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ִרית  ת - אוֹת ַהבְּ שֶׁ ַהקֶּ
סּוִקים יב-יז ֶרק ט פְּ פֶּ
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ִרי֙ת  את ֽאֹות-ַהּבְ ים  ֹז֤ אֶמר ֱא-לִֹה֗ יב   ַוּיֹ֣
ֶכ֑ם  ר ִאּתְ ֣ ֖ה ֲאׁשֶ ל-ֶנֶ֥פׁש ַחּיָ ם ּוֵב֛ין ּכָ יֵניֶכ֔ יִנ֙י ּוֵב֣ ן ּבֵ ר-ֲאִנ֣י ֹנֵת֗ ֲאׁשֶ

ת עֹוָלֽם:  ְלֹדֹר֖
ן  ָעָנ֑ ֽ י ּבֶ ּתִ י ָנַת֖ ֕ ּתִ יג   ֶאת-ַקׁשְ

ֶרץ:  יִנ֖י ּוֵב֥ין ָהָאֽ ית ּבֵ ִר֔ ְיָת֙ה ְל֣אֹות ּבְ ְוָהֽ
ֶרץ  י ָעָנ֖ן ַעל-ָהָא֑ ְנִנ֥ ַעֽ ה ּבְ יד   ְוָהָי֕

ן:  ָעָנֽ ת ּבֶ ׁשֶ ֖ ה ַהּקֶ ְוִנְרֲאָת֥
ם  יֵניֶכ֔ יִנ֙י ּוֵב֣ ר ּבֵ ֤ י  ֲאׁשֶ ִריִת֗ י ֶאת-ּבְ ֣ טו   ְוָזַכְרּתִ

ר  ֑ ׂשָ ָכל-ּבָ ֖ה ּבְ ל-ֶנֶ֥פׁש ַחּיָ ּוֵב֛ין ּכָ
ּול  ִי֙ם ְלַמּב֔ ה ֤עֹוד ַהּמַ֙ ְהֶי֨ א-ִיֽ ְולֹֽ

ר:  ֽ ׂשָ ל-ּבָ ת ּכָ ֵח֖ ְלׁשַ
ן  ָעָנ֑ ֽ ת ּבֶ ׁשֶ ֖ ה ַהּקֶ טז  ְוָהְיָת֥

ם  ית עֹוָל֔ ִר֣ ֙ר ּבְ יָה ִלְזּכֹ ּוְרִאיִת֗
ים  ין ֱא-לִֹה֔ ֣ ּבֵ

ֶרץ:  ר ַעל-ָהָאֽ ֥ ר ֲאׁשֶ ֖ ׂשָ ָכל-ּבָ ה ּבְ ל-ֶנֶ֣פׁש ַחּיָ֔ ּוֵבי֙ן ּכָ
ַח  ים ֶאל-ֹנ֑ אֶמר ֱא-לִֹה֖ יז   ַוּיֹ֥

ִתי  ר ֲהִקֹמ֔ ֣ ִרי֙ת ֲאׁשֶ את ֽאֹות-ַהּבְ ֹז֤
ֶרץ:  ר ַעל-ָהָאֽ ֥ ר ֲאׁשֶ ֖ ׂשָ ל-ּבָ י ּוֵב֥ין ּכָ יִנ֕ ּבֵ

י. תִּ ת ְוַקשְׁ שֶׁ ים ַהקֶּ לִּ ִרית? ִצְבעּו ֶאת ַהמִּ ׁשּור ַלבְּ יָמן( ַהקָּ א. ַמהּו ָהאוֹת )ַהסִּ
ִרית? ים אוֹת בְּ לִּ ָעִמים מוִֹפיעוֹת ַהמִּ ה פְּ מָּ י? כַּ תִּ ת אוֹ ַקשְׁ שֶׁ ים ַהקֶּ לִּ סּוִקים ַהמִּ פְּ ָעִמים מוִֹפיעוֹת בַּ ה פְּ מָּ ב. כַּ

קוֹת: ְדבֵּ ף ַהמַּ ִמדַּ
ָעָנן". ת בֶּ שֶׁ ים "ַהקֶּ לִּ ּה ַהמִּ ּמוִֹפיעוֹת בָּ ּוָרה שֶׁ ָעָנן ְלַיד ַהשּׁ ת בֶּ ל ֶקשֶׁ מּוָנה שֶׁ יקּו תְּ ַהְדבִּ

ת שֶׁ ַהקֶּ

ת שֶׁ ת ַהקֶּ ְרכַּ בִּ

ּה ָבִעים בָּ י ֵסֶדר ַהּצְ ְפֵניֶכם ַעל פִּ לִּ ת שֶׁ שֶׁ ִצְבעּו ֶאת ַהקֶּ
ַמִים. שָּׁ ֵעת הוָֹפָעָתּה בַּ בְּ

חֹל, ָסגֹל.( ֵכֶלת, כָּ תֹם, ָצהֹב, ָירֹק, תְּ ְפִנים ַהחּוָצה: ָאדֹם, כָּ )ִמבִּ

ת ְמָבֵרְך:  ָהרוֶֹאה ֶקשֶׁ

ה ה' ֱא-לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם רּוְך ַאתָּ בָּ

ה? ַעל-פֶּ ת בְּ שֶׁ ת ַהקֶּ ְרכַּ ֲהתּוְכלּו ִלְלמֹד ֶאת בִּ
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ֶבל  ל בָּ ִמְגדַּ
סּוִקים א-ד ֶרק יא פְּ פֶּ
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ת  ה ֶאָח֑ ָפ֣ ֶרץ ׂשָ י ָכל-ָהָא֖ ְיִה֥ א   ַוֽ
ים:  ים ֲאָחִדֽ ּוְדָבִר֖

