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  ָׁשלוֹם ַּתְלִמיִדים,

  עֹוֶסֶקת ִּבְקִריָאה ּוִבְכִתיָבה ֶׁשל ִסּפּוִרים.ְפֵניֶכם ּלִ ׁשֶ חֹוֶבֶרת הַ 

ְּבֶעְזַרת ַהחֹוֶבֶרת ִּתְלְמדּו ְלָהִבין ֵהיֵטב ִסּפּוִרים ְוַלֲענֹות ַעל 

ַּדִּפים ְּבֶעְזַרת הַ ֵכן - . ְּכמוֹ ְלִסּפּוִריםּורֹות ְׁשֵאלֹות ַהְּקׁש

ָתֲאִרים ֲחָויֹות ִסּפּוִרים ַהְּמ ִּתְלְמדּו ִלְכֹּתב ִּמים ָהֲאַדְמַּד 

  ַאֶּתם ִויָלִדים ֲאֵחִרים חֹוִוים.ׁשֶ 

  

   ַמְחֶּבֶרת ְקַטָּנהּו           ִעָּפרוֹן ְמַחֵּי ַהִּסיָמִנים

  ת. אוֹ ָר הוֹ י הַ ּפִ -לת עַ ימוֹ ִׂש ְּמ ת הַ א אֶ ּלֵ מַ ם לְ יכֶ ֲעלֵ ׁשֶ  ְמַצְּיִנים

ם ֶּת אַ ׁשֶ  ׁשדָ ר חָ בָ דָ ב לְ ים לֵ ִׂש לָ  ֶׁשֲעֵליֶכםימּו ְמַצֵּין ִׂש ה  זֶ ב ּכָ לֵ 

  ים.ִד ְמ לוֹ 

  

 בּואהֲ ּתֹ  ּהתָ ָר זְ עֶ בְ ּו ,תֶר בֶ חוֹ ה ּבַ דָ בוֹ עֲ הָ מֵ  נּוהָ ֵּת ת ׁשֶ וֹ ּוַק ְמ  נּוָא

  ים.ִר ּוּפב ִס ּתֹ כְ לִ א וְ רֹ ְק לִ 

  

  תרוֹּבְ חַ ְּמ הַ                   
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  תלוֹ אֵ ת ְׁש לוֹ אֲ וֹ ּׁשים ֶׁש ּלִ ִמ 

  

  ה?ָּת ּכִ ּבַ  ׁשים יֵ ִד לָ ה יְ ּמָ ּכַ   . 1

  ?ַהְּכֶנֶסת ְלֵביתים כִ לְ ם הוֹ ֶּת י אַ תַ מָ   .2

  ים?ִר ם ּגָ ֶּת ן אַ יכָ הֵ   . 3

  ר?פֶ ּסֵ ית הַ ת ּבֵ ים אֶ בִ הֲ ם אוֹ ֶּת אַ  עַ ּוּדמַ   . 4

  

  ה.לָ אֵ י ְׁש טֵ ּפְ ְׁש ִמ  ַאְרָּבָעהם אתֶ ָר ְק 

  

  .הלָ אֵ ְׁש ת ּלַ ִמ יל ּבְ ִח ְת מַ ה לָ אֵ ט ְׁש ּפַ ְׁש ל ִמ ּכָ 

  

) היפֹ אֵ ( ןיכָ הֵ  י,תַ מָ  ,הּמָ ּכַ  ,יִמ ן יר הֵ ּכִ ּנַ ה ׁשֶ לָ אֵ ְּׁש ת הַ וֹ ּלִמ 

  ).הּמָ לָ ( עַ ּוּדמַ ּו

לְּ ה לָ אֵ שְּׁ י הַ טֵ פְּ שְׁ ת מִ ב אֶ וּ שׁ  אוּ אוּ אוּ אוּ רְ רְ רְ רְ קִ קִ קִ קִ   שׁ גֵּ דְ מַ בְּ  וּ וּ וּ וּ ישׁ ישׁ ישׁ ישׁ גִּ גִּ גִּ גִּ דְ דְ דְ דְ הַ הַ הַ הַ וְ  ,ַמְעָלהׁשֶ

  ט.פָּ שְׁ ל מִ ת) כָּ לַּ חִ תְ (בִּ  אשׁ רֹ ה בְּ בָ תוּ כְּ ה הַ לָ אֵ שְּׁ ת הַ לַּ ת מִ אֶ 
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ה    םםםםיכֶ יכֶ יכֶ יכֶ נֵ נֵ נֵ נֵ פְ פְ פְ פְ לִ לִ לִ לִ  ָ הֲחִמׁשּ ָ הֲחִמׁשּ ָ הֲחִמׁשּ ָ     ההההימָ ימָ ימָ ימָ אִ אִ אִ אִ תְ תְ תְ תְ מַּ מַּ מַּ מַּ ה הַ ה הַ ה הַ ה הַ בָ בָ בָ בָ וּ וּ וּ וּ שׁ שׁ שׁ שׁ ק תְּ ק תְּ ק תְּ ק תְּ רַ רַ רַ רַ     יפוּ יפוּ יפוּ יפוּ קִּ קִּ קִּ קִּ הַ הַ הַ הַ ה. ה. ה. ה. לָ לָ לָ לָ אֵ אֵ אֵ אֵ י שְׁ י שְׁ י שְׁ י שְׁ טֵ טֵ טֵ טֵ פְּ פְּ פְּ פְּ שְׁ שְׁ שְׁ שְׁ מִ מִ מִ מִ     ֲחִמׁשּ

ֵאָלה ְ ת ַהׁשּ ֵאָלהְלִמּלַ ְ ת ַהׁשּ ֵאָלהְלִמּלַ ְ ת ַהׁשּ ֵאָלהְלִמּלַ ְ ת ַהׁשּ         ....ְלִמּלַ

  ?ַהִּטּיּולד עַ  נֹוְתרּוים ִמ יָ  הּמָ ּכַ   )1

  ה ּׁשָ ִמ חֲ      ק רֹ ר יָ זוֹ אֵ        סטוֹ מָ ּבְ    

  ?ַלִּכָּתה ַּבְּזַמן ִהַּגְעָּת א  עַ ּוּדמַ   )2

  םיִ מַ ד יוֹ עוֹ ּבְ         ץֶר ָאן הָ פוֹ צְ ּבִ          ְמֻאָחר ְמִּתיַק  ִּכי       

  ָיבֹוא ְלַבֵּקר ֶאְתֶכם? ִמי  )3

  ְּבַׁשָּבת      ַסָּבא ְוָסְבָתא      ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים    

  ה?תָ יְ ּבַ הַ  רּוזְ ְח ַּת  יתַ מָ   )4

  םיִ מַ ד יוֹ עוֹ ּבְ       ת יִ ּבַ א ּבַ      ה פָ ה יָ יחָ ִר ּפְ    

  ?ֵמדּוזֹותר ִלְראֹות ֶאְפּׁשָ  ֵאיֹפה  )5

  ַרק ַּבֹחֶרף      ַאְרָּבָעהְּבחֹוף ַהָּים          
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    ההההבָ בָ בָ בָ וּ וּ וּ וּ שׁ שׁ שׁ שׁ תְּ תְּ תְּ תְּ ת הַ ת הַ ת הַ ת הַ ק אֶ ק אֶ ק אֶ ק אֶ רַ רַ רַ רַ     יפוּ יפוּ יפוּ יפוּ קִּ קִּ קִּ קִּ ה. הַ ה. הַ ה. הַ ה. הַ לָ לָ לָ לָ אֵ אֵ אֵ אֵ ת שְׁ ת שְׁ ת שְׁ ת שְׁ וֹ וֹ וֹ וֹ לּ לּ לּ לּ מִ מִ מִ מִ     שׁ שׁ שׁ שׁ מֵ מֵ מֵ מֵ ם חָ ם חָ ם חָ ם חָ יכֶ יכֶ יכֶ יכֶ נֵ נֵ נֵ נֵ פְ פְ פְ פְ לִ לִ לִ לִ 

        ה.ה.ה.ה.מָ מָ מָ מָ גְ גְ גְ גְ דֻּ דֻּ דֻּ דֻּ בַּ בַּ בַּ בַּ     רוּ רוּ רוּ רוּ זְ זְ זְ זְ עָ עָ עָ עָ . הֵ . הֵ . הֵ . הֵ ההההלָ לָ לָ לָ אֵ אֵ אֵ אֵ שְּׁ שְּׁ שְּׁ שְּׁ ת הַ ת הַ ת הַ ת הַ לַּ לַּ לַּ לַּ מִ מִ מִ מִ לְ לְ לְ לְ     ההההימָ ימָ ימָ ימָ אִ אִ אִ אִ תְ תְ תְ תְ מַּ מַּ מַּ מַּ הַ הַ הַ הַ 

  תיִ ּבַ ר הַ צַ חֲ ּבַ     ֻּדְגָמה:

  רֶק ּבֹ ּבַ  רחָ מָ     ה?ּמָ ּכַ 

  ְיָלדֹות ׁשֵׁש     

  תּבָ ׁשַ  בֶר עֶ ּבְ                

  הנָ כּוְּׁש ים ּבַ ִד לָ ּיְ הַ     י?תַ מָ            

  דוֹ אְמ  יםעִ טָ               

  יםִק חָ ְׂש ִּמ הַ  ׁשַר גְ ִמ ּבְ       

  ה א'ָּת ּכִ ִמ  הָר וֹ ּמהַ       י?ִמ 

  ְיָלִדים הָאמֵ לְ     

  ִּבירּוָׁשַלִים                 

  יםִד לָ ּיְ הַ     ?היפֹ אֵ            

      רֶק ּבֹ ּבַ           יִּת ְח כַ י ׁשָ ּכִ       

  בֶר עֶ ל ּבָ מוֹ ְת אֶ     ?עַ ּוּדמַ 

  יםִד לָ ה יְ ּׁשָ ִמ חֲ     
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        ת.ת.ת.ת.בוֹ בוֹ בוֹ בוֹ וּ וּ וּ וּ שׁ שׁ שׁ שׁ תְּ תְּ תְּ תְּ     שׁ שׁ שׁ שׁ מֵ מֵ מֵ מֵ חָ חָ חָ חָ     םםםםיכֶ יכֶ יכֶ יכֶ נֵ נֵ נֵ נֵ פְ פְ פְ פְ לִ לִ לִ לִ 

ַעּמּוד ת לוֹ אֵ שְּׁ ן הַ סַ חְ מַּ מִ     יקוּ יקוּ יקוּ יקוּ תִּ תִּ תִּ תִּ עְ עְ עְ עְ הַ הַ הַ הַ וְ וְ וְ וְ  ,תבוֹ וּ שׁ תְּ ת הַ אֶ  אוּ אוּ אוּ אוּ רְ רְ רְ רְ קִ קִ קִ קִ  ּבְ  6ׁשֶ

לִּ  הימָ אִ תְ מַּ ה הַ לָ אֵ שְּׁ ת הַ אֶ  ׁשֹותַלּמִ ְדּגָ    ה.בָ וּ שׁ ל תְּ כָ בְּ  ים ַהּמֻ

  ה:מָ גְ ּדֻ 

  .הָר בְ עָ ֶׁש  ְּבַׁשָּבת ִהְתָאְרחּוא תָ בְ סָ א וְ ּבָ סַ  :הבָ ּוׁשְּת הַ 

  ְזַמןן ּיֵ צַ ְמ        הָר בְ עָ ַּבַּׁשָּבת ׁשֶ 

  .יתַ מָ ה יֶ ְה ה ִּת לָ אֵ ְּׁש הַ ִמַּלת ן כֵ לָ 

  ?ְוָסְבָתא ַסָּבא ִהְתָאְרחּו ָמַתי ַהְּׁשֵאָלה:

  .ַהֵּסֶפר ֵּבית ִמְּמַנֵהל ַׁשי ִקְּבלּו א' ִּכָּתה ַּתְלִמיֵדי :הבָ ּוׁשְּת הַ 

  _______________________________________________ :הלָ אֵ ְּׁש הַ 

                 

  .ַהִּמְׂשָחִקים ְּבִמְגַרׁש ִנְפְּגׁשּו יםבִ וֹ ּטים הַ ִר בֵ חֲ הַ  :הבָ ּוׁשְּת הַ 

  _______________________________________________: הלָ אֵ ְּׁש הַ 

             _______________________________________________  

     _______________________________________________

             _______________________________________________  

.ב
. 

א.

. 
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  ָיִמים ִׁשְבָעה ְּבָׁשבּועַ  :הבָ ּוׁשְּת הַ ג. 

  

  _______________________________________________: הלָ אֵ ְּׁש הַ 

             _______________________________________________  

     _______________________________________________  

             _______________________________________________  

  .חוֶֹלה ָהִייִתי ִּכי ַלִּטּיּולי ִּת עְ ּגַ א ִה  ֹ :הבָ ּוׁשְּת הַ ד. 

