1

לָ ׁשֹון ָה ַרע
 .1נֹונָ ה ְמלֻ כְ לֶ כֶ ת.
ֲ .2חבֵ ֵרנּו ַק ְמצִ י ַק ְמצָ ן ּגָ דֹול.
ּמֹורה זַ ֲע ָפנִ י ּכַ ֲע ָסן.
ַ .3ה ֶ
ּמּודים.
ִ .4מ ְסּכּונִ י ַחּלָ ׁש ּבַ לִ ִ
הילדה שיושבת לידך בכיתה ממש מלוכלכת

1

לָ ׁשֹון ָה ַרע
 .1נֹונָ ה ְמלֻ כְ לֶ כֶ ת.
ֲ .2ח ֵב ֵרנּו ַק ְמצִ י ַק ְמצָ ן ּגָ דֹול.
ּמֹורה זַ ֲע ָפנִ י ּכַ ֲע ָסן.
ַ .3ה ֶ
ּמּודים.
ִ .4מ ְסּכּונִ י ַחּלָ ׁש ּבַ לִ ִ
בקשתי מחברנו הקמצן כסף,
אבל כמו שאנחנו מכירים אותו ,הוא לא הסכים

1

לָ ׁשֹון ָה ַרע
 .1נֹונָ ה ְמלֻ כְ לֶ כֶ ת.
ֲ .2חבֵ ֵרנּו ַק ְמצִ י ַק ְמצָ ן ּגָ דֹול.
ּמֹורה זַ ֲע ָפנִ י ּכַ ֲע ָסן.
ַ .3ה ֶ
ּמּודים.
ִ .4מ ְסּכּונִ י ַחּלָ ׁש ּבַ לִ ִ
המורה זעפני כעסן

1

לָ ׁשֹון ָה ַרע
 .1נֹונָ ה ְמלֻ כְ לֶ כֶ ת.
ֲ .2חבֵ ֵרנּו ַק ְמצִ י ַק ְמצָ ן ּגָ דֹול.
ּמֹורה זַ ֲע ָפנִ י ּכַ ֲע ָסן.
ַ .3ה ֶ
ּמּודים.
ִ .4מ ְסּכּונִ י ַחּלָ ׁש ּבַ לִ ִ
לא כדאי ללמוד עם חבר חלש

2

ְרכִ ילּות
 .1צִ ּלָ ה ָא ְמ ָרה לִ י ֶׁש ַא ְּת ַׁש ְק ָרנִ ית.
ָׁ .2ש ַמ ְע ִּתי ֵמרּוּבִ י ֶׁש ָּׁש ַמע ִמּגַ ּבִ י...
יׁשה...
ּמֹורה ִשבְ ִטי ַמ ֲענִ ָ
ָ .3א ְמרּו לִ י ֶׁש ַה ָ
רּותי ֶׁשּגָ נַ בְ ְּת ַמ ְמ ָּת ִקים...
נֹודע לִ י ֵמ ִ
ַ .4
את יודעת שהיא ספרה לי עלייך שאת שקרנית

2

ְרכִ ילּות
 .1צִ ּלָ ה ָא ְמ ָרה לִ י ֶׁש ַא ְּת ַׁש ְק ָרנִ ית.
ָׁ .2ש ַמ ְע ִּתי ֵמרּוּבִ י ֶׁש ָּׁש ַמע ִמּגַ ּבִ י...
יׁשה...
ּמֹורה ִשבְ ִטי ַמ ֲענִ ָ
ָ .3א ְמרּו לִ י ֶׁש ַה ָ
רּותי ֶׁשּגָ נַ בְ ְּת ַמ ְמ ָּת ִקים...
נֹודע לִ י ֵמ ִ
ַ .4
חבר שלי סיפר לי שהוא שמע מהשכן שלו
שהמוכר בשכונה שלנו מרמה את הקונים

2

ְרכִ ילּות
 .1צִ ּלָ ה ָא ְמ ָרה לִ י ֶׁש ַא ְּת ַׁש ְק ָרנִ ית.
ָׁ .2ש ַמ ְע ִּתי ֵמרּוּבִ י ֶׁש ָּׁש ַמע ִמּגַ ּבִ י...
יׁשה...
ּמֹורה ִש ְב ִטי ַמ ֲענִ ָ
ָ .3א ְמרּו לִ י ֶׁש ַה ָ
רּותי ֶׁשּגָ נַ בְ ְּת ַמ ְמ ָּת ִקים...
נֹודע לִ י ֵמ ִ
ַ .4
אמרו לי שהמורה מענישה בלי סיבה

