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  ד"בס
  

ú Éåòeá ÈM Çä â Çç ú Éåî ÀL.  
    

   

  ?ִנים ֶׁשל ַחג ַהָּׁשבּועֹותָמֵהם ַהֶהְסֵּבִרים ִלְׁשמֹוָתיו ַהּׁשֹו 
  

   : ַחג ַהָּׁשבּועֹות. 1
  
  ..."ְוַחג ָׁשבּועֹות ַּתֲעֶׂשה ְלָך ִּבּכּוַרי ְקִציר ִחִּטים"

   

   .)ָיִמים 49(ַהֵּׁשם ַחג ַהָּׁשבּועֹות ְמקֹורֹו ְּבִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות 
  

ם ַהְקָרַבת ָהעֹוֶמר ִמִּבּכּוֵרי ְקִציר יֹו -) ז ְּבִניָסן"ט(ִמּיֹום ִראׁשֹון ֶׁשל חֹל ַהּמֹוֵעד ֶּפַסח 
  .ֶׁשּבֹו ַמְקִריִבים ִמִּבּכּוֵרי ְקִציר ַהִחִּטים, ַעד ַהַחג -ַהְּׂשעֹוִרים 

  

  . ִמְּלׁשֹון ְׁשבּוָעה" ְׁשבּועֹות"ְוֵיׁש ָהאֹוְמִרים 
  

 ְוַהְּׁשִנָּיה, ָתנּו ְּבֻאָּמה ַאֶחֶרתֶׁשּלֹא ַיְחִליף אֹו', ָהַאַחת ֶׁשל ה: ְלִפי ֵּדָעה זֹו ֵיׁש ְׁשֵּתי ָׁשבּועֹות
  .ְּבֵאל ַאֵחר' ֶׁשּלֹא ָנִמיר ֶאת ה, ֶׁשָּלנּו

   

  :ַחג הִּבּכּוִרים. 2 
  

-ְּבֵבית' ֶׁשָּבּה ָּכל ֶאָחד ֵמִביא ִלְפַני ה, ַהַּמְתִחיָלה ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות, ַעל ֵׁשם עֹוַנת ַהִּבּכּוִרים 
  . ֵּפרֹות ִמִּׁשְבַעת ַהִּמיִניםַהִּמְקָּדׁש ֶאת ִּבּכּוֵרי הַ 

  

עֹוְבֵדי ָהֲאָדָמה ֵהִביאּו . ִּביֵמי ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהיּו עֹוִלים ָלֶרֶגל ִלירּוָׁשַלִים ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות
  . ִעָּמם ֶאת ִּבּכּוֵרי ֵּפרֹוֵתיֶהם

  

ָׂשם , לָּבֶהם ִנְׁשַּתְּבָחה ֶאֶרץ ִיְׂשָראֵ  ִמִּׁשְבַעת ַהִּמיִנים, ָּכל ֶאָחד לֹוֵקַח ֵמֵראִׁשית ְּפִרי ַאְדָמתֹו
  .אֹוָתם ַּבֶּטֶנא ּוְמִביָאם ֶאל ַהּכֵֹהן ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש

  

   :ַחג ַהָּקִציר. 3 
  

   ."ְוַחג ַהָּקִציר ִּבּכּוֵרי ַמֲעֶׂשיךָ "
  

  .ֶׁשַחג ַהָּׁשבּועֹות ָחל ָּבּה, ַעל ֵׁשם עֹוַנת ְקִציר ַהִחִּטים
   
  :ּתֹוָרה ַחג ַמַּתן. 4 
  

  . ְּביֹום ֶזה ִנְּתָנה ַהּתֹוָרה ְלִיְׂשָרֵאל
  

לֹא ָרָצה ְלַהְגִּביל ֶאת ַהּתֹוָרה ְליֹום ' ִמֵּכיָון שה, ַּתֲאִריְך ֶזה לֹא ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ְּבֵפרּוׁש 
  .ְמֻסָּים ֶאָּלא ֶׁשַּנְרִּגיׁש ִּכי ִהיא ַׁשֶּיֶכת ְלָכל יֹום ַּבָּׁשָנה

