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ְתִאיָמה. ה ַהּמַ ּלָ ְתבּו ֵמָעֶליָה ֶאת ַהּמִ ָמעּות. ּכִ ֵאין ָלּה ַמׁשְ גּוָיה ׁשֶ ה ׁשְ ט ִמּלָ ּפָ ָכל ִמׁשְ ִמְצאּו ּבְ  .2
          

מּוַע.  ָ ת ַהׁשּ ָרׁשָ ַאֲהרון ֵהִכין ִחידֹות ַעל ּפַ א.  

ב.  ְחׁשֵ ּמַ ל ַאֲהרֹן ִהְקִליד ֶאת ַהִחירֹות ּבַ ָאִביו ׁשֶ ב.  

ה. ּתָ ְלִמיֵדי ַהּכִ ף ְלָכל ּתַ ם ֶאת ַהּדַ ל ַאֲהרֹם ִצּלֵ ָהַרב ׁשֶ ג.  

ְתרֹונֹות. ים ִלְמצֹא ֶאח ַהּפִ ים, ְוֵהֵחלּו ְמַנּסִ ּפִ ל ֶאת ַהּדַ ְמחּו ְלַקּבֵ ְלִמיִדים ׂשָ ַהּתַ ד. 

נּו. ּקְ ט. ּתַ ּפָ ׁשְ ּמִ ר ּבַ ָעָליו ְמֻדּבָ ֵאיָנה ַמְתִאיָמה ָלִעְנָין ׁשֶ ה ׁשֶ ט ִמּלָ ּפָ ָכל ִמׁשְ ִמְצאּו ּבְ  .3

ּפּוַח  ָטִעים. ִמיַכל  ָהְלָכה  ּתַ א.  

ִרים. ִמְסּפָ ף  ּבְ י  ֶאת  ַהּדַ ַזְרּתִ ּגָ ב. 

ֶפר. ר  ֵאֶצל  ַהּסֵ ּפֵ יֹוִסי  ָהַלְך  ְלִהְסּתַ ג. 

ה  ְצָדָקה  ָלֵעיַנִים.  ָאִבי  נֹוֵתן  ַהְרּבֵ ד. 

א  "ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ",  ּוָפַרס  ֶאת  ֶהָחָלב. ֵרְך  ַאּבָ ת  ּבֵ ּבָ ֵליל ׁשַ ּבְ ה. 

ם. ׁשֶ ְרְטבּו  ִמן  ַהּגֶ ִנּ ָגִדים  ׁשֶ ל  ַהּבְ ה  ֶאת  ּכָ ׁשָ ּיְ ָהרּוַח  ּבִ ו. 

ִעים  ׁשֹוִנים. ְבָעה  ַצּבָ ת  נּוַכל  ִלְראֹות  ׁשִ ׁשֶ ּקֶ ּבַ ז. 

ָחָדׁש ִניָסן. חֶֹדׁש ֲאָדר, ּוֶפַסח ָחל ּבֶ ּפּוִרים ָחל ּבְ ח. 

ֶלת. ד ְלַתֲחַנת־ּדֶ ְמַעט ְלַגְמֵרי, ָלֵכן ָנַסְענּו ִמּיָ נּו ָאַזל ּכִ ּלָ ְמכֹוִנית ׁשֶ ֶלק ּבַ ַהּדֶ ט. 

ַע ַהָּׁשבּו

...

ָבר
ֵאין ָּכֶזה ָּד

...
ּיְך
ׁש

א 

ֶזה ֹל
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ַמְׁשָמעּות ְמַסַּיַעת ַלִּדּיּוק

ִאם ָנִׂשים ֵלב ְלַמְׁשָמעּות ַהִּמְׁשָּפט, נּוָכל ְלַדֵּיק ַּבִּמִּלים 

ְוֹלא ְלִהְתַּבְלֵּבל ִעם ִמִּלים ּדֹומֹות ֶׁשֵאיָנן ַׁשָּיכֹות ָלִעְנָין.

תּונֹות.  ִים ַהּנְ ּתַ ְ ְתִאיָמה ִמּתֹוְך ַהׁשּ ה ַהּמַ ּלָ ֶעְזַרת ַהּמִ ט ּבְ ּפָ ל ִמׁשְ ִלימּו ּכָ ַהׁשְ  .4

ִנּקּוד! ם  ִע ּו 
ב
ְת
ּכ

ה   ּפָ ה / ּכִ 1.     ֻקּפָ

ָנה. ָ רֹאׁש ַהׁשּ ה ּבְ אּוִריֵאל ַיֲחבֹׁש ֶאת ַה                ַהֲחָדׁשָ

ֶרת  ֶרת / ְמַחּבֶ 2.     ַמְחּבֶ

ְלקּוט                 ּתֹוָרה. ה ְלהֹוִציא ִמן ַהּיַ ׁשָ ּקְ ַהּמֹוָרה ּבִ

3.     ַהּמֹוָרה / ָאְמָרה

ֲאלּו ֶאת                 ַמה ִהיא                . ׁשְ ּתִ

4.     ְיָרקֹות / ְיֻרּקֹות / ְיָקרֹות 

ָהַעְגָבִנּיֹות ָהֲאֻדּמֹות                 יֹוֵתר ִמן ָהַעְגָבִנּיֹות ַה                .

ל  ף / ִקּפֵ 5.     ִקּלֵ

ַטל ֶאת ָיָדיו. ּנָ ְרוּוֵלי ֻחְלָצתֹו ִלְפֵני ׁשֶ יֹוֵסף                 ֶאת ׁשַ

ׁשּו  ׁשּו / ִהְתַיּבְ ּיְ 6.     ִהְתּבַ

ְמִהירּות. ים                 ּבִ ָגִדים ָהְרֻטּבִ בּו רּוחֹות ֲחָזקֹות ְוַהּבְ ם ָנׁשְ ׁשֶ ְלַאַחר ַהּגֶ

ל"ב
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