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תֹוֶכן ָהִעְנָייִנים

חּוַמׁש ְּבֵראִׁשית

8ָלֵתת ֵׁשםְּבֵראִׁשית1

12זּוגֹות-זּוגֹותנַֹח2

3ְל 16ַהְתָחלֹות ֲחָדׁשֹותֶל

20ִתינֹוק ָחָדׁש ַּבִמְׁשָּפָחהַוֵּיָרא4

24ִנישֹּוִאיןַחֵּיי ָׂשָרה5

28ְתאֹוִמיםּתֹוְלדֹת6

32אֹוֲהִביםַוֵּיֵצא7

36ַמְׁשִליִמיםַוִּיְׁשַלח8

40ְמַקְנִאים  ַוֵּיֵׁשב9

44ֲחלֹומֹותִמֵּקץ10

48ּבֹוִכיםַוִּיַּגׁש11

52ְּבָרכֹות ַוְיִחי12

חּוַמׁש ְׁשמֹות

56ִמיֶׁשהּו ׁשֹוֵמר ָעַלייְׁשמֹות13

60עֹוֶנׁשָוֵאָרא14

64ַמֵהר! ַמֵהר!ּבֹא15

68ִסיָמִנים ַּבֶדֶרְּבַׁשַּלח16

72ִּכיּבּוד הֹוִריםִיְתרֹו17

76חֹוְגִגים ַיַחדִמְׁשָּפִטים18

80ַהְמנֹוָרהְּתרּוָמה19

84ְּבָגִדים ְּתַצּוֶה20

88ְיָלִדים ּוְמבּוָגִריםִּכי ִתָּשׂא 21

92עֹוִׂשים ְלַבדַוַּיְקֵהל 22

96ַּבִית ְמיּוָחדְּפקּוֵדי23
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חּוַמׁש ַוִּיְקָרא

100ֲאִני ָאֵׁשםַוִּיְקָרא24

104ּכֹל ּבֹוֶקרַצו25

108ָמה אֹוְכִלים ּוָמה א?ְׁשִמיִני26

112ֲאִני חֹוֶלהַתְזִריַע27

116ִניָקיֹוןְמצָֹרע28

120חּוִקים ַאֲחֵרי מֹות29

124ְוָהַדְרָּת ְּפֵני ָזֵקןְקדִֹׁשים30

128ַׁשָּבת ַּבִמְׁשָּפָחה ֶׁשִליֱאמֹר31

132ַלֲעזֹור ְלִמיֶׁשהּו ַאֵחרְּבַהר ִסיַני32

136ִאם... ָאז...ְּבֻחּקַֹתי33

חּוַמׁש ַּבִּמְדָּבר

140ֵסֶדר ְוִאְרגּוןַּבִּמְדָּבר34

144ְלכֹל ֶאָחד ֵיׁש ַתְפִקידָנׂשֹא35

36ְת148ְתלּונֹותְּבַהֲע

37152ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים!ְׁשַלח ְל

156ְלִהְתָראֹותִסיּכּום38
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ֶזה ֲאִני!
ׂש ֲאִני ָתִמיד ְמַחּפֵ

 (treasure) אֹוָצרֹות
א! ְוִלְפָעִמים ַגם מֹוֵצא... א ָצב. ֵאיֶזה ַסּבָ ֶזה ַסּבָ

יב, ְוהּוא  הּוא אֹוֵהב ְלַהְקׁשִ
ֲאִני  יר ִלי ְדָבִרים ׁשֶ ַמְסּבִ

לֹא ֵמִבין.

ִלי. א ְוִאיָמא ׁשֶ ֵאֶלה ַאּבָ
ת  ָפָרׁשַ ֵהם עֹוְזִרים ִלי ִלְראֹות ּבְ

ִלי. הּו ֵמַהַחִיים ׁשֶ בּוַע ַמׁשֶ ַהׁשָ

לֹום, ְיָלִדים! ׁשָ
 .SlowMo לֹמֹה, ּוְבַאְנְגִלית ֲאִני ַהָצב ׁשְ

בּוַע. ת ַהׁשָ ָרׁשַ ָנה ֲאִני לֹוֵמד ִאְתֶכם ַיַחד ֶאת ּפָ ַהׁשָ

ֶזה זּוזּו, ֶהָחֵבר ֲהִכי 
יו ַגם  ִלי! ַעְכׁשָ טֹוב ׁשֶ
ׂש אֹוָצרֹות... הּוא ְמַחּפֵ

ִלי.  זֹאת ִטיְלִדי, ָהָאחֹות ַהְקַטָנה ׁשֶ
ִהיא ֲחָכָמה ְמאֹוד

ְוַגם ַתְלִמיָדה ְמצּוֶיֶנת. 

ִלי. ֶזה ְגַדְלָיה, ָהָאח ַהָגדֹול ׁשֶ
ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים ָלִריב... ּוַבסֹוף 
.(make up) ִליִמים ָתִמיד ַמׁשְ



called, gave names — ַוִּיְקָרא

cattle — ַהְּבֵהָמה

 animals — ֶדה ַחַּית ַהּׂשָ

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ַוִּיְקָרא ָהָאָדם ֵׁשמֹות ְלָכל ַהְּבֵהָמה
ֶדה.  ַמִים ּוְלכֹל ַחַּית ַהּׂשָ ּוְלעֹוף ַהּׁשָ
ְּבֵראִׁשית, ֶּפֶרק ב', ָּפסּוק כ'
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ְוַגם ִלי ֵיׁש 
הּו ְלַהִגיד! ַמׁשֶ

ָמה ַּבחֹוֶבֶרת?
ְּפסּוִקים

קֹוְרִאים ָּפסּוק אֹו ְּפסּוִקים ִמתֹו ַהָּפָרָׁשה. ְלִמיִלים ָקׁשֹות ֵיׁש ִתְרגּום ַּבִמילֹון.

ִאיּור

ָהִאיּור ַמִציג ֶאת ַהָּפסּוק ֵמַהתֹוָרה ְועֹוֵזר ָלנּו ְלָהִבין
ַעל ָמה ְמַדְּבִרים. 

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

 (meaning) ִמְׁשַּפַחת ִיְׂשְרֵאִלי ְמַדֶּבֶרת ַעל ַהְּפסּוִקים ּומֹוֵצאת ֶאת ַהַמְׁשָמעּות
ֶׁשָלֶהם ַלַחִיים ֶׁשָלנּו.

ְמִׂשיָמה 

עֹוִׂשים ְמִׂשימֹות ׁשֹונֹות ַעל ַהנֹוֵׂשא. 

ִׁשיר אֹו ִמְדָרׁש

קֹוְרִאים אֹו ָׁשִרים ַיַחד ִׁשיר ִיְׂשְרֵאִלי ְלִפי ַהנֹוֵׂשא ַּבָּפָרָׁשה.
ִלְפָעִמים ֵיׁש ַּבָּפָרָׁשה ִמְדָרׁש.



ִלימּוד ָנִעים!
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אֹוָמנּות

ַמִּכיִרים אֹוָמִנים ְיהּוִדים ְוִיְׂשְרֵאִלים.

קֹוִמיְקס

קֹוְרִאים ְּבִדיחֹות ַעל נֹוֵׂשא ַהָּפָרָׁשה. 

ְּבִיְׂשָרֵאל

ְּבכֹל ַּפַעם לֹוְמִדים ַמֶׁשהּו ַאֵחר ַעל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל  ְוַעל ַהַחִיים ְּבִיְׂשָרֵאל. 

ַּבֶטַבע

לֹוְמִדים ַעל עֹוַלם ַהַחיֹות ְלִפי ַהנֹוֵׂשא ַּבָּפָרָׁשה.

ִחיָדה

חֹוְׁשִבים ּופֹוְתִרים ִחידֹות.

 

 .
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ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית: ָלֵתת ֵׁשם  1
ָרא ֱאלֹוִהים ֶאת ָהעֹוָלם: ית ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים ֵאיְך ּבָ ֵראׁשִ ת ּבְ ָפָרׁשַ ּבְ

ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ".  ָ ָרא ֱאלֹוִהים ֵאת ַהּשׁ ית ּבָ ֵראׁשִ "ּבְ
ֶמׁש, ֶאת ַהָיֵרַח ְוֶאת ַהּכֹוָכִבים, ְך, ֶאת ַהׁשֶ ָרא ֶאת ָהאֹור ְוֶאת ַהחֹוׁשֶ ְך הּוא ּבָ ַאַחר ּכָ

ָרא ֶאת ָהָאָדם. ֶאת ַהְצָמִחים ְוֶאת ַהַחיֹות – ּוַבסֹוף הּוא ּבָ
תּוב: ֲעֵלי ַהַחִיים. ְוָכְך ּכָ ם ְלָכל ּבַ ל ֵמָהֵאל ַתְפִקיד (job) ָחׁשּוב – ָלֵתת ׁשֵ ָהָאָדם ְמַקּבֵ

called, gave names — ַוִּיְקָרא

cattle — ַהְּבֵהָמה

 animals — ֶדה ַחַּית ַהּׂשָ

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ַוִּיְקָרא ָהָאָדם ֵׁשמֹות ְלָכל ַהְּבֵהָמה
ֶדה.  ַמִים ּוְלכֹל ַחַּית ַהּׂשָ ּוְלעֹוף ַהּׁשָ
ְּבֵראִׁשית, ֶּפֶרק ב', ָּפסּוק כ'

ֲעֵלי ַהַחִיים.  מֹות ּבַ ְתבּו ֶאת ׁשְ ִמילֹון:ּכִ

ֶלבִציּפֹור ּכֶ
ָנָחׁש

ָרהָדג ּפָ

ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית

ַהָׁשבּוַע ֲאַנְחנּו ַמְתִחיִלים ֶאת חּוַמׁש ְּבֵראִׁשית
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ְמִׂשיָמה 

ָלָמה ֱאלֹוִהים ְמַבֵקׁש 
ם  ֵמָאָדם ָלֵתת ׁשֵ

ַלַחיֹות? ָלָמה הּוא 
ה ֶאת ֶזה? לֹא עֹוׂשֶ

ר ָאָדם נֹוֵתן  ֲאׁשֶ ּכַ
ם ְלַחָיה, הּוא   ׁשֵ

ַמְרִגיׁש  ַגם ַאְחָריּות 
 (responsibility)

ַחָיה.  ל ּבַ ְלַטּפֵ

ם,  ר נֹוְתִנים ׁשֵ ֲאׁשֶ ֶזה ָנכֹון. ּכַ
ר  ים ַאְחָריּות ְוַגם ֶקׁשֶ ַמְרִגיׁשִ

.(connection)
ֶלב  ל, ָנַתִתי ַלּכֶ ֲאִני, ְלָמׁשָ
ם "חּוִמי".  ָלנּו ֶאת ַהׁשֵ ׁשֶ

ּוֶבֱאֶמת ֲאִני ַמְרִגיׁש ַאְחָריּות 
ָלֵתת לֹו אֹוֶכל ּוְלַטֵייל ִאתֹו.

ר ְמצּוָין! ֵיׁש ָלנּו ֶקׁשֶ

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

ם! ִהֵנה ַחָיה ַמְצִחיָקה. ְתנּו ָלה ׁשֵ

ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית



ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית10

אֹוָמנּות

קֹוִמיְקס

ִריַאת ָהעֹוָלם – ָהאֹות ָאֶלף ּבְ
ִריַאת ָהעֹוָלם. ֱאלֹוִהים ּבֹוֵרא ֶאת  ית ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים ַעל ּבְ ֵראׁשִ ת ּבְ ָפָרׁשַ ּבְ

ִמיִלים. הּוא אֹוֵמר "ְיִהי אֹור" – ְוֵיׁש אֹור! ָהעֹוָלם ּבְ
ל  אֹוִתיֹות ׁשֶ ִמיִלים, ּבָ ִריַאת ָהעֹוָלם ּבְ ָהאֹוָמן ָמְרְדַכי ַאְרדֹון ְמַצֵייר ֶאת ּבְ

ית. ָהָאֶלף-ּבֵ

ֶלב" ַמָמׁש ַמְתִאים  ם "ּכֶ ַהׁשֵ
ַלַחָיה ַהזֹאת.

ם "ַאְרֵיה" ַמְתִאים.  ְוַגם ַהׁשֵ

ִצֵייר: ָמְרְדַכי ַאְרדֹון

ְך? רּו ִעם ָחֵבר אֹו ֲחֵבָרה:  ָלָמה ָהאֹות ָאֶלף ְגדֹוָלה ּכֹל ּכָ                  ַדּבְ

ְך  ֲאָבל ָלָמה ְלַחָיה ּכֹל ּכָ
ְך ָארֹוְך:  ם ּכֹל ּכָ ְקַטָנה ֵיׁש ׁשֵ

נּו??? ה ַרּבֵ ַרת מֹׁשֶ ּפָ
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ְמִׂשיָמה 

ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית

ְּבִיְׂשָרֵאל

ָרה, ָרֵחל אֹו ָדִוד. מֹו ׂשָ מֹות ֵמַהתֹוָרה ּכְ ים ֵיׁש ׁשֵ ָרֵאל ִליָלִדים ַרּבִ ִיׂשְ ּבְ
(oak tree) מֹו ַאלֹון ָרֵאל ּכְ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ מֹות ֵמַהֶטַבע ׁשֶ ֵיׁש ְיָלִדים ִעם ׁשֵ

מֹו גֹוָלן, ַיְרֵדן.  ָאֶרץ ּכְ ל ְמקֹומֹות ּבָ מֹות ׁשֶ אֹו ָתָמר (palm tree), אֹו ׁשֵ
(ibex) מֹו ַאְרֵיה, ָיֵעל ָרֵאל ּכְ ל ַחיֹות ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ מֹות ׁשֶ ְוֵיׁש ַגם ְיָלִדים ִעם ׁשֵ

.(dove) אֹו יֹוָנה
מֹות.  ֵני ׁשֵ עֹוָלם ֵיׁש ׁשְ ה ְיָלִדים ְיהּוִדים ּבָ ְלַהְרּבֵ

ָקָנָדה ָיכֹול ִלְהיֹות ַגם ל, ְלֶיֶלד ְיהּוִדי ּבְ ְלָמׁשָ
ִעְבִרית. ם ּבְ ַאְנְגִלית ְוַגם ׁשֵ ם ּבְ ׁשֵ

ֵתי ׁשְ ֵהם ּבִ מֹות ׁשֶ ֵיׁש ַגם ׁשֵ
מֹו ֲאִריֵאל אֹו ָדִנֵיאל. פֹות ּכְ ַהׂשָ

 (popular) מֹות ָהִעְבִרִיים ַהְנפֹוִצים ִקְראּו ֶאת ַהׁשֵ
ַטְבָלה. תּוִבים ּבַ ּכְ ָרֵאל, ׁשֶ ִיׂשְ ּבְ

ית. מֹות ְלִפי ֵסֶדר ָהָאֶלף-ּבֵ ַסְדרּו ֶאת ַהׁשֵ

ל ְיָלִדים  מֹות ׁשֶ יָמה ֵהם ׁשֵ ְרׁשִ מֹות ּבָ ֵאילּו ֵמַהׁשֵ
ר  ם ֶאת ִמְסּפַ ְתבּו  ְלַיד ַהׁשֵ ָלֶכם? ּכִ יָתה ׁשֶ ּכִ ּבַ

ָלֶהם. ם ׁשֶ ֶזה ַהׁשֵ ָלֶכם ׁשֶ יָתה ׁשֶ ּכִ ַהְיָלִדים ּבַ

נֹות ִניםּבָ ּבָ
יֹוֵסףָתָמר
ָדִנֵיאלנֹוָעה
יָרה אּוִריׁשִ
ִאיַתיָאֵדל
עֹוֶמרַטְלָיה
ָאָדםָיֵעל
נֹוַעםִליָאן
ֲאִריֵאלִמְרָים
ֵאיָתןַמאָיה

ָדִודֲאִביַגִיל

א

ב

קֹוְרִאים ָלה ָג'אֵנט 
ּוְבִעְבִרית – ַחָנה. 

 קֹוְרִאים לֹו לּוִאי 
ּוְבִעְבִרית – ַיֲעקֹב.
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ָּפָרַׁשת נַֹח: זּוגֹות-זּוגֹות   2
ל נַֹח ָהיּו  ְזַמן ׁשֶ ים ָהֲאֵחִרים ּבַ ל ָהֲאָנׁשִ ים טֹוִבים, ֲאָבל ּכָ לֹו ָהיּו ֲאָנׁשִ ָחה ׁשֶ ּפָ נַֹח ְוַהִמׁשְ

ַיֲהרֹוס (destroy) ֶאת ָהעֹוָלם,  ֵדי ׁשֶ ָרִעים ֶזה ָלֶזה. ֱאלֹוִהים ַמְחִליט ְלָהִביא ַמּבּול (flood), ּכְ
לֹו ְוֶאת ַהַחיֹות. ָחה ׁשֶ ּפָ ּוְלַהִציל (to save) ַרק ֶאת נַֹח, ֶאת ַהִמׁשְ

לֹו ְוֶאת ַהַחיֹות –  ָחה ׁשֶ ּפָ הּוא אֹוֵמר ְלנַֹח ִלְבנֹות ֵתָבה (an ark) ּוְלַהְכִניס ַלֵתָבה ֶאת ַהִמׁשְ
זּוגֹות-זּוגֹות. ְוָכְך הּוא אֹוֵמר לֹו:

ָּפָרַׁשת נַֹח

ַהִמילֹון ֶׁשִלי

א  ה ֵהם ַסּבָ ַהָצב ְוַהַצּבָ
ל  א ׁשֶ ל ַסּבָ ְוָסְבָתא ׁשֶ
ִלי!  א ׁשֶ ל ַסּבָ א ׁשֶ ַסּבָ

ֵתָבה! ֵהם ּבַ ַמָזל ׁשֶ

the ark — ַהֵּתָבה

male — ָזָכר

female — ְנֵקָבה

ּוִמָּכל ָהַחי [...]
ְׁשַנִים ִמּכֹל ָּתִביא ֶאל ַהֵּתָבה [...]

ָזָכר ּוְנֵקָבה ִיְהיּו. 
ְּבֵראִׁשית, ֶּפֶרק ו', ָּפסּוק י"ט

ל ַחיֹות. ַהְתִאימּו ֶאת ַהזּוגֹות: נַֹח ַמְכִניס ַלֵתָבה זּוגֹות ׁשֶ

סּוס 

ְנֵמָרה

ָחתּול 

ָרה ּפָ

קֹוף 

ֲחתּוָלה

ָנֵמר 

סּוָסה

ר   ּפָ

קֹוָפה
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ְמִׂשיָמה 

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

ר ְלָכל ַחָיה  ֲאׁשֶ ּכַ
ן זּוג, ִהיא לֹא  ֵיׁש ּבֶ
ַנִיים ַיַחד –  ְלַבד. ׁשְ

ֶזה ֶנְחָמד יֹוֵתר!

י ִאם רֹוִצים ְיָלִדים,  ּכִ
ן ּוַבת.  ָצִריְך זּוג, ּבֵ

ִאם רֹוִצים גּוִרים ְוגֹוָזִלים 
,(baby animals)

ָצִריְך זּוגֹות – ָזָכר ּוְנֵקָבה.

ה נַֹח ַמְכִניס  ָלּמָ
ַנִיים  ַלֵתָבה ׁשְ

ִמּכֹל ַחָיה?

ְלַבדַיַחד

דּוֶרֶגל ֵחק ּכַ  ְלׂשַ

ר ַלֲעׂשֹות ַיַחד אֹו ְלַבד. ֶאְפׁשָ ל ְדָבִרים ׁשֶ יָמה ׁשֶ ִלְפֵניֶכם ְרׁשִ

ַהְכִניסּו ַלקּוְפָסה ַהַמְתִאיָמה:

ֵטֵלפֹון      ִלְרּכֹוב ַעל אֹוַפַנִיים ר ּבַ דּוֶרֶגל      ְלַדּבֵ ֵחק ּכַ ִלְקרֹוא ֵסֶפר      ְלׂשַ

ֵחק ֵטִניס ִגיָטָרה      ְלַצֵייר      ֶלֱאכֹול ָסָלט      ְלׂשַ ְלַנֵגן ּבְ
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ִׁשיר  

קֹוִמיְקס

טֹוב ִּבְׁשַנִים
ן ּדֹור ְתָיה ּבֶ ִמיִלים: ּדַ

י ִחיְטַמן ַלַחן: ֻעּזִ

ֵחק ְלַבד ֶזה ְמאֹוד ֶנְחָמד, ְלׂשַ
ַנִים  ׁשְ ֵחק ּבִ ֲאָבל ְלׂשַ

ְפַלִים! ֶזה ֶנְחָמד ּכִ

ֶלֱאכֹל ְלַבד ֶזה ְמאֹוד ֶנְחָמד,
ַנִים  ׁשְ ֲאָבל ֶלֱאכֹל ּבִ

ְפַלִים! ֶזה ֶנְחָמד ּכִ

ן ְלַבד ֶזה ְמאֹוד ֶנְחָמד, ְלַנּגֵ
ַנִים  ׁשְ ן ּבִ ֲאָבל ְלַנּגֵ
ְפַלִים! ֶזה ֶנְחָמד ּכִ

ַהַמּבּול ַמְתִחיל ַהיֹום?! אֹוי ַוֲאבֹוי...
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ְּבִיְׂשָרֵאל 

ים  ָפה ָהֲאָנׁשִ כֹל ׂשָ ִמיעֹות ֶאת אֹוָתם ַהקֹולֹות. ֲאָבל ּבְ ָכל ָהעֹוָלם ַמׁשְ ַהַחיֹות ּבְ
צּוָרה ַאֶחֶרת. ל ַהַחיֹות ּבְ אֹוְמִרים ֶאת ַהקֹולֹות ֶשׁ

אּו ָוואּו".  ָלִבים אֹוְמִרים "ַהב ַהב", ְולֹא "וּוף וּוף" אֹו "ּבָ ִעְבִרית ַהּכְ ל ּבְ ְלָמׁשָ
ההה",  ה אֹוֶמֶרת "ֶמההה" ְולֹא "ּבָ ְבׂשָ ַהּכִ

ְוַהַתְרְנגֹול אֹוֵמר "קּו קּו ִריקּו" ְולֹא "ָקאק ָא דּוְדל דּו".
ִעְבִרית ַהְצַפְרֵדַע אֹוֶמֶרת "ְקָווה ְקָווה" ּבְ

ְוַהִציּפֹור ְמַצֶייֶצת "ִציף ִציף".
רֹות אֹוְמרֹות "מּוּוּו"  ַאְנְגִלית ַהּפָ ִעְבִרית ְוַגם ּבְ ֲאָבל ַגם ּבְ

ְוֶהָחתּול אֹוֵמר "ִמָיאּו".

ִחיָדה

א

ב

ָתִמיד "הֹוְלִכים ַיַחד" – זּוגֹות-זּוגֹות. ֵיׁש ְדָבִרים ׁשֶ

ִלימּו ֶאת ַהזּוגֹות: ַהׁשְ

ַנֲעַלִיים ְוקֹוְרְנְפֵלְקס ְו

ַיְלקּוט ְוּכֹוס ְו

רֹון ְוָיֵרַח ְו ִעיּפָ

ִיים         ָחָלב  ִמילֹון:   ַצַלַחת         ּכֹוָכִבים         ַקְלָמר         ַדף         ַגְרּבַ

ֵתי דּוְגָמאֹות: ְתבּו עֹוד ׁשְ ּכִ

                                                             ְו

                                                             ְו

ַהב ַהב
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ָּפָרַׁשת ֶל ְל: ַהְתָחלֹות ֲחָדׁשֹות  3
ַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶאת ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ֱאלֹוִהים ְמַצֶוה ַעל  ּפַ ים ּבַ ה זֹו ֲאַנְחנּו ּפֹוְגׁשִ ָפָרׁשָ ּבְ

ֶאֶרץ ַאֶחֶרת. לֹו ְוָלֶלֶכת ָלגּור ּבְ ִית ׁשֶ לֹו ְוֶאת ַהּבַ ָחה ׁשֶ ּפָ ַאְבָרָהם ַלֲעזֹוב ֶאת  ַהִמׁשְ

ְל ָּפָרַׁשת ֶל

ַהִמילֹון ֶׁשִלי

ְלָאן הּוא הֹוֵלְך?
.waze ֵאין לֹו ֲחָבל ׁשֶ

ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם: 
,ֵמַאְרְצ ְל ֶל

 ,ּוִמּמֹוַלְדְּת
,ּוִמֵּבית ָאִבי

.ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶא
(ְּבֵראִׁשית, ֶּפֶרק י"ב, ָּפסּוק א')

 from your country  – ֵמַאְרְצ

 and your homeland  – ּוִמּמֹוַלְדְּת

 I will show you  – ַאְרֶאּך
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ְמִׂשיָמה 

ֵמַח, ְוִלְפָעִמים הּוא ּפֹוֵחד. ה הּוא ַגם ָעצּוב ְוַגם ָשׂ עֹוֵבר ְלֶאֶרץ ֲחָדׁשָ ִמי ֶשׁ

 

י...                                                                                              ֵמַח ּכִ הּוא ׂשָ

י...                                                                                             הּוא ָעצּוב ּכִ

י...                                                                                            הּוא ּפֹוֵחד ּכִ

ה ְמאֹוד ַלֲעזֹוב ֶאת  ָקׁשֶ
ְלָך ְוֶאת  ָחה ׁשֶ ּפָ ַהִמׁשְ

ְלָך. ְוַאְבָרָהם  ָהָאֶרץ ׁשֶ
ם  ֲאִפילּו לֹא יֹוֵדַע ֶאת ַהׁשֵ

ל ָהָאֶרץ ְוֵאיפֹה ִהיא...  ׁשֶ

ַטח ַאְבָרָהם  ֲאָבל ּבֶ
ב: "ֱאלֹוִהים  חֹוׁשֵ
אֹוֵמר ִלי ָלֶלֶכת  

ְלָמקֹום טֹוב".

ֵמַח  ָנכֹון, ַאְבָרָהם ׁשָ
ה  ָלֶלֶכת ְלֶאֶרץ ֲחָדׁשָ

ְוטֹוָבה, ֲאָבל הּוא ַגם 
ְקָצת ּפֹוֵחד ְוָעצּוב.

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

ה כּוָנה ֲחָדׁשָ ׁשְ ה (feeling):   ָגִרים ּבִ ַמְתִאים ְלָכל ַהְרָגׁשָ ט ֶאָחד ֶשׁ ּפָ ֲחרּו ִמְשׁ ַבּ
ים יִרים ֲחֵבִרים ֲחָדׁשִ ה      ַמּכִ ָפה ֲחָדׁשָ ׂשָ ִרים ּבְ ית ֵסֶפר ָחָדׁש      ְמַדּבְ ֵיׁש ּבֵ  

ים ָזִרים ים ֲאָנׁשִ ִית      עֹוְזִבים ֲחֵבִרים      ּפֹוְגׁשִ עֹוְזִבים ֶאת ַהּבַ  
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אֹוָמנּות

                                                                      ְל ֶל

ן ָחמֹו  ִצְייָרה: ִמיַכל ּבֶ

ֵאלֹות ַעל ַהִציּור. לֹוׁש ׁשְ ְתבּו ׁשָ ּכִ א. 

קֹוִמיְקס

ִתיק? ַאֶתם נֹוְסִעים ְלֶאֶרץ ְרחֹוָקה. ָמה ַאֶתם לֹוְקִחים ּבַ ב. 
יָתה: רּו ֲעֵליֶהם ַלּכִ יָמה, ְוַסּפְ ה ְדָבִרים ֵמָהְרׁשִ לֹוׁשָ ֲחרּו ׁשְ ּבַ  

ָחק           ַחָיה     ֵסֶפר           אֹוֶכל           ְתמּונֹות           ִמׂשְ

1

2

3

ּכֹל  ּכּוָלם אֹוְמִרים ׁשֶ
ַהַהְתָחלֹות ָקׁשֹות,

ְך ֲאָבל ַאַחר ּכָ
ַקל יֹוֵתר.

ֶאְמַצע?ָנכֹון. ָאז ָלָמה לֹא ַמְתִחיִלים ּבָ
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ה ֲאָרצֹות. ּכּוָלם ַמְתִחיִלים ֵמָחָדׁש:  ִאים עֹוִלים ֵמַהְרּבֵ ָרֵאל ּבָ ְלִיׂשְ
ִרים ַאְנְגִלית, ּוְבָצְרַפת  ִרית ְמַדּבְ ַאְרצֹות ַהּבְ ִרים רּוִסית, ּבְ רּוְסָיה ְמַדּבְ ּבְ

ר ִעְבִרית. ָרֵאל ּכּוָלם לֹוְמִדים ְלַדּבֵ ִיׂשְ ִרים ָצְרָפִתית – ּבְ ְמַדּבְ
מֹו  ִעְבִרית ְואֹוְכִלים ָפָלאֶפל ְוחּומּוס ּכְ יִרים ּבְ ִרים ׁשִ ֵהם ׁשָ

ָנה  ָפה ַהְיׁשָ ְרֵאִלים. ֲאָבל ֵהם ַגם זֹוְכִרים ְואֹוֲהִבים ֶאת ַהׂשָ ַהִיׂשְ
ן. ְוֶאת ָהאֹוֶכל ַהָיׁשָ

ְּבִיְׂשָרֵאל

ְמִׂשיָמה 

יָמה ְמׂשִ
ים.  ל עֹוִלים ֲחָדׁשִ זֹאת ְתמּוָנה ׁשֶ

ְתבּו ָמה ֵהם אֹוְמִרים ַעל  ּכִ
ה. ָהָאֶרץ ַהֲחָדׁשָ

ֲאִני

ֲאִני

ית. ַנַען. הּוא ָצִריְך ִלְצעֹוד ְלִפי ֵסֶדר אֹוִתיֹות ָהָאֶלף-ּבֵ ַאְבָרָהם רֹוֶצה ָלֶלֶכת ְלֶאֶרץ ּכְ
ל ַאְבָרָהם. ַקו ֶאת ַהֶדֶרְך ׁשֶ ַצְיירּו ּבְ

א

ב
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ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא: ִתינֹוק ָחָדׁש ַּבִמְׁשָּפָחה 4
ָנה, ֱאלֹוִהים ַמְבִטיַח  ִעים ׁשָ ת ִתׁשְ ָרה ּבַ ר ָהְייָתה ׂשָ ֲאׁשֶ ָרה ּוְלַאְבָרָהם לֹא ָהיּו ְיָלִדים. ּכַ ְלׂשָ

ן. ָרה ֵתֵלד (will give birth) ּבֵ ָנה ׂשָ עֹוד ׁשָ י ּבְ ְלַאְבָרָהם ּכִ
ָנה נֹוָלד ָלֶהם ִתינֹוק. י ִהיא ְזֵקָנה. ֲאָבל ַאֲחֵרי ׁשָ ָרה ׁשֹוַמַעת ְוצֹוֶחֶקת, ּכִ ׂשָ

ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא

became pregnant – ַוַּתַהר

gave birth – ַוֵּתֶלד

in his old age – ִלְזֻקָניו

God hasְצחֹק ָעָׂשה ִלי ֱאִהים – 
  brought me laughter

ַהִמילֹון ֶׁשִלי ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ָׂשָרה ְלַאְבָרָהם ֵּבן ִלְזֻקָניו. 
...

ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֶאת ֶׁשם ְּבנֹו ַהּנֹוַלד לֹו
ֲאֶׁשר ָיְלָדה ּלֹו ָׂשָרה ִיְצָחק.

...
ַוּתֹאֶמר ָׂשָרה: ְצחֹק ָעָׂשה ִלי ֱאִהים, 

ָּכל ַהּשֵֹׁמַע ִיְצַחק ִלי.
ְּבֵראִׁשית, ֶּפֶרק כ"א, ְּפסּוִקים ב'-ג', ו'

נֹוָלד. ֶלד, נֹוַלד, ָיְלָדה ְקׁשּורֹות (connected) ְלִתינֹוק ָחָדׁש ׁשֶ ַהִמיִלים ּתֵ
סּוִקים ְלַמְעָלה. ּפְ ֶצַבע ֶאת ַהִמיִלים ָהֵאֶלה ּבַ ַסְמנּו (mark) ּבְ

ַמָזל טֹוב!
ֵאיֶזה ָחמּוּוּוִדי!



21 ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא

ָחה  ּפָ ִמׁשְ ָלנּו ֵיׁש ּבַ
ִתינֹוק ָחָדׁש. הּוא ּבֹוֶכה 
יֹום ּוַבַלְיָלה. ַוֲאִני ַגם  ּבַ

ֵמָחה ְוַגם ֲעֵייָפה... ׂשְ

ָרה קֹוֵראת לֹו  ׂשָ
יו  י ַעְכׁשָ ִיְצָחק ּכִ

ֵמָחה  ִהיא ׂשְ
ְוצֹוֶחֶקת.

ֵמָחה ְמאֹוד. ָרה ׂשְ ׂשָ
ָבר ְזֵקָנה,  ִהיא ּכְ

ֲאָבל סֹוף-סֹוף ֵיׁש 
ָלה ִתינֹוק ָחמּוד.

ְמִׂשיָמה 

ָחה... ּפָ ִמׁשְ ִתינֹוק ָחָדׁש ּבַ

ִמיִלים ַהַמְתִאימֹות: ַסְמנּו    ּבַ

ר   ׁשָ

ן    ָיׁשֵ

  צֹוֵחק

  קֹוֵרא

ר   ְמַדּבֵ

  ּבֹוֶכה

  אֹוֵכל

  ָרץ

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה
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ֵהי, ֲאִני ְּכָבר א ִּתינֹוק
ֶפן  ִמיִלים: ְיהֹוָנָתן ּגֶ
ַלַחן: ָעָדה ַנְסטֹוִביץ'

ינֹוק  ָבר לֹא ּתִ ֵהי, ֲאִני ּכְ
ׁש ְלַבד  ֲאִני ִמְתַלּבֵ

ט ְלַבד  ֵ ׁשּ ּוִמְתּפַ
ְואֹוֵכל ְלַבד

ְוצֹוֵחק ְלַבד ּובֹוֶכה ְלַבד ְוחֹוֵלם ְלַבד 
ה ְלַבד  ֶאֱעׂשֶ ָבִרים ׁשֶ ל ִמיֵני ּדְ ַעל ּכָ

דֹול. ֶאְהֶיה ּגָ ׁשֶ ּכְ

ִׁשיר 

ִאיָמא ְוֶיֶלד

אֹוָמנּות

ְתמּוָנה. ִהְתּבֹוְננּו ּבַ
ִלימּו ֶאת ַהִמיִלים ַהֲחֵסרֹות: ַהׁשְ

ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא

ִאיָמא                            ֶאת ַהִתינֹוק.

ל  ִאיָמא                            ֶאת ַהָיד ׁשֶ
ַהִתינֹוק.

ַהִתינֹוק                            ַעל ִאיָמא.

יר. ִאיָמא                            ַלִתינֹוק ׁשִ

ְנק ִמיִלים: ּבַ
ָרה ֶקת      ׁשָ ב      ְמַנׁשֶ  אֹוֶהֶבת      יֹוׁשֵ

יָקאסֹו לֹו ּפִ אּבְ ִצֵייר: ּפַ
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ָבר  ן יֹום? ֵיׁש לֹו ּכְ ָעה אֹו ּבֶ ן ׁשָ ַעם ִתינֹוק ּבֶ ְרִאיֶתם ּפַ
ַהּכֹול! ֵיׁש לֹו ֵעיַנִיים ְוהּוא רֹוֶאה, ֵיׁש לֹו אֹוְזַנִיים ְוהּוא 

ה, ְוהּוא אֹוֵכל ְוַגם ּבֹוֶכה.  ׁשֹוֵמַע, ֵיׁש לֹו ּפֶ

מֹור  ִלְפָעִמים ִתינֹוק נֹוָלד ָקָטן ְמאֹוד, ְוָאז ָצִריְך ִלׁשְ
ל ִאיָמא.  ֶבֶטן ׁשֶ מֹו ּבְ ָעָליו, ּכְ

ר  ֲאׁשֶ ֶטן. ּכַ ּבֶ יס (pocket) ּבַ ְלִאיָמא ֶקְנגּורּו ֵיׁש ּכִ
ַהֶקְנגּורּו ַהִתינֹוק נֹוָלד, הּוא ָקָטן ְמאֹוד, ְוהּוא ָצִריְך 

ל  ֶטן ׁשֶ ּבֶ יס ּבַ ִלְגדֹול עֹוד ְקָצת. ָאז הּוא ִנְכָנס ַלּכִ
ים,  ָמה חֹוָדׁשִ יס עֹוד ּכַ תֹוְך ַהּכִ ָאר ּבְ ִאיָמא ֶקְנגּורּו ְוִנׁשְ

הּוא ָגדֹול יֹוֵתר ְוַגם ָחָזק ּומּוָכן ָלֵצאת ָלעֹוָלם! ַעד ׁשֶ

ַּבֶטַבע

ִחיָדה

ל ַהִתינֹוקֹות. ִציּוִרים ׁשֶ לּו ּבַ ִהְסַתּכְ
ֶגד ֵזֶהה (same). ַסְמנּו אֹוָתם. ים ּבֶ ֵני ִתינֹוקֹות לֹוְבׁשִ ַרק ׁשְ

ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא
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ָּפָרַׁשת ַחֵּיי ָׂשָרה: ִניׂשּוִאין 5
ֵמַח. ָלנּו ֵיׁש ִסיּפּור ָעצּוב ְוִסיּפּור ׂשָ ה ׁשֶ ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ל ַאְבָרָהם, ֵמָתה. תֹו ׁשֶ ָרה, ִאׁשְ ַהִסיּפּור ֶהָעצּוב: ׂשָ
ָרה, ִמְתַחֵתן ִעם ִרְבָקה, ל ַאְבָרָהם ְוׂשָ ן ׁשֶ ֵמַח: ִיְצָחק, ַהּבֵ א ַהִסיּפּור ַהׂשָ ְך ּבָ ַאַחר ּכָ

ְוֶזה עֹוֵזר לֹו ְלַהְרִגיׁש טֹוב יֹוֵתר.