ֶדם  ֑ ם ִמּקֶ ָנְסָע֣ י ּבְ ְיִה֖ ב   ַוֽ
ְנָע֖ר  ֶרץ ׁשִ ֶא֥ ְמְצ֥אּו ִבְקָע֛ה ּבְ ּיִ ַוֽ

ם:  ֽ בּו ׁשָ ׁ֥שְ ַוּיֵ
הּו  יׁש ֶאל-ֵרֵע֗ ג  ַוּיֹאְמ֞רּו ִא֣

ים  ָנ֣ה ְלֵבִנ֔ ָבה ִנְלּבְ ָה֚
ה  ֵרָפ֑ ְרָפ֖ה ִלׂשְ ְוִנׂשְ

ֶבן  ֵבָנ֙ה ְלָא֔ ם ַהּלְ י ָלֶה֤ ִה֨ ַוּתְ
ֶמר:  ר ָהָי֥ה ָלֶה֖ם ַלֹחֽ ֵחָמ֔ ְוַה֣

ד  ַוּיֹאְמ֞רּו 
יר  נּו ִע֗ ֣ ָבה | ִנְבֶנה-ּלָ ָה֣

ִים  ַמ֔ ָ ֹו ַבׁשּ ל֙ ְוֹראׁש֣ ּוִמְגּדָ
ם  ֑ ֖נּו ׁשֵ ה-ּלָ ְוַנֲֽעׂשֶ

ֶרץ:  ֵנ֥י ָכל-ָהָאֽ ן-ָנ֖פּוץ ַעל-ּפְ ּפֶ
דוֹת זֹאת. ַלמְּ ים ַהמְּ לִּ פוֹת? ִצְבעּו ֶאת ַהמִּ ה שָׂ ַכמָּ ָפה ַאַחת אוֹ בְּ שָׂ רּו בְּ בְּ ָגה דִּ לָּ י ּדוֹר ַהפַּ א. ַהִאם ַאְנשֵׁ

ל ָהָאֶרץ. ָמּה שֶׁ ְקָעה? ִצְבעּו ֶאת שְׁ ֵאיזוֹ ֶאֶרץ ָהְיָתה ַהבִּ ב. בְּ
ֶאֶבן. ָגה כְּ לָּ י ּדוֹר ַהפַּ ׁש ֶאת ַאְנשֵׁ מֵּ ּשִׁ ג. ִצְבעּו ֶאת ַמה שֶּׁ

חֶֹמר )ֶמֶלט(. ָגה כְּ לָּ י ּדוֹר ַהפַּ ׁש ֶאת ַאְנשֵׁ מֵּ ּשִׁ ד. ִצְבעּו ֶאת ַמה שֶּׁ

ְקָעה. ל בִּ מּוָנה שֶׁ יקּו תְּ קוֹת: ַהְדבִּ ְדבֵּ ף ַהמַּ ִמדַּ

ָתֲארוֹת ים ַהמְּ לִּ קוֹת: ְלַיד ַהמִּ ְדבֵּ ף ַהמַּ ִמדַּ
יקּו  יט, ַהְדבִּ ֵבִנים ּוַבטִּ לְּ ָעשּׂו בַּ ּמּוׁש שֶׁ ֶאת ַהשִּׁ

נּוי ְלֵבִנים ְוִטיט. ל ִקיר ַהבָּ מּוָנה שֶׁ תְּ

ל  ל ִמְגדָּ מּוָנה שֶׁ יקּו תְּ קוֹת: ַהְדבִּ ְדבֵּ ף ַהמַּ ִמדַּ
ל.  ה ִמְגדָּ לָּ ּה ַהמִּ ּמוִֹפיָעה בָּ ּוָרה שֶׁ ְלַיד ַהשּׁ

ֶדר ַהנָּכוֹן.  י ַהסֵּ ֲהָכַנת ִלְבֵני ּבֹץ ַעל פִּ ים בַּ ַלבִּ רּו ֶאת ַהשְּׁ א. ַסדְּ

ֵהם ֲחָזִקים ֵמה'. ָגה ָטעּו ַלְחׁשֹב שֶׁ לָּ ֵני ּדוֹר ַהפַּ ב. בְּ
ֵכן? ַוֲהֵרי: ַהִאם ִיתָּ

ּנּו  מֶּ מִּ ָרא ֶאת ַהחֶֹמר שֶׁ ִמי בָּ
ֵבָנה? ֲעשּׂוָיה ַהלְּ

ּנּו  מֶּ מִּ ָרא ֶאת ַהחֶֹמר שֶׁ ִמי בָּ
יט? ים ֶאת ַהטִּ עוֹשִֹ

ִמי ָנַתן ָלָאָדם ּכוַֹח ִלְבנוֹת? ֶכל ִלְבנוֹת? ִמי ָנַתן ָלָאָדם שֵּׂ

ִלי ל ּבֹץ )חֶֹמר( ְלתוְֹך כְּ ִאּסּוף שֶׁ

ן ָעשּׂוי ֵעץ ַהְכָנַסת ַהחֶֹמר ְלתוְֹך ַמְלבֵּ

ֵבָנה  ֵרַפת ַהלְּ שְׂ

ְבִנית  ֵבָנה ִמן ַהתַּ הוָֹצַאת ַהלְּ
ֶמׁש שֶּׁ ֵבָנה בַּ ִנית ְוִיּבּוׁש ַהלְּ ְלבְּ ַהמַּ


