
ֵאיזוֹ  .1 דּוֶֹאֶרץֹבְּ לְּ ֹנו 
ָהַרָבִניתָֹהַרב ֹוְּ

ֹ?ָקאַפח

נו תָֹרצּוָֹמה .2 טו  ִֹשלְּ
ַחֵיבֵֹתיָמן ָֹהַרבֶֹאתֹלְּ
ַללַֹלֲעׂשו תָֹקאַפח ִֹבגְּ
ֹ?ָיתו םֶֹשָהָיה

ֵאיזוֹ  .3 ָלאָכהֹבְּ ָֹעַסקֹמְּ
ָֹקאַפחָֹהַרב

ָנָסתוֹ  ַפרְּ ֵראִשיתֹלְּ ֹבְּ
ֹ?ִנׂשּוָאיו

ֵני .4 ָֹהַרבָֹהיּוַֹכָמהֹבְּ
ָהַרָבִנית ֹוְּ

נּוכְֹּ ַחתְּ ֹ?ֶשִהתְּ

ֵאילּו .5 ֵליֹבְּ בּוָרהֹכְּ ַֹתחְּ
שּו ַתמְּ ָֹהַרבִֹהשְּ
ָהַרָבִנית ַֹבֲעִלָיָתםֹוְּ

ֹ?ָלָאֶרץ

ֵאיזוֹ  .6 ִֹעירֹבְּ
רּו רְּ גו  ָֹהַרבִֹהתְּ
ָהַרָבִנית ִחַלתֹוְּ ִֹבתְּ
ֹ?ָבָאֶרץֶֹשהּוָתם

ֵאיזוֹ  .7 ִשיָבהֹבְּ ַֹלַמדֹיְּ
ֶשָהָיהָֹקאַפחָֹהַרב ֹכְּ

ֹ?ִבירּוָשַלִים

ֵאיזוֹ  .8 כּוָנהֹבְּ ֹשְּ
רּו רְּ גו  ָֹהַרבִֹהתְּ
ָהַרָבִנית ֹוְּ

ֹ?ִבירּוָשַלִים

ָקהַֹבֶמה .9 ָֹהַרָבִניתָֹעסְּ
ָנָסָתּהָֹקאַפח ָפרְּ ֹלְּ
ֹ?ָבָאֶרץ

ָֹהַרבָֹהָיהִֹמי .10
ל ָֹקאַפחֶֹשָהַרבַֹהָגדו 
גּוםָֹעַסק ַתרְּ ָפָריוֹבְּ ֹ?סְּ

ָראֵֹכיַצד .11 ִֹנקְּ
ָעל ֶֹשלֶֹחֶסדִֹמפְּ
ןֲֹחֻלַקת ַראתָֹמזו  ִֹלקְּ
ֹ?ַהֶפַסח

ָראֵֹכיַצד .12 ִֹנקְּ
רוֹ  לִֹספְּ ֶֹשלַֹהָגדו 
בַֹ ֶֹשאו תוֹ ,ֹם"ָהַרמְּ
ֹ?ָקאַפחָֹהַרבֵֹפֵרש

ֶֹחֶסדֲֹחנּותֵֹאיזוֹ  .13
ָֹהַרָבִניתֵֹהִקיָמה
ֹ?ָקאַפח

ָרסֵֹאיֶזה .14 יָֻחדֹפְּ ֹמְּ
ָנה ִדיָנהָֹנתְּ ָֹלַרבַֹהמְּ

ָהַרָבִנית ָקָרהֹוְּ הו  ֹ?כְּ

ֵתיֶהםֵֹמֵהם .15 מו  ֹשְּ
ָרִטִיים ָֹהַרבֶֹשלַֹהפְּ

ָהַרָבנִֹ ֹ?ָקאַפחֹיתוְּ
 

תָֹ .א ֵנחַָֹֹלַרבָֹעַזרְּ ַפעְּ ֹלְּ
רּוָרהֹֹלאִֹמָלה ֹבְּ
ָתב בַַֹֹידִֹבכְּ .ֹם"ָהַרמְּ

