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ָלׁשֹון ָהַרע

נֹוָנה ְמֻלְכֶלֶכת.  .1

ֲחֵבֵרנּו ַקְמִצי ַקְמָצן ָּגדֹול.  .2

ַהּמֹוֶרה ַזֲעָפִני ַּכֲעָסן.  .3

ִמְסּכּוִני ַחָּלׁש ַּבִלּמּוִדים.  .4

הילדה שיושבת לידך בכיתה ממש מלוכלכת
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ָלׁשֹון ָהַרע

נֹוָנה ְמֻלְכֶלֶכת.  .1

ֲחֵבֵרנּו ַקְמִצי ַקְמָצן ָּגדֹול.  .2

ַהּמֹוֶרה ַזֲעָפִני ַּכֲעָסן.  .3

ִמְסּכּוִני ַחָּלׁש ַּבִלּמּוִדים.  .4

 בקשתי מחברנו הקמצן כסף,
אבל כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא לא הסכים
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ָלׁשֹון ָהַרע

נֹוָנה ְמֻלְכֶלֶכת.  .1

ֲחֵבֵרנּו ַקְמִצי ַקְמָצן ָּגדֹול.  .2

ַהּמֹוֶרה ַזֲעָפִני ַּכֲעָסן.  .3

ִמְסּכּוִני ַחָּלׁש ַּבִלּמּוִדים.  .4

המורה זעפני כעסן
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ָלׁשֹון ָהַרע

נֹוָנה ְמֻלְכֶלֶכת.  .1

ֲחֵבֵרנּו ַקְמִצי ַקְמָצן ָּגדֹול.  .2

ַהּמֹוֶרה ַזֲעָפִני ַּכֲעָסן.  .3

ִמְסּכּוִני ַחָּלׁש ַּבִלּמּוִדים.  .4

לא כדאי ללמוד עם חבר חלש
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ְרִכילּות

ִצָּלה ָאְמָרה ִלי ֶׁשַאְּת ַׁשְקָרִנית.  .1

ָׁשַמְעִּתי ֵמרּוִּבי ֶׁשָּׁשַמע ִמַּגִּבי...  .2

ָאְמרּו ִלי ֶׁשַהּמֹוָרה ִשְבִטי ַמֲעִניָׁשה...  .3

נֹוַדע ִלי ֵמרּוִתי ֶׁשָּגַנְבְּת ַמְמָּתִקים...  .4

את יודעת שהיא ספרה לי עלייך שאת שקרנית
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ְרִכילּות

ִצָּלה ָאְמָרה ִלי ֶׁשַאְּת ַׁשְקָרִנית.  .1

ָׁשַמְעִּתי ֵמרּוִּבי ֶׁשָּׁשַמע ִמַּגִּבי...  .2

ָאְמרּו ִלי ֶׁשַהּמֹוָרה ִשְבִטי ַמֲעִניָׁשה...  .3

נֹוַדע ִלי ֵמרּוִתי ֶׁשָּגַנְבְּת ַמְמָּתִקים...  .4

 חבר שלי סיפר לי שהוא שמע מהשכן שלו
שהמוכר בשכונה שלנו מרמה את הקונים
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ְרִכילּות

ִצָּלה ָאְמָרה ִלי ֶׁשַאְּת ַׁשְקָרִנית.  .1

ָׁשַמְעִּתי ֵמרּוִּבי ֶׁשָּׁשַמע ִמַּגִּבי...  .2

ָאְמרּו ִלי ֶׁשַהּמֹוָרה ִשְבִטי ַמֲעִניָׁשה...  .3

נֹוַדע ִלי ֵמרּוִתי ֶׁשָּגַנְבְּת ַמְמָּתִקים...  .4

אמרו לי שהמורה מענישה בלי סיבה
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ְרִכילּות

