ִר יף דִ אוֹ 
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- 3 ויראחומש פר'  -ב תשע"'  ג כתה בס"ד
  

 ___________________________ נ"י_____ שם
 

 

 ט"ו ט"ז י"ח י"ט כ"א יםפסוק י"חחומש בראשית פרק 
   

 ִאיְנַגאֶלע ֶרערַטייעֶ 
 שׁ ייטְ טַ יר אִ  צוּ  טואְר י וָ דִ ן אס פוּ פַּ  יה אַ צִ 

 
 

 טקְ יקוּ ן גִ אבְּ יי הָ ן זֵ אוּ   שׁ חֵ כַּ תְּ וַ 

 יבּ ם לִ עֶ  אבּ הָ  יךְ אִ   יפוּ קִ שְׁ יַ וַ 

 ייןגֵ  אפּ רָ ועל אַ וֶ  יךְ אִ   םצוּ עָ וְ 

 ייטיקַ טִ יכְ ִר   יותִּ עְ דַ יְ 

 ערקֶ אְר טַ שְׁ  ן אַ אוּ   הקָ דָ צְ 

 טנְ ייקְ ילֵ גִ   הדָ ְר אֵ 
 



 

- 4 - ויראחומש פר'  -ב תשע"'  ג כתה בס"ד
  

 ___________________________ נ"י_____ שם
 

 

 ל"א ל"ב 'כ"ד כ"ח כ"ט ל יםפסוק י"חחומש בראשית פרק 
   

 ִאיְנַגאֶלע ֶרערַטייעֶ 

 ערמֶ נוּ יר אִ  צוּ  הילָ פִ תְּ י דִ ן אס פוּ פַּ  יה אַ צִ 
 

 

 יםיקִ דִ יג צַ צִ עְר ין פֶ עף אִ ינֶ פִ   )1ה א' (ילָ פִ תְּ 

 יג צִ עְר פֶ   )2ה ב' (ילָ פִ תְּ 

 יםיקִ דִ יג צַ צִ ואנְ וַ צְ   )3ה ג' (ילָ פִ תְּ 

 יםיקִ דִ ען צַ צֶ   )4ה ד' (ילָ פִ תְּ 

 יםיקִ דִ יג צַ סִ יירַ דְ   )5ה ה' (ילָ פִ תְּ 

 יםיקִ דִ יג צַ צִ פְ פוּ   )6ה ו' (ילָ פִ תְּ 
 



 

 – 5 - ויראחומש פר'  -תשע"א'  ג כתה בס"ד
 

 שם ________________________________ נ"י
 

 ט"זפסוק  טי"חומש בראשית פרק 
 

 ִאיְנַגאֶלע ַטייֶעֶרער
 

 הבָ וּ שׁ ע תְּ יגֶ טִ יכְ י ִר ם דִ רוּ ל אַ גְ ינְ ִר 
 טאמְ זַ אְר פַ  אךְ אט זַ ר הָ ן עֶ אוּ  –ה מָ הְ מַ תְ יִ וַ 

 ? טאמְ זַ אְר פַ  אךְ אט זַ הָ וער וֶ 
 טלוֹ  יםכִ אָ לְ י מַ דִ 

 

 טאפְּ יכַ אן גִ הָ ן שְׁ טְ ענְ י מֶ ן דִ אבְּ הָ   -ים שִׁ נָ אַ הָ  יקוּ זִ חְ יַ וַ 
 טנְ אַ יין הַ ין זַ אִ  – דוֹ יָ בְּ 

 ? טאנְ הַ  סענְ ועמֶ וֶ 
 ייבּ 'ס וַ טְ ן לוֹ פוּ  טלוֹ 

 

 ייבּ יין וַ ן זַ ט פוּ אנְ י הַ ין דִ ן אִ אוּ  – וֹ תּ שְׁ ד אִ יַ בְ וּ 

 ? ייבּ וַ ס ענְ ועמֶ וֶ 
 טלוֹ  םהָ ָר בְ אַ 

 

 ערטֶ עכְ ויי טֶ וֵ ע צְ יינֶ ן זַ ט פוּ ענְ י הֶ ין דִ ן אִ אוּ  –יו תָ נוֹ י בְּ תֵּ ד שְׁ יַ בְ וּ 

 ? ערטֶ עכְ טֶ  סענְ ועמֶ וֶ 
 טלוֹ  ם הָ ָר בְ אַ 

 