  _______________________________________________: הלָ אֵ ְּׁש הַ 

             _______________________________________________  

     _______________________________________________

             _______________________________________________  

  

  ת:לוֹ אֵ ְּׁש ן הַ סַ ְח מַ 

  ?ַלִּטּיּול ָּת עְ ּגַ א ִה  עַ ּוּדמַ  .1

  ?ַהֵּסֶפר ֵּבית ִמְּמַנֵהל א' ִּכָּתה ַּתְלִמיֵדי ִקְּבלּו ָמה .2

   ?ְּבָׁשבּועַ  ָיִמיםה ּמָ ּכַ  .3

 ?ְוָסְבָתא ַסָּבא ִהְתָאְרחּוָמַתי  .4

 ?ַהִּמְׂשָחִקים ִמְגַרׁשּבְ  ַּגׁשִנפְ י ִמ  .5
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ה לָּ ת מִ שֶׁ גֶּ דְ מֻ ט פָּ שְׁ ל מִ כָ ים. בְּ הִ ים זֵ טִ פָּ שְׁ ה מִ עָ בָּ רְ ם אַ יכֶ נֵ פְ לִ 

  ת.וֹ שׁ גָּ דְ מֻּ ים הַ לִּ מִּ הַ י פִ ים לְ אִ תְ ה מַ לָ אֵ ט שְׁ פַּ שְׁ מִ  בוּ בוּ בוּ בוּ תְ תְ תְ תְ כִּ כִּ כִּ כִּ ת. רֶ חֶ אַ 

  ֵאָלה.ֵהָעְזרּו ְּבַמְחַסן ִמּלֹות ַהְּׁש 

ר חַ ת ַאעוֹ ְׁש ר ּבִ ּוּדכַ ּבְ  םיתָ ר ּבֵ צַ חֲ ּבַ  קּוחֲ ים ִׂש ִד לָ ה יְ ׁשָ וֹ לְׁש    .1

  ם. יִ ַר הֳ ּצָ הַ 

   _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

ר חַ ת ַאעוֹ ְׁש ר ּבִ ּוּדכַ ם ּבְ יתָ ר ּבֵ צַ חֲ ּבַ  קּוחֲ ִׂש  יםִד לָ יְ  הׁשָ וֹ לְׁש   .2

  ם.יִ ַר הֳ ּצָ הַ 

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

ר חַ ת ַאעוֹ ְׁש ּבִ ר ּוּדכַ ם ּבְ יתָ ר ּבֵ צַ חֲ ּבַ  קּוחֲ ים ִׂש ִד לָ ה יְ ׁשָ וֹ לְׁש   .3

  ם.יִ ַר הֳ ּצָ הַ 

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  
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ר חַ ת ַאעוֹ ְׁש ר ּבִ ּוּדכַ ם ּבְ יתָ ר ּבֵ צַ חֲ ּבַ  קּוחֲ ים ִׂש ִד לָ יְ  הָׁש וֹ לְׁש   .4

  ם. יִ ַר הֳ ּצָ הַ 

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  ן?יכָ י? הֵ ה? ִמ ּמָ י? ּכַ תַ מָ  ה:לָ אֵ ת ְׁש וֹ ּלן ִמ סַ ְח מַ 

  

  ימּוִׂש   

  
  ".יתַ מָ ִהיא "ה לָ אֵ ְּׁש הַ  ,ןמַ זְ  (ָּכתּוב) ןּיָ צֻ ם ְמ ִא 
  

  ."ֵאיֹפהאֹו " "ןיכָ הֵ " ַהְּׁשֵאָלה ִהיא ,םקוֹ מָ ) (ָּכתּוב ִאם ְמֻצָּין
  

  ".יִמ " ַהְּׁשֵאָלה ִהיא,ְּדמּות ְמֻצֶּיֶנת אוֹ , םֵׁש  ִאם ְמֻצָּין (ָּכתּוב)
  

  ".הּמָ ּכַ " ַהְּׁשֵאָלה ִהיא, תּוּמּכַ  )הבָ תּו(ּכְ  ֶנתִאם ְמֻצּיֶ 
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  רּבַ י הַ חֵ ְר פִ ּו ָרֵחל

ת אוֹ ְר לִ  התָ ְצ ָר י ּכִ  ,הדֶ ּׂשָ לַ  יהָ ֶר ם הוֹ עִ  ָרֵחלה כָ לְ הָ יר ִה ר ּבָ ֶק ְּבבֹ 

ה יָ ה הָ דֶ ּׂשָ הַ וְ  ,ּוֻבִּציתד וֹ אְמ ה ּבָ טֻ ה ְר תָ יְ ה הָ מָ ָד אֲ הָ  ר.י ּבַ חֵ ְר ּפִ 

ה דֶ ּׂשָ ה ּבַ צָ ד, ָר וֹ אה ְמ ׁשָ ּגְ ַר ְת ִה  ָרֵחלת. וֹ חְר וֹ ּפ ַּכָּלִניֹותה ּסֶ כֻ ְמ 

ה ּׁשָ ִמ חֲ  ָרֵחלה תָ אֲ ה ָר דֶ ּׂשָ ה הַ צֵ ְק ת. ּבִ וֹ ּינִ ּלָ ל ּכַ יר עַ ה ִׁש ָר ׁשָ וְ 

 ָרֵחלה ָאְר ים. ָק ִד חָ יֻ ְמ ּו ְצֻהִּביםים, נִ וֹ , ׁשנֹוָסִפיםים ִח ָר ּפְ 

 ַהְּצֻהִּביםים ִח ָר ּפְ ים לַ ִא ְר קוֹ  יא, אֵ ּמָ "ִא  ה:לָ אֲ ׁשָ וְ  אּמָ ִא לְ 

ה ּלֶ "אֵ  ה:תָ נְ עָ ה וְ כָ ּיְ ים, ִח ִח ָר ּפְ ּבַ  ִהְתּבֹוְנָנהא ּמָ ה?" ִא ּלֶ אֵ הָ 

  .ַסְביֹוִניםל יר עַ יר ִׁש ִׁש ה לָ ּלָ חֵ הֵ וְ  ָרֵחל ַּגם ִחְּיָכה .ַסְביֹוִנים"

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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        ר.ר.ר.ר.וּ וּ וּ וּ פּ פּ פּ פּ סִּ סִּ סִּ סִּ ל הַ ל הַ ל הַ ל הַ ת עַ ת עַ ת עַ ת עַ לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ אֵ אֵ אֵ אֵ שְׁ שְׁ שְׁ שְׁ     ָחֵמשׁ ָחֵמשׁ ָחֵמשׁ ָחֵמשׁ     םםםםיכֶ יכֶ יכֶ יכֶ נֵ נֵ נֵ נֵ פְ פְ פְ פְ לִ לִ לִ לִ 

  .הלָ אֵ שְּׁ ת הַ וֹ לּ ת מִ אֶ  שׁ גֵּ דְ מַ בְּ  נוּ נוּ נוּ נוּ מְּ מְּ מְּ מְּ סַ סַ סַ סַ א. א. א. א. 

ן סַ חְ מַ  ךְ וֹ תּ ת מִ נוֹ כוֹ נְּ ת הַ בוֹ וּ שׁ תְּ ת הַ ק אֶ רַ  יקוּ יקוּ יקוּ יקוּ תִּ תִּ תִּ תִּ עְ עְ עְ עְ הַ הַ הַ הַ     ב.ב.ב.ב.

ַעּמּוד תבוֹ וּ שׁ תְּ הַ  ּבְ   . 11 ׁשֶ

 ה?דֶ ּׂשָ לַ  ָרֵחלה כָ לְ הָ ָמַתי .   1

  _____________________________________________________   

   _____________________________________________________  

  

 ה?דֶ ּׂשָ לַ  ָרֵחל הכָ לְ י הָ ִמ ם עִ    .2

  _____________________________________________________   

   _____________________________________________________  

  _____________________________________________________   

   _____________________________________________________  

    

 ה?דֶ ּׂשָ לַ  ָרֵחלה כָ לְ הָ  עַ ּוּדמַ   . 3

  _____________________________________________________   

   _____________________________________________________  

  _____________________________________________________   

   _____________________________________________________  

    



11 

 

  ?ֵחלָר ה תָ אֲ ָר  ַסְביֹוִניםה ּמָ ּכַ   . 4

  _____________________________________________________   

   _____________________________________________________  

    

  ?ַהַּסְביֹוִניםת אֶ  ָרֵחלה תָ אֲ ה ָר יפֹ .   אֵ 5

  _____________________________________________________   

  __________________________________ ___________________  

  _____________________________________________________   

   _____________________________________________________  

  

  תבוֹ ּוׁשְּת ן הַ סַ ְח מַ 

  .ַסְביֹוִניםה ּׁשָ ִמ ה חֲ תָ אֲ ָר  ָרֵחל

  ר.י ּבַ חֵ ְר ת ּפִ אוֹ ְר לִ ה תָ צְ ָר י ּכִ  ,הדֶ ּׂשָ ה לַ כָ לְ הָ  ָרֵחל

  .יהָ ֶר ם הוֹ ה עִ דֶ ּׂשָ ה לַ כָ לְ הָ  ֵחלָר 

  ְּבֹבֶקר ָּבִהיר. הדֶ ּׂשָ ה לַ כָ לְ הָ  ָרֵחל

  ה.דֶ ּׂשָ ה הַ צֵ ְק ּבִ  ַהַּסְביֹוִניםת ה אֶ תָ אֲ ָר  ָרֵחל
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  .ַּבִּסּפּור ַהּׁשּורוֹת ֶאת ַמְסְּפרּו •

  ֲחָסִדים ְּגִמילּות

 יֹוָנָתן  ."םִלילְ עוֹ " ּתֹוָרה ְּבַתְלמּוד 'א לֹוֵמד ְּבִכָּתה יֹוָנָתן

 ַּבַּקְלָמריֹוָנָתן לְ  ֲחָסִדים. ְּגִמילּות ִמְצַות ְלַקֵּים ְמֹאד אֹוֵהב

 ַמְחְּדִדים ְׁשֵני, ְמַחִקים ְׁשֵני, ְמֻחָּדִדים ֶעְפרֹונֹות ְׁשָׁשה

 ִאם ִּכי יֹוְדִעים ַלִּכָּתה ֲחֵבָריו ָּכל. ׁשֹוִנים ִמּסּוִגים ּוְצָבִעים

 ַמַחק אוֹ  ְוִעָּפרֹון ,ּפֹוִנים ָּתִמיד ֵאָליו ,ָמה-ְּדַבר ָלֶהם ָחֵסר

 ָמַתי' ׁשֹוֵאל ֵאינוֹ  ְוַגם ַמּדּועַ  ׁשֹוֵאל ֵאינוֹ יֹוָנָתן . ְמַבְּקִׁשים

 מֹוִציא , ֶֹׁשּלוֹ  ַהַּקְלָמר ֶאת ּפֹוֵתחַ  הּוא ְּבִׂשְמָחה. 'ַּתֲחִזיר

 ִּגָּלה, ֶחְׁשּבֹון רְּבִׁשעּו, ַהָּיִמים ְּבַאַחד. ַלֲחֵברוֹ  ּוַמִּגיׁש ִעָּפרֹון

 ֵאינוֹ  ִּכי ,ַלּמֹוָרהיֹוָנָתן  ָאַמר .ַהַּקְלָמר ֶאת ָׁשַכח ִּכי יֹוָנָתן

 ִהִּציעּו ֲחֵבָריו ֵעֶבר  ִמָּכל ַּבַּמְחֶּבֶרת.  ַּתְרִּגיִלים ָיכֹול ִלְכֹּתב

 יּכִ  לוֹ  ְוָאַמר ֵאָליו ָּפָנה, ַלֻּׁשְלָחן ֲחֵברוֹ  ,ִיְצָחק .ְמֻחָּדד ִעָּפרֹון

 ,יֹוָנָתןלְ  – ֵמֶהם ְוֶאָחד, ֶעְפרֹונֹות ְׁשֵני ִאּמוֹ  לוֹ  ָקְנָתה ֶאְתמֹול

 לוֹ  ֵיׁש ַעְכָׁשויֹוָנָתן,  ָׂשַמח .ְצָבִעים לוֹ  ֶׁשִהְׁשִאיל ַעל ְּכתֹוָדה

 .ַּבַּקְלָמר ִעָּפרֹון עֹוד
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  ת.לוֹ אֵ שְׁ ָחֵמׁש ם יכֶ נֵ פְ לִ 

  ה.לָ אֵ שְּׁ ת הַ לַּ ת מִ אֶ  שׁ גֵּ דְ מַ בְּ  וּ וּ וּ וּ ישׁ ישׁ ישׁ ישׁ גִּ גִּ גִּ גִּ דְ דְ דְ דְ הַ הַ הַ הַ   א.

  ה.בָ וּ שׁ תְּ ת הַ ר אֶ וּ פּ סִּ בַּ  ווווישׁ ישׁ ישׁ ישׁ גִּ גִּ גִּ גִּ דְ דְ דְ דְ הַ הַ הַ הַ   ב. 

  ה.לָ אֵ שְּׁ ל הַ ה עַ נָ עוֹ ת הָ קֶ יֶּ דֻ מְ  הבָ וּ שׁ תְּ     בוּ בוּ בוּ בוּ תְ תְ תְ תְ כִּ כִּ כִּ כִּ   ג. 

  ?יֹוָנָתן לֹוֵמד ֵהיָכן  . 1

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

 

 ?ַּבַּקְלָמר ְליֹוָנָתן ֵיׁש ֶעְפרֹונֹותה ּמָ ּכַ   . 2

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

 ?ִעָּפרֹון לוֹ  ֵאין ִּכי יֹוָנָתן ִּגָּלה ָמַתי  . 3

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  
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 ? ַּבַּמְחֶּבֶרת ַּתְרִּגיִלים ִלְכֹּתב ָיֹכל א יֹוָנָתן ַמּדּועַ   . 4

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  

 ?ָחָדׁש ִעָּפרֹון ְליֹוָנָתן ָנָתן ִמי  . 5

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  

  .ֹותִמְצו ְלַקֵּים אֹוֵהב יֹוָנָתןׁשֶ  יחַ כִ וֹ ּמהַ ט ּפָ ְׁש ִמ ר ּוּפִּס הַ מֵ  יקּוִּת עְ הַ . 6

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  ה: יָ חָ נְ הַ 

נּו וְ  ,רוּ פּ סִּ הַ ִקְראּו ׁשּוב ֶאת   יֹוָנָתן ה שָׂ עָ ת שֶׁ וֹ לּ עֻ פְּ ת הַ אֶ ַסּמְ

ה ּתָ ּכִ סִּ . ּבַ ֻעּלֹות ׁשֶ ין ַהּפְ ם ִמּבֵ ְנּתֶ  ה יחָ כִ וֹ מּ ה הַ לָּ עֻ פְּ  אוּ צְ מִ ּמַ

ם יֹוָנָתןש   .ִמְצוֹות ְמַקּיֵ
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  ?הינָ ִּק ה ַּת בָ ּוׁשְּת ד ּכוְֹתִבים ֵּכיצַ 

  ?עַ בּוׁשָ ּבְ  ׁשים יֵ ִמ ה יָ ּמָ ּכַ  ה:לָ אֵ ְׁש 

  ).טּפָ ְׁש א ִמ ה (זֶ  .יםִמ יָ  העָ בְ ה: ִׁש ינָ ִּק ַּת - אה בָ ּוׁשְּת 

  ).טּפָ ְׁש א ִמ ה (זֶ  .העָ בְ : ִׁש הינָ ִּק ַּת - אה בָ ּוׁשְּת 

  ים.ִמ ה יָ עָ בְ ִׁש  ׁשיֵ  עַ בּוׁשָ : ּבְ הינָ ִּק ה ַּת בָ ּוׁשְּת 

  .תבוֹ וּ שׁ תְּ ת הַ אֶ  ימוּ לִ שְׁ הַ 

     ?ֶׁשְּל ַהֵּׁשם ָמהה: לָ אֵ ְׁש . 1

     .                    הּואי ּלִ ׁשֶ  ַהֵּׁשםה: ינָ ִּק ה ַּת בָ ּוׁשְּת     

  ם?וֹ ּים הַ ה יוֹ יזֶ : אֵ הלָ אֵ ְׁש . 2 

  .                                    ם ם יוֹ וֹ ּיהַ  ה:ינָ ִּק ה ַּת בָ ּוׁשְּת     

  ת?קוֹ סָ פְ הַ ים ּבַ ִא ְצ ן יוֹ ָא: לְ הלָ אֵ ְׁש . 3

  .                             ים ִא צְ ת יוֹ קוֹ סָ פְ הַ ּבַ : הינָ ִּק ה ַּת בָ ּוׁשְּת     