ִצָּלה ָאְמָרה ִלי ֶׁשַאְּת ַׁשְקָרִנית.  .1

ָׁשַמְעִּתי ֵמרּוִּבי ֶׁשָּׁשַמע ִמַּגִּבי...  .2

ָאְמרּו ִלי ֶׁשַהּמֹוָרה ִשְבִטי ַמֲעִניָׁשה...  .3

נֹוַדע ִלי ֵמרּוִתי ֶׁשָּגַנְבְּת ַמְמָּתִקים...  .4

את חייבת לשמוע איזו מריבה הייתה היום בכיתה
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ִּדּבּור ֶׁשל ִמְצָוה

ִהְּנֶכם ֻמְזָמִנים ִלְסֻעַּדת ִמְצָוה  .1

ּתּוַכל ָלֵתת ְצָדָקה ְלַהְכָנַסת ַּכָּלה?  .2

ּתּוַכל ִלְבנֹות ֻסָּכה ְלֲאֻלָּמה ָהַאְלָמָנה?  .3

ֲהֵרי זֹו ָחָלה.  .4

הנכם מוזמנים לסעדת מצוה
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ִּדּבּור ֶׁשל ִמְצָוה

ִהְּנֶכם ֻמְזָמִנים ִלְסֻעַּדת ִמְצָוה  .1
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ּתּוַכל ִלְבנֹות ֻסָּכה ְלֲאֻלָּמה ָהַאְלָמָנה?  .3

ֲהֵרי זֹו ָחָלה.  .4

האם תוכל לתת 
צדקה להכנסת כלה

בשמחה!
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ִּדּבּור ֶׁשל ִמְצָוה

ִהְּנֶכם ֻמְזָמִנים ִלְסֻעַּדת ִמְצָוה  .1
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ֲהֵרי זֹו ָחָלה.  .4
האם תוכל לעזור לאשה 

האלמנה לבנות את 
הסוכה? 

בשמחה!
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ִּדּבּור ֶׁשל ִמְצָוה

ִהְּנֶכם ֻמְזָמִנים ִלְסֻעַּדת ִמְצָוה  .1
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ֲהֵרי זֹו ָחָלה.  .4

האם תרצי להפריש חלה?
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הֹוָצַאת ֵׁשם ַרע

ַׁשְּבָרִני ָזַרק ֶאֶבן ְוָׁשַבר ֶאת ַהַחּלֹון.  .1

ַּפְזרֹוָנה ִּפְּזָרה ֶאת ַהֶּזֶבל.  .2

ַּבְטָלִני ְמַבֵּטל ֶאת ְזַמּנֹו.  .3

ְּדָחַפִני ָּדַחף ֶאת יֹוָאב ְוִהִּפיל אֹותֹו.  .4

הילדה של השכנים שוב פיזרה את האשפה בשכונה

מי באמת פיזר את הזבל?
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הֹוָצַאת ֵׁשם ַרע

ַׁשְּבָרִני ָזַרק ֶאֶבן ְוָׁשַבר ֶאת ַהַחּלֹון.  .1
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ְּדָחַפִני ָּדַחף ֶאת יֹוָאב ְוִהִּפיל אֹותֹו.  .4

השכן שלי כל היום מתבטל

האם באמת מר כהן מבטל את זמנו?
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הֹוָצַאת ֵׁשם ַרע

ַׁשְּבָרִני ָזַרק ֶאֶבן ְוָׁשַבר ֶאת ַהַחּלֹון.  .1
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ְּדָחַפִני ָּדַחף ֶאת יֹוָאב ְוִהִּפיל אֹותֹו.  .4

הילדים מהכתה השנייה שברו את החלון בכוונה

האמנם הוא נשבר בכונה?
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הֹוָצַאת ֵׁשם ַרע

ַׁשְּבָרִני ָזַרק ֶאֶבן ְוָׁשַבר ֶאת ַהַחּלֹון.  .1
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ְּדָחַפִני ָּדַחף ֶאת יֹוָאב ְוִהִּפיל אֹותֹו.  .4

הוא נפל כי הילד עם הכפה דחף אותו

האם באמת דחפני דחף את יואב?
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ִּדּבּור ֵמעֹוֵדד