2

ְרכִ ילּות
 .1צִ ּלָ ה ָא ְמ ָרה לִ י ֶׁש ַא ְּת ַׁש ְק ָרנִ ית.
ָׁ .2ש ַמ ְע ִּתי ֵמרּוּבִ י ֶׁש ָּׁש ַמע ִמּגַ ּבִ י...
יׁשה...
ּמֹורה ִשבְ ִטי ַמ ֲענִ ָ
ָ .3א ְמרּו לִ י ֶׁש ַה ָ
רּותי ֶׁשּגָ נַ ְב ְּת ַמ ְמ ָּת ִקים...
נֹודע לִ י ֵמ ִ
ַ .4
את חייבת לשמוע איזו מריבה הייתה היום בכיתה

3

ִּדּבּור ֶׁשל ִמצְ וָ ה
ִ .1הּנְ כֶ ם ֻמזְ ָמנִ ים לִ ְס ֻע ַּדת ִמצְ וָ ה
ּ .2תּוכַ ל לָ ֵתת צְ ָד ָקה לְ ַהכְ נָ ַסת ּכַ ּלָ ה?
ּ .3תּוכַ ל לִ בְ נֹות ֻסּכָ ה לְ ֲאלֻ ָּמה ָה ַאלְ ָמנָ ה?
ֲ .4ה ֵרי זֹו ָחלָ ה.
הנכם מוזמנים לסעדת מצוה

3

ִּדּבּור ֶׁשל ִמצְ וָ ה
ִ .1הּנְ כֶ ם ֻמזְ ָמנִ ים לִ ְס ֻע ַּדת ִמצְ וָ ה
ּ .2תּוכַ ל לָ ֵתת צְ ָד ָקה לְ ַהכְ נָ ַסת ּכַ ּלָ ה?
ּ .3תּוכַ ל לִ בְ נֹות ֻסּכָ ה לְ ֲאלֻ ָּמה ָה ַאלְ ָמנָ ה?
ֲ .4ה ֵרי זֹו ָחלָ ה.
האם תוכל לתת
צדקה להכנסת כלה

בשמחה!

3

ִּדּבּור ֶׁשל ִמצְ וָ ה
ִ .1הּנְ כֶ ם ֻמזְ ָמנִ ים לִ ְס ֻע ַּדת ִמצְ וָ ה
ּ .2תּוכַ ל לָ ֵתת צְ ָד ָקה לְ ַהכְ נָ ַסת ּכַ ּלָ ה?
ּ .3תּוכַ ל לִ ְבנֹות ֻסּכָ ה לְ ֲאלֻ ָּמה ָה ַאלְ ָמנָ ה?
ֲ .4ה ֵרי זֹו ָחלָ ה.
האם תוכל לעזור לאשה
האלמנה לבנות את
הסוכה?

בשמחה!

3

ִּדּבּור ֶׁשל ִמצְ וָ ה
ִ .1הּנְ כֶ ם ֻמזְ ָמנִ ים לִ ְס ֻע ַּדת ִמצְ וָ ה
ּ .2תּוכַ ל לָ ֵתת צְ ָד ָקה לְ ַהכְ נָ ַסת ּכַ ּלָ ה?
ּ .3תּוכַ ל לִ בְ נֹות ֻסּכָ ה לְ ֲאלֻ ָּמה ָה ַאלְ ָמנָ ה?
ֲ .4ה ֵרי זֹו ָחלָ ה.
האם תרצי להפריש חלה?

4

הֹוצָ ַאת ֵׁשם ַרע
ַׁ .1שּבְ ָרנִ י זָ ַרק ֶאבֶ ן וְ ָׁשבַ ר ֶאת ַה ַחּלֹון.
ַּ .2פזְ רֹונָ ה ִּפּזְ ָרה ֶאת ַהּזֶ ֶבל.
ּ .3בַ ְטלָ נִ י ְמבַ ֵּטל ֶאת זְ ַמּנֹו.
יֹואב וְ ִה ִּפיל אֹותֹו.
ְּ .4ד ָח ַפנִ י ָּד ַחף ֶאת ָ
הילדה של השכנים שוב פיזרה את האשפה בשכונה

מי באמת פיזר את הזבל?