  

  : ֲעֶצֶרת . 5 
  

  .ל ַּבִּמְׁשָנה ּוַבַּתְלמּוד"ָּכְך ִנְקָרא ַהַחג ְּבִפי חז
  

ְועֹוְצִרים ְוֶנֱעָצִרים ּבֹו , ְּבַחג ֶזה ֵאין ִמְצָוה ְמֻיֶחֶדת ְוָכל ַמהּותֹו ֶׁשהּוא יֹום טֹוב ִּבְלַבד
  .ַמֲעִׂשַּית ְמָלאָכה

  

ָּכְך ָׁשבּועֹות הּוא , ִסּיּום ַחג ַהֻּסּכֹותֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשְּׁשִמיִני ֲעֶצֶרת הּוא ֶהְמֵׁשְך וְ 
  ".ֲעֶצֶרת: "ְוָלֵכן ֵיׁש ִלְׁשֵניֶהם אֹותֹו ַהֵּׁשם, ִסּיּום ַחג ַהֶּפַסח



 ú Éåà Èa Çä ú Éåì Åà ÀM Çä ì Çò eð Èò:  
  

  :ִריםִמּיֹום ִראׁשֹון ֶׁשל חֹול ַהּמֹוֵעד ֶּפַסח ְוַעד ַחג ַהָּׁשבּועֹות ָאנּו סֹוְפ . 1
  

  .ֹותָׁשבּוע  6  .א

  .ָׁשבּועֹות  9  .ב

  .ָׁשבּועֹות  7  .ג

   
  :ְּבעֹוַנת ַהִּבּכּוִרים ִּבְזַמן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ָנהּוג. 2 
  

  .ְלָהִביא אֹוֶכל ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש  .א

  .ְלָהִביא ִמִּבּכּוֵרי ְּפִרי ָהֲאָדָמה ְלּכֵֹהן ַהָּגדֹול  .ב

  .ָבִׂשיםִעִּזים אֹו ְּכ , ְלָהִביא ֶאת ַהְּבכֹור ֶׁשַּבָּפרֹות   .ג

  

  :  ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות ִנְּתָנה ַהּתֹוָרה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל. 3 
  

  .ָנכֹון  .א

  .לֹא ָנכֹון  .ב

  

  :ל ַּבִּמְׁשָנה ּוַבַּתְלמּוד ְוֶנְחַׁשב לְ "ַחג ַהָּׁשבּועֹות ִנְקָרא ַּגם ֲעֶצֶרת ְּבִפי חז. 4
  

  .ְּתִחַּלת ַחג ַהָּׁשבּועֹות  .א

  .ִסּיּום ַחג ַהָּׁשבּועֹות  .ב

  .ם ַחג ַהֶּפַסחִסּיּו  .ג

  

  ?ְּמקֹורֹותֵאיֶזה ִמְּׁשמֹות ַהַחג ָּבֶהם ָאנּו ִמְׁשַּתְּמִׁשים ֵאינֹו ִנְמָצא ְּכַלל ּבַ . 5
  

  .ַחג ַהָּׁשבּועֹות  .א

  ַהִּבּכּוִרים ַחג  .ב

  .ַחג ַמַּתן ּתֹוָרה  .ג

  

  ?ְּבֵאיֶזה חֶֹדׁש ָחל ַחג ַהָּׁשבּועֹות . 6
  

  .חֶֹדׁש ִניָסן  .א

  חֶֹדׁש ִסיָון  .ב

  .רחֶֹדׁש ִאּיָ   .ג

  
      



  ד"בס

øet Äñ :ãÈi Çv Çä Àå eäÈi Äì Åà.  
   

