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ִרים  ְלִמיִדים ְיקָׁ ה תַּ כָׁ לֹום ּוְברָׁ  , שָׁ

י יֹום  ִרים "ִמדֵּ נּו אֹומְּ ינּו אָּ רֵּ גָּׁש ִעם ֲחבֵּ ִמפְּ לֹוםבְּ  ". שָׁ

ִרים " נּו אֹומְּ ת אָּ בָּ ׁשַׁ לֹוםבְּ ת שָׁ בַׁ  . "שַׁ

ה "  נָּ שָּ ר הַׁ כֹון לֹומַׁ ִאם נָּ לֹוםהַׁ ֶרץ שָׁ אָׁ ת הָׁ בָׁ  ? "שַׁ

 

ם .1 אּו אֹותָּ ה, ִקרְּ ּתֹורָּ הַׁ סּוִקים מֵּ י פְּ נֵּ יֶכם ׁשְּ נֵּ  :ִלפְּ

ת " .א בָּ ֶרץ ׁשַׁ אָּ ה הָּ תָּ בְּ ׁשָּ ה' וְּ תֹון   ...לַׁ בָּ ת ׁשַׁ בַׁ ֶרץ''.ׁשַׁ אָּ ֶיה לָּ א)  ִיהְּ רָּ ִיקְּ  ( ד'-ב' ,כה' וַׁ

ת " .ב בָּ ִביִעי ׁשַׁ שְּ יֹום הַׁ ה' ֱאֹלוְּ מֹות) יָך''.קֶ לַׁ  ט'(   ,כ' ׁשְּ

 

שֶֹּׁרׁש שִמְצאּו א.  .2 ֶהן ֶאת הַׁ ֶּתם ִמִלים ֶׁשיֵּׁש בָּ מְּ לַׁ סּוִקים ֶׁשִהׁשְּ פְּ ןְוִצְבעּו   ת,-ב -בַׁ  . אֹותָּ

ה ב.  מָׁ ֶּתםכַׁ עְּ בַׁ  ______  ?ִמִלים צְּ

ּזֹו.  4הֹוִסיפּו ג.  ִמִלים הַׁ ת הַׁ חַׁ פַׁ ִמׁשְּ יָּכֹות לְּ שַׁ פֹות הַׁ  ִמִלים נֹוסָּ

 ___________ , ___________ , ___________ , ___________ 

 

סּוִקים.  ִקְראּו .3 פְּ סּוק?  ֵאיזֹוׁשּוב ֶאת הַׁ ל פָּ כָּ ֶכֶרת בְּ ה ֻמזְּ וָּ  ִמצְּ

ה  וָּ ִמצְּ ֶכֶרת הַׁ א ֻמזְּ רָּ ִיקְּ ׁש וַׁ ֻחמָּ  __________________________________ בְּ

ה  וָּ ִמצְּ ֶכֶרת הַׁ מֹות ֻמזְּ ׁש ׁשְּ ֻחמָּ  __________________________________ בְּ

 

ל ֵאּלּו .4 ב ֲאִביָּה?   עַׁ רַׁ ר הָּ פֵּ סַׁ ִנים מְּ בָּ י רַׁ נֵּ ִקיפּוׁשְּ כֹוִנים.  הַׁ נְּ מֹות הַׁ שֵּ  ֶאת הַׁ

ֲחזֹון ִאי ן  ,   ׁש"הַׁ מָּ נְּ הַׁ ף כָּ ב יֹוסֵּ רַׁ ְך,  הָּ בָּ ן אֹוֶירְּ מָּ לְּ ב זַׁ רַׁ  הָּ

  

לֹום   ֶרץ שָׁ אָׁ ת הָׁ בָׁ  שַּ

 
ה  ב ֲאִביָּה ֶאלבָּ רַׁ טֹון ֶׁשל הָּ ִסרְּ ִפיָּה בַׁ ר צְּ חַׁ אַׁ ה לְּ ף ֲעבֹודָּ  דַׁ

https://youtu.be/867sbf7m9M4 

 

https://youtu.be/867sbf7m9M4


 

ה . א .5 ץ?מָׁ עֵּ אֹּׁתֹו ֶאת הָּ ִראׁשֹון ִברְּ ב הָּ רַׁ ה הָּ שָּ   עָּ

______________________________ ________________ ___________ 

ה  .ב ע?מָׁ קַׁ רְּ קַׁ י הַׁ בֵּ ל גַׁ דֹו עַׁ מְּ עָּ ִני בְּ שֵּ ב הַׁ רַׁ ה הָּ שָּ    עָּ

_____________________________________ ____________________ 

ּדּועַׁ  .ג ְך? מַׁ ֲהגּו כָּ ֶכם, נָּ ּתְּ עְּ דַׁ  , לְּ

 _________________________________________________________

______________________ __ _________________________________ 

 

נּו.   .6 ֶנֶפׁש ֶׁשלָּ ם לַׁ גַׁ גּוף וְּ ם לַׁ ה גַׁ נּוחָּ ת יֵּׁש מְּ בָּ ׁשַׁ  בְּ

תֵאיְך  .א בָּ ׁשַׁ נּוחַׁ בְּ ֶכם לָּ גּוף ֶׁשלָּ ִנים לַׁ ֶּתם נֹותְּ  ____________  _____________ ?אַׁ

 __________________________________________________________

____ ______________________________________________________ 

ה ֵאיְך .ב ר לָּ רֹוִבים יֹותֵּ ִגיׁש קְּ רְּ הַׁ ת ּולְּ בָּ ׁשַׁ נּוחַׁ בְּ נּו לָּ ֶנֶפׁש ֶׁשלָּ ם לַׁ ת גַׁ תֵּ ר לָּ ׁשָּ    '? ֶאפְּ

 ___________________________________________________________

_________________________________________________________ __ 

 

ד .7 ה עֹוֶזֶר  ֵכיצַׁ ִמיטָּ שְּ ת הַׁ וַׁ ר טֹוִבים?ִמצְּ יֹות יֹותֵּ ִלהְּ ֶזה וְּ א ֶזה בָּ נֵּ קַׁ ֹּׁא לְּ נּו ל   ת לָּ

 _________________________________________________________

 ___________ ______________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 

ְינּו  .8 אֹות מַׁ בָּ ֻעלֹות הַׁ פְּ  :ֶאת הַׁ

ֻעלֹות  ִצְבעּו  פְּ רֹּׁד ֶאת הַׁ וָּ ֹּא עֹוִשיםבְּ ה.  ֶשּל נּוחָּ גּוף מְּ לַׁ ה וְּ מָּ ֲאדָּ ת לָּ תֵּ י לָּ דֵּ ה, כְּ ִמטָּ שְּ נַׁת הַׁ  ִבׁשְּ

ֻעלֹות  ִצְבעּו  פְּ הֹּׁב ֶאת הַׁ צָּ ֲעשֹותֶשִנתָׁ בְּ ֶנֶפׁש.  ן לַׁ ה לָּ נּוחָּ ת מְּ תֵּ י לָּ דֵּ ה כְּ ִמטָּ שְּ ת הַׁ נַׁ  ִבׁשְּ

ה .  ִמירָּ ת , זְּ ּזּולַׁ ה לַׁ רָּ ה , ֶעזְּ ִפלָּ ה , ּתְּ ה , ֲחִריׁשָּ ִצירָּ ה , קְּ ה , ִלמּוד ּתֹורָּ ִריעָּ  זְּ