 אטיהַ ת גִ נוּ מָ חְ אט רַ אט הָ וייל גָ וַ  –ת ד' לַ מְ חֶ בְּ 
 יםיף אִ אוֹ  –יו לָ עָ 

 ? אטיהַ ת גִ נוּ מָ חְ ער רַ טֶ שְׁ עְר יבֶּ ער אוֹ אט דֶ הָ ען ועמֶ וֶ יף אוֹ 
 טלוֹ  םהָ ָר בְ אַ 

 



 

 עןמֶ ינוּ יס גִ רוֹ ים אַ ן אִ אבְּ יי הָ ן זֵ אוּ  – הוּ אֻ צִ יֹ וַ 

 ען ?מֶ ינוּ יס גִ רוֹ ים אַ כִ אָ לְ י מַ ן דִ אבְּ ען הָ ועמֶ וֶ 
 ם הָ ָר בְ אַ  טלוֹ 

 

 

 טייגְ ילֵ ועק גִ וֶ ם אַ ן עֶ אבְּ יי הָ ן זֵ אוּ  – הוּ חֻ נִ יַ וַ 

 ? טייגְ לֵ יועק גִ וֶ אַ ים כִ אָ לְ י מַ ן דִ אבְּ ען הָ ועמֶ וֶ 
 ם הָ ָר בְ אַ  טלוֹ 

 

 
 אטטָ ן שְׁ ן פוּ ייסְ רוֹ ין דְ אִ  –יר עִ ץ לָ חוּ מִ 

 אט ?טָ ע שְׁ כֶ ועלְ וֶ 
 םדוֹ סְ  םיִ לַ שָׁ רוּ יְ 

 

 
 



 

 – 7 – ויראחומש פר'  -תשע"א'  ג כתה בס"ד
 

 שם ________________________________ נ"י
 

 כ"בפסוק  טי"חומש בראשית פרק 
 

 ִאיְנַגאֶלע ַטייֶעֶרער
 

 הבָ וּ שׁ ע תְּ יגֶ טִ יכְ י ִר ם דִ רוּ ל אַ גְ ינְ ִר 
  ַאף ִגיךְ  – ַמֵהר

ֵלט   ַאְנְטֵלייף -ִהּמָ

 ? ןייפְ לֵ טְ נְ אל אַ זָ וער וֶ 
 ערטֶ עכְ ע טֶ יינֶ יט זַ מִ  טלוֹ  םהָ ָר בְ אַ 

 

ה  ּמָ  ָדאְרְטן  -ׁשָ

 ?ן ייפְ לֵ טְ נְ אַ  יטאל לוֹ זָ  ואוּ וּ אַ 
 רעַ ין צוֹ אִ  גאְר ן בַּ יפְ אוֹ 

 

י לֹא אּוַכל ט – ּכִ  ַווייל ִאיְך ֶקען ִניׁשְ

טוער וֶ   ? ֶקען ִניׁשְ
 טלוֹ  ךְ אַ לְ ער מַ דֶ 

 

ָבר  ָטאן ֵקיין ַזאְך  – ַלֲעׂשֹות ּדָ

 ? אןט טָ ישְׁ נִ  ךְ אַ לְ ער מַ ען דֶ קֶ  אךְ ע זַ כֶ ועלְ וֶ 
 לימְ ין הִ יין אִ יף גֵ רוֹ אַ  םדוֹ ן סְ עְר ער קֶ יבֶּ אִ 

 

 ןטְ אְר דָ  עןמֶ ט קוּ ועסְ וֶ  יז דוּ בִּ  – המָ שָׁ  ךָ אַ ד ּבֹעַ 
 ?ן טְ אְר ען דָ מֶ ועט קוּ וֶ וער וֶ 
 ךְ אַ לְ ער מַ דֶ  טלוֹ 

 



 

 ען ?מֶ ט קוּ ועט לוֹ וֶ  ואוּ וּ אַ 
 רעַ ין צוֹ אִ  םדוֹ ין סְ אִ 

 

ער –ן ַעל כֵּ   ֶדעִריּבֶ

 ואס ?וָ  יבּ לִ צוּ 
 תירוֹ בֵ ל עַ יסְ בִּ  א אַ יז דָ ס אִ וייל עֶ וַ  אטטָ ע שְׁ נֶ יילֵ קְ  יז אַ ס אִ וייל עֶ וַ 

