
  

 

 

 

 

 
ים ִר ִדים ְיקָׁ ְילָׁ ֹום  ל  , שָׁ

 
ים,   ל ְיבּולִּ ים ׁשֶׁ ים ׁשֹונִּ ְרנּו סּוגִּ כַּ ְרטֹון הִּ סִּ  בַּ

ָטה ְּׁשמִּ ת הַּ ְׁשנַּ ְיָרקֹות בִּ רֹות ְוהַּ ּפֵּ ֲחנּות הַּ ּׁשּוק אֹו בַּ ים בַּ ָאנּו ּפֹוְגׁשִּ  . ׁשֶׁ

 

ִלימּו  .1  : ֻמָתר אֹו ָאסּורַהשְׁ

יֵּׁש .א רֹות ׁשֶׁ ית   ּפֵּ יעִּ ת ְׁשבִּ ם ְקֻדּׁשַּ ם____ ____ ____ –ָבהֶׁ ְסֹחר ָבהֶׁ ,  לִּ

ְׁשלּום____  ____________ ו ם תַּ יהֶׁ ל ֲעלֵּ בֵּ  . ְלקַּ

ין____________  .ב יחִּ ין ְספִּ דִּ ָטה, מִּ ְּׁשמִּ ָנְבטּו בַּ ֱאֹכל ְיָרקֹות ׁשֶׁ  . לֶׁ

ַנת ַהשְׁ  קֹות ַגם ִבשְׁ רֹות ִוירָּ נּו קֹוִנים פֵּ יַצד אָּ ְך, כֵּ הִאם כָּ  ? ִמטָּ

 

ית  יעִּ ת ְׁשבִּ ְקֻדּׁשַּ ים בִּ ְהיּו ְקדֹוׁשִּ יָרקֹות יִּ רֹות וִּ ִאיםּפֵּ נָּ ה תְׁ לֹושָּ  : ִבשְׁ

   ל ְשָראֵּ ץ יִּ רֶׁ ים ְבאֶׁ לִּ ם ְגדֵּ ם הֵּ  אִּ

  י ל ְיהּודִּ ע ׁשֶׁ ְרקַּ ים ְבקַּ לִּ ם ְגדֵּ ם הֵּ  אִּ

  ָטה ְּׁשמִּ ְׁשנַּת הַּ ים בִּ ְקָטפִּ ם נִּ ם הֵּ  אִּ

ָחד   .ג אי אֶׁ ר ְתנַּ סֵּ ם חַּ ין  –אִּ ית,  אֵּ יעִּ ת ְׁשבִּ ְיָרקֹות ְקֻדּׁשַּ רֹות אֹו בַּ ּפֵּ בַּ

ְמֹכר אֹוָתם ֱאֹכל אֹוָתם ְולִּ  . ו______________ לֶׁ

 

ה ִמטָׁ ַבש ְ ת  נּו  ַצְרכָׁ

ץ  תֹוָרה ְוָהָארֶׁ ל ְמכֹון הַּ ְרטֹון ׁשֶׁ סִּ ָיה בַּ ר ְצפִּ חַּ ף ֲעבֹוָדה ְלאַּ  דַּ

https://youtu.be/xk1_yS6b5oY 
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יָרקֹות .2 רֹות וִּ ל ּפֵּ ים ׁשֶׁ ים ׁשֹונִּ ים סּוגִּ ֲחנּויֹות ָאנּו מֹוְצאִּ ּׁשּוק אֹו בַּ  . בַּ

חּו ַקו ים ִמתְׁ ְתאִּ מַּ ר הַּ ְסבֵּ הֶׁ ְגָדָרה לַּ הַּ ין הַּ  : בֵּ

ית  • ּׁשִּ לֹא ְמֻחָבר ָלֲאָדָמה  • ְיבּול ׁשִּ ע ׁשֶׁ צַּ ל ְבמַּ ָגדַּ  ְיבּול ׁשֶׁ

ע ְלגֹוי  • ְיבּול חּו"ל  • ְרקַּ קַּ ת הַּ ים אֶׁ ים מֹוְכרִּ ְקָלאִּ חַּ  הַּ

ָצע ְמנָֻתק  • ית • מַּ ּׁשִּ ּׁשִּ ָּׁשָנה הַּ ף בַּ ְקטַּ נִּ  ְיבּול ׁשֶׁ

י  • ת ְלגֹוי  • ְיבּול ָנְכרִּ יֶׁכֶׁ ּׁשַּ ֲאָדָמה ׁשֶׁ ל בַּ ָגדַּ  ְיבּול ׁשֶׁ

יָרה  • ר ְמכִּ תֵּ ץ  • הֶׁ ץ ְויּוָבא ָלָארֶׁ ל ְבחּוץ ָלָארֶׁ ָגדַּ  ְיבּול ׁשֶׁ

ין  • ית דִּ ר בֵּ ְקָטף   • אֹוצַּ ל ְונִּ ְשָראֵּ ץ יִּ רֶׁ י ְבאֶׁ ל ְיהּודִּ ע ׁשֶׁ ְרקַּ ל ְבקַּ ָגדַּ ְיבּול ׁשֶׁ

ין  דִּ ית הַּ ָטה, ּובֵּ ְּׁשמִּ ת הַּ ְׁשנַּ ים בִּ קֹוְטפִּ ים ׁשֶׁ יחִּ ה ְׁשלִּ נֶׁ ְממַּ

בּור  צִּ ים אֹותֹו לַּ ְלקִּ  ּוְמחַּ

 

   ל יָרקֹות ׁשֶׁ רֹות וִּ ית ִדיןְבפֵּ ית    אֹוַצר בֵּ קִּ יֹות ְבשַּ רִּ ְּׁשאֵּ ת הַּ יחַּ אֶׁ נִּ ְקֻדָּׁשה ּוְלהַּ ְנֹהג בִּ יֵּׁש לִּ

ח ּפַּ ים לַּ יכִּ ְׁשלִּ מַּ י ׁשֶׁ ְפנֵּ יב לִּ ְרקִּ ן ְלהַּ ת ָלהֶׁ ת אֹו ָלתֵּ פֶׁ  .נֹוסֶׁ

  

 

ר   יַמת ֶאְתגָּ ְיָרקֹות,  –ְמשִׂ רֹות ְוהַּ ּפֵּ ֲחנּות הַּ ם בַּ ָלכֶׁ ָבא ׁשֶׁ קּור הַּ בִּ ׂשּובַּ ים   ַחפְׁ ְׁשָלטִּ

ְדנּו,  ָלמַּ י ׁשֶׁ ים ְכפִּ ְיבּולִּ י הַּ ל סּוגֵּ ים עַּ ידִּ ְמעִּ מּו הַּ חּוַצלְׁ ִשלְׁ ָתה וְׁ כִּ ְקָרָנה בַּ מֹורה ְלהַּ  .לַּ

 

 

ה רָּ    – ַהֲעשָּ

  ם ָהֲאָדָמה ְמיָֻחד עִּ ר הַּ ׁשֶׁ קֶׁ ל הַּ ים עַּ ְּפרִּ יף ְמסַּ י גּוׁש ָקטִּ ְקָלאֵּ ֲהָבה ְוָהֱאמּוָנה  –חַּ  : ָהאַּ
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