
 

חוברת 
לימוד 
 לשבועות

 

 

 

 

 

 

 החבר דודחיים אליהו בן  לע"נ החבר



 בס"ד
 
 

 .ילדים וילדות חמודים

 
הגדול ביותר שהיה מאז  אתם יודעים מה היה הנס

 ?שנברא העולם
 

 -הנס הכי גדול הוא מתן תורה  ,לעניות דעתי
 שהקב"ה בעצמו ירד להר סיני 

בני ישראל, את התורה הקדושה ונתן לנו, 
שמלמדת אותנו איך להתנהג ואיך לזכות לחיים 

 .טובים גם בעולם הזה וגם בעולם הבא
 

 .אני מקווה שיהיה לכם חג שבועות שמח וכיף
 

 :ולסיום, אני רוצה לשאול אתכם חידה
 

 :הנה אחד משמות החג בא"ת ב"ש

 סר צשנלפגנט
 

 !להתראות בקרוב בבית הכנסת
 

 שלמה סובולרב 

  



 

1) Months of the Year - השנה חודשי  
 יסן, אייר, סיון, תמוז, אב, אלול, תשרי, חשון, כסלו, טבת, שבט, אדרנ

 

***BONUS: Which is the first month of the year and according to which source? 

איזה חודש הוא הראשון ולפי איזה מקור? ***בונוס:   
 

2) 3 Fathers and 4 Mothers - 3 תאימהו 4-האבות ו  
 אברהם, יצחק, יעקב 

 שרה, רבקה, רחל, לאה

 

***BONUS: Pair up the couples in order of their marriages and where was each 

person buried? 

 מיהם הזוגות ואיפה כל אחד נקבר?***בונוס: 

 

3) 5 Chumashim - 5 חומשי תורה  
 בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים 

 

4) The 12 Sons of Yaakov Avinu – 12 בני יעקב אבינו  

 ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, יוסף, בנימין 

 

***BONUS: When naming the 12 Tribes, who is missing from the sons of Yaakov?  

Name the mother of each of Yaakov's sons. 

כשמונים את שבטי ישראל, מי מבני יעקב חסר)ים(?  מי האם של כל אחד מבני ***בונוס: 

 יעקב? 

 

5) 3 Regalim - שלושת הרגלים 

 פסח, שבועות, סוכות 

 

6) The 10 Plagues – עשרת המכות 

 בכורותדם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין, ברד, ארבה, חושך, מכת 

 

***BONUS: What are the abbreviations Rabbi Yehuda gave for the plagues? 

 יזה סימנים )ראשי תיבות( נתן רבי יהודה למכות?א ***בונוס:

 

7) 3 Daily Prayers - תפילות היומיותה שלושת  

 שחרית, מנחה, ערבית

 

***BONUS:  Name another tefilla we pray at least once a week. 

 איזו תפילה נוספת מתפללים לפחות פעם בשבוע?***בונוס: 

 

  



8) Boreh Nefashot -  בורא נפשות"ברכת"  

(be able to say by heart – לדעת להגיד בעל פה) 

 

***BONUS: What brachot rishonot get followed by "boreh nefashot"?  Name an 

exception (rice, which is "mezonot" but followed by "boreh nefashot") 

אורז, ) ?צא מן הכללאיזו ברכות ראשונות מקדימות את "בורא נפשות"?  מהו היו***בונוס: 

 שמברכים עליו "מזונות" ואח"כ "בורא נפשות"(

 

9) Al HaMichya – "ברכת "על המחיה 

(be able to say by heart – לדעת להגיד בעל פה) 

***BONUS: What are the other forms of birkat "mei'ein shalosh"? 

 איזה עוד ברכות יש בברכת "מעין שלוש"?***בונוס: 

 

10) Asher Yatzar –  יצר"ברכת "אשר  

(be able to say by heart – לדעת להגיד בעל פה) 

 

11) Parshiyot of Sefer Bereishit - פרשיות בספר בראשית 

 שרה, תולדות, ויצא, וישלח, וישב, מקץ, ויגש, ויחי-לך, וירא, חיי-בראשית, נח, לך

 

12) Parshiyot of Sefer Shemot - פרשיות בספר שמות 

 טים, תרומה, תצוה, כי תשא, ויקהל, פקודי שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפ

 

***BONUS: Name the (sometimes) double- parshiyot in this sefer. 

 מהם הפרשיות הכפולות שיש לפעמים בחומש זה?***בונוס: 

 

13) Gematriya – גמטריא 

;  30; ל = 20; כ = 10; י = 9; ט = 8; ח = 7; ז = 6; ו = 5; ה = 4; ד =  3; ג =  2; ב = 1א = 