ַקֵדם ָֹשלו שִֹהתְּ
ָבצו ת ֹ!ִמשְּ

תָֹ .ב ַרָבִניתָֹעַזרְּ ֹלְּ
ַסֵדר ָגִדיםֶֹאתֹלְּ ַֹהבְּ

ִדָיה ַקֵדם.ַֹבִבגְּ ִֹהתְּ
ֵתי ָבצו תֹשְּ ֹ!ִמשְּ

ֵשבָֹבַרבָֹצִפיתָֹ .ג ֹיו 
ֵסק ֵביתֹּופו  .ַֹהִדיןֹבְּ
רָֹׂשֵחק ָסףֹתו  ֹ!נו 

ָמהָֹהַרָבִנית .ד ָֹרקְּ
ָלה ןִֹׂשמְּ נו  ִסגְּ .ֵֹתיָמִניֹבְּ

ֶבֶצתֵֹלְך ִמשְּ ֹלְּ
ָמה ֹ!ָהִרקְּ

,ֵֹטֵבתֹ'כִֹהִגיעַֹ .ה
ִטיַרתֹיו ם בַֹֹפְּ .ֹם"ָהַרמְּ
ֶבֶצתֵֹלְך ִמשְּ ֹלְּ

בַֹ ֹ!ם"ָהַרמְּ

ִסיּורֵֹלְך .ו ֵביתֹלְּ ֹבְּ
ָהַרָבִניתָֹהַרב ֹוְּ

כּוַנת ָלאו תִֹבשְּ ַֹנחְּ
ֹ!ַלִיםִבירּושָֹ

ַנת .ז ֹט"תשכִֹבשְּ
ָלהָֹהַרָבִנית ֶֹאתִֹקבְּ

ָרס ָרֵאלֹפְּ ֲֹעב ר.ִֹיׂשְּ
ֶבֶצת ִמשְּ ָרסֹלְּ ֹ!ַהפְּ

ָקֵרבֶֹפַסח .ח .ִֹמתְּ
תָֹ ָחאָֹעַזרְּ ִקמְּ ֹבְּ

ָחא ִפסְּ .ָֹלַרָבִניתֹ'דְּ
רָֹׂשֵחק ָסףֹתו  ֹ!נו 

ֶֹאתֵֹפֵרשָֹהַרב .ט
ָנה ָרהִֹמשְּ ֹתו 
בַֹ ֵֹלְך.ֹם"ַלַרמְּ

ֶבֶצת ַמדַֹלִמשְּ ֹּולְּ
ֹ!ֵסֶפרבַֹ

תָֹ .י ַרָבִניתָֹעַזרְּ ַחֵלקֹלְּ ֹלְּ
ןַֹסֵלי ַקֵדם.ָֹמזו  ִֹהתְּ

ָבצו תָֹשלו ש ֹ!ִמשְּ

ִריָכהָֹהַרָבִנית .יא ֹצְּ
ָרה ָחאֶֹעזְּ ִקמְּ ֹבְּ

ָחא ִפסְּ רֵֹלְך.ֹ'דְּ ָֹלהַֹלֲעז 
ֹ!ָשם

ָחֵבר .יב ֵֹישֵֹתיָמִניֹלְּ
ֵאָלה ָכִתיתֹשְּ ֵֹלְך.ִֹהלְּ
ָֹקאַפחָֹלַרבִֹאתוֹ 

ֵמד ִקיָדהַֹהלו  ֹ!ִבשְּ

ִֹציָאההוֹ ִֹאָמא .יג
נו ת ָגִדיםֵֹמָהֲארו  ֹבְּ

ִבים ָֹבֶהםֶֹשֵאיןֹטו 
ֶרְך ָתםַֹקח.ֹצ  ֹאו 

ִדָיה ֹ!ַלִבגְּ