   

ֶרְך ּוָפַגׁש ָאָדם   ּדֶ ִביא ּבַ הּו ַהּנָ ַעם ָהַלְך ֵאִלּיָ    .ַּדַעת-ּפֹוֵחז ְוַקלּפַ
  

הוּ ִלְלעֹג ֵהֵחל ָהִאיׁש  ל ַהּיֹום לֹוֵמד ּתֹוָרה: "ְלֵאִלּיָ ה ּכָ ים , ַאּתָ ה ַחּיִ ְוִאּלּו ֲאִני עֹוׂשֶ
  ". ֲענּוגֹות ָהעֹוָלםְוֶנֱהָנה ִמתַּ 

  
הוּ    ִני: "ָאַמר לֹו ֵאִלּיָ יֹום, ּבְ ֲעֶנה ּבְ ין-ֲאָבל ַמה ּתַ ה לֹא , ַהּדִ ֲאלּו אֹוְתָך ָלּמָ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ּכְ

  " ?ָלַמְדּתָ ּתֹוָרה
   

ֶכל ּוִביָנה ִלְלֹמד , ֶאֱעֶנה. ִמזֶּה ֲאִני לֹא ְמַפֵחד: "ָצַחק ָהִאישׁ  ּלֹא ָנְתנּו ִלי ׂשֵ ׁשֶ
  ".ּתֹוָרה

  
ָאלֹו ֵאִלּיָהוּ  ְרֵנס: "ׁשְ ה ִמְתּפַ ה ַאּתָ   ". ?ִמּמָ

  
יב ָהִאישׁ   ִגים: "ֵהׁשִ   ". ֲאִני ַצד עֹופֹות ְוַדג ּדָ
  

ָאלֹו ֵאִלּיָהוּ  ה ֹזאת: "ׁשְ ה עֹוׂשֶ   ".?ֵאיְך ַאּתָ
  

יר ָהִאישׁ  ן: "ִהְסּבִ ּתָ ׁשְ ה , ֲאִני לֹוֵקַח ּפִ עֹוׂשֶ

ּנּו חּוִטים ֲחָזִקים ְלּכֹודֹות ֵמִכין מַ , ִמּמֶ

תֹות ִגים ּוְרׁשָ   ". ּוְבֶאְמָצעּוָתן ָצד ֶאת ָהעֹופֹות ְוָדג ֶאת ַהּדָ

  
ָאלֹו ֵאִלּיָהוּ   תֹות: "ׁשְ ְדָך ְלָהִכין ַמְלּכֹודֹות ּוְרׁשָ   ".?ִמי ִלּמֶ
  

ַמִים ָנְתנּו ִלי : "ָאַמר ָהִאישׁ  ָ יָנהִמן ַהׁשּ   ".ְוַדַעת ּבִ
  

הוּ  תֹותִאם ָנְתנּו לְ : "ָאַמר לֹו ֵאִלּיָ יָנה ְוַדַעת ְלָהִכין ַמְלּכֹודֹות ּוְרׁשָ ְוָנְתנּו ְלָך , ָך ּבִ

ִגים  ֵדי ָלצּוד עֹופֹות ְוָלדּוג ּדָ ֶכל ּכְ ל -ׂשֵ ֵדי ְלָהִבין -ּכָ ֶכל ּוִביָנה ּכְ ְתנּו ְלָך ׂשֵ ּנָ ֵכן ׁשֶ ׁשָ

ְבֵרי ַהּתֹוָרה ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר, ֶאת ּדִ ָבר מְ ': ׁשֶ י ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהּדָ   . 'ֹאדּכִ

  
ְרֶצה  ה ִלְלֹמד ּתֹוָרה -ִאם ַרק ּתִ ם ַאּתָ   ". ּתּוַכל ּגַ

  

ִכי ּבֶ ל ָהִאיׁש ּוָפַרץ ּבַ ִלּבֹו ׁשֶ הּו ּבְ ל ֵאִלּיָ ָבָריו ׁשֶ   .ָנְגעּו ּדְ
  

הוּ  ה: "ָאַמר לֹו ֵאִלּיָ ְבּכֶ ה עֹוד ָיֹכל ִלְלֹמד ּתֹוָרה, ַאל ּתִ א . ַאּתָ לּוי ֶאּלָ ָבר ּתָ ַאְך ַהּדָ
ְרצֹונְ    ".ךָ ּבִ