; ת =  300; ש = 200; ר = 100; ק = 90; צ = 80; פ = 70; ע = 60; ס = 50; נ = 40מ = 

400 

***BONUS: Calculate the gematriya of your Hebrew name. 

 חשב/י את הגמטריא של השם שלך.***בונוס: 

 

14) Names of the 3 Regalim - שמות שלושת הרגלים 

 : חג האביב, חג המצות, זמן חרותינו פסח

 : עצרת, חג הביכורים, חג הקציר, זמן מתן תורתינושבועות

 חג האסיף, זמן שמחתינו, )חג(: סוכות

 

***BONUS: Give a reason why each holiday has each of its names. 

 הו ההסבר של כל שם?מ***בונוס: 

 

  



 

15) The 10 Commandments – עשרת הדיברות 

 אנכי ה' אלוקיך .1

 לא יהיה לך אלוקים אחרים  .2
 אלוקיך לשואלא תשא את שם ה'   .3

 זכור את יום השבת לקדשו .4

 כבד את אביך  ואת אמך .5

 לא תרצח .6

 לא תנאף .7
 לא תגנב .8

 לא תענה ברעל עד שקר .9

 לא תחמד .10
 

 

 

***BONUS: what is the division of the 10 commandments on the 2 luchot and 

what does it symbolize?   

 ות בלוחות ומה חלוקה זו מסמלת?מה החלוקה של הדיבר***בונוס: 

 

16) Order of the Pessach Seder – סימני ליל הסדר 

צפון, ברך, הלל, קדש,  ורחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רחצה, מוצי מצה, מרור, כורך,  שולחן עורך, 

 נרצה

 

***BONUS: During which parts of the seder do we drink from the 4 cups of wine? 

 איזה שלבים של ליל הסדר מד' הכוסות?ש***בונוס: 

 

17) The Seven Species – שבעת המינים 

 חיטה, שעורה, גפן, תאנה,  רימון, זית )שמן(,  דבש )תמר(

 

***BONUS: If you had all 7 species before you, in which order would you 

consume them according to halacha? 

 נים, לפי ההלכה באיזה סדר אוכלים מהם? אם היו לפניך כל שבעת המי***בונוס:  

 

18) Sons of Aaron HaCohen – בני אהרון הכהן 

 נדב, אביהו, אלעזר, איתמר

 

19) 4 directions according to the Torah - ארבעת הרוחות לפי התורה 

 , נגב )דרום( ן)מזרח(, צפו ם)מערב(, קד םי

 

20) Parshiyot of Sefer Vayikra -  ויקראפרשיות בספר  

 ויקרא, צו, שמיני, תזריע, מצורע, אחרי מות, קדושים, אמור, בהר, בחוקותי 

 

***BONUS: Name the (sometimes) double- parshiyot in this sefer. 

 מהם הפרשיות הכפולות שיש לפעמים בחומש זה?**בונוס: *

 

21) Parshiyot of Sefer Bamidbar-  במדברפרשיות בספר  

 בלק, פנחס, מטות, מסעיבמדבר, נשא, בהעלותך, שלח, קרח, חוקת, 

 

***BONUS: Name the (sometimes) double- parshiyot in this sefer. 

 מהם הפרשיות הכפולות שיש לפעמים בחומש זה?**בונוס: *



22) Parshiyot of Sefer Devarim -  דבריםפרשיות בספר  

 דברים, ואתחנן, עקב, ראה, שפטים, כי תצא,  כי תבוא, נצבים, וילך, האזינו, וזאת הברכה

 

***BONUS: Name the (sometimes) double- parshiyot in this sefer. 

 מהם הפרשיות הכפולות שיש לפעמים בחומש זה?**בונוס: *

 

23) Early Prophets – נביאים ראשונים 

 יהושע, שופטים, שמואל, מלכים

 

24) Later Prophets – נביאים אחרונים 

 ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, תרי עשר

 

25) 5 Megillot – 5 המגילות  

 שיר השירים, רות, איכה,  קהלת, אסתר

***BONUS: When do we read each of the megillot? 

 מתי קוראים מכל מגילה?***בונוס: 

 

26) Ketuvim – כתובים 

תהילים, משלי, איוב, שיר השירים, רות, איכה,  קהלת, אסתר, דניאל, עזרא, נחמיה, דברי  

 הימים

 

27) The 12 Prophets - תרי עשר 

 הושע, יואל, עמוס,  עובדיה, יונה, מיכה, נחום, חבקוק, צפניה,  חגי, זכריה, מלאכי

 

28) 7 Mitzvot Given to All – 7 מצוות בני נח  

 איבר מן החי  .1

 ברכת ה' .2

 גזל .3

 עבודה זרה .4

 גילוי עריות  .5

 שפיכות דמים  .6

 דינים  .7

 

