
 

 

 
1.  

 

ה  כָׁ לֹום ּוְברָׁ ְלִמיִדים ֲחִביִביםשָׁ  , תַּ
ה:  תֹורָֹּ תּוב בַּ ת לה'.." )ויקרא כה' ד'( כ ָֹּ בָֹּ ֶרץ, שַּ אָֹּ ֶיה לָֹּ תֹון ִיהְּׁ בָֹּ ת שַּ בַּ ִביִעת שַּ שְּׁ נָֹּה הַּ שָֹּ  "ּובַּ

תֹוְך  ה בְּׁ ִחידָֹּ יֶֻחֶדת, יְּׁ ה מְּׁ נָֹּ נַּת תשפ"ב, ִהיא שָֹּ ה, שְּׁ נָֹּ שָֹּ עהַּ נַּת  ֶשבַּ ִנים, שְּׁ ה שָֹּ ִמטָֹּ  .שְּׁ

ֶתם  ַהִאם ב... אַּ שֵּׁ חַּ לּו לְּׁ ּקֹוֶדֶמת? תּוכְּׁ ה הַּ ִמטָֹּ שְּׁ ת הַּ נַּ ה שְּׁ תָֹּ יְּׁ י הָֹּ תַּ ִרים מָֹּ  ת ש ע " __  -זֹוכְּׁ

 

ֶהה ִצְבעּו  .1 ע זֵּׁ ֶצבַּ זֹו: בְּׁ ִאימֹות זֹו לְּׁ תְּׁ מַּ צּורֹות הַּ  ֶאת הַּ

 

 

 

 

 

 

ל  ָמה .2 פֵּׁ טַּ מְּׁ אי, הַּ לַּ קְּׁ חַּ ִגיש הַּ רְּׁ הַּ ִסירּותיָֹּכ ל לְּׁ יו ִבמְּׁ דֹותָֹּ ֲאֶשר    ִבשְּׁ ִנים, כַּ ש שָֹּ ֶמֶשְך שֵּׁ יו בְּׁ עַּ טָֹּ מַּ ּובְּׁ

ִביִעית?  שְּׁ נָֹּה הַּ שָֹּ ֶרֶבת הַּ קָֹּ לּו  ַהְסִבירּוִמתְּׁ ֶכם. תּוכְּׁ תְּׁ ִחירַּ רֶאת בְּׁ זֵּׁ עָֹּ הֵּׁ ִמילֹון.   לְּׁ רְּׁ תַּ  בַּ

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

ִמילֹון:  רְּׁ ֲהבּות,  תַּ לַּ ה, ִהתְּׁ גָֹּ אָֹּ ש, דְּׁ ד,  ֲעיֵּׁפּותֲחשָֹּ חַּ נּות. ִשֲעמּום, פָֹּ רָֹּ קְּׁ  , סַּ

ת ֵאיְך  .3 סַּ נָֹּ רְּׁ ן פַּ יָֹּ ִענְּׁ ד אֹותֹו בְּׁ עֹודֵּׁ ִגיעַּ ּולְּׁ רְּׁ הַּ ק, לְּׁ זֵּׁ חַּ לּו לְּׁ ע?תּוכְּׁ ֶשבַּ ת הַּ נַּ יתֹו ִבשְּׁ   בֵּׁ

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

ה  כֹּל    - ְשִמטָׁ דֹון הַּ ה' אָׁ ה שֶׂ ֱאמּונָׁ  ִחּזּוק בָׁ

שֹוִני   חְּׁ י נַּ ִמיחַּ ב עַּ רַּ טֹון ֶשל הָֹּ ִסרְּׁ ִפיָֹּה בַּ ר צְּׁ חַּ אַּ ה לְּׁ ף ֲעבֹודָֹּ דַּ

https://youtu.be/ge20np5n6Os 

 

 

 

ֶברח מַּ צֶ ת הַּ אֶ   חַּ יבִ שְּׁ הַּ לְּׁ  דּו ֹועֲ נת שֶ לֹועּופְּׁ  עֵּׁ  יְך ִר צָֹּ ה שֶ מָֹּ לְּׁ  מֵּׁ

ח  ֶצמַּ ל הַּ ן עַּ גֵּׁ הָֹּ ֻעּלֹות ֶשּנֹוֲעדּו לְּׁ  פְּׁ
י אּוקְּׁ   מֵּׁ

 י יֵּׁ רּובְּׁ אַּ 
 ר תָֹּ מּו

 ר סּואָֹּ 

 בס"ד 

https://youtu.be/ge20np5n6Os


יק.  .4 ֶרת רֵּׁ ז  יֶכם לּוחַּ ִתפְּׁ נֵּׁ  ִלפְּׁ

ה.  ַשְבצּו  א. סָֹּ נָֹּ רְּׁ ה, פַּ י, ֱאמּונָֹּ רּויֵּׁ בְּׁ י, אַּ מֵּׁ אֹות: אּוקְּׁ בָֹּ ִמִּלים הַּ ת הַּ תֹוכֹו אֵּׁ  בְּׁ

חֹות הֹוִסיפּו  ב. פָֹּ ה. )לְּׁ ִמטָֹּ שְּׁ ת הַּ נַּ שּורֹות ִלשְּׁ ּקְּׁ ֶכם הַּ  ( 7עֹוד ִמִּלים ִמֶשלַּ

ֶתם:   פְּׁ ִמִּלים ֶשהֹוסַּ הַּ

 ___________________________________________________ _____

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________ 

צֹותֶאת  ַמְלאּו ג. בְּׁ ִמשְּׁ אֹוִתיֹות שֹונֹות.   הַּ ֲארּו, בְּׁ יקֹות ֶשִּנשְּׁ רֵּׁ  הָֹּ

צ א אֶ  ְתנּו .ד ֶכם ִלמְּׁ ִצדְּׁ ב/ ת לְּׁ יֹושֵּׁ ר/ ה הַּ בֵּׁ ֶתם. ֶלחָֹּ נְּׁ כַּ ֶרת ֶשהֵּׁ ז  ִתפְּׁ ִמִּלים בַּ  ת הַּ

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 