  

  )ַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני סֹוף ָּפָרַׁשת ִנָּצִבים; ֵיֵלְך גַמא וַ ִּפי ִמְדַרׁש ַתְנחּו- ַעל(

  
        

  .- לצחוק ל, לזלזל, ללגלג - ללעוג ללעוג ללעוג ללעוג                      . לא שקול, חסר אחריות,  נמהר, פזיז  – פוחזפוחזפוחזפוחז
  

  .דעת-פועל ללא שיקול, נמהר, פזיז - קל דעתקל דעתקל דעתקל דעת
  



 Âò Åð ä Èa Çä ú Éåì Åà ÀM Çä ì Çòú Éåà :  
  
  : ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָּפַגׁש ָאָדם. 1  
  

  .ּפֹוֵחז ְוַקל ַּדַעת ֶׁשֵאינֹו אֹוֵהב ַלֲעבֹד  .א

  .ּפֹוֵחז ְוַקל ַּדַעת ֶׁשֵאינֹו לֹוֵמד ּתֹוָרּה  .ב

  .ִעירּפֹוֵחז ְוַקל ַּדַעת ֶׁשעֹוֵבר ֵמִעיר לְ   .ג

  

  :ָהִאיׁש ָעָנה, ּתֹוָרה ְּכֶׁשֵאִלָּיהּו ָׁשַאל ֶאת ָהִאיׁש ַמּדּוַע ֵאינֹו לֹוֵמד. 2 
  

  .ֶׁשֵאין לֹו ְזַמן ִלְלמֹד  .א

  .ֶׁשֵאין לֹו ַמְסִּפיק ֵׂשֶכל ִלְלמֹד  .ב

  .ֶׁשֵאין לֹו ֶּכֶסף ִלְלמֹד  .ג

  

כֹל ִלְלמֹד ֵאִלָּיהּו הֹוִכיַח ָלִאיׁש ֶׁשִאם הּוא יֹוֵדַע ְלָהִכין ַמְלּכֹודֹות ָאז הּוא יָ . 3 
  .ּתֹוָרה

  

  .ָנכֹון  .א

  .לֹא ָנכֹון  .ב

    

  :ֶׁשָהִאיׁש ָּבָכה ֵאִלָּיהּו ָאַמר לֹוְּכ . 4 
  

  .ֶׁשהּוא ְּכָבר ֵאינֹו ָיכֹול ִלְלמֹד ּתֹוָרה ַּגם ִאם ִיְרֶצה  .א

  .ֶׁשהּוא ְּכָבר ִפְסֵפס ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות ִלְלמֹד ּתֹוָרה  .ב

  .ֶׁשהּוא עֹוד ָיכֹל ִלְלמֹד ּתֹוָרה ִאם ִיְרֶצה  .ג

    

  ? ּפּורַמהּו ַהּמּוָסר ַהְׂשֵּכל ֶׁשל ַהִּס . 5 
  

  .ָּכל ֶאָחד ָיכֹול ִלְלמֹד ּתֹוָרה ַּגם ִאם ֵאינֹו רֹוֶצה  .א

  .ָּכל ֶאָחד ָיכֹול ִלְלמֹד ּתֹוָרה ָּתלּוי ַרק ִאם ָהָאָדם רֹוֶצה  .ב

   .לֹא ָּכל ֶאָחד ֶׁשרֹוֶצה ִלְלמֹד ּתֹוָרה ַּגם ָיכֹל  .ג

  

  .ֵּתן ֵׁשם ַאֵחר ַלִּסּפּור. 6
  

___________________________________________________ 

  



  ד"בס      

  
  .ִּסּפּור ְלָׁשבּועֹות? ִמי ָקָטן 

  
  :ִקְראּו ֶאת ַהִּסּפּור ַהָּבא ּוָבֲחרּו ֶאת ַהִּמְנָהג ַהַּמְתִאים ַלֶּקַטע

  