 

 

 ָהאט ֶער ִגירּוְפן –ָקָרא

 ? ָנאֶמען צֹוַער ערדֶ  ָהאט ִגירּוְפןוער וֶ 
  וטלֹ  ס ָהאט ִגירּוְפןוער עֶ וֶ 

 

 



 

 – 8 – ויראחומש פר'  -תשע"א'  ג כתה בס"ד
 

 שם ________________________________ נ"י
 

 י"חפסוק  טי"חומש בראשית פרק 
 

 ִאיְנַגאֶלע ַטייֶעֶרער
 

ע ועוֶ אלֶ ים מַ כִ אָ לְ י מַ דִ  ט צוּ עדְ ירֶ אט גִ ט הָ ואס לוֹ ער וָ טֶ ועְר י וֶ דִ 
 יט רוֹ 

 ןטְ שְׁ עְר יבֶּ ם אוֹ ט צוּ עדְ ירֶ אט גִ ט הָ ואס לוֹ ער וָ טֶ ועְר י וֶ דִ 
 יןִר ע גְ ועוֶ אלֶ מַ 

 אזער רָ טֶ ועְר ע וֶ ערֶ דֶ נְ י אַ דִ  
 

  םיהֶ לֵ אַ  טלוֹ  ראמֶ יֹ וַ 

 י-נָ -דֹ -אַ  אנָ  לאַ 



 

 – 9 – ויראחומש פר'  -תשע"א' ג כתה בס"ד
 

 שם ________________________________ נ"י
 

  ט' י' י"א י"ב י"ג ט"ו ט"זחומש בראשית פרק כ', פסוק 
  

 ִאיְנַגאֶלע ַטייֶעֶרער
 

 ען ?ועמֶ וֶ  ט צוּ דְ עוער רֶ וֶ 
 יןִר יט גְ ל מִ גְ ינְ ִר  הבָ וּ שׁ ע תְּ יגֶ טִ יכְ י ִר דִ 

 יטיט רוֹ ע מִ יגֶ טִ יכְ ט ִר ישְׁ י נִ דִ 

 'טק סוּ ין פָּ אִ 
 ךְ לֶ ימֶ בִ אַ  צוּ  םהָ ָר בְ אַ  םהָ ָר בְ אַ  צוּ  ךְ לֶ ימֶ בִ אַ 

 

 'יק סוּ ין פָּ אִ 
 ךְ לֶ ימֶ בִ אַ  צוּ  םהָ ָר בְ אַ  םהָ ָר בְ אַ  צוּ  ךְ לֶ ימֶ בִ אַ 

 

 י"אק סוּ ין פָּ אִ 
 ךְ לֶ ימֶ בִ אַ  צוּ  םהָ ָר בְ אַ  םהָ ָר בְ אַ  צוּ  ךְ לֶ ימֶ בִ אַ 

 

 י"בק סוּ ין פָּ אִ 
 ךְ לֶ ימֶ בִ אַ  צוּ  םהָ ָר בְ אַ  םהָ ָר בְ אַ  צוּ  ךְ לֶ ימֶ בִ אַ 

 

 י"גק סוּ ין פָּ אִ 
 ךְ לֶ ימֶ בִ אַ  צוּ  םהָ ָר בְ אַ  םהָ ָר בְ אַ  צוּ  ךְ לֶ ימֶ בִ אַ 

 

 ק ט"וסוּ ין פָּ אִ 
 ךְ לֶ ימֶ בִ אַ  צוּ  םהָ ָר בְ אַ  םהָ ָר בְ אַ  צוּ  ךְ לֶ ימֶ בִ אַ 

 

 ק ט"זסוּ ין פָּ אִ 
 הָר שָׂ  צוּ  ךְ לֶ ימֶ בִ אַ  םהָ ָר בְ אַ  צוּ  ךְ לֶ ימֶ בִ אַ 

 

 



 

- 10 - ויראחומש פר'  -ב תשע"'  ג כתה בס"ד
  

 ___________________________ נ"י_____ שם
 

 

 כ' פסוקים א' ב' ג' ד'חומש בראשית פרק 
   

 ִאיְנַגאֶלע ֶרערַטייעֶ 

 שׁ ייטְ יר טַ אִ  ט צוּ ואְר וָ י דִ ן אס פוּ פַּ  יה אַ צִ 
 

 