ֵגםָֹקאַפחָֹהַרב .יד ִֹתרְּ
ֵריֶֹאת בִַֹֹספְּ .ֹם"ָהַרמְּ
ֶבֶצתֵֹלְך ִמשְּ ֹלְּ

בַֹ ֹ!ם"ָהַרמְּ

ַנת .טו ֹט"תשכִֹבשְּ
ָרסֶֹאתִֹקֵבלָֹהַרב ֹפְּ

ָרֵאל ֲֹעב ר.ִֹיׂשְּ
ֶבֶצת ִמשְּ ָרסֹלְּ ֹ!ַהפְּ



 ד"בס

ָחק ֲהָכַנת ֹ:ַֹהִמשְׂ
טּו .1 לּולֶֹאתָֹקשְּ ֹ.ַֹהַמסְּ
רּוֹ .2 ִטיֵסיֶֹאתִֹגזְּ ִׂשיָמהַֹכרְּ ֵאָלהַֹהמְּ ַהשְּ ִׂשימּו,ֹוְּ ֹוְּ

ָרד ִנפְּ  .בְּ
רּו .3 ָלֵפיֶֹאתִֹגזְּ ָרה'ֹקְּ  ,ֹ'ֶחֶסד',ֹ'תו 
ֵלְך' ֵסףָֹתִמיםֹהו  ָרָכהֹיו   .'בְּ
ָלץ .4 ֵאלו תַֹעלַֹלֲעב רֹ:ֻממְׂ שּובו תַֹהשְּ ַהתְּ  ֹוְּ

ֵני ִֹֹלפְּ  .ָחקַהִמׂשְּ

ָחק ַמָטַרת ַהִגיעַֹֹ:ַהִמשְׂ ִניםֹלְּ ֶבֶצתִֹראשו  ִמשְּ ֵלְך'ֹלְּ ֹהו 
ֵסףָֹתִמים ָרָכהֹיו  ִטיֵסי2ִֹֹעם,ֹ'בְּ ָרה'ַֹכרְּ ִטיֵסי2ֹ,ֹ'תו  ַֹכרְּ

ִטיֵסי4ֹ-ו,ֹ'ֶחֶסד' ֵלְך'ַֹכרְּ ֵסףָֹתִמיםֹהו  ָרָכהֹיו  ֹ.'בְּ
 

ָחק ַמֲהַלְך  :ַהִמשְׂ
ַׂשֲחִקים .1 ֶפןֹמְּ א  ָחק'ֶֹשלֹבְּ לּולִֹמׂשְּ  .'ַמסְּ
ֶבֶצתַֹעלָֹעִליתָֹ .2 ָךֹ–ֹ'? !'ִֹמשְּ ָשרּותְּ ֶאפְּ רֹבְּ ח  ִֹלבְּ

ִׂשיָמה ֵאָלהֹאוֹ ֹמְּ ִטיֵסי).ֹשְּ ִׂשיָמהַֹכרְּ ִניםַֹהמְּ ַֹמפְּ
ָבצו ת ִמשְּ נו תֹלְּ ת,ַֹבלּוחַֹֹשו  נו  תְּ ִרידו תֹאוֹ ֹנו  רֹמו  ,ֹתו 

ִעידו תֹאוֹ  ָרה/ָֹֹקִדיָמהַֹמצְּ  (.ֲאחו 
שּוָבה .3 ָנהֹתְּ כו  ַֹֹעלֹנְּ ַזָכהֹ–ֵֹאָלהשְּ ָלףֹמְּ ֵלְך'ִֹבקְּ ֹהו 

ֵסףָֹתִמים ָרָכהֹיו   .ֹ'בְּ
ֶבֶצתַֹעלֲֹעִלָיהֹ .4 ָרהִֹמשְּ ֵמדָֹהַרב]ֹתו  בַֹ /ֹֹלו  /ֹֹם"ָהַרמְּ