בּועֹות ֶיֶרק ִלְכבֹוד ׁשָ ִית ּבְ ט ֶאת ַהּבַ ֵ ִני ִקׁשּ   . ּדָ
  

ה ִלְתלֹות ָעָנף שֶׁ  ם ְוִנּסָ ּלָ   ל ֶיֶרק הּוא ָעַמד ַעל ַהּסֻ
ַמל ל ַהַחׁשְ ת ׁשֶ ְבֶרׁשֶ   .ַעל ַהּנִ

  

ט ֵ ם ֲאִני ֲאַקׁשּ ּנוּ , ָאְמָרה רּוִתי, ּגַ ה ִמּמֶ ַטּנָ   . ֲאחֹותֹו ַהּקְ
  

ִית ט ֶאת ַהּבַ ֵ ם ּוְלַקׁשּ ּלָ ס ַעל ַהּסֻ   .ּגַם ִהיא ָרְצָתה ְלַטּפֵ
  

ם" ּלָ ִני, "ַאּתְ ְרִדי ֵמַהּסֻ האַ ", ָאַמר ּדָ   ".ת עֹוד ְקַטּנָ
  

הֲאִני לֹ " דֹוָלה, א ְקַטּנָ   . ָאְמָרה רּוִתי" ֲאִני ּגְ
  

ה ִהיא עֹוד ְקַטּנָ ִני ׁשֶ ָאַמר ָלּה ּדָ ׁשֶ ֲעָסה ּכְ   ". רּוִתי ּכָ
   

à .÷ ÆøÆé Àa ú Äé Ça Çä èeM Ä÷  .                á . ú Éåòeá ÈL ìé Åì ïew Äz .                   â .  Èì Èç é Åì Àë Çà Çî ú Çìé Äë Âàá.  

  

ֶנֶסתַאֲחֵרי ָהֲאר א ְוָדִני ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהּכְ   ּוָחה ָקמּו ַאּבָ
בּועֹות"לְ  ּקּון ֵליל ׁשָ   ".ּתִ

  

ם ֲאִני רֹוצָ " ֶכםּגַ   .ָאְמָרה רּוִתי"! ה ָלֶלֶכת ִאּתְ
  

ִני  !?ַאתְּ  האַ "ָצַחק ָלּה ּדָ ְיָלה , ת עֹוד ְקַטּנָ ל ַהּלַ   .ֲאַנְחנּו ִנְלַמד ּתֹוָרה ּכָ
  

ם י ׁשָ ֲעׂשִ   ? ְוַאּתְ ַמה ּתַ
  

ֵבית  ֶנֶסתֵאין ּבְ הּ  ַהּכְ ִביֵלְך ִלישֹון ּבָ ׁשְ ה ּבִ   ". ִמּטָ
   

à .÷ ÆøÆé Àa ú Äé Ça Çä èeM Ä÷  .                á . ú Éåòeá ÈL ìé Åì ïew Äz .                   â .  Èì Èç é Åì Àë Çà Çî ú Çìé Äë Âàá.  
   

ֶנֶסת  א ְוָדִני ְלֵבית ַהּכְ ָהְלכּו ַאּבָ ׁשֶ הּ ָאְמָרה רוּ  ,ּכְ ִלּבָ ה: ִתי ּבְ   . ֲאִני לֹא ְקַטּנָ
ן ם ֲאִני ֶאְלַמד ּתֹוָרה!  ֲאִני לֹא ִאיׁשַ ית ! ּגַ ֵראׁשִ ְתָחה ֶאת ֵסֶפר ּבְ ְוִהְתִחיָלה ִהיא ּפָ

ָנה   .אֹותוֹ קֹוֵראת  ָרְצָתה ְמאֹוד ִלישֹון. ָקְרָאה ְוָקְרָאה ְולֹא ָיׁשְ ׁשֶ , ָקָמה, ּכְ
ֵדי ְלע ֶחֶדר ּכְ ָכה ּבַ ָבה ְוָקְרָאה, ֹוֵרר ֶאת ַעְצָמהּ ִהְתַהּלְ   . ְוׁשּוב ָיׁשְ

  