 ןעצְ יזֶ יז גִ ר אִ עֶ   עסַ יִ וַ 

 טיקְ ישִׁ אט גִ הָ   בשֶׁ יֵ וַ 

 אהןיטָ גִ  טוּ אסְ הָ   רגָ יָ וַ 

 עןמֶ יקוּ יז גִ אִ   חלַ שְׁ יִ וַ 

 טעְר טֶ ענְ ער נֶ דֶ   חקַ יִ וַ 

 ןאְר יפָ ועק גִ וֶ אַ   אבֹ יָ וַ 

 עןמֶ ינוּ אט גִ ר הָ ן עֶ אוּ   ברַ קָ 

 טינְ ואוֹ יוֹ אט גִ ר הָ ן עֶ אוּ   יתָ שִׂ עָ 
 



 

 – 11 – ויראחומש פר'  -בתשע"'  ג כתה בס"ד

 שם ________________________________ נ"י
 

 

 'ל"ב ל"ג פרק כ' פסוקים א' ב' חפסוקים  – י"טחומש בראשית פרק 

 ִאיְנַגאֶלע ַטייֶעֶרער
 דילְ יר בִּ אִ  ט צוּ ואְר י וָ ן דִ אס פוּ פַּ  י אַ צִ 

  ןיִ יַ 
 

  הלָ יְ לַ 
 

  בגֶ נֶ 
 

 םרוֹ דָ   ךְ לֶ מֶ 

           ללֵ פַּ תְ יִ וַ 

  רקֶ ּבֹבַּ 
 

  םיהֶ נֵ זְ אָ 
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 ___________________________ נ"י_____ שם
 

 

 ה' פסוקים ב' ד' "אככ' פסוקים י"ד ט"ז פרק חומש בראשית פרק 
 

 ִאיְנַגאֶלע ֶרערַטייעֶ 
 דילְ בִּ יר אִ  ט צוּ ואְר וָ י דִ ן אס פוּ פַּ  יה אַ צִ 

 

 1000  אןצֹ

 100  רקָ בָּ 

  יםדִ בָ עַ 
 

 תחוֹ פָ שְׁ 
 

  
 8  ףלֶ אֶ 

  םיִ ינַ עֵ 
 

    ןד בֵּ לֶ תֵּ וַ 
  למָ יָ וַ 

 

 תנַ מֹשְׁ 
 

 

 תאַ מְ 
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 שם ________________________________ נ"י
 

  ט' י' י"א י"ב י"ג ט"ו ט"זחומש בראשית פרק כ', פסוק 
  

 ִאיְנַגאֶלע ַטייֶעֶרער
 

 ען ?ועמֶ וֶ  ט צוּ דְ עוער רֶ וֶ 
 יןִר יט גְ ל מִ גְ ינְ ִר  הבָ וּ שׁ ע תְּ יגֶ טִ יכְ י ִר דִ 

 יטיט רוֹ ע מִ גֶ יטִ יכְ ט ִר ישְׁ י נִ דִ 

 'טק סוּ ין פָּ אִ 
 ךְ לֶ ימֶ בִ אַ  צוּ  םהָ ָר בְ אַ  םהָ ָר בְ אַ  צוּ  ךְ לֶ ימֶ בִ אַ 

 

 'יק סוּ ין פָּ אִ 
 ךְ לֶ ימֶ בִ אַ  צוּ  םהָ ָר בְ אַ  םהָ ָר בְ אַ  צוּ  ךְ לֶ ימֶ בִ אַ 

 

 י"אק סוּ ין פָּ אִ 
 ךְ לֶ ימֶ בִ אַ  צוּ  םהָ ָר בְ אַ  םהָ ָר בְ אַ  צוּ  ךְ לֶ ימֶ בִ אַ 

 

 י"בק סוּ ין פָּ אִ 
 ךְ לֶ ימֶ בִ אַ  צוּ  םהָ ָר בְ אַ  םהָ ָר בְ אַ  צוּ  ךְ לֶ ימֶ בִ אַ 

 

 י"גק סוּ ין פָּ אִ 
 ךְ לֶ ימֶ בִ אַ  צוּ  םהָ ָר בְ אַ  םהָ ָר בְ אַ  צוּ  ךְ לֶ ימֶ בִ אַ 

 