ָּפָרַׁשת ַחֵּיי ָׂשָרה

she became – ַוְּתִהי

and he loved her – ַוֶּיֱאָהֶבָה

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ַוִּיַּקח [ִיְצָחק] ֶאת ִרְבָקה

ה ַוֶּיֱאָהֶבָה. ַוְּתִהי לֹו ְלִאּׁשָ
ְּבֵראִׁשית, ֶּפֶרק כ"ד, ָּפסּוק ס"ז

ְך אֹוֵהב ֲחתּונֹות! ֲאִני ּכֹל ּכָ
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ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

ְוָכָכה ֵיׁש 
ָחה  ּפָ ִמׁשְ

ה! ֲחָדׁשָ

י  ִיְצָחק ָהָיה ָעצּוב ּכִ
לֹו,  ָרה, ִאיָמא ׁשֶ ׂשָ

יו  הּוא  ֵמָתה. ַעְכׁשָ
ֵמַח ִעם ִרְבָקה.  ׂשָ

ת זּוג  ן זּוג אֹו ּבַ ִלמצֹוא ּבֶ
ֶזה ָדָבר ֶנֱהָדר!

ֲאַנְחנּו רֹוִצים ִלְהיֹות ִעם 
אֹוֵהב אֹוָתנּו. הּו ׁשֶ ִמיׁשֶ

ִׁשיר 

ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּלי
ִמיִלים: יֹוָרם ַטַהְרֵלב

ַלַחן: נּוִרית ִהיְרׁש

ֵני הֹוִרים ׁשְ ֶזה ִהְתִחיל ּבִ
יִזים ּוְצִעיִרים ַעּלִ

ִביִלי ׁשְ הֹוִלידּו ּבִ ׁשֶ
י ּלִ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֶאת ַהּמִ

ה ׁש ִלי ְמִסּבָ ּיֵ ּוְכׁשֶ
א ּבָ יטּו ִמי ׁשֶ ּבִ ַרק ּתַ

א: ּבָ יטּו ִמי ׁשֶ ּבִ ַרק ּתַ

א א ּבָ ַאּבָ
א א ּבָ ַסּבָ

א א ּבָ ַפר ַסּבָ ַאְרֵיה ִמּכְ
א רּוְך ַהּבָ רּוְך – ּבָ א ּבָ ּבָ
ה. ִעם ּדֹוָדה, ּדֹוָדה ַרּבָ

א א ּבָ ַאּבָ
א א ּבָ ַסּבָ

ה ּבָ ְבָתא ַיּבַ ַגם ַהּסָ
ה ָאְהָלן ּוַמְרַחָבּ

א! רּוְך ַהּבָ א – ּבָ ּבָ ִמי ׁשֶ
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ִחיָדה

ֲחתּוָנה? ַהְתִאימּו ֶאת ַהְתמּוָנה ַלִמיָלה: ָמה רֹוִאים ּבַ

ָּפָרַׁשת ַחֵּיי ָׂשָרה

אֹוָמנּות

ָגאל. הּוא ְמַצֵייר ֶאת ַהַחִיים ַהְיהּוִדִיים. ל ַהַצָייר ַמארק ׁשָ ֶזה ִציּור ׁשֶ

ִציּור:  ֵיׁש ּבַ יָמה ַרק ִמיִלים ׁשֶ ְרׁשִ ִציּור, ְוַסְמנּו ּבָ ִהְתּבֹוְננּו ּבַ 1 .

לֹון   ָדג  ּבָ

ה   ָחָתן  חּוּפָ

ינֹור  ֵטֵלפֹון  ּכִ

ָרה  ֵנר   ּפָ

ר   ָצב ְרּפַ  ּפַ

לֹוׁש ִמיִלים הֹוִסיפּו עֹוד ׁשָ 2 .
ַמְתִאימֹות ַלִציּור. ׁשֶ

                                          

                                          

                                          

ַעת  ה    ַטּבַ ָלה ְוָחָתן  חּוּפָ    ֵזר       ַכּ
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:(dove) ל ַהיֹוָנה ן זּוג ֶאָחד ְלָכל ַהַחִיים. ְלָמׁשָ ּבֹוֲחרֹות ּבֶ ֵיׁש ַחיֹות ׁשֶ
ל ַהַחִיים.  ָלה, ֶאת ַהתֹור, ְוֵהם ַחִיים ַיַחד ּכָ ן ַהזּוג ׁשֶ ת ֶאת ּבֶ ַהיֹוָנה ּפֹוֶגׁשֶ

ֵהם ּבֹוִנים ַיַחד ֵקן (nest) ְודֹוְגִרים
יִצים.  (sit on the eggs) ַיַחד ַעל ַהּבֵ

ִעְבִרית אֹוְמִרים ַעל זּוג אֹוֲהִבים  ּבְ
מֹו זּוג יֹוִנים. ֵהם ּכְ ׁשֶ

ַּבֶטַבע

ָּפָרַׁשת ַחֵּיי ָׂשָרה

ְמִׂשיָמה 

ָרָכה ָלה ּבְ ַאֶתם ּכֹוְתִבים ֶלָחָתן ְוַלּכַ
ִלְכבֹוד ַהֲחתּוָנה. 

ָרכֹות ַהַמְתִאימֹות, ּבְ ֲחרּו ּבַ ּבַ
ָלֶכם. ָרָכה ַאַחת ׁשֶ ְוִכְתבּו עֹוד ּבְ

ָרָכה. טּו ֶאת ַהּבְ ְך ַצְיירּו ְוַקׁשְ ַאַחר ּכָ

ר       ַהְצָלָחה       אֹוׁשֶ

בּוַע טֹוב ֵלָמה       ׁשָ  ְרפּוָאה ׁשְ

ָנה טֹוָבה        ַמָזל טֹוב!  ׁשָ
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ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹת: ְתאֹוִמים   6
.(pregnant) ֵהָריֹון ל ַיֲעקֹב ָאִבינּו, ּבְ ה ׁשֶ ִרְבָקה, ָהִאיׁשָ

ַנִיים – ְתאֹוִמים! ינֹוק ֶאָחד, ֶאָלא ׁשְ ָלה ֵאין ּתִ ֶטן ׁשֶ ּבֶ ֲאָבל ּבַ

ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ַוִּיְמְלאּו ָיֶמיָה [ֶׁשל ִרְבָקה] ָלֶלֶדת 

ְוִהֵּנה תֹוִמם ְּבִבְטָנּה. 
ַוֵּיֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני ֻּכּלֹו 

ְּכַאֶּדֶרת ֵׂשָער ַוִּיְקְראּו ְׁשמֹו ֵעָׂשו. 
ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיָצא ָאִחיו ְוָידֹו אֶֹחֶזת 

ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ַיֲעקֹב.
ְּבֵראִׁשית,  ֶּפֶרק כ"ה, ְּפסּוִקים כ"ד-כ"ו

ו ְוַיֲעקֹב ֵהם ְתאֹוִמים לֹא ֵזִהים. ֵעׂשָ
ה  ֵהם לֹא דֹוִמים, ְוָכל ֶאָחד עֹוׂשֶ

הּו ַאֵחר! ַמׁשֶ

ב אֹוָהִלים ִאיׁש יֹוׁשֵ ִאיׁש יֹוֵדַע ַצִיד  
(stays around the tents)   (hunter)

ַוִּיְמְלאּו ָיֶמיָה ָלֶלֶדת –

twins – תֹוִמם – ְתאֹוִמים

 red all over – ַאְדמֹוִני ֻּכּלֹו

like a hairy garment – ְּכַאֶּדֶרת ֵׂשָער

אֶֹחֶזת ַּבֲעֵקב –

the time came 
   for her to give birth

  

held onto (Esau’s) heel
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ְמִׂשיָמה 

ו ְוַיֲעקֹב  ֵעׂשָ
ְתאֹוִמים, ֲאָבל 
ֵהם לֹא דֹוִמים.

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

ִלי ֵיׁש ְתאֹוִמים:  יָתה ׁשֶ ּכִ ּבַ
אּוִרי ְוָדִני. אּוִרי ִג'יְנִג'י 

לֹוְנִדיִני, אּוִרי  ְוָדִני ּבְ
דּוֶרֶגל ְוָדִני אֹוֵהב  אֹוֵהב ּכַ

ְסָפִרים, אּוִרי אֹוֵהב 
ׁשֹוקֹוָלד ְוָדִני אֹוֵהב  

קֹוְרן. ּפֹוּפְ

ָדִלית ְוָגִלית ֵהן ְתאֹומֹות ֵזהֹות, ֲאָבל ֵהן אֹוֲהבֹות ְדָבִרים ׁשֹוִנים: 

  ָגִלית אֹוֶהֶבת אֹוֶכל ָמלּוַח, ְוָדִלית אֹוֶהֶבת אֹוֶכל                                                 

  ָגִלית אֹוֶהֶבת ֶאת ַהחֹוֶרף, ְוָדִלית אֹוֶהֶבת ֶאת ַה                                                 

  ָגִלית אֹוֶהֶבת ְגִליָדה ָקָרה, ְוָדִלית אֹוֶהֶבת                                                        

חֹור, ְוָדִלית אֹוֶהֶבת ֶצַבע                                                    ָגִלית אֹוֶהֶבת ֶצַבע ׁשָ

  ָגִלית אֹוֶהֶבת ְסָפִרים, ְוָדִלית אֹוֶהֶבת                                                              

ְנק ִמיִלים:   ּבַ

נֹוְלדּו ַיַחד. ְתאֹוִמים ֵהם ַאִחים ׁשֶ
מֹו  ֵיׁש ְתאֹוִמים ֵזִהים (דֹוִמים ּכְ

ֵתי ִטיּפֹות ַמִים), ְוֵיׁש ְתאֹוִמים  ׁשְ
לֹא ֵזִהים.

ֲאָבל ְלכֹל ַהְתאֹוִמים
ֵיׁש יֹום הּוֶלֶדת

אֹותֹו יֹום! ּבְ

ָחִקים         ָמתֹוק         ָלָבן         ָמָרק ַחם ַקִיץ         ִמׂשְ
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ַהְּתאֹוִמים
ֵהן-ָאִסיף לֹוִמית ֹכּ ְשׁ

ֲעׂשֹות ֵאין ִלי ַמה ּלַ ׁשֶ ּכְ
ֵכִנים ְ ֲאִני עֹוֶלה ַלּשׁ

ְדלּו. אֹוִמים ּגָ ִלְראֹות ִאם ַהּתְ
בּוַעִים ֵהם נֹוְלדּו. ִלְפֵני ׁשְ

ִׁשיר 

ִנים ֲאִני רֹוֶאה ֵאיְך ֵהם ְיׁשֵ
ים. ּנִ ְרצּוִפים ְמׁשֻ ים ּפַ ְועֹוׂשִ

אֹוִמים חֹוְלִמים ב ִאם ַהּתְ ְוחֹוׁשֵ
אֹותֹו ֲחלֹום

אֹום ֲחלֹום ַאֵחר? אֹו ְלָכל ּתְ

קֹוִמיְקס

ִלְפָעִמים ֲאִני ָעצּוב 
ֲאִני לֹא ְתאֹוִמים... ׁשֶ

ֵתי ְגִלידֹות,  ַנִיים: ׁשְ י ׁשְ י ָאז ָהָיה ִלי ַהּכֹול ּפִ ּכִ
ֵתי ַמָתנֹות ְליֹום ַההּוֶלֶדת ְועֹוד... ׁשְ ָלָמה?
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ֵיׁש ְתאֹוִמים ֵזִהים, ְוֵיׁש ְתאֹוִמים לֹא 
ֵני  ֵזִהים. ְתאֹוִמים ֵזִהים ֵהם ָתִמיד ׁשְ

נֹות. ְתאֹוִמים לֹא  ֵתי ּבָ ִנים אֹו ׁשְ ּבָ
ן ּוַבת.  ֵזִהים ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ַגם ּבֵ

ֵעיַנִיים,  ְתאֹוִמים ֵזִהים דֹוִמים ּבָ
ָיַדִיים  ָער, ּבַ ׂשֵ ה, ּבַ ּפֶ ַאף, ּבַ ּבָ

ּוָבַרְגַלִיים. ַהּכֹול אֹותֹו ַהָדָבר. ֲאָבל 
ָמה ְדָבִרים ׁשֹוִנים: ֵיׁש ּכַ

ָלֶהם ׁשֹוֶנה,  ַהַטּבּור (belly button)  ׁשֶ
ָלֶהם.  עֹות (fingerprints) ׁשֶ ְוַגם ְטִביַעת ָהֶאְצּבָ

ָלֶהם. ָקל ׁשֶ גֹוַבה ּוַבִמׁשְ ֵהם ְגֵדִלים, ֵהם ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ׁשֹוִנים ּבַ ׁשֶ ּכְ

ַּבֶטַבע

ְּבִיְׂשָרֵאל

ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות

ִמיִלים ְתאֹומֹות. ִעְבִרית ּבְ ים ּבְ ַתְמׁשִ ָעִמים ֲאַנְחנּו ִמׁשְ ה ּפְ ַהְרּבֵ

ֵאיְך 
ַהְגִליָדה?

הּו! הּו-ַמׁשֶ ַמׁשֶ
ַמע? ָמה ִנׁשְ

ָכה ָכה-ּכָ ּכָ

ֶקט ׁשֶ ֶקט-ּבְ ׁשֶ ּבְ

ֵחק?  ר ְלׂשַ ֶאְפׁשָ
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ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא: אֹוֲהִבים  7
ַיֲעקֹב אֹוֵהב ֶאת ָרֵחל ְורֹוֶצה ְלִהְתַחֵתן ִאָתה.

עֹוד  יו, ַרק ּבְ ל ָרֵחל, אֹוֵמר לֹו: "ַאָתה ָיכֹול ְלִהְתַחֵתן ִעם ָרֵחל, ֲאָבל לֹא ַעְכׁשָ א ׁשֶ ָלָבן, ַאּבָ
ִביִלי". ׁשְ ִנים. ַעד ָאז ַאָתה ָצִריְך ַלֲעבֹוד ּבִ ַבע ׁשָ ׁשֶ

ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ַוֶּיֱאַהב ַיֲעקֹב ֶאת ָרֵחל ... 

ַוַּיֲעבֹד ַיֲעקֹב ְּבָרֵחל ֶׁשַבע ָׁשִנים. 
ְּבֵראִׁשית, ֶּפֶרק כ"ט, ְּפסּוִקים י"ח, כ'

ְך אֹוֵהב ֶאת ָרֵחל!  ַיֲעקֹב ּכֹל ּכָ
ִנים  ַבע ׁשָ הּוא מּוָכן ַלֲעבֹוד ׁשֶ

ָלֶהם! ַעד ַהֲחתּוָנה ׁשֶ

And Jacob worked
for Rachel

And (Jacob) loved – ַוֶּיֱאַהב

ַוַּיֲעבֹד ַיֲעקֹב ְּבָרֵחל –
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ְמִׂשיָמה 

ַיֲעקֹב אֹוֵהב ְמאֹוד 
ֶאת ָרֵחל – הּוא 

ֵדי  ִנים ּכְ ַבע ׁשָ עֹוֵבד ׁשֶ
ְלִהְתַחֵתן ִאָתה!

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

ים  ר עֹוׂשִ ֲאׁשֶ ָנכֹון, ּכַ
הּו  ְדָבִרים ְלִמיׁשֶ

אֹוֲהִבים, לֹא  ׁשֶ
ה. ֶזה ָקׁשֶ ים ׁשֶ ַמְרִגיׁשִ

ֶרת: ַיֲעקֹב  ְוַהתֹוָרה ְמַסּפֶ
ִנים ֵהן  ַבע ַהׁשָ ׁשֶ ַמְרִגיׁש ׁשֶ

ָמה ָיִמים. הּוא ּכֹל  ַרק ּכַ
ְך אֹוֵהב ֶאת ָרֵחל, ְוַהְזַמן   ּכָ

עֹוֵבר ַמֵהר.

לֹו. ֵני ַהדֹוִדים ׁשֶ ה ִלְכבֹוד ּבְ הּוא עֹוׂשֶ ה ְדָבִרים ׁשֶ ר ַעל ַהְרּבֵ לֹמֹה ְמַסּפֵ ִמְכָתב, ׁשְ ּבַ
ה: לֹמֹה עֹוׂשֶ ׁשְ ְתנּו דּוְגָמה ְלכֹל ָדָבר ׁשֶ

הּוא ְמַסֵדר ֶאת ַהִגיָנה –                                                                                                

הּוא ֵמִכין ֲחִטיף –                                                                                                        

ָחִקים –                                                                                                  הּוא ֵמִכין ִמׂשְ

הּוא ֵמִכין ַהְפָתעֹות –                                                                                                 

אֹוֵסף ָעִלים, ְמַקֵׁשט ֶאת ָהֵעִצים ְּבָבלֹוִנים.
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ִׁשיר 

ְמִׂשיָמה 

ה ָרֵחל?   ִנים. ּוָמה עֹוׂשָ ַבע ׁשָ ים ׁשֶ ָבׂשִ ַיֲעקֹב עֹוֵבד ְורֹוֶעה ֶאת ַהּכְ

ֶׁשַבע
ִמיִלים: נּוִרית ַזְרִחי

יהּוד ִני ַעּמִ ַלַחן: ּדָ

ַמן, ָאחֹור ָאחֹור  ַמן ִמּזְ ִמּזְ
חֹר  ִדי ׁשָ ַעם ּגְ ָהִייִתי ּפַ
י  ּנִ לֹא ָהָיה ָחִביב ִמּמֶ

נּו  ֶעְדֵרי ָרֵחל ִאּמֵ ּבְ

חּוט  ָרה אֹוִתי ּבְ ְוִהיא ָקׁשְ
י ָהְלָכה  ְלָכל ָמקֹום ִאּתִ

ַרק ְרִקיִקים ִעם ִצּמּוִקים 
ה ִלי ַלֲארּוָחה  יׁשָ ִהּגִ

ַמן, ָאחֹור ָאחֹור  ַמן ִמּזְ ִמּזְ
חֹר  ִדי ׁשָ ַעם ּגְ ָהִייִתי ּפַ
י  ּנִ לֹא ָהָיה ָחִביב ִמּמֶ

נּו  ֶעְדֵרי ָרֵחל ִאּמֵ ּבְ

ָפה  ָקה ְוִהיא ִלּטְ ְוִהיא ִחּבְ
ִנים  ּפָ ָקה ִלי ּבַ ְוִהיא ָנׁשְ

ַאֶחֶרת ֵאיְך ָהיּו עֹוְברֹות 
ִנים... ָ ַבע ַהּשׁ ָעֶליָה ׁשֶ

ִטים: ּפָ ַהְתִאימּו ֶאת ָהִאיּוִרים ַלִמׁשְ

חֹר  ִדי ׁשָ ַעם ּגְ ָהִייִתי ּפַ

חּוט  ָרה אֹוִתי ּבְ ְוִהיא ָקׁשְ

ָפה ָקה ְוִהיא ִלּטְ ְוִהיא ִחּבְ

34
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ִחיָדה

ַּבֶטַבע

ָרִחים – ה ּפְ ָלה. ִהיא ְמַצֶייֶרת ַהְרּבֵ ַאָייָלה ְמַצֶייֶרת ְלִאיָמא ִציּור ְליֹום ַההּוֶלֶדת ׁשֶ
ל ִאיָמא. ְלִפי ַהִגיל ׁשֶ

עֹות ה ׁשָ ַאָייָלה עֹוֶבֶדת ַהְרּבֵ
ַעל ַהִציּור, ֲאָבל ַהְזַמן

י ִהיא אֹוֶהֶבת עֹוֵבר ַמֵהר ּכִ
ָלה. ְמאֹוד ֶאת ִאיָמא ׁשֶ

ל ַאָייָלה? ָמה ִאיָמא ׁשֶ ת ּכַ ּבַ

ת

ה?

ִית הּוא ַמָתָנה. ֵהן אֹוֲהבֹות. ַהּבַ ִית ְלִמי ׁשֶ ה ִציּפֹוִרים ּבֹונֹות ּבַ ַהְרּבֵ
ה  ט ֶאת ַהסּוּכָ י ְמַקׁשֵ ה! ַהסּוּכִ י ּבֹוָנה סּוּכָ קֹוְרִאים ָלה סּוּכִ ל, ַהִציּפֹור ׁשֶ ְלָמׁשָ

כֹל ִמיֵני ְדָבִרים ִצְבעֹוִנִיים  ּבְ
ֶטַבע. הּוא  הּוא מֹוֵצא ּבַ ׁשֶ

מֹו  חֹול – ּכְ ְמאֹוד אֹוֵהב ֶצַבע ּכָ
ית  ָכה ַהסּוּכִ לֹו. ּכָ ַהֶצַבע ׁשֶ

י אֹוֵהב אֹוָתה. ַהסּוּכִ יֹוַדַעת ׁשֶ
ְך ִהיא ּבֹוָנה ֵקן  ַאַחר ּכָ

ָלֶהם.  ַלגֹוָזִלים ׁשֶ
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ָּפָרַׁשת ַוִיְּׁשַלח: ַמְׁשִליִמים 8
לֹו,  ַנַען. ֲאָבל הּוא ּפֹוֵחד ֵמָהָאח ׁשֶ ָחָרן, ְוָאז הּוא חֹוֵזר ְלֶאֶרץ ּכְ ִנים ָגר ַיֲעקֹב ּבְ ִרים ׁשָ ֶעׂשְ

ו ֲעַדִיין (still) ּכֹוֵעס ָעָליו.  ו: אּוַלי ֵעׂשָ ֵמֵעׂשָ
ְך הּוא ּפֹוֵגׁש אֹותֹו.  ו. קֹוֶדם הּוא ׁשֹוֵלַח לֹו ַמָתנֹות, ְוַרק ַאַחר ּכָ ִלים ִעם ֵעׂשָ הּוא רֹוֶצה ְלַהׁשְ

לֹום).  ים ׁשָ ִליִמים (עֹוׂשִ ו, ֵהם ַמׁשְ ר ַיֲעקֹב ּפֹוֵגׁש ֶאת ֵעׂשָ ֲאׁשֶ ּכַ

ָּפָרַׁשת ַוִיְּׁשַלח

 he (Esau) ran – ַוָּיָרץ

he threw his arms around his neck – ַוִּיּפֹל ַעל ַצּוָאָרו

and kissed him – ֵקהּו ַוִיּּשָׁ

ַהִמילֹון ֶׁשִלי ַוָּיָרץ ֵעָשׂו ִלְקָראתֹו
ַוְיַחְּבֵקהּו

ַוִּיּפֹל ַעל ַצּוָאָרו
ֵקהּו ַוִּיּׁשָ

ַוִּיְבּכּו.
ְּבֵראִׁשית, ֶּפֶרק  ל"ג, ָּפסּוק ד'

ו לֹא ָאַהב ֶאת  ִנים ֵעׂשָ ִרים ׁשָ ֶעׂשְ
ו  ָנא אֹותֹו. ַעְכׁשָ ַיֲעקֹב. הּוא ׂשָ

ֵמַח! ִליִמים ַוֲאִני ׂשָ ֵהם ַמׁשְ
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ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

ו ַמָמׁש ּכֹוֵעס ַעל ַיֲעקֹב.  ֵעׂשָ
ַיֲעקֹב ָלַקח לֹו ַגם ֶאת 

ָרָכה  כֹוָרה ְוַגם ֶאת ַהּבְ ַהּבְ
ָלֶהם, ִיְצָחק. א ׁשֶ ל ַאּבָ ׁשֶ

ֶזה לֹא ֵפייר! 

ה  ִלְפָעִמים ַאֲחֵרי ַהְרּבֵ
לֹא טֹוב  ְזַמן, ְמִביִנים ׁשֶ
יְך ִלְכעֹוס, ְוטֹוב  ְלַהְמׁשִ

לֹום! ׁשָ יֹוֵתר ִלְחיֹות ּבְ
סֹוף  ָנכֹון, ֲאָבל ּבַ

ֵהם רֹוִצים 
ִלים. ָלָמה? ְלַהׁשְ

ְמִׂשיָמה 

ִליִמים?  ֵאיְך ַמׁשְ
ִליִמים. ו ְמַלְמִדים אֹוָתנּו ֵאיְך ַמׁשְ ַיֲעקֹב ְוֵעׂשָ

ק. ק ּוְמַנׁשֵ ו ְמַחּבֵ ַיֲעקֹב ׁשֹוֵלַח ַמָתנֹות, ֵעׂשָ
לֹום.  ל ׁשָ עּולֹות ׁשֶ ַגם ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ּפְ

זּוגֹות:             ּבְ
ִלים ִעם ָאח אֹו ִעם ָחֵבר: ֵדי ְלַהׁשְ ר ַלֲעׂשֹות ּכְ ֶאְפׁשָ ה ְדָבִרים ׁשֶ לֹוׁשָ ְתבּו ׁשְ ּכִ

1. ְלָהִכין ַיַחד                                                                                                               

2. ְלַבֵקׁש                                                                                                                        

3. ְלַהְזִמין                                                                                                                           

4. ָלֵתת                                                                                                                              

ר                                                                                                                          5. ְלַדּבֵ
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ִמְׁשָנה

קֹוִמיְקס

ִלים ְוַגם ֲאַנְחנּו! ו ְיכֹוִלים ְלַהׁשְ ַיֲעקֹב ְוֵעׂשָ

ל אֹוֵמר: ִהֵלּ
ל ַאֲהרֹן — ְלִמיָדיו ֶשׁ ֱהֵוי ִמַתּ

לֹום,  לֹום ְורֹוֵדף ָשׁ אֹוֵהב ָשׁ
ִרּיֹות ּוְמָקְרָבן ַלּתֹוָרה. אֹוֵהב ֶאת ַהְבּ

ָנה י"ב ֶרק א', ִמׁשְ ָנה, ַמֶסֶכת ָאבֹות, ּפֶ ִמׁשְ

לֹאֵאיֶזה יֹוִפי!ֲאִני לֹא ָרב ִעם ַאף ֶאָחד! ַרק ִעם ִמי ׁשֶ
ים ִאִתי. ַמְסּכִ
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ִחיָדה

ְלֶתם: ִקיּבַ אֹוִתיֹות ְוַצְיירּו ֶאת ָמה ׁשֶ ַהֲחִליפּו ֶאת ַהִציּוִרים ּבְ

   ִמְקָרָאה:
   ו =         י =         ל =         ם =         נ =         ש =         ת = 

ַּבֶטַבע

ֶטַבע ִליִמים  ּבַ ַמׁשְ

י  ִלימֹות ּכִ ִלימֹות. ַהַחיֹות ַמׁשְ ַגם ַהַחיֹות ַמׁשְ
ֵהן רֹוצֹות ַלֲעׂשֹות ְדָבִרים ַיַחד.

ְנִזים נֹוְתִנים ָיד  יְמּפַ ִלימֹות? ַהׁשִ ֵאיְך ֵהן ַמׁשְ
יָקה.  ְך ֵהם נֹוְתִנים ִחיּבּוק ּוְנׁשִ ֶזה ָלֶזה, ְוַאַחר ּכָ

ר ֵאיְך קֹוָפה  חֹוֵקר (scientist) ֶאָחד ְמַסּפֵ
ִלים: ִהיא  ֵני קֹוִפים ֲאֵחִרים ְלַהׁשְ עֹוֶזֶרת ִלׁשְ

ֶבת ְלַיד קֹוף ֶאָחד, ְוָאז לֹוַקַחת אֹותֹו  יֹוׁשֶ
ֵני  ין ׁשְ ֶאְמַצע, ּבֵ ֶבת ּבָ ֶאל ַהקֹוף ָהַאֵחר ְויֹוׁשֶ

ְך ִהיא הֹוֶלֶכת, ְוַהקֹוִפים  ַהקֹוִפים. ַאַחר ּכָ
לֹום. ָאִרים (stay) ַיַחד, ַלֲעׂשֹות ׁשָ ִנׁשְ
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ִנים ּוַבת, ְוֶאת יֹוֵסף הּוא אֹוֵהב יֹוֵתר ִמּכּוָלם.  ר ּבָ ֵנים ָעׂשָ ְלַיֲעֹקב ָאִבינּו ֵיׁש ׁשְ

ֶרת:  ַהתֹוָרה ְמַסּפֶ

ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב

ִיְׂשָרֵאל –  עֹוד ֵׁשם ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו 

 the son of his old age – ֶבן ְזֻקִנים

a specially decorated tunic – ְּכתֶֹנת ַּפִּסים

 jealous – ַוְיַקְנאּו

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָּכל 

ָּבָניו, ִּכי ֶבן ְזֻקִנים הּוא לֹו 
ְוָעָׂשה לֹו ְּכתֶֹנת ַּפִּסים...

ַוְיַקְנאּו בֹו ֶאָחיו.
ְּבֵראִׁשית, ֶּפֶרק ל"ז, ְּפסּוִקים ג',  י"א

ֵהם ְמַקְנִאים, ְוֶזה 
ָיִביא ַרק ָצרֹות!

הּוא  ב ׁשֶ הּוא חֹוׁשֵ
יֹוֵתר טֹוב! 
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ְמִׂשיָמה 

ַיֲעקֹב אֹוֵהב ֶאת יֹוֵסף 
יֹוֵתר ִמּכֹל ַהְיָלִדים 

לֹו. הּוא נֹוֵתן ְליֹוֵסף  ׁשֶ
ִסים תֹוֶנת ּפַ ַמָתָנה – ְכּ
ל  ְמיּוֶחֶדת. ְוָהַאִחים ׁשֶ

יֹוֵסף ְמַקְנִאים.

א  ַאְת ְוַאּבָ ַמָזל ׁשֶ
אֹוֲהִבים ֶאת ּכֹל 

ַהְיָלִדים אֹותֹו ַהָדָבר.

ם נֹוְתִנים  ָנכֹון, ְוַאּתֶ
הּוא  ְלכֹל ֶיֶלד ֶאת ָמה ׁשֶ

הּוא  אֹוֵהב אֹו ָמה ׁשֶ
ָכה ֲאַנְחנּו לֹא  ָצִריְך, ּכָ

ְך ְמַקְנִאים. ּכֹל ּכָ

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

ִטים ָהֵאֶלה ִעם ַהִמיִלים  ּפָ ִלימּו ֶאת ַהִמׁשְ ִלְפָעִמים ַגם ַהַחיֹות ְמַקְנאֹות. ַהׁשְ

ְנק ַהִמיִלים: ִמּבַ

י ִהיא                                                                                   ִציּפֹור ּכִ ֶלב ְמַקֵנא ּבַ ַהּכֶ

י הּוא                                                                                   ר ּכִ ַעְכּבָ יל ְמַקֵנא ּבָ ַהּפִ

י ִהיא                                                                                ִג'יָרָפה ּכִ ַהָנֵמר ְמַקֵנא ּבַ

י הּוא                                                                             ַאְרֵיה ּכִ ֶהָחתּול ְמַקֵנא ּבָ

ְנק ִמיִלים:           ְגבֹוָהה             ָחָזק             ָעָפה             ָקָטן     ּבַ
 

ְתבּו עֹוד דּוְגָמה: ּכִ
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ִׁשיר  

                                                

ְיהּוָדה ַאְטַלס

א ֵאיֶזה ּדֹוד  ּבָ ׁשֶ ּכְ
בֹוּהַ ְמאֹד  ּגָ

ְקָרה – ּוֵמִניף אֹוִתי ַלּתִ
ֲאִני נֹוָרא ֶנֱהֶנה, 

ֲאָבל ִנְדֶמה ִלי 
א. א ְקָצת ְמַקּנֵ ַאּבָ ׁשֶ

יָמה  ְמׂשִ
ם. יר ׁשֵ ַהְמׁשֹוֵרר לֹא ָנַתן ַלׁשִ

יר? ם ַאֶתם נֹוְתִנים ַלׁשִ ֵאיֶזה ׁשֵ

קֹוִמיְקס

ָעָיה: ֲאִני  ֵיׁש ִלי ּבְ
ְמַעט  ְמַקֵנאת ָהמֹון, ּכִ

ָכל ֶאָחד. ּבְ

ֲאִני לֹא ְמַקֵנא 
ַאף ֶאָחד. ּבְ

יף ְלָך! ֵאיֶזה ּכֵ
ָך! ֲאִני ְמַקֵנאת ּבְ
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אֹוָמנּות

ִרים ַעל יֹוֵסף ְוַעל  ַהָצָגה ְמַסּפְ ל יֹוֵסף". ּבַ ִסים ׁשֶ תֹוֶנת ַהּפַ ֵתַאְטרֹון: "ּכְ ֵיׁש ַהָצָגה ּבַ
תֹוֶנת  ּכְ ַהָצָגה ֵיׁש ּבַ תֹוֶנת. ּבַ ל ַהּכְ תּוב ָמה ַהֶצַבע ׁשֶ תֹוָרה לֹא ּכָ לֹו. ּבַ ָהַאִחים ׁשֶ

ִסים ֵמַהָצָגה ַאַחת:    תֹוֶנת ּפַ ֲהמֹון-ֲהמֹון ְצָבִעים! ִהֵנה ּכְ

םיִחַאצּפַ

גֶבִדַלׁשִס

ָטַרףֵסֹוי

תֶנֹתּכְַצם

הָאְנִקִזא

ִלהבֹקֲעַי

ִתְפזֹוֶרת ֶאת ַהִמיִלים ָהֵאֶלה: ִמְצאּו ּבַ

ִחיָדה

ִסים       ַאִחים      ֹתֶנת       ּפַ יֹוֵסף       ּכְ

ִקְנָאה       ַיֲעקֹב
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 .(strange) ְרעֹה, ֶמֶלְך ִמְצַרִים, חֹוֵלם ֲחלֹומֹות מּוָזִרים ּפַ

לֹו.  הּוא קֹוֵרא ְליֹוֵסף ּוְמַבֵקׁש ִמֶמנּו ִלְפתֹור (explain) ֶאת ַהֲחלֹומֹות ׁשֶ
ִהֵנה ַהֲחלֹום ָהִראׁשֹון:

ָּפָרַׁשת ִמֵּקץ

at the end of –  ִמֵּקץ

the Nile River  – ַהְיאֹר

nice and healthy – ְיפֹות ַמְרֶאה ּוְבִריאֹת ָּבָׂשר

ugly and thin, lean – ָרעֹות ַמְרֶאה ְוַדּקֹות ָּבָׂשר

and they ate – ַוּתֹאַכְלָנה

ַהִמילֹון ֶׁשִלי

ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים ָיִמים 
ּוַפְרעֹה חֵֹלם... 

ְּבֵראִׁשית, ֶּפֶרק מ"א, ָּפסּוק א' 

ְוִהֵּנה ִמן ַהְיאֹר עֹת 
ֶׁשַבע ָּפרֹות ְיפֹות ַמְרֶאה 

ּוְבִריאֹת ָּבָׂשר

ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ָּפרֹות 
ֲאֵחרֹות עֹלֹות... ָרעֹות 

ַמְרֶאה ְוַדּקֹות ָּבָׂשר...

ַוּתֹאַכְלָנה ַהָּפרֹות ָרעֹות ַהַּמְרֶאה 
ְוַדּקֹת ַהָּבָׂשר ֵאת ֶׁשַבע ַהָּפרֹות 

ְיפֹת ַהַּמְרֶאה ְוַהְּבִריאֹת
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ְמִׂשיָמה 

ְרעֹה ׁשֹוֵמַע  ּפַ
ַעל יֹוֵסף "ּפֹוֵתר 

ַהֲחלֹומֹות" ּוְמַבֵקׁש 
ִמֶמנּו ִלְפתֹור ַגם 
לֹו.  ֶאת ַהֲחלֹום ׁשֶ

ל ּפֹוֵחד  ֲאִני ְלָמׁשָ
ָלִבים. ִמּכְ

ָעִמים  ה ּפְ ַהְרּבֵ
ֶלב  ּכֶ ֲאִני חֹוֵלם ׁשֶ

ָרץ ַאֲחַריי.

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

ָנכֹון אֹו לֹא ָנכֹון ?

