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ְלִמיִדים ֲחִביִבים,  ה תַּ כָׁ לֹום ּוְברָׁ  שָׁ
 ִמי רֹוֶצה ִלְהיֹות ִגּבֹור?  

רּוׁשֹו ְגבּוָרה?    ַמִהי ְגבּוָרה? ַהִאם כַֹּח ִפיִזי פֵּ

ר ַיַחד ִמיהּו ַהִגּבֹור ָהֲאִמִתי.   ָנסּו ְלָברֵּ

 

י ֶׁשִיְגְדלּו ָפחֹות    ֻמְמָלץ .1 ֶהם, ְכדֵּ ֶלק מֵּ ִצים, ְלהֹוִריד חֵּ ִלים ַעל ָהעֵּ ל ֶאת ַהְפָרִחים ֶׁשְגדֵּ ְלַדלֵּ

רֹות ְקַטִנים ְּבאֹוָתּה ַהָשָנה, ְוִיָפַגע ַגם   ץ, ִיְתַקְּבלּו פֵּ רֹות ַעל ָהעֵּ רֹות. ַכֲאֶׁשר יֵּׁש עֶֹּמס פֵּ פֵּ

ֶׁשלְ  ַהָשָנה  ֶׁשל  ִדלּולַהִיּבּול  את  ִנְקרֵּ זֹו  ְפֻעָלה  ן.  ִמכֵּ ם  ,  ַאַחר  גֹורֵּ ֶׁשַהִדלּול   יָון  ּוִמכֵּ

ַּבְשִמָטה. ַלֲעׂשֹותֹו  ָאסּור  ַהַמָצִבים  ְּברֹּב  ְזִמיָרה,  ִלְמֶלאֶכת  ְודֹוֶמה  ְצִמיָחה    .ַלתֹוֶסֶפת 

 ֻדְגָמאֹות ׁשֹונֹות. ָמַתי ְּבַחיֵּי ַהיֹוְמיֹום ָאנּו ְמַדְלִלים ְדָבִרים? ְתנּו 

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________ 

ֶׁשל   .2 ָׁשָנה  ְּבאֹוָתּה  ֶׁשַּבִסְרטֹון  ַהַחְקַלאי  ֶׁשל  ַהְשִזיִפים  ס  ְּבַפְרדֵּ ַהִדלּול  ַנֲעָׂשה  יַצד  כֵּ

_________________________________________________    ? הַהְשִמטָ 

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________ 

 

 ַהְיַדְעֶתם? 

רֹות ַהָשָנה ַהְשִביִעית ַאַחד ית ִדין.  ַהִפְתרֹונֹות ְלָקִטיף ּוְמִכיַרת פֵּ  ִהיא אֹוַצר ּבֵּ

ֶאת   ִלְקטֹּף  ָלֶהם  ֻמָתר  ַהִדין(,  ית  ּבֵּ י  ִכְׁשִליחֵּ ת  ָכעֵּ )ַהֶנֱחָׁשִבים  פֹוֲעִלים  ְמַמֶנה  ַהִדין  ית  ּבֵּ

ם ַעל ָהֲעבֹוָדה )ָלכֵּ  רֹות ְיֻחְלקּו ְּבִחָנם ַלִצּבּור, אּוָלם ַהִצּבּור ְיַׁשלֵּ רֹות ַהָשֶדה ָכָרִגיל. ַהפֵּ ן  פֵּ

רֹות ְׁשִביִעית(.  ין ַהָדָבר ֶנֱחָׁשב ְכִמְסָחר ְּבפֵּ  אֵּ

רֹו  ִגבֵֹּרי כֹּחַּ עֵֹּשי ְדבָׁ

 ַדף ֲעבֹוָדה ְלַאַחר ְצִפָיה ַּבִסְרטֹון ֶׁשל ָהַרב ָׁשלֹום ִפיְנצ'ֹוֶבר 

https://youtu.be/aRJh1yE7Q8I 

 

 

https://youtu.be/aRJh1yE7Q8I


ַח ְּבַעְצמֹו ִּבְׁשַנת ַהְשִמָטה?   .3 לּו ִמדֹות ַעל ַהַחְקָלִאי ְלַפתֵּ  אֵּ

רֹות  .ַהְׁשִלימּו ֶאת ָהאֹוִתיֹות ַהֲחסֵּ

 ּוָרה  ___גְ  .א

 ___ ּונָ ___אֱ  .ב

א  .4 ָעְזרּו ְּבלּוַח  .ָּבאֹוִתיֹותִמְצאּו ֶאת ַהָפסּוק ֶׁשִמְתַחּבֵּ  : הא"ת ב"שהֵּ

 "גפֹּ שָ ְק  מבֵּ זֹּ  סַ ֹל מגֵּ שֹּ ִר "

 כ י  ט ח ז ו  ה ד ג ב א
 ל מ נ  ס ע פ צ ק ר ש ת

 

ִדין'   .5 ית  ּבֵּ 'אֹוַצר  י  ְכָללֵּ ִפי  ַעל  ַהְשִמָטה  ֶאת  ֶׁשָשַמר  ַחְקַלאי  ַעל  ִספּור  מּוָבא  ַּבִסְרטֹון 

 . ְגדֹוָלה, ְוָזָכה ִלְראֹות ְּבַהְׁשָגַחת ה' ַעל ַמָטעֹו ִּבְׁשַנת ַהְשִמָטהִּבְגבּוָרה 

 :  ְתנּו כֹוֶתֶרת ַלִספּור .א

 _______________________________________________________ 

 : ַצְירּו ִציּור ַמְתִאים ַלִסְרטֹון .ב

 

 


