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ם  ִדי ְלִמי ה תַּ כָׁ רָׁ ם ּוְב לֹו םשָׁ ִרי  , ְיקָׁ

ים?  ְלָמהא.  .1 ם ְמַצפִּ ה   ַהִאםַאתֶּ ְכתֹּב ַכמָּ ים? תּוְכלּו לִּ ם ְמאֹוד רֹוצִּ ַאתֶּ הּו ׁשֶּ ֵיׁש ַמשֶּ

ים רִּ  . __________________________________________________ְדבָּ

 ________________________________________________________ 

ם?  ַהִאם .ב כֶּ לָּ ת ֵלב ׁשֶּ לֶּ ְׁשאֶּ ה מִּ ְתַגְשמָּ ר הִּ ה ַכֲאׁשֶּ ה ְגדֹולָּ ְמחָּ ם ַפַעם שִּ ְרַגְׁשתֶּ  ______ הִּ

ם ֵכן   .ג ה? ּו ֶמה  –אִּ ְתַגְשמָּ הִּ ת ַהֵלב ׁשֶּ לֶּ ְׁשאֶּ ה מִּ ְיתָּ ך  ַמּדּועַ הָּ ל כָּ ם כָּ ְתכֶּ ֵמַח אֶּ ה שִּ  ?זֶּ

_______________________________________________________ __

 _________________________________________________________ 

 

ים   ְבֵאיֶזה  .2 בִּ ים )ֲענָּ מּוקִּ ּה צִּ ֱאכֹּל בָּ ת ְולֶּ דֶּ ה ְמיֻחֶּ ים ַלֲעשֹות ְסעּודָּ ה ֲאַנְחנּו נֹוֲהגִּ נָּ יֹום ַבשָּ

ים? ר ֵפרֹות ְיֵבׁשִּ ׁשֹות( ּוְׁשאָּ ים ְמיֻבָּ ים )ְתֵאנִּ ים(, ְדֵבלִּ ׁשִּ ַבע.  ְדִגיׁשּוהַ  ְמיֻבָּ  ְבצֶּ

ים  ט   /   פּורִּ ְׁשבָּ ה   /   ט"ו בִּ ר    /    ֲחנֻכָּ  ֵליל ַהֵסדֶּ

 

 

 

 

יא   ַמּדּועַ א.  .3 בִּ ֲהגּו ְלהָּ ץנָּ רֶּ אָּ ים?   ְלחּוץ לָּ יִּ ֹּא ֵפרֹות ְטרִּ ֵאל ְול ְשרָּ ץ יִּ רֶּ ים ֵמאֶּ ׁשִּ ֵפרֹות ְמיֻבָּ

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________ 

יַלת    ַהִאםב.   .ב ֲאכִּ ְנַהג  ְבמִּ יד  ְלַהְתמִּ ֵלינּו  עָּ ן  ֲעַדיִּ ֵאל,  ְשרָּ יִּ ץ  רֶּ ְבאֶּ ר  ְכבָּ נּו  ר אָּ ַכֲאׁשֶּ ַכיֹום, 

ים?   ַהְיֵבׁשִּ   ____________________________ ______ _____?  ַמּדּועַ ַהֵפרֹות 

 ___________________________________________ _____________ 

 

  

ת ֹו ר פֵּ הַּ ת  ש ַּ ֻד ה ּוְק טָׁ ִמי ש ְ לַּ ה  ִפיָׁ ִצ  הַּ

ַרב ַאֲהרֹּן כֵֹּהן  ל הָּ ְרטֹון ׁשֶּ יָּה ַבסִּ ה ְלַאַחר ְצפִּ  ַדף ֲעבֹודָּ

https://youtu.be/ixWYXBqcR0E 

 

https://youtu.be/ixWYXBqcR0E


 

 

 

ה ַכָמהָכל א.  .4 טָּ ה ְׁשַנת ְׁשמִּ לָּ ים חָּ נִּ  _  _____________? __ׁשָּ

ּה ֵאיזֹו .ב ה לָּ ת דֹומָּ פֶּ ה נֹוסֶּ ְצוָּ  _ ____________________? ___מִּ

 

ְתַגֵשם .5 רּוך ה', מִּ ֵאל. ְוַהֲחלֹום, בָּ ְשרָּ ץ יִּ רֶּ ַלְמנּו ַלֲחזֹּר ְלאֶּ ה חָּ נָּ ם ׁשָּ ך ַאְלַפיִּ ׁשֶּ  ...ְבמֶּ

ינֹות ׁשֹונֹות? ַהִאם  ְמדִּ ֵאל מִּ ְשרָּ ץ יִּ רֶּ לּו ְלאֶּ עָּ ים ׁשֶּ ׁשִּ ים ֲאנָּ ירִּ ם ַמכִּ י   ִכְתבּוַאתֶּ ה מִּ רָּ ְקצָּ בִּ

לּו.   ֵהם ּוֵמֵאיפֹּה עָּ

לּו ?ִמי יֹפה עָׁ אֵּ  ?מֵּ
  

  

  

  

 

ת   .6 ים ְלַקֵים ַגם אֶּ נּו ְיכֹולִּ ֵאל, אָּ ְשרָּ ץ יִּ רֶּ ֵאל חֹוֵזר ְלאֶּ ְשרָּ ַעם יִּ ֵעת, ְכׁשֶּ הכָּ יטָּ ְצַות ַהְשמִּ .  מִּ

ֵאלֵכיַצד ְשרָּ ץ יִּ רֶּ גּור ְבאֶּ ְחיֹות ְולָּ ינּו לִּ כִּ זָּ ך ׁשֶּ ה ַלה' ַעל כָּ ם, נּוַכל לֹוַמר תֹודָּ  ?  , ְלַדְעְתכֶּ

________________________________ _____________________ ___

 _________________________________________ _______________

 ________________________________________________________ 

 

ְקלּום אֹו   ַחְברּו .7 ֹּאת ַגם ְכדִּ ְכתֹּב ז ת ַהזֹו. תּוְכלּו לִּ דֶּ יָּה ַלה' ַעל ַהְזכּות ַהְמיֻחֶּ ַלת הֹודָּ ְתפִּ

יר  . ׁשִּ

___________________ _____________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ___________________________________________________ _____ 

 