ַהֹּכל ְלטֹוָבה.  .1

ִהְתַאְּמִני ּוְבסֹוף ִּתְרִאי ֶׁשַּתְצִליִחי.  .2

ְּבע"ה ַאָּתה ִּתְתַחֵּזק  ְוַתְבִריא.  .3

ְּבע"ה ַאָּתה ָּתִבין ֶאת ַהָּפָרָׁשה.  .4

התאמני ובסוף תראי שתצליחי
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ִּדּבּור ֵמעֹוֵדד

ַהֹּכל ְלטֹוָבה.  .1

ִהְתַאְּמִני ּוְבסֹוף ִּתְרִאי ֶׁשַּתְצִליִחי.  .2

ְּבע"ה ַאָּתה ִּתְתַחֵּזק  ְוַתְבִריא.  .3

ְּבע"ה ַאָּתה ָּתִבין ֶאת ַהָּפָרָׁשה.  .4

 בעזרת השם אתה
תתחזק ותבריא
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ִּדּבּור ֵמעֹוֵדד

ַהֹּכל ְלטֹוָבה.  .1

ִהְתַאְּמִני ּוְבסֹוף ִּתְרִאי ֶׁשַּתְצִליִחי.  .2

ְּבע"ה ַאָּתה ִּתְתַחֵּזק  ְוַתְבִריא.  .3

ְּבע"ה ַאָּתה ָּתִבין ֶאת ַהָּפָרָׁשה.  .4

אל תהיה עצוב הכל לטובה
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ִּדּבּור ֵמעֹוֵדד

ַהֹּכל ְלטֹוָבה.  .1

ִהְתַאְּמִני ּוְבסֹוף ִּתְרִאי ֶׁשַּתְצִליִחי.  .2

ְּבע"ה ַאָּתה ִּתְתַחֵּזק  ְוַתְבִריא.  .3

ְּבע"ה ַאָּתה ָּתִבין ֶאת ַהָּפָרָׁשה.  .4

בעזרת השם אתה תבין את הפרשה
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ִּדּבּור ְמָבֵרְך

ְיִׂשיְמָך ֱאֹלִקים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה.  .1

ֶׁשִּתְזִּכי ַלֲעלֹות ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש.  .2

מֹוֲעִדים ְלִׂשְמָחה ְוִלְגֻאָּלה ְׁשֵלָמה.  .3

ְּבַהְצָלָחה.  .4

מועדים לשמחה ולגאולה שלמה
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ִּדּבּור ְמָבֵרְך

ְיִׂשיְמָך ֱאֹלִקים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה.  .1

ֶׁשִּתְזִּכי ַלֲעלֹות ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש.  .2

מֹוֲעִדים ְלִׂשְמָחה ְוִלְגֻאָּלה ְׁשֵלָמה.  .3

ְּבַהְצָלָחה.  .4

שתזכי לעלות לבית המקדש
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ִּדּבּור ְמָבֵרְך

ְיִׂשיְמָך ֱאֹלִקים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה.  .1

ֶׁשִּתְזִּכי ַלֲעלֹות ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש.  .2

מֹוֲעִדים ְלִׂשְמָחה ְוִלְגֻאָּלה ְׁשֵלָמה.  .3

ְּבַהְצָלָחה.  .4

יצליח השם מעשה ידיך!
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ִּדּבּור ְמָבֵרְך

ְיִׂשיְמָך ֱאֹלִקים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה.  .1

ֶׁשִּתְזִּכי ַלֲעלֹות ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש.  .2

מֹוֲעִדים ְלִׂשְמָחה ְוִלְגֻאָּלה ְׁשֵלָמה.  .3

ְּבַהְצָלָחה.  .4

ישימך אלוקים 
כאפרים וכמנשה
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ִּדּבּור ֻמָּתר

ֶאְתמֹול ַּכֲאָבה ִלי ָהֶרֶגל.  .1

ֵאיֶזה יֹום ָנִעים.   .2

ֵהיָדד! ִסַּיְמִּתי ֶאת ֲעבֹוָדִתי.  .3

ָהָיה ִמְׂשָחק ֶנְהָּדר.  .4

איזה יוֹם נעים
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ִּדּבּור ֻמָּתר