ָנכֹון / לֹא ָנכֹון לֹו   ְרעֹה ִלְפתֹור ֶאת ַהֲחלֹום ׁשֶ  יֹוֵסף חֹוֵלם ֲחלֹום ּוְמַבֵקׁש ִמּפַ

ָנכֹון / לֹא ָנכֹון ֵמנֹות    רֹות ׁשְ ַבע ּפָ רֹות ָרזֹות ְוׁשֶ ַבע ּפָ ֲחלֹום ֵיׁש ׁשֶ  ּבַ

ָנכֹון / לֹא ָנכֹון רֹות ָהָרזֹות    ֵמנֹות אֹוְכלֹות ֶאת ַהּפָ רֹות ַהׁשְ  ַהּפָ

לֹוׁש ֵדעֹות ַעל ֲחלֹומֹות: ֵיׁש ׁשָ
.(future) ִרים ַעל ֶהָעִתיד ַהֲחלֹומֹות ְמַסּפְ

.(past) ִרים ַעל ֶהָעָבר ַהֲחלֹומֹות ְמַסּפְ
בֹות   ִרים ַעל ַהַמְחׁשָ ַהֲחלֹומֹות ְמַסּפְ

ָלנּו. (thoughts) ׁשֶ
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קֹוִמיְקס

ָרִציִתי ֶׁשֵּתַדע 
י ִחיְטַמן  ִמיִלים ְוַלַחן: ֻעּזִ

ַדע  ּתֵ י, ָרִציִתי ׁשֶ ּלִ ֱאלֹוִהים ׁשֶ
ה  ּטָ ּמִ ְיָלה ּבַ ּלַ י ּבַ ָחַלְמּתִ ֲחלֹום ׁשֶ

ּוַבֲחלֹום ָרִאיִתי ַמְלָאְך 
ְך:  א ֵאַלי ְוָאַמר ִלי ּכָ ַמִים ּבָ ָ ִמּשׁ

י ְנדּוִדים  ַמִים, ָעַבְרּתִ ָ אִתי ִמּשׁ ּבָ
ָלִדים  לֹום ְלָכל ַהּיְ ת ׁשָ ְרּכַ את ּבִ ָלׂשֵ
ָלִדים. לֹום ְלָכל ַהּיְ ת ׁשָ ְרּכַ את ּבִ ָלׂשֵ

ֲחלֹום  י ּבַ ְרּתִ י ִנְזּכַ ִהְתעֹוַרְרּתִ ּוְכׁשֶ
לֹום  ׂש ְמַעט ׁשָ ְוָיָצאִתי ְלַחּפֵ

לֹום  ְולֹא ָהָיה ַמְלָאְך ְולֹא ָהָיה ׁשָ
ַמן ָהַלְך ַוֲאִני ִעם ַהֲחלֹום. הּוא ִמּזְ

ֱאֶמת ֲחלֹום ָיֶפה,  ֶזה ּבֶ
ַחִיים ַהּכֹול ָהפּוְך  ֲאָבל ּבַ

ֵמַהֲחלֹום.

לֹא נֹוָרא, ִאיָמא,
ִיְהֶיה ָהפּוְך – ָאז ׁשֶ

ַאְת קֹוָנה ִלי אֹוָפַנִיים, 
ֶלב... א קֹוֶנה ִלי ּכֶ ְוַאּבָ

א  ַאּבָ ִאיָמא, ָחַלְמִתי ׁשֶ
קֹוֶנה ִלי ְליֹום ַההּוֶלֶדת 

אֹוָפַנִיים ְוַאְת קֹוָנה
ֶלב. ִלי ּכֶ
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ַהְיַדְעֶּתם?

עֹוד ַעל ֲחלֹומֹות:

ַהֲחלֹומֹות ְקָצִרים ְמאֹוד – ּכֹל ֲחלֹום   
ִניֹות.  ָמה ׁשְ הּוא ּכַ

ר חֹוְלִמים ָהֵעיַנִיים ָזזֹות ֲאׁשֶ ּכַ  
ְמאֹוד ַמֵהר. 

ַגם ִתינֹוקֹות חֹוְלִמים.  
ה ְמאֹוד  כֹל ַלְיָלה חֹוְלִמים ַהְרּבֵ ּבְ  

ֲחלֹומֹות, ֲאָבל לֹא זֹוְכִרים ֶאת ּכּוָלם.

ֲחלֹום? לֹוִמי. ָמה מּוָזר (לֹא נֹוְרָמִלי) ּבַ ל ׁשְ ֶזה ַהֲחלֹום ׁשֶ

ִחיָדה
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ִמְצַרִים. ל ַיֲעקֹב ָאִבינּו, הּוא ִאיׁש ָחׁשּוב ּבְ ן ׁשֶ יו יֹוֵסף, ַהּבֵ ִנים, ְוַעְכׁשָ ה ׁשָ ָעְברּו ַהְרּבֵ

יִרים  ִאים ְלִמְצַרִים ִלְקנֹות אֹוֶכל. ָהַאִחים לֹא ַמּכִ לֹו ּבָ ַנַען, ְוָהַאִחים ׁשֶ ֶאֶרץ ּכְ ֵיׁש ָרָעב ּבְ
יר אֹוָתם. ֶאת יֹוֵסף, ֲאָבל הּוא ַמּכִ

לֹו, יֹוֵסף, ֵמת". ן ׁשֶ ַהּבֵ ב ׁשֶ ָלנּו, ַיֲעקֹב, ָעצּוב. הּוא חֹוׁשֵ א ׁשֶ ִרים ְליֹוֵסף: "ַאּבָ ָהַאִחים ְמַסּפְ
ָלֶכם!" יֹוֵסף ִמְתַרֵגׁש ְמאֹוד (very excited) ְואֹוֵמר: "ֲאִני יֹוֵסף, ֲאִני ָהָאח ׁשֶ

ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש

 hold back – ְלִהְתַאֵּפק

 wept aloud – ַוִּיֵּתן ֶאת קֹלֹו ִּבְבִכי

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ְוא ָיכֹל יֹוֵסף ְלִהְתַאֵּפק...

ַוִּיֵּתן ֶאת קֹלֹו ִּבְבִכי. 
ַוִּיְׁשְמעּו ִמְצַרִים, ַוִּיְׁשַמע ֵּבית ַּפְרעֹה.
ְּבֵראִׁשית, ֶּפֶרק מ"ה, ְּפסּוִקים א'-ב'

ּכֹל ַהִמְצִרים ׁשֹוְמִעים 
ֶאת יֹוֵסף ּבֹוֶכה.

ָמה ְדָמעֹות! ּכַ
ָלָמה יֹוֵסף ּבֹוֶכה?

ִעיגּול ֶאת ַהִמיִלים ַהַמְתִאימֹות: ַסְמנּו ּבְ
י הּוא...  יֹוֵסף ּבֹוֶכה ּכִ

ֵמַח    ָעצּוב    ּפֹוֵחד  ִמְתַרֵגׁש    ּכֹוֵעס    צֹוֵחק    ׂשָ
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ְמִׂשיָמה 

ִאיׁש ָחׁשּוב ּבֹוֶכה?!
ֶזה לֹא מּוָזר?

ּכּוָלם ּבֹוִכים ִלְפָעִמים,
ַגם ְקַטִנים, ַגם ְגדֹוִלים. 
ֲאִני ָעצּוב ֲאִני ּבֹוֶכה,  ׁשֶ ּכְ

ְך ֲאִני ַמְרִגיׁש  ְוַאַחר ּכָ
יֹוֵתר טֹוב. 

ֲאִני לֹא יֹוֵדַע ָלָמה.

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

מֹו יֹוֵסף.  ים, ּכְ ֵמִחים אֹו ִמְתַרְגׁשִ י ׂשְ י ֲעצּוִבים. ִלְפָעִמים ּבֹוִכים ּכִ ִלְפָעִמים ּבֹוִכים ּכִ

ט ַהַמְתִאים: ּפָ ִמְתחּו ַקו ַלִמׁשְ

ָכה י ּכָ אּוַלי ּכִ
ְמָחה ָהֶעֶצב ְוַהׂשִ

ֶטן.  ּבֶ ָאִרים ּבַ לֹא ִנׁשְ

יָתה אֹוְמִרים ִלי ִמיִלים לֹא ָיפֹות. ּכִ ְיָלִדים ּבַ

ָרֵאל. ִאים ִמִיׂשְ א ְוָסְבָתא ּבָ ַסּבָ

ָחה. ּפָ ִמׁשְ ְמָחה ְגדֹוָלה ּבַ ַהדֹוד ִמְתַחֵתן, ְוֵיׁש ׂשִ

א חֹוֶלה. ַסּבָ

ִמיִצי ַהֲחתּוָלה ֵמָתה.

ֶלת ֶמַדְלָיה ִמָזָהב! הֹוִקי ְמַקּבֶ ָלנּו ּבְ ַהְקבּוָצה ׁשֶ

ִלְפָעִמים 
ים  ֲאָנׁשִ
ּבֹוִכים 
י ֵהם  ּכִ

ֲעצּוִבים...

ִלְפָעִמים 
ים  ֲאָנׁשִ
ּבֹוִכים 
י ֵהם  ּכִ

ֵמִחים... ׂשְ
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ָּדִני ִּגּבֹור 
ֶטֶקִליס ִמיִלים: ִמְרָים ָיָלן-ְשׁ

ל  ַלַחן: ַמְקס ַלְמּפֶ

 

ִני, א ָאְמָרה ִלי: ּדָ ִאּמָ
ּבֹור ְוָנבֹון. י הּוא ּגִ ַיְלּדִ

ַעם ה ַאף ּפַ י לֹא ִיְבּכֶ ַיְלּדִ
ֶפִתי ָקטֹן. ּכְ

ַעם. י ּבֹוֶכה ַאף ּפַ ֵאיֶנּנִ
ְכָין. ינֹוק ּבַ י ּתִ ֵאיֶנּנִ

ָמעֹות, ֶזה ַרק ַהּדְ
ַעְצָמן. ֵהן ּבֹוכֹות ּבְ

י ְלנּוִרית, ַרח ָנַתּתִ ּפֶ
ָקָטן ְוָיֶפה ְוָכחֹל.

י ְלנּוִרית, ּפּוַח ָנַתּתִ ּתַ
י ַהּכֹל. ָנַתּתִ

ּפּוַח, נּוִרית ָאְכָלה ַהּתַ
ָחֵצר ַרח ָזְרָקה ּבֶ ַהּפֶ
ֵחק ְוָהְלָכה ָלּה ְלׂשַ

ִעם ֶיֶלד ַאֵחר.

ַעם, י ּבֹוֶכה ַאף ּפַ ֵאיֶנּנִ
ְכָין! ּבֹור ֲאִני, לֹא ּבַ ּגִ

ה א, ָלּמָ ה ֶזה, ִאּמָ ַאְך ָלּמָ
ַעְצָמן? ָמעֹות ּבְ ּבֹוכֹות ַהּדְ

ָלָמה ַאָתה 
ּבֹוֶכה?

ְך ִלי  ּפַ י ִנׁשְ ּכִ
(spilled) ֶהָחָלב.

ְך  ּפַ ָנכֹון, ֲאָבל הּוא ִנׁשְ
ב! ִלי ַעל ַהַמְחׁשֵ

לֹא ּבֹוִכים ַעל ָחָלב 
ְך! ּפַ ִנׁשְ ׁשֶ
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ְּבִיְׂשָרֵאל 

ַעם, ִלְפֵני  ַלִים ֵיׁש ָמקֹום ְמיּוָחד ְוָקדֹוׁש ַלְיהּוִדים – ַהּכֹוֶתל ַהַמֲעָרִבי. ּפַ ירּוׁשָ ּבִ
ַאר ִמֶמנּו ַרק ַהּכֹוֶתל ַהַמֲעָרִבי.  ית ַהִמְקָדׁש. ֲאָבל ִנׁשְ ם  ֵבּ ִנים, ָהָיה ׁשָ ה ְמאֹוד ׁשָ ַהְרּבֵ

ַאְנְגִלית:  מֹו ּבְ קֹוְרִאים לֹו ַגם "ּכֹוֶתל ַהְדָמעֹות", ּכְ
ִאים ַלּכֹוֶתל,  ים ּבָ ה ֲאָנׁשִ The Wailing Wall. ַהְרּבֵ

י ֵהם  ְלִלים ּובֹוִכים. ִלְפָעִמים ֵהם ּבֹוִכים ּכִ ִמְתּפַ
י ֵהם ֲעצּוִבים.  ֵמִחים, ְוִלְפָעִמים ֵהם ּבֹוִכים ּכִ ׂשְ
ל ַהּכֹוֶתל  ין ָהֲאָבִנים ׁשֶ ִמים ּבֵ ים ׂשָ ה ֲאָנׁשִ ַהְרּבֵ

ה ֲחׁשּוָבה  ָקׁשָ ֶתק ֵהם ּכֹוְתִבים ּבַ ּפֶ ֶתק (note). ּבַ ּפֶ
ָרֵאל אֹו ָלעֹוָלם. ָלֶהם, ְלַעם ִיְשׂ ָחה ׁשֶ ּפָ ָלֶהם, ַלִמׁשְ

ִחיָדה

ל ַהתֹוָרה? ְזַמן ׁשֶ ָמה לֹא ָהָיה ּבַ
לֹו, ר ִעם ָהַאִחים ׁשֶ ִציּור ַהֶזה רֹוִאים ֶאת יֹוֵסף ְמַדּבֵ ּבַ

ִעיגּול. ל ַהתֹוָרה.  ַסְמנּו אֹוָתם ּבְ ְזַמן ׁשֶ לֹא ָהיּו ּבַ ָעה ְדָבִרים ׁשֶ ֲאָבל ֵיׁש ַאְרּבָ
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אֹוֶפן ְמיּוָחד.  ן ּבְ לֹו ְורֹוֶצה ְלָבֵרְך ּכֹל ּבֵ ִנים ׁשֶ ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָזֵקן ְמאֹוד. הּוא קֹוֵרא ְלכֹל ַהּבָ
ֲהִכי ַמְתִאים לֹו  ן ֶאת ָמה ׁשֶ ה ְיָלִדים? ֵאיְך אֹוְמִרים ְלכֹל ּבֵ ְך ַהְרּבֵ ר ְלָבֵרְך ּכֹל ּכָ ֵאיְך ֶאְפׁשָ

ֶרת ָלנּו: ה ְמַסּפֶ ָרׁשָ (right for him)? ַהּפָ

ָּפָרַׁשת ַוְיִחי

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ָּכל ֵאֶּלה ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל

ְׁשֵנים ָעָׂשר...
ַוְיָבֶר אֹוָתם [ֲאִביֶהם ַיֲעקֹב] 

ִאיׁש ֲאֶׁשר ְּכִבְרָכתֹו ֵּבַר אָֹתם.
ְּבֵראִׁשית, ֶּפֶרק מ"ט, ָּפסּוק כ"ח

ָמה ַדְעְתֶכם, ֵאיזֹו 
ָרָכה ַמְתִאיָמה ִלי? ּבְ

the tribes of Israel – ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל

each personִאיׁש ֲאֶׁשר ְּכִבְרָכתֹו –
received a blessing 
meant for them
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ְמִׂשיָמה 

ָרכֹות  ֵיׁש ּבְ
ַמְתִאימֹות  ׁשֶ

ל  ְלכּוָלם, ְלָמׁשָ
ִריא".  "ִתְהֶיה ּבָ

לֹא  ָרכֹות ׁשֶ ְוֵיׁש ּבְ
ַמְתִאימֹות ְלכּוָלם.

ן  ַיֲעקֹב נֹוֵתן ְלכֹל ּבֵ
ַמְתִאיָמה לֹו.  ָרָכה ׁשֶ ּבְ

ל, הּוא ְמָבֵרְך  ְלָמׁשָ
ִיְהֶיה  ֶאת ְיהּוָדה ׁשֶ

מֹו ַאְרֵיה.  ֶמֶלְך, ּכְ
ּוֶבֱאֶמת ָדִוד ַהֶמֶלְך 
ֶבט ְיהּוָדה. הּוא ִמׁשֵ

קֹוְנֵצרט" –  ַהְצָלָחה ּבַ "ּבְ
ַמְתִאיָמה ִלי.  ָרָכה ׁשֶ זֹו ּבְ

ָרָכה  ָלְך ַמְתִאיָמה ַהּבְ
ַתֲחרּות  ַהְצָלָחה ּבְ "ּבְ

(competition) ַהֶטִניס!"

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

ָלֶכם. ַאֶתם רֹוִצים ְלָבֵרְך ֶאת ַההֹוִרים, ֶאת ָהַאִחים אֹו ֶאת ַהֲחֵבִרים ׁשֶ
ָרָכה ְמיּוֶחֶדת. ֲחרּו ְדמּות ַאַחת, ְוִכְתבּו ָלה ּבְ ּבַ

א / ָאח / ַאחֹות / ָחֵבר / ֲחֵבָרה ִאיָמא / ַאּבָ

ְל                                          

                                                               

                                                               

                                                               

      
ִמֶמִני                           
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אֹוָמנּות

ִּבְרַּכת ַהְיָלִדים

ית  א חֹוֵזר ִמּבֵ ְתמּוָנה רֹוִאים ַאּבָ ּבַ
ת ּוְמָבֵרְך ֶאת  ּבָ ֵליל ׁשַ ֶנֶסת ּבְ ַהּכְ

ת ַהְיָלִדים.  ִבְרּכַ ַהְיָלִדים ּבְ
ה  ָרׁשָ סּוק ֵמַהּפָ ִנים ֵיׁש ּפָ ָרָכה ַלּבָ ּבְ ּבַ

ֶאְפַרִים  ְמָך ֱאלֹוִהים ּכְ ָלנּו: "ְיׂשִ ׁשֶ
נֹות  ָרָכה ַלּבָ ּבְ ה". ּבַ ֶ ְוִכְמַנּשׁ

מֹו  ֵהן ִיְהיּו ּכְ ְמָבְרִכים אֹוָתן ׁשֶ
ֵמְך ֱאלֹוִהים  ע ָהִאיָמהֹות: "ְיׂשִ ַאְרּבַ

ָרה, ִרְבָקה, ָרֵחל ְוֵלָאה". ׂשָ ּכְ

ָּפָרַׁשת ַוְיִחי

ה! ִתְהֶיה ָלְך חּוְפׁשָ ׁשֶ ָמה ַאָתה  ִגְלָעד, ּבְ
ְמָבֵרְך אֹוִתי?

ְנַהיים ַצָייר: מֹוִריץ אֹוּפֶ
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ִחיָדה

ָּפָרַׁשת ַוְיִחי

לֹות ָרכֹות ְמבּוְלּבָ ּבְ
דּוְגָמה. מֹו ּבַ ָרָכה. ָהִקיפּו זּוגֹות ַמְתִאיִמים, ּכְ ֵתי ִמיִלים ַיַחד ֵהן ּבְ ּכֹל ׁשְ

טֹוב
ָנהַמָזל ׁשָ

טֹוָבה

ת ּבָ ׁשַ
יֹום הּוֶלֶדת

ֵמַח ׂשָ

לֹום ׁשָ

ָרֵאל נֹוַלד ֵמֶהם! ָבִטים. ּכֹל ַעם ִיְשׂ ר ַהׁשְ ֵנים ָעָשׂ ל ַיֲעקֹב ֵהם ׁשְ ִנים ׁשֶ ר ַהָבּ ֵנים ָעָשׂ ׁשְ
ָבִטים. ר ַהׁשְ ֵנים ָעָשׂ ל ׁשְ מֹות ׁשֶ ה ְרחֹובֹות ֶאת ַהׁשֵ ָרֵאל נֹוְתִנים ְלַהְרֵבּ ִיְשׂ ְבּ

ַלִים. ירּוׁשָ כּוָנה (neighborhood) ִבּ ל ׁשְ ה ׁשֶ ִהֵנה ַמּפָ
ָבִטים. ל ׁשְ מֹות ׁשֶ מֹוָנה ׁשֵ ִעיגּול ְלָפחֹות ׁשְ ָהִקיפּו ְבּ

שָכר    ְזבּולּון    ָגד ְמעֹון    ֵלִוי    ְיהּוָדה    ִיׂשָ ְראּוֵבן    ׁשִ ָבִטים:  מֹות ַהׁשְ ׁשְ
ְנָיִמין . ל יֹוֵסף)  ּבִ ִנים ׁשֶ ֵני ַהּבָ ה  (ׁשְ ר    ֶאְפַרִים    ְמַנׁשֶ  ַנְפָתִלי    ָדן    ָאׁשֵ

ָּפָרׁש

ִסַיְמנּו ִלְקרֹוא ֶאת חּוַמׁש ְּבֵראִׁשית – ֲחַזק, ֲחַזק ְוִנְתַחֵזק!
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ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות: ִמיֶׁשהּו ׁשֹוֵמר ָעַליי  13
 (hates) ְרעֹה ָחָדׁש. הּוא ׂשֹוֵנא ִמְצַרִים ֵיׁש ּפַ יו ּבְ ְרעֹה ֵמת. ַעְכׁשָ ַיֲעקֹב ֵמת, יֹוֵסף ֵמת, ְוַגם ּפַ
ִליְך  ָרֵאל ָצִריְך ְלַהׁשְ נֹוָלד ִלְבֵני ִיׂשְ ן ׁשֶ ָרֵאל ְוַגם ּפֹוֵחד ֵמֶהם. הּוא ְמַצֶווה: "ּכֹל ּבֵ ֵני ִיׂשְ ֶאת ּבְ

."(throw into the Nile) ַלְיאֹור
סּוף תֹוְך ֵתיָבה ּבַ ָמה אֹותֹו ּבְ ן, ְויֹוֶכֶבד רֹוָצה ְלַהִציל אֹותֹו. ִהיא ׂשָ ְליֹוֶכֶבד ּוְלַעְמָרם נֹוַלד ּבֵ

ל ַהִתינֹוק, ִמְרָים, ׁשֹוֶמֶרת ָעָליו. ַפת ַהְיאֹור. ָהָאחֹות ׁשֶ ַעל ׂשְ

ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ַוִּתַּקח לֹו ֵּתַבת ּגֶֹמא... ַוָּתֶׂשם 

ָּבּה ֶאת ַהֶּיֶלד ַוָּתֶׂשם ַּבּסּוף
ַעל ְׂשַפת ַהְיאֹר.

ַוֵּתַתַּצב ֲאחֹתֹו ֵמָרחֹק ְלֵדָעה 
ַמה ֵּיָעֶׂשה לֹו.

ְׁשמֹות, ֶּפֶרק ב', ְּפסּוִקים ג'-ד'

ָוואּו, ֵאיזֹו ָאחֹות טֹוָבה!

basket – ֵּתַבת ּגֶֹמא

in the reeds – ַּבּסּוף

ַעל ְׂשַפת ַהְיאֹר –

stood – ַוֵּתַתַּצב

to know – ְלֵדָעה

 the sides of
the Nile

ַהָׁשבּוַע ֲאַנְחנּו ַמְתִחיִלים ֶאת חּוַמׁש ְׁשמֹות
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ְמִׂשיָמה 

ַגם ָלנּו ֵיׁש ִמי 
ׁשֹוֵמר ָעֵלינּו  ׁשֶ

א  – ִאיָמא, ַאּבָ
הּו ַאֵחר  אֹו ִמיׁשֶ
אֹוֵהב אֹוָתנּו. ׁשֶ

ִמְרָים ׁשֹוֶמֶרת ַעל 
ָלה.  ָהָאח ַהִתינֹוק ׁשֶ

ִהיא דֹוֶאֶגת לֹו! 

ת  יֹוֶכֶבד לֹא ְמַבֶקׁשֶ
מֹור  ִמִמְרָים ִלׁשְ

ַעל ַהִתינֹוק. ִמְרָים 
אֹוֶהֶבת אֹותֹו, ָאז   
ִהיא ׁשֹוֶמֶרת ָעָליו. 

ִהיא רֹוָצה ָלַדַעת 
ָמה ִיְקֶרה לֹו.

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

ִמי ׁשֹוֵמר ָעַליי?
רּו ִמי ׁשֹוֵמר ֲעֵליֶכם:  ַסּפְ

ִית                                                                                                                      ּבַ ּבַ

ֵבית ַהֵסֶפר                                                                                                             ּבְ

אְרק                                                                                                                  ּפַ ּבַ
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קֹוִמיְקס

ּדּוָמם ָׁשָטה
ִמיִלים: ָקִדיׁש ְיהּוָדה (ֵלייּב) ִסיְלַמן 

ַלַחן: ֲעָמִמי ִייִדי

ה ָבה ְקַטּנָ ָטה ּתֵ ּדּוָמם ׁשָ
ְך, אֹור ַהּזַ ַעל ַהּיְ

ָטן, ה ַהּקָ ָבה מֹׁשֶ ּוַבּתֵ
ֶיֶלד ָיֶפה, ַרְך.

ֹוָבִבים, ים ַהּשׁ ּלִ ַהס, ַהּגַ
ט. ָטן ׁשָ ה ַהּקָ מֹׁשֶ

ע, ָחיֹה ִיְחֶיה לֹא ִיְטּבַ
ט. ֶיֶלד ֶזה ַהּקָ

ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות

ִלי יֹוְצִאים,  ר ַההֹוִרים ׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ
יִסיֶטר –  ייּבִ ֵהם ְמִביִאים ּבֵ

יִרי. ִהיא ׁשֹוֶמֶרת ָעַליי. ֶאת ׁשִ

יִסיֶטר ְמצּוֶיֶנת!  ייּבִ יִרי ִהיא ּבֵ ׁשִ
ֲאָבל...

ִלְפָעִמים ִנְדֶמה ִלי 
ֲאִני ׁשֹוֶמֶרת ׁשֶ

יִרי.  ַעל ׁשִ
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ִחיָדה

ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות

תֹום?                                                        טּור ַהּכָ תּוב ּבַ ץ. ָמה ּכָ ּבֵ ְתרּו ֶאת ַהַתׁשְ ּפִ

ֵתיָבה יֹוֶכֶבד ַמִניָחה אֹותֹו ּבַ  1

ה ל מֹׁשֶ ָהָאחֹות ׁשֶ  2

ה ל מֹׁשֶ ִאיָמא ׁשֶ  3

תֹוְך                      ה ָהָיה ּבְ מֹׁשֶ  4

ֵרה ָצִריְך מֹוֶנה ֶעׂשְ ן ׁשְ ָרֵאל ּכֹל ּבֶ ִיׂשְ ּבְ
ל ַהָצָבא הּוא ַצַה"ל  ם ׁשֶ ָלֶלֶכת ַלָצָבא. ַהׁשֵ

ָרֵאל. – ְצָבא ַהֲהָגָנה (defense) ְלִיׂשְ
לֹו – ְלָהֵגן  ֱאֶמת ַהַתְפִקיד ׁשֶ ֶזה ּבֶ

ְמִדיָנה  ים ּבַ מֹור) ַעל ָהֲאָנׁשִ (ִלׁשְ
ָלה.  ֵמָהאֹוְיִבים (enemies) ׁשֶ

ה ַחָייִלים  ָרֵאל רֹוִאים ַהְרּבֵ ִיׂשְ ְרחֹובֹות ּבְ ּבָ
ים רֹוִאים ִמי ׁשֹוֵמר  ָכה ָהֲאָנׁשִ ְוַחָיילֹות. ּכָ

ֲעֵליֶהם.

1

2

3

4
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ָּפָרַׁשת ָוֵאָרא: עֹוֶנׁש  14
ְרעֹה מֹוֵצאת ֶאת ַהִתינֹוק.  ת ּפַ ַפת ַהְיאֹור. ּבַ ֵתיָבה ַעל ׂשְ ָלה ּבְ ָמה ֶאת ַהִתינֹוק ׁשֶ יֹוֶכֶבד ׂשָ

הּוא  ה יֹוֵדַע ׁשֶ ְרעֹה. מֹׁשֶ ַאְרמֹון ּפַ ה ּוְמַגֶדֶלת אֹותֹו ּבְ ִהיא לֹוַקַחת אֹותֹו, קֹוֵראת לֹו מֹׁשֶ
ה ָלֶהם. ֵהם ֲעָבִדים ְוָקׁשֶ ָרֵאל. הּוא רֹוֶאה ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ִמּבְ

 .(let my people go) "י ח ֶאת ַעּמִ ּלַ ְרעֹה ְלַהִגיד לֹו: "ׁשַ ה ֶאל ּפַ ֱאלֹוִהים ׁשֹוֵלַח ֶאת מֹׁשֶ
ָרֵאל. ָלֵכן ֱאלֹוִהים ַמֲעִניׁש אֹותֹו  ֵני ִיׂשְ ְחֵרר (to free) ֶאת ּבְ ַח, ְלׁשַ ּלֵ ים ְלׁשַ ְרעֹה לֹא ַמְסּכִ ּפַ

ת ָדם. ה ָהִראׁשֹוָנה ִהיא ַמּכַ ר ַמּכֹות. ַהַמּכָ ֶעׂשֶ (punishes him) ּבְ
ְרעֹה ְואֹוֵמר לֹו:  א ֶאל ּפַ ה ּבָ מֹׁשֶ

ָּפָרַׁשת ָוֵאָרא 

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ִהֵּנה ָאֹנִכי ַמֶּכה ַּבַּמֶּטה ֲאֶׁשר ְּבָיִדי 

ַעל ַהַּמִים ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר ְוֶנֶהְפכּו ְלָדם. 
ְׁשמֹות, ֶּפֶרק ז', ָּפסּוק י"ז

ַחד! ֲאָבל אּוַלי  ֵאיֶזה ּפַ
ֶזה... ַמִגיַע לֹו עֹוֶנׁש ּכָ

staff, stick – ַּבַּמֶּטה
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ְמִׂשיָמה 

ָלנּו, ִאם  ִית ׁשֶ ּבַ ּבַ
ֲאַנְחנּו לֹא ְמַסְדִרים 

ֶאת ַהֶחֶדר, ֲאַנְחנּו לֹא 
ִגיָנה.  ֵחק ּבַ יֹוְצִאים ְלׂשַ

ָכה ֲאַנְחנּו ְמִביִנים  ּכָ
ָצִריְך ַגם ַלֲעזֹור ְולֹא  ׁשֶ

ֵחק. ַרק ְלׂשַ

ְרעֹה  ֱאלֹוִהים ַמְזִהיר (warns) ֶאת ּפַ
ֵני  ֵלַח ֶאת ּבְ ִלְפֵני ָהעֹוֶנׁש: "ִאם לֹא ְתׁשַ
ְרעֹה לֹא  ָרֵאל, ֶאֵתן ְלָך עֹוֶנׁש!" ּפַ ִיׂשְ

ים  ים. ֱאלֹוִהים נֹוֵתן לֹו עֹוָנׁשִ ַמְסּכִ
ר ַהַמּכֹות. – ֶאת ֶעׂשֶ

עֹוֶנׁש ֶזה לֹא 
ָנִעים, ֲאָבל 

ִלְפָעִמים ֶזה עֹוֵזר 
ים  ְלָהִבין ִאם עֹוׂשִ

הּו לֹא טֹוב.  ַמׁשֶ

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

ִלים עֹוֶנׁש. ים לֹא טֹוִבים ּוְמַקּבְ ים ַמֲעׂשִ ִלְפָעִמים ֲאַנְחנּו עֹוׂשִ
ַמְתִאים לֹו. ה ֶאל ָהעֹוֶנׁש ׁשֶ ים ָהֵאֶלה? ַצְיירּו ַקו ֵמַהַמֲעׂשֶ ָמה ָהעֹוֶנׁש ַלַמֲעׂשִ

ים יםַהַמֲעׂשִ ָהעֹוָנׁשִ

יץ ָלֶהם  יָתה ּוַמְרּבִ ּכִ ָנָדב צֹוֵעק ַעל ְיָלִדים ּבַ
ַהְפָסָקה. ּבַ

ָלֶלֶכת ְלסֹוף 
ַהתֹור

ּבֹון ֵעֶדן ַמֲעִתיָקה ֶאת  ֶחׁשְ ִמְבָחן ּבְ ּבַ
ַהְתׁשּובֹות ִמִגיִלי.

לֹא ָלֵצאת ֶלָחֵצר 
ַהְפָסָקה ּבַ

לֹו. ה ַלתֹור ׁשֶ אּוִרי לֹא ְמַחּכֶ
הּוא ָתִמיד דֹוֵחף ְורֹוֶצה ִלְהיֹות ִראׁשֹון.

דּור  ִלְקנֹות לֹו ּכַ
ָחָדׁש

ִלי ְלַבֵקׁש  ל ֱאָיל ּבְ דּור ׁשֶ רֹוִני לֹוַקַחת ֶאת ַהּכַ
.(gets lost) דּור הֹוֵלְך ְלִאיּבּוד ִמֶמנּו, ְוַהּכַ

ל ִציּון לֹא  ְלַקּבֵ
ּבֹון ֶחׁשְ טֹוב ּבְ
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ִׁשיר

ָבר נֹוָרא ְמעּו ָנא ַחְרטּוַמי ֵאיֶזה ּדָ ׁשִ
ִהיר ָקָרה: יֹום ּבָ ְלהֹוד ַמֲעָלִתי ּבְ
ֲאַגם י ּבָ ֳהַרִים ָטַבְלּתִ ּצָ ֶאְתמֹול ּבַ

ִים ֶנֶהְפכּו ְלָדם! ּוִפְתאֹום ַהּמַ
ְקַלַחת, ּמִ ָלט ְוָדם ֵיׁש ּבַ ּסָ ם ֵיׁש ּבַ ּדָ
ַלַחת. ּצַ ט ְוָדם ֵיׁש ּבַ ַאְמּבָ ם ֵיׁש ּבָ ּדָ

י! ח ָנא ֶאת ַעּמִ ּלַ ׁשַ

ה, ְרעֹה, ֵאיזֹו ִמין ַמּכָ אֹוי ּפַ
ה! ּקָ ר ִלְסּבֹל זֹאת, ֲאִפּלּו לֹא ּדַ ִאי ֶאְפׁשָ

ַמּכֹות ִמְצַרִים
ִמיִלים: ִמיִרי ָמֵייְרס 

ֵלִזיְנֵגר ַלַחן: ִליאֹוָרה ׁשְ

ָּפָרַׁשת ָוֵאָרא 

ָבר נֹוָרא ְמעּו ָנא ַחְרטּוַמי ֵאיֶזה ּדָ ׁשִ
ִהיר ָקָרה: יֹום ּבָ ְלהֹוד ַמֲעָלִתי ּבְ

הּו ָטִעים ֶ ִתיִתי ִלימֹוָנָדה ִעם ַמּשׁ ׁשָ
ִעים. ֹוקֹוָלָדה ָקְפצּו ִלי ְצַפְרּדֵ ּשׁ ְתאֹום ּבַ ּפִ

ִים ְרּבַ ּגַ ַע ּבַ ִציָצה, ְצַפְרּדֵ ּקְ ַע ּבַ ְצַפְרּדֵ
ְכָנַסִים... ֻחְלָצה ּוְבתֹוְך ַהּמִ ַע ּבַ ְצַפְרּדֵ

י! ח ָנא ֶאת ַעּמִ ּלַ ׁשַ

ה, ְרעֹה, ֵאיזֹו ִמין ַמּכָ אֹוי ּפַ
ה! ּקָ ר ִלְסּבֹל זֹאת, ֲאִפּלּו לֹא ּדַ ִאי ֶאְפׁשָ

ִלים  ַהמֹוָרה, ְמַקּבְ
הּו  עֹוֶנׁש ַעל ַמׁשֶ

ים? לֹא עֹוׂשִ ׁשֶ

ְתאֹום! לֹא, ָמה ּפִ

ַׁשַּלח
ֶאת ַעִּמי!

יִתי  ָאז לֹא ָעׂשִ
ִית... יעּוֵרי ּבַ ׁשִ
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אֹוָמנּות

ִחיָדה

ָּפָרַׁשת ָוֵאָרא 

ֶעֶׂשר ַהַמּכֹות

ָמקֹום ַהַמְתִאים! ְתבּו אֹוָתן ּבַ ֵאילּו ַמּכֹות ַאֶתם ְמַזִהים? ּכִ

ה ּכֹל ֶאָחד ִמְתלֹוֵנן?  ַהִמְצִרים ִמְתלֹוְנִנים ַעל ַהַמּכֹות. ַעל ֵאיזֹו ַמּכָ

ָרד ּבָ

ָדם

ְך חֹוׁשֶ

ִנים ּכִ

ן ַעל ַהיֹום ֲאִני ָיׁשֵ
י ֲאִני לֹא  ה (floor) ּכִ ָהִרְצּפָ

ִלי. רֹוֶאה ֶאת ַהִמיָטה ׁשֶ

אּוף, ּכֹל ָהרֹאׁש 
ְמָגֵרד (itches) ִלי.