4

הֹוצָ ַאת ֵׁשם ַרע
ַׁ .1שּבְ ָרנִ י זָ ַרק ֶאבֶ ן וְ ָׁשבַ ר ֶאת ַה ַחּלֹון.
ַּ .2פזְ רֹונָ ה ִּפּזְ ָרה ֶאת ַהּזֶ בֶ ל.
ּ .3בַ ְטלָ נִ י ְמ ַב ֵּטל ֶאת זְ ַמּנֹו.
יֹואב וְ ִה ִּפיל אֹותֹו.
ְּ .4ד ָח ַפנִ י ָּד ַחף ֶאת ָ
השכן שלי כל היום מתבטל

האם באמת מר כהן מבטל את זמנו?

4

הֹוצָ ַאת ֵׁשם ַרע
ַׁ .1שּבְ ָרנִ י זָ ַרק ֶא ֶבן וְ ָׁש ַבר ֶאת ַה ַחּלֹון.
ַּ .2פזְ רֹונָ ה ִּפּזְ ָרה ֶאת ַהּזֶ בֶ ל.
ּ .3בַ ְטלָ נִ י ְמבַ ֵּטל ֶאת זְ ַמּנֹו.
יֹואב וְ ִה ִּפיל אֹותֹו.
ְּ .4ד ָח ַפנִ י ָּד ַחף ֶאת ָ
הילדים מהכתה השנייה שברו את החלון בכוונה

האמנם הוא נשבר בכונה?

4

הֹוצָ ַאת ֵׁשם ַרע
ַׁ .1שּבְ ָרנִ י זָ ַרק ֶאבֶ ן וְ ָׁשבַ ר ֶאת ַה ַחּלֹון.
ַּ .2פזְ רֹונָ ה ִּפּזְ ָרה ֶאת ַהּזֶ בֶ ל.
ּ .3בַ ְטלָ נִ י ְמבַ ֵּטל ֶאת זְ ַמּנֹו.
יֹואב וְ ִה ִּפיל אֹותֹו.
ְּ .4ד ָח ַפנִ י ָּד ַחף ֶאת ָ
הוא נפל כי הילד עם הכפה דחף אותו

האם באמת דחפני דחף את יואב?

5

עֹודד
ִּדּבּור ֵמ ֵ
ַ .1הּכֹל לְ טֹובָ ה.
ִ .2ה ְת ַא ְּמנִ י ְּובסֹוף ִּת ְר ִאי ֶׁש ַּתצְ לִ ִיחי.
ּ .3בְ ע"ה ַא ָּתה ִּת ְת ַחּזֵ ק וְ ַתבְ ִריא.
ּ .4בְ ע"ה ַא ָּתה ָּתבִ ין ֶאת ַה ָּפ ָר ָׁשה.
התאמני ובסוף תראי שתצליחי

5

עֹודד
ִּדּבּור ֵמ ֵ
ַ .1הּכֹל לְ טֹובָ ה.
ִ .2ה ְת ַא ְּמנִ י ּובְ סֹוף ִּת ְר ִאי ֶׁש ַּתצְ לִ ִיחי.
ּ .3בְ ע"ה ַא ָּתה ִּת ְת ַחּזֵ ק וְ ַת ְב ִריא.
ּ .4בְ ע"ה ַא ָּתה ָּתבִ ין ֶאת ַה ָּפ ָר ָׁשה.
בעזרת השם אתה
תתחזק ותבריא

5

עֹודד
ִּדּבּור ֵמ ֵ
טֹובה.
ַ .1הּכֹל לְ ָ
ִ .2ה ְת ַא ְּמנִ י ּובְ סֹוף ִּת ְר ִאי ֶׁש ַּתצְ לִ ִיחי.
ּ .3בְ ע"ה ַא ָּתה ִּת ְת ַחּזֵ ק וְ ַתבְ ִריא.
ּ .4בְ ע"ה ַא ָּתה ָּתבִ ין ֶאת ַה ָּפ ָר ָׁשה.
אל תהיה עצוב הכל לטובה