ֶאְתמֹול ַּכֲאָבה ִלי ָהֶרֶגל.  .1

ֵאיֶזה יֹום ָנִעים.   .2

ֵהיָדד! ִסַּיְמִּתי ֶאת ֲעבֹוָדִתי.  .3

ָהָיה ִמְׂשָחק ֶנְהָּדר.  .4

הידד סימתי את עבודתי
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ִּדּבּור ֻמָּתר

ֶאְתמֹול ַּכֲאָבה ִלי ָהֶרֶגל.  .1

ֵאיֶזה יֹום ָנִעים.   .2

ֵהיָדד! ִסַּיְמִּתי ֶאת ֲעבֹוָדִתי.  .3

ָהָיה ִמְׂשָחק ֶנְהָּדר.  .4

אתמול כאבה לי הרגל
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ִּדּבּור ֻמָּתר

ֶאְתמֹול ַּכֲאָבה ִלי ָהֶרֶגל.  .1

ֵאיֶזה יֹום ָנִעים.   .2

ֵהיָדד! ִסַּיְמִּתי ֶאת ֲעבֹוָדִתי.  .3

ָהָיה ִמְׂשָחק ֶנְהָּדר.  .4

היה משחק נהדר
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ִּדּבּור ֶׁשל ְקֻדָּׁשה

ִלְכבֹוד ַׁשָּבת ֹקֶדׁש.  .1

ְּדָבר ּתֹוָרה ַּבְּסֻעָּדה.  .2

ֲחבּוַרת ְּתִהִּלים.  .3

ִשינּון ִמְשָניֹות.  .4

לכבוד שבת קדש
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ִּדּבּור ֶׁשל ְקֻדָּׁשה

ִלְכבֹוד ַׁשָּבת ֹקֶדׁש.  .1

ְּדָבר ּתֹוָרה ַּבְּסֻעָּדה.  .2

ֲחבּוַרת ְּתִהִּלים.  .3

ִשינּון ִמְשָניֹות.  .4

"בראשית ברא אלקים את השמיים ואת הארץ..."
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ִּדּבּור ֶׁשל ְקֻדָּׁשה

ִלְכבֹוד ַׁשָּבת ֹקֶדׁש.  .1

ְּדָבר ּתֹוָרה ַּבְּסֻעָּדה.  .2

ֲחבּוַרת ְּתִהִּלים.  .3

ִשינּון ִמְשָניֹות.  .4

"משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע..."
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ִּדּבּור ֶׁשל ְקֻדָּׁשה

ִלְכבֹוד ַׁשָּבת ֹקֶדׁש.  .1

ְּדָבר ּתֹוָרה ַּבְּסֻעָּדה.  .2

ֲחבּוַרת ְּתִהִּלים.  .3

ִשינּון ִמְשָניֹות.  .4

 "שיר המעלות אשא עיני אל ההרים
מאין יבוא עזרי"
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ְלׁשֹון ְּתִפָּלה

ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה.  .1

עֹוִנים ָאֵמן.  .2

אֹוְמִרים ַקִּדיׁש.  .3

ִמְתַּפְּלִלים.  .4

אמן!אמן!אמן!אמן!
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ְלׁשֹון ְּתִפָּלה

ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה.  .1

עֹוִנים ָאֵמן.  .2

אֹוְמִרים ַקִּדיׁש.  .3

ִמְתַּפְּלִלים.  .4

יהא שמה רבא מברך...
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ְלׁשֹון ְּתִפָּלה

ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה.  .1

עֹוִנים ָאֵמן.  .2

אֹוְמִרים ַקִּדיׁש.  .3

ִמְתַּפְּלִלים.  .4

אל נא רפא נא לה



9

ְלׁשֹון ְּתִפָּלה

ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה.  .1

עֹוִנים ָאֵמן.  .2

אֹוְמִרים ַקִּדיׁש.  .3

ִמְתַּפְּלִלים.  .4

"שמע ישראל ה' אלוקנו ה' אחד"