ֵאיפֹה 
ִלי? ַהִמְטִרָייה ׁשֶ

ְך ָצֵמא, ֲאָבל  ֲאִני ּכֹל ּכָ
תֹות. ֵאין ִלי ָמה ִלׁשְ

כֹורֹות ת ּבְ ְך    ַמּכַ ה    חֹוׁשֶ ָרד    ַאְרּבֶ ִחין    ּבָ ִנים    ָערֹוב    ֶדֶבר    ׁשְ ָדם    ְצַפְרֵדע    ּכִ

יץ ִאיּור: ֶאְלָעד ִליְפׁשִ
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ְרעֹה. ֱאלֹוִהים  ל ּפַ ִמְצַרִים. ֵהם ֲעָבִדים ׁשֶ ִנים ּבְ ה ְמאֹוד ׁשָ ָרֵאל ָגִרים ַהְרּבֵ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ לֹוַח ֶאת ּבְ ים ִלׁשְ ה ּוַמְסּכִ יב ְלמֹׁשֶ ְרעֹה ַמְקׁשִ ר ַהַמּכֹות, ְוָאז ּפַ נֹוֵתן ֶאת ֶעׂשֶ
ים ַהּכֹול ַמֵהר-ַמֵהר: ֵהם אֹוְכלים  ה ְזַמן, ְוֵהם עֹוׂשִ ָרֵאל ֵאין ַהְרּבֵ ִמִמְצַרִים. ִלְבֵני ִיׂשְ

ֱאלֹוִהים אֹוֵמר ָלֶהם ְלָהִכין, ֵהם ְמִכיִנים ַמֵהר ֶאת ַהַמצֹות ְויֹוְצִאים  ר ׁשֶ ׂשָ ַמֵהר ֶאת ַהּבָ
ַמֵהר ִמִמְצַרִים.

ָּפָרַׁשת ּבֹא

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ְוָאְכלּו ֶאת ַהָּבָׂשר ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְצִלי 

ֵאׁש ּוַמּצֹות ַעל ְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו...
ְוָכָכה ּתֹאְכלּו אֹתֹו: ָמְתֵניֶכם ֲחֻגִרים, 
ַנֲעֵליֶכם ְּבַרְגֵליֶכם ּוַמֶּקְלֶכם ְּבֶיְדֶכם,

ַוֲאַכְלֶּתם אֹתֹו ְּבִחָּפזֹון.
ְׁשמֹות, ֶּפֶרק י"ב, ְּפסּוִקים ח', י"א

ִריא ֶלֱאכֹול ַמֵהר! לֹא ּבָ
ֲאָבל ִלְפָעִמים ָצִריְך...

roasted on the fire – ְצִלי ֵאׁש

with bitter herbs – ַעל ְמרִֹרים

ָמְתֵניֶכם ֲחֻגִרים – 

quickly – ְּבִחָּפזֹון

with your belt
on (that is, ready to go)
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ְמִׂשיָמה 

לֹוַח  ים ִלׁשְ ְרעֹה ַמְסּכִ ּפַ
ָרֵאל ִמִמְצַרִים,  ֵני ִיׂשְ ֶאת ּבְ

ֲאָבל הּוא ָיכֹול ְלִהְתָחֵרט
(change his mind). ָלֵכן 

ים ַהּכֹול ַמֵהר. ֵהם עֹוׂשִ

ֲאִני ׂשֹוֵנא 
ַלֲעׂשֹות ְדָבִרים 

ַמֵהר, ֶזה ַמְלִחיץ, 
ַוֲאִני לֹא ַמְצִליַח. 

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

ֲאִני ַדְווָקא אֹוֶהֶבת 
ַלֲעׂשֹות ְדָבִרים ַמֵהר. 

ֶזה יֹוֵתר ֶנְחָמד ִלי, 
ְוָכָכה ֲאִני ְיכֹוָלה 

ה ְדָבִרים. ַלֲעׂשֹות ַהְרּבֵ

ר  יעּוִרים      ְלַצֵייר      ְלַדּבֵ ֶלֱאכֹול      ָלרּוץ      ְלָהִכין ׁשִ ְנק ִמיִלים:  ּבַ
ְטָיה ּדּור      ְלַסֵדר ֶאת ַהֶחֶדר      ַלֲעׂשֹות ַאְמּבַ ּכַ ֵחק ּבַ ְלׂשַ  

טֹוב ַלֲעׂשֹות ַמֵהר.  טֹוב ַלֲעׂשֹות ְלַאט, ֲאָבל ֵיׁש ְדָבִרים ׁשֶ ֵיׁש ְדָבִרים ׁשֶ
ַטְבָלה: ְתבּו ּבַ ּכִ

טֹוב ַלֲעׂשֹות ַמֵהרטֹוב ַלֲעׂשֹות ְלַאט
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קֹוִמיְקס

ַמֵהר ְלַאט 
ִמיִלים: ִמיַכל ָחזֹון
ַלַחן: נּוִרית ִהיְרׁש

ְיא הֹוֵלְך ַמֵהר ַמֵהר,  ּגַ
ְיא הֹוֵלְך ַמֵהר  ּגַ

י ָצִריְך ְקָצת ְלַמֵהר  ּכִ
ֵדי ִלְפּגֹש ָחֵבר. ּכְ

ם ָלרּוץ,  ְיא יֹוֵדַע ּגַ ּגַ
ְיא ָיכֹול ָלרּוץ  ּגַ

ו ָלרּוץ  י ָצִריְך ַעְכׁשָ ּכִ
חּוץ.  ֵחק ּבַ ְלׂשַ

ְיא הֹוֵלְך ְלַאט ְלַאט,  ּגַ
ְיא הֹוֵלְך ְלַאט  ּגַ

ַצַעד ַקל ְועֹוד ֶאָחד 
ת. ּבָ י ֶזה יֹום ׁשַ ּכִ

ה? ָמה ַאָתה עֹוׂשֶ

ּכֹוֵתב ִמְכָתב 
ִלי. ְלָסְבָתא ׁשֶ

ֲאָבל ָלָמה
ַאָתה ּכֹוֵתב

ְך ְלַאט? ּכֹל ּכָ

ה ָלה  י ָקׁשֶ ּכִ
ִלְקרֹוא ַמֵהר.
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ְּבִיְׂשָרֵאל 

ִחיָדה

ַהּדַֹאר ָּבא ַהּיֹום 
ֶמר ִמיִלים ְוַלַחן: ָנֳעִמי ׁשֶ

 
א ַהּיֹום ַהּדַֹאר ּבָ

אֹוטֹו ָהָאדֹם ּבָ
ב ָקָטן ְוִלי ָנַתן ִמְכּתָ

ב ִעם ּבּול. ִמְכּתָ

אּוַלי הּוא ֵמָאִבי?
ל ָאִביב? אּוַלי ִמּתֵ

ְך ַתב ִלי ּכָ אּוַלי ָהָאח ּכָ
ּיּול? ִמן ַהּטִ

ַהּדַֹאר ְמַמֵהר
ְוָטס ִמן ֶהָחֵצר

ְלָכל ָמקֹום ָיבֹוא יֹום-יֹום  
לֹום! לֹום-ׁשָ ׁשָ

דֹוַאר  ים ׁשֹוְלִחים (send) ּבַ כֹל יֹום ֲאָנׁשִ ּבְ
ים  ִמְכָתִבים אֹו ֲחִבילֹות (packages) ַלֲאָנׁשִ

ָרֵאל  ִיׂשְ ל ַהדֹוַאר (mail) ּבְ ֲאֵחִרים. ַהֵסֶמל ׁשֶ
הּוא ַאָייָלה (deer), ְוֶזה ֵסֶמל ֵמַהתֹוָרה!

לֹו,  ר ַיֲעקֹב ָאִבינּו ְמָבֵרְך ֶאת ַהְיָלִדים ׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ
ה ַהּכֹול  הּוא עֹוׂשֶ הּוא אֹוֵמר ַעל ַנְפָתִלי ׁשֶ

מֹו ַאָייָלה. ַמֵהר ּכְ

ֵהם ְמִביִאים  ָרֵאל רֹוִצים ְלַהִגיד ׁשֶ דֹוַאר ִיׂשְ ּבְ
ֶאת ַהדֹוַאר ַמֵהר ְמאֹוד ְלכֹל ָמקֹום. 

ֵאיְך ֲהִכי ַמֵהר ְלַהִגיַע? 
:(fast) ִעיגּול ֶאת ַהֶדֶרְך ֲהִכי ְמִהיָרה כֹל ׁשּוָרה, ָהִקיפּו ּבְ ּבְ

ָמטֹוס אֹוִנָייהאֹוָלטּוס ּבְ ָלׁשּוט ּבָ

ֶרֶגל ִלְרּכֹוב ַעל אֹוָפַנִייםאֹוָלֶלֶכת ּבָ

ַמִים חֹות ּבַ ִסיָרהאֹוִלׂשְ ָלׁשּוט ּבְ

ְמכֹוִנית ְטַרְקטֹוראֹוִלְנסֹוַע ּבִ ִלְנסֹוַע ּבִ
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  ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח: ִסיָמִנים ַּבֶדֶר 16
ַנַען. ֵאיְך ֵהם יֹוְדִעים ְלָאן ָלֶלֶכת?  ר ְורֹוִצים ְלַהִגיַע ְלֶאֶרץ ּכְ ִמְדּבָ ָרֵאל הֹוְלִכים ּבַ ֵני ִיׂשְ ּבְ

יֹום.  ַלְיָלה ְוַעמּוד ָעָנן ּבַ ֱאלֹוִהים ׁשֹוֵלַח ָלֶהם ִסיָמִנים: ַעמּוד ֵאׁש ּבַ תּוב ׁשֶ תֹוָרה ּכָ ּבַ
ַהִסיָמִנים ַמְרִאים ָלֶהם ֶאת ַהֶדֶרְך.

ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח

during the day – יֹוָמם

pillar – ַעּמּוד

to guide them – ַלְנחָֹתם

to give them light – ְלָהִאיר

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ַוה' הֵֹל ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְּבַעּמּוד ָעָנן, 
ַלְנחָֹתם ַהֶּדֶר, ְוַלְיָלה ְּבַעּמּוד ֵאׁש, 

ְלָהִאיר ָלֶהם ָלֶלֶכת, יֹוָמם ָוָלְיָלה.
ְׁשמֹות, ֶּפֶרק י"ג, ָּפסּוק כ"א

ֵאיֶזה יֹוִפי!
ֵאיפֹה קֹוִנים
ֶזה? ַעמּוד ּכָ
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ְמִׂשיָמה 

ה ְמאֹוד  ֱאֶמת ָקׁשֶ ּבֶ
ר. ִמָסִביב  ִמְדּבָ ָלֶלֶכת ּבַ
ֵיׁש ַרק חֹול ָוחֹול. ַמָזל 

ָרֵאל  ֵיׁש ִלְבֵני ִיׂשְ ׁשֶ
ַעמּוד ָעָנן ְוַעמּוד ֵאׁש. 

ָכה ֵהם יֹוְדִעים  ּכָ
ְלָאן ָלֶלֶכת. ֵהם 

ים  ַגם ַמְרִגיׁשִ
ֱאלֹוִהים ׁשֹוֵמר  ׁשֶ

ֲעֵליֶהם. 

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

ַהיֹום ֵיׁש ִסיָמִנים ֲאֵחִרים 
ַמְרִאים ָלנּו ֶאת ַהֶדֶרְך:  ׁשֶ

ַתְמרּוִרים ִלְמכֹוִניֹות 
 (traffic signals)

.(road signs) ָלִטים ּוׁשְ

ִטים: ּפָ ֶדֶרְך. ַהְתִאימּו ֶאת ַהִסיָמִנים ַלִמיִלים אֹו ַלִמׁשְ ַהיֹום ֵיׁש ּכֹל ִמיֵני ִסיָמִנים ּבַ

ֵנס! ָאסּור ְלִהיּכָ

 

ֶדֶרְך! ֵיׁש ְגָמִלים ּבַ

עֹוד ְמַעט ֵיׁש ַרְמזֹור.

ַלִים. ֵאיְך נֹוְסִעים ִלירּוׁשָ
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אֹוָמנּות

ַעמּוד ָהֵאׁש

ָסִלים. ל ּפְ אְרק ׁשֶ ִעיר ִראׁשֹון ְלִציֹון, ֵיׁש ּפַ ָרֵאל, ּבָ ִיְשׂ ְבּ
ן גּוְריֹון. מֹו ֶהְרְצל ְוָדִוד ֶבּ ְרֵאִלים ּכְ ל ַמְנִהיִגים (leaders) ִיְשׂ ָסִלים ֵהם ׁשֶ ַהּפְ

ר, ַעמּוד ָהֵאׁש ָהָיה ִראׁשֹון,  ִמְדָבּ ַבּ
ָרֵאל ָהְלכּו ַאֲחֵרי ָהַעמּוד.  ּוְבֵני ִיׂשְ

 (shows) ַעמּוד ָהֵאׁש ַמְרֶאה
ְלכּוָלם ֶאת ַהֶדֶרְך. ֶזה ַגם 

ל ַהַמְנִהיג. ַהַתְפִקיד ׁשֶ

ֶצַבע ָאדֹום. ֶסל ּבְ ַהּפֶ
ֶסל ַגם ַעמּוד ַמִים. ּפֶ ֵיׁש ּבַ

מֹו ַעמּוד ֶהָעָנן? אּוַלי ַהַמִים ֵהם ּכְ

קֹוִמיְקס

ין ְסּפִ אֹוָמן: ַרֲעָנן ַכּ

ּוַבַלְיָלה ֵמִאיר ַעמּוד ָהֵאׁש

ר ִליׁשֹון ּפֹה – ִאי ֶאְפׁשָ
ר ְלַכּבֹות ֶאת ָהאֹור?! ֶאְפׁשָ
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ְּבִיְׂשָרֵאל 

ִחיָדה

ָרֵאל.  ִביל ִיׂשְ ִביל (trail) ְמיּוָחד – ׁשְ ָרֵאל ֵיׁש ׁשְ ִיׂשְ ּבְ
ִביל ֵיׁש ִסיָמן ְמיּוָחד.  כֹל ָהָאֶרץ. ַלׁשְ ִביל עֹוֵבר ּבְ ַהׁשְ

ִלְפָעִמים ַהִסיָמן ַעל ֶאֶבן ְוִלְפָעִמים ַעל ִקיר.
ִביל. ׁשְ ים ָלֶלֶכת ּבַ ַהִסיָמן עֹוֵזר ָלֲאָנׁשִ

חֹול ּוַפס  ס ּכָ ס ָלָבן, ּפַ ִסים: ּפַ ה ּפַ לֹוׁשָ ִסיָמן ׁשְ ֵיׁש ּבַ
ְתמּוָנה.  רֹוִאים ּבַ מֹו ׁשֶ תֹום, ּכְ ּכָ

ָרֵאל:  ִיׂשְ ל ַהֶטַבע ּבְ ַהְצָבִעים ָהֵאֶלה ֵהם ַהְצָבִעים ׁשֶ

ָצפֹון ַהר ַהֶחְרמֹון ּבַ ֶלג ּבְ מֹו ַהׁשֶ ַהֶצַבע ַהָלָבןָלָבן – ּכְ

ָדרֹום ר ּבַ מֹו ַהִמְדּבָ תֹום – ּכְ ַהֶצַבע ַהּכָ

מֹו ַהָים. חֹול – ּכְ ְוַהֶצַבע ַהּכָ

בּוַע:    ת ַהׁשָ ָרׁשַ הּו ִמתֹוְך ּפָ לּו ַמׁשֶ כֹל ִציּור, ּוְתַקּבְ ְתבּו ֶאת ָהאֹות ָהִראׁשֹוָנה ְבּ ּכִ

                                  ּו                                                                              
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ָּפָרַׁשת ִיְתרֹו: ִּכיּבּוד הֹוִרים 17
ים.  ים ּוִמְתַרְגׁשִ ָרֵאל עֹוְמִדים ְלַיד ַהר ִסיַני. ּכּוָלם ִמְתּכֹוְנִנים, ְמַחּכִ ֵני ִיׂשְ ָלנּו ּבְ ה ׁשֶ ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ר ִמְצוֹות ֲחׁשּובֹות ַלְיהּוִדים). רֹות (ֶעׂשֶ ֶרת ַהִדיּבְ ְוָאז ֱאלֹוִהים אֹוֵמר ֶאת ֲעׂשֶ
ד ֶאת ַההֹוִרים. ית ִהיא ְלַכּבֵ ַהִמְצָווה ַהֲחִמיׁשִ

ָּפָרַׁשת ִיְתרֹו

so that you may live long – ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמי

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ְוֶאת ִאֶּמ ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי

.ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמי
ְׁשמֹות, ֶּפֶרק כ', ָּפסּוק י"א

ֲאִני אֹוֵהב ְמאֹוד ֶאת ַההֹוִרים 
ִלי. ֲאָבל ַהתֹוָרה אֹוֶמֶרת:  ׁשֶ

ד ֶאת ַההֹוִרים. ָצִריְך ַגם ְלַכּבֵ
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ְמִׂשיָמה 

ד ֶאת ַההֹוִרים  ְלַכּבֵ
זֹו ִמְצָווה ֲחׁשּוָבה 

ְמאֹוד. ָלֵכן ִהיא 
רֹות. ֶרת ַהִדיּבְ ֲעׂשֶ ּבַ

ָנכֹון, ֲאַנְחנּו ְצִריִכים 
יב ַלהֹוִרים  ְלַהְקׁשִ

ְוַלֲעזֹור ָלֶהם. ֲאָבל 
ה! ֶזה ָקׁשֶ

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

א רֹוֶצה  ִלְפָעִמים ַאּבָ
ֶקט, ַוֲאִני ַדְווָקא  ׁשֶ

קֹול ָרם. יר ּבְ רֹוָצה ָלׁשִ
י  ֶקט, ּכִ ׁשֶ ָרה ּבְ ֲאִני ׁשָ

ֶדת אֹותֹו. ֲאִני ְמַכּבֶ

ִלי ֶדת ֶאת ַההֹוִרים ׁשֶ ד / ְמַכּבֶ ֲאִני ְמַכּבֵ
ְנק ַהִמיִלים: ּבַ ַתְמׁשּו ּבְ ִטים ָהֵאֶלה. ִהׁשְ ּפָ ִלימּו ֶאת ַהִמׁשְ ַהׁשְ

ֲאִני                                                    ֶאת ַהֶחֶדר.

ִמיִלים ָיפֹות. ֲאִני                                                    ֲאֵליֶהם ּבְ

ִלי. ית ַהֵסֶפר ְוַעל ַהֲחֵבִרים ׁשֶ ֲאִני                                                    ָלֶהם ַעל ּבֵ

ֵהם אֹוֲהִבים. הּו ׁשֶ א אֹו ְלִאיָמא ַמׁשֶ ֲאִני                                                    ְלַאּבָ

ְנק ִמיִלים: ּבַ
ֶרת      ְמַסֵדר / ְמַסֶדֶרת      ֵמִכין / ְמִכיָנה ר / ְמַדּבֶ ֶרת      ְמַדּבֵ ר / ְמַסּפֶ  ְמַסּפֵ
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אֹוָמנּות

ְּפִסיעֹות ִראׁשֹונֹות

ָלֶהם ְודֹוֲאִגים לֹו. אֹוֲהִבים ֶאת ַהֶיֶלד ׁשֶ ְתמּוָנה רֹוִאים הֹוִרים ׁשֶ ּבַ
ְתמּוָנה:  ָלה ּבַ ִמְתחּו ַקו ֵמַהִמיָלה ַלִציּור ׁשֶ

קֹוִמיְקס

ָארֹון ָקָטן

ת ּבָ ֵנרֹות ׁשַ

ִאיָמא 

ִתינֹוק

ְמָלה ֲאדּוָמה ׂשִ

ִקיר

ַחלֹון

ה ִרְצּפָ

ָּפָרַׁשת ִיְתרֹו

ִצֵייר: ַנחּום גּוְטַמן

(First Steps)

ִלי –ֵאיְך? ֲאִני הֹוֵלְך ֶלָחֵבר ׁשֶ
ִית  ּבַ ָלָגן ּבַ ה ּבָ ָכה ֲאִני לֹא עֹוׂשֶ ּכָ
ִלי! ִלי ְולֹא ָרב ִעם ָהַאִחים ׁשֶ ׁשֶ

ִלי ד ֶאת ַההֹוִרים ׁשֶ ֲאִני ְמַכּבֵ
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ְּבִיְׂשָרֵאל 

ִחיָדה

כֹל ָהעֹוָלם ֵיׁש ָיִמים ְמיּוָחִדים ִלְכבֹוד ַההֹוִרים: יֹום ָהֵאם ְויֹום ָהָאב. ְבּ
ָחה  ּפָ ַיֲהדּות ַהִמׁשְ י ּבַ ָחה – ּכִ ּפָ ָרֵאל ֵיׁש ַרק יֹום ֶאָחד – יֹום ַהִמׁשְ ִיׂשְ ֲאָבל ּבְ

ֲחׁשּוָבה ְמאֹוד!
ָחה. ּפָ ֵבית ַהֵסֶפר ַעל ַהִמׁשְ ִרים ּבְ ָבט) ַהְיָלִדים ְמַדּבְ ׁשְ ָחה (ל' ּבִ ּפָ יֹום ַהִמׁשְ ּבְ
ִרים ַעל  יִרים ּוְמַסּפְ ִרים ׁשִ ָחה, ׁשָ ּפָ ָרכֹות ַלהֹוִרים ְוִלְבֵני ַהִמׁשְ ֵהם ּכֹוְתִבים ּבְ
ָחה  ּפָ ִעיתֹוִנים (newspapers) ּכֹוְתִבים ַעל יֹום ַהִמׁשְ ָלֶהם. ַגם ּבָ ָחה ׁשֶ ּפָ ַהִמׁשְ

חֹות. ּפָ ִרים ַעל ּכֹל ִמיֵני (all kinds of) ִמׁשְ ּוְמַסּפְ
ל הֹוִרים ִויָלִדים: ָרֵאל ֵיׁש ּבּוִלים ִעם ִציּוִרים ׁשֶ דֹוַאר ִיׂשְ ּבְ

רֹות? ֵאיפֹה ַהִדיְבּ

רֹות. ֵני ִדיְבּ חֹול  ֵיׁש ׁשְ ט ַהּכָ ּפָ ִמׁשְ ּבַ א. 
יּבּוד הֹוִרים.  ר ַעל ִכּ ל ַהִדיֵבּ ַסְמנּו ֶאת ַהִמיִלים ׁשֶ  

ְלַקְּדׁשֹו ְוֶאת ִאֶּמ ָּבת ָאִבי ָזכֹור ַּכֵּבד ֶאת יֹום ֶאת ַהּׁשַ  

ִני? ר ַהׁשֵ ָמה ַהִדיּבֵ ב. 
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ָּפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים: חֹוְגִגים ַיַחד 18
ּכּוָלנּו  ה ִמְצוֹות, ְוֵיׁש ִמְצָווה ַאַחת ׁשֶ ָרֵאל ַעל ַהְרּבֵ ר ִעם ַעם ִיׂשְ ה ְמַדּבֵ ָלנּו מֹׁשֶ ה ׁשֶ ָרׁשָ ּפָ ּבַ

אֹוֲהִבים: ַהִמְצָווה ַלְחגֹוג ֶאת ַהַחִגים.

ָּפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים

times - ְרָגִלים

celebrate – ָּתחֹג

Holiday of Matzot – ַחג ַהַּמּצֹות

Holiday of Harvest – ַחג ַהָּקִציר

Holiday of Gathering – ַחג ָהָאִסף

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ָנה. ָׁשׁש ְרָגִלים ָּתחֹג ִלי ַּבּׁשָ

ֶאת ַחג ַהַּמּצֹות... ְוַחג ַהָּקִציר... 
ְוַחג ָהָאִסף.

ְׁשמֹות, ֶּפֶרק כ"ג, ְּפסּוִקים י"ד-ט"ז

ם ֶאָחד.  ת ַהַחִגים ֵיׁש יֹוֵתר ִמׁשֵ לֹוׁשֶ ִלׁשְ
ל ַהַחג:   ם ׁשֶ ְתבּו ְלַיד ּכֹל ְתמּוָנה עֹוד ׁשֵ ּכִ

ַחג האִסיף ַחג ַהָקִצירַחג ַהַמצֹות

ַסח בּועֹותּפֶ סּוּכֹותׁשָ
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ְמִׂשיָמה 

תֹוָרה ֵיׁש ִמְצָווה  ּבַ
לֹוׁש ְרָגִלים  ַלְחגֹוג ׁשָ

ָעִמים)  לֹוׁש ּפְ (ׁשָ
ֶאֶרץ  לֹוׁש עֹונֹות ּבְ ׁשָ ּבְ

ְסָתיו,  ָרֵאל: ּבַ ִיׂשְ
ָאִביב ּוַבַקִיץ.  ּבָ

ַלַחִגים ֵיׁש ַגם ִסיּפּור 
ָרֵאל. ַעל ַעם ִיׂשְ

ֶפַסח (ַחג ַהַמצֹות)  ּבְ
ִרים  ֲאַנְחנּו ְמַסּפְ

ַעל ְיִציַאת ִמְצַרִים 
ְואֹוְכִלים ַמצֹות. ַמָמׁש 

ָרֵאל! ֵני ִיׂשְ מֹו ּבְ ּכְ

ַהיֹום ֵיׁש עֹוד ַחִגים! 
ָבט,  ׁשְ ל:  ט"ּו ּבִ ְלָמׁשָ
ה... ֲאִני  ּפּוִרים ַוֲחנּוּכָ

ְך אֹוֵהב ַחִגים. ּכֹל ּכָ
כֹל יֹום!  ֲאִני רֹוֶצה ַחג ּבְ

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

ם ֲחֵסָרה אֹות ַאַחת. כֹל ׁשֵ ל ַחִגים. ּבְ מֹות ׁשֶ ִלְפֵניֶכם ׁשֵ
ִלימּו ֶאת ָהאֹוִתיֹות ַהֲחֵסרֹות: ַהׁשְ

     ּוּכֹות

ּפּוִר     ם

בּועֹו      ׁשָ

רֹאׁש ַה     ָנה

     ַסח

ֲחנּוּכָ      

ָהאֹוִתיֹות:     ה      י      ּפֶ      ס      ׁשָ      ת
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ִׁשיר

ָחֵצר ים ּבֶ ִית ְוַחּגִ ּבַ ים ּבַ ֵיׁש ַחּגִ
עֹוְבִרים ְלַאט אֹו עֹוְבִרים ַמֵהר. ׁשֶ

ִפּלֹות. ל ּתְ ים ׁשֶ דֹות ְוַחּגִ ל ׂשָ ים ׁשֶ ֵיׁש ַחּגִ
ּלֹו. ֶ יִרים ִמּשׁ ׁש ְלָכל ַחג ׁשִ ּיֵ טֹוב ׁשֶ

ִית ָכל ּבַ ֵמַח ּבְ ֵלָאה ָנאֹור, ִמתֹוְך ַהֵסֶפר ַחג ׂשָ

אֹוָמנּות

ָּפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים

ַחִגים 

ֵני ַחִגים:  ִציּוִרים רֹוִאים ׁשְ ּבַ
בּועֹות. סּוּכֹות ְוׁשָ

ְתבּו ֵמַעל ּכֹל ִציּור ֶאת  ּכִ
ם ַהַחג. ׁשֵ

כֹל ְתמּוָנה? ָמה רֹוִאים ּבְ

בּועֹות רֹוִאים: ל ׁשָ ְתמּוָנה ׁשֶ ּבַ

                                                                

                                                                

                                                                

ל סּוּכֹות רֹוִאים:  ְתמּוָנה ׁשֶ ּבַ

                                                                

                                                                

                                                                

הּו ָאִריק ּבֹוקֹוְבָזה ִצֵייר: ֵאִלָיּ
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ְּבִיְׂשָרֵאל 

ִחיָדה

תֹוְכִניֹות ַהֵטֵלִוויְזָיה. ְרַמְרֵקט ְוַגם ּבְ סּוּפֶ ְרחֹוב, ּבַ ים ֶאת ַהַחִגים ּבָ ָרֵאל ַמְרִגיׁשִ ִיׂשְ ּבְ

כֹל ָמקֹום! ַחג ּבְ

ל: ֵיׁש ּבֹו ְסָמִלים ִמּכֹל ִמיֵני ַחִגים! ְתמּוָנה ֵיׁש ׁשּוְלַחן ַחג ְמבּוְלּבָ ּבַ
ל ַהַחִגים: ִעיגּול ֶאת ַהְסָמִלים ׁשֶ ָהִקיפּו ּבְ

ִעיגּול ָאדֹום. ָנה – ּבְ רֹאׁש ַהׁשָ

חֹול. ִעיגּול ּכָ ְמַחת תֹוָרה – ּבְ ׂשִ

ִעיגּול ָירֹוק. ַסח – ּבְ ּפֶ

ִעיגּול ָצהֹוב. ה – ּבְ ֲחנּוּכָ

ִעיגּול ָורֹוד. ּפּוִרים – ּבְ

ָנה ֵיׁש  ִלְפֵני רֹאׁש ַהׁשָ
ְרַמְרֵקט  ׁשּוק ּוַבסּוּפֶ ּבַ

ה ִרימֹוִנים, ְתָמִרים,  ַהְרּבֵ
ַתּפּוִחים ּוְדַבׁש.

פּוִרים ּכֹל ַהְיָלִדים  ּבְ
ְרחֹוב ִעם  הֹוְלִכים ּבָ

ַתְחּפֹוׂשֹות.

יֹום ָהַעְצָמאּות ֵיׁש ֶדֶגל  ּבְ
כֹל ָמקֹום.  ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ



80

ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה: ַהְמנֹוָרה  19
ר ִעם ֱאלֹוִהים.  ה ְמַדּבֵ ן מֹׁשֶ ּכָ ִמׁשְ ן. ּבַ ּכָ ָרֵאל ִלְבנֹות ֶאת ַהִמׁשְ ֵני ִיׂשְ ֱאלֹוִהים ְמַצֶווה ַעל ּבְ

ָרֵאל הֹוְלִכים  ֵני ִיׂשְ ִית, הּוא אֹוֶהל! ּבְ ֶנֶסת ָגדֹול, ֲאָבל הּוא לֹא ַבּ ית ּכְ מֹו ּבֵ ן הּוא ּכְ ּכָ ַהִמׁשְ
ן  ּכָ ֵבד (not heavy), ְוָכָכה ֵהם לֹוְקִחים ֶאת ַהִמׁשְ ן לֹא ּכָ ּכָ ר ִמָמקֹום ְלָמקֹום. ַהִמׁשְ ִמְדּבָ ּבַ

ים, ְוֶאָחד ֵמֶהם הּוא ַהְמנֹוָרה. ה ְדָבִרים ְקדֹוׁשִ ן ֵיׁש ַהְרּבֵ ּכָ ִמׁשְ ִאָתם. ּבַ

ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה

menorah – ְמנֹוָרה

pure gold – ָזָהב ָטהֹור

 made as one piece – ִמְקָׁשה ֵּתָעֶׂשה

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ְוָעִׂשיָת ְמנַֹרת ָזָהב ָטהֹור 
ִמְקָׁשה ֵּתָעֶׂשה ַהְּמנֹוָרה. 

ְׁשמֹות ֶּפֶרק כ"ה, ָּפסּוק ל"א

ְך  ָוואּו, ַהְמנֹוָרה ּכֹל ּכָ
ְגדֹוָלה ְוָיָפה!

ִלי ֵיׁש  ִית ׁשֶ ּבַ ּבַ ֲחָבל ׁשֶ
ְסָתם ְמנֹוָרה ְרִגיָלה... 
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ְמִׂשיָמה

ַהְמנֹוָרה ָיָפה 
ְמאֹוד ְוַגם נֹוֶתֶנת 

ן.  ּכָ ִמׁשְ אֹור ּבַ

ל ַהתֹוָרה ֵאין  ְזַמן ׁשֶ ּבַ
 ,(electricity) ַמל ַחׁשְ
ּוָבאֹוֶהל ֵאין ַחלֹונֹות.

ָאז ַהְמנֹוָרה נֹוֶתֶנת 
ִית –  ּבַ אֹור. אֹור ּבַ

ִית, ּבַ ָנִעים ּבַ
ִית! ּבַ ְמָחה ּבַ ׂשִ

ָנכֹון, ִלְפָעִמים ֵיׁש 
יֹום חֹוֶרף  ֶמׁש ּבְ ׁשֶ

ֵמָחה  ַקר, ְוָאז ֲאִני ׂשְ
ְוטֹוב ִלי.

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

ֶקת ק/ ְמַחּבֶ עֹוֵזר/ עֹוֶזֶרתנֹוֵתן/ נֹוֶתֶנתְמַחֵייְך/ ְמַחֶייֶכתְמַחּבֵ

ֵמַח! ָהאֹור ְמׂשַ

דּוְגָמה. מֹו ּבַ ִטים ּכְ ּפָ ִלימּו ֶאת ַהִמׁשְ ַהׁשְ
ְנק ַהִמיִלים. ִמיָלה ַהַמְתִאיָמה ִמּבַ ֲחרּו ּבַ ּבַ

ִלי.                                                                       ִנים ַלֲחֵבִרים ׁשֶ ֲאִני ֵמִאיר ּפָ  .1

לֹו. הּוא                                                             ִנים ַלְנָכִדים ׁשֶ א ֵמִאיר ּפָ ַסּבָ  .2

ָלה. ִהיא                                               ִנים ַלַתְלִמיִדים ׁשֶ ַהמֹוָרה ְמִאיָרה ּפָ  .3

ְנק ִמיִלים: ּבַ

ֲאִני ְמַחֵייְמַחֵיי, עֹוֵזרעֹוֵזר ָלֶהם ּוְמַׂשֵחק ִאָתם.
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אֹוָמנּות

ַּבֶטַבע 

ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה

ַלֶצַמח ַהֶזה קֹוְרִאים מֹוִרָיה.
ל ְמנֹוָרה. ֵיׁש לֹו צּוָרה ׁשֶ

ָעׂשּו ֶאת ַהְמנֹוָרה  ִבים ׁשֶ מּוְמִחים (experts) חֹוׁשְ
לֹו.  ן ְלִפי ַהצּוָרה ׁשֶ ּכָ ל ַהִמׁשְ ׁשֶ

ֵבית ַהִמְקָדׁש. ְך ּבְ ן ְוַאַחר ּכָ ּכָ ִמׁשְ ַהְמנֹוָרה ָהְייָתה ּבַ
ֶאת  לֹא  ְוַגם  ַהְמנֹוָרה  ֶאת  ָלנּו  ֵאין  ַהיֹום   .(was destroyed) ֶנֱהַרס  ַהִמְקָדׁש  ית  ּבֵ
ַהְמנֹוָרה  ֶאת  ָתִמיד  זֹוְכִרים  ַהְיהּוִדים  ֲאָבל  ָהֲאֵחִרים.  ים  ַהְקדֹוׁשִ ַהְדָבִרים  ּכֹל 

ה ְמקֹומֹות. ַהְרּבֵ ּוְמַצְייִרים אֹוָתה ּבְ

ֵבית ַאְלָפא ֶנֶסת ּבְ ית ַהּכְ ּבֵ
ֶנֶסת ֵיׁש  ֵתי ּכְ ה ּבָ ַהְרּבֵ ּבְ

ְתמּוָנה ֲאַנְחנּו   ְמנֹוָרה. ּבַ
ֵסיָפס (mosaic) ַעל  רֹוִאים ּפְ
ית  ֶנֶסת. ֶזה ּבֵ ֵבית ּכְ ה ּבְ ִרְצּפָ

ִנים!  ן 1,500 ׁשָ ֶנֶסת ּבֶ ּכְ
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ְּבִיְׂשָרֵאל 

ִחיָדה 

ָרֵאל. כֹל ָהעֹוָלם ּוְבִיׂשְ ַהְמנֹוָרה ִהיא ֵסֶמל (symbol) ְיהּוִדי ַגם ַהיֹום, ּבְ

ְרֵאִלי ֶסף ִיׂשְ ּכֶ
ָרֵאל הֹוְלִכים  ִיׂשְ ּבְ

ְרַמְרֵקט ִעם ַהְמנֹוָרה... ַלסּוּפֶ
ל 10 ֲאגֹורֹות. ַע ׁשֶ ֶזה ַמְטּבֵ

ָרֵאל ֵסֶמל ְמִדיַנת ִיׂשְ
ָרֵאל רֹוִאים ֶאת ַהְמנֹוָרה.  ל ְמִדיַנת ִיׂשְ ֵסֶמל ׁשֶ ּבַ

ל ֵעץ ַזִית. ָלה ֵיׁש ֲעָנִפים ׁשֶ ְצָדִדים ׁשֶ ּבַ
ֶמן ַזִית. ים ׁשֶ ל ֵעץ ַהַזִית עֹוׂשִ ִרי ׁשֶ ֵמַהּפְ

ֶמן ַהַזִית ָהיּו ַמְדִליִקים ֶאת ַהְמנֹוָרה ׁשֶ ּבְ
ֵבית ַהִמְקָדׁש. ּבְ

יֵניֶהן.   ה ֶהְבֵדִלים ּבֵ יׁשָ ֵתי ְמנֹורֹות. ִמְצאּו ׁשִ ִלְפֵניֶכם ׁשְ

בא
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ל  ן. ַאֲהרֹן, ָהָאח ׁשֶ ּכָ ִמׁשְ ִרים ַעל ַהּכֹוֲהִנים. ַהּכֹוֲהִנים עֹוְבִדים ּבַ ה ְמַדּבְ ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ה ְלָהִכין  ה, הּוא ַהּכֹוֵהן ַהָגדֹול. ֵיׁש לֹו ַתְפִקיד ָחׁשּוב. ֱאלֹוִהים אֹוֵמר ְלמֹׁשֶ מֹׁשֶ
ָגִדים ְמיּוָחִדים. ְלַאֲהרֹן ּבְ

ָּפָרַׁשת ְּתַצּוֶה

holy clothes – ִבְגֵדי קֶֹדׁש

for honor – ְלָכבֹוד

 for elegance – ְלִתְפָאֶרת

 breastplate – חֶֹׁשן

robe – ְמִעיל

headband – ִּציץ

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
 ְוָעִׂשיָת ִבְגֵדי קֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ָאִחי

ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת.
ְוֵאֶּלה ַהְּבָגִדים ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּו:

חֶֹׁשן... ּוְמִעיל... ִּציץ ָזָהב ָטהֹור.
ְׁשמֹות, ֶּפֶרק כ"ח, ְּפסּוקים ב', ד', ל"ו

ָגִדים ָיִפים!  ַמָמׁש ּבְ
ָגִדים  ֲאִפילּו יֹוֵתר ֵמַהּבְ

ת ַאְנְגִלָיה! ל ַמְלּכַ ׁשֶ

ל ַאֲהרֹן: ֶגד ׁשֶ ֶגד ַלּבֶ ל ַהֶבּ ם ׁשֶ ַצְיירּו ַקו ֵמַהׁשֵ

ִציץ

ן חֹוׁשֶ

ְמִעיל

ִמְצֶנֶפת
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ְמִׂשיָמה 

ל  ָגִדים ׁשֶ ַהְבּ
ַאֲהרֹן ַהּכֹוֵהן 

ַמָמׁש ְמיּוָחִדים!