  ים? ִד ּוּמּלִ ים הַ ילִ ִח ְת י מַ תַ מָ  :הלָ אֵ ְׁש . 4

        ._______     העָ ׁשָ ּבְ  יםילִ ִח ְת ים מַ ִד ּוּמּלִ הַ : הינָ ִּק ה ַּת בָ ּוׁשְּת   

  ה.ּדָ קֻ נְ  פוֹסוֹ בְ ט ּוּפָ ְׁש ִמ יא ִה ה ינָ ִּק ה ַּת בָ ּוׁשְּת 
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ל ְלַצד ׁשּוָבה ּכָ נּו ִאם  ּתְ יָנה ִהיאַצּיְ ּקִ יָנהּתַ ּקִ יָנהּתַ ּקִ יָנהּתַ ּקִ   .הינָ קִּ תַּ אֹו ֵאיָנה  ּתַ

  ה?נָ ּׁשָ ּבַ ן וֹ אׁשִר הָ  ׁשדֶ חֹ הַ  הּומַ  :הלָ אֵ ְׁש 

  ________    ן.וֹ אׁשִר הָ  ׁשדֶ חֹ הַ א י הּוֵר ְׁש ִּת  ׁשדֶ . חֹ 1

  ________  י. ֵר ְׁש א ִּת ה הּונָ ּׁשָ ּבַ ן וֹ אׁשִר הָ  ׁשדֶ חֹ הַ . 2

  ________                                                     .יֵר ְׁש ִּת . 3

  ה?ּכָ נֻ חֲ הַ  ְיֵמי ָחִליםי תַ : מָ הלָ אֵ ְׁש 

   ________                    .ולֵ ְס כִ . ּבְ 1

  ________                              ו.לֵ ְס ּכִ  ׁשדֶ חֹ ּבְ . 2

  ________       .ִּכְסֵלו ְּבֹחֶדׁש ָחִלים הּכָ נֻ חֲ הַ  ְיֵמי.  3

  

  

ימּו    ימּו   ׂשִ ימּו   ׂשִ ימּו   ׂשִ בִלְכּתֹב    ֵדיֵדיֵדיֵדיכְּ כְּ כְּ כְּ ׂשִ בִלְכּתֹ בִלְכּתֹ         ההההינָ ינָ ינָ ינָ קִּ קִּ קִּ קִּ ה תַּ ה תַּ ה תַּ ה תַּ בָ בָ בָ בָ וּ וּ וּ וּ שׁ שׁ שׁ שׁ תְּ תְּ תְּ תְּ     ִלְכּתֹ

            ;;;;ההההלָ לָ לָ לָ אֵ אֵ אֵ אֵ שְּׁ שְּׁ שְּׁ שְּׁ ת הַ ת הַ ת הַ ת הַ לַּ לַּ לַּ לַּ ת מִ ת מִ ת מִ ת מִ ים אֶ ים אֶ ים אֶ ים אֶ ֹוֲחקִ ֹוֲחקִ ֹוֲחקִ ֹוֲחקִ ממממ    ....1111

        ;;;;טטטטפָּ פָּ פָּ פָּ שְׁ שְׁ שְׁ שְׁ מִּ מִּ מִּ מִּ ים בַּ ים בַּ ים בַּ ים בַּ לִּ לִּ לִּ לִּ מִּ מִּ מִּ מִּ ר הַ ר הַ ר הַ ר הַ דֶ דֶ דֶ דֶ ת סֵ ת סֵ ת סֵ ת סֵ ים אֶ ים אֶ ים אֶ ים אֶ נִּ נִּ נִּ נִּ שַׁ שַׁ שַׁ שַׁ מְ מְ מְ מְ ִלְפָעִמים ִלְפָעִמים ִלְפָעִמים ִלְפָעִמים . . . . 2222

ֻעּלֹות 3333 ֻעּלֹות . ַמְתִאיִמים ֶאת ַהּפְ ֻעּלֹות . ַמְתִאיִמים ֶאת ַהּפְ ֻעּלֹות . ַמְתִאיִמים ֶאת ַהּפְ ּיֹות. ַמְתִאיִמים ֶאת ַהּפְ ּמֻ ּיֹותַלּכַ ּמֻ ּיֹותַלּכַ ּמֻ ּיֹותַלּכַ ּמֻ         ;;;;ַלּכַ

יָדע ֶהָחָדשׁ . . . . 4444 יָדע ֶהָחָדשׁ מֹוִסיִפים ֶאת ַהּמֵ יָדע ֶהָחָדשׁ מֹוִסיִפים ֶאת ַהּמֵ יָדע ֶהָחָדשׁ מֹוִסיִפים ֶאת ַהּמֵ         ;;;;מֹוִסיִפים ֶאת ַהּמֵ

ׁשּוָבה    טטטטפַ פַ פַ פַ שְׁ שְׁ שְׁ שְׁ ף מִ ף מִ ף מִ ף מִ סוֹ סוֹ סוֹ סוֹ ה בְּ ה בְּ ה בְּ ה בְּ דָּ דָּ דָּ דָּ קֻ קֻ קֻ קֻ נְ נְ נְ נְ     יםיםיםיםנִ נִ נִ נִ מְּ מְּ מְּ מְּ סַ סַ סַ סַ . מְ . מְ . מְ . מְ 5555 ׁשּוָבהַהּתְ ׁשּוָבהַהּתְ ׁשּוָבהַהּתְ         ....ַהּתְ
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   :וֹתֻדְגמ

  ר?דּוכַ ם ּבְ ָמַתי ִׂשַחְקֶּת  ?רּוּדכַ ם ּבְ ֶּת ְק חַ מתי ִׂש : ְׁשֵאָלה. 1

  ת   וֹ ּימֻ ְּד לַ  המָ ָאְת הַ ים וְ ּלִ ִּמ ר הַ דֶ י סֵ ּוּנִׁש   

  ם.יִ ַר הֳ ּצָ ר הַ חַ ת ַאעוֹ ְׁש ּבִ    ֶאְתמֹול רּוּדכַ ּבְ  נּוְק חַ ִׂש      ְּתׁשּוָבה:

     הֹוָסַפת ֵמיָדע                 

  

  ?ה ִׁשְמ מָ ה:  לָ אֵ ְׁש  .2

  ַאְבֵנר.י ְׁשִמ ה: בָ ּוׁשְּת     

  ד? מֹ לְ ים לִ ילִ ִח ְת מַ  םֶּת אַ י תַ : מָ הלָ אֵ ְׁש  .

  ה עָ ׁשָ ד ּבְ מֹ לְ ים לִ ילִ ִח ְת מַ  נּוְח נַ אֲ : הבָ ּוׁשְּת     

  ר.ֶק ּבֹ ה ּבַ נֶ מוֹ ְׁש                    

  ?ְת ָּת כִ ים ּבְ ִד ְמ ים לוֹ יִד ִמ לְ ה ַּת ּמָ : ּכַ הלָ אֵ ְׁש  . 4

  ים.יִד ִמ לְ ַּת  30ים ִד ְמ לוֹ  יִת ָּת כִ : ּבְ הבָ ּוׁשְּת      

  יל?עִ ְמ  ָּת ְׁש בַ לָ  עַ ּוּד: מַ הלָ אֵ ְׁש  . 5

  ר. ה ַק יָ י הָ יל ּכִ עִ ְמ י ִּת ְׁש בַ : לָ הבָ ּוׁשְּת      

 ְנֻקָּדה
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שְׁ ה. ינָ קִּ ה תַּ רָ צוּ ת בְּ לוֹ אֵ שְּׁ ל הַ עַ  נוּ נוּ נוּ נוּ עֲ עֲ עֲ עֲ  ןַאל ּתִ חּו ְלַסּמֵ ה דָּ קֻ נְּ     ּכְ

  ט.פָּ שְׁ מִּ ף הַ סוֹ בְּ 

  ים?ִד ְמ ם לוֹ ֶּת ה אַ ָּת ּכִ  יזוֹ אֵ ּבְ   . 1

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  ם?כֶ ּלָ ר ׁשֶ פֶ ּסֵ ית הַ ּבֵ ה ֵׁשם מָ   . 2

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  ?ֶׁשָּלֶכם הָּת ּכִ ים ּבַ ִד ְמ ים לוֹ יִד ִמ לְ ה ַּת ּמָ ּכַ   .3

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  ר? תֵ יוֹ ם ּבְ יכֶ לֵ ב עֲ הּוָאל כָ אֲ מַ  ֵאיֶזה  . 4

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  
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  יםִר ּפֳ ּצִ הַ וְ  ִמיִרי

 ים ִר רוֹ ְד ים ּונִ יוֹ  אּון ָר הֵ  ֶר ּדֶ ל. ּבַ ּיֵ טַ לְ  כּולְ הָ  ּוִמיִרי ָׂשִרי

ל ים עַ ִר ּזָ פֻ ְמ  יּוהָ ים ִר רּוּפֵ הַ  .םחֶ ל לֶ ים ׁשֶ ִר רּוּפֵ  ְמַנְּקִרים

. פּועָ וְ  לּוהֲ בְ ן נִ הֵ  ,יםִר ּפֳ ּצִ ה לַ בָ ְר ָק ְת ִה  ייִר ִמ ר ׁשֶ אֲ ה. ּכַ כָ ָר ְד ִּמ הַ 

ים. ִר רּוּפֵ ת הַ ר אֶ ֵּק נַ לְ  בּוים ׁשָ ִר ּפֳ ּצִ ה, הַ ָק חֲ ַר ְת ִה  ייִר ִמ ר ׁשֶ אֲ ּכַ 

 ּוִמיִרי ָׂשִרי ָיְׁשבּו ה.ּנָ ּמֶ ת ִמ דוֹ חֲ פַ ים ְמ ִר ּפֳ ּצִ הַ ה ׁשֶ ינָ בִ הֵ  ִמיִרי

  .ֶלֱאֹכל ֶׁשָּבאּו ָהַרּבֹות ַּבִּצֳּפִרים ְוִהִּביטּו קֹרחַ ְמ  ַסְפָסל ַעל

  .הלָ אֵ שְּׁ ת הַ לַּ ת מִ אֶ  שׁ גֵּ דְ מַ בְּ  נוּ נוּ נוּ נוּ מְּ מְּ מְּ מְּ סַ סַ סַ סַ וְ  ,תלוֹ אֵ שְּׁ ת הַ אֶ  אוּ אוּ אוּ אוּ רְ רְ רְ רְ קִ קִ קִ קִ א. א. א. א. 

        .הבָ וּ שׁ תְּ ת הַ אֶ ר וּ פּ סִּ בַּ  שׁ גֵּ דְ מַ בְּ     נוּ נוּ נוּ נוּ מְּ מְּ מְּ מְּ סַ סַ סַ סַ ב. ב. ב. ב. 

  .הינָ קִּ ה תַּ בָ וּ שׁ תְּ     בוּ בוּ בוּ בוּ תְ תְ תְ תְ כִּ כִּ כִּ כִּ ג. ג. ג. ג. 

  ה:מָ גְ ּדֻ 

  ?ל ּיֵ טַ לְ  לַ הָ  ִמיה: לָ אֵ ְׁש 

  . ְלַטֵּיל כּולְ הָ  ּוִמיִריי ִר ׂשָ ה: בָ ּוׁשְּת 

  ? ּוִמיִריי ִר ׂשָ  אּוה ָר מָ   . 1

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  
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  ים ?ִר ּזָ פֻ ים ְמ ִר רּוּפֵ הַ  יּון הָ יכָ הֵ   . 2

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  ן?יהֶ לֵ ה אֲ בָ ְר ָק ְת ִה  ייִר ִמ ר ׁשֶ אֲ ים ּכַ ִר ּפֳ ּצִ ה לַ ָר ה ָק מָ   . 3

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  ן?הֶ ה מֵ ָק חֲ ַר ְת ִה  ייִר ִמ ר ׁשֶ אֲ ים ּכַ ִר ּפֳ ּצִ ה לַ ָר ה ָק מָ   . 4

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  ?ייִר ִמ ה ינָ בִ ה הֵ מָ   .5

   _____________________________________________________  

   _____________________________________________________  

  

  ?ַּבִּצֳּפִרים ִלְצפֹות ּוִמיִרי ָׂשִרי ָיְׁשבּו ֵהיָכן.     6
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  הָר ֵר ּבְ -בַר  ְׁשֵאלוֹת

 ,ּיֹותָׁשִר ֶאפְ ת בוֹ ּוׁשה ְּת ּמָ ּכַ  נּולָ  ֻמָּצעֹותה ָר ֵר ּבְ - בַר ת לוֹ אֵ ְׁש ּבִ 

  ה.נָ כוֹ ת נְ חַ ה ַאבָ ּוׁשק ְּת ר ַר חֹ בְ ים לִ יכִ ִר ְצ  נּוָאוְ 

  ה.לָ אֵ ְּׁש לַ ה נָ כוֹ ת נְ חַ ה ַאבָ ּוׁשְּת ר חֹ בְ ד לִ מַ לְ נִ 

  ה?נָ ׁשָ ּבְ  ׁשים יֵ ִׁש דָ ה חֳ ּמָ : ּכַ המָ גְ ּדֻ 

  יםִׁש דָ חֳ  ִׁשְבָעהת: א. וֹ ּיִר ׁשָ פְ אֶ ת הָ בוֹ ּוׁשְּת הַ 

  םיִ ׁשַ ְד חָ  ב.                                 

  יםִׁש דָ חֳ  ְׁשֵנים ָעָׂשר  ג.                          

ה נָ ׁשָ י ּבְ ּכִ  ,ג'ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה ִהיא ? ַהְּנכֹוָנהה בָ ּוׁשְּת י הַ ִה מַ 

  .יםִׁש דָ חֳ  ְׁשֵנים ָעָׂשר ׁשיֵ 

 ת ג'.אוֹ ת הָ יף אֶ ִּק נַ ְלִפיָכ    

  יםִׁש דָ חֳ  ִׁשְבָעהא.                            