ּה ִעְזִרי ִלי ָקֶפה . ּבֹוִאי רּוִתי ָאְמָרה ִאּמָ ד ֶאת ַהּלֹוְמִדים ּבְ ֶנֶסת ּוְנַכּבֵ ֵנֵלְך ְלֵבית ַהּכְ
ִביָנה ְמָחה רּוִתי. ְועּוָגת ּגְ ָאה ֶאת . ׂשָ א ָנׂשְ ׁש ָקָטן ְוִאּמָ ָיֶדיָה ַמּגָ ֶהְחִזיָקה ּבְ

  .ְמקּוםַהּקוּ 
  

ִני  ין ַהּלֹוְמִדים ּוְלָידֹו ּדָ ב ּבֵ א יֹוׁשֵ ֶנֶסת ָרֲאָתה רּוִתי ֶאת ַאּבָ ְכְנסּו ְלֵבית ַהּכְ ּנִ ׁשֶ , ּכְ
ה ָנה ֲעֻמּקָ ן ׁשֵ ְלָחן ְוהּוא ָיׁשָ ֻ   . ֹראׁשֹו ַעל ַהׁשּ

  

עּוגֹות ָדה אֹוָתם ּבָ ּבְ א ָקֶפה ְללֹוְמִדים ְורּוִתי ּכִ   . ָמְזָגה ִאּמָ
  

גָּ  ׁשֶ אּכְ ִני אִ : "ְמרּו ָאַמר ַאּבָ ְיָתהתְּ ְקחּו ֶאת ּדָ תוֹ " ֶכן ַהּבַ ִמּטָ יבּו אֹותֹו ּבְ ּכִ   ". ְוַהׁשְ
  

ִני  ֵהִעיָרה ןרּוִתי ֶאת ּדָ ׁשֵ ִני :ְוָאְמָרה ְלתֹוְך ָאְזנוֹ  ַהּיָ ְיָתה! קּום ּדָ   . ֵנֵלְך ַהּבַ
  

בִ  ׁשְ ה ּבִ ֶנֶסת ִמּטָ ֵבית ַהּכְ ה עֹוד ָקָטן ֵאין ּפֹה ּבְ הּ ַאּתָ   ...יְלָך ִלישֹון ּבָ
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  ד"בס 

 Äâ Àîúeø ú Çl ) Àaøevé Ä÷.(  
  

  .חלק ראשון 
  

  

ָהָיה ִמְגּדֹוֵלי ה ֶוֱאִליֶמֶלְך ׁשֶ ָאֶרץ ָהָיה ָרָעב ָקׁשֶ יֵרי ַהּדֹור  ּבָ  ְוִהְתּגֹוֵרר ַוֲעׁשִ

ֵבית ֶלֶחם ּתוֹ , ּבְ ָניו, ָנֳעִמי – יֹוֵרד ֵמָהָאֶרץ ַיַחד ִעם ִאׁשְ ֵני ּבָ לון חְ מַ   -ּוׁשְ

מֹוָאב, ְוִכְליֹון   . ְועֹוֵבר ָלגּור ּבְ
  

י מִ  ׁש ּכִ ִמיָכה ֱאִליֶמֶלְך ָחׁשַ ּנּו ּתְ ל ִמּמֶ ם ְלַקּבֵ ּלָ ֵבד ָיבֹואּו ּכֻ ֵני ָהָרָעב ַהּכָ ּפְ

ְסּפוֹ , ּוְצָדָקה ל ּכַ   .ְוָכְך ַיְפִסיד ֶאת ּכָ
  

   
  ? ֵהיָכן ִמְתַרֵחׁש ַהֵחֶלק ָהִראׁשֹון . 1
  

ָרֵאל  :ַהָּמקֹום    ________ :ָהִעיר .              ֶאֶרץ ִיׂשְ
  

  ..ָרָעב :ַהַּמָּצב ָּבָאֶרץ 
  

  :ִמְׁשַּפַחת ֱאִליֶמֶלְך 
  

א    __________________ -ִאָּמא ______________    -ַאּבָ

  

  ____________   ______________________ - ַהְּיָלִדים 

  