י הּוא ִאיׁש ָחׁשּוב. הּוא  ִכּ
ָמקֹום ֲהִכי ָקדֹוׁש  עֹוֵבד ַבּ
ן.  ָכּ ִמׁשְ ָרֵאל – ַבּ ְלַעם ִיְשׂ

לֹו ְמיּוָחד, ְוַגם  ַהַתְפִקיד ׁשֶ
לֹו ְמיּוָחִדים. ָגִדים ׁשֶ ַהּבְ

ָכה.  ַהיֹום ֶזה לֹא ּכָ
ים ֲחׁשּוִבים  ֲאָנׁשִ

ים  לֹא ָתִמיד לֹוְבׁשִ
ֶגד ְמיּוָחד. ֲאָבל  ּבֶ

ָגִדים ְמיּוָחִדים  ֵיׁש ּבְ
עֹוְבִדים  ים ׁשֶ ַלֲאָנׁשִ
כֹל ִמיֵני ֲעבֹודֹות. ּבְ

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

לֹו. ָגִדים ְמיּוָחִדים ַלַתְפִקיד ׁשֶ ַאֲהרֹן ַהּכֹוֵהן לֹוֵבׁש ּבְ
ים ַמִדים. ים ָהֵאֶלה לֹוְבׁשִ הּוא לֹוֵבׁש ַמִדים (uniform). ַגם ָהֲאָנׁשִ

ַהְתִאימּו ֶאת ַהַמִדים ַלַתְפִקיד:

ַחֶייֶלת ׁשֹוֵטר דּוֶרֶגל ְחַקן ּכַ רֹוְפָאהׂשַ ִפית  ׁשֵ
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ִׁשיר

קֹוִמיְקס

ָּפָרַׁשת ְּתַצּוֶה

ְׂשָמלֹות
נּוִרית ַזְרִחי

ֶלג, מֹו ׁשֶ ֵיׁש ַאַחת ְלָבָנה ּכְ
מֹו ָים, ה ּכְ ֻחּלָ ְוַאַחת ּכְ

ֵכֶלת, ַמִים ּתְ מֹו ׁשָ ְוַאַחת ּכְ
ם. מֹו ּדָ ה ּכְ ְוַאַחת ֲאֻדּמָ

ַאַחת ָלֵצאת ְלִבּקּוִרים,
עּוִרים, ַאַחת ִלְלּבֹׁש ְלׁשִ

ל ַמְלָמָלה, ְמָלה ׁשֶ ְוַגם ׂשִ
ְקֵהָלה. ּמַ יר ּבַ ָלׁשִ

ַתּפּוַח, ה ּכְ ַאַחת ְוֻרּדָ
יִסים, ֵני ּכִ ְוַאֶחֶרת ִעם ׁשְ

ְרוּול ָנפּוַח, ַאַחת ִעם ׁשַ
ים. ּסִ ים ּפַ ּסִ ֶרת ּפַ ְמֻצּיֶ

ְבָתא, י ִמּסָ ְלּתִ ּבַ ּקִ ְמָלה ׁשֶ ְוׂשִ
ּוִרים, י ִעם ִקּשׁ ׁשִ ִמּמֶ

תֹות ּבָ ַ ּשׁ ה ּבַ אֹוָתּה ִהיא ָלְבׁשָ
ַחג ּפּוִרים. ַוֲאִני – ּבְ

ָלָמה ַאָתה לֹוֵבׁש 
ֶגֶרב ֶאָחד ָאדֹום 

חֹול? ְוֶגֶרב ֶאָחד ּכָ
י לֹא ָמָצאִתי זּוג  ּכִ

ַמְתִאים. ֵיׁש ִלי ַרק 
ִיים  עֹוד זּוג ַגְרּבַ

ִדיּוק. ֶזה ּבְ ֶאָחד, ּכָ
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ְּבִיְׂשָרֵאל 

ִחיָדה

הּו ְמיּוָחד ָלרֹאׁש: ים, ּוְלכֹל ְקבּוָצה ֵיׁש ַמׁשֶ ל ֲאָנׁשִ ָרֵאל ֵיׁש ְקבּוצֹות ׁשֶ ִיׂשְ ּבְ

ִמיָלה ַאַחת ַמְתִאיָמה ְלכּוָלן – ָמה ַהִמיָלה? 

ַעת –                                                           ְמָלה ְלָבָנה, ִהינּוָמה, ַטּבַ ׂשִ דּוְגָמה: 

ָפפֹות –                                                           ִיים, ּכְ ַנֲעַלִיים, ַגְרּבַ  

ה –                                                            יּפָ ֶתר, ּכִ ּכֹוַבע, ּכֶ  

ְמִעיל, ִמְכָנַסִיים, ַמָגף –                                                             

ה ְיהּוִדָייה ָדִתית  ְלִאיׁשָ
ַחת רֹאׁש ֵיׁש ִמְטּפַ

אֹו ּכֹוַבע.

ְלִאיׁש ְיהּוִדי ָדִתי
ה ַעל ָהרֹאׁש. יּפָ ֵיׁש ּכִ

ה מּוְסְלִמית  ְלִאיׁשָ
ָדִתית ֵיׁש ָצִעיף.

ְלִאיׁש ֲחֵרִדי 
חֹור.  ֵיׁש ּכֹוַבע ׁשָ

ְלִאיׁש מּוְסְלִמי 
אִפָייה. ֵיׁש ּכָ

ַּכָלה
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א: ְיָלִדים ּוְמבּוָגִרים ָּפָרַׁשת ִּכי ִתּׂשָ 21
ן.  ּכָ ָרֵאל ָלֵתת ְתרּוָמה (donation) ַלִמׁשְ ֵני ִיׂשְ ה ֱאלֹוִהים ְמַבֵקׁש ִמּבְ ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ה ְמאֹוד: ָרֵאל, ֲאָבל ֶזה ָקׁשֶ ֵני ִיׂשְ ה ִלְסּפֹור ֶאת ּכֹל ּבְ ֱאלֹוִהים ְמַצֶווה ַעל מֹׁשֶ
ים ִויָלִדים. ֵאיְך סֹוְפִרים ּכֹל  ים, ָנׁשִ ים – יֹוֵתר ִמִמיְליֹון ֲאָנׁשִ ָרֵאל ַרּבִ ֵני ִיׂשְ  ּבְ

ה ְמַלֶמֶדת אֹוָתנּו ֶדֶרְך ְמיּוֶחֶדת: ָרׁשָ ים? ַהּפָ ה ֲאָנׁשִ ְך ַהְרּבֵ ּכָ

א ָּפָרַׁשת ִּכי ִתּׂשָ

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלה

ִיֵּתן ְּתרּוַמת ה'.
ְׁשמֹות, ֶּפֶרק ל', ָּפסּוק י"ד

ֱאֶמת ֶדֶרְך ְמַעְנֶייֶנת ִלְסּפֹור  ּבֶ
ים! ֶאת ָהֲאָנׁשִ

(calculator) בֹון ֲאָבל ִעם ַמְחׁשְ
ַטח ַקל יֹוֵתר... ֶזה ּבֶ

ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלה – 

a donation to God – 'ְּתרּוַמת ה

all men of twenty 
and older
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ְמִׂשיָמה 

ָלָמה סֹוְפִרים ַרק 
ִרים?  ֵני ֶעׂשְ ִמּבְ

ָצִריְך ִלְסּפֹור ַגם 
ֶאת ַהְיָלִדים! ֶזה 
ֱאֶמת לֹא ֵפייר! ּבֶ

ֲאָבל ָלָמה סֹוְפִרים 
ִנים?  ַרק ֶאת ַהּבָ
ָצִריְך ִלְסּפֹור ַגם 

נֹות! ֶאת ַהּבָ

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

ִעילּויֹות ִליָלִדים ְוִלְמבּוָגִרים.  ַטְבָלה ֵיׁש ּכֹל ִמיֵני ּפְ ּבַ
ָמקֹום ַהַמְתִאים. ִעילּות  ּבַ ַסְמנּו ְלַיד ּכֹל ּפְ

ים. ַגם ְיָלִדים ְוַגם ְמבּוָגִרים עֹוׂשִ ימּו ֵלב: ֵיׁש ְדָבִרים ׁשֶ ׂשִ

ְמבּוָגרֶיֶלד 
אְרק ּפַ ֵחק ּבַ ְלׂשַ

ְלִהְתַחֵתן
ֵטֵלִוויְזָיה ִלְראֹות תֹוְכִנית ּבַ

ָלֶלֶכת ְלֵבית ֵסֶפר
ֶלֱאכֹול ְגִליָדה

ָלֶלֶכת ַלֲעבֹוָדה

ֵני  ֵדי ִלְסּפֹור ֶאת ּבְ ּכְ
ה לֹוֵקַח  ָרֵאל, מֹׁשֶ ִיׂשְ

 (coin) ַע ִמּכֹל ִאיׁש ַמְטּבֵ
ֶאָחד ְוָאז סֹוֵפר ֶאת 

עֹות  עֹות. ַהַמְטּבְ ַהַמְטּבְ
ן. ּכָ ֵהם ְתרּוָמה ַלִמׁשְ
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ִׁשיר

א ָּפָרַׁשת ִּכי ִתּׂשָ

ְרָצה ֲאָתר ֶיֶלד ָקָטן ְוֶיֶלד ָּגדֹול/ ּתִ

ה ּטָ ּמִ ֶיֶלד ָקָטן ׁשֹוֵכב ּבַ
ַמן. ל ַהּזְ ְמַעט ּכָ ּובֹוֶכה ּכִ

דֹול ֶיֶלד ְקָצת יֹוֵתר ּגָ
ע הֹוֵלְך ַעל ַאְרּבַ

ָבר לֹא ָקָטן. הּוא ּכְ ב ׁשֶ ְוחֹוׁשֵ
ְוֶיֶלד ֲהִכי 

ֲהִכי
ֲהִכי

דֹול, ֲהִכי ָגּ
הּוא יֹוֵדַע ׁשֶ

ֱאֶמת ּבֶ
לֹא ָקָטן

י  ּכִ
הּוא
ָבר ּכְ

הֹוֵלְך
ְלַגן.

קֹוִמיְקס

ֲאִני ֲהִכי ָגדֹול!

ִאיָמא, ֲאִני רֹוֶצה 
א. מֹו ַאּבָ ִלְהיֹות ּכְ

ַגם ַאָתה רֹוֶצה
ִלְהיֹות ַנַהג אֹוטֹוּבּוס?

לֹא, ֲאִני רֹוֶצה 
ָלֶלֶכת ִליׁשֹון

ֲאִני רֹוֶצה! ָמַתי ׁשֶ
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ַּבֶטַבע

ִחיָדה

ֵחק. ר אֹו ְלׂשַ ר ִתינֹוק נֹוָלד (bor n), הּוא ָקָטן ְולֹא יֹוֵדַע ָלֶלֶכת, ְלַדּבֵ ֲאׁשֶ ּכַ
ָכה!  ה ַחיֹות ֶזה לֹא ּכָ ֲאָבל ֵאֶצל ַהְרּבֵ

הּוא נֹוָלד.  ָמה ַדקֹות ַאֲחֵרי ׁשֶ ָהֵעֶגל ַמְתִחיל ָלֶלֶכת ּכַ

ל  ַגם ָהֶאְפרֹוַח ׁשֶ
ַהַתְרְנגֹוֶלת ַמְתִחיל ִמָיד 

ׂש אֹוֶכל. ָלֶלֶכת ּוְלַחּפֵ

ֵני ָאָדם  ֲאָבל ֵאֶצל ּבְ
ַהִתינֹוק ָיכֹול ָלֶלֶכת ַרק 

ָנה! ִגיל ׁשָ ּבְ
ַעד ָאז ַההֹוִרים 

ָיַדִיים  ַמְחִזיִקים אֹותֹו ּבַ
ָלֶהם. ׁשֶ

ִמי ָגדֹול ּוִמי ָקָטן?
ָמה הּוא: ן ּכַ ּכֹל ֶיֶלד אֹוֵמר ּבֶ

ִמי ֲהִכי ָקָטן?                                               ִמי ֲהִכי ָגדֹול?                                           

ִניִליַאלֹוןִליָלְךִאיַתי

ׁש. ן ׁשֵ מֹוֶנה.ֲאִני ּבֶ ת ׁשְ ִאיַתי ַוֲאִני ֲאִני ּבַ
ְתאֹוִמים.

ָאה  ָנה ַהּבָ ׁשָ ּבַ
מֹוֶנה. ן ׁשְ ֲאִני ֶבּ
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ָּפָרַׁשת ַוַּיְקֵהל: עֹוִׂשים ְלַבד  22
ן! ִמי ּבֹוֶנה אֹותֹו? ּכּוָלם! ּכֹל ֶאָחד נֹוֵתן אֹו  ּכָ ָרֵאל ַמְתִחיִלים ִלְבנֹות ֶאת ַהִמׁשְ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ים ַגם ְדָבִרים ְמיּוָחִדים. לֹא ּכֹל ֶאָחד ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֶאת  ן עֹוׂשִ ּכָ ִמׁשְ הּו. ֲאָבל ּבַ ה ַמׁשֶ עֹוׂשֶ
 .(talents) רֹונֹות יׁשְ ה ּכִ ֵיׁש לֹו ַהְרּבֵ ִאיׁש ֶאָחד, אֹוָמן, ׁשֶ ה ּבֹוֵחר ּבְ ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה. מֹׁשֶ

ן אּוִרי. ַצְלֵאל ּבֶ ָהִאיׁש הּוא ּבְ

ָּפָרַׁשת ַוַּיְקֵהל

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה... ָקָרא ה' ְּבֵׁשם 

ְּבַצְלֵאל ֶּבן אּוִרי... 
ַוְיַמֵּלא אֹתֹו רּוַח ֱאִהים...

ַלְחׁשֹב ַמֲחָׁשבֹת ַלֲעׂשֹת ַּבָּזָהב 
ּוַבֶּכֶסף ּוַבְּנחֶֹׁשת.  

ּוַבֲחרֶֹׁשת ֶאֶבן... ּוַבֲחרֶֹׁשת ֵעץ. 
ַלֲעׂשֹות ְּבָכל ְמֶלאֶכת ַמֲחָׁשֶבת.  

ְׁשמֹות, ֶּפֶרק ל"ה, ְּפסּוִקים ל'-ל"ג

רֹון! ְמַעְנֵיין  יׁשָ ֵאיֶזה ּכִ
ב ַעל  ַצְלֵאל חֹוׁשֵ ָמה ּבְ

ִלי... ִטיַח ׁשֶ ַהׁשָ

filled – ַוְיַמֵּלא

the spirit of God – ִהיםרּוַח ֱא

to think, plan – ַלְחׁשֹב ַמֲחָׁשבֹת

brass – ְנחֶֹׁשת

stone cutting – ֲחרֶֹׁשת ֶאֶבן

wood carving – ֲחרֶֹׁשת ֵעץ

works of art – ְמֶלאֶכת ַמֲחָׁשֶבת
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ְמִׂשיָמה 

ר ִלְקנֹות   ַהיֹום ֶאְפׁשָ
ִית. ֲאָבל  ְדָבִרים ָיִפים ַלּבַ
ים ְדָבִרים  ֲאַנְחנּו עֹוׂשִ ׁשֶ ּכְ
 ,(by ourselves) ַעְצֵמנּו ּבְ

ֶזה  ים ׁשֶ ֲאַנְחנּו ַמְרִגיׁשִ
ָלנּו. ִית ׁשֶ ֱאֶמת ַהּבַ ּבֶ

ל  ַצְלֵאל הּוא ָהאֹוָמן ׁשֶ ּבְ
ה ַהּכֹול  ן. הּוא עֹוׂשֶ ּכָ ַהִמׁשְ

 :(handmade) ֲעבֹוַדת ָיד ּבַ
ָארֹון, ׁשּוְלָחן, ְמנֹוָרה ִמָזָהב, 

ָגִדים ְמיּוָחִדים ַלּכֹוֵהן  ּבְ
ה ִקיׁשּוִטים ְמיּוָחִדים. ְוַהְרּבֵ

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

ִלימּו: ַהׁשְ

ַהַנָגר ּבֹוֶנה                                                    ֵמֵעץ.

ִדים. ַהתֹוֶפֶרת תֹוֶפֶרת                                                    ִמּבַ

ְצָבִעים ּוְבִמְכחֹול. ַהַצֶייֶרת ְמַצֶייֶרת                                                    ּבִ

ַהצֹוֵרף ֵמִכין                                                    ִמָזָהב.

ְנק ִמיִלים: ּבַ
ַעת ֶרת אֹו ַטּבַ ְרׁשֶ יֵסא אֹו ׁשּוְלָחן        ׁשַ ְמָלה אֹו ֲחָצִאית        ִציּוִרים        ּכִ  ׂשִ

ֶרת ַגם ה ְמַסּפֶ ָרׁשָ ַהּפָ
  (fabrics) ִדים ַעל ּבַ

ן.  ּכָ ים ַלִמׁשְ עֹוׂשִ ָיִפים ׁשֶ
ֲעבֹוַדת ָיד!  ַהּכֹול ּבַ
ים עֹוְבִדים  ָהֲאָנׁשִ
ה. ֵהם רֹוִצים  ָקׁשֶ

ן ָיֶפה! ּכָ ִמׁשְ
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ִׁשיר

ָּפָרַׁשת ַוַּיְקֵהל

אֹוָמנּות

ֶסף ְוַגם ֵמֶאֶבן.  ַצְלֵאל יֹוֵדַע ַלֲעׂשֹות ְדָבִרים ָיִפים ֵמֵעץ, ִמָזָהב, ִמּכֶ ּבְ

ֶנֶסת ַעִתיִקים  ֵתי ּכְ ה ּבָ ָרֵאל ֵיׁש ַהְרּבֵ ִיׂשְ ּבְ
(ancient) ִעם ִקיׁשּוִטים ֵמֶאֶבן. 

ְתמּוָנה רֹוִאים ִקיׁשּוט ֵמֶאֶבן. ּבַ
ן יֹוֵתר ֵמֶאֶלף  ֶנֶסת ּבֶ ית ּכְ ֶזה ִקיׁשּוט ֶשל ּבֵ

ָנה. הּוא ִנְמָצא  ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות (1,500) ׁשָ
יֶנֶרת. ְלַיד ַהּכִ

ֲאִני אֹוֵהב ְלַצֵּיר
ִמיָרה ֵמִאיר

יֹוֵתר ֲאִני אֹוֵהב ּבְ ָמה ׁשֶ
ר. ׁשּוט ְלַצּיֵ ֶזה ּפָ

ף ָחָלק  ֲאִני לֹוֵקַח ּדַ
ָחק. נּועֹות הֹוֵפְך אֹותֹו ְלִמְגַרׁש ִמׂשְ י ּתְ ּתֵ ּוִבׁשְ

ם ֶאת רּוִתי ֶאת יֹוֵאל ְוָדן, ּוַמְכִניס ְלׁשָ
ְוִלְפָעִמים ֶאת ַעְצִמי – ִאם ֵיׁש ִלי ְזַמן.

....
ל עֹוד ֵיׁש ִלי ְנָיר ּוְצָבִעים ּוִמְכחֹול ּכָ

ֲאִני ָיכֹול ִלְברֹוא ִלי ֶאת ַהּכֹל.
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ְּבִיְׂשָרֵאל

ִחיָדה

ַגם ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ֲעבֹוַדת ָיד.
ְלֶתם?                                                   ִצְבעּו ֶאת ַהְתמּוָנה ְלִפי ַהצּורֹות. ָמה ִקיּבַ

ִמְקָרא:
ָצהֹוב   -  

חּום  -  
ָירֹוק  -  
חֹול ּכָ  -  

ל אֹוָמִנים  ָפר ׁשֶ ֵעין הֹוד – ּכְ

ל אֹוָמִנים. ָפר ׁשֶ ְרֶמל, מּול ַהָים. ֶזה ּכְ ַהר ַהּכַ ָפר (village) ָקָטן ּבְ ֵעין הֹוד הּוא ּכְ
ָסִלים, ַצָלִמים, מּוִזיָקִאים ְועֹוד. ָפר ֵהם אֹוָמִנים: ַצָייִרים, ּפַ ּכְ ים ּבַ ּכֹל ָהֲאָנׁשִ

ה ָגֶלְריֹות. ָפר ַהְרּבֵ ּכְ ֵיׁש ּבַ
אֹוָמנּות.  יעּוִרים ּבְ ַקִיץ ֵיׁש ׁשִ ּבַ

יעּוִרים ָהֵאֶלה לֹוְמִדים  ׁשִ ּבַ
ְלַצֵייר, ְלַפֵסל, ְלַנֵגן אֹו ְלַצֵלם.

ן אּוִרי ָיכֹול ַצְלֵאל ּבֶ ּבְ
ה  ֵעין הֹוד ַהְרּבֵ ִלְמצֹוא ּבְ

אֹוָמִנים ַלֲעבֹודֹות ָהאֹוָמנּות
ן.  ּכָ ל ַהִמׁשְ ׁשֶ
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ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי: ַּבִית ְמיּוָחד  23
אֹוָהִלים. ֱאלֹוִהים ְמַצֶווה ֲעֵליֶהם ִלְבנֹות אֹוֶהל ְמיּוָחד – אֹוֶהל  ר ּבְ ִמְדּבָ ָרֵאל ָגִרים ּבַ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ָרֵאל עֹוְזִרים ִלְבנֹות ֶאת ָהאֹוֶהל ְוֶאת  ֵני ִיׂשְ ְקֵהל ּבְ ת ַוּיַ ָפָרׁשַ ן). ּבְ ּכָ ם ַאֵחר ַלִמׁשְ מֹוֵעד (ׁשֵ
ָרֵאל  ן מּוָכן. ֵיׁש ִלְבֵני ִיׂשְ ּכָ ה ַהזֹאת ַהִמׁשְ ָרׁשָ ּפָ מֹו ַהְמנֹוָרה. ּבַ ן ּכְ ּכָ ִמׁשְ ַהְדָבִרים ַהְמיּוָחִדים ּבַ

ה ּפֹוֵגׁש ֶאת ֱאלֹוִהים. ם מֹׁשֶ ם עֹוְבִדים ַהּכֹוֲהִנים, ְוׁשָ ִית ָקדֹוׁש! ׁשָ ר, ּבַ ִמְדּבָ ִית ְמיּוָחד ּבַ ּבַ

ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי 

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: 

ְּביֹום ַהחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש 
ָּתִקים ֶאת ִמְׁשַּכן אֶֹהל מֹוֵעד...

ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת אֶֹהל מֹוֵעד
ּוְכבֹוד ה' ָמֵלא ֶאת ַהִּמְׁשָּכן.

ְׁשמֹות, ֶּפֶרק  מ', ְּפסּוִקים א'-ב', ל"ד

ֵאיֶזה ַרְעיֹון!
ר ִלְבנֹות ּוְלָפֵרק  ֶאְפׁשָ ִית ׁשֶ ּבַ
יְנג. ַקְמּפִ מֹו ּבְ (take apart), ּכְ

 set up – ָּתִקים

Tent of Meeting – אֶֹהל מֹוֵעד

covered – ַוְיַכס

God's presence – 'ְּכבֹוד ה

אֹוֶהל מֹוֵעד

ָחֵצר

ִמְזֵּבַח
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ְמִׂשיָמה 

ן הּוא  ּכָ ַהִמׁשְ
ִית, ֲאָבל  ּבַ

מֹו  הּוא לֹא ּכְ
ָלנּו. ִית ׁשֶ ַהּבַ

ָרֵאל ּבֹוִנים  ֵני ִיׂשְ ּבְ
ִית ְמיּוָחד  ּבַ

יו  ר, ְוַעְכׁשָ ִמְדּבָ ּבַ
ים ֶאת  ֵהם ַמְרִגיׁשִ

ֱאלֹוִהים ָקרֹוב 
ָלֶהם. ַלֵלב ׁשֶ

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

ָלֶהם: מֹות ׁשֶ ִית ַלׁשֵ ּבַ ַצְיירּו ַקו ֵמָהָרִהיִטים ּבַ

ְמנֹוָרה

ִמיָטה

ׁשּוְלָחן

ָארֹון

יֵסא ּכִ

ה ַסּפָ

סֹוף-סֹוף ּבֹוִנים ֶאת 
ִמים ֶאת  ן: ׂשָ ּכָ ַהִמׁשְ

יסּוי  ָהַעמּוִדים ְוֶאת ַהּכִ
ן. ַאַחר  ּכָ (covering) ַלִמׁשְ

ְפִנים ֶאת  ִמים ּבִ ְך ׂשָ ּכָ
ַהְמנֹוָרה ְוֶאת ּכֹל ַהְדָבִרים 

ָהֲאֵחִרים.
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ִׁשיר

קֹוִמיְקס

ֻקְפָסה ְוא יֹוֵתר
ן ּדֹור ְתָיה ּבֶ ִמיִלים ְוַלַחן: ּדַ

ִית?"  ֲאלּו אֹוְתָך "ָמה ֶזה ּבַ ִאם ִיׁשְ
יד? ּגִ ָאז ָמה ּתַ

ִית?"  ֲאלּו אֹוִתי "ָמה ֶזה ּבַ ִאם ִיׁשְ
: יד ׁשֶ ֲאִני ַאּגִ

ּה,  ִרים ּבָ ּגָ ַסְך ַהּכֹל ֻקְפָסה ׁשֶ ִית ֶזה ּבְ ּבַ
ֻקְפָסה ְולֹא יֹוֵתר 

ַעם  ְפָסה ַהּזֹאת ֲאִני ַאף ּפַ ֲאָבל ַעל ַהּקֻ
ר  ים ְלַוּתֵ לֹא ַאְסּכִ

ר. ים ְלַוּתֵ לֹא, לֹא ַאְסּכִ

ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי 

ַהַּבִית ֶׁשִלי

ְפִנים ַהּכֹול. ִמים ּבִ ֵהם ׂשָ
הּו ָחֵסר... ֲאָבל ַמׁשֶ

ָרֵאל ְמִקיִמים ֵני ִיׂשְ ּבְ
ן. הּוא מּוָכן! ּכָ ֶאת ַהִמׁשְ

ב ַנָייד! ַמְחׁשֵ
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אֹוָמנּות

ִחידֹות

ַּבִית ַעל ִגְבָעה

ִית? ֵאיְך ְמַצְייִרים ּבַ

ַהַצָייר אֹוִרי ַרְייְזָמן לֹא ְמַצֵייר ַקִווים.
.(patches of color) ל ֶצַבע ָתִמים ׁשֶ הּוא ְמַצֵייר ּכְ

ִית. ל ַהּבַ ִהיר – ַהִקירֹות ׁשֶ ֶתם ָאפֹור ּבָ ִציּור ֵיׁש ּכֶ ּבַ
ִית. ל ַהּבַ ֶתם ָאדֹום – ַהַגג ׁשֶ ֵיׁש ַגם ּכֶ

ֶתם ָירֹוק – ָה                                                   ֵיׁש ּכֶ

חֹול – ַה                                                     ֶתם ּכָ ֵיׁש ּכֶ

ֶתם ָצהֹוב – ָה                                                    ֵיׁש ּכֶ

ֶתם ָאפֹור ָגדֹול – ַה                                          ֵיׁש ּכֶ

ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי 

ַמִיםֵעִצים ׁשָ ִבילֲאָדָמה ׁשְ

ִית ִמֶלגֹו. ַטְלָיה ּבֹוָנה ּבַ  1
ִלי ֵיׁש ִית ׁשֶ ּבַ ִהיא אֹוֶמֶרת ְלָיִאיר: "ּבַ

ַבע ֲאָבִנים". ִרים ְוׁשֶ ֶעׂשְ
ָיִאיר סֹוֵפר ְואֹוֵמר: "לֹא ָנכֹון!"

ִמי צֹוֵדק?                                                 

סּוִקים ֵמַהתֹוָרה. ְמזּוָזה ֵיׁש ּפְ ִית ַהְיהּוִדי ֵיׁש ְמזּוָזה. ּבַ ּבַ ּבַ  2
לֹות. ַסְדרּו אֹוָתן ְלִפי ַהֵסֶדר: סּוק ְמבּוְלּבָ ל ַהּפָ אן ַהִמיִלים ׁשֶ ּכָ  

ֱאלֹוֵהינּו         ה'         ֶאָחד         ִיְׂשָרֵאל         ְׁשַמע         ה'  

ִצֵייר: אֹוִרי ַרְייְזָמן

ָּפָרַׁש

ִסַיְמנּו ִלְקרֹוא ֶאת חּוַמׁש ְׁשמֹות – ֲחַזק, ֲחַזק ְוִנְתַחֵזק!

(House on a Hill)
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ָּפָרַׁשת ַוִּיְקָרא: ֲאִני ָאֵׁשם 24
ם ִעם ֱאלֹוִהים.  ר ׁשָ ה ְמַדּבֵ ן, ּומֹׁשֶ ּכָ ִמׁשְ ן הּוא ָמקֹום ָקדֹוׁש. ַהּכֹוֲהִנים עֹוְבִדים ּבַ ּכָ ַהִמׁשְ

ה  הּו (when someone) עֹוׂשֶ ר ִמיׁשֶ ֲאׁשֶ ן: ּכַ ּכָ ִמׁשְ ים ָדָבר ָחׁשּוב ּבַ ָרֵאל עֹוׂשִ ֵני ִיׂשְ ֲאָבל ַגם ּבְ
.(I am guilty) "ם ה לֹא טֹוב, הּוא ֵמִביא ַלּכֹוֵהן ַמֲאָכל ְואֹוֵמר: "ֲאִני ָאׁשֵ ַמֲעׂשֶ

ָּפָרַׁשת ַוִּיְקָרא

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ְוָהָיה ִכי ֶיְאַׁשם... 

ְוִהְתַוָּדה ֲאֶׁשר ָחָטא...
ַוִּיְקָרא, ֶּפֶרק ה', ָּפסּוק ה'

בֹוד לֹו! ּכֹל ַהּכָ
ה ְמאֹוד  ִלי ָקׁשֶ

ם". ְלַהִגיד "ֲאִני ָאׁשֵ

 will be guilty – ֶיְאַׁשם

 will confess – ְוִהְתַוָּדה

sinned – ָחָטא

ם. ֲאִני ָאׁשֵ

ַהָׁשבּוַע ֲאַנְחנּו ַמְתִחיִלים ֶאת חּוַמׁש ַוִיְּקָרא 
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ְמִׂשיָמה 

ה, ֲאָבל  ֶזה ַמָמׁש ָקׁשֶ
ָכה הּוא  ֶזה ָחׁשּוב! ּכָ
ה לֹא  ַהַמֲעׂשֶ ֵמִבין ׁשֶ

ְך הּוא ָיכֹול  טֹוב. ַאַחר ּכָ
ְלַתֵקן ֶאת ַהִהְתַנֲהגּות 

לֹו. (behavior) ׁשֶ

ר  ֲאׁשֶ תֹוָרה, ּכַ ּבַ
ה  הּו עֹוׂשֶ ִמיׁשֶ

ה לֹא טֹוב,  ַמֲעׂשֶ
הּוא ָצִריְך ְלָהִביא 

ַמֲאָכל ַלּכֹוֵהן 
ן. ּכָ ִמׁשְ ּבַ

ֲאָבל הּוא ַגם 
ָצִריְך ְלַהִגיד 

קֹול ָרם: "ֲאִני  ּבְ
ר  ם" ּוְלַסּפֵ ָאׁשֵ
ה.  ָמה הּוא ָעׂשָ

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

ָמה?  ם אֹו ֲאִני ֲאׁשֵ ֵאיֶזה ַמָצב ְצִריִכים ְלַהִגיד ֲאִני ָאׁשֵ ַסְמנּו ּבְ

ִלי ְלַבֵקׁש ִמֶמנּו. ל ֵאיָתן ּבְ יֹוֵאל לֹוֵקַח ֶאת ַהֲחִטיף ׁשֶ  

אּוִרי נֹוֵתן ְלָיֵעל ַמָתָנה ְליֹום ַההּוֶלֶדת.  

ְלָך לֹא ָיֶפה". ִגיִלי אֹוֶמֶרת ְלרֹוִני: "ַהִציּור ׁשֶ  
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ִמְדָרׁש

ָׂשֶדה ֶׁשל תּוִתים

ל תּוִתים. ֶדה (field) ׁשֶ ִאיׁש ֶאָחד עֹוֵבר ְלַיד ׂשָ
ְך אֹוֵהב תּוִתים! הּוא ּכֹל ּכָ

ֶדה, אֹוֵכל ְואֹוֵכל, אֹוֵכל ְואֹוֵכל. ִנְכָנס ָהִאיׁש ַלׂשָ
ֶאת ּכֹל ַהתּוִתים הּוא זֹוֵלל!

א ִאיׁש ַאֵחר. ּוִפְתאֹום ּבָ
 (owner of the field) !ֶדה ַעל ַהׂשָ אֹוי ַוֲאבֹוי – ֶזה ּבַ

ִמָיד זֹוֵרק ָהִאיׁש ֶאת ּכֹל ַהתּוִתים ְורֹוֶצה ָלֶלֶכת, ִלְברֹוַח.
ֶדה: "ֶרַגע, ֲעצֹור! ֵאיפֹה ּכֹל ַהתּוִתים?" ַעל ַהׂשָ אֹוֵמר לֹו ּבַ

ְכָלל לֹא אֹוֵהב תּוִתים! "ֲאִני לֹא יֹוֵדַע", עֹוֶנה לֹו ָהִאיׁש, "ֲאִני ּבִ
לּום!" ִלי – ֵאין ִלי ּפֹה ּכְ ל (look) ַעל ַהָיַדִיים ׁשֶ ִתְסַתּכֵ

ְלָך –  ל ַאָתה ַעל ַהָיַדִיים ׁשֶ ֶדה ַרק ְמַחֵייְך: "ִתְסַתּכֵ ַעל ַהׂשָ ֳאָבל ּבַ
ם". ַאָתה ָאׁשֵ ְלָך אֹוְמרֹות ִלי ׁשֶ ֵהן ֲאדּומֹות! ַהָיַדִיים ׁשֶ

ְסָקא ט' ה כ"ב, ּפִ ָרׁשָ ה, ּפָ ית ַרּבָ ֵראׁשִ י ּבְ ַעל ּפִ

ִעיגּול: ָנכֹון אֹו לֹא ָנכֹון? ָהִקיפּו ּבְ

ָנכֹון / לֹא ָנכֹון ֶדה תּוִתים.    ַעל ַהׂשָ ָהִאיׁש ְמַבֵקׁש ִמּבַ

ָנכֹון / לֹא ָנכֹון ָהִאיׁש אֹוֵכל ְקָצת תּוִתים.    

