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 , ִבים ִבי ֲח ים  יִד ְלִמ ה תַּ כָׁ ְברָׁ ּו ֹום  ל  שָׁ

ה ּתֹורָּ תּוב בַּ  :כָּ

ר ה' ֶאל  בֵּ ְידַּ ר ֶאל-"וַּ בֵּ אֹמר דַּ י לֵּ ר ִסינַּ ל-ֹמֶשה ְבהַּ אֵּ י ִיְשרָּ  ...ְבנֵּ

ֹבאּו ֶאל ֶכם-ִכי תָּ ן לָּ ֶרץ ֲאֶשר ֲאִני ֹנתֵּ אָּ ת לה'..."   הָּ בָּ ֶרץ, שַּ אָּ ה הָּ ְבתָּ א) ְושָּ ִיְקרָּ  (ב-א ,כה'  וַּ

 

ה ְשִביתָּ עּות הַּ ְשמָּ ל מַּ ד עַּ יֹום ִנְלמַּ ט?   –הַּ ת? ִמי שֹומֵּ  ִמי שֹובֵּ

ּנֹוְכִחית?  ה הַּ נָּ שָּ ה זֹו לַּ ין ְשִביתָּ ֶקֶשר בֵּ ה הַּ  מָּ

 

רּוְך הּוא   ָמה .1 דֹוש בָּ קָּ נּו הַּ ֶּוה אֹותָּ ה זֹו  –ְמצַּ נָּ ִאים ְבשָּ ְקלָּ חַּ ?  ּוְבִיחּוד ֶאת הַּ

_________ ________ ____________ _____________________________ 

 

ִריְך ֱאמּו ַמּדּועַַ .2 ת, ְוהּוא צָּ חַּ ה אַּ נָּ הּו שָּ דֵּ ֲעֹזב ֶאת שָּ אי לַּ ְקלַּ חַּ ְך לַּ ל כָּ ֶשה כָּ ְעְּתֶכם, קָּ ה  , ְלדַּ נָּ

ה' חֹון בָּ __________________  ___ _____________________________?  ּוִבטָּ

 ___________________________________________________________ 

 

הא.  .3 יֶכם  ַבמֶּ ________________________________________  ? עֹוְסִקים הֹורֵּ

  ___________________________________________________________ 

ִכיִרים ֵאּלּו .ב ֶּתם מַּ ִפים אַּ ה נֹוסָּ סָּ ְרנָּ ___________________________  ? ְמקֹורֹות פַּ

 _________________________________________________________ 

 

  

ה  טָׁ ִמ ש ְ ת הַּ ן ִבְשנַּ חֹו טָׁ ּוִב ה  מּונָׁ  ֱא

ף קּוְרט  ב יֹוסֵּ רַּ ִסְרטֹון ֶשל הָּ ר ְצִפיָּה בַּ חַּ ה ְלאַּ ף ֲעבֹודָּ  דַּ

https://youtu.be/D24RWkFnFMs 

 

https://youtu.be/D24RWkFnFMs


 

 

ֲחֹשב .4 ם לַּ דָּ ֶזה" " :ְלִעִּתים יָּכֹול אָּ ִיל הַּ חַּ ה ִלי ֶאת הַּ שָּ ִדי עָּ ִריםֹכִחי ְוֹעֶצם יָּ    –( ' יז'ח  )ְדבָּ

ְתבּו .א ה כִּ בָּ ֲחשָּ מַּ ת הַּ ם ְבבּועַּ דָּ יו ֶשל אֹותֹו אָּ ְחְשבֹותָּ ֶכם ֶאת מַּ ִמִלים ֶשלָּ  . בַּ

יֹום?  ָמה .ב ִלמּוד הַּ ְתבּוֲהִייֶתם אֹוְמִרים לֹו ְבִעְקבֹות הַּ ִדבּורַכִּ ת הַּ  .  ְבבּועַּ

יפּו  .ג שֹונֹות הֹוסִּ בּועֹות הַּ י ְדמּויֹות ְליַּד הַּ  . ְשּתֵּ

 

 

 

 

 

 

 
 


