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1.  

 

 

ְלִמיִדים ֲחִביִבים ה תַּ כָׁ לֹום ּוְברָׁ  , שָׁ

ן. ַהּיֹום  ַמת ַהּגֹולָׁ ב ֹנב ְברָׁ ַהּמֹושָׁ ר מֵּ ְכטֶּ ל ִמְשַפַחת שֶּ ם שֶּ רֶּ ר ַבכֶּ  ְנַבקֵּ

ם,   הֶּ לָׁ ם שֶּ רֶּ ד ַבכֶּ ה ְמיֻחָׁ ה מָׁ  ִנְראֶּ

ל. אֵּ ץ ִיְשרָׁ רֶּ ת אֶּ ם ְמַיְשִבים אֶּ ם, הֵּ יהֶּ יַצד, ְבֹפַעל ְידֵּ  ְוכֵּ

 

ץ ַהִאם .1 רֶּ אָׁ ִבְצפֹון הָׁ ן שֶּ ַמת ַהּגֹולָׁ ם ַפַעם ְברָׁ  ? ___________ ִבַקְרתֶּ

ן   ֵאּלּו –ִאם כֵּ ם?  בְּ רּוְמקֹומֹות ֱהִייתֶּ ם ַספְּ כֶּ לָׁ יָׁה שֶּ . __________________  ַעל ַהֲחוָׁ

_________________________________________________________ 

______________________________ ___________________________

 _________________________________________________________ 

 
ם ָמהא.  .2 רֶּ ל ַבכֶּ דֵּ  ? ____________________ ּגָׁ

ת ָמהב.  ִבים ִלְכבֹוד ַשבָׁ ֲענָׁ הָׁ ? ________________  ְמִכיִנים מֵּ

__________ ________________________ ________ 

ִשים  ֵכיַצדג.  ִבים ְמיֻבָׁ ִאים ֲענָׁ  ? ____________________ ִנְקרָׁ

 
ה זֹו?   ֵאיזֹו .3 נָׁ ם ְבשָׁ ר ִעם ַכְרמָׁ ְכטֵּ י ִמְשַפַחת שֶּ ה ְמַקְּיִמים ְבנֵּ ם עֹוִשים זֹאת  ֵכיַצדִמְצוָׁ ?  הֵּ

_________________________________________________________  

_______________________ __________________________________

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________ 

  

ִטים ּׁשֹומְּ ָלִאים שֶׁ ָרָכה ַלַחקְּ  ַהבְּ

ר  ְכטֵּ ל אֹוְשִרי שֶּ ה ְלַאַחר ְצִפּיָׁה ַבִסְרטֹון שֶּ  ַדף ֲעבֹודָׁ

https://youtu.be/mXuoPzhi35g 

https://youtu.be/mXuoPzhi35g


ק כה', ְפסּוִקים כא'  .4 רֶּ א )פֶּ ר ַוִּיְקרָׁ פֶּ תּוב ְבסֵּ  כב'(:  -כָׁ

ה ַהִשִשית  "ְוִצִּויִתי  נָׁ ם ַבשָׁ כֶּ ִתי לָׁ ת ִבְרכָׁ ִנים.  אֶּ ה ִלְשֹלש ַהשָׁ ת ַהְתבּואָׁ ת אֶּ שָׁ  ְועָׁ

םו  תֶׁ ַרעְּ ה ַהְשִמיִנת   ּזְּ נָׁ ת ַהשָׁ  אֵּ

םוַ  תֶׁ ה ַהְתִשיִעת   ֲאַכלְּ נָׁ ן ַעד ַהשָׁ ה יָׁשָׁ ן ִמן ַהְתבּואָׁ ּה תֹאְכלּו יָׁשָׁ תָׁ  ".ַעד בֹוא ְתבּואָׁ

עּוצִ  .א ל הַ  בְּ ת כָׁ ִרים ַהּמֹוִפיִעים ַבְפסּוִקים. אֶּ  ִּמְספָׁ

ה ָמה .ב ת ְשַנת ַהְשִמטָׁ שֹוְמִרים אֶּ ִאים שֶּ רּוְך הּוא ְלַחְקלָׁ דֹוש בָׁ   ___? __ ַמְבִטיַח ַהקָׁ

 ______________________________________________________

_________ _____________________________________________ 

 

ת .5 מֶּ ה ַהקֹודֶּ ם ִבְשַנת ַהְשִמטָׁ הֶּ ה לָׁ ְיתָׁ הָׁ יָׁה שֶּ ה ְוַהֲחוָׁ כָׁ ר ַעל ַהְברָׁ ְשִרי ְמַספֵּ  .  אָׁ

ָאן .א ַלְך ִעם ִמְשַפְחתֹו לְּ  ______ _? _________________________ הָׁ

ת ָמה .ב מֶּ ה ַהקֹודֶּ ִשים ִבְשַנת ַהְשִמטָׁ ֲאנָׁ ְתנּו לֹו הָׁ  ? ______________________ נָׁ

שּו זֹאת ה,ָלמָ  .ג ם עָׁ ם, הֵּ  ____________________ ____ _? _________ ְלַדְעְתכֶּ

ה?  ֵכיַצד .ד ף ְבִמְצַות ַהְשִמיטָׁ ִאים ְיכֹוִלים ְלִהְשַתתֵּ ם ַחְקלָׁ ינָׁ אֵּ ִשים שֶּ   הֹוִסיפּוֲאנָׁ

ם כֶּ לָׁ   _____________________ _________ _. ____________ ַרֲעיֹונֹות ִמשֶּ

 _______________________________________________________

_________________________ ______________________________ 

 

ה? ָמה  .6 ִאי ַלֲעשֹות ִבְשַנת ַהְשִמטָׁ ם, יָׁכֹול ַהַחְקלָׁ רּו, ְלַדְעְתכֶּ רּויֹות שֹונֹות ַציְּ ְפשָׁ   .אֶּ

 

 

 

 

 