  םיִ ׁשַ ְד ב. חָ                            

  יםִׁש דָ חֳ  ְׁשֵנים ָעָׂשרג.                            
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ת אֶ  יפוּ יפוּ יפוּ יפוּ קִּ קִּ קִּ קִּ הַ הַ הַ הַ וְ  ,הנָ כוֹ נְּ ה הַ בָ וּ שׁ תְּ ת הַ אֶ  רוּ רוּ רוּ רוּ חֲ חֲ חֲ חֲ בַּ בַּ בַּ בַּ ת. לוֹ אֵ שְּׁ ל הַ עַ  נוּ נוּ נוּ נוּ עֲ עֲ עֲ עֲ 

   .הּ לָּ ת שֶׁ אוֹ הָ 

  ?עַ בּוׁשָ ים ּבְ ִמ ה יָ ּמָ ּכַ   . 1

  יםִמ יָ  ְׁשִׁשים  א. 

  יםִמ יָ  ִׁשְבָעה    ב. 

  יםִמ יָ  ֲעָׂשָרה   ג. 

  

  ?ׁשמֶ ּׁשֶ ת הַ חַ ַר י זוֹ תַ מָ   . 2

  רֶק ּבֹ ּבַ   א. 

  בֶר עֶ ּבָ   ב. 

  תצוֹ חֲ ּבַ   ג. 

  

  ?ָּבַרְמזֹורם יעִ בָ ּצְ ָמה ֵהם הַ   . 3

  ןבָ לָ וְ ק רֹ יָ  ,םדֹ ָא  א. 

  םדֹ ָאוְ  ָצֹהב ,קרֹ יָ   ב. 

  ןבָ לָ וְ  ָאֹדם ,לחֹ ּכָ   ג. 
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  ?ּוְלִפיָצהה גָ עּולְ ם, חֶ לֶ ָמה ַהְּמֻׁשָּתף לְ . 4

  הפֶ אֲ י מַ ֵר בְ ִּד ֻּכָּלם   א. 

  תקוֹ ָר י יְ גֵ סּוֻּכָּלם   ב. 

  יםִּק ַּת ְמ י מַ ינֵ ִמ ֻּכָּלם   ג. 

  ?ַמּצֹות ֶלֱאֹכל ִמְצָוה ַחג ְּבֵאיֶזה. 5

  ֻסּכֹות ְּבַחג. א      

   ַָּׁשבּועֹות  ְּבַחג. ב      

   ֶַּפַסח  ְּבַחג. ג      

  

        ההההרָ רָ רָ רָ רֵ רֵ רֵ רֵ בְּ בְּ בְּ בְּ ----בבבבת רַ ת רַ ת רַ ת רַ לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ אֵ אֵ אֵ אֵ ל שְׁ ל שְׁ ל שְׁ ל שְׁ עַ עַ עַ עַ     ֲענֹותֲענֹותֲענֹותֲענֹותֵדי לַ ֵדי לַ ֵדי לַ ֵדי לַ כְּ כְּ כְּ כְּ             ימוּ ימוּ ימוּ ימוּ שִׂ שִׂ שִׂ שִׂ 

        ;;;;ההההלָ לָ לָ לָ אֵ אֵ אֵ אֵ שְּׁ שְּׁ שְּׁ שְּׁ ת הַ ת הַ ת הַ ת הַ ים אֶ ים אֶ ים אֶ ים אֶ אִ אִ אִ אִ רְ רְ רְ רְ קוֹ קוֹ קוֹ קוֹ         ....1111

ל     קֹוְרִאים ֶאתקֹוְרִאים ֶאתקֹוְרִאים ֶאתקֹוְרִאים ֶאת        ....2222 ל ּכָ ל ּכָ ל ּכָ         ;;;;תתתתבוֹ בוֹ בוֹ בוֹ וּ וּ וּ וּ שׁ שׁ שׁ שׁ תְּ תְּ תְּ תְּ הַ הַ הַ הַ ּכָ

כֹוָנהה ה ה ה בָ בָ בָ בָ וּ וּ וּ וּ שׁ שׁ שׁ שׁ תְּ תְּ תְּ תְּ הַ הַ הַ הַ ((((    ההההנָ נָ נָ נָ כוֹ כוֹ כוֹ כוֹ נְּ נְּ נְּ נְּ הַ הַ הַ הַ     רּותרּותרּותרּותֶאְפשָׁ ֶאְפשָׁ ֶאְפשָׁ ֶאְפשָׁ ת הָ ת הָ ת הָ ת הָ ים אֶ ים אֶ ים אֶ ים אֶ רִ רִ רִ רִ חֲ חֲ חֲ חֲ וֹ וֹ וֹ וֹ בּ בּ בּ בּ         ....3333 כֹוָנהַהּנְ כֹוָנהַהּנְ כֹוָנהַהּנְ         ;;;;))))ַהּנְ

כֹוָנה    רּותרּותרּותרּותָהֶאְפשָׁ ָהֶאְפשָׁ ָהֶאְפשָׁ ָהֶאְפשָׁ ת ת ת ת ק אֶ ק אֶ ק אֶ ק אֶ ים רַ ים רַ ים רַ ים רַ יפִ יפִ יפִ יפִ קִּ קִּ קִּ קִּ מַ מַ מַ מַ         ....4444 כֹוָנהַהּנְ כֹוָנהַהּנְ כֹוָנהַהּנְ         ....ַהּנְ



24 

 

  .רוּ פּ סִּ ת הַ אֶ  אוּ אוּ אוּ אוּ רְ רְ רְ רְ קִ קִ קִ קִ  א.א.א.א.

  ֻחָּמׁש ַּבתְמִס 

 ִהְתּכֹוְננּו ַחִּיים" ָחֵפץ" ּתֹוָרה ְּבַתְלמּודה א' ִּכָּת ַּתְלִמיֵדי 

 הֹוֵריֶהם ִלְפֵני ַהַּתְלִמיִדים ֹוִפיעּוה ַּבְּמִסָּבה. ַהֻחָּמׁש ִלְמִסַּבת

 ֶאת ִקֵּבל ִמיָכֵאל :ַּתְפִקיִדים ִחֵּלק ַהּמֹוֶרה. ּוְבַהָּצָגה ְּבִׁשיר

, ַהַּמְלָאִכים ִיְהיּו ּומֹויִׁשי ָאִבי ,ָהַעִּמים ְּבִׁשיר ֵּפרַהְּמסַ  ַּתְפִקיד

 – ַּתְלִמיִדים ּוְׁשָׁשה ,ָהעֹוָלם ֻאּמֹות ִיְהיּו ַּתְלִמיִדים ִׁשְבָעה

 א ְוהּוא ,ָאחֹות ְלִמיָכֵאל נֹוְלָדה ַהְּמִסָּבה ְּביֹום .ִיְׂשָרֵאל ַעם

 ֵמֶהם ִמי ַהַּתְלִמיִדים ֶאת ַאלׁשָ  ַהּמֹוֶרה, ַלְמִסָּבה ְלַהִּגיעַ  ָיֹכל

 הּוא .ָידוֹ  ֶאת ֵהִרים ִיְצָחִקי ַרק .ִמיָכֵאל ֶאת ְלַהֲחִליף מּוָכן

 ְּבֹתם. ֶּפה-ְּבַעל אֹותוֹ  ָלַמד ְוַאף ַהַּתְפִקיד ֶאת ְמֹאד ָאַהב

 ְוִׁשַּבח הֹוָפָעָתם ַעל ַהַּתְלִמיִדים ֶאת ַהְּמַנֵהל חִׁשּבַ  ַהְּמִסָּבה

 ּוִבַּצע יֹום ְּבאֹותוֹ  ַהַּתְפִקיד ֶאת ֶׁשִּקֵּבל ִיְצָחִקי ֶאת ִּבְמיָֻחד

   .ַרָּבה ְּבַהְצָלָחה אֹותוֹ 
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  .תרוֹ וּ שּׁ ת הַ אֶ  רוּ רוּ רוּ רוּ פְּ פְּ פְּ פְּ סְ סְ סְ סְ מַ מַ מַ מַ ב. ב. ב. ב. 

  ה.רָ רֵ בְּ -בת רַ לוֹ אֵ ם שְׁ יכֶ נֵ פְ לִ  ג.ג.ג.ג.

    .הלָ אֵ שְּׁ ת הַ לַּ ת מִ אֶ  שׁ גֵּ דְ מַ בְּ  נוּ נוּ נוּ נוּ מְּ מְּ מְּ מְּ סַ סַ סַ סַ          *

   .הנָ כוֹ נְּ ה הַ בָ וּ שׁ תְּ הַ ְמקֹום ת אֶ ר וּ פּ סִּ בַּ  שׁ גֵּ דְ מַ בְּ  נוּ נוּ נוּ נוּ מְּ מְּ מְּ מְּ סַ סַ סַ סַ           *

  ה.נָ כוֹ נְּ ה הַ בָ וּ שׁ תְּ ל הַ ת שֶׁ אוֹ ת הָ ל אֶ גָּ עְ מַ בְּ  יפוּ יפוּ יפוּ יפוּ קִּ קִּ קִּ קִּ הַ הַ הַ הַ            *

  

  ?ֻחָּמׁש ְמִסַּבתה כָ ְר עֶ נֶ ה ָּת ּכִ  ֵאיזוֹ ּבְ   .1

  ַחִּיים" "ָחֵפץ ּתֹוָרה ְּבַתְלמּוד א' ְּבִכָּתה  . א

  ְּבָרק ִּבְבֵני א' ְּבִכָּתה  . ב

  ַיֲעֹקב ְּבֵבית א' הְּבִכָּת   . ג

  

  ?ַהְּמַסֵּפר ַּתְפִקיד ֶאת ִקֵּבל ִמי  . 2

  מֹויִׁשי  .א

  ֱאִלָיהּו  ב. 

  ִמיָכֵאל  . ג
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  ?ַּבְּמִסָּבה ְלהֹוִפיעַ  ָיֹכל א ִמיָכֵאל ַמּדּועַ   . 3

  טֹוב ִהְרִּגיׁש א ִּכי  .א

  ַלַהָּסָעה ֵחרִא  ִּכי  .ב

  ָאחֹות לוֹ  נֹוְלָדה ִּכי  .ג

  

  ?ַהְּמִסָּבה ְּבֹתם ַהַּתְלִמיִדים ֶאת ַּבחִׁש ִמי   . 4

  ַההֹוִרים  .א

  ַהְּמַנֵהל  .ב

  ַהּמֹוֶרה  . ג

  

  ְּבֵרָרה ַהְּתׁשּובֹות ָהֶאְפָׁשִריֹות -ִׂשימּו  ִּבְׁשֵאלֹות ַרב

  ִּפי ַהִּמְבֶנה ֶׁשל ְּתׁשּוָבה -ְּכתּובֹות ַעל ֵאיָנן         

  ַּתִּקיָנה.         

  

  

  

  .תינוֹ ִּק ת ַּת בוֹ ּוׁשְּת  בּתֹ כְ נִ וְ  ,ַהְּׁשֵאלֹותֲעֶנה ׁשּוב ַעל נַ ו ׁשָ כְ עַ 
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צּוָרהת לוֹ אֵ שְּׁ ל הַ עַ  נוּ נוּ נוּ נוּ עֲ עֲ עֲ עֲ  ׁשּובֹות רוּ רוּ רוּ רוּ זְ זְ זְ זְ עָ עָ עָ עָ הֵ הֵ הֵ הֵ . הינקִּ תַּ  ּבְ ּתְ   ם.תֶּ רְ חַ בְּ שֶׁ  ּבַ

 ?ֻחָּמׁש ְמִסַּבתה כָ ְר עֶ נֶ ה ָּת ּכִ  ְּבֵאיזוֹ   . 1

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  ?ַהְּמַסֵּפר ַּתְפִקיד ֶאת ִקֵּבל ִמי  . 2

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  ?ַּבְּמִסָּבה ְלהֹוִפיעַ  ָיֹכל א ִמיָכֵאל ַמּדּועַ   . 3

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  ?ַהְּמִסָּבה ְּבֹתם ַהַּתְלִמיִדים ֶאת ִׁשַּבח ִמי  .4

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  
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ת ַר זְ עֶ ם ּבְ יכֶ תֵ בוֹ ּוׁשת ְּת אֶ  קּוְד ּבִ  ,תלוֹ אֵ ְּׁש ל הַ ם עַ יתֶ נִ עֲ ר ׁשֶ חַ ַאלְ 

  .ןוָ חֲ מַ 

  

  ימּוִׂש 

  

ָצִרי ֶׁש ים) יִט ִר ּפְ (הַ ים יבִ ּכִ ְר ּמַ ל הַ ל ּכָ ה ֶׁש ימָ ִׁש א ְר ן הּווָ חֲ מַ 

ים ִמ ּיָ . ַק ִּבְזַמן ַהְּכִתיָבה אוָֹתםִלְׁשֹמר ֲעֵליֶהם ּוְלַקֵּים 

  ים.נִ וֹ ים ׁשִא ְׁש נוֹ ים ּבְ נִ וָ חֲ מַ 

  

        

  ה ינָ ִּק ה ַּת בָ ּוׁשת ְּת יבַ ִת כְ ן לִ וָ חֲ מַ 

  אן  /  ּכֵ          ?ֻהְׁשְמָטה הלָ אֵ ְׁש הַ ִמַלת ַהִאם א. 

  אן  /  ּכֵ    ?הלָ אֵ ְּׁש ּבַ ם ֶׁש יּלִ ִּמ ל הַ ה עַ ָר זָ חֲ  ׁשיֵ  ַהִאםב. 

  אן  /  ּכֵ           ?טּפָ ְׁש ִמ ת ּבְ רוֹּדָ סֻ ים ְמ ּלִ ִּמ הַ  ַהִאםג. 

  אן  /  ּכֵ            ?טּפָ ְׁש ִּמ ף הַ סוֹ ה ּבְ ּדָ קֻ נְ  ׁשיֵ  ַהִאםד. 