 ק ט"וסוּ ין פָּ אִ 
 ךְ לֶ ימֶ בִ אַ  צוּ  םהָ ָר בְ אַ  םהָ ָר בְ אַ  צוּ  ךְ לֶ ימֶ בִ אַ 

 

 ק ט"זסוּ ין פָּ אִ 
 הָר שָׂ  צוּ  ךְ לֶ ימֶ בִ אַ  םהָ ָר בְ אַ  צוּ  ךְ לֶ ימֶ בִ אַ 
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 שם ________________________________ נ"י
 

 כ"א פסוק י"דחומש בראשית פרק 
 

 ִאיְנַגאֶלע ַטייֶעֶרער
 

 הבָ וּ שׁ ע תְּ יגֶ טִ יכְ י ִר ם דִ רוּ ל אַ גְ ינְ ִר 
ם ַאְבָרָהם  ּכֵ ׁשְ   ַאְבָרָהם ָהאט ַזאְך ִגיְפִריט -ַוּיַ

ּבֶֹקר   ער ְפִריִאין דֶ  -ּבַ
ח  ּקַ   אּון ֶער ָהאט ִגינּוֶמען -ַוּיִ
רֹויט -ֶלֶחם     ּבְ

רֹויטאט הָ וער וֶ   ? ִגינּוֶמען ּבְ
 רגָ הָ  ַאְבָרָהם 

 

 אּון ֶפעַסאֶלע ַוואֶסער -ְוֵחַמת ַמִים 
ן  ּתֵ ן -ַוּיִ   אּון ֶער ָהאט ִגיֶגעּבְ

ןוער וֶ   ? ָהאט ִגיֶגעּבְ
 רגָ הָ  ַאְבָרָהם 

 

 ָהָגרצּו  -ֶאל ָהָגר 
ם    ֶער ָהאט ַארֹויף ִגיָטאן -ׂשָ

 ?ָהאט ַארֹויף ִגיָטאן וער וֶ 
 רגָ הָ  םהָ ָר בְ אַ 

 

 ר ?גָ יף הָ אוֹ ַארֹויף ִגיָטאן ם הָ רָ בְ אט אַ ואס הָ וָ 
 יםטִ לַ סַ  ֶפעַסאֶלע ַוואֶסעראַ  יטרוֹ בְּ 

 



ְכָמּה    אֹויף ִאיר ַאְקְסל -ַעל ׁשִ

 ? ַאְקְסל סענְ ועמֶ וֶ 
 רגָ הָ  ם הָ ָר בְ אַ 

 

ֶלד    אּון ֶדעם ִקיְנד -ְוֶאת ַהּיֶ

 ד ?ינְ ער קִ יז דֶ וער אִ וֶ 
 לעאֵ מָ שְׁ יִ  קחָ צְ יִ 

 

ֶחָה  ּלְ יְקט -ַוְיׁשַ  אּון ֶער ָהאט ִאיר ַאֶוועק ִגיׁשִ

יְקט וערוֶ   ? ָהאט ַאֶוועק ִגיׁשִ
 רגָ הָ  ם הָ ָר בְ אַ 

 

 

יְקטם הָ רָ בְ אַ ָהאט  עןמֶ ועוֶ   ? ַאֶוועק ִגיׁשִ
 הָר שָׂ  רגָ הָ 

 

 

לֶ    אּון ִזי ִאיז ִגיַגייְנֶגען -ְך ַוּתֵ

 ? ִאיז ִגיַגייְנֶגען רועוֶ 
 הָר שָׂ  רגָ הָ 

 

ַתע  ָלאְנְד'ֶזעט -ַוּתֵ  אּון ִזי ָהאט ִגיּבְ

ָלאְנְד'ֶזעט  וערוֶ   ?ָהאט ִגיּבְ
 הָר שָׂ  רגָ הָ 

 

ָלאְנְד'ֶזעטגָ ָהאט הָ  ואוּ וּ אַ   ? ר ִגיּבְ
ַבעאִ  ֵאר ׁשָ ַבעבָּ דְ ין מִ אִ  ין ּבְ ֵאר ׁשָ  ר ּבְ
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 ___________________________ נ"י_____ שם
 ז' ח' ט' י"א י"ב י"דפסוקים  "אכחומש בראשית פרק 

