
 

 

טֹון ה ַבִסרְׁ ִפיָּ ֵני ַהצְׁ ֵאלֹות ִלפְׁ  :שְׁ

ה?.1 רָּ טָּ ַאַחר ַהַהפְּ ֹלְך" לְּ ִדים לֹוַמר "ִימְּ לָּ ַהֲעלֹות ֶאת ַהיְּ ֶכם לְּ ֶנֶסת ֶשלָּ ֵבית ַהכְּ  ַהִאם נֹוֲהִגים בְּ

ה ַבֲחוָּיָּה  פּו ֶאת ַהִכתָּ   .ַשתְּ

ֵריֶכם ַלֲאִמיַרת .2 ִדים ַיַחד ִעם ַחבְּ ֶשַאֶתם עֹומְּ ִגיִשים כְּ לֹוְך"?ֵכיַצד ַאֶתם ַמרְּ  "ִימְּ

____________________________________________________________ 

טֹון ה ַבִסרְׁ ִפיָּ ַאַחר ַהצְׁ ֵאלֹות לְׁ   :שְׁ
נּו ַעל ה'ה.3 ַהִגיד לָּ ִוד ַהֶמֶלְך רֹוֶצה לְּ ה דָּ ֶרש מ.ל.כ. מָּ ֹלְך"  ִהיא ֵמַהשֹּׁ ה "ִימְּ  ? ִַמלָּ

____________________________________________________________ 

ה .4 ה מֹוִפיעָּ ה ִציֹון. ַהִמלָּ ה ַהִמלָּ קֹורֹותַבִפיּוט מֹוִפיעָּ ַבר־ " :ַבמְּ ה ּודְּ ָ֔ א תֹורָּ י ִמִציֹו֙ן ֵתֵצֵ֣ ִםה' ִכִּ֤ לָּ  " ִמירּושָּ

 )ישעיהו ב' ג'(. 

ֶכם.א שּוַבתְּ ִבירּו ֶאת תְּ ֶשהּוא כֹוֵתב "ִציֹון"? ַהסְּ ִוד ַהֶמֶלְך ַבִפיּוט כְּ ַכֵּון דָּ ֶכם, ִמתְּ תְּ ַדעְּ ה, לְּ מָּ  .לְּ

__________________________________________________________ 

ה "ִציֹון.ב ֵצאת ַהִמלָּ ן ִנמְּ ִדינָּה ֵהיכָּ נֹון ַהמְּ ִהמְּ אּו בְּ  ________________________ ".ִמצְּ

__________________________________________________________ 

ד.5 יֻחָּ ה מְּ ִשיר ַיַחד? מָּ א לָּ קָּ ם ַדוְּ ִמיִנים אֹותָּ ִדים ֶשַמזְּ לָּ ם ֶשל ַהיְּ תָּ ִפלָּ  ִבתְּ

____________________________________________________________ 

ת ַאֶתם ֲהִכי אֹוֲהִבים.6 ִפַלת ַשבָּ רּו  ?ֵאיֶזה ֵחֶלק ִבתְּ א ֵחֶלק זֶ  –ַספְּ קָּ  ה?ַמדּוַע ַדוְּ

____________________________________________________________ 

ים לִּ ְמֹלְך" / ְתהִּ ּיּוט "יִּ  ַהפִּ
ִוד  ֵדי דָּ ַתב ַעל יְּ ִהִלים, ֶשִנכְּ מֹור קמ"ו ִבתְּ סּוק ִמתֹוְך ִמזְּ לֹוְך" הּוא פָּ ַהִפיּוט "ִימְּ

ִריַאת  ַהֶמֶלְך. ֶאת ַהִפיּוט ַהֶזה ַאַחר קְּ ת לְּ ַשבָּ ח בְּ רָּ ִהלֹות ֵעדֹות ַהִמזְּ ִרים ִבקְּ שָּ

ֶדש.  ה ַלֲארֹון ַהקֹּׁ רָּ ה ֲחזָּ ֵרי ַהתֹורָּ ה, ַכֲאֶשר ַמֲחִזיִרים ֶאת ִספְּ רָּ טָּ ַהַהפְּ ה וְּ  ַהתֹורָּ

ֶנֶסת ֵתי ַהכְּ רֹּׁב בָּ ִדים, נָּהּוג בְּ לָּ ִרים ַיַחד  ֶשַהיְּ שָּ ה וְּ ִעיִרים ַמִגיִעים ַלֵתבָּ ַהצְּ

מֹור ם ֶאת ַהִמזְּ קֹול רָּ שּות ּובְּ ַרגְּ ִהתְּ ֵסֶפר . בְּ ִעים בְּ וָּה ֵהם נֹוגְּ ִמשּום ִחבּוב ִמצְּ

סּוק ֵעת ֲאִמיַרת ַהפָּ ה בְּ ל עֹוֶנה ַאֲחֵריֶהם. ,ַהתֹורָּ הָּ ַהקָּ סּוק ֶזה ֶנֱאַמר ַגם  וְּ פָּ

ִפלָּהבַ  ֻדשָּ  – תְּ ִשנ ,הִבקְּ ם וֶָּעד"ּובְּ לָּ עֹּׁ ֹלְך לְּ ִשיַרת ַהיָּם: "ה' ִימְּ ֵכן , ּוי נַֻסח בְּ וְּ

יֹום ַהִכפּוִרים. נָּה ּובְּ רֹּׁאש ַהשָּ ִליחֹות, בְּ  ַבֲאִמיַרת ַהסְּ

"ִיְמֹלְך ה' ְלעֹוָלם 

 ֱאֹלַקִיְך ִצּיֹון 

ְלֹדר ָוֹדר 

 ַהְללּוָיּה"
 מ"ו, י'()תהילים ק

 