5

עֹודד
ִּדּבּור ֵמ ֵ
ַ .1הּכֹל לְ טֹובָ ה.
ִ .2ה ְת ַא ְּמנִ י ּובְ סֹוף ִּת ְר ִאי ֶׁש ַּתצְ לִ ִיחי.
ּ .3בְ ע"ה ַא ָּתה ִּת ְת ַחּזֵ ק וְ ַתבְ ִריא.
ּ .4בְ ע"ה ַא ָּתה ָּת ִבין ֶאת ַה ָּפ ָר ָׁשה.
בעזרת השם אתה תבין את הפרשה

6

ִּדּבּור ְמ ָב ֵרְך
ֹלקים ּכְ ֶא ְפ ַריִ ם וְ כִ ְמנַ ֶּׁשה.
 .1יְ ִׂש ְימָך ֱא ִ
ֶׁ .2ש ִּתזְ ּכִ י לַ ֲעלֹות לְ בֵ ית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
מֹוע ִדים לְ ִׂש ְמ ָחה וְ לִ גְ ֻאּלָ ה ְׁשלֵ ָמה.
ֲ .3
ּ .4בְ ַהצְ לָ ָחה.
מועדים לשמחה ולגאולה שלמה

6

ִּדּבּור ְמ ָב ֵרְך
ֹלקים ּכְ ֶא ְפ ַריִ ם וְ כִ ְמנַ ֶּׁשה.
 .1יְ ִׂש ְימָך ֱא ִ
ֶׁ .2ש ִּתזְ ּכִ י לַ ֲעלֹות לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
מֹוע ִדים לְ ִׂש ְמ ָחה וְ לִ גְ ֻאּלָ ה ְׁשלֵ ָמה.
ֲ .3
ּ .4בְ ַהצְ לָ ָחה.
שתזכי לעלות לבית המקדש

6

ִּדּבּור ְמ ָב ֵרְך
ֹלקים ּכְ ֶא ְפ ַריִ ם וְ כִ ְמנַ ֶּׁשה.
 .1יְ ִׂש ְימָך ֱא ִ
ֶׁ .2ש ִּתזְ ּכִ י לַ ֲעלֹות לְ בֵ ית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
מֹוע ִדים לְ ִׂש ְמ ָחה וְ לִ גְ ֻאּלָ ה ְׁשלֵ ָמה.
ֲ .3
ּ .4בְ ַהצְ לָ ָחה.
יצליח השם מעשה ידיך!

6

ִּדּבּור ְמ ָב ֵרְך
ֹלקים ּכְ ֶא ְפ ַריִ ם וְ כִ ְמנַ ֶּׁשה.
 .1יְ ִׂש ְימָך ֱא ִ
ֶׁ .2ש ִּתזְ ּכִ י לַ ֲעלֹות לְ בֵ ית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
מֹוע ִדים לְ ִׂש ְמ ָחה וְ לִ גְ ֻאּלָ ה ְׁשלֵ ָמה.
ֲ .3
ּ .4בְ ַהצְ לָ ָחה.
ישימך אלוקים
כאפרים וכמנשה

7

ִּדּבּור ֻמ ָּתר
ֶ .1א ְתמֹול ּכַ ֲאבָ ה לִ י ָה ֶרגֶ ל.
ֵ .2איזֶ ה יֹום נָ ִעים.
בֹוד ִתי.
ֵ .3ה ָידד! ִסּיַ ְמ ִּתי ֶאת ֲע ָ
ָ .4היָ ה ִמ ְׂש ָחק נֶ ְה ָּדר.
איזה יוֹם נעים

7

ִּדּבּור ֻמ ָּתר
ֶ .1א ְתמֹול ּכַ ֲאבָ ה לִ י ָה ֶרגֶ ל.
ֵ .2איזֶ ה יֹום נָ ִעים.
בֹוד ִתי.
ֵ .3ה ָידד! ִסּיַ ְמ ִּתי ֶאת ֲע ָ
ָ .4היָ ה ִמ ְׂש ָחק נֶ ְה ָּדר.
הידד סימתי את עבודתי

