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1.  

 

ְלִמיִדים ֲחִביִבים  ה תַּ כָׁ לֹום ּוְברָׁ  ,שָׁ

ָשג   ַהּיֹום ִנְלַמד ַעל ַמְשָמעּות נֹוֶסֶפת ֶשל ַהמֻּ

 "ִמְצוֹות ַהְתלּויֹות ָבָאֶרץ",

 ַהִאם ַהַכָּוָנה ַרק ְלִמְצוֹות ְשַנת ַהְשִמָטה? 

 ַהִאם ֵהן ַהֲחשּובֹות ְוַהְמיָֻּחדֹות ִמֵבין ָכל ַהִמְצוֹות? 

ָּיִבים ְלַקְּיָמן ָכל   ַהְזַמן? ַהִאם ָאנּו ְמחֻּ

 . ַהְשִלימּו: ִמְצַות ַהְשִמָטה ַשֶּיֶכת ִלְקבּוַצת ַהִמְצוֹות ה_______________ ָבָאֶרץ .1

 

 ? ַמּדּוַע ִמְצוֹות ֵאּלּו ִנְקָראֹות ָכְך .2

 ִכי ָיכֹול ְלַקְּיָמן ַרק ִמי ֶשַחי ַעל ַכּדּור ָהָאֶרץ.  .א

ָבן ְמַקְּיִמים ַרק ְבֶאֶרץ ִיְשָרֵאל. ִכי ֵהן ְקשּורֹות ְלִגּדּוֵלי  .ב  ַקְרַקע ְוֶאת רֻּ

 ִכי ֶאְפָשר ְלַקְּיָמן ְבִעָקר ִעם ֵפרֹות ָהֲאָדָמה.  .ג

 

   .ַרִבי ֹמֶשה ֶבן ַנְחָמן ָהָיה ִמְגדֹוֵלי ַחְכֵמי ְסָפַרד, פֹוֵסק ַבֲהָלָכה, ַפְרָשן, ְמשֹוֵרר ְורֹוֵפא .3

 (.  3ִמִּלים ִראשֹונֹות ִבְתִחַּלת ְשֵאָלה  4ִצְבעּו ֶאת ָראֵשי ַהֵתבֹות ֶשל ְשמֹו )  .א

 ? ___________________ ָמה ִקַבְלֶתם .ב

________________,  -ל_____________ַהְשִלימּו: ָהַרְמָב"ן ִהְתַגְעֵגַע ְמאֹוד  

 הּוא ָזָכה ַלֲעלֹות ֵאֶליָה ּוְלַבֵקר ִבְמקֹומֹות שֹוִנים.  

ָפר ָלנּו ֲעֵליֶהם ַבִסְרטֹון? ִצְבעּו אֹוָתם.  זֹוְכִרים ֶאת ְשֵני ַהְמקֹומֹות ֶשְמסֻּ

 

 ְטֶבְרָיה 

 

 ַעכֹו 

 

 ָיפֹו 

 

 רֹאש ִפָנה 

 

 ְירּוָשַלִים 

  

ִמְצוֹות   ֶרץ   -הַּ אָׁ  ְתלּויֹות בָׁ

 ַּדף ֲעבֹוָדה ְלַאַחר ְצִפָּיה ַבִסְרטֹון ֶשל ָהַרב מֹוִטי ִסיְמְפסֹון 

https://youtu.be/S30Jy4gEe8c 

 

https://youtu.be/S30Jy4gEe8c


 

 

 .  ִלְחיֹות ְבֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ָכל ַהָשָנהָאנּו זֹוִכים, ְבַחְסֵדי ה',  .4

   .ִלְפֵניֶכם ָיִמים ְמיָֻּחִדים ְבַמֲהַלְך ַהָשָנה ּוִמְצוֹות שֹונֹות ַהַשָּיכֹות ָלֶהם .א

 : ִמְתחּו ַקו ָיָשר ְבַהְתָאָמה ֵבין ַהּיֹום ַלִמְצוֹות ַהַשָּיכֹות לֹו

ּיֹום ְקשּורֹות בֹו ִמְצוֹות  הַּ  הַּ

 ְתִקיַעת שֹוָפר  • רֹאש ַהָשָנה  •

 ַהְדָלַקת ֵנרֹות, ֲאִמיַרת "ַעל ַהִנִסים"  • יֹום ִכפּור  •

כֹות  •  ִבעּור ֶהָחֵמץ, ֲאִכיַלת ַמָצה  • סֻּ

 צֹום ּוְתִפָּלה  • ֲחנָֻּכה  •

ָכה, ְנִטיַלת ַאְרַבַעת ַהִמיִנים  • פּוִרים  •  ְיִשיָבה ַבסֻּ

,  ְקִריַאת ְמִגָּלה, ִמְשלֹוַח ָמנֹות • ֶפַסח  •

____________________________ _____ 

 ֵאּלּו ִמְצוֹות ִנָתן ְלהֹוִסיף ִלְקִריַאת ְמִגָּלה ּוִמְשלֹוַח ָמנֹות? ִכְתבּו ַעל ַהַקו.   – ֶאְתגָּר **

 ְבַתְרִמילֹון(:ַהְשִלימּו ֶאת ַהִמִּלים ַהֲחֵסרֹות )ֵהָעְזרּו  .5

ָהַרְמָב"ן כֹוֵתב ֶשְבחּוץ ָלָאֶרץ, ___________, ָאנּו ְמַקְּיִמים ֶאת ַהִמְצוֹות ְכֵדי   

______________ אֹוָתן ְכֶשַנִגיַע ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל. ַאְך ִעַקר ִקּיּום ַהִמְצוֹות הּוא  

ְתלּויֹות ָבָאֶרץ, ְבַאְדַמת ֶאֶרץ  לֹא ַרק ַהִמְצוֹות שֶ  -_______________  ְבֶאֶרץ

 .  ִיְשָרֵאל, ֶאָּלא ________ ַהִמְצוֹות

ל , ֶשִנְזכֹּר לּות , כָׁ גָׁ ֵאל , בַּ ְרִמילֹון: ִיְשרָׁ  .תַּ


