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  קסּוי ּפִ נֵ ימָ ִס 
            א. ִקְראּו ֶאת ַהִּסּפּור.

  ת.רֹוּוּׁשת הַ אֶ  רּוּפְ סְ מַ ב. 
  אּמָ ִא ה לְ גָ עּו

ד בֹוכְ ה לִ גָ עּו ,אָת בְ ם סָ עִ עּוָגה ת פֹואֱ לֶ  יטּולִ ְח ה הֶ ּלָ ִה ר וְ יאֹולִ 

  א.ּמָ ל ִא ׁשֶ  ּהָּת ְד ּלַ ם הֻ יֹו

  ים.ִא ְת ן מַ ֹוּכְת מַ  רּוחֲ בָ ים ּונִ ֹוּכְת ּמַ ר הַ פֶ סֵ ּבְ  אּוְר ם ָק הֵ 

ח, מַ ן: ֶק ֹוּכְת ּמַ ב ּבַ תּוה ּכָ יָ הָ י ׁשֶ פִ ים ּכְ ִר מָ חֳ ת הֶ ֶא  ינּוכִ ם הֵ הֵ 

ל ת ּכָ יס ֶא נִ כְ ר ִה יאֹו. לִ אֹוָק ָק ם וְ יִ מַ  ן,מֶ ים, ׁשֶ יצִ ר, ּבֵ ּכָ סֻ 

ת. ירּוִה זְ בִ ט ּוַא לְ  תֹויל אֹועִ פְ ִה י וְ ּלִ מַ ְׁש חַ ל הַ ּבֵ ְר עַ ְּמ ים לַ ִר מָ חֳ הֶ 

ה יסָ נִ כְ ִה וְ  ,הָר צְ ֹוּנת ׁשֶ בֶ רֹ עֲ ַּת ת הַ ֶא ְלַתְבִנית ֲאִפָּיה ה ָק צְ ה יָ ּלָ ִה 

 ר.ּוּנַּת ת הַ ה ֶא יָק לִ ְד א ִה ָת בְ ר. סָ ּוּנַּת ת לַ ירּוִה זְ ית ּבִ נִ בְ ַּת ת הַ ֶא 

 ּהָת אֹו טּוְּׁש ר, ִק ּוּנַּת הַ ה מֵ גָ ּועת הָ ֶא  יאּוצִ ה הֹועָ ר ׁשָ בֹ עֲ ּכַ 

  ".!בל טֹוּזָ מַ  יהָ לֶ עָ  בּוְת כָ וְ 

א ּמָ ה. ִא גָ עּות הָ ֶא  ּהלָ  ּויׁשּגִ ם ִה הֵ  ,הָת יְ ּבַ ה הַ יעָ ּגִ א ִה ּמָ ִא ׁשֶ ּכְ 

י ִּת לְ ּבַ ִּק ר ׁשֶ ֵת יֹוה ּבְ פָ ּיָ ה הַ נָ ָּת ּמַ הַ  "זֹו :הָר ְמ ָא וְ ד ֹוְמאה חָ ְמ ׂשָ 

  ה !"דָ ֹוי, ּתִּת ְד ּלַ ם הֻ יֹולְ 

 

 