7

ִּדּבּור ֻמ ָּתר
ֶ .1א ְתמֹול ּכַ ֲא ָבה לִ י ָה ֶרגֶ ל.
ֵ .2איזֶ ה יֹום נָ ִעים.
בֹוד ִתי.
ֵ .3ה ָידד! ִסּיַ ְמ ִּתי ֶאת ֲע ָ
ָ .4היָ ה ִמ ְׂש ָחק נֶ ְה ָּדר.
אתמול כאבה לי הרגל

7

ִּדּבּור ֻמ ָּתר
ֶ .1א ְתמֹול ּכַ ֲאבָ ה לִ י ָה ֶרגֶ ל.
ֵ .2איזֶ ה יֹום נָ ִעים.
בֹוד ִתי.
ֵ .3ה ָידד! ִסּיַ ְמ ִּתי ֶאת ֲע ָ
ָ .4היָ ה ִמ ְׂש ָחק נֶ ְה ָּדר.
היה משחק נהדר

8

ִּדּבּור ֶׁשל ְק ֻד ָּׁשה
 .1לִ כְ בֹוד ַׁשּבָ ת ק ֶֹדׁש.
ּתֹורה ּבַ ְּס ֻע ָּדה.
ְּ .2דבָ ר ָ
בּורת ְּת ִהּלִ ים.
ֲ .3ח ַ
ִ .4שינּון ִמ ְשנָ יֹות.
לכבוד שבת קדש

8

ִּדּבּור ֶׁשל ְק ֻד ָּׁשה
 .1לִ כְ בֹוד ַׁשּבָ ת ק ֶֹדׁש.
ּתֹורה ּבַ ְּס ֻע ָּדה.
ְּ .2ד ָבר ָ
בּורת ְּת ִהּלִ ים.
ֲ .3ח ַ
ִ .4שינּון ִמ ְשנָ יֹות.
"בראשית ברא אלקים את השמיים ואת הארץ"...

8

ִּדּבּור ֶׁשל ְק ֻד ָּׁשה
 .1לִ כְ בֹוד ַׁשּבָ ת ק ֶֹדׁש.
ּתֹורה ּבַ ְּס ֻע ָּדה.
ְּ .2דבָ ר ָ
בּורת ְּת ִהּלִ ים.
ֲ .3ח ַ
ִ .4שינּון ִמ ְשנָ יֹות.
"משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע"...

8

ִּדּבּור ֶׁשל ְק ֻד ָּׁשה
 .1לִ כְ בֹוד ַׁשּבָ ת ק ֶֹדׁש.
ּתֹורה ּבַ ְּס ֻע ָּדה.
ְּ .2דבָ ר ָ
בּורת ְּת ִהּלִ ים.
ֲ .3ח ַ
ִ .4שינּון ִמ ְשנָ יֹות.
"שיר המעלות אשא עיני אל ההרים
מאין יבוא עזרי"

9

לְ ׁשֹון ְּת ִפּלָ ה
ֵ .1אל נָ א ְר ָפא נָ א לָ ּה.
 .2עֹונִ ים ָא ֵמן.
אֹומ ִרים ַק ִּדיׁש.
ְ .3
ִ .4מ ְת ַּפּלְ לִ ים.
אמן!

אמן!

אמן!

אמן!

9

לְ ׁשֹון ְּת ִפּלָ ה
ֵ .1אל נָ א ְר ָפא נָ א לָ ּה.
 .2עֹונִ ים ָא ֵמן.
אֹומ ִרים ַק ִּדיׁש.
ְ .3
ִ .4מ ְת ַּפּלְ לִ ים.
יהא שמה רבא מברך...

9

לְ ׁשֹון ְּת ִפּלָ ה
ֵ .1אל נָ א ְר ָפא נָ א לָ ּה.
 .2עֹונִ ים ָא ֵמן.
אֹומ ִרים ַק ִּדיׁש.
ְ .3
ִ .4מ ְת ַּפּלְ לִ ים.
אל נא רפא נא לה

9

לְ ׁשֹון ְּת ִפּלָ ה
ֵ .1אל נָ א ְר ָפא נָ א לָ ּה.
 .2עֹונִ ים ָא ֵמן.
אֹומ ִרים ַק ִּדיׁש.
ְ .3
ִ .4מ ְת ַּפּלְ לִ ים.
"שמע ישראל ה' אלוקנו ה' אחד"