   
 ִאיְנַגאֶלע ֶרערַטייעֶ 

 שׁ ייטְ יר טַ אִ  ט צוּ ואְר וָ י דִ ן אס פוּ פַּ  יה אַ צִ 
 

 ןעצְ יזֶ יז גִ ר אִ עֶ   ותאמר

 טיקְ ישִׁ אט גִ הָ   ויגדל

 אהןיטָ גִ  טוּ אסְ הָ   ויעש

 עןמֶ יקוּ יז גִ אִ   ותרא

 טעְר טֶ ענְ ער נֶ דֶ   וירע

 ןאְר יפָ ועק גִ וֶ אַ   ויאמר

 עןמֶ ינוּ אט גִ ר הָ ן עֶ אוּ   וישכם

 טינְ ואוֹ יוֹ אט גִ ר הָ ן עֶ אוּ   ויקח

   ויתן

   וישלחה
 



- 16 - ויראחומש פר'  -ב תשע"'  ג כתה בס"ד
  

 ___________________________ נ"י_____ שם
 ז' ח' ט' י"א י"ב י"דפסוקים  "אכחומש בראשית פרק 

   
 ִאיְנַגאֶלע ֶרערַטייעֶ 

 שׁ ייטְ יר טַ אִ  ט צוּ ואְר וָ י דִ ן אס פוּ פַּ  יה אַ צִ 
 

 ןואְר יוָ יס גִ רוֹ יז גְ ר אִ אּון עֶ   ראמֶ תֹּ וַ 

 עהןיזֶ י גִ אט זִ הָ   לדַ גְ יִ וַ 

 טאגְ יזָ אט גִ ר הָ ן עֶ אוּ   שׂ עַ יַ וַ 

 עןמֶ ינוּ אט גִ ר הָ ן עֶ אוּ   ארֶ תֵּ וַ 

 יטִר יפְ גִ  יךְ אט זִ הָ   ערַ יֵ וַ 

 טיקְ ישִׁ ועק גִ וֶ יר אַ אט אִ ר הָ ן עֶ אוּ   ראמֶ יֹ וַ 

 ועןיוֶ ט גִ עכְ לֶ יז שְׁ אִ   םכֵּ שְׁ יַ וַ 

 טאגְ יזָ י גִ אט זִ הָ   חקַ יִ וַ 

 טאכְ ימַ ר גִ אט עֶ הָ   ןתֵּ יִ וַ 

 ןעבְּ יגֶ אט גִ ר הָ ן עֶ אוּ   הָ חֶ לְ שַׁ יְ וַ 
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 ___________________________ נ"י_____ שם
 

 

 כ"ה כ"ז כ"חפסוקים  "אכחומש בראשית פרק 
 

 ִאיְנַגאֶלע ֶרערַטייעֶ 
 שׁ ייטְ י טַ ן דִ ד אוּ ילְ יר בִּ יט אִ ט מִ ואְר ער וָ עדֶ יין יֶ רַ וע אַ עוֶ אלֶ מַ 

 יראלִ ע קָ בֶּ עלְ י זֶ יט דִ מִ 
 

ר אֵ בְּ 
 םיִ מַ הַ 

 
 

 אףשָׁ  

 ןיבְּ זִ   7  אןצֹ

  רקָ בָּ 

 

 ןטְ אְר גָ  אַ  

  עבַ שֶׁ 

 

 

ער דֶ 
ען נֶ רוּ בְּ 
 ערואסֶ וַ 

  לשֶׁ אֵ 

 

 ערדֶ ינְ ִר  
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 שם ________________________________ נ"י
 

 כ"גכ"א פסוק חומש בראשית פרק 
 

 ִאיְנַגאֶלע ַטייֶעֶרער
 

 X אַ  ייבּ רַ ע שְׁ יגֶ טִ יכְ ט ִר ישְׁ י נִ ן דִ אוּ  V אַ  ייבּ רַ שְׁ ע יגֶ טִ יכְ י ִר דִ יף אוֹ 
ה  ערטֶ יצְ אּון אִ  - ְוַעּתָ

ְבָעה ָ   וערוֶ שְׁ  - ִהׁשּ
 ן ?ועְר וֶ אל שְׁ וער זָ וֶ 

 ַאְבָרָהם    ַךְ לֶ ימֶ בִ א 
 

י  ִמיר צוּ  - ּלִ

 ן ?ועְר וֶ ם שְׁ הָ רָ בְ אל אַ ען זָ ועמֶ וֶ  צוּ 
  ַךְ לֶ ימֶ בִ א   ִליכוֹ פ 

 