        

ְקנּו  ׁשּובֹוֵתיֶכם ּתַ ֵהְתֶאםֶאת ּתְ ֲחָון ּבְ   .ַלּמַ
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  ?תֶר ּבֶ ְח ּמַ ת ּבַ בוֹ ּוׁשים ְּת בִ ְת וֹ ד ּכיצַ ּכֵ 

  

  ַּבַּמְחֶּבֶרת  ַהְּׁשֵאלוֹתִׂשימּו   ְּכֵדי ַלֲענוֹת ַעל 

ָנה ֶׁשל ּוָרה ָהִראׁשוֹ ַּבּׁשֶאת ַהַּתֲאִרי  חַ ּוּלהַ מֵ  יקּוִּת עְ הַ  .א

 ;ַהַּמְחֶּבֶרת

  ;ַּבּׁשּוָרה ַהְּׁשִנָּיה רּוּפִּס ם הַ ת ֵׁש אֶ  יקּוִּת עְ הַ  .ב

 ;הלָ אֵ ְּׁש ת הַ ּלַ ת ִּמ אֶ  ׁשּגֵ ְד מַ ּבְ  ּויׁשּגִ ְד הַ  .ג

 ;הלָ אֵ ְּׁש ה לַ בָ ּוׁשְּת ת הַ ר אֶ ּוּפִּס ּבַ  ַהְדִּגיׁשּו .ד

 ;הינָ ִּק ה ַּת בָ ּוׁשת ְּת ֶר ּבֶ ְח ּמַ ּבַ  ִּכְתבּו .ה

  ;ִּפי ַהַּמֲחָון-ַבְתֶכם ַעלִּבְדקּו ֶאת ְּתׁשּו .ו

  

   

 

  ו תשע"אלֵ ְס ּכִ א' ּבְ 
  

  תלוֹ אֵ ְּׁש ת לַ בוֹ ּוׁשְּת                                           
  
   .ַחִּיים" "ָחֵפץ ּתֹוָרה ְּבַתְלמּוד א' ְּבִכָתה ֶנֶעְרָכה ַהֻחָּמׁש ְמִסַּבת. 1

    _________________________________________  
2 ._________________________________________  

    _________________________________________  
3. _________________________________________ 
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ּפּור.. א   ִקְראּו ֶאת ַהּסִ

ּורֹות.ב.  רּו ֶאת ַהׁשּ   ַמְסּפְ

נוּ ג.  ַמְדגֶּ  ַסּמְ ֻקּדֹות ֶאתׁש ּבְ ט.ַהמּ  ַהּנְ ּפָ ל ִמׁשְ סֹוף ּכָ   ֹוִפיעֹות ּבְ

  ףסֵ יוֹ ַהַּכּדּור ֶׁשל 

ק חֵ ׂשַ לְ  ָיָצא ףיֹוסֵ  .ַּכּדּור ָּגדֹול וֹ ּתְד ּלַ ם הֻ יוֹ ל לְ ּבֵ ִק  ףסֵ יוֹ 

ד עַ  ,ספַ תָ ק וְ ַר , זָ תוֹ ס אוֹ פַ תָ יר וְ וִ אֲ לַ  תוֹ ק אוֹ ַר א זָ ר. הּוּוּדּכַ ּבַ 

, רֹ ל ָאֵּק מַ  יֹוֵסףח ַק לָ  .ָּגבֹוּהַ  ץעֵ ּבְ ע ַק ְת ר נִ ּוּדּכַ הַ  םוֹ אְת ּפִ ׁשֶ 

ר בַ . עָ יחַ לִ צְ א ִה ַא  ֵמָהֵעץ, רּוּדּכַ ת הַ יד אֶ ִר הוֹ ה לְ ּסָ נִ 

 ,רּוּדּכַ ת הַ יד אֶ ִר הוֹ לְ  אם הּוה ּגַ ּסָ , נִ ֲחֵברוֹ  ָנָתןיוֹ ַּגם  ַּבָּמקֹום

 ם הּוּגַ ַא ָחַזר יֹוֵסף ֶׁשל ָאחד ׁשֶ ם עַ יהֶ נֵ ְׁש  ּוּכִח  .יחַ לִ צְ א ִה א 

  ְוהּוא הֹוִריד ֶאת ַהַּכּדּור ֵמָהֵעץ. ,ֵמַהְּיִׁשיָבה
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ט ּפָ ִלימּו ֶאת ַהִמׁשְ    :ד. ַהׁשְ

 __ ִמְׁשָּפִטים. -___ ׁשּורֹות וְ  ֵיׁש "ףסֵ יוֹ  "ַהַּכּדּור ֶׁשל ַּבִסּפּור

 ת. רֶ בֶּ חְ מַּ ת בַּ לוֹ אֵ שְּׁ ל הַ עַ  נוּ עֲ . ה

  ?וֹ ּתְד ּלַ ם הֻ יוֹ לְ  יֹוֵסףל ּבֵ ִק  המָ  .1

 ר?ּוּדּכַ ע הַ ַק ְת ן נִ יכָ הֵ  .2

 ר?ּוּדּכַ ת הַ יד אֶ ִר הוֹ לְ  יחַ לִ צְ א ִה י ִמ  .3

 ר? ּוּדּכַ ת הַ יד אֶ ִר הוֹ לְ  יחַ לִ צְ י ִה ִמ  .4

  

  ה  ינָ ִּק ה ַּת בָ ּוׁשת ְּת יבַ ִת כְ ן לִ וָ חֲ מַ 

  

  אן  /  ּכֵ            ?ֻהְׁשְמָטה הלָ אֵ ְּׁש ת הַ ּלַ ִמ  ַהִאםא. 

  אן  /  ּכֵ  ?הלָ אֵ ְּׁש ּבַ ם ֶׁש יּלִ ִּמ ל הַ ה עַ ָר זָ חֲ  ׁשיֵ  ַהִאםב. 

  אן  /  ּכֵ           ?טּפָ ְׁש ִמ ת ּבְ רוֹּדָ סֻ ים ְמ ּלִ ִּמ הַ  ַהִאםג. 

  אן  /  ּכֵ            ?טּפָ ְׁש ִּמ ף הַ סוֹ ה ּבְ ּדָ קֻ נְ  ׁשיֵ  ַהִאםד. 
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  ר?ּכֵ זְ ַאְמ  הּומַ 

א" ה "הוּ לָּ מִּ ה הַ יעָ פִ מוֹ  30ד וּ מּ עַ בְּ " יֹוֵסףל ר שֶׁ וּ דּ כַּ "הַ  רוּ פּ סִּ בַּ 

ע   .הּ תָ אוֹ  וּ וּ וּ וּ ישישישישגִּ גִּ גִּ גִּ דְ דְ דְ דְ הַ הַ הַ הַ  .יםמִ עָ פְּ  ַאְרּבַ

  ,מוֹ ת ְׁש ב אֶ ּתֹ כְ י לִ לִ ּבְ  הּויׁשֶ ִמ  נּוה לָ יָר ּכִ זְ " מַ אהּוה "ּלָ ִּמ הַ 

  .רּכֵ זְ ַאְמ את ֵר ְק נִ  זוֹ ה ּכָ ּלָ ן ִמ כֵ לָ 

  

  ק?ַר י זָ ִמ  -" ...קַר זָ  אהּוב: "תּוּכָ  2ה ָר ּוׁשּבְ 

  ַדע.נֵ וְ  ,הָר ּוּׁשל הַ ת ּכָ א אֶ ָר ְק נִ 

  "יר...וִ אֲ ּבָ  תוֹ ק אוֹ ַר זָ  אהּור, ּוּדּכַ ק ּבַ חֵ ׂשַ לְ  ָיָצא יוֵֹסף"

  ָזַרק. יוֵֹסף ?קַר י זָ ִמ 

  

  ה? ּסָ י נִ ִמ  – "...אהּום ה ּגַ ּסָ ב : "נִ תּוּכָ  6ה ָר ּוׁשּבְ 

  ַדע.נֵ וְ  ,הָר ּוּׁשל הַ ת ּכָ א אֶ ָר ְק נִ 

  "יד...ִר הוֹ לְ  אהּום ה ּגַ ּסָ , נִ רוֹ בֵ חֲ  יוָֹנָתןַּגם ר בַ "עָ 

  ִנָּסה. יוָֹנָתןה? ּסָ י נִ ִמ 
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  "יח...לִ צְ א ִה א הּום ּגַ ַא ב : "תּוּכָ  7ה ָר ּוׁשּבְ 

ֵאָלה ,3 – 6ת רוֹ וּ שׁ ֶאת  אוּ רְ קִ ? יחַ לִ צְ א ִה י ִמ  ְ   .ַוֲענּו ַעל ַהׁשּ

    ? יחַ לִ צְ א ִה י ִמ 

  "ר...ּוּדּכַ ת הַ יד אֶ ִר הוֹ  אהּו"וְ  :בתּוּכָ  7ה ָר ּוׁשּבְ 

ֵאָלה ,6– 7ת רוֹ וּ שׁ ֶאת  אוּ רְ קִ יד? ִר י הוֹ ִמ  ְ   .ַוֲענּו ַעל ַהׁשּ

  יד ? ִר י הוֹ ִמ 

    

 ,רּכֵ זְ ַאְּמ הַ  סִמְתַיחֵ ְלִמי אוֹ ְלָמה  יןבִ הָ ים לְ צִ רוֹ נּור ָאֶׁש אֲ ּכַ 

יו נָ פָ (לְ  ת לוֹ בוֹרוֹ ְּק ת הַ רוֹּוּׁשת הַ ב אֶ יטֵ א הֵ רֹ ְק לִ  יִר צָ 

  !יו)ָר חֲ ַאוְ 

ּפּור םתֶּ שְׁ גַּ דְ הִ ר שֶׁ כֵּ זְ אַ ל מְ ל כָּ עַ מֵ  ּסִ   .ִמְתַיֵחסא הוּ  ְלִמי ְתבוּ , כִּ ּבַ

  ".תוֹ אוֹ" :םיִ מַ עֲ ּפַ  יעַ פִ וֹ ּמף הַ סָ ר נוֹ ּכֵ זְ ַאְמ ֵיׁש ר ּוּפִּס ּבַ 

ֶצַבע  שׁ גֵּ דְ מַ ר בְּ כֵּ זְ אַ מְּ ת הַ אֶ  וּ וּ וּ וּ ישׁ ישׁ ישׁ ישׁ גִּ גִּ גִּ גִּ דְ דְ דְ דְ הַ הַ הַ הַ    ר.חֵ אַ ּבְ

ִטים. ּפָ ׁשְ ִלימּו ֶאת ַהּמִ   ַהׁשְ

  .                        ת רוֹ ּוׁשּבְ  יעַ פִ " מוֹ ֹתואוֹ ר "ּכֵ זְ ַאְּמ הַ 

  .                       לַ  ִהיא ֹ"אוֹתו"ה ּלָ ה ַּבִּמ נָ ּוָ ַהּכַ 
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  . ִקְראּו אֹוָתם.יםרִ וּ פּ י סִ נֵ ם שְׁ יכֶ נֵ פְ לִ 

    1ר ּוּפִס 

 ְמַטֶּפֶלת ָיֵעל .ְנַתְנֵאל הּוא ָהָאח ֶׁשל ַהֵּׁשם .ןטָ ח ָק ָא ׁשיֵ  ְלָיֵעל

ָלרּוץ  ְצִריָכה ָיֵעלוְ  ׁשֹוָבב ָּגדֹול, ְנַתְנֵאל. ָּכל יֹום ִּבְנַתְנֵאל

  .ְלִאּבּוד ֵיֵל א ֶׁשְּנַתְנֵאל ְּכֵדי, ְנַתְנֵאלַאֲחֵרי 

  2ר ּוּפִס 

 ָּכל ְּבָאִחיהָ  ְמַטֶּפֶלת ִהיא .ְנַתְנֵאל מוֹ ְׁש ּו ןטָ ָק  חָא ׁשיֵ  ֵעליָ לְ 

  .ְלִאּבּוד ֵיֵל א ֶׁשהּוא ְּכֵדי, ַאֲחָריו ָלרּוץ ְצִריָכה ְוִהיא ,יֹום

  ? ְלַדְעְּתֶכם ,יֹוֵתר ַּתִּקין ִסּפּור ֵאיֶזה

יפוּ  ׁשּוָבה ֶאת ַהּקִ   2ר ּוּפִס      /   1 ִסּפּור   .ַהּתְ

   ?עַ ּוּדמַ 

  

  ?מֹותַהּׁשֵ  יםיעִ פִ ים מוֹ ִמ עָ ה ּפְ ּמָ ּכַ 

 מֹוִפיעַ  ָיֵעל_____ ְּפָעִמים, ְוַהֵּׁשם  ְנַתְנֵאלמֹוִפיַע ַהֵּׁשם  1 ְּבִסּפּור

                ____ ְּפָעִמים.

 מֹוִפיעַ  ָיֵעל_____ ְּפָעִמים, ְוַהֵּׁשם  ְנַתְנֵאלמֹוִפיַע ַהֵּׁשם  2 ְּבִסּפּור

                    ם.____ ְּפָעִמי

  מֹות? ִּבְמקֹום ַהּׁשֵ  2לּו ִמִּלים מֹוִפיעֹות ְּבִסּפּור יאֵ 

  ַהְדִּגיׁשּו ֶאת ַהִּמִּלים ַהָּללּו. 

  ִאם ָּכ, ֵאיֶזה ִסּפּור ַּתִקין יֹוֵתר? 

  2ִסּפּור   /   1ִסּפּור   ֶאת ַהְּתׁשּוָבה  ַהִּקיפּו
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ּפּור. ּפּור.א. ִקְראּו ֶאת ַהּסִ ּפּור.א. ִקְראּו ֶאת ַהּסִ ּפּור.א. ִקְראּו ֶאת ַהּסִ         א. ִקְראּו ֶאת ַהּסִ

  ת.רוֹ וּ שּׁ ת הַ אֶ  רוּ רוּ רוּ רוּ פְּ פְּ פְּ פְּ סְ סְ סְ סְ מַ מַ מַ מַ ב. ב. ב. ב. 

