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  יםנִ יָ נְ עִ הָ ן כֶ ּתֹ 
  

  דּוּמעַ                         

  1                ְּדַבר ַהְּמַחְּברֹות

  2            תלוֹ אֵ ת ְׁש לוֹ אֲ וֹ ּׁשים ׁשֶ ּלִ ִמ 

  9          ּוִפְרֵחי ַהַּבר ָרֵחל     

    12            ַחָסִדים ְּגִמילּות     

  15          ?הינָ ִּק ה ַּת בָ ּוׁשְּת ֵּכיָצד ּכֹוְתִבים 

  19            ְוַהִּצֳּפִרים ִמיִרי     

  21              ְּבֵרָרה- ַרבת לוֹ אֵ ְש 

  24                ֻחָּמׁש ְמִסַּבת     

  29        ַּבַּמְחֶּבֶרת?  תבוֹ ֵּכיַצד ּכֹוְתִבים ְּתׁשּו

  30          יֹוֵסףַהַּכּדּור ֶׁשל      

  32                ַמהּו ְמַאְזֵּכר?

  35            ַהְּמַׂשְּמחֹות     

    39          ?ֵלָאה ָּבְכָתה ַמּדּועַ      

  41                ָזָכר ּוְנֵקָבה

  43                ָיִחיד ְוַרִּבים

  44                ִסיָמֵני ִּפיסּוק

  44            עּוָגה ְלִאָּמא     

  49          ִמּתֹו ֶהְקֵׁשר?ִמִּלים ֵּכיַצד ָנִבין 

  52              ַהְׁשָלַמת ִמְׁשָּפִטים

 

 

 



  דּוּמעַ                           

  54            עּון ֵמידָ ְוִאְרּגע ִאּתּור ֵמידָ 

  54            רּוִתי ֶׁשל ַהֻּבָּבה     

    58          ָאסֹון מֹוַנַעת ְזִהירּות     

  61           טֹוִבי ֶׁשל ַהִּמְצָוה    

  65          ֶרֶצף?ֵּכיַצד ְמַסְּדִרים ִסּפּור ּבְ 

  68          ּגֹוָזל ָמָצא ֵמִאיר    

  71               ַּבְּׁשכּוָנה ָחָדׁש   

  73        יֹוָנָתן ֶׁשל ַהֻּגּלֹות ֹאֶסף    

    76            יִר בֵ ה חֲ ׂשֶ עֲ מַ 

  80                                יּלִ א ׁשֶ ּמָ ִא     

  84          הּות ֶׁשִּליְּתעּוַדת ַהּזֶ     

  85                ַהָּבָעה ִּבְכָּתב

  86              היָ וָ ר חֲ ּוּפִס  תבַ יִת ּכְ 

  90                יחַ ִת ּפָ 

  100                  ףּוּג

  106                ם ּוּיִס 

  109              ִסּפּור ָׁשֵלם

  118          ַמֲחָון ְלִסּפּור ֲחָוָיה – 1ִנְסָּפח 

 124          ִּבּטּוִּים ִׁשּמּוִׁשִּיים  – 2ִנְסָּפח 

 
 

 

 

 

 


