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בס"ד

ידים ָשׁלוֹם ַרב,
ַתּלְ ִמ ִ
ישׁוּרי ָשׂפָ ה.
ֵ
ידי ֶכם ִהיא חוֹבֶ ֶרת בְּ כִ
חוֹבֶ ֶרת ז ֹו ֶשׁבִּ ֵ
מַ ְט ָרתָ הּ לְהָ ֵקל ֲעלֵי ֶכם לְ ִה ְתמו ֵֹדד וּלְ הָ ִבין טֶ ְק ְסט.
ידה ִתּפְ גְ שׁוּ
הַ חוֹבֶ ֶרת ְמחוּל ֶֶקת לְ עֶ ֶשׂר יְ ִחידוֹת לִ ימוּד .בְּ כָל יְ ִח ָ
רוּקה .כְּ ָדאי ָל ֶכם לְ הַ עַ ִתּיק אֶ ת
תוּבים בְּ תוִֹ מ ְסג ֶֶרת יְ ָ
כּוּמים הַ כְּ ִ
ִס ִ
שׁוּרי ָשׂפָ הִ .שׁ ְמרוּ עַ ל
כּוּמים וְ לִ ְשׁמוֹר אוֹתָ ם בִּ ְקלָסֵ ר ְמיֻחָ ד לְ כִ ֵ
הַ ִס ִ
הַ ְקלָסֵ ר גַם לְ ָשׁנָה הַ בָּ אָה.
כְּ מ ֹו כֵןְ ,בּכָל פַּ עַ ם ֶשׁ ִתּ ְראוּ ִאיּוּר ֶשׁל עִ פָּ רוֹן ָירֹק

יִ ְהיֶה ֲעלֵי ֶכם

לְ מָ לֵא אֶ ת הַ ְמ ִשׂימוֹת הַ ְדרוּשׁוֹת ,בַּ חוֹבֶ ֶרת עָ ְצמָ הּ א ֹו בְּ מַ ְחבַּ ְר ְתּ ֶכם,
עַ ל פִּ י הַ הו ָֹראוֹת .הֵ עַ זְ רוּ בַּ דוּגְ מוֹת כְּ ֵדי לְ הָ ִבין הֵ יטֵ ב אֶ ת הַ ְמ ִשׂימוֹת
וְ הַ ְקפִּ ידוּ לְ סַ מֵ ן בְּ מַ ְדגֵשׁ א ֹו בְּ עִ פָּ רוֹן אֶ ת הַ ִמלִ ים וְ הַ שׁוּרוֹת בְּ הֵ ְתאֵ ם
לַנו ֵֹשׂא הַ נִלְ מָ ד.

ידּה נְעִ ימָ ה,
לְ ִמ ָ
הָ ְמחַ בְּ רוֹת

תּ ֶכן הָ עִ נְ יָנִ ים
ֹ
ידה 1
יְ ִח ָ
בֵּ ין ִשׁיר לְ ִספּוּר
וּמ ְשׁפָּ ִטים
או ִֹתיּוֹתְ ,צלִ ילִ יםִ ,מלִּ ים ִ
ְשׁ ִאילַת ְשׁ ֵאלוֹת
כֵּיצַ ד ִנכְ תֹּב ְתּשׁוּבָ ה ַתּ ִקּינָה?
זָ ָכר וּנְ ֵקבָ ה ,י ִָחיד וְ ַר ִבּים
ִמלּוּי הו ָֹראוֹת
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ידה 2
יְ ִח ָ
כֵּיצַ ד עוֹנִ ים עַ ל ְשׁ ֵאלוֹת?
הֲ בָ נַת הַ ַמּ ְשׁ ָמעוּת ֶשׁל ִמלִּ ים ִמתּוֶֹ ה ְק ֵשׁר
ְמאַזְ כְּ ִרים – ֶאת ִמי ֵהם ַמזְ כִּ ִירים?
ְמי ָֻמּנוּת הַ ִחפּוּשׁ בַּ ִמּלּוֹן – ָשׁלָב א'
וּמ ְשׁ ְפּחוֹת ִמלִּ ים
ָשׁ ָר ִשׁים ִ

23
29
34
37
40

ידה 3
יְ ִח ָ
ידע
ִא ְרגּוּן ֵמ ָ
וּבטוּיי זְ ַמן
ֶרצֶ ף ִ
גוּפים
ִ
ִמ ְבנֶה הַ ִספּוּר הַ עֲלִ יל ִָתּי
ִמלוֹת הו ָֹראָה
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ידה 4
יְ ִח ָ
ידעִ י
ֵט ְק ְסט ֵמ ָ
ִמלּוֹת ִסבָּ ה
כְּ ִתיבַ ת נִמּוּק
וּמ לּוֹת נִ גּוּד
ִמלּוֹת הו ָֹספָ ה ִ
עוּדת זֶ הוּת )ת"ז(
ידע – ְבּ ִניַּת ְתּ ַ
ִא ְרגּוּן ֵמ ָ
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ִא ְפיוּן ְדּמוּת
תֹּכֶ ן ָסמוּי
ִמלִּ ים ְנִר ָדּפוֹת
והפּוּכָן
ִמלִּ ים ִ
ְמי ָֻמּנוּת הַ ִחפּוּשׁ בַּ ִמּלּוֹן – ָשׁלָב ב'
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ֵשׁם הַ ִמּ ְספָּ ר
כְּ ִתיב נָכוֹן
ִמלּוּי הו ָֹראוֹת
אוֹצַ ר ִמלִּים ְמ ֻגוָּן – הַ ע ֲָשׁ ָרה
נִּק ָרא ְבּכִ ָתּה ב'
הֲ בָ נַת הַ ְ
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ַמדּוּעַ אֲ נ ִָשׁים כּו ְֹת ִבים ִס ִ
כְּ ִתיבַ ת ִספּוּר חֲ וָ יָה
הַ ִמּ ְבנֶה ֶשׁל ִספּוּר חֲ ָויָה
כְּ ִתיב וּכְ ָתב
הַ ְשׁבָּ ָחה
לו ְֹמ ִדים תּוֹ כְּ ֵדי הַ ְשׁבָּ ָחה
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