ָנכֹון / לֹא ָנכֹון ֶדה ּכֹוֵעס ַעל ָהִאיׁש.     ַעל ַהׂשָ ּבַ

ָנכֹון / לֹא ָנכֹון ם".     ָהִאיׁש אֹוֵמר: "ֲאִני ָאׁשֵ

ט: ּפָ ִלימּו ֶאת ַהִמׁשְ ַהׁשְ

י                                                                                                                                    ם" ּכִ ַהָיַדִיים אֹוְמרֹות: "ָהִאיׁש ָאׁשֵ

ָּפָרַׁשת ַוִּיְקָרא 
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ִחיָדה

ָּפָרַׁשת ַוִּיְקָרא 

קֹוִמיְקס

לֹו.  ֶתר ׁשֶ ּבֹוֶקר ְולֹא רֹוֶאה ֶאת ַהּכֶ ם ֶאָחד, ַהֶמֶלְך ָקם ּבַ יֹום ֶגׁשֶ ּבְ
ַאְרמֹון", הּוא אֹוֵמר, "ִמי ַהַגָנב?"  "ֵיׁש ַגָנב ּבָ

ה ּכֹל ַהיֹום?" ַאְרמֹון ְוׁשֹוֵאל ּכֹל ֶאָחד: "ָמה ַאָתה עֹוׂשֶ ַהֶמֶלְך קֹוֵרא ְלכֹל ָהעֹוְבִדים ּבָ
ָלֶהם: ִהֵנה ַהְתׁשּובֹות ׁשֶ

ה ּכֹל ָמה "ֶזה לֹא ֲאִני! ֲאִני ּכֹל ַהיֹום ִעם ַהֶמֶלְך. ֲאִני עֹוׂשֶ ֵרת אֹוֵמר:  ַהְמׁשָ
ַהֶמֶלְך רֹוֶצה".  ׁשֶ  

"ֶזה לֹא ֲאִני! ֲאִני ּכֹל ַהיֹום ְמַנֶקה ֶאת ָהַאְרמֹון". ַהְמַנֶקה אֹוֵמר: 

ֶקה (water) ֶאת ַהִגיָנה".   "ֶזה לֹא ֲאִני! ֲאִני ּכֹל ַהיֹום ַמׁשְ ַהַגָנן אֹוֵמר: 

ח". ִמְטּבָ "זֹו לֹא ֲאִני! ֲאִני ּכֹל ַהיֹום ְמִכיָנה אֹוֶכל ּבַ ִפית אֹוֶמֶרת:  ַהׁשֵ

ם!" "ֲאִני יֹוֵדַע ִמי ָאׁשֵ ב ַהֶמֶלְך ְואֹוֵמר:  חֹוׁשֵ

ם?                                                                                                                   ִמי ָאׁשֵ

  (broke) ַבר ִמי ׁשָ
ֶאת ַהַחלֹון? ַאָתה?

ְתאֹום?!  ָמה ּפִ
ם!  ֲאִני לֹא ָאׁשֵ

ְוַגם...
ַכָווָנה. ֶזה לֹא ָהָיה ּבְ
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ָּפָרַׁשת ַצו: ּכֹל ּבֹוֶקר  25
ל, ּכֹל ּבֹוֶקר ָצִריְך ְלַהְדִליק ֶאת  ים ּכֹל יֹום. ְלָמׁשָ עֹוׂשִ ן ֵיׁש ְדָבִרים ׁשֶ ּכָ ִמׁשְ ּבַ

.(altar) ַח ָהֵאׁש ַעל ַהִמְזּבֵ

ָּפָרַׁשת ַצו

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ְוָהֵאׁש ַעל ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹו א ִתְכֶּבה 
ּוִבֵער ָעֶליָה ַהֹּכֵהן ֵעִצים ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר.
ַוִּיְקָרא, ֶּפֶרק ו', ָּפסּוק ה'

ה  ֶזה יֹוֵתר ָקׁשֶ
ה  ֲאִני עֹוׂשֶ ִמָמה ׁשֶ

ּכֹל ּבֹוֶקר!

keep burning – ּתּוַקד

put out – ִתְכֶּבה

burn – ּוִבֵער
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ְמִׂשיָמה 

ֲאִני ַדְווָקא אֹוֶהֶבת 
ל ּבֹוֶקר  ַלֲעׂשֹות ֹכּ

אֹותֹו ָדָבר.
ֲאִני ְרִגיָלה ְלֶזה 

ה  (used to it) ְועֹוׂשָ
ַהּכֹול ַמֵהר.

ּכֹל ּבֹוֶקר ַהּכֹוֲהִנים 
ַמְדִליִקים ֵאׁש 
תּוב  ן. ּכָ ּכָ ִמׁשְ ּבַ

ּבֶֹקר" –  ּבֶֹקר ּבַ "ּבַ
ל ּבֹוֶקר.  ֹכּ

ֲאִני ׂשֹוֵנא ַלֲעׂשֹות 
ל ּבֹוֶקר אֹותֹו  ֹכּ

ֲעֵמם  ָדָבר. ֶזה ְמׁשַ
ה –  ְוַגם ָקׁשֶ

ּבֹוֶקר ֲאִני ָעֵייף,  ּבַ
ְוֵאין ִלי ּכֹוַח.

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 
                                                                                 

ִטים ְלִפי ַהדּוְגָמה: ּפָ ִלימּו ֶאת ַהִמׁשְ ים ּכֹל ּבֹוֶקר? ַהׁשְ ָמה ַאֶתם עֹוׂשִ

 ֲאִני ְמַצְחֵצַח ִׁשיַנִיים.  ּכֹל ּבֹוֶקר: 
ת ּכֹוֶתֶבת: ֲאִני ְמַצְחַצַחת ִׁשיַנִיים. ) (ּבַ
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ִׁשיר

ּבֶֹקר טֹוב 
ֶרץ ִמיִלים: ֶאְפָרת ּפֶ

ַלַחן: ַנחּום ַהְייָמן

ַחּלֹון, יֹום ָחָדׁש ָזַרח ֶמׁש ּבַ ֶ ַהּשׁ
ח. ְמָחה ִנְפּתַ ׂשִ ַרח ָהָאדֹם ּבְ ְוַהּפֶ

ּבֶֹקר טֹוב, ַהּיֹום ָעָלה,
ּבֶֹקר טֹוב, ֶזה יֹום ִנְפָלא!

א ָהָרטֹב ׁשֶ ּדֶ ְצחֹוק ּבַ יֹום ָמֵלא ּבִ
ְוִצּפֹור ַעל ֵעץ ָירֹק אֹוֶמֶרת: ּבֶֹקר טֹוב.

ּבֶֹקר טֹוב, ַהּיֹום ָעָלה,
ּבֶֹקר טֹוב, ֶזה יֹום ִנְפָלא!

חּוץ, ֶקֶרן אֹור ָזהֹב,  יֹום ָחָדׁש ּבַ
חֹל ָרחּוץ אֹוֵמר ִלי: ּבֶֹקר טֹוב. ְוָעָנן ּכָ

ּבֶֹקר טֹוב, ַהּיֹום ָעָלה,
ּבֶֹקר טֹוב, ֶזה יֹום ִנְפָלא!

ָּפָרַׁשת ַצו

קֹוִמיְקס

ּבֹוֶקר טֹוב
ּבֹוֶקר טֹוב

א, קּום!  ַאּבָ
ּבֹוֶקר! ׁש ּבַ ׁשֵ

ַבע. ׁשֶ ֲאִני יֹוַדַעת. ֲאִני ַרק רֹוָצהׁשׁשׁשׁש... ֲאִני רֹוֶצה ָלקּום ּבְ
הּו: ֵיׁש      ְלַהִגיד ְלָך ַמׁשֶ

ָעה ִליׁשֹון!           ְלָך עֹוד ׁשָ
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ִחיָדה

ָּפָרַׁשת ַצו

ַּבֶטַבע

ְך עֹוׂשֹות  ּבֹוֶקר. ּכָ ַלְיָלה ְוָקִמים ּבַ ִנים ּבַ ֲאַנְחנּו ְיׁשֵ
ה ַחיֹות.  ַגם ַהְרּבֵ

נֹות  ֲאָבל ֵיׁש ַחיֹות ִעם ֵסֶדר יֹום ָהפּוְך: ֵהן ְיׁשֵ
ַלְיָלה. יֹום ְוָקמֹות ּבַ ּבַ

ַלְיָלה.  יֹום ְוָקם ּבַ ן ּבַ ַהַיְנׁשּוף (owl) ָיׁשֵ
ָכה הּוא  ַלַיְנׁשּוף ֵיׁש ֵעיַנִיים ְגדֹולֹות ְמאֹוד. ּכָ

ְך ְוִלְמצֹוא אֶֹכל. חֹוׁשֶ ַמְצִליַח ִלְראֹות טֹוב ּבַ
ַלְיָלה.  ַגם ֵהן ָקמֹות ּבַ ָמה הּוא אֹוֵכל? ַחיֹות ׁשֶ

ִרים! ל ַעְכּבָ ְלָמׁשָ

ַגְפרּוִרים ִחיָדה ּבְ

ֶעֶרב. ֶמׁש ׁשֹוַקַעת (setting) ּבָ ִציּור רֹוִאים ׁשֶ ּבַ
ּבֹוֶקר, ֶמׁש זֹוַרַחת (rises) ַבּ ה ַגְפרּוִרים, ְוָאז ַהׁשֶ לֹוׁשָ ָצִריְך ְלָהִזיז (move) ׁשְ

ְתמּוָנה ַהְקַטָנה ְלַמָטה. ֵאילּו ַגְפרּוִרים ָצִריְך ְלָהִזיז?  מֹו ּבַ ּכְ
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ָּפָרַׁשת ְׁשִמיִני: ָמה אֹוְכִלים ּוָמה א? 26
ָלנּו ֵיׁש ִסיָמִנים ְלַחיֹות  ה ׁשֶ ָרׁשָ ּפָ ים ְמִכיִנים אֶֹכל ֵמַחיֹות. ּבַ ל ַהתֹוָרה ֲאָנׁשִ ְזַמן ׁשֶ ַגם ּבַ

רֹות. ׁשֵ ל ַחיֹות לֹא ּכְ יָמה ׁשֶ רֹות. ֵיׁש ַגם ְרׁשִ ׁשֵ רֹות ּוְלַחיֹות לֹא ּכְ ׁשֵ ּכְ
ָמה ֵמֶהן:  רֹות. ִהֵנה ּכַ ׁשֵ ְלִפי ַהתֹוָרה, לֹא אֹוְכִלים ַחיֹות לֹא ּכְ

סּוִקים.  ל ּכֹל ַחָיה, ְלִפי ַהּפְ ם ׁשֶ ְתבּו ֶאת ַהׁשֵ ּכִ

ָּפָרַׁשת ְׁשִמיִני

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ַא ֶאת ֶזה א תֹאְכלּו...

ֶאת ַהָּגָמל... ְוֶאת ַהֲחִזיר... ֶאת ַהֶּנֶׁשר... 
ְוֶאת ַהֲחִסיָדה... ְוֶאת ָהֲעַטֵּלף. 

ַוִּיְקָרא, ֶּפֶרק י"א, ְּפסּוִקים ד'-י"ט

ֵאיֶזה ַמָזל 
ר! ׁשֵ ֲאִני לֹא ּכָ ׁשֶ

camel – ָּגָמל

pig – ֲחִזיר

vulture – ֶנֶׁשר

stork – ֲחִסיָדה

bat – ֲעַטֵּלף
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ְמִׂשיָמה 

ִלי ַמְזִמיָנה  ִלְפָעִמים ַהֲחֵבָרה ׁשֶ
ִית  ּבַ אֹוִתי ַלֲארּוַחת ֶעֶרב. ּבַ

ָלה ֵיׁש חּוִקים ֲאֵחִרים  ׁשֶ
ָלה  ל אֶֹכל. ַההֹוִרים ׁשֶ ׁשֶ

ְמִכיִנים ֲארּוָחה ִצְמחֹוִנית 
י ֲאִני  (vegetarian). ֶזה טֹוב, ּכִ

ְכָלל! לֹא אֹוֶכֶלת ַחיֹות ּבִ

ים  ר ֲאָנׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ
ר,  ׁשֵ אֹוְכִלים אֶֹכל ּכָ

ֵהם לֹא ְיכֹוִלים ֶלֱאכֹול 
ּכֹל ָדָבר. ַהחּוִקים 

אֹוְמִרים ָמה ֶלֱאכֹול 
ּוָמה לֹא ֶלֱאכֹול.

ָחה  ּפָ ִמׁשְ ֶאְצֵלנּו ּבַ
לֹא אֹוְכִלים ֲחִזיר, 

ְוַגם לֹא אֹוְכִלים 
ר ְוָחָלב ַיַחד.  ׂשָ ּבָ

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

ִמי ֲאִני?

ָרה. ׁשֵ ֲאִני ַחָיה ּכְ
יִצים.  ֲאִני ְמִטיָלה (lay) ּבֵ

ים אֹוְכִלים ֶאת  ֲאָנׁשִ
ִלי. יִצים ׁשֶ ַהּבֵ

ָרה.                                ׁשֵ ֲאִני ַחָיה לֹא ּכְ
(bark) ֲאִני נֹוֵבַח

ִית. ְוַגם ׁשֹוֵמר ַעל ַהּבַ

                             

ָרה. ׁשֵ ֲאִני ַחָיה ּכְ
ים ׁשֹוִתים ֶאת ֶהָחָלב  ֲאָנׁשִ

ים ֵמֶהָחָלב ְגִביָנה. ִלי ְועֹוׂשִ ׁשֶ
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אֹוָמנּות

ֵעֶדר ְּכָבִׂשים

ָמן  ה ָקִדיׁשְ ָהאֹוָמן ְמַנׁשֶ
 (shepherd) ָהָיה רֹוֶעה צֹאן
ה  ִקיּבּוץ. הּוא ִצֵייר ַהְרּבֵ ּבְ

ים.  ָבׂשִ ּכְ
ים  ָבׂשִ ִציּור רֹוִאים ּכְ ּבַ

כֹל ִמיֵני ְצָבִעים.  ּבְ

ל  ְתבּו ֶאת ַהְצָבִעים ׁשֶ ּכִ
ִציּור.  ים ּבַ ָבׂשִ ַהּכְ

                                                                                                                                

                                                                                                                                

             ַהִאם ַאֶתם אֹוֲהִבים ֶאת ַהִציּור? ָלָמה? 

ָּפָרַׁשת ְׁשִמיִני

קֹוִמיְקס

א ָלְך ַאְרָנב? ֵיׁש ִלי ַאְרָנב ... ר!ּבָ ׁשֵ ְתאֹום?! ָהַאְרָנב לֹא ּכָ ָמה ּפִ
...הּוא ִמׁשֹוקֹוָלד

ָמן ה ָקִדיׁשְ ִצֵייר: ְמַנׁשֶ
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ָּפָרַׁשת ְׁשִמיִני

ְּבִיְׂשָרֵאל

ִקיּבּוץ.  ִעיָקר ּבַ ָרֵאל ְמַגְדִלים ַחיֹות ּבְ ִיׂשְ ּבְ
רֹות, סּוִסים, ַתְרְנגֹולֹות,  ְמַגְדִלים ּפָ

ים. ִעיִזים (goats) ּוְכָבׂשִ
לֹא ְמַגְדִלים ֲחִזיִרים!

ָרֵאל ָאסּור ְלַגֵדל ֲחִזיִרים. ִיׂשְ ּבְ
ית חֹוִלים ְוַגם  ית ֵסֶפר אֹו ּבֵ כֹל ּבֵ ּבְ

ר!  ׁשֵ ָצָבא – ָהאֶֹכל ּכָ ּבַ

?... ַאֶתם יֹוְדִעים ׁשֶ
יֵקׁש ִמ-NASA ְלָהִכין לֹו  ְרֵאִלי ָהִראׁשֹון. הּוא ּבִ ִאיָלן ָרמֹון ָהָיה ָהַאְסְטרֹוָנאּוט ַהִיׂשְ

ֲחָלִלית (space shuttle). "ֲאִני לֹא ָדִתי", ָאַמר ָרמֹון, "ֲאָבל ֲאִני ַמְרִגיׁש  ר ּבַ ׁשֵ אֶֹכל ּכָ
ר". ׁשֵ ל ּכֹל ָהָעם ַהְיהּוִדי, ְוָלֵכן ֲאִני ְמַבֵקׁש אֶֹכל ּכָ מֹו ָנִציג (representative) ׁשֶ ּכְ

ָלֶהן ִמָסִביב ַלִציּור. מֹות ׁשֶ ְתבּו ֶאת ַהׁשֵ ה ַחיֹות. ּכִ ל רֹוֶתם ֵיׁש ַהְרּבֵ ֶחֶדר ׁשֶ ּבַ
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ָּפָרַׁשת ַתְזִריַע: ֲאִני חֹוֶלה  27
ֶקת  עֹור (skin sores). זֹאת ַמֲחָלה ִמיַדּבֶ ָצִעים ּבָ ל ּפְ ִרים ַעל ַמֲחָלה ׁשֶ ה ְמַסּפְ ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ר  ִמְדּבָ ַצע, ֲאַנְחנּו הֹוְלִכים ָלרֹוֵפא. ֲאָבל ּבַ ר ֵיׁש ָלנּו ּפֶ ֲאׁשֶ (contagious disease) ְמאֹוד. ּכַ
ָרֵאל חֹוִלים, ֵהם הֹוְלִכים ַלּכֹוֵהן: ֵני ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ ְכּ

ָּפָרַׁשת ַתְזִריַע

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ה ִּכי ִיְהֶיה בֹו ָנַגע...  ִאיׁש אֹו ִאּׁשָ

ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ֶאת ַהֶּנַגע... 
ַוִּיְקָרא, ֶּפֶרק י"ג, ְּפסּוִקים כ"ט-ל'

ֵאיְך ַהּכֹוֵהן יֹוֵדַע?
ַטח ָחָכם ְמאֹוד! הּוא ּבֶ

sore – ָנַגע, ֶנַגע

ַצע.  ֶזה ְסָתם ּפֶ
ה  לֹוׁשָ עֹוד ׁשְ ּבְ

ָיִמים ֶזה ַיֲעבֹור.
ַצע אֹו  ֶזה ְסָתם ּפֶ
ֶקת? ַמֲחָלה ִמיַדֶבּ
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ְמִׂשיָמה 

ֲאִני חֹוֶלה ָהרֹוְפָאה   ׁשֶ ּכְ
נֹוֶתֶנת ִלי ְתרּוָפה. ֲאִני 
לֹא הֹוֵלְך ְלֵבית ַהֵסֶפר 

ָכה ֲאִני  ָמה ָיִמים. ּכָ ּכַ
יק  ַגם ָנח ְוַגם לֹא ַמְדּבִ
(infect) ֶאת ַהֲחֵבִרים 

ַמֲחָלה. ִלי ּבַ ׁשֶ

ְלִפי ַהתֹוָרה, ַהּכֹוֵהן 
ַצע   יֹוֵדַע ָמַתי ַהּפֶ

ל  הּוא ִסיָמן ׁשֶ
ֶקת. ַמֲחָלה ִמיַדּבֶ

ֲאָבל ַהּכֹוֵהן לֹא נֹוֵתן 
 .(medicine) ְתרּוָפה

ֶקת  ַמֲחָלה ִמיַדּבֶ ּבְ
הּוא אֹוֵמר ַלחֹוֶלה 
ֶבת ָרחֹוק ִמּכֹל  ָלׁשֶ

ים.  ָהֲאָנׁשִ

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

ִטים ְלִפי ַהֵסֶדר: ּפָ ַסְדרּו ֶאת ַהִמׁשְ

ֲאִני הֹוֶלֶכת ָלרֹוְפָאה.  

ִריָאה!  ֲאִני ּבְ  

ֲאִני חֹוָלה.  

ָהרֹוְפָאה נֹוֶתֶנת ִלי ְתרּוָפה.  
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ִׁשיר

ַלִּפיָלה ֵיׁש ַנֶּזֶלת
ְרג ֵלָאה ּגֹוְלְדּבֶ

ֶלת יָלה ֵיׁש ַנּזֶ ַלּפִ
ֲהֵרי ֶזה נֹוָרא:

ֶעֶלת ּתַ ִהיא ִמׁשְ ׁשֶ ּכְ
ִביב – ְסָעָרה! ִמּסָ

...
ָמה ַלֲעׂשֹות?

ׁשֹוֲאלֹות ַהַחּיֹות.
כֹות ן ְמַהּלְ ּלָ ּכֻ
ִעם ִמְטִרּיֹות!

ָּפָרַׁשת ַתְזִריַע

קֹוִמיְקס

ַהִמילֹון ֶׁשִלי

runny nose – ֶלת ַנּזֶ
coughs – ֶעֶלת ּתַ ִמׁשְ

storm – ְסָעָרה
walks – כֹות ְמַהּלְ

ַטח, ּכֹל ַהיֹום ֲאִני ִמְתַאֵמן  ּבֶ
(practice) ַעל ֶזה. ה יֹוֵתר טֹוב! ְלָך ַהְרּבֵ יעּול ׁשֶ ַהׁשִ
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ִחיָדה

ָּפָרַׁשת ַתְזִריַע

ְּבִיְׂשָרֵאל

ל ָמֵגן ָדִוד  ָרֵאל ֵיׁש ַאְמּבּוַלְנס ׁשֶ ִיׂשְ ּבְ
ים חֹוִלים  ָאדֹום. ָהַאְמּבּוַלְנס לֹוֵקַח ֲאָנׁשִ

ְלֵבית ַהחֹוִלים.
ָמֵגן  ָאֵדל ִהיא ִמְתַנֶדֶבת (volunteer) ּבְ

ָרֵמִדיק  ָדִוד ָאדֹום. ִהיא עֹוֶבֶדת ִעם ַהּפָ
ה  (paramedic) יֹוִסי. יֹום ֶאָחד ִאיׁשָ

ת ַאְמּבּוַלְנס.  ר 101 ּוְמַבֶקׁשֶ ֶרת ַלִמְסּפָ ִמְתַקׁשֶ
ִהיא ְצִריָכה ָלֶלֶדת (to give birth). יֹוִסי ְוָאֵדל 

ָלה ְועֹוְזִרים ָלה ָלֶלֶדת ֶאת ַהִתינֹוק.  ִית ׁשֶ ַמִגיִעים ַלּבַ
ִאים  ָלל (usually) ֲאַנְחנּו ּבָ ֶדֶרְך ּכְ ָאֵדל אֹוֶמֶרת: "ּבְ

ים חֹוִלים ְמאֹוד אֹו ִלְתאּוַנת ְדָרִכים ַלֲאָנׁשִ
ֵמִחים. (traffic accident). ֲאָבל ַהיֹום ֲאַנְחנּו ׂשְ

ָעַזְרנּו ְלָהִביא ִתינֹוק ָחָדׁש ָלעֹוָלם".

ִמי ָיכֹול ַלֲעזֹור ִלי?

ֶטן. ּכֹוֶאֶבת ִלי ַהּבֶ

ּכֹוֵאב ִלי ַהָגרֹון, ְוַגם ָהאֹוְזַנִיים ּכֹוֲאבֹות ִלי.

ן. ּכֹוֶאֶבת ִלי ַהׁשֵ

ֶרֶגל. ַצע ּבָ ֵיׁש ִלי ּפֶ

רֹוֵפא ְיָלִדים

רֹוֵפא עֹור

רֹוְפַאת ַאף-אֹוֶזן-ָגרֹון

יַנִיים רֹוְפַאת ׁשִ
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ָּפָרַׁשת ְמצָֹרע: ִניָקיֹון  28
 .(get over an illness) ַמְבִריִאים ִמַמֲחָלה ים ׁשֶ ים ֲאָנׁשִ בּוַע ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים ָמה עֹוׂשִ ַהׁשָ
ְך ֵהם ְיכֹוִלים ַלְחזֹור  ָלֶהם ּוִמְתַרֲחִצים. ַרק ַאַחר ּכָ ָגִדים ׁשֶ ִסים (wash) ֶאת ַהּבְ ֵהם ְמַכּבְ

ָרֵאל. ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ַלַמֲחֶנה ׁשֶ

ָּפָרַׁשת ְמצָֹרע

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ְוִכֶּבס... ֶאת ְּבָגָדיו...
ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵהר.

ַוִּיְקָרא, ֶּפֶרק י"ד, ָּפסּוק ח'

ֲאִני לֹא אֹוֵהב ְלִהְתַרֵחץ! 
ֲאָבל ִלְפָעִמים ָצִריְך...

wash – ִּכֵּבס

will be pure – ְוָטֵהר
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ְמִׂשיָמה 

ִלְפָעִמים ֲאִני לֹא 
רֹוָצה ְלִהְתַרֵחץ, ֲאָבל 
ַאֲחֵרי ַהִמְקַלַחת ֲאִני 
ְך טֹוב!  ה ּכֹל ּכָ ַמְרִגיׁשָ

ָנִעים ִלְהיֹות ְנִקָייה 
ִריָאה. ְוַגם ּבְ

ִריא   ָהִאיׁש ּבָ
יו. ָלָמה הּוא   ַעְכׁשָ

ס ֶאת  ָצִריְך ְלַכּבֵ
ָגִדים ּוְלִהְתַרֵחץ? ַהּבְ

 .(ceremony) ֶזה ֶטֶקס
ָכה ַגם ָהִאיׁש ְוַגם  ּכָ
ָרֵאל יֹוְדִעים  ֵני ִיׂשְ ּבְ

ִריא: ֵאין עֹוד  הּוא ּבָ ׁשֶ
ַחְייַדִקים (germs) אֹו 
ל ַהַמֲחָלה. ִוירּוִסים ׁשֶ

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

ֵאיְך ִלְהיֹות ָנִקי? 

ַאֶתם ּכֹוְתִבים הֹוָראֹות:

ָער                                                                                                            ֶאת ַהׂשֵ

יַנִיים                                                                                                        ֶאת ַהׁשִ

ָגִדים                                                                                                          ֶאת ַהּבְ

ִנים                                                                                                            ֶאת ַהּפָ

ִסים            חֹוְפִפים            רֹוֲחִצים            ְמַצְחְצִחים ְנק ִמיִלים:        ְמַכְבּ ּבַ



118

ִׁשיר

ֲאִני רֹוֵחץ ָיַדִים
ִטיִדיְדל - ִדיְדל - ִדי

ַסּבֹון ּוַמִים ּבְ
ִטיִדיְדל - ִדיְדל - ִדי

ְכלּוְך ַמֵהר ַמֵהר ּבֹוֵרַח ְוַהּלִ
ֵמַח. ו ְוַגם ׂשָ ְוטֹוב ִלי טֹוב ַעְכׁשָ

י ֲאִני ָנִקי ּכִ
ֲאִני ָנִקי ּוְכׁשֶ

ֲאִני מֶֹתק.
 

ֲאִני רֹוֵחץ ַרְגַלִים
ִטיִדיְדל - ִדיְדל - ִדי

ַסּבֹון ּוַמִים ּבְ
ִטיִדיְדל - ִדיְדל - ִדי

ְכלּוְך ַמֵהר ַמֵהר ּבֹוֵרַח ְוַהּלִ
ֵמַח. ו ְוַגם ׂשָ ְוטֹוב ִלי טֹוב ַעְכׁשָ

י ֲאִני ָנִקי ּכִ
ֲאִני ָנִקי ּוְכׁשֶ

ֲאִני מֶֹתק.

ִים ּנַ ֲאִני ְמַצְחֵצַח ׁשִ
ִטיִדיְדל - ִדיְדל - ִדי

ָחה ּוַמִים ִמׁשְ ּבְ
ִטיִדיְדל - ִדיְדל - ִדי

ְכלּוְך ַמֵהר ַמֵהר ּבֹוֵרַח ְוַהּלִ
ֵמַח. ו ְוַגם ׂשָ ְוטֹוב ִלי טֹוב ַעְכׁשָ

י ֲאִני ָנִקי ּכִ
ֲאִני ָנִקי ּוְכׁשֶ

ֲאִני מֶֹתק.
 

א ִלי חֹוֶפֶפת ְוִאּמָ
ִטיִדיְדל - ִדיְדל - ִדי 

ֶאת ָהרֹאׁש, ְוַגם ׁשֹוֶטֶפת
ִטיִדיְדל - ִדיְדל - ִדי

ְכלּוְך ַמֵהר ַמֵהר ּבֹוֵרַח ְוַהּלִ
ֵמַח. ו ְוַגם ׂשָ ְוטֹוב ִלי טֹוב ַעְכׁשָ

י ֲאִני ָנִקי ּכִ
ֲאִני ָנִקי ּוְכׁשֶ

ֲאִני מֶֹתק.

ָּפָרַׁשת ְמצָֹרע

קֹוִמיְקס

א, ֲאִני לֹא ֵמִבין – ָלָמה ָצִריְך ָאָבק ָנִקי? ַאּבָ

ֲאִני ָנִקי
ן דֹור ְתָיה ּבֶ ַדּ

 (dust) יֹוָאב, ַנֵקה ֶאת ָהָאָבק
ה. ַבָקׁשָ ּבְ
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ִחיָדה

ָּפָרַׁשת ְמצָֹרע

ְּבִיְׂשָרֵאל

 (low) ַים ַהֶמַלח הּוא ַהָמקֹום ֲהִכי ָנמּוְך
ים  ם ֲאָנׁשִ ִאים ְלׁשָ ָנה ּבָ כֹל ׁשָ עֹוָלם. ּבְ ּבָ

ִמּכֹל ִמיֵני ְמִדינֹות. ֵהם ִמְתַרֲחִצים
ַים  י ּבְ ל ַים ַהֶמַלח. ָלָמה? ּכִ ַמִים ׁשֶ ּבַ

מֹו ְתרּוָפה  ֵהם ּכְ ַהֶמַלח ֵיׁש ִמיֵנָרִלים ׁשֶ
(medicine) ְלַמֲחלֹות.

ַים ַהֶמַלח ֵיׁש ּבֹוץ (mud) ְמיּוָחד.  ּבְ
ְמקֹום  ִמים ֶאת ַהּבֹוץ ַעל ַהגּוף ּבִ ׂשָ

ִריא ְמאֹוד ָלעֹור!  ַסּבֹון, ְוהּוא ּבָ
י  ַים ַהֶמַלח ָצִפים (float) ַעל ַהַמִים ּכִ ּבְ

ה ְמאֹוד ֶמַלח. ַמִים ַהְרּבֵ ֵיׁש ּבַ

ֶרז (faucet) ֶאָחד יֹוְצִאים ַמִים. ֵדי ְלִהְתַרֵחץ. ֲאָבל ַרק ִמּבֶ ָצִריְך ַמִים ּכְ

ֶרז:  ַסְמנּו ֶאת ַהּבֶ

 1 2
 3
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ָּפָרַׁשת ַאֲחֵרי מֹות: חּוִקים  29
ָרֵאל ַעל חּוִקים". ַאֲחֵרי ְיִציַאת ִמְצַרִים ֵני ִיׂשְ ר ִעם ּבְ ה: "ַדּבֵ ֱאלֹוִהים אֹוֵמר ְלמֹׁשֶ

ָלֶהם. ים ׁשֶ ים ַלַחִיים ַהֲחָדׁשִ ָרֵאל ֵהם ַעם. ֱאלֹוִהים נֹוֵתן ָלֶהם חּוִקים ֲחָדׁשִ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ְוָכָכה הּוא ְמַצֶווה:

ָּפָרַׁשת ַאֲחֵרי מֹות

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ֶאת ִמְׁשָּפַטי ַּתֲעׂשּו 
ְוֶאת ֻחּקַֹתי ִּתְׁשְמרּו 

ָלֶלֶכת ָּבֶהם.
ַוִּיְקָרא, ֶּפֶרק י"ח, ָּפסּוק ד'

my laws, rules – ִמְׁשָּפַטי, ֻחּקַֹתי

keep – ִּתְׁשְמרּו

follow them – ָלֶלֶכת ָּבֶהם

ָאסּור ֶלֱאכֹול 
ֶאת ַהֶגֶזר

ֶׁשל ַהָׁשֵכן 

ָצִריְך ָאסּור!

ַגם ֶזה חֹוק ֵמַהתֹוָרה?!
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ְמִׂשיָמה 

ָלנּו ֵיׁש חּוִקים ְמיּוָחִדים 
ל:  ָלנּו. ְלָמׁשָ ִית ׁשֶ ַלּבַ
ה מֹוָקה מּוָתר  ְלּבָ ַלּכַ

ֵנס ְלכֹל ַהֲחָדִרים,  ְלִהיּכָ
ֲאָבל ָאסּור ָלה ַלֲעלֹות 

ַעל ַהִמיטֹות.

ְלכֹל ַעם ֵיׁש חּוִקים.
יו  ָרֵאל ֵהם ַעְכׁשָ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ַעם ָחָדׁש, ֵואלֹוִהים נֹוֵתן 
ים. ָלֶהם חּוִקים ֲחָדׁשִ

ֵני ָהָאָדם  ֵיׁש חּוִקים ְלכֹל ּבְ
ל:  (people) ְוַהַעִמים, ְלָמׁשָ
ים, לֹא ִלְגנֹוב.  ַלֲעזֹור ַלֲאָנׁשִ
ְוֵיׁש חּוִקים ְמיּוָחִדים ְלַעם 

ת,  ּבָ מֹור ׁשַ ָרֵאל: ִלׁשְ ִיׂשְ
ֶפַסח. ֶלֱאכֹול ַמצֹות ּבְ

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

ְנק ִמיִלים: ּבַ

יעּור ׁשִ ר ּבַ ִלים ַאֲחֵרי ָהֲארּוָחה              לֹא ְלַדּבֵ לֹא ִלְצעֹוק              ִלְרחֹוץ ּכֵ

יב ַלמֹוָרה  מֹור ַעל ַהִניָקיֹון                 ְלַסֵדר ֶאת ַהִמיָטה                ְלַהְקׁשִ ִלׁשְ

ֵאיֶזה חֹוק ֲהִכי ַמְתִאים ַלָמקֹום ַהֶזה?
ְנק ַהִמיִלים ְלִפי ַהְמקֹומֹות. ַסְדרּו ֶאת ַהִמיִלים ִמּבַ

ִית יָתהַלּבַ ְלכֹל ָמקֹוםַלּכִ
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ִׁשיר

ה ּטָ ָצִריְך ָלקּום ֵמַהּמִ
ָצִריְך ִלְגמֹר ֶאת ַהֲחִביָתה.

ִים. ּנַ ָצִריְך ְלַצְחֵצַח ׁשִ

ר, ּפֵ ָצִריְך ְלִהְסּתַ
ֵהר, ָצִריְך ְלִהּזָ

ֳהַרִים. ּצָ ָצִריְך ָלנּוַח ּבַ

ָצִריְך ְלִהְתַרֵחץ,
ץ, ָצִריְך ְלִהְתַאּמֵ

עּוִרים. ָצִריְך ְלָהִכין ׁשִ

ר ֶאת ַהֶחֶדר, ָצִריְך ְלַסּדֵ
ֶפר, ָצִריְך ַלֲעטֹף ֶאת ַהּסֵ

קֹול ַההֹוִרים. ֹמַע ּבְ ָצִריְך ִלׁשְ

ָצִריְך ִלְלֹעס ְלַאט ְלַאט,
ָצִריְך ִלְהיֹות ֶנְחָמד,

ה יֹוֵצא. יד ְלָאן ַאּתָ ּוְלַהּגִ

ָצִריְך ְוָצִריְך.
י -  ִהְצָטַרְכּתִ ּוֵמרֹב ׁשֶ

י  ַכְחּתִ ָבר ׁשָ ּכְ
ָמה ֲאִני רֹוֶצה.

ַהָּצִרי ַהֶּזה 
ֶפן ִמיִלים: ְיהֹוָנָתן ּגֶ

ַלַחן: יֹוִני ֶרְכֵטר

ָּפָרַׁשת ַאֲחֵרי מֹות

קֹוִמיְקס

י -   ְכּתִ
ָצִריְך...

ָאסּור ַלֲעׂשֹות ַרַעׁש 
ִנים! ר ֲאַנְחנּו ְיׁשֵ ֲאׁשֶ ּכַ

ִנים!ֲאָבל ֵאיְך ַאֶתם יֹוְדִעים?!  ...ַאֶתם ְיׁשֵ
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ִחיָדה

ָּפָרַׁשת ַאֲחֵרי מֹות

ְּבִיְׂשָרֵאל

ֵאין  ָרֵאל ֵיׁש חּוִקים ְמיּוָחִדים ׁשֶ ִיׂשְ ּבְ
ָרֵאל  י ִיְשׂ עֹוָלם ּכִ ְמִדינֹות ֲאֵחרֹות ּבָ ּבִ

ָמה  ִהיא ְמִדיָנה ְיהּוִדית. ִהֵנה ּכַ
דּוְגָמאֹות:

ַסח. ַחג ַהּפֶ ָאסּור ִלְמּכֹור ָחֵמץ ּבְ  •
ת. ּבָ יֹום ַהְמנּוָחה הּוא ׁשַ  •

ְלֶחְבַרת "ֶאל ָעל" ָאסּור ָלטּוס 
ָבֵתי ַהחֹוִלים ּוַבָצָבא ֵיׁש  ת, ּבְ ּבָ ׁשַ ּבְ

ת", ְוָצִריְך ִלְסגֹור ֶאת  ּבָ "תֹוָרנּות ׁשַ
רֹוב ַהֲחנּויֹות. 