***BONUS: About which of the 7 mitzvot can it be said "ייהרג ואל יעבור"? 

 ואל יעבור"? על איזה מתוך שבעת המצוות הללו נאמר "ייהרג ***בונוס: 

 

29) 4 Parshiyot – 4  פרשיות  

 שקלים, זכור, פרה, החודש

***BONUS: When do we read each of the parshiyot? 

 מתי קוראים כלאחד מהפרשיות? ***בונוס: 

 

30) Special Shabbatot – שבתות מיוחדות 

 שבת שירה, שבת נחמו, שבת חזון, שבת הגדול, שבת שובה

***BONUS: When does each Shabbat take place? 

 מתי נופלת כל שבת?***בונוס: 

 

31) 7 Prophetesses – 7 הנביאות  

 ,אסתר שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חלדה

 

  



32) 6 Books of Mishna – 6 סדרי משנה  

 נשים, נזיקין, קדשים, טהרות זרעים, מועד, 

 

33) 7 Nations of Canaan – 7 אומות כנען  

 כנעני, חוי, חתי, אמורי,  פריזי, יבוסי, גרגשי 

 

34) Vessels of the Mishkan – כלי המשכן 

 ארון, שלחן, מנורה, מזבח הזהב, מזבח הנחושת, כיור

***BONUS: What is another name for (מזבח הקטורת) ?מזבח הזהב 

 שם נוסף למזבח הזהב )מזבח הקטורת(.   ***בונוס:

***BONUS: What is another name for (מזבח העולה) ?מזבח הנחושת 

 שם נוסף למזבח הנחושת )מזבח העולה(. ***בונוס:

 

35) Clothing of the Kohen/Kohen Gadol – בגדי כהן הדיוט/כהן גדול 

 כתנת, מכנסים, אבנט, מגבעת כהן הדיוט:

 אפוד, חושן, מעיל, כתנת, מצנפת, אבנט, ציץ, מכנסים כהן גדול:

 

36) Precious Stones of the Choshen – אבני החושן 

 אודם  - ראובן

 פטדה  - שמעון

 ברקת  - לוי

 נופך  - יהודה

 ספיר - יששכר

 יהלום  - זבולון

 לשם  - דן

 שבו  - נפתלי

 אחלמה - גד

 תרשיש - אשר

 שוהם - יוסף )מנשה ואפרים(

ישפה  - בנימין

 

37) Division of Mitzvot – חלוקת המצוות 

 (613מצוות לא תעשה )סה"כ  365-מצוות עשה ו 248

***BONUS:  What is the gematriya of the 2 numbers and what do they 

represent? 

 המספרים ומה זה מסמל? 2מהו הגמטריא של  ***בונוס:

 

38) 6 Daily Remembrances - 6 זכירות  

 יציאת מצרים, מרים, מעמד הר סיני, שבת, מחית עמלק, מעשה העגל

 

39) Number of Torah aliyot – מספר עליות לתורה 

 3בשבת, תענית = יום ב', יום ה', מנחה 

 4ראש חודש, חול המועד =  

 5יום טוב =  

 6יום כיפור =   

 7שבת = 

 

40) 4 Sections of the Shulchan Aruch – 4 "חלקי ה"שולחן ערוך  

 אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר, חושן משפט 

***BONUS: What does each section cover? 

 על איזה נושא מדבר כל חלק? ***בונוס:

 

  



41) 10 Generations Before the Flood – 10 דורות שלפני המבול  

 אדם .1
 שת .2

 אנוש .3
 קינן .4

 מהללאל .5
 ירד  .6

 חנוך .7
 מתושלח .8

 למך .9
חנ .10

 

 

42) 10 Generations After the Flood – 10 דורות שאחרי המבול  

 שם  .1

 ארפכשד .2
 שלח .3

 עבר .4

 פלג .5

 רעו .6
 שרוג .7

 נחור .8

 תרח .9

 אברהם .10

 

43) Holiday Dates - תאריכי החגים 

 ראש השנה = א' + ב' תשרי

 יום כיפור = י' תשרי

 תשרי ט"ו= סוכות 

 חנוכה = כ"ה כסלו

 פורים =  י"ד אדר 

 פסח = ט"ו ניסן

 שבועות = ו' סיון 

 

44) 4 Fasts to Recall the Destruction of the Beit Hamikdash – 4  חורבן התעניות לזכר

 הבית

 צום גדליה )ג' תשרי(,  עשרה בטבת, שבעה עשר בתמוז, תשעה באב

 

45) Dates of Holidays in Iyar – תאריכי חגי אייר 

 ה' אייר  –יום העצמאות 

 י"ח אייר  –ל"ג בעומר 

 כ"ח אייר  –יום ירושלים 

 