ה ֱאלִֹקיםבֵּ   אטא גָ א בַּ דָ  - ֵהּנָ
ֹקר ִאם ׁשְ  עןינֶ ייקִ ט לֵ ועסְ וֶ  דוּ  יבּ אוֹ  - ּתִ

 ען ?ינֶ ייקִ ט לֵ ועוער וֶ וֶ 
  ָהם ַאְבָר   ַךְ לֶ ימֶ בִ א 

 

 אר ִמירפַ  - ִלי

 ען ?ינֶ ייקִ ם לֵ הָ רָ בְ ועט אַ ען וֶ ועמֶ וֶ  צוּ 
  ִליכוֹ פ   ַךְ לֶ ימֶ בִ א 

 

 ןיין זוּ אּון צּו מַ  - ּוְלִניִני

 ן ?ס זוּ ענְ ועמֶ וֶ 
  ִליכוֹ פ   ַךְ לֶ ימֶ בִ א 

 

 

י  ליקְ יינִ יין אֵ אּון צּו מַ  - ּוְלֶנְכּדִ

 ל?יקְ יינִ ס אֵ ענְ ועמֶ וֶ 
  ִליכוֹ פ   ַךְ לֶ ימֶ בִ א 

 

 

 
ֶחֶסד  דסֶ ער חֶ ויי דֶ י וִ זוֹ אַ  - ּכַ

 ? םהָ רָ בְ אַ יט מִ  ךְ לֶ ימֶ בִ אַ אן יטָ אט גִ ד הָ סֶ ע חֶ כֶ ועלְ וֶ 



 
 
 
 

 
 

 

  ֶאךְ לַ עקְ י פֶּ ן דִ עפְּ לֶ ן שְ פְ לְ עהָ ג   ֶדאנְ יין לַ ין זַ ען אִ ינֶ אוֹ וֹ ט ואזְ עלָ ג 
 

 

ר יִתי ֲאׁשֶ  יָטאןגִ  אבּ הָ  יךְ ָוואס אִ  - ָעׂשִ

 אן ?יטָ אט גִ וער הָ וֶ 
  ַםהָ ָר בְ א   ַךְ לֶ ימֶ בִ א 

 

 

ךָ   יריט דִ מִ  - ִעּמְ

 ען ?ועמֶ יט וֶ מִ 
  ַםהָ ָר בְ א   ַךְ לֶ ימֶ בִ א 

 

 

ה ֲעׂשֶ  אןטָ  טוּ סְ אלְ י זָ זוֹ אַ  - ּתַ

 אהן ?אל טָ וער זָ וֶ 
  ַםהָ ָר בְ א   ַךְ לֶ ימֶ בִ א 

 

 

ִדי  יט ִמירמִ  - ִעּמָ

 ען ?ועמֶ יט וֶ מִ 
  ַםהָ ָר בְ א   ַךְ לֶ ימֶ בִ א 

 

 

 דאנְ י לַ יט דִ אּון מִ  - ְוִעם ָהָאֶרץ

 ד ?אנְ ע לַ כֶ ועלְ וֶ 
  ֶלאֵ ָר שְׂ ץ יִ רֶ א   ְרָר ג 

 

 

ר   ָוואס -ֲאׁשֶ
ה  ְרּתָ  טינְ ואוֹ יוֹ ט גִ אסְ הָ  דוּ  -ּגַ

 ט ?ינְ אוֹ וֹ יואט גִ וער הָ וֶ 
  ַםהָ ָר בְ א   ַךְ לֶ ימֶ בִ א 

 

 

ּה    ירין אִ אִ  -ּבָ
 ען ?ועמֶ ין וֶ אִ 

  ֶלאֵ ָר שְׂ ץ יִ רֶ א   ְרָר ג 
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 ___________________________ נ"י_____ שם
 

 

 ג' ד' ו'פסוקים  ב"כחומש בראשית פרק 
 

 ִאיְנַגאֶלע ֶרערַטייעֶ 
 שׁ ייטְ י טַ ן דִ ד אוּ ילְ יר בִּ יט אִ ט מִ ואְר ער וָ עדֶ יין יֶ רַ וע אַ עוֶ אלֶ מַ 

 יראלִ ע קָ בֶּ עלְ י זֶ יט דִ מִ 
 

  רוֹ מוֹ חַ 

 