  ַהְּמַׂשְּמחוֹת

 ָׂשָרהוְ  ,ְּבִגיָטָרה ְלַנֵּגן לֹוֶמֶדת ָרֵחל. ְּתאֹומֹות ֵהן ָרהְוׂשָ  ָרֵחל

  :ָׂשָרהלְ  ָרֵחל ָאְמָרה ַהָּיִמים ְּבַאַחד .ְּבאֹוְרָגן ְלַנֵּגן לֹוֶמֶדת

 ֲאַנֵּגן יַוֲאנִ  ,ָּבאֹוְרָגן ְּתַנְּגִני ַאְּת ? ִנּגּון ְּבַיַחד ָנִכין אּוַלי"

 ָרֵחללְ  ִנְּגָׁשה ִהיא .ִּבְנָין ְּבאֹותוֹ  ָּגָרה ַחִּני ַּגם .ְּבִגיָטָרה"

 ְלִהְצָטֵרף אּוַכל ַהִאם .ָלִׁשיר יֹוַדַעת "ֲאִני :ְוָאְמָרה ָׂשָרהלַ וְ 

 ְוָלִׁשיר ְלַנֵּגן ְּכֵדי ְלִהָּפֵגׁש ְׁשלֹוְׁשָּתן ִהְתִחילּו "?ֶׁשָּלֵכן ַלִּנּגּון

 ֵהִביָאה ,ַחִּני ֶׁשל ַהְּקַטָּנה ֲאחֹוָתּה ,תרּו ֹזאת ְמָעהׁשָ  .ְּבַיַחד

 ."ןִאְּתכֶ  ְלַנֵּגן רֹוָצה ֲאִני "ַּגם :ְוָאְמָרה ֶׁשָּלּה ַהָּגדֹול ַהֹּתף ֶאת

 ַהֲחֵברֹות ִנְפָּגׁשֹות ַהָּצֳהַרִים ִלְפֵני ְׁשִליִׁשי יֹום ְּבָכל ֵמָאז

 ַמֲאִזינֹות ַוֲחֵברֹוֵתיֶהן ,ְוָׁשרֹות ֹותְמַנְּגנ, ָׂשָרהוְ  ָרֵחל ֶׁשל ְּבֵביָתן

        .ָלֶהן
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ת אֶ ה וְ לָ אֵ שְּׁ ת הַ וֹ לּ ת מִ אֶ  שׁ גֵּ דְ מַ בְּ  וּ וּ וּ וּ ישׁ ישׁ ישׁ ישׁ גִּ גִּ גִּ גִּ דְ דְ דְ דְ הַ הַ הַ הַ וְ  ,תלוֹ אֵ שְּׁ ת הַ אֶ  ִקְראוּ 

  ר.וּ פּ סִּ ת בַּ בוֹ וּ שׁ תְּ הַ 

יָנה.ת לוֹ אֵ שְּׁ ל הַ עַ  נוּ נוּ נוּ נוּ עֲ עֲ עֲ עֲ     ד. ד. ד. ד.  ּקִ צּוָרה ּתַ  ּבְ

 ?   ְוָׁשרֹות ֹותֶׁשְּמַנְּגנ ַהֲחֵברֹות ַאְרַּבע ֵהן ִמי  .1

_________________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________  

  ?ְוָלִׁשיר ְלַנֵּגן יְּכדֵ  ַהֲחֵברֹות ִנְפָּגׁשֹות ָמַתי  .2

_________________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________  

ׁשּובֹוֵתיֶכם  ה.  ְדקּו ֶאת ּתְ ה.-ַעל ּבִ ַמּטָ ּלְ ֲחָון ׁשֶ י ַהּמַ  ּפִ

        ה ה ה ה ינָ ינָ ינָ ינָ קִּ קִּ קִּ קִּ ה תַּ ה תַּ ה תַּ ה תַּ בָ בָ בָ בָ וּ וּ וּ וּ שׁ שׁ שׁ שׁ ת תְּ ת תְּ ת תְּ ת תְּ יבַ יבַ יבַ יבַ תִ תִ תִ תִ כְ כְ כְ כְ ן לִ ן לִ ן לִ ן לִ וָ וָ וָ וָ חֲ חֲ חֲ חֲ מַ מַ מַ מַ 

תַהִאם ַהִאם ַהִאם ַהִאם א. א. א. א.  תִמּלַ תִמּלַ תִמּלַ ְמָטה?    ההההלָ לָ לָ לָ אֵ אֵ אֵ אֵ שְׁ שְׁ שְׁ שְׁ הַ הַ הַ הַ     ִמּלַ ְמָטה?ֻהׁשְ ְמָטה?ֻהׁשְ ְמָטה?ֻהׁשְ         אאאאן  /  לֹ ן  /  לֹ ן  /  לֹ ן  /  לֹ כֵּ כֵּ כֵּ כֵּ                                             ֻהׁשְ

        אאאאן  /  לֹ ן  /  לֹ ן  /  לֹ ן  /  לֹ כֵּ כֵּ כֵּ כֵּ                 ????ההההלָ לָ לָ לָ אֵ אֵ אֵ אֵ שְּׁ שְּׁ שְּׁ שְּׁ בַּ בַּ בַּ בַּ ם שֶׁ ם שֶׁ ם שֶׁ ם שֶׁ יייילִּ לִּ לִּ לִּ מִּ מִּ מִּ מִּ ל הַ ל הַ ל הַ ל הַ ה עַ ה עַ ה עַ ה עַ רָ רָ רָ רָ זָ זָ זָ זָ חֲ חֲ חֲ חֲ     שׁ שׁ שׁ שׁ יֵ יֵ יֵ יֵ     ַהִאםַהִאםַהִאםַהִאםב. ב. ב. ב. 

        אאאאן  /  לֹ ן  /  לֹ ן  /  לֹ ן  /  לֹ כֵּ כֵּ כֵּ כֵּ                                         ????טטטטפָּ פָּ פָּ פָּ שְׁ שְׁ שְׁ שְׁ מִ מִ מִ מִ ת בְּ ת בְּ ת בְּ ת בְּ רוֹ רוֹ רוֹ רוֹ דָּ דָּ דָּ דָּ סֻ סֻ סֻ סֻ ים מְ ים מְ ים מְ ים מְ לִּ לִּ לִּ לִּ מִּ מִּ מִּ מִּ הַ הַ הַ הַ     ַהִאםַהִאםַהִאםַהִאםג. ג. ג. ג. 

        אאאאן  /  לֹ ן  /  לֹ ן  /  לֹ ן  /  לֹ כֵּ כֵּ כֵּ כֵּ                                     ????טטטטפָּ פָּ פָּ פָּ שְׁ שְׁ שְׁ שְׁ מִּ מִּ מִּ מִּ ף הַ ף הַ ף הַ ף הַ סוֹ סוֹ סוֹ סוֹ ה בְּ ה בְּ ה בְּ ה בְּ דָּ דָּ דָּ דָּ קֻ קֻ קֻ קֻ נְ נְ נְ נְ     שׁ שׁ שׁ שׁ יֵ יֵ יֵ יֵ     ַהִאםַהִאםַהִאםַהִאםד. ד. ד. ד. 



37 

 

ש   ו. ַמְדּגֵ יׁשּו ּבְ ּפּורַהְדּגִ ּסִ ֶהם  ּבַ ש ּבָ ּיֵ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ּדּו ּדּו ּדּו ּדּו ֶאת ּכָ

יחַ  יחַ ׂשִ יחַ ׂשִ יחַ ׂשִ   . ׂשִ
  ימּוִׂש      

   .ים ֵּביֵניֶהםׂשֹוֲחִח נֹוָצר ֵּבין ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ַהְּמ  יחַ ִׂש -ּוּד  

  ְמַסְּמִנים ְּבֵמְרָכאֹות  ,ֵהם אֹוְמִרים ֶזה ָלֶזהה ׁשֶ ֶאת מָ    

  "                     " 

ה, תבוֹ וּ שׁ תְּ ן הַ סַ חְ מַ בְּ  ָעְזרוּ ָעְזרוּ ָעְזרוּ ָעְזרוּ הֵ הֵ הֵ הֵ   ....זזזז ַמּטָ ּלְ  הידקִ פְ ה תַּ מָ  בוּ תְ כִ וְ  ׁשֶ

  .ֲחֵבָרהל ל כָּ שֶׁ 

    -  ָרֵחל

  

   – ָׂשָרה

  

     –ַחִּני

  

   – תרּו

  

   ת:בוֹ ּוׁשְּת ן הַ סַ ְח מַ 

  ל, דוֹ ף ּגָ תֹ ּבְ  פתפֵ תוֹ , ְמ ָׂשָרה

  .ןגָ ְר אוֹ ּבְ  ְמַנֶּגֶנתה, ָר יטָ גִ ּבְ  ְמַנֶּגֶנת
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יׁשּו אֹוָתם. ,יםרִ כְּ זְ אַ מְּ ת הַ אֶ  הוּ הוּ הוּ הוּ זַ זַ זַ זַ         ....חחחח  ְוַהְדּגִ

  "...ןכֶ ְּת ִא ן ּגֵ נַ לְ  רֹוָצהי נִ ם אֲ "ּגַ  :בתּוּכָ  8ה ָר ּוׁשּבְ   . 1

  ?ןכֶ ְּת ִא ה ּלָ ִּמ ה ּבַ נָ ּוָ ּכַ י הַ ִמ לְ    

  ָרֵחלּולְ  ָׂשָרהלַ   . א

 תיִ ּבַ י הַ דֵ לְ יַ לְ   . ב

 ּוְלַחִּני ָרֵחללְ , ָׂשָרהלַ   . ג

  .ןהֶ לָ ה ּלָ ִּמ ה הַ יעָ פִ ה מוֹ נָ רוֹ חֲ ַאה הָ ָר ּוּׁשּבַ   . 2

  ?ןהֶ לָ ה ּלָ ִּמ ה ּבַ נָ ּוָ ּכַ י הַ ִמ לְ    

  ִּבְנָיןהַ  ִלְבנֹות  . א

 יםִר ּיָ ּדַ ל הַ כָ לְ   . ב

 ְוָׁשרֹות ַנְּגנֹותֶׁשְּמ  ַלֲחֵברֹות  . ג

  ."ֶׁשָּלּהל דוֹ ּגָ ף הַ ּתֹ ת הַ אֶ  "ֵהִביָאהב: תּוּכָ  8ה ָר ּוׁשּבְ   . 3

  ?ֶׁשָּלּה ַּבִּמָּלה ַהַּכָּוָנה ְלִמי  

  ְלַחִּני  א.

  ָרֵחללְ   ב.

  ְלרּותג.    
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        .רוּ פּ סִּ ת הַ אֶ  אוּ רְ א. קִ 

רוּ . ב ּורֹות ֶאת ַמְסּפְ ּפּור ַהׁשּ ּסִ   .ּבַ

   .תלוֹ אֵ שְּׁ ל הַ עַ  נוּ עֲ . ג

  ?ֵלָאה ָּבְכָתה ַמּדּועַ 

 ְלַיד ַּבִּגָּנה ,ְוִרְבִקי ָׂשִרי ,ֲחֵברֹוֶתיהָ  ִעם ְלַׂשֵחק ָיְצָאה ֵלָאה 

 ָרָצה, ַהְּכֻחָּלה ַלַּנְדֵנָדה ִראׁשֹוָנה ְלַהִּגיעַ  ֵלָאה ָרְצָתה. ַהַּבִית

 ְמֹאד ָלּה ָּכֲאָבה ָהֶרֶגל .ַרְגָלּה ֶאת ּוָפְצָעה ְוָנְפָלה ָמֲעָדה, ַמֵהר

 ְוִחְּבָקה ִלְּטָפה ,ָׂשִרי ֶׁשל ִאָּמא ָּבָאה. ִלְבּכֹות ִהְתִחיָלה ְוִהיא

 ַיְלָּדה ַאְּת , ֵלָאה ,ִּתְבִּכי ל"ַא :ָלּה ְוָאְמָרה ֵלָאה ֶאת

 ֲחֵברֹוֶתיהָ  ִעם ֵלָאה ָיְׁשָבה ."ְּבָקרֹוב ַיֲעֹבר ַהְּכֵאב .ַמְקִסיָמה

 ָחְזרּו, ָחַלף ַהְּכֵאב ַּכֲאֶׁשר .ּוׂשֹוֲחח ְוַיַחד ,ַהַּסְפָסל ַעל

 ֶאת ְוִכְּבָדה יָׂשִר  ֶׁשל ְלִאָּמא הֹוְדָתה ֵלָאה. ְלַׂשֵחק ַהֲחֵברֹות

  .ְּבִכיָסּה ֶׁשָהיּו ַּבַּמְמָּתִקים ֻּכָּלם
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 ק?חֵ ׂשַ לְ  ֵלָאהה ָאְצ י יָ ם ִמ עִ  .1

          

 ?ֵלָאהלְ ה ָר ה ָק מָ  .2

          

 ?ֵלָאהלְ  ָעַזר ִמי .3

          

 ?ָעַבר ֶׁשַהְּכֵאב רְלַאחַ  ֵלָאה ִהְתַנֲהָגה ֵּכיַצד .4

  

  ?4 ְּבׁשּוָרה ִהיא ַּבִּמָּלה ַהַּכָּוָנה ְלִמי.   5

  

  ?5 ְּבׁשּוָרה הלָ  ַּבִמָּלה ַהַּכָּוָנה ְלִמי.  6

   

  :לְ  ִהיא 3 ְּבׁשּוָרה ָלה ַּבִמָּלה ַהַּכָּוָנה. 7

  ֵלָאה. א    

  ָׂשִרי. ב    

  ָׂשִרי ֶׁשל ִאָּמא. ג    
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  הבָ ֵק נְ ר ּוכָ זָ 

ת וֹ ּבַר ת וֹ ּלעֻ א ּפְ צֹ ְמ ל לִ כַ " נּו?ַמּדּוַע ָּבְכָתה ֵלָאה"ר ּוּפִּס ּבַ 

  . הבָ קֵ נְ  צּוַרתּבְ ת וֹ ּלעֻ ּפְ  ןה הֵ ּלֶ . אֵ תנוֹ ּבָ ת וֹ ׂשעוֹ ׁשֶ 

 אוֹ  ֵלָאהי דֵ יְ -לעַ  וּ שׂ עֲ נַּ ת שֶׁ וֹ לּ עֻ פְּ ל הַ ת כָּ אֶ  שׁ גֵּ דְ מַ בְּ  וּ וּ וּ וּ ישׁ ישׁ ישׁ ישׁ גִּ גִּ גִּ גִּ דְ דְ דְ דְ הַ הַ הַ הַ   . 1

א ְיֵדי-ַעל ל ִאּמָ ִרי ׁשֶ   .ׂשָ

  ת.רֶ בֶּ חְ מַּ ת לַ וֹ לּ עֻ פְּ ת הַ אֶ  יקוּ יקוּ יקוּ יקוּ תִּ תִּ תִּ תִּ עְ עְ עְ עְ הַ הַ הַ הַ   . 2

  ימּוִׂש 

ץ מָ ָק ת ּבְ מוֹ ּיְ ַּת ְס ִמ  ,םֶּת ְק ַּת עְ הֶ ה ֶׁש בָ ֵק נְ  צּוַרתת ּבְ וֹ ּלעֻ ּפְ ל הַ ּכָ 

  ."תֶק תֶ וֹ ׁש"א "הֵ בְ ּו

ת וֹ לּ עֻ פְּ  – ררררכָ כָ כָ כָ זָ זָ זָ זָ     צּוַרתצּוַרתצּוַרתצּוַרתלְ לְ לְ לְ ת וֹ לּ עֻ פְּ ל הַ ת כָּ אֶ  ךְ פֹ הֲ ה לַ סֶּ נַ ו נְ שָׁ כְ עַ   . 3

ים שֶׁ    .יםיםיםיםנִ נִ נִ נִ בָּ בָּ בָּ בָּ עֹוׂשִ

  > ִּכֵּבד- הִּכְּבדָ    

  > ִסֵּפר- הִסְּפָר   

  > ָיַׁשן- הָיְׁשנָ   

  > ָּכַתב-  הָּכְתבָ    



42 

 

