
 

 

 

 

  

 

 

 

לֹום  ְלִמיִדים ֲחִביִביםשָׁ ה תַּ כָׁ   , ּוְברָׁ

ה", ְלִפיָה ָאסּור    ֶלֱאֹכל  ִאּסּור ָעְרָלה הּוא ִמְצַות "לֹא ַתֲעשֶׂ

י ַהְפִרי ִבְשלֹוש ַהָשִנים ָהִראשֹונֹות ִלְנִטיָעָתם ֵלָהנֹותְוַאף  רֹות ֲעצֵּ    .ִמפֵּ

ק י"ט ָפסּוק כ"ג ָכתּוב רֶׂ ר ַוִיְקָרא פֶׂ פֶׂ  :ְבסֵּ

ץ,   ל ָהָארֶׂ  "ְוִכי ָתֹבאּו אֶׂ

ת ִפְריֹו,   ם ָעְרָלתֹו אֶׂ ץ ַמֲאָכל ַוֲעַרְלתֶׂ ם ָכל עֵּ  ּוְנַטְעתֶׂ

ל" ָשֹלש ָשִנים  ִלים, לֹא יֵָּאכֵּ ם ֲערֵּ  ִיְהיֶׂה ָלכֶׂ

יׁשּו .1 ּדֹומֹות ַלִמָלה ָעְרָלה.  ַהְדגִּ ת ַהִמִלים שֶׂ ם ַכָמהַבָפסּוק אֶׂ  ? __________ ְמָצאתֶׂ

ת ַהְתשּוָבה ַהְנכֹוָנה .2 רֹות ָהָעְרָלה? ַהִקיפּו אֶׂ  :ָמה עֹוִשים ִעם פֵּ

 . אֹוְכִלים אֹוָתם .א

ֱאֹכל אֹוָתםנֹוְתִנים   .ב ר לֶׂ הּו ַאחֵּ  .ְלִמישֶׂ

 . לֹא אֹוְכִלים ְולֹא ִמְשַתְמִשים ְלשּום ָּדָבר .ג

ם לֹא נֹוֲעדּו ְלַמֲאָכל   .3 יהֶׂ רֹותֵּ פֵּ ִצים שֶׂ י ְסָרק )עֵּ י ְפִרי ְולֹא ַבֲעצֵּ ת ַבֲעצֵּ גֶׂ ִמְצַות ָעְרָלה נֹוהֶׂ

ץ ְפִרי אֹו  ץ ַהִאם הּוא עֵּ ַעל ָכל עֵּ  ?ְסָרקָאָדם(. ִכְתבּו מֵּ

    

ן  ְברֹוש  פֶׂ ן  ַזִית  גֶׂ  ֹארֶׂ

 

  

ה  ה ִלְפֵני ְשִמטָׁ ה ּוְזִמירָׁ ְרלָׁ  ִעְנֵבי עָׁ

ְלָבה  ל ָהַרב ַעִמיָרם אֶׂ  ַּדף ֲעבֹוָדה ְלַאַחר ְצִפָיה ַבִּסְרטֹון שֶׂ

https://youtu.be/Rw8mu78FJOA 

 

 בס"ד 

https://youtu.be/Rw8mu78FJOA


 

 

 

 

 ?ָמה קֹוֶרה ַאֲחֵרי ָשלֹוש ָשִנים

ְלַמָטה .4 ָעְזרּו ְבַמְחַסן ַהִמִלים שֶׂ רֹות )הֵּ ת ַהִמִלים ַהֲחסֵּ  (: ַהְשִלימּו אֶׂ

ִלים ַבָשָנה ָהְרִביִעית ְלַחָייו   ְגדֵּ רֹות _________ שֶׂ   ָתִרים ַלֲאִכיָלהמ  פֵּ

  ._______________________ 

רֹות ִבירּוָשַלִים,  הּוא פֹודֶׂ  ת ַהפֵּ ֱאֹכל אֶׂ ה אֹוָתם  ִאם ָאָדם לֹא ָיכֹול ַלֲעלֹות לֶׂ

ָשה.   ל אֹותֹו ִבְקד  ל ִבירּוָשַלִים ְואֹוכֵּ ה ֹאכֶׂ ה קֹונֶׂ ף זֶׂ סֶׂ  _________________, ּוְבכֶׂ

ית ַהִמְקָּדש,   ת בֵּ ין ָלנּו אֶׂ ֲעַדִין אֵּ  אּוָלם ַכיֹום, שֶׂ

ְמַיֲחִדים ְלכָ  ַע שֶׂ ל ְפרּוָטה ִמתֹוְך ַמְטבֵּ רֹות ַרק ְבשִֹוי שֶׂ ת ַהפֵּ  ְך.  פֹוִדים אֶׂ

רֹות ְבָכל ________________. ת ַהפֵּ ֱאֹכל אֶׂ ְפָשר לֶׂ ַע ְואֶׂ ת ַהַמְטבֵּ  שֹוְמִרים אֶׂ

 ִבירּוָשַלִים , ָמקֹום , ָהֵעץ , ְבֶכֶסף ַמְחַסן ִמִלים: 

 

 

 

 

 ַהָצָעה ַלְיִציָרה  .5

ִרים ְסבֵּ ת ַהְיִציָרה ְלִפי ַההֶׂ   .ְצפּו ַבִּסְרטֹון ְוָהִכינּו אֶׂ

רֹאש, ְוַלֲעֹצר ְבָכל ָשָלב ַבִּסְרטֹון) ְגָמא מֵּ ְמָלץ ְלָהִכין ּד   ( מ 

https://youtu.be/7B1_wziL7dE 

https://youtu.be/7B1_wziL7dE