 סעפְּ שֶׁ  

 ערטֶ יִר דְ     עקַ בַ יְ וַ 

  יישִׁ לִ שְׁ 
 

 ערעסֶ מֶ  

  שׁ אֵ 

 

 לייזְ יין אֵ זַ  

 רייעֶ פַ   3  תלֶ כֶ אַ מַ 

  השֶׂ 

 

 
ר ן עֶ אוּ 
אט הָ 

 ןטְ לְ אפָּ שְׁ צוּ 
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 שם ________________________________ נ"י
 

 א' ב' ז' י"א י"בפסוק  בכ"חומש בראשית פרק 
 

 ִאיְנַגאֶלע ַטייֶעֶרער
 

 X אַ  ייבּ רַ ע שְׁ יגֶ טִ יכְ ט ִר ישְׁ י נִ ן דִ אוּ  V אַ  ייבּ רַ שְׁ ע יגֶ טִ יכְ י ִר דִ יף אוֹ 
  ר אמֶ יֹ וַ 

 ? טאגְ זָ יאט גִ הָ וער וֶ 
 ק א'סוּ ין פָּ אִ 

  - ר אמֶ יֹ וַ 
 ַאְבָרָהם    ֶערטֶ שְׁ עְר יבֶּ ער אוֹ ד 

 ב'ק סוּ פָּ ין אִ 
  - ר אמֶ יֹ וַ 

 ַאְבָרָהם    ֶערטֶ שְׁ עְר יבֶּ ער אוֹ ד 
 ז'ק סוּ פָּ ין אִ 

 )1( - ר אמֶ יֹ וַ 
 ַאְבָרָהם    ִקחָ צְ י 

 )2( - ר אמֶ יֹ וַ 
 ַאְבָרָהם    ִקחָ צְ י 

 )3( - ר אמֶ יֹ וַ 
 ַאְבָרָהם    ִקחָ צְ י 

 
 

 י"אק סוּ פָּ ין אִ 
 )1( - ר אמֶ יֹ וַ 

 ַאְבָרָהם    ֶךְ אַ לְ ער מַ ד 
 )2( - ר אמֶ יֹ וַ 

 ַאְבָרָהם    ֶךְ אַ לְ מַ ער ד 
 י"בק סוּ פָּ ין אִ 

 ר אמֶ יֹ וַ 
 ַאְבָרָהם    ֶךְ אַ לְ מַ ער ד 

 



- 21 - ויראחומש פר'  -ב תשע"'  ג כתה בס"ד
  

 ___________________________ נ"י_____ שם
 י"ג י"ד ט"ז י"טפסוקים  ב"כחומש בראשית פרק 

   
 ִאיְנַגאֶלע ֶרערַטייעֶ 

 שׁ ייטְ יר טַ אִ  ט צוּ ואְר וָ י דִ ן אס פוּ פַּ  יה אַ צִ 
 

 עהןיזֶ ר גִ עֶ  אטהָ   אשָׂ יִ וַ 

 עןמֶ ינוּ אט גִ ר הָ ן עֶ אוּ   אְר יַ וַ 

 טעְר יקֶ גִ מְ אוּ  יךְ אט זִ הָ   ךְ לֶ יֵ וַ 

 טאגְ יזָ ר גִ אט עֶ הָ   חקַ יִ וַ 

 ןיבְּ יהוֹ יף גִ אוֹ   ארָ קְ יִ וַ 

 ןפְ ירוּ אט גִ ר הָ ן עֶ אוּ   ראמֶ יֹ וַ 

 עןגֶ יינְ יגַ יז גִ אִ   בשָׁ יָ וַ 
 



 – 22 - ויראחומש פר'  - תשע"א'  ג כתה בס"ד

 שם ________________________________ נ"י

 י"גפסוק  בכ"חומש בראשית פרק 

 ִאיְנַגאֶלע ַטייֶעֶרער
 ישׁ ידִ יף אִ יי אוֹ זֵ  שׁ ייטְ ן טַ ער, אוּ טֶ ועְר י וֶ יין דִ לֵ 

 ת דוֹ קוּ ע נְ יגֶ טִ יכְ י ִר דִ  ייבּ רַ ן שְׁ אוּ 

אמר לאברהם אחרי שהמלאך 

שלא יעשה מאומה ליצחק, ראה 

נאחז בסבך  אברהם איל

בקרניו, ואת האיל הזה הקריב 

 אברהם לעולה תחת בנו.
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