  ה.מָ גְ דֻּ י הַ פִ ה לְ לָ בְ טַּ ת הַ אֶ     ימוּ ימוּ ימוּ ימוּ לִ לִ לִ לִ שְׁ שְׁ שְׁ שְׁ הַ הַ הַ הַ 

  הבָ קֵ נְ  צּוַרתת ּבְ וֹ ּלעֻ ּפְ   רכָ זָ  צּוַרתת ּבְ וֹ ּלעֻ ּפְ 

  הָאצְ יָ   אצָ יָ :  המָ גְ ּדֻ 

  המָ לְ חָ   

  המָ ׂשָ   

    ִקֵּבל

    ליִח ְת ִה 

  הפָ ְּט לִ   

  הָק ּבְ ִח   

    ָאַמר

  

ְבָלה ּטַ ְפֵניֶכם ּבַ ּלִ ים ׁשֶ ּפּור ִמּלִ חֹות" ֵמַהּסִ ּמְ ׂשַ חֹותַהּמְ ּמְ ׂשַ חֹותַהּמְ ּמְ ׂשַ חֹותַהּמְ ּמְ ׂשַ ַעּמּוד "ַהּמְ  35 ּבְ

ים ֶאת ִקְראוּ ִקְראוּ ִקְראוּ ִקְראוּ  ּלִ קֹול ַהּמִ ִלימוּ , ָרם ּבְ ְבָלה ֶאת ְוַהׁשְ   .ַהּטַ

  ה   בָ קֵ נְ   ר   כָ זָ 

  ָּגָרה  ָּגר

  ֶדתלֹומֶ   

  ִנְּגָׁשה  

  ָאְמָרה  

  ֵהִביָאה  
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  ָיִחיד ְוַרִּבים
  

ֻעּלֹות    ִׂשימּו           ֻעּלֹותּפְ ֻעּלֹותּפְ ֻעּלֹותּפְ ה ַרק ָאָדם ֶאָחד,    ּפְ עֹוׂשֶ ה ַרק ָאָדם ֶאָחד,ׁשֶ עֹוׂשֶ ה ַרק ָאָדם ֶאָחד,ׁשֶ עֹוׂשֶ ה ַרק ָאָדם ֶאָחד,ׁשֶ עֹוׂשֶ         ׁשֶ

צּוַרת      ֵהןֵהןֵהןֵהן                                         ֻעּלֹות ּבְ צּוַרת  ּפְ ֻעּלֹות ּבְ צּוַרת  ּפְ ֻעּלֹות ּבְ צּוַרת  ּפְ ֻעּלֹות ּבְ         ....ָיִחידָיִחידָיִחידָיִחידּפְ

ֻעּלֹות                                         ֻעּלֹותּפְ ֻעּלֹותּפְ ֻעּלֹותּפְ ים ַיַחד,     ּפְ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ים ּכַ עֹוׂשִ ים ַיַחד, ׁשֶ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ים ּכַ עֹוׂשִ ים ַיַחד, ׁשֶ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ים ּכַ עֹוׂשִ ים ַיַחד, ׁשֶ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ים ּכַ עֹוׂשִ         ׁשֶ

ֻעּלֹות    ֵהןֵהןֵהןֵהן                                         ֻעּלֹותּפְ ֻעּלֹותּפְ ֻעּלֹותּפְ צּורַ     ּפְ צּורַ ּבְ צּורַ ּבְ צּורַ ּבְ ים    תתתתּבְ יםַרּבִ יםַרּבִ יםַרּבִ         ....ַרּבִ

ֻעּלֹותל ת כָּ ה אֶ לָ בְ טַּ לַ  יקוּ תִּ עְ הַ  ּפּור  םתֶּ שְׁ גַּ דְ הִ שֶׁ  ַהּפְ ּסִ ַמּדּוַע ַמּדּוַע ַמּדּוַע ַמּדּוַע "ּבַ

ְכָתה  ְכָתה ּבָ ְכָתה ּבָ ְכָתה ּבָ כֹון. "ההההאָ אָ אָ אָ לֵ לֵ לֵ לֵ ּבָ ּטּור ַהּנָ ֻעּלֹות נֹוָספֹות ּבַ בּו ּפְ ּתְ   .ּכִ

  ַרִּבים ְּפֻעּלֹות ְּבצּוַרת    ָיִחיד ְּפֻעּלֹות ְּבצּוַרת
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  קסּוי ּפִ נֵ ימָ ִס 
  

ּפּור. ּפּור.א. ִקְראּו ֶאת ַהּסִ ּפּור.א. ִקְראּו ֶאת ַהּסִ ּפּור.א. ִקְראּו ֶאת ַהּסִ                                                 א. ִקְראּו ֶאת ַהּסִ
  אּמָ ִא ה לְ גָ עּו

 ָסְבָתא ִעם ֶלֱאפֹות ֶהְחִליטּו ,ַהָּקָטן ָאִחיהָ  ּומֹויִׁשי ִרְבִקי

  .ִאָּמא ֶׁשל ֻהַּלְדָּתּה יֹום בֹודכְ לִ  עּוָגה

  .ַמְתִאים ַמְתּכֹון ּוָבֲחרּו ַהַּמְתּכֹוִנים ְּבֵסֶפר ִעְּינּו ֵהם

, ֶקַמח: ְּבַמְתּכֹון ָּכתּוב ֶׁשָהָיה ְּכִפי ֲהֳחָמִרים ֶאת ֵהִכינּו םהֵ 

 ֹּכל ֶאת ִהְכִניָסה ִרְבִקי. ְוָקָקאוֹ  ַמִים ,ֶׁשֶמן, ֵּביִצים, ֻסָּכר

 ְלַאט אֹותוֹ  ְוִהְפִעיָלה ַהַחְׁשַמִּלי ַלְּמַעְרֵּבל ֲהֳחָמִרים

 ַהַּתֲעֹרֶבת ֶאת הֲאִפּיָ  ְלַתְבִנית ָיַצק מֹויִׁשי. ּוִבְזִהירּות

 ָסְבָתא. ַלַּתּנּור ִּבְזִהירּות ַהַּתְבִנית ֶאת ְוִהְכִניס ,ֶׁשּנֹוְצָרה

 ָהעּוָגה ֶאת הֹוִציאּו ָׁשָעה ַּכֲעֹבר. ַהַּתּנּור ֶאת ִהְדִליָקה

  .'טֹוב ַמָּזל' ָעֶליהָ  ְוָכְתבּו אֹוָתּה ִקְּׁשטּו, ֵמַהַּתּנּור

 ִאָּמא. ָהעּוָגה ֶאת ָלּה ִהִּגיׁשּו ֵהם ,הַהַּבְיתָ  ִהִּגיָעה ְּכֶׁשִאָּמא

 ֶׁשִּקַּבְלִּתי ְּביֹוֵתר ַהָּיָפה ַהַּמָּתָנה "זוֹ  :ְוָאְמָרה ְמֹאד ָׂשְמָחה

  !"ּתֹוָדה, ֻהַּלְדִּתי ְליֹום

  

  

  

  

 



45 

 

רוּ ב.  ב.  ב.  ב.   ּורֹות ַמְסּפְ         ....ֶאת ַהׁשּ

 יךְ רִ אֲ תַּ הַ  תאֶ  יקיקיקיקתִּ תִּ תִּ תִּ עְ עְ עְ עְ הַ הַ הַ הַ לְ לְ לְ לְ  רוּ כְ ת. זִ רֶ בֶּ חְ מַּ ת בַּ לוֹ אֵ שְּׁ ל הַ עַ  נוּ נוּ נוּ נוּ עֲ עֲ עֲ עֲ         ג. ג. ג. ג. 

בלִ לִ לִ לִ ר וְ וּ פּ סִּ ם הַ ת שֵׁ אֶ וְ    !שׁ גֵּ דְ מַ בְּ     רוּ רוּ רוּ רוּ זְ זְ זְ זְ עָ עָ עָ עָ הֵ הֵ הֵ הֵ ת. ינוֹ קִּ ת תַּ בוֹ וּ שׁ תְּ  ְכּתֹ

 

  ה?גָ ת עּופוֹ אֱ לֶ  ּומֹויִׁשי ִרְבִקי יטּולִ ְח הֶ  עַ ּוּדמַ    .1

  ה?גָ ּועת הָ נַ כָ הֲ ים ּבַ ִד לָ ּיְ ר לַ זַ י עָ ִמ    .2

  ה?גָ ּועת הָ נַ כָ הֲ לַ  ּוׁשְּמ ַּת ְׁש ים ִה ִר מָ חֳ  ְּבֵאילּו  . 3

  ?ָהעּוָגהה תָ אֲ ְר נִ  יאֵ   . 4

  ?ָהעּוָגהת ה אֶ תָ אֲ ָר ר ׁשֶ חַ ַאא לְ ּמָ ה ִא ָר ְמ ה ָאמָ   . 5

ֲחרוּ     . . . . דדדד ֲחרוּ ּבַ ֲחרוּ ּבַ ֲחרוּ ּבַ כֹוָנהה בָ וּ שׁ תְּ ת הַ אֶ     ּבַ   .ַהּנְ

  ה?נָ ּוָ ּכַ י הַ ִמ . לְ םהֵ ה ּלָ ִּמ ה הַ יעָ פִ מוֹ  3ה ָר ּוׁשּבְ  .1

  ּוְלמֹויִׁשי ְלִרְבִקיא. 

 אתָ בְ סָ לְ ּו ְלמֹויִׁשי, ְלִרְבִקיב. 

 אּמָ ִא לְ א ּותָ בְ סָ לְ  ,ְלמֹויִׁשי, ְלִרְבִקיג. 
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  ."יהָ לֶ עָ  בּוְת כָ וְ  ּהתָ אוֹ טּוְּׁש "ִק  :בתּוּכָ  10 ְּבׁשּוָרה .2

  ר ?ּבָ דֻ י ְמ ִמ ּבְ    

  אּמָ ִא ּבְ  .א

 אתָ בְ סָ ּבְ     .ב

  עּוָגהּבָ     .ג

   .ם"יִ תַ ּדָ קֻ "נְ  :בּוׁשן חָ ימָ ד ִס מַ לְ נִ 

   ,ילִ לָ ם ּכְ ֵׁש  טֵר פָ ים לְ צִ רוֹ  נּור ָאֶׁש אֲ ּכַ 

  ים.ִט ָר ּפְ ל הַ ת ּכָ אֶ ִנְכֹּתב  ,  ַאֲחֵריֶהןםיִ תַ ּדָ קֻ נְ :  יוָר חֲ ַאְנַסֵּמן 

  1 המָ גְ ּדֻ 

 ,תחוֹ ּלָ צַ  :ֹאֶכלי לֵ ּכְ  יולָ עָ  נּוְמ ׂשַ וְ  ,ןחָ לְ ּׁשֻ ת הַ אֶ  נּוכְ ַר עָ 

  ). גלֵ זְ ּומַ ף ּכַ  ִּכיןסַ "ם (ּוּכסַ וְ ת רוֹ עָ ְק  ,ּכֹוסֹות

  2ה מָ גְ ּדֻ 

ים יפִ זִ ים, ְׁש ִס ּגָ ים, אַ ִח ּוּפַּת  :תרוֹ ּפֵ  לּוכְ ים ָאִד לָ ּיְ הַ 

  ים.בִ נָ עֲ וַ 

  3ה מָ גְ ּדֻ 

  .ׁשּגֵ ְד מַ ן ּורוֹ ּפָ ט, עִ : עֵ היבָ ִת י ּכְ לֵ ּכְ  ׁשר יֵ מָ לְ ַק ּבְ 
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ימוּ  ימוּ ׂשִ ימוּ ׂשִ ימוּ ׂשִ ר            ׂשִ ֲאׁשֶ רּכַ ֲאׁשֶ רּכַ ֲאׁשֶ רּכַ ֲאׁשֶ         : : : : ְלָפֵרטְלָפֵרטְלָפֵרטְלָפֵרט    רֹוִציםרֹוִציםרֹוִציםרֹוִצים    ּכַ

ה. . . . 1111 ִחּלָ הּתְ ִחּלָ הּתְ ִחּלָ הּתְ ִחּלָ ִנים, וּ , וּ , וּ , וּ ְלָפֵרטְלָפֵרטְלָפֵרטְלָפֵרט    רֹוִציםרֹוִציםרֹוִציםרֹוִצים    ָמהָמהָמהָמה    ֹוְתִביםֹוְתִביםֹוְתִביםֹוְתִביםכּ כּ כּ כּ     ּתְ ִניםְמַסּמְ ִניםְמַסּמְ ִניםְמַסּמְ ַתִים    ְמַסּמְ ַתִיםְנֻקּדָ ַתִיםְנֻקּדָ ַתִיםְנֻקּדָ             ;;;;ְנֻקּדָ

ל    ְלַאַחרְלַאַחרְלַאַחרְלַאַחר. . . . 2222 לּכָ לּכָ לּכָ ָפְרִטים    ההההִמלָּ ִמלָּ ִמלָּ ִמלָּ     ּכָ ּמְ ָפְרִטיםׁשֶ ּמְ ָפְרִטיםׁשֶ ּמְ ָפְרִטיםׁשֶ ּמְ ִנים    ׁשֶ ִניםְמַסּמְ ִניםְמַסּמְ ִניםְמַסּמְ         ;;;;ִסיקִסיקִסיקִסיקפְּ פְּ פְּ פְּ     ְמַסּמְ

ה    ְפֵניְפֵניְפֵניְפֵני. לִ . לִ . לִ . לִ 3333 ּלָ הַהּמִ ּלָ הַהּמִ ּלָ הַהּמִ ּלָ ְמקֹום    ָהַאֲחרֹוָנהָהַאֲחרֹוָנהָהַאֲחרֹוָנהָהַאֲחרֹוָנה    ַהּמִ ְמקֹוםּבִ ְמקֹוםּבִ ְמקֹוםּבִ ִסיק    ּבִ ִסיקּפְ ִסיקּפְ ִסיקּפְ         ו', ו', ו', ו',     ּכֹוְתִביםּכֹוְתִביםּכֹוְתִביםּכֹוְתִבים    ּפְ

ֶנת     ִהיאִהיאִהיאִהיא         ֶנתְמַסּמֶ ֶנתְמַסּמֶ ֶנתְמַסּמֶ זֶּהוּ     ְמַסּמֶ זֶּהוּ ׁשֶ זֶּהוּ ׁשֶ זֶּהוּ ׁשֶ ִריטהַ הַ הַ הַ     ׁשֶ ִריטּפְ ִריטּפְ ִריטּפְ         ;;;;ָהַאֲחרֹוןָהַאֲחרֹוןָהַאֲחרֹוןָהַאֲחרֹון    ּפְ