ָנה ָרהִֹמשְּ ַזָכה[ֹתו  ִטיסֹמְּ ַכרְּ ָרה'ֹבְּ  .'תו 
ַשֶבֶצתַֹעלֲֹעִלָיה .5 ָחא]ֹ'ֶחֶסד'ֹמְּ ֲֹחנּות,ֹדפיסחאִֹקמְּ

ָגִדים ַזָכה[ֹבְּ ֹֹמְּ ַכרְּ  .'ֶחֶסד'ִֹטיסבְּ
ֹ

ָלָחה        ַהצְׂ  !!בְׂ
 

 ד"בס

ׁשּובוֹת ֵאלוֹת תְׂ  :ִלׁשְׂ
דּוָֹבהָֹהָאֶרץ .1 לְּ ֹ.ֵתיָמןֹ-ֹנו 
נו ת .2 טו  ַחֵיבָֹרצּוַֹהִשלְּ ֹ-ָֹקאַפחָֹהַרבֶֹאתֹלְּ

ֵלם ַאסְּ ִהתְּ ָהפּוְך]ֹלְּ ִמיֹלְּ לְּ ֻמסְּ  .ָיתו םֶֹשָהָיהֵֹכיָון[,ֹלְּ
תוֹ  .3 ַלאכְּ ָתהָֹהַרבֶֹשלֹמְּ ַרףֹ-ָֹהיְּ ֵצר]ֹצ  ִשיִטיםֹיו  ַֹתכְּ

ֵכִלים ֶכֶסףִֹמָזָהבֹוְּ  [.וְּ
ָהַרָבִניתָֹהַרבִֹנׂשּוֵאיִֹגיל .4 ֹ–ָֹהַרָבִנית,15ֹֹ-ָהַרב:ֹוְּ

11. 
ֵלי .5 בּוָרהֹכְּ ִרים:ָֹלָאֶרץַֹבֲעִלָיָתםַֹהַתחְּ ,ֳֹאִנָיה,ֲֹחמו 

 .ַרֶכֶבת
קו ם .6 גּוִריםֹמְּ ןַֹהמְּ  .ָאִביב-ֵתלֹ-ָֹבָאֶרץָֹהִראשו 
ִשיָבה .7 ָכזֹ-ַֹרבהַָֹֹלַמדָֹבהָֹבָאֶרץַֹהיְּ  .ָהַרבֶֹמרְּ
כּוָנה .8 רּוָֹבהִֹבירּוָשַלִיםַֹהשְּ רְּ גו  ָלאו תֹ-ִֹהתְּ  .ַנחְּ
ָתה .9 ַלאכְּ ָנָסָתהָֹהַרָבִניתֶֹשלֹמְּ ָפרְּ ָמהֹ-ֹלְּ  .ִֹרקְּ

לָֹהַרב .10               ֵֹתָרֵגםָֹקאַפחֶֹשָהַרבַֹהָגדו 
ָפָריוֶֹאת בַֹֹ-ֹסְּ  .ם"ָהַרמְּ

ָעל .11 ַראתֶֹחֶסדִֹמפְּ ָחא'ֹ-ֶֹפַסחִֹלקְּ ָחאִֹקמְּ ִפסְּ  .דְּ
לֵֹסֶפר .12 בֶַֹֹשִחֵברָֹגדו  ָנה'ֹ-ֹם"ָהַרמְּ ָרהִֹמשְּ  .'תו 
             ֹ-ָֹהַרָבִניתֶֹשֵהִקיָמהֶֹחֶסדֲֹחנּות .13

ָגִדיםֲֹחנּות ִנָיה-ַידֹבְּ  .שְּ
ָרס .14 לּוֹפְּ ָהַרָבִניתָֹהַרבֶֹשִקבְּ ָרס'ֹ-ֹוְּ ָרֵאלֹפְּ  .'ִיׂשְּ
ֵתיֶהם .15 מו  ָרִטִייםֹשְּ ֵסףָֹהַרבֹ-ַֹהפְּ ָהַרָבִניתֹיו  ֹוְּ

ָרָכה  .בְּ
 

 

ֹ
 