ל ַהְמִדיָנה ֵהן ִעְבִרית ַוֲעָרִבית. ְלִפי ַהחֹוק  ִמיֹות (official) ׁשֶ פֹות ָהִרׁשְ ַהׂשָ  •
ה ְמקֹומֹות  ַהְרּבֵ ִעְבִרית, ֲאָבל ּבְ ָלִטים (signs) ְצִריִכים ִלְהיֹות ּבְ ָרֵאל, ּכֹל ַהׁשְ ִיׂשְ ּבְ

ֲעָרִבית ּוְבַאְנְגִלית. ָלִטים ּבַ ֵיׁש ַגם ׁשְ

א (hide) ּפֹה? ֵאיֶזה חֹוק ֵמַהתֹוָרה ִמְתַחּבֵ

ַתב ַהְסָתִרים, ְוַגלּו ֶאת ַהחֹוק: ְתרּו ֶאת ּכְ ּפִ

           ב =     ד =     ח=     מ=     ק=     ר=     ש=     ת=

ָמה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ְלִפי ַהחֹוק ַהֶזה?                                                               

א

ב

ְְִִֶֶַָ
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ָּפָרַׁשת ְקדִֹׁשים: ְוָהַדְרָּת ְּפֵני ָזֵקן 30
ל ִאים ׁשֹוִנים ׁשֶ נֹוְשׂ ה ִמְצוֹות. ַהִמְצוֹות ֵהן ּבְ ה ַהזֹאת ַהתֹוָרה ְמַלֶמֶדת ַהְרּבֵ ָרׁשָ ּפָ ּבַ
ֵקר, לֹא ִלְגנֹוב. ַהיֹום ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ל: ֶלֱאהֹוב ֶאת ֶהָחֵבר, לֹא ְלׁשַ ַהַחִיים, ְלָמׁשָ

ים ְזֵקִנים. ד ֲאָנׁשִ ִמְצָווה ַאַחת – ְלַכּבֵ

ָּפָרַׁשת ְקדֹוִׁשים

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ִמְּפֵני ֵׂשיָבה ָּתקּום

ְוָהַדְרָּת ְּפֵני ָזֵקן.
ַוִיְקָרא, ֶּפֶרק י"ט, ָּפסּוק ל"ב

when you meet  – ִמְּפֵני

an old person – ֵשׂיָבה

respect – ָהַדְרָּת

ֵאיזֹו ַיְלָדה ֶנְחָמָדה!
א ָצב. ַגם ֲאִני נֹוֵתן ָמקֹום ְלַסּבָ
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ְמִׂשיָמה 

ד ֶאת  ַגם ֲאִני ְמַכּבֵ
ר  ֲאׁשֶ ָסְבָתא. ּכַ

ָאה ְלַבֵקר,  ִהיא ּבָ
ֵחק  ר ּוְמׂשַ ֲאִני ְמַדּבֵ

ִאָתה ְולֹא רֹוֶאה 
ֵטֵלִוויְזָיה.

ַהתֹוָרה ְמַלֶמֶדת אֹוָתנּו 
ר ֲאַנְחנּו  ֲאׁשֶ ָלקּום ּכַ

ַעם,  רֹוִאים ָאָדם ָזֵקן. ּפַ
ִנים, ֶזה ָהָיה  ה ׁשָ ִלְפֵני ַהְרּבֵ
בֹוד. ַהיֹום לֹא  ל ּכָ ִסיָמן ׁשֶ

ים ֶאת ֶזה. ְך עֹוׂשִ ּכֹל ּכָ

 ֲאִני ַדְווָקא 
ָקָמה ְלָאָדם ָזֵקן 
ָכה  אֹוטֹוּבּוס. ּכָ ּבָ

ֶדת אֹותֹו. ֲאִני ְמַכּבֶ

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

ִטים ַהַמְתִאיִמים: ּפָ ִדים ְזֵקִנים? ַסְמנּו  ְלַיד ַהִמׁשְ ֵאיְך עֹוד ְמַכּבְ

   רֹוִאים ִאָתם ֵטֵלִוויְזָיה.

   עֹוְזִרים ָלֶהם.

א ְוֶאת ָסְבָתא.    ְמַבְקִרים ֶאת ַסּבָ

   הֹוְלִכים ְלֵבית ַהֵסֶפר.

ָלֶהם. יִבים ַלִסיּפּוִרים ׁשֶ    ַמְקׁשִ

ֲחִקים ִעם ֲחֵבִרים.    ְמַשׂ
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אֹוָמנּות

ה ְזֵקָנה.  ִציּור רֹוִאים ִאיׁשָ ּבַ
ָער ָאפֹור. ִנים ִעם ְקָמִטים ְוׂשֵ ֵיׁש ָלה ּפָ

ֵני ְדָבִרים נֹוָסִפים ְתבּו ׁשְ ּכִ
ִציּור: ה ּבַ ַעל ָהִאיׁשָ

                                                        .1

                                                        .2

ֵמָחה אֹו ֲעצּוָבה? ֵאיְך ַאֶתם  יֹוְדִעים?                                                           ה ׂשְ ָהִאיׁשָ  •
 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

ט: ּפָ ִלימּו ֶאת ַהִמׁשְ רּו ִעם ָחֵבר ְוַהׁשְ ַדּבְ  •
ֶבת ַעל                                                                         ה ַהְזֵקָנה חֹוׁשֶ אּוַלי ָהִאיׁשָ  

                                                                                                                                  
 

                                                                                                                                  

ָּפָרַׁשת ְקדֹוִׁשים

ַצֶייֶרת: ֵמִמי ְגִריְנִפיְלד

ִאיָׁשה ְזֵקָנה
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ִחיָדה

ָּפָרַׁשת ְקדֹוִׁשים

ְּבִיְׂשָרֵאל

ִדים  עֹוָלם ְמַכּבְ ה ְמקֹומֹות ּבָ ַהְרּבֵ ּבְ
ים ְזֵקִנים  ְונֹוְתִנים ָלֶהם ָמקֹום  ֲאָנׁשִ

ֶבת. ַרּכֶ אֹוטֹוּבּוס אֹו ּבָ ֶבת ּבָ ָלׁשֶ
ָרֵאל  ִיׂשְ אֹוטֹוּבּוִסים ּבְ ֲאָבל ַרק ּבָ

סּוק ֵמַהתֹוָרה! תּוב ּפָ ּכָ
בּוַע  ת ַהׁשָ ָפָרׁשַ תּוב ּבְ סּוק ָכּ ַהּפָ

קּום". יָבה ָתּ ֵני ׂשֵ ָלנּו: "ִמּפְ ׁשֶ

ל ָאָדם ָזֵקן. ִלְפֵניֶכם ִציּור ׁשֶ
ֵאיזֹו ְצָלִלית ַמְתִאיָמה ַלִציּור?

דגב א
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ָּפָרַׁשת ֱאמֹר: ַׁשָּבת ַּבִמְׁשָּפָחה ֶׁשִלי  31
ים ְמָלאָכה,  ים עֹוְבִדים, עֹוׂשִ ה ָיִמים ָהֲאָנׁשִ יׁשָ ת. ׁשִ ּבָ ה ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים ַעל ַהׁשַ ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ים ּכֹל ְמָלאָכה.  ָלֶהם. ֵהם לֹא עֹוׂשִ ת ֵהם ָנִחים ֵמָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ּבָ ּוְבׁשַ

ָּפָרַׁשת ֱאמֹר

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה

ִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון... ּוַבּיֹום ַהּׁשְ
ָּכל ְמָלאָכה א ַתֲעׂשּו.

ַוִיְּקָרא, ֶּפֶרק כ"ג, ָּפסּוק ג'

work – ְמָלאָכה

 a day of rest – ַׁשָּבתֹון

ת! ּבָ ַגם ֲאִני רֹוֶצה ׁשַ



129 ָּפָרַׁשת ֱאמֹר

ְמִׂשיָמה 

ַוֲאִני אֹוֵהב ֶאת 
ת  ּבָ ׁשַ י ּבְ ת ּכִ ּבָ ַהׁשַ

ר ַלֲעׂשֹות  ֶאְפׁשָ
ְדָבִרים ְמיּוָחִדים. 

ל  ֲאַנְחנּו ְלָמׁשָ
ְמַטְייִלים.

בּוַע ֲאַנְחנּו  ּכֹל ַהׁשָ
עֹוְבִדים: ַההֹוִרים 
הֹוְלִכים ָלֲעבֹוָדה 

ְוַהְיָלִדים ְלֵבית 
ת  ּבָ ׁשַ ַהֵסֶפר ְוַלַגן. ּבְ

ֲאַנְחנּו ָנִחים!

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

ֲאִני אֹוֶהֶבת ֶאת 
י ֶזה ַהְזַמן  ת ּכִ ּבָ ַהׁשַ

ָחה.  ּפָ ִלְהיֹות ִעם ַהִמׁשְ
ר  ִית, ְוֶאְפׁשָ ּבַ ּכּוָלם ּבַ
ַלֲעׂשֹות ְדָבִרים ַיַחד.

ת. ּבָ ׁשַ ים ְדָבִרים ֲאֵחִרים ּבְ ָחה עֹוׂשִ ּפָ כֹל ִמׁשְ ּבְ
ת. ּבָ ׁשַ ָלֶכם ּבְ ָחה ׁשֶ ּפָ ים ִעם ַהִמׁשְ ַאֶתם עֹוׂשִ ה ְדָבִרים ׁשֶ לֹוׁשָ ְתבּו ׁשְ ּכִ

ַצְיירּו ִציּור ַמְתִאים.

                                     3                                          2                                          1  
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ִׁשיר

ָּפָרַׁשת ֱאמֹר

קֹוִמיְקס

 (practicing) ֲאִני ִמְתַאֶמֶנת
ת... ּבָ ׁשַ י ִמְצָווה ָלנּוַח ּבְ ָלנּוַח ּכִ ּבְ

ֲאִני עֹוֶזֶרת 
ְלַסֵדר.

ֲאִני עֹוֵזר 
ל. ֲאִני עֹוֶזֶרת ְלַבׁשֵ

ִלים. טֹוף ּכֵ ִלׁשְ

ים  ָמה ַאֶתם עֹוׂשִ
ת? ּבָ ִלְכבֹוד ׁשַ

ָּבת? ִמי אֹוֵהב ֶאת ַהּׁשַ
ִמיִלים: ֵאהּוד ָמנֹור

ה ן מֹׁשֶ ַלַחן: ָרִפי ּבֶ

ת? ָבּ ִמי אֹוֵהב ֶאת ַהַשּׁ
א! א ְוַאָבּ ִאָמּ

ת? ָבּ ִמי אֹוֵהב ֶאת ַהַשּׁ
א! ָסְבָתא ְוַסָבּ

ת? ָבּ ִמי אֹוֵהב ֶאת ַהַשּׁ
. ה ְוַאְתּ ֲאִני, ַאָתּ

ְמַעט! ל ָהעֹוָלם ִכּ ָכּ
ת? ָבּ ל יֹום ַשׁ ה לֹא ָכּ ָאז ָלָמּ
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ִחיָדה

ָּפָרַׁשת ֱאמֹר

ְּבִיְׂשָרֵאל

ת ִהיא יֹום ְמנּוָחה.  ּבָ ָרֵאל ׁשַ ִיׂשְ ּבְ
ֶבת,  ת ֵאין אֹוטֹוּבּוִסים ְוֵאין ַרּכֶ ּבָ ׁשַ ּבְ
ית ֵסֶפר, ְורֹוב ַהֲחנּויֹות  ֵאין ַגן אֹו ּבֵ

ְסגּורֹות. 
ים  ה ֲאָנׁשִ ים? ַהְרּבֵ ָמה ּכּוָלם עֹוׂשִ

ים  ָאֶרץ. ֵיׁש ֲאָנׁשִ ְמַטְייִלים ּבָ
ת. ּבָ אֹוְכִלים ַיַחד ְסעּוַדת ׁשַ ׁשֶ

ֶנֶסת.  הֹוְלִכים ְלֵבית ַהּכְ ים ׁשֶ ֵיׁש ֲאָנׁשִ
לֹום!  ת ׁשָ ּבָ ְרחֹוב, אֹוְמִרים לֹו: ׁשַ הּו ּבָ ים ִמיׁשֶ ר ּפֹוְגׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ

ֶבת נֹוַסַעת  בּוַע ָהַרּכֶ ת. ּכֹל ַהׁשָ ּבָ ׁשַ ַלִים ּבְ ירּוׁשָ ְתמּוָנה רֹוִאים ֶאת ְרחֹוב ָיפֹו ּבִ ּבַ
ִביש. ר ָלֶלֶכת ַעל ַהּכְ ת ֶאְפׁשָ ּבָ ׁשַ ְרחֹוב, ֲאָבל ּבְ ּבָ

ת ּבָ ִתְפזֹוֶרת ׁשַ
ת.  ָבּ ל ַשׁ ִתְפזֹוֶרת ִמיִלים ׁשֶ ִמְצאּו ּבַ

ההָחּונְמַי

ֵנִרּכִַקֶנגִי

רהָחּורֲאן

ֹוֵסֹולּויִט

תהּפַָמתצג

ֲאתׁשּודיִק

ַהִמיִלים:

ֵנרֹות

ִקידּוש

ה ַמּפָ

ֲארּוָחה

ִטיּול

ַיִין

ְמנּוָחה



132

ָּפָרַׁשת ְּבַהר ִסיַני: ַלֲעזֹור ְלִמיֶׁשהּו ַאֵחר 32
ין  ה חּוִקים ּבֵ ל ִמיֵני ִמְצוֹות ְוחּוִקים. ֵיׁש ַהְרּבֵ ָרֵאל ּכָ ֵני ִיׂשְ ה ֱאלֹוִהים ְמַצֶווה ַעל ּבְ ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ים ֲאֵחִרים, ּוִבְמיּוָחד  ָאָדם ַלֲחֵברֹו. ַהחּוִקים ָהֵאֶלה אֹוְמִרים ָלנּו: ָצִריְך ַלֲעזֹור ַלֲאָנׁשִ
 .(poor) ָלֲעִנִיים

ָּפָרַׁשת ְּבַהר ִסיַני

ַהִמילֹון ֶׁשִלי

ְוִכי ָימּו ָאִחי... ְוֶהֱחַזְקָּת ּבֹו...
 .ֵּגר ְותֹוָׁשב ָוַחי ִעָּמ

ַוִיְקָרא, ֶּפֶרק כ"ה, ָּפסּוק ל"ה

ֲאִני ְיכֹוָלה ָלֵתת 
ְלָך ֲעבֹוָדה.

ת ָלה ֵמָאָדם ַאֵחר!  ְך ִאְכּפַ ּכֹל ּכָ
הּו... ַגם ֲאִני רֹוֶצה ַלֲעזֹור ְלִמיׁשֶ

will be poor – ָימּו

help him – ְוֶהֱחַזְקָּת

 people who haveֵּגר ְותֹוָׁשב – 
 become Jewish or people
who are not Jewish



133 ָּפָרַׁשת ְּבַהר ִסיַני

ְמִׂשיָמה 

ִלי ֶיֶלד  יָתה ׁשֶ ּכִ ֵיׁש ּבַ
ֵאין לֹו ִאיָמא. ֲאַנְחנּו  ׁשֶ

א  ַמְזִמיִנים אֹותֹו ְוֶאת ַאּבָ
ת  ּבָ לֹו ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהׁשַ ׁשֶ

ָכה  ָלנּו. ּכָ ָחה ׁשֶ ּפָ ִעם ַהִמׁשְ
ֲאַנְחנּו עֹוְזִרים ָלֶהם.

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

ַגם ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ַלֲעזֹור!
ט: ּפָ ִלים (to complete) ּכֹל ִמׁשְ ֵדי ְלַהׁשְ ִמיָלה ַהַמְתִאיָמה ּכְ ֲחרּו ּבַ ַבּ

ֲאַנְחנּו ְצִריִכים 
ַלֲעזֹור ְלכֹל 

ְמיּוָחד  ֶאָחד, ּבִ
ים  ַלֲאָנׁשִ

ָלנּו. ְקִהיָלה ׁשֶ ּבַ

ַהתֹוָרה אֹוֶמֶרת ָלנּו: ִאם 
הּו ָעִני,  ַאֶתם רֹוִאים ִמיׁשֶ
ַאֶתם ְצִריִכים ַלֲעזֹור לֹו. 

ַאֶתם ְיכֹוִלים ָלֵתת לֹו 
ֶסף, ֲארּוָחה אֹו ֲעבֹוָדה. ּכֶ

ִלי ָעצּוב. ָאח ׁשֶ

ֲאִני ָיכֹול/ֲאִני ְיכֹוָלה −                                                                                                     

אֹוטֹוּבּוס. ה ְזֵקָנה עֹוֶמֶדת ּבָ ִאיׁשָ

ֲאִני ָיכֹול/ֲאִני ְיכֹוָלה −                                                                                        

ב ְלַבד. ִכיֵסא ַגְלַגִלים (wheelchair) יֹוׁשֵ ֶיֶלד ּבְ

ֲאִני ָיכֹול/ֲאִני ְיכֹוָלה −                                                                                     

1

2

3

ֵלגֹו. ֵחק ַיַחד ִאתֹו ּבְ ק אֹותֹו.          ְלׂשַ ִלי.          ְלַחּבֵ יֵסא ׁשֶ  ָלֵתת ָלה ֶאת ַהּכִ
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ִסיּפּור

ָּפָרַׁשת ְּבַהר ִסיַני

קֹוִמיְקס

ִסיּפּור ָיָׁשן
יְנֵדר י ִציָלה ּבִ ִעיּבּוד ַעל ּפִ

ה. דּור ּוְבָיָדה ּבּוּבָ ַיְלָדה ְקַטָנה ָרָצה ַאַחר ּכַ
ב ְלַבדֹו ַעל ַסְפָסל. ְתאֹום ִהיא רֹוָאה ִאיׁש יֹוׁשֵ ּפִ

ת ֵאָליו ַהַיְלָדה ְואֹוֶמֶרת:  ִניֶגׁשֶ
ה". "ִאיׁש, ָלָמה ַאָתה ָעצּוב? ַקח ֶאת ַהּבּוּבָ

ָהִאיׁש לֹא רֹוֶצה.
ת ַהַיְלָדה, דּור", ְמַבֶקׁשֶ "ָאז ַקח ֶאת ַהּכַ

דּור לֹא רֹוֶצה. ְוָהִאיׁש ַגם ֶאת ַהּכַ
ַרח ָקָטן. נֹוֶתֶנת לֹו ַהַיְלָדה ּפֶ

ַרח, ְמַחֵייְך ְואֹוֵמר: "תֹוָדה". לֹוֵקַח ָהִאיׁש ֶאת ַהּפֶ

ע, ַאָתה ַמֲעִתיק ִמָדִניֵאל? ְצִריִכים ַלֲעזֹור. ַהִמְבָחן ֱאִליׁשָ ָלַמְדנּו ׁשֶ
ה, ָאז ָדִניֵאל עֹוֵזר ִלי. ָקׁשֶ ְתאֹום?! ָמה ּפִ
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ִחיָדה

ָּפָרַׁשת ְּבַהר ִסיַני

ְּבִיְׂשָרֵאל

ֶסף ִלי ָלֵתת ּכֶ ַלֲעזֹור ּבְ
ֶסף  ים ּכֶ ֲעמֹוִנים" (in an organization called Bells) לֹא נֹוְתִנים ַלֲאָנִשׁ ִאְרגּון "ּפַ ּבָ

ים ֵאיְך ִלְמצֹוא ֲעבֹוָדה, ְוַגם ָמה  ֲאָבל עֹוְזִרים ָלֶהם. ֵאיְך? ְמַלְמִדים ֶאת ָהֲאָנִשׁ
ִהְתַנְדבּות ֶסף. ַוֲהִכי ָחׁשּוב: ַהּכֹול ּבְ ה ּכֶ ר ֵאין ַהְרּבֵ ֲאׁשֶ ר ַלֲעׂשֹות ּכַ ֶאְפׁשָ

ִחיָנם! ֶזה לֹא עֹוֶלה  (by volunteers), ּבְ
ֶסף. ָלֶהם ּכֶ

ת  ּבָ ׁשַ ֲעמֹוִנים" ֵיׁש ַרְעיֹון: ּבְ ָלִאְרגּון "ּפַ
ַהר" ּכּוָלם  בּוַע "ּבְ ת ַהׁשָ ָרׁשַ ל ּפָ ׁשֶ

ְיכֹוִלים ִלְלמֹוד ֵאיְך ַלֲעזֹור ַלֲעִנִיים.

ה רֹוָצה ַלֲעזֹור ָלִאיׁש ְוָלֵתת לֹו ֲעבֹוָדה. ָהִאיׁשָ
ה. ִעְזרּו ָלִאיׁש ִלְמצֹוא ֶאת ַהֶדֶרְך ֶאל ָהִאיׁשָ

ב

ג

א
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"...   "

ָּפָרַׁשת ְּבֻחּקַֹתי: ִאם... ָאז... 33
תֹוָרה, ָאז ֲאִני נֹוֵתן  ָרֵאל: "ִאם ַאֶתם ׁשֹוְמִרים ֶאת ַהחּוִקים ּבַ ֱאלֹוִהים אֹוֵמר ְלַעם ִיׂשְ

ָנה". ׁשָ ְזַמן ַהַמְתִאים ּבַ ם ּבַ ָלֶכם ֶגׁשֶ
תֹוָרה: תּוב ּבַ ָכה ֶזה ּכָ ּכָ

ָּפָרַׁשת ְּבֻחּקַֹתי

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו

ְוֶאת ִמְצֹוַתי ִּתְׁשְמרּו...
ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם

ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה
ֶדה ִיֵּתן ִּפְריֹו. ְוֵעץ ַהּׂשָ

ַוִיְּקָרא, ֶּפֶרק כ"ו, ְּפסּוִקים ג'-ד'

ָאז ִאם ֲאִני ִמְתַנֵהג ָיֶפה, 
ם?   יֹוֵרד ֶגׁשֶ

my laws – ְּבֻחּקַֹתי

rain – ִגְׁשֵמיֶכם

   in its season (in Israel) – ְּבִעָּתם

  its produce – ְיבּוָלּה

its fruit – ִּפְריֹו



137 ָּפָרַׁשת ְּבֻחּקַֹתי

ְמִׂשיָמה 

ל,  י ַהְתַנאי עֹוֵזר. ְלָמׁשָ ּכִ
ִלי אֹוֵמר ִלי:  א ׁשֶ ַאּבָ

יעּוֵרי  ה ׁשִ "ִאם ַאְת עֹוׂשָ
ְך ֲאַנְחנּו  ִית, ָאז ַאַחר ּכָ ּבַ
ְמִכיִנים ַיַחד עּוָגה". ָאז 
ה אֹוָתם ַמֵהר! ֲאִני עֹוׂשָ

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

יִרי: יָרה ְלׁשִ ָדָנה ַמְסּבִ
טּור א'). ִטים ּבְ ּפָ טּור ב' ַלִמׁשְ ִטים ּבְ ּפָ ַקו ֶאת ַהִמׁשְ רּו ּבְ  (ַחּבְ

ָאז...ִאם...

לֹו.ֲאִני ְמַסֶדֶרת ֶאת ַהֶחֶדר דּור ׁשֶ ּכַ ֵחק ּבַ הּוא נֹוֵתן ִלי ְלׂשַ

יִבים ַלמֹוָרה אְרק.ַמְקׁשִ ה ִלי (lets me) ָלֶלֶכת ַלּפַ ִאיָמא ַמְרׁשָ

ִלי ֵסֶפר ׁשֶ ָקה.ֲאִני נֹוֶתֶנת ְלָדִני ִלְקרֹוא ּבַ ִלים ַמְדּבֵ ְמַקּבְ

ן, ֲאָבל ִאם ֱאלֹוִהים  ּכֵ
ְמַצֶווה – ַחָייִבים ַלֲעׂשֹות. 

ֶזה ָלָמה ָצִריְך ְתַנאי ּכָ
 :(a condition like this)

ִאם... ָאז...?

ֶזה ַדְווָקא ַרְעיֹון 
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ טֹוב. ִאם ּבְ

ׁשֹוְמִרים ֶאת  ַהחּוִקים 
ְוֶאת ַהִמְצוֹות ֵמַהתֹוָרה, 

ָאז ֱאלֹוִהים נֹוֵתן ָלֶהם 
ם. ָדָבר ָחׁשּוב – ֶגׁשֶ

אּוף!!!
ה "ִאם... ָאז...".  ְך ַהְרּבֵ ּכֹל ּכָ

ֶלת! ָבר ְמבּוְלּבֶ ֲאִני ּכְ

ָדָנה יִרי ׁשִ

ָעָיה? ָמה ַהּבְ

ב' א'
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ִׁשיר

ָּפָרַׁשת ְּבֻחּקַֹתי

קֹוִמיְקס

ַהּיֹוֶרה 
ִרין ִמיִלים: ְיִחיֵאל ַהייְלּפֶ

ַלַחן: יֹוֵאל ָאְנֶגל

ַמִים ָ ם, ִמּשׁ ׁשֶ ם, ּגֶ ׁשֶ ּגֶ
ִים קֹול ֲהמֹון ִטּפֹות ַהּמַ

ִטיף-ִטיף-ַטף! ִטיף-ִטיף-ַטף!
ף! ף ֶאל ּכַ ַמֲחאּו ּכַ

ִטיף-ַטף, ִטיף-ַטף
ִטיף-ִטיף-ַטף, ִטיף-ִטיף-ַטף

ף! ף ֶאל ּכַ ַמֲחאּו ּכַ

ִאיָמא אֹוֶמֶרת ִלי:
"ִאם ַאָתה ְמַסֵדר ֶאת ַהֶחֶדר,

ל ַהְפָתָעה". ָאז ַאָתה ְמַקּבֵ
ָלָגן (mess) ֵיׁש ִלי ַרְעיֹון! ה ּבָ כֹל יֹום ֲאִני עֹוׂשֶ ּבְ

ְך ֲאִני ְמַסֵדר אֹותֹו. ֶחֶדר, ְוַאַחר ּכָ ּבַ
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ָּפָרַׁשת ְּבֻחּקַֹתי

ְּבִיְׂשָרֵאל

ה ֲאַגִמים  ה ַמִים, ְוַגם ֵאין ַהְרּבֵ ָרֵאל ֵאין ַהְרּבֵ ִיׂשְ ּבְ
ם ָחׁשּוב  ּוְנָחִלים (lakes and streams). ָלֵכן ַהֶגׁשֶ

יֶנֶרת. ם ַמִגיַע ַלּכִ ה ֶגׁשֶ ְמאֹוד. ַהְרּבֵ
ל ַמִים ְמתּוִקים, ָהֲאַגם ֲהִכי  יֶנֶרת ִהיא ֲאַגם ׁשֶ ַהּכִ

ָרֵאל! ִיׂשְ ָגדֹול ּבְ
ם  ָמה ֶגׁשֶ ם? ּכַ כֹל חֹוֶרף ּכּוָלם ׁשֹוֲאִלים: יֹוֵרד ֶגׁשֶ ּבְ

יֶנֶרת? ּכִ ָמה ַמִים ֵיׁש ּבַ יֹוֵרד? ּכַ
ֵמִחים! יֶנֶרת עֹוִלים, ּכּוָלם ׂשְ ּכִ ר ַהַמִים ּבַ ֲאׁשֶ ּכַ

ֶסל הּוא  יֶנֶרת. ַהּפֶ ֶסל ְלַיד ַהּכִ ְתמּוָנה רֹוִאים ּפֶ ּבַ
ֶסל ֵיׁש ָמָסְך (screen) ָקָטן. יֶנֶרת. ַעל ַהּפֶ ל ַהִכּ צּוָרה ׁשֶ ּבַ

יֶנֶרת. ּכִ יו ּבַ ָמה ַמִים ֵיׁש ַעְכׁשָ ָמָסְך רֹוִאים ּכַ ּבַ

ירֹות ַרק ֵמֵעץ ֶאָחד. ִהיא רֹוָצה  ם. ִמיַכל ְיכֹוָלה ִלְקטֹוף ּפֵ ה ֶגׁשֶ ָנה יֹוֵרד ַהְרּבֵ ַהׁשָ
ירֹות. ֵאיֶזה ֵעץ ִהיא ּבֹוֶחֶרת? ה ּפֵ ִלְקטֹוף ֲהִכי ַהְרּבֵ

ב

דג

א

  

ָּפָרׁש

ִסַיְמנּו ִלְקרֹוא ֶאת חּוַמׁש ַוִיְּקָרא – ֲחַזק, ֲחַזק ְוִנְתַחֵזק!
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ָּפָרַׁשת ַּבִמְדָּבר: ֵסֶדר ְוִאְרגּון 34
ר, ֵהם ָהְלכּו ְוָעְצרּו, ָהְלכּו ְוָחנּו (ָעׂשּו ַמֲחֶנה).  ִמְדּבָ ָרֵאל ָהיּו ּבַ ֵני ִיׂשְ ּבְ ְזַמן ׁשֶ ּבִ

מֹור ַעל ַהֵסֶדר – ּכֹל ֶאָחד הֹוֵלְך  ים הֹוְלִכים ַיַחד, ֵהם ְצִריִכים ִלׁשְ ה ֲאָנׁשִ ְך ַהְרּבֵ ּכֹל ּכָ ׁשֶ ְכּ
לֹו.  ֶבט ׁשֶ לֹו, ִעם ַהׁשֵ ָחה ׁשֶ ּפָ ּכֹל ַהְזַמן ִעם ַהִמׁשְ

ֶרת: ַהתֹוָרה ְמַסּפֶ

ָּפָרַׁשת ַּבִמְדָּבר

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבאֹתֹת 

ְלֵבית ֲאבָֹתם
ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

ַּבִמְדָּבר, ֶּפֶרק ב', ָּפסּוק ב'

with the sign – ְבאֹתֹת

of their family – ְלֵבית ֲאבָֹתם

will camp – ַיֲחנּו

ְמַעְנֵיין ֵאיפֹה 
ים... ֶבט ַהַצּבִ ׁשֵ

ְראּוֵבן

ר ָאׁשֵ
ַנְפָתִלי

ְמעֹון ׁשִ

ָדן

ֵלִוי

ְיהּוָדה שָכר ִיׂשָ

ְזבּולּון

ָגד

ֶאְפַרִים
ה ְמַנׁשֶ

ְנָיִמין ּבִ

ַהָׁשבּוַע ֲאַנְחנּו ַמְתִחיִלים ֶאת חּוַמׁש ַּבִמְדָּבר
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ְמִׂשיָמה 

ִלי ָצִריְך  ָארֹון ׁשֶ ַגם ּבָ
מֹור ַעל ֵסֶדר! ִאם  ִלׁשְ

ָגִדים  ם ֶאת ַהּבְ ֲאִני לֹא ׂשָ
ָלֶהם, ָאז ֲאִני  ָמקֹום ׁשֶ ּבַ

לּום. לֹא מֹוֵצא ּכְ

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

לֹו. ָמקֹום ׁשֶ ים ּכֹל ָדָבר ּבַ ָלָגן! ִעְזרּו ְלָדִני ָלׂשִ ל ָדִני ֵיׁש ּבָ ִית ׁשֶ ּבַ ּבַ

מֹור  ָחׁשּוב ְמאֹוד ִלׁשְ
ָכה ּכֹל  ַעל ַהֵסֶדר! ּכָ

ֶאָחד יֹוֵדַע ֵאיפֹה 
לֹו.  ָחה ׁשֶ ּפָ ַהִמׁשְ

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ר ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ
ן  ּכָ חֹוִנים, ַהִמׁשְ

ֶאְמַצע ַהַמֲחֶנה, ּבְ
ָבִטים ְוָכל ַהׁשְ

ן, ּכָ ִמָסִביב ַלִמׁשְ
ְלִפי ֵסֶדר ָקבּוַע.

ָגִדים ֲארֹון ּבְ
ְמָקֵרר

ָחִקים ֲארֹון ִמׂשְ

דּורָחָלבחּוְלָצה ּכַ ִיים ַגְרּבַ יִצים ּבֵ ה ּבּוּבָ
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ִמְדָרׁש

ָּפָרַׁשת ַּבִמְדָּבר

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
a kind of plant – דּוָדִאים

אּוִרים ְותּוִמים –

ship – ְסִפיָנה

 

a breastplate with gems worn by the priests
deer – ַאָייָלה

bull – ׁשֹור

antelope – ְרֵאם

wolf – ְזֵאב

ָבִטים ּוְדָגִלים! ה ׁשְ ְך ַהְרּבֵ ּכֹל ּכָ
ֶבט. ל ּכֹל ׁשֵ ל ְולֹא זֹוֵכר ֵאיֶזה ֶדֶגל הּוא ַהֵסֶמל ׁשֶ לֹמֹה ְמבּוְלּבָ ׁשְ

סֹוף ָהַעמּוד! ימּו ֵלב ַלִמילֹון ּבְ לֹו. ׂשִ ֶבט ַלֶדֶגל ׁשֶ ם ַהׁשֵ ין ׁשֵ ר ּבֵ לֹמֹה ְלַחּבֵ ִעְזרּו ִלׁשְ

ִדְגֵלי ַהְׁשָבִטים

ָּכל ֵׁשֶבט ְוַהֶדֶגל ֶׁשלֹו:

ֵׁשֶבט ְראּוֵבן – דּוָדִאים

ֵׁשֶבט ִׁשְמעֹון – ָהִעיר ְׁשֶכם 

ֵׁשֶבט ֵלִוי – אּוִרים ְותּוִמים 

ֵׁשֶבט ְיהּוָדה – ַאְרֵיה 

ֵׁשֶבט ִיָׂששָכר – ֶׁשֶמׁש ְוָיֵרַח

ֵׁשֶבט ְזבּולּון – ְסִפיָנה

ֵׁשֶבט ָדן – ָנָחׁש

ֵׁשֶבט ָגד – ַמֲחֶנה 

ֵׁשֶבט ַנְפָתִלי – ַאָייָלה 

ֵׁשֶבט ָאֵׁשר – ֵעץ ַזִית  

ְּבֵני יֹוֵסף: ֵׁשֶבט ֶאְפַרִים – ׁשֹור

                 ֵׁשֶבט ְמַנֶׁשה – ְרֵאם

ֵׁשֶבט ִּבְנָיִמין – ְזֵאב.
ַעל ִּפי ַּבִמְדָּבר ַרָּבה, ָּפָרָׁשה ב', ִסיָמן ז'
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ִחיָדה

ָּפָרַׁשת ַּבִמְדָּבר

ַּבֶטַבע 

ַהְנָמִלים

 ,(nest) ַהְנָמִלים אֹוֲהבֹות ֵסֶדר. ְלכֹל ְנָמָלה ֵיׁש ַתְפִקיד: ְנָמָלה ַאַחת ּבֹוָנה ֶאת ַהֵקן
ְנָמָלה ַאֶחֶרת אֹוֶסֶפת אֹוֶכל, עֹוד ְנָמָלה ׁשֹוֶמֶרת ַעל ַהֵקן.

ה  ה. ַהַמְלּכָ ל ְנָמִלים ֵיׁש ַמְלּכָ כֹל ֵקן ׁשֶ ּבְ
יִצים (lays eggs), ְוֶזהּו! ְמִטיָלה ּבֵ

ַהְנָמִלים יֹוְצאֹות ְלָהִביא אֹוֶכל, ֵהן  ׁשֶ ּכְ
ָייָרה (a long line) ְמסּוֶדֶרת,  ׁשַ הֹוְלכֹות ּבְ

ִנָייה.  ַאַחת ַאֲחֵרי ַהׁשְ

ֵקן ֵיׁש ֲהמֹון ְנָמִלים, ֲאָבל ּכֹל ְנָמָלה  ּבַ
ֵסֶדר! יֹוַדַעת ָמה ַלֲעׂשֹות – ָאז ַהּכֹול ּבְ

ְלִפי ַהֵסֶדר
ית. ל ָהָאֶלף-ּבֵ ַצְיירּו ַקו ֵמאֹות ְלאֹות ְלִפי ַהֵסֶדר ׁשֶ

ַאֶתם רֹוִאים?                                                                ָמה ַהִציּור ׁשֶ

א

ב ג

הד

ו
ז

ח

ט
י

ַׁשָּיָרה ֶׁשל ְנָמִלים
ְנָהב  ָחָיה ֶשׁ

ל ְנָמִלים,  ָרה ׁשֶ ּיָ ׁשַ
ְבעֹוִלים.  ין ַהּגִ א, ּבֵ ׁשֶ ּדֶ ּבַ

ֵאין ָלּה סֹוף, ֵאין ַהְתָחָלה 
דֹוָלה. ָרה ּגְ ּיָ ֵאיזֹו ׁשַ
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ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא: ְלכֹל ֶאָחד ֵיׁש ַתְפִקיד  35
ֶבט ֵלִוי) סֹוֲחִבים (carry) ֶאת ּכֹל  ֵני ׁשֵ ן. ַהְלִוִיים (ּבְ ּכָ ֶבט ֵלִוי ַאְחַראי ַעל ַהִמׁשְ ר ׁשֵ ִמְדּבָ ּבַ

.(poles) ִלים ְוֶאת ָהַעמּוִדים ִדים, ֶאת ַהּכֵ ן: ֶאת ַהּבַ ּכָ ל ַהִמׁשְ ַהֲחָלִקים ׁשֶ
ֶבט ֵלִוי  ֵני ׁשֵ ְזָמן ַהֶזה ּבְ ָרֵאל ַמִגיִעים ְלָמקֹום ָחָדׁש, ֵהם עֹוְצִרים ְוָנִחים. ּבַ ֵני ִיׂשְ ר ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

ֶבט ֵלִוי ְמָפְרִקים  ֵני ׁשֵ ֶדֶרְך, ּבְ יִכים ּבַ ָרֵאל ַמְמׁשִ ֵני ִיׂשְ ּבְ ן. ִלְפֵני ׁשֶ ּכָ ּבֹוִנים ֵמָחָדׁש ֶאת ַהִמׁשְ
ל  ֶבט ֵלִוי ֵיׁש ַתְפִקיד. ִהֵנה ַהַתְפִקיד ׁשֶ ָחה ִמׁשֵ ּפָ ן. ְלכֹל ִמׁשְ ּכָ (take apart) ֶאת ַהִמׁשְ

חֹות ַהֵגְרׁשּוִני: ּפְ ִמׁשְ

ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
זֹאת ֲעבַֹדת ִמְׁשְּפחֹת 

א. ַהֵּגְרֻׁשִּני ַלֲעבֹד ּוְלַמּׂשָ
ְוָנְׂשאּו ֶאת ְיִריעֹת ַהִּמְׁשָּכן 

ְוֶאת אֶֹהל מֹוֵעד...
ְּבִמְדַּבר, ֶּפֶרק ד', ְּפסּוִקים כ"ד-כ"ה

job – ֲעבַֹדת

carry – א ּוְלַמּׂשָ

fabric walls – ְיִריעֹת

ְך ֲחָזִקים! ֵהם ּכֹל ּכָ
אּוַלי ֵהם ְיכֹוִלים ִלְסחֹוב 

ִלי? ִית ׁשֶ ַגם ֶאת ַהּבַ
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ְמִׂשיָמה 

ָלנּו.  ִית ׁשֶ ּבַ מֹו ּבַ ָנכֹון, ּכְ
ְלָך ְלהֹוִריד  ַהַתְפִקיד ׁשֶ
ִלים ֵמַהׁשּוְלָחן,  ֶאת ַהּכֵ
ִלי ְלַנקֹות  ְוַהַתְפִקיד ׁשֶ

ֶאת ַהׁשּוְלָחן. 