סֹוף. . . . 4444 סֹוףּבְ סֹוףּבְ סֹוףּבְ רּוט    ּבְ רּוטַהּפֵ רּוטַהּפֵ רּוטַהּפֵ ִנים    ַהּפֵ ִניםְמַסּמְ ִניםְמַסּמְ ִניםְמַסּמְ הנְ נְ נְ נְ     ְמַסּמְ הֻקּדָ הֻקּדָ הֻקּדָ         ....ֻקּדָ

  

ים ִד לָ ּיְ הַ ים ׁשֶ ִר מָ חֳ ל הֶ ת ּכָ ים אֶ ִט ְר פָ ר ְמ ּוּפִּס ּבַ  5-4 ֹותרּוׁשּבְ 

  .ינּוכִ הֵ 

 ,ַמחֶק  :ַּבַּמְתּכֹוןב תּוה ּכָ יָ הָ י ׁשֶ פִ ּכְ  ֶהֳחָמִריםת אֶ  ינּוכִ ם הֵ "הֵ 

  ".ָקָקאוֹ וְ  ִיםמַ  ,ֶמןׁשֶ  ,יִציםּבֵ  ,ָּכרסֻ 

  

ֶאת ם, יִ תַ דָּ קֻ נְּ ת הַ אֶ  שׁ גֵּ דְ ת מַ רַ זְ עֶ ר בְּ וּ פּ סִּ בַּ     וּ וּ וּ וּ ישׁ ישׁ ישׁ ישׁ גִּ גִּ גִּ גִּ דְ דְ דְ דְ הַ הַ הַ הַ   .1

  ט.פָּ שְׁ מִּ ף הַ סוֹ ה בְּ דָּ קֻ נְּ ֶאת הַ ו' וְ -ֶאת הים, יקִ סִ פְּ הַ 
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הוּ  ו' ,םיִ תַּ דָּ קֻ ב נְ תֹּ כְ לִ  רוּ רוּ רוּ רוּ כְ כְ כְ כְ זִ זִ זִ זִ ים. טִ פָּ שְׁ מִּ ת הַ אֶ  ימוּ ימוּ ימוּ ימוּ לִ לִ לִ לִ שְׁ שְׁ שְׁ שְׁ הַ הַ הַ הַ   . 2   .ְנֻקּדָ

  ,                    :ַמְמַּתִּקיםל כֹ אֱ ב לֶ הֵ י אוֹ נִ אֲ א. 

 .                 וְ                         

 _________________________    ְבָעה ָיִמיםֵיׁש ִׁש  עַ בּוּׁשָ ּבַ ב. 

  

    ים ִר בֵ חֲ ֵיׁש ִלי ַהְרֵּבה   . ג

  

        יל ְּפִריִטים ַרִּביםכִ מֵ י ּלִ ט ׁשֶ קּולְ ּיַ הַ  .ד

  

 ַרּבֹותת וֹ ּלעֻ ּפְ  ּומֹויִׁשי ִרְבִקיָעׂשּו " אּמָ ִא ה לְ גָ עּור "ּוּפִּס ּבַ       

, רּוחֲ , ּבָ ִעְּינּו, יטּולִ ְח : הֶ ּוׂשם עָ הֵ ׁשֶ  תוֹ ּלעֻ ם ּפְ יכֶ נֵ פְ לִ  .ְּבַיַחד

  . ּויׁשּגִ ִה וְ  בּוְת ּכָ  ,טּוְּׁש , ִק ינּוכִ הֵ 

  .וּ שׂ ם עָ הֵ ת שֶׁ וֹ לּ עֻ פְּ ל הַ ת כָּ אֶ  שׁ גֵּ דְ ת מַ רַ זְ עֶ ר בְּ וּ פּ סִּ בַּ  וּ וּ וּ וּ ישׁ ישׁ ישׁ ישׁ גִּ גִּ גִּ גִּ דְ דְ דְ דְ הַ הַ הַ הַ 

יׁשוּ     ––––    ִרְבִקיק ַר  ֶׁשָעְׂשָתהת וֹ ּלעֻ ּפְ  יׁשוּ ַהְדּגִ יׁשוּ ַהְדּגִ יׁשוּ ַהְדּגִ     ָצֹהב. עבַ צֶ בְּ  ַהְדּגִ

יׁשוּ     ––––    מֹויִׁשיק ַר  ֶׁשָעָׂשהה ּלָ עֻ ּפְ  יׁשוּ ַהְדּגִ יׁשוּ ַהְדּגִ יׁשוּ ַהְדּגִ   ָיֹרק.ע בַ צֶ בְּ  ַהְדּגִ

יׁשוּ  –אתָ בְ סָ  ַרקָעְׂשָתה ְּפֻעָּלה ׁשֶ  יׁשוּ ַהְדּגִ יׁשוּ ַהְדּגִ יׁשוּ ַהְדּגִ ֶצַבע ַהְדּגִ   .ָאֹדם ּבְ

יׁשוּ     – אּמָ ִא  קַר ָעְׂשָתה ְּפֻעָּלה ׁשֶ  יׁשוּ ַהְדּגִ יׁשוּ ַהְדּגִ יׁשוּ ַהְדּגִ ֶצַבע ַהְדּגִ ֹחל ּבְ   .ּכָ
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  ?רֵׁש ְק הֶ  וֹ ּתִמ ִמִּלים ֵּכיַצד ָנִבין 
  

  ֻמָּכרֹות.  -ֶכם ְמֻסָּמנֹות ִמִּלים אְפֵניַּבִּמְׁשָּפִטים ֶׁשּלִ 

ת.ה הַ לָּ מִּ ים לַ אִ תְ מַּ הַ  שׁ רוּ פֵּ ת הַ אֶ  רוּ חֲ בַּ   א.  ׁשֶ ְדּגֶ   ּמֻ

תִּ  ,םכֶ לָּ שֶּׁ ט מִ פָּ שְׁ מִ  רוּ בְּ חַ   ב.   ,תנֶ מֶּ סֻ מְּ ה הַ לָּ מִּ הַ  וֹ בּ ְהֶיה ׁשֶ

  .יפּו אֹוָתהּ ְוַהקִּ 

י ִּת עְ ּגַ ִה ׁשֶ . ּכְ ׁשתָ מּוי יִת יִ הָ  רֹ ה ָאָד בוֹ ם עֲ י יוֹ ֵר חֲ ַא  . 1

 .ִמָּיד חַ נּוי לָ ִּת כְ לַ הָ , התָ יְ ּבַ הַ 

  .בצּועָ  / ףיֵ עָ  / בעֵ ָר  : ׁשתָ מּו ָּלהֵּפרּוׁש ַהִּמ 

  :   נֹוָסף טּפָ ְׁש ִמ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  ר.עּוִּׁש לַ  ְלַאֵחרי ִּת ְד חַ י ּפָ ּכִ  ,ֶפרּסֵ הַ ת יבֵ לְ  יִּת זְ ּפַ ְח נֶ   . 2

  .יִּת ְׂש ּפַ ִח  / יִּת לְ הַ בְ נִ  / יִּת ְר הַ ִמ   :יִּת זְ ּפַ ְח נֶ ָּלה ֵּפרּוׁש ַהִּמ 

  : ָסףנוֹ  טּפָ ְׁש ִמ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  
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  ב.ֶר עֶ ת ּבָ עַ ַק וֹ ׁשוְ ר ֶק ּבֹ ת ּבַ חַ ַר זוֹ  הּמָ חַ הַ   . 3

  .חַ רּו / שמֶ ּׁשֶ  / הנָ בָ ּלְ  :הּמָ חַ  ָּלהֵּפרּוׁש ַהִּמ 

   :נֹוָסף טּפָ ְׁש ִמ    

  

  ה.ּלָ חֵ הֵ  ְוַההֹוָפָעה ,המָ ּבָ ל הַ אֶ ת אוֹּוׂשנְ  יּום הָ יִ ינַ עֵ ל הָ ּכָ   . 4

  .תעוֹ ְס נוֹ  / תוֹ ּכחַ ְמ  / תנוֹ ּוָ כֻ ְמ  :תאוֹ ּוׂשנְ ָּלה ֵּפרּוׁש ַהִּמ 

  : נֹוָסף טּפָ ְׁש ִמ 

  

  

ה ר מָ ֵר בָ לְ  ָּבא ַהּמֹוֶרה , ּטוְט קוֹ ְת ִה ים ִד לָ ּיְ ה הַ ָק סָ פְ הַ ּבַ   . 5

  .ָּכ-ָּכל יםִס עֲ וֹ ים ּכִד לָ ּיְ הַ  עַ ּוּדמַ ה ּוָר ָק 

  .טּוּפְ ְט ּפִ  / בּוָר  / קּוחֲ ִׂש  :טּוְט קוֹ ְת ִה ָּלה ֵּפרּוׁש ַהִּמ 

  :נֹוָסף טּפָ ְׁש ִמ 

  

  ד.ּוּבִא לְ  לֵ א אֵ י ׁשֶ ֵד י ּכְ ִד יָ ּבְ  הזָ חֲ ָאא ּמָ ִא   . 6

  .הזָ זָ  / הדָ חֲ ּפָ  / הסָ פְ ָּת  :הזָ חֲ ָא ָּלהֵּפרּוׁש ַהִּמ 

  :נֹוָסף טּפָ ְׁש ִמ 
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  .תוֹ אוֹ  סּוּפְ ְת ּיִ ׁשֶ  ׁשַׁש חָ א ים. הּוִר ְט וֹ ּׁשי הַ נֵ ּפְ ִמ  סנָ ב ּנָ ּגַ הַ   . 7

  .סּפַ ְת נִ  / חַר ּבָ  / סנֵ ה לְ ּכָ ִח  :סנָ ָּלה ֵּפרּוׁש ַהִּמ 

  .ׁשחָ  / דחַ ּפָ  / בׁשַ חָ  :ׁשַׁש חָ  ָּלהׁש ַהִּמ ֵּפרּו    

  :נֹוָסף טּפָ ְׁש ִמ 

  

ה אֶ ְר ּמַ הַ  .יםעִ בָ ל צְ לַ ְׁש ּבִ ת וֹ ּינִ ּלָ ּכַ הַ ָּפְרחּו ם ׁשֶ ּגֶ ר הַ חַ ַאלְ   . 8

  יב.ִה ְר מַ ה יָ הָ 

               /ַרִּבים יםעִ בָ צְ  :יםעִ בָ ל צְ לַ ְׁש  ַהֵּצרּוףֵּפרּוׁש 

  .יּלִ ׁשֶ ים עִ בָ צְ  / יםעִ בָ א צְ לְ 

  .קחוֹ ָר  / הפֶ ְה פֵ יְ  / םמֵ עֲ ׁשַ ְמ  :יבִה ְר מַ ָּלה ֵּפרּוׁש ַהִּמ 

  :נֹוָסף טּפָ ְׁש ִמ 

 

  

ַע ְלָאִחי ַהָּקָטן ִלְׂשֹר ֶאת ּיֵ סַ י ֶׁשאֲ ּנִ ָׁשה ִמּמֶ א ִּבְּק ִאּמָ   .9

  . ַנַעַליו

  .ׁשַבֵּק אֲ / ֹזרֶאעֲ / עּסַ אֶ  :עַ ּיֵ סַ אֲ ֵּפרּוׁש ַהִמָּלה 

  :ָסףנוֹ  טּפָ ְׁש ִמ 

  

 



52 

 

 

. 

  ַהְׁשָלַמת ִמְׁשָּפִטים

לִּ  יקּו ִמּתֹוְך ַמְחַסן ַהּמִ ה ַהֲחֵסָרה.ַהְעּתִ ּלָ   ים ֶאת ַהּמִ

  ט. ּפָ ְׁש ִּמ ים לַ ִא ְת הַ ה לְ יכָ ִר צְ  רּוחֲ בְ ִּת ה ׁשֶ ּלָ ִּמ הַ    ִׂשימּו       

  

 ֶׁשָאְבדּו                        . ַּבַּלְיָלה ְלַצֵּיראֹוֶהֶבת  ִּדיָנה  .1

  .ַהְּצָבִעים ָּכל ָלּה

  

  

  לֹון ֶׁשָּקנּו לֹו ִהְתּפֹוֵצץ.ַהּבָ       ָהָיה ָעצּוב, ַיֲעֹקב  .2

  

  

  ֶאת ָהֲעִפיפֹון ַלָּׁשַמִים.       ַהַּיְלָדה   .3

    

  

  ִּכי ַהָּים  ,ַהַּמִּציל הֹוִדיַע ֶׁשָאסּור ְלִהָּכֵנס ַלַּמִים  .4

  

  

 ָיְׁשָנה        ָלְמָדה      ָחְלָמה   ָרְצָתה        

 ֲאָבל       ַעל        ִּכי        ַאֲחֵרי

 ֶחֶקת        ָעָפה         ְמִעיָפה        רֹוֶדֶפתְמׂשַ 

 ָּכֹחל        ֲעֻמִּקים        סֹוֵער        ָקִרים

 המָ גְ דֻ 
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ָהְיָתה  ָהִרְצָּפה          ִאָּמא ָׁשְטָפה ֶאת ָהִרְצָּפה  .5

  ְמלְֻכֶלֶכת.

  

    

  ֶהְחֵּבאִתי ֶאת ֻקְפַסת ַהַהְפָּתעֹות ֶׁשִּלי               .6

  ַהֻּׁשְלָחן.   

  

  

ָהִייִתי                     ָׁשִתיִתי ֶאת ָּכל ַהַּמִים ַּבַּבְקּבּוק    .7

  ד.וֹ ְמא ָצֵמא

  

  

  ,ַהֻּׁשְלָחן           ִהַּנְחִּתי ֶאת ָהֲאַגְרָטל   .8

  ָהֲאַגְרָטל.      ְוִהְכַנְסִּתי ֶאת ַהְּפָרִחים       

  

  

  ְוָנַעְלִּתי ַמָּגַפִים  ,ָיַרד ֶּגֶׁשם, ָלַבְׁשִּתי ְמִעיל  .9

  .א ְלֵהָרֵטב  

  

  

ַעל        ִמְּפֵני ֶׁש        ֲאָבל        ְּבתֹו 

ִמַּתַחת          ַעל         ְּכֵדי          ְלתֹו 

ִמֵּכיָון ׁשֶ         ְלַיד        ִמַּתַחת        ְּבתֹו 

ֲאָבל        ִּכי         ְּכֵדי        ְּבתֹו 

 ְלתֹו        ְּכֵדי        ַעל        ִמַּתַחת


