
ּבֹור__________ ֶגְרׁשֹון 
חֹוֶפֶרת/ חֹוֵפר 

קֹוְרְנְפֶלְקס__________ נֹוָעה 
אֹוֶכֶלת/ אֹוֵכל 

יֹוָמן__________ ׁשֹוַשָנה   ּבַ
ּכֹוֶתֶבת/ ּכֹוֵתב 

לֹון__________ הֹוָדָיה   ּבַ
אֹוֶחֶזת/ אֹוֵחז 

ֵניֹאור   ּכֹוַבע__________ ׁשְ
ת/ חֹוֵבׁש  חֹוֶבׁשֶ

חֹוָלם ָזָכר ְוֶנֵקָבה ב ְ

ים לַ 1. אִּ תְּ ּגּול ֶאת ַהּפֹוַעל ַהּמַ עִּ י ּבְּ יפִּ י אֹותוֹ ַהּקִּ בִּ תְּ ִִּ ּפ   וְּ ְּ ְׁפ .מִּ

ה לְּ 2. מּונ  י ּתְּ ימִּ אִּ ַהתְּ מּונֹות וְּ י ֶאת ַהּתְּ רִּ זְּ ּפ  ּגִּ ְּ ְׁפ .מִּ
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ׁשוֹ  ֵניֹאור תֹוֵקַע ּבַ ַפר  ׁשְ

ת ּכֹוַבע ַהדֹוַדה חֹוֶבׁשֶ

רֹוןאֹוָרה ּפֹוַתַחת ֶאת ָהאָ 

ֶלפֹוןָהָאחֹות ְמׂשֹוַחַחת בַּ  ּטֶ

ַהׁשֹוֵטר אֹוֵחז רֹוֶבה

חֹוֶברֶ  תגֹוְלָדה קֹוֵראת ּבְ

ּפ   ְּ ְׁפ י ֶאת ַהּמִּ אִּ רְּ ים, קִּ אִּ ּיּור ַמתְּ י צִּ רִּ ַציְּ וְּ
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י אִּ רְּ ּפ  ֶאתקִּ ְּ ְׁפ י,ַהּמִּ יקִּ ּבִּ ַהדְּ הֶאתוְּ מּונ  הַהּתְּ ימ  אִּ תְּ ַהּמַ
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ף ַעל ַהנֵּ  לֹום נֹוׁשֵ רֹותׁשָ

ַמעל-אֹוראֶ  קֹוֵראת ׁשְ

גְ  ּמַ ת ּבַ הרֹוָזה ּגֹוֶלׁשֶ ֵלׁשָ

ְבֵרָכה רֹוֵנן ׂשֹוֶחה ּבַ

ָירֹון לֹוֵמד ְלּבַֹחן

ֶבת ַמְחשָׁ  בֹותטֹוָבה חֹוׁשֶ

ּפ   ְּ ְׁפ י ֶאת ַהּמִּ אִּ רְּ ים, קִּ אִּ ּיּור ַמתְּ י צִּ רִּ ַציְּ וְּ
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י אִּ רְּ ּפ  ֶאתקִּ ְּ ְׁפ י,ַהּמִּ יקִּ ּבִּ ַהדְּ הֶאתוְּ מּונ  הַהּתְּ ימ  אִּ תְּ ַהּמַ



.פֹוןֶגְרׁשֹון אֹוֵכל ְמָלפְ 

.ַאַהרֹון ׁשֹוֶתה קֹוַלה

בֹוָרה קֹוֶטֶפת פֶּ  .ַרחּדְ

ק .ֹולַהּמֹוֶרה קֹוֵרא ּבְ

חֹוֶלֶמת ַחלֹוםסֹוְנָיה

לֹוןָהָאחֹות אֹוֶחֶזת בַּ 

ּפ   ְּ ְׁפ י ֶאת ַהּמִּ אִּ רְּ ים, קִּ אִּ ּיּור ַמתְּ י צִּ רִּ ַציְּ וְּ
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ת בֶׁ ֶׁ ַהמֹוָרה יֹוש 



ת דֶׁ ַהמֹוָרה עֹומֶׁ