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

ה ָמה. ְתבּו ִמי עֹוׂשֶ ָלֶכם? ּכִ ִית ׁשֶ ּבַ ֵאיְך ְמַחְלִקים ֶאת ַהַתְפִקיִדים ּבַ

ָלֶכם.  ָחה ׁשֶ ּפָ ִמׁשְ ֵיׁש ּבַ ֵני ַתְפִקיִדים ׁשֶ ְתבּו עֹוד ׁשְ ּכִ

ה?ַהַתְפִקיד ִמי עֹוׂשֶ

ִלים טֹוף ּכֵ ִלׁשְ

ָחִקים ְלַסֵדר ֶאת ַהִמׂשְ

 (garbage) ְלהֹוִציא ֶאת ַהֶזֶבל

ה טֹוף ֶאת ָהִרְצּפָ ִלׁשְ

ּבֹוֶקר ְלָהִכין ֶסְנְדִוויִצ'ים ּבַ

ּכּוָלם עֹוְבִדים! ְלכֹל 
ֶאָחד ֵיׁש ַתְפִקיד, 

ִדיּוק ָמה  ְוהּוא יֹוֵדַע ּבְ
הּוא ָצִריְך ַלֲעׂשֹות.

ֶבט ֵלִוי ֵיׁש ֵסֶדר.  ׁשֵ ּבְ
ָחה יֹוַדַעת  ּפָ ּכֹל ִמׁשְ
ָלה.  ָמה ַהַתְפִקיד ׁשֶ
חֹות ַהֵגְרׁשּוִני  ּפְ ִמׁשְ

ִדים  סֹוֲחבֹות ֶאת ַהּבַ
חֹות  ּפָ ל ָהאֹוֶהל, ּוִמׁשְ ׁשֶ

ֲאֵחרֹות סֹוֲחבֹות 
ֶאת ָהַעמּוִדים, ֶאת 

ַהְמנֹוָרה... 



146146

ִׁשיר

ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא

ָסָלט
ל  ע. ִהּלֵ

ָחה ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ֶאְצֵלנּו ּכָ
ֲהָלָכה, אֹוְכִלים ָסָלט ּכַ

ֲאָבל ֲאִני יֹוֵתר ִמּכֹל
ָסָלט אֹוֵהב ִלְזלֹל.

ל ּסַ א ְמִביָאה ּבַ ִאּמָ
ַעְגָבִנּיֹות,

ל, ְלּפֵ ּפִ
ָצל, ּבָ

ָרקֹות רֹוֵחץ, א ַהּיְ ַאּבָ
ְמָלְפפֹון ֲאִני קֹוֵצץ,

ָלט ּוֵביְנַתִים ַהּסָ
ט ְלַאט-ְלַאט. ּלֵ ִמְסּתַ

נּו ַיַחד ּלָ ִבים ּכֻ ְויֹוׁשְ
ַחת, ּלַ ָלט ְמלֹוא ַהּצַ ַהּסָ

יִנים ַמְזְלגֹות ְוַסּכִ
ִנים, ִצים ּוְמַנּגְ ְמַקּפְ

ׂשֹון –  ְמָחה ּוְבׂשָ ׂשִ ּבְ
ִלְבִריאּות ּוְלֵתָאבֹון.

קֹוִמיְקס

ֵאיְך ְמַחְלִקים ֶאת 
ָלֶכם? ִית ׁשֶ ּבַ ַהַתְפִקיִדים ּבַ

ָלנּו ִית ׁשֶ ּבַ ּבַ
ָלָגן  ים ּבָ ַהְיָלִדים עֹוׂשִ

ְוַההֹוִרים ְמַסְדִרים!
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ִחיָדה

ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא

ַּבֶטַבע 

ל סּוסֹון ַהָים ַהַתְפִקיד  ָחה ׁשֶ ּפָ ִמׁשְ ל ַהַחיֹות ֵיׁש ַתְפִקיִדים. ּבַ חֹות ׁשֶ ּפָ ִמׁשְ ַגם ּבַ
א  יְנְגִוויִנים ָהַאּבָ ל ַהּפִ ָחה ׁשֶ ּפָ ִמׁשְ ֵהיָריֹון (pregnant)! ּבַ א הּוא ִלְהיֹות ּבְ ל ָהַאּבָ ׁשֶ

יְנְגִווין  ְך ִאיָמא ּפִ יְנְגִווין ִתינֹוק. ַאַחר ּכָ יֹוֵצא ִמֶמָנה ּפִ יָצה, ַעד ׁשֶ ׁשֹוֵמר ַעל ַהּבֵ
יְנְגִוויִנים ַהְקַטִנים. יְנְגִווין ׁשֹוֵמר ַעל ַהּפִ א ּפִ יֹוֵצאת ְלָהִביא אֶֹכל ֵמַהָים, ְוַאּבָ

ֶתק ִעם ַתְפִקיד. ה. ַהמֹוָרה ְמַחֶלֶקת ְלכֹל ַתְלִמיד ּפֶ ים ְמִסיּבָ ִכיָתה ב' עֹוׂשִ ּבְ
ְך ִמיץ ְולֹא רֹוִאים ֶאת ּכֹל ָהאֹוִתיֹות. ּפָ ל ָיֵעל, אּוִרי ְוָדן ִנׁשְ ָתִקים ׁשֶ ַעל ַהּפְ

ל ּכֹל ֶאָחד? ָמה ַהַתְפִקיד ׁשֶ

ְנק אֹוִתיֹות:    ּכ     ל     ם     ע     ַצ   ) (ּבַ

אּוִרי ֵמִביא
     ֹוסֹות

ְו      ָלחֹות.

ָדן אֹוֶפה
     ּוָגה.

ָיֵעל תֹוָלה
ּבָ  ֹוִני  .
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ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעְת: ְתלּונֹות  36
ָרֵאל אֹוֶכל  ר ֵאין אֶֹכל. ֱאלֹוִהים נֹוֵתן  ִלְבֵני ִיׂשְ ר, ּוַבִמְדּבָ ִמְדּבָ ָרֵאל הֹוְלִכים ּבַ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ֶלג. קֹוְרִאים לֹו "ָמן". ֲאָבל ּבְ מֹו ׁשֶ ַמִים ּכְ ְמיּוָחד. ָהאֹוֶכל ָלָבן, ְוהּוא יֹוֵרד ֵמַהׁשָ
ִמְתלֹוְנִנים (complain): ֵהם לֹא רֹוִצים ָמן. ֵהם רֹוִצים אֹוֶכל ָרִגיל, נֹוְרָמִלי. 

 ְתָּפָרַׁשת ְּבַהֲע

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ַוִּיְבּכּו... ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַוּיֹאְמרּו:

ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר?  
ָזַכְרנּו ֶאת ַהָּדָגה ֲאֶׁשר נֹאַכל 

ְּבִמְצַרִים ִחָּנם; 
ִאים ְוֵאת ָהֲאַבִּטִחים ְוֶאת  ֵאת ַהִּקּׁשֻ

ֶהָחִציר ְוֶאת ַהְּבָצִלים ְוֶאת ַהּשּׁוִמים.
ַּבִמְדָּבר, ֶּפֶרק י"א, ְּפסּוִקים ד'-ה'

fish – ַהָּדָגה

for free  – ִחָּנם

squash  – ִאים ַהִּקּׁשֻ

watermelons – ָהֲאַבִּטִחים

leeks – ֶהָחִציר

onions – ַהְּבָצִלים

garlic – ַהּשּׁוִמים

אּוף, ֵאין ִלי ַעל ָמה ְלִהְתלֹוֵנן!

ְתבּו ָמה ָהִאיׁש אֹוֵמר. ּכִ

ֲאִני רֹוֶצה 
ָדג!

ַחם ִלי!ֲאִני ָרֵעב!
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ְמִׂשיָמה 

יָמה. ֲאִני ַמְסּכִ
לֹא ָצִריְך ְלִהְתלֹוֵנן ּכֹל 
ַהְזַמן. ָצִריְך ַגם ְלַהִגיד 

ֵיׁש. תֹוָדה ַעל ָמה ׁשֶ

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

זּוגֹות: ִמְתלֹוְנִנים ַעל... יָמה ּבְ ְמׂשִ

יָמה, ְוִכְתבּו ְלכֹל ֶאָחד ְתלּוָנה. ֵני ְדָבִרים ֵמָהְרׁשִ ֲחרּו ׁשְ ּבַ
יטּוִיים ָהֵאֶלה: ּבִ ַתְמׁשּו ּבַ ִהׁשְ

ְתאֹום? ֵסֶדר!      ֶזה לֹא ֵפייר!       ָמה ּפִ אּוף...      ָלָמה?      ָתִמיד      ֶזה לֹא ּבְ

ַהַהְפָסָקה                                                                                                               

יעּור                                                                                                                    ַהׁשִ

ֶמֶזג ָהֲאִוויר                                                                                                             

ָהָאח ַהָקָטן                                                                                                                    

ִית                                                                                                                יעּוֵרי ַהּבַ ׁשִ

ֱאֶמת  ַהָמן ּבֶ
ְמיּוָחד ְוָטִעים, 
ֲאָבל ִלְפָעִמים 

רֹוִצים אֹוֶכל ָרִגיל.

ה ֶלֱאכֹול  ֱאֶמת ָקׁשֶ ּבֶ
ּכֹל יֹום, ּכֹל ַהיֹום, ַרק 
ר ֵאין  ִמְדּבָ ָמן. ֲאָבל ּבַ

אֹוֶכל ָרִגיל, ָאז ַדי 
ְלִהְתלֹוֵנן.
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ִׁשיר

 ְתָּפָרַׁשת ְּבַהֲע

ִמיד ּתָ
ּנֹוְתִנים ִלי ָסָלט –  ֶשׁ ְכּ

ֲאִני רֹוֶצה ָמָרק. 
ּנֹוְתִנים ִלי ָמָרק –   ֶשׁ ְכּ

ֲאִני רֹוֶצה ְקִציָצה. 
ּנֹוְתִנים ִלי ְקִציָצה –  ֶשׁ ְכּ

ּפּוֵחי-ֲאָדָמה. ֲאִני רֹוֶצה ַתּ
ּנֹוְתִנים ִלי ׁשֹוקֹוָלד – ֶשׁ ַרק ְכּ

ֲאִני רֹוֶצה ׁשֹוקֹוָלד.

ְיהּוָדה ַאְטָלס

קֹוִמיְקס

לֹא רֹוֶצה!

ָמָרק! ֵיׁש ְזבּוב ּבַ
לֹא נֹוָרא, הּוא לֹא

ה... אֹוֵכל ַהְרּבֵ
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ִחיָדה

 ְתָּפָרַׁשת ְּבַהֲע

ְּבִיְׂשָרֵאל 

אּוף!

ָרֵאל ִמְתלֹוְנִנים, ֵהם  ִיׂשְ ר ַהְיָלִדים ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ
ירּוׁש,  אֹוְמִרים: "אּוף!" ֵאין ַלִמיָלה ַהזֹאת ּפֵ
ֲעצּוִבים. ׁשֶ ּכֹוֲעִסים אֹו ְכּ ׁשֶ ְואֹוְמִרים אֹוָתה ּכְ

ה אּוְפִניק, ִמתֹוְכִנית ַהֵטֵלִוויְזָיה  ֶזה מֹׁשֶ
ל  ָחה ׁשֶ ּפָ "ְרחֹוב סּוְמסּום". הּוא ֵמַהִמׁשְ

ַאְנְגִלית.  אֹוְסָקר ֵמַהתֹוְכִנית Sesame Street ּבְ
לֹו? ָנכֹון, הּוא  ם ׁשֶ ַאֶתם יֹוְדִעים ָלָמה ֶזה ַהׁשֵ

ל ַהְזַמן ִמְתלֹוֵנן ְואֹוֵמר "אּוף!" ֹכּ

ִטים ַלַחיֹות. ּפָ ַעל ָמה ִמְתלֹוֶנֶנת ּכֹל ַחָיה? ַצְיירּו ַקו ֵמַהִמׁשְ

ִלי. ֶחֶדק (trunk) ׁשֶ ֲאִני ְמצּוָנן,  ֵיׁש ִלי ַנֶזֶלת ּבַ

?(bone) אּוף, ִמי ָלַקח ִלי ֶאת ָהֶעֶצם

חּוִלים? חֹוִרים ְולֹא ּכְ ִלי ׁשְ ָתִמים (patches) ׁשֶ ָלָמה ּכֹל ַהּכְ

ה ַלֲעמֹוד ַעל ֶרֶגל ַאַחת... ָקׁשֶ

ֲאָדָמה! ִלי ְמלּוְכָלְך ּבַ ּכֹל ַהגּוף ׁשֶ
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ָּפָרַׁשת ְׁשַלח ְל: ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים! 37
 (spies) ַנַען. ֵהם ׁשֹוְלִחים ְמַרְגִלים ר. עֹוד ְמַעט ֵהם ִנְכָנִסים ְלֶאֶרץ ּכְ ִמְדּבָ ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ָרֵאל.  ֵני ִיׂשְ ָאֶרץ ְוחֹוְזִרים ֶאל ּבְ ָאֶרץ. ַהְמַרְגִלים ְמַטְייִלים ּבָ ָאֶרץ ּוָמה ֵיׁש ּבָ ִלְראֹות ִמי ָגר ּבָ
ֵנס  ם ַעִמים ֲאֵחִרים, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלִהיּכָ ֵלב, ַאַחד ַהְמַרְגִלים, אֹוֵמר: "ֵיׁש ׁשָ ּכָ

ֵנס ָלָאֶרץ. ָהַעִמים  ָלָאֶרץ". ְמַרְגִלים ֲאֵחִרים אֹוְמִרים: "לֹא! ֲאַנְחנּו לֹא ְיכֹוִלים ְלִהיּכָ
תֹוָרה:  תּוב ּבַ ְך ֶזה ּכָ ָרֵאל". ּכָ ֵני ִיׂשְ ָאֶרץ ֲחָזִקים יֹוֵתר ִמּבְ ּבָ

ָּפָרַׁשת ְׁשַלח ְל

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ַוּיֹאֶמר [ָּכֵלב] ָעה ַנֲעֶלה [ְלֶאֶרץ 

ִיְׂשָרֵאל]... ִּכי ָיכֹול נּוַכל ָלּה. 

ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָעלּו ִעּמֹו ָאְמרּו: 
א נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם [ֶׁשָגר 

ָׁשם] ִּכי ָחָזק הּוא ִמֶּמּנּו.
ַּבִמְדָּבר, ֶּפֶרק י"ג, ְּפסּוִקים ל'-ל"א

let us go up – ה ַנֲעֶלהָע

we can do it – ָיכֹול נּוַכל

went up with him – ָעלּו ִעּמֹו

ל. יו ֲאִני ְמבּוְלּבָ ַעְכׁשָ
מֹוַע? קֹול ִמי ִלׁשְ ּבְ

ִמי אֹוֵמר ֶאת ָהֱאֶמת?

ֲאַנְחנּו 
ֲאַנְחנּו לֹא ְיכֹוִלים!

ְיכֹוִלים! 
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ְמִׂשיָמה 

ָעִמים ֲאִני  ה ּפְ ַהְרֵבּ
ֲאִני לֹא  ב ׁשֶ חֹוׁשֵ

ָיכֹול, ֲאָבל ַאֲחֵרי 
ֲאִני ְמַנֶסה –  ׁשֶ

ֲאִני ַמְצִליַח!

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

ָמה ַאֶתם ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות?

ַאֶתם ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות. ֶצַבע ָירֹוק ְדָבִרים ׁשֶ ַסְמנּו ּבְ
ַאֶתם אּוַלי ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות. ֶצַבע ָצהֹוב ְדָבִרים ׁשֶ ַסְמנּו ּבְ

ַאֶתם לֹא ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות. ֶצַבע ָאדֹום ְדָבִרים ׁשֶ ַסְמנּו ּבְ

 ָלרּוץ ָמָרתֹון ִלְכתֹוב ִסיּפּור

קֹוְנֵצְרט  ְלַצֵייר ִציּור ְלַנֵגן ּבְ

ס ַעל ַהר ַמְקֵהָלה ְלַטּפֵ יר ּבְ  ָלׁשִ

ָעִמים ִרים ּפְ  ָלֶלֶכת ָאחֹוָרה ִלְקּפֹוץ ַעל ֶרֶגל ַאַחת ֶעׂשְ

ית ְלִפי ַהֵסֶדר  ְלַהִגיד ַמֵהר ֶאת ּכֹל ָהָאֶלף-ּבֵ

ָרֵאל ּפֹוֲחִדים  ֵני ִיְשׂ ְבּ
ֵנס ָלָאֶרץ. ֲאָבל  ְלִהיָכּ

סֹוף ֵהם ׁשֹוְמִעים  ּבַ
ֵני ַהְמַרְגִלים,  קֹול ׁשְ ּבְ

ֵהם ִנְכָנִסים ָלָאֶרץ 
ּוְמַנְצִחים ֶאת 

ָהַעִמים ַהֲחָזִקים.  

ָרה ְמַרְגִלים אֹוְמִרים: ֲעׂשָ
"ֲאַנְחנּו לֹא ְיכֹוִלים 

ֵנס ָלָאֶרץ". ַרק  ְלִהיּכָ
ֵני ְמַרְגִלים אֹוְמִרים:  ׁשְ

"ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים!"
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ִׁשיר

ָּפָרַׁשת ְׁשַלח ְל

קֹוִמיְקס

ִמי ָיכֹול? 
ן ּדֹור ְתָיה ּבֶ ִמיִלים ְוַלַחן: ּדַ

ים ָיד ַעל ָהרֹאׁש? ִמי ָיכֹול ָלׂשִ
ים ָיד ַעל ָהרֹאׁש ֲאִני ָיכֹול ָלׂשִ

ְך – ָיד ַעל ָהרֹאׁש ְך, ּכָ ּכָ
ְך – ָיד ַעל ָהרֹאׁש. ְך, ּכָ ּכָ

ים ֶזֶרת ַעל ָהַאף? ִמי ָיכֹול ָלׂשִ
ים ֶזֶרת ַעל ָהַאף ֲאִני ָיכֹול ָלׂשִ

ְך – ֶזֶרת ַעל ָהַאף ְך, ּכָ ּכָ
ְך – ֶזֶרת ַעל ָהַאף. ְך, ּכָ ּכָ

ֶרְך? ים ֶמַצח ַעל ַהּבֶ ִמי ָיכֹול ָלׂשִ
ֶרְך ים ֶמַצח ַעל ַהּבֶ ֲאִני ָיכֹול ָלׂשִ

ֶרְך ְך – ֶמַצח ַעל ַהּבֶ ְך, ּכָ ּכָ
ֶרְך.  ְך – ֶמַצח ַעל ַהּבֶ ְך, ּכָ ּכָ

ק? ק ַעל ַמְרּפֵ ים ַמְרּפֵ ִמי ָיכֹול ָלׂשִ
ק ק ַעל ַמְרּפֵ ים ַמְרּפֵ ֲאִני ָיכֹול ָלׂשִ

ק ק ַעל ַמְרּפֵ ְך – ַמְרּפֵ ְך, ּכָ ּכָ
ק. ק ַעל ַמְרּפֵ ְך – ַמְרּפֵ ְך, ּכָ ּכָ

ה?  ים ַסְנֵטר ַעל ָהִרְצּפָ ִמי ָיכֹול ָלׂשִ
ה ים ַסְנֵטר ַעל ָהִרְצּפָ ֲאִני ָיכֹול ָלׂשִ

ה ְך – ַסְנֵטר ַעל ָהִרְצּפָ ְך, ּכָ ּכָ
ה. ְך – ַסְנֵטר ַעל ָהִרְצּפָ ְך, ּכָ ּכָ

א?  ּסֵ ים טּוִסיק ַעל ַהּכִ ִמי ָיכֹול ָלׂשִ
א  ּסֵ ים טּוִסיק ַעל ַהּכִ ֲאִני ָיכֹול ָלׂשִ

א ּסֵ ְך – טּוִסיק ַעל ַהּכִ ְך, ּכָ ּכָ
א. ּסֵ ְך – טּוִסיק ַעל ַהּכִ ְך, ּכָ ּכָ

ִמים  ֵאיְך ׂשָ
ְמָקֵרר? אֹותֹו ּבַ

ַהְמַרְגִלים ְמִביִאים ֵמֶאֶרץ 
ּכֹול ֲעָנִבים ֲעָנִקי! ַנַען ֶאׁשְ ּכְ

ְמַעְנֵיין...
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ָּפָרַׁשת ְׁשַלח ְל

ְּבִיְׂשָרֵאל 

ים ַגם ַהיֹום. ֲאָבל ֵהם  ה ֲאָנׁשִ ִאים ַהְרּבֵ ָרֵאל ּבָ ְלִיׂשְ
ִאים  לֹא ְמַרְגִלים... ֵהם ַתָייִרים (tourists)! ֵהם ּבָ

ָרֵאל. ִיׂשְ ְלַטֵייל ּבְ

ר ִלְראֹות ִלְפָעִמים  ָרֵאל ֶאְפׁשָ ל ִיׂשְ ְרחֹובֹות ׁשֶ ּבָ
ים  ֵני ֲאָנׁשִ ל ׁשְ אֹוטֹוּבּוִסים ּוְמכֹוִניֹות ִעם ִציּור ׁשֶ

 (cluster of grapes) ּכֹול ֲעָנִבים ַמְחִזיִקים ֶאׁשְ
 (tourism) ל ַהַתָיירּות ֲעָנק, ַעל ָמֵקל. ֶזה ַהֵסֶמל ׁשֶ

ָרֵאל. ַהֵסֶמל ַהֶזה הּוא ִמתֹוְך ַהִסיּפּור ַעל  ִיׂשְ ּבְ
ה. ָרׁשָ ּפָ ַהְמַרְגִלים ּבַ

ָרֵאל: ֵסֶמל  ִיׂשְ ל ַהַתָיירּות ּבְ ֵני ְסָמִלים ׁשֶ ִהֵנה ׁשְ
ן. ֵאיֶזה ָחָדׁש ְוֵאיֶזה  ֶאָחד ָחָדׁש, ֵסֶמל ֶאָחד ָיׁשָ

ן? ֵאיֶזה ֵסֶמל ַאֶתם אֹוֲהִבים יֹוֵתר? ָיׁשָ

ר – ִעְזרּו ָלֶהם. ַהְמַרְגִלים רֹוִצים ַלְחזֹור ֵמָהָאֶרץ ַלִמְדּבָ

א

ב
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ִסיּכּום: ְלִהְתָראֹות  38
לֹום. ַנת ַהִלימּוִדים. ֲאַנְחנּו ִנְפָרִדים ְואֹוְמִרים ׁשָ ׁשְ ה ָהַאֲחרֹוָנה ּבִ ָרׁשָ ְענּו ַלּפָ ִהּגַ

ַנַען. ָרֵאל – הּוא לֹא ִנְכָנס ִאָתם ְלֶאֶרץ ּכְ ֵני ִיׂשְ ה ִנְפָרד (says goodbye) ִמּבְ תֹוָרה מֹׁשֶ ַגם ּבַ
ר ִאָתם ַעל ַהתֹוָרה. הּוא אֹוֵמר:  הּוא אֹוֵסף (gathers) אֹוָתם ּוְמַדּבֵ

ִסיּכּום

ַהִמילֹון ֶׁשִלי
ִּכי ַהִּמְצָוה ַהזֹּאת... א ְרחָֹקה ִהיא. 
א ַבָּשַׁמִים ִהיא... ְוא ֵמֵעֶבר ַלָּים 
ִהיא... ִּכי ָקרֹוב ֵאֶלי ַהָּדָבר ְמאֹד 

ְּבִפי ּוִבְלָבְב ַלֲעשֹׂתֹו.
ְּדָבִרים, ֶּפֶרק י"ג, ְּפסּוִקים ל'-ל"א

in your heart
and in your mouth
so you can do it

ה ְוֵלב! ַסְך ַהּכֹול ָצִריְך ּפֶ ּבְ

the mitzvot of the Torah – ַהִּמְצָוה

far away  – ְרחָֹקה

beyond the sea – ֵמֵעֶבר ַלָּים

ְּבִפי ּוִבְלָבְב ַלֲעשֹׂתֹו – 

ַמִים"! ׁשָ ֶזה לֹא "ַבּ

ה ְלַקֵיים ַמָמׁש ָקׁשֶ
ֶאת ַהִמְצוֹות ֵמַהתֹוָרה.

ִמְּפֵני ֵׂשיָבה
ָּתקּום

ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי

ְוֶאת ִאֶּמ
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ְמִׂשיָמה 

ה רֹוֶצה  אּוַלי מֹׁשֶ
ַהִמְצוֹות  ְלַהִגיד ׁשֶ

י ֵהן  ְקרֹובֹות ֵאֵלינּו ּכִ
ָלנּו,  ֵחֶלק ֵמַהַחִיים ׁשֶ

ל: ַלֲעזֹור ַלְזֵקִנים  ְלָמׁשָ
ד ֶאת ַההֹוִרים.  ּוְלַכּבֵ

ַמִים"!  ׁשָ ֶזה לֹא "ּבַ

ְמַדְּבִרים ַעל ֶזה

בּוַע.  ת ַהׁשָ ָרׁשַ ל ּפָ ָנה ַאֶתם רֹוִצים ַלֲעׂשֹות ַהָצָגה ׁשֶ ִלְכבֹוד סֹוף ַהׁשָ
 (present) לֹוׁש ְקבּוצֹות, ְוכֹל ְקבּוָצה ַמִציָגה ַהמֹוָרה ְמַחֶלֶקת ֶאת ַהְיָלִדים ְלׁשָ

בּוַע. ת ַהׁשָ ָרׁשַ א ֶאָחד ִמּפָ נֹוׂשֵ
 

ִאים: ה נֹוׂשְ לֹוׁשָ חֹוֶבֶרת ְוַהִציעּו (suggest) ׁשְ לּו ּבַ ִהְסַתּכְ

ה                                          ָרׁשָ ם ַהּפָ א                                             ׁשֵ ַהנֹוׂשֵ  .1

ה                                          ָרׁשָ ם ַהּפָ א                                             ׁשֵ ַהנֹוׂשֵ  .2

ה                                          ָרׁשָ ם ַהּפָ א                                             ׁשֵ ַהנֹוׂשֵ  .3

ַמִים ְוַהָים ֵהם  ַהׁשָ
הּו ָרחֹוק  דּוְגָמה ְלַמׁשֶ
ה ְלַהִגיַע ֵאָליו.  ָקׁשֶ ׁשֶ

ה אֹוֵמר  ֲאָבל מֹׁשֶ
ַהִמְצוֹות לֹא ּכֹל  ׁשֶ

ְך ְרחֹוקֹות ְוָקׁשֹות.  ּכָ
ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים
ְלַקֵיים אֹוָתן.

ָרֵאל:  ה אֹוֵמר ִלְבֵני ִיׂשְ מֹׁשֶ
"ּכֹל ַהִמְצוֹות ְוַהחּוִקים 
ַמִים  ׁשָ תֹוָרה ֵהם לֹא ּבַ ּבַ

ְולֹא ֵמֵעֶבר ַלָים". ָמה 
זֹאת אֹוֶמֶרת?



158

ִחיָדה

ִׁשיר

ים ִהיא ֵעץ ַחּיִ
ּה, ֲחִזיִקים ּבָ ַלּמַ

ר. ָ ְותְֹמֶכיָה ְמֻאּשׁ

ָרֶכיָה ַדְרֵכי נַֹעם ּדְ
לֹום. ְוָכל ְנִתיבֶֹתיָה ׁשָ

סּוִקים י"ח-י"ז ֶרק ג', ּפְ ֵלי, ּפֶ ִמׁשְ

ְנק ִמיִלים: ּבַ
ְרעֹה ו   ַעמּוד ֶהָעָנן   ּפַ  ָאָדם ָהִראׁשֹון   ַאֲהרֹן ַהּכֹוֵהן   ִיְצָחק ְוִרְבָקה   ַיֲעקֹב ְוֵעׂשָ

ְנק ַהִמיִלים ַלִציּוִרים. מֹות ִמּבַ ִציּור? ַהְתִאימּו ֶאת ַהׁשֵ ִמי ּבַ 1

ִסיּכּום

ְּבָרָכה

ַאֲהָבה ֶחֶסד

ֹום
ָׁשל

ִלימּוד

ִמְצָווה ְצָדָקה
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ִחידֹות

סּוִקים:3 רּו ֶאת ַהּפְ ַחּבְ

ֵני ָזָהב ָטהֹורְוָהַדְרָתּ ְפּ

ַנִים ִמּכֹל ֶאת ָרֵחלׁשְ

ד ֶאת ָאִביָך ּבֵ ָזֵקןּכַ

יָת ְמנַֹרת  ָךְוָעִשׂ ּוִמּמֹוַלְדְתּ

ֱאַהב ַיֲעקֹב ָבהַוֶיּ ִביא ֶאל ַהֵתּ ָתּ

ָךֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ְוֶאת ִאֶמּ

אן?4 ֵאיזֹו ִמיָלה ִמְסַתֶתֶרת ּכָ

חֹול           א – ָאדֹום           י – ָירֹוק ֶצת ְלִפי ָהאֹוִתיֹות:     כ – ּכָ ּבֶ ִצְבעּו ּכֹל ִמׁשְ

כככככככככככככככככככי
ככככככככככאכככככככיי
ככאאאאכאאכאאאכאכאכאי
ככאככאככאכייאיאיאיאי
ככאככאייאייאייאיאיאי
ככאאאאייאיאיייאאאאאי
כייייייייייייייייייי

ה ָרׁשָ ּפַ ּבֹון ּבַ ֶחׁשְ

ִרים, ּוִפְתרּו ֶאת ַהַתְרִגיִלים:  ְתבּו ֶאת ַהִמְסּפָ ּכִ

ל ַהְמנֹוָרה +            ָהָאבֹות =             ַהַמּכֹות            ַהָקִנים ׁשֶ

ָבִטים ֵתיַבת נַֹח =             ַהׁשְ ים ּבְ רֹות +            ַצּבִ            ַהִדיּבְ

2

ִסיּכּום
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קרן תל"י עשתה כל שביכולתה לאתר את בעלי הזכויות על התמונות, השירים וקטעי הפרוזה המובאים בספר פרשת השבוע – הרפתקאות עם שלמה ולקבל את 
הסכמתם להכללת היצירות בספר זה. בעלי הזכויות המעטים שלא עלה בידינו לאתר מוזמנים לפנות אלינו כדי להסדיר את השימוש ביצירותיהם.

© הזכויות על השירים וקטעי הפרוזה בספר זה שייכות למחבריהם ולאקו"ם, אלא אם צוין אחרת.

לאה גולדברג, "לפילה יש נזלת" © כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד - ספריית פועלים

pixabay.com התמונות בעמ' 31, 35, 135 מתוך
מרדכי ארדון, "האות אל"ף", מתוך סדרת הליטוגרפיות "בריאת העולם", 1978-80 © אורה ארדון התמונה בעמ' 10: 

מיכל בן חמו, "לך לך" © באדיבות מיזם "929 – קוראים תנ"ך ביחד" והאמנית התמונה בעמ' 18: 
תמונת עולים יורדים מהמטוס © וינונסקה ג'ק, ארכיון קרן היסוד. באדיבות הצלם התמונה בעמ' 19: 

Mother and child, Picasso/1921 © Succession Picasso 2015 התמונה בעמ' 22: 
CC BY-NC רישיון ,Fir0002 :מתוך ויקימדיה, צילום התמונה בעמ' 23: 

ADAGP © "מארק שאגאל, "הכלה התמונה בעמ' 26: 
CC BY-SA רישיון ,Andy Beecroft :מתוך ויקימדיה, צילום התמונה בעמ' 27: 

CC BY רישיון ,Buffa :מתוך פליקר, צילום התמונה בעמ' 39: 
תמונה מתוך המחזמר © התמונה בעמ' 43: 

 Tim Matheson photographer and Mat Baker, actor and the production of Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat produced  
   by Royal City Musical Theatre  

© אנג'ולי, באדיבות הצלמת התמונה בעמ' 51: 
אלעד ליפשיץ התמונה בעמ' 63: 

צילום היצירה "עמוד האש" © רענן כספין, סטודיו שיגן. באדיבות האמן התמונה בעמ' 70: 
מפת שביל ישראל מתוך ויקימדיה התמונה בעמ' 71: 

נחום גוטמן, "פסיעות ראשונות", שמן על בד, שנות ה-50. באדיבות מוזיאון נחום גוטמן לאמנות התמונה בעמ' 74: 
עיצוב הבולים: גליה ארמלנד. באדיבות השירות הבולאי – דואר ישראל התמונה בעמ' 75: 

אליהו אריק בוקובזה, "שבועות" ו"סוכות" מתוך הסדרה "חגים" © אליהו אריק בוקובזה. באדיבות האמן התמונות בעמ' 78: 
CC BY תמונת דגלים, מתוך ויקימדיה, צילום: צחי אבנור, רישיון התמונות בעמ' 79: 

תמונת ילדים בפורים © צילום: ראובן קסטרו  
תצלום הפסיפס בבית אלפא © פלפוט התמונות בעמ' 82: 

תצלום המרווה הירושלמית © צילום: אבינעם דנין   
CC BY רישיון ,Trocaire :תמונת האיש בכאפיה, מתוך ויקימדיה. צלם התמונות בעמ' 87: 

תמונת האישה המוסלמית ותמונת החרדי, מתוך ויקימדיה  
  CC BY מתוך ויקימדיה, צילום: אודי שטיינוול – פיקיוויקי ישראל, רישיון התמונה בעמ' 91: 

CC BY מתוך ויקימדיה, צילום: ד"ר אבישי טייכר, רישיון התמונה בעמ' 94: 
CC BY מתוך ויקימדיה, צילום: ד"ר אבישי טייכר, רישיון התמונה בעמ' 95: 
אורי רייזמן, "בית על גבעה" © באדיבות משפחת האמן התמונה בעמ' 99: 
 CC BY-SA רישיון ,Chris Jimenez :מתוך ויקימדיה, צילום התמונה בעמ' 107: 

מנשה קדישמן, "עדר כבשים" התמונה בעמ' 110: 
CC BY רישיון ,chenspect :מתוך ויקיפדיה, צילום התמונה בעמ' 111: 

תצלומים באדיבות דוברות מד"א התמונות בעמ' 115: 
CC BY רישיון ,James Emery :מתוך פליקר, צילום התמונה בעמ' 119: 

 CC BY-SA רישיון ,Yonina :מתוך ויקימדיה, צילום התמונה בעמ' 123: 
ממי גרינפילד, "אישה זקנה" © Mamie Greenfield, באדיבות האמנית התמונה בעמ' 126: 

CC BY מתוך פליקר, צילום: זאב ברקן, רישיון התמונה בעמ' 127: 
 CC BY-SA רישיון ,Ondřej Žváček :מתוך ויקימדיה, צילום התמונה בעמ' 131: 

CC BY מתוך ויקימדיה, צילום: ד"ר אבישי טייכר, רישיון התמונה בעמ' 139: 
Pony-art התמונה בעמ' 142: 

CC BY-SA רישיון ,Jaro Nemčok :תמונת סוסון הים, מתוך ויקימדיה, צילום התמונות בעמ' 147: 
CC BY רישיון ,Chris Pearson :תמונת הפינגווין, מתוך פליקר, צילום  

© Sesame Workshop 2016 כל הזכויות שמורות התמונה בעמ' 151: 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