46) 3 Prohibitions of Milk and Meat – 3 איסורי בשר וחלב  

 איסור אכילה, איסור בישול, איסור הנאה

 

47) Chain of our Mesorah – שלשלת המסורה 

הזוגות משה קיבל תורה מסיני =< יהושע =< זקנים =< נביאים =< אנשי כנסת הגדולה =< 

 =< אחרוניםתנאים =< אמוראים =< סבוראים =< גאונים =< ראשונים =< 

 

48) Seder Zeraim - סדר זרעים 

 ברכות, פאה, דמאי, כלאים,  שביעית, תרומות, מעשרות,  מעשר שני, חלה, ערלה, בכורים 

 

49) Seder Moed – סדר מועד 

שבת, ערובין, פסחים, שקלים, יומא, סוכה, ביצה, ראש השנה, תענית, מגילה, מועד קטן,  

 חגיגה

 

  



50) Seder Nashim – סדר נשים 

 יבמות, כתובות, נדרים, נזיר, סוטה,  גיטין, קידושין 

 

51) Seder Nezikin – סדר נזיקין 

בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין,  מכות, שבועות, עדויות, עבודה זרה, אבות, 

 הוריות 

 

52) Seder Kodshim – סדר קדשים 

 דות, קנים זבחים, מנחות, חולין, בכורות, ערכין, תמורה, כריתות, מעילה, תמיד, מ

 

53) Seder Taharot – סדר טהרות 

 כלים, אהלות, נגעים,  פרה,  טהרות, מקואות, נדה, מכשירין, זבים, טבול יום, ידיים,  עקצין 

 

54) Judges – שופטים 

יהושע, עתניאל, אהוד,  שמגר, דבורה הנביאה, גדעון, אבימלך בן גדעון, תולע, יאיר הגלעדי,  

 ן בן הלל, שמשון, עלי הכהן,  שמואל הנביאיפתח, אבצן, אילון הגבולני, עבדו

 

55) Terumot and Maasrot – תרומות ומעשרות 

 ניתנת לכהן  -תרומה גדולה 

 לאחר הפרשת תרומה, עשירית שניתנת ללוי –מעשר ראשון 

 עשירית שלוי נותן לכהן מהמעשרות שקיבל –מעשר מן המעשר 

בשנות א', ב', ד', ה' של שמיטה, עשירית נלקחת ונאכלת בירושלים ע"י בעל  –מעשר שני 

 היבול ואורחיו 

 בשנות ג', ו' לשנת שמיטה עשירית ניתנת לעניים –מעשר עני 

 וניתנת לכהן לקחת מבצקנ תרומה מיוחדת ש –חלה 

 יבול אשר לא נלקחו ממנה התרומות/מעשרות שלעיל –טבל 

 שר לא ידוע האם נלקחו תרומות ומעשרות כראוי יבול של עמי הארץ א –דמאי 

 

 

56) Torah Leaders During the 2nd Beit Hamikdash – מנהיגים תורניים בזמן בית שני 

עזרא ונחמיה, אנשי כנסת הגדולה, שמעון הצדיק, יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, יהושע בם 

עיה ואבטליון, בני בתירה, הלל פרחיה וניתאי הארבלי, שמעון בן שטח ויהודה בן טבאי, שמ

 ושמאי,  שמעון בן הלל, רבן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל, רבי יוחנן בן זכאי

 

  



57) 39 Forbidden Labors on Shabbat – ל"ט אבות מלאכות 

 חורש .1
 זורע .2

 קוצר  .3
 מעמר .4

 דש .5
 זורה .6

 בורר .7
 מרקד .8

 טוחן  .9
 לש .10

 אופה .11
 גוזז .12

 מלבן .13

 מנפץ .14
 צובע .15

 טווה .16
 מיסך .17

 עושה שתי בתי נירין  .18
 אורג שני חוטין  .19

 פוצע שני חוטין  .20
 קושר .21

 מתיר .22
 תופר  .23

 קורע .24
 צד .25

 שוחט .26

 מפשיט .27
 מעבד .28

 משרטט .29
 ממחק .30

 מחתך .31
 ותבכ .32

 מוחק .33
 בונה .34

 סותר .35
 מבעיר .36

 מכבה .37
 מכה בפטיש .38

 מוציא מרשות לרשות .39

 

 

58) Types of Muktzeh – מוקצה 

 חסרון כיס מוקצה מחמת  .1
 מוקצה מחמת גופו  .2

 לדבר האסור בסיס .3
 נולד .4

 מוקצה מחמת איסור .5
המחמת מצו מוקצה .6