  _________________ -ִעיר ְמגּוִרים ֶּבָעָבר 

  

  ______________ - )ָּכֵעת(ִעיר ְמגּוִרים ַּבהֹוֶוה 

  

  : ֶׁשל ֱאִליֶמֶלְך ַמָּצבֹו ַהַּכְלָּכִלי 
  

  . ֲעִׁשיר  .א

  .    ֲעִני  .ב

   
  ? ַמּדּוַע ֱאִליֶמֶלְך ָעַזב ֶאת ָהָאֶרץ ִעם ִמְׁשַּפְחּתֹו. 2
  

   .ִּכי ָהָיה ָרָעב ָּבָאֶרץ  .א

  .ִּכי ָהָיה ָרָעב ָּבָאֶרץ ֶוֱאִליֶמֶלְך לֹא ָרָצה ַלֲעזֹר ָלֲעִנִּיים  .ב

  .ְך ַלָּמקֹום ֶׁשּלֹא ָהָיה ּבֹו ָרָעבִּכי ָהָיה ָרָעב ָּבָאֶרץ ֶוֱאִליֶמֶלְך ָהלַ   .ג



  .ֵחֶלק ֵׁשִני
  
   

ָחה' ה ּפָ ׁשְ ָניו, ּכֹוֵעס ַעל ַהּמִ ֵני ּבָ לון חְ מַ , ּוַבזֶּה ַאַחר ֶזה ִנְפְטרּו ֱאִליֶמֶלְך ּוׁשְ

ן ַלּמֹוָאִבּיֹות רּות וְ ( ְוִכְליֹון אּו ִלְפֵני ּכֵ ְ ׂשּ ּנִ הׁשֶ אֲ  - )ָעְרּפָ ּתֹו ִנׁשְ   . ָרה ּבֹוֵדָדהְוָנֳעִמי ִאׁשְ
   

ּלֹוֶתיהָ  י ּכַ ּתֵ הרּות וְ , ָנֳעִמי חֹוֶזֶרת ִעם ׁשְ ֶרְך . ָלָאֶרץ, ָעְרּפָ ּדֶ הּבַ ַמְפָנה ֹעֶרף  ָעְרּפָ

ֶלת ַעל ַעְצָמּה תָּ , ְלָנֳעִמי ְוחֹוֶזֶרת ְלֵבית ָאִביהָ  , ג ִמְצוֹות"יַ רְ ַאְך רּות ְמַקּבֶ

ָנֳעִמי ְוחֹוֶזרֶ וּ  יָכה ִלְדּבֹק ּבְ הת ַיַחד אִ ַמְמׁשִ   .ּתָ
  

  
  ?ַמה ָהָיה סֹוָפם ֶׁשל ֱאִליֶמֶלְך ּוָבָניו . 1
  

  . ֱאִליֶמֶלְך ֵמת ּוָבָניו ָהְפכּו ִלְהיֹות ֲעִנִּיים  .א

  . ֱאִליֶמֶלְך ּוָבָניו ִנְפְטרּו  .ב

  .ֱאִליֶמֶלְך ּוָבָניו ָהְפכּו ִלְהיֹות ֲעִנִּיים  .ג

  
  .ְמַחק ֶאת ַהְּמֻיָּתר? ִטיַרת ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ֵּכיַצד ַמְרִּגיָׁשה ָנֳעִמי ְלַאַחר ְּפ . 2
  

ֵמָחה יָזה,   ֲעצּוָבה,   ׂשְ ְלמּוָדה,   ּבֹוֵדָדה,   ַעּלִ ֶרת,   ָזָרה,   ּגַ ֶ   .ְמֻאׁשּ
  

  .ְּכתֹב ַעל ָּכְך ? ַהִאם ַּגם ַאָּתה ִהְרַּגְׁשָּת ַּפַעם ְּכמֹו ָנֳעִמי . 3
  

_______________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________  
  

_______________________________________________________________  
  
  :  ַהְׁשֵלם.  4
  

ן קֹוְרִאים  ל ַהּבֵ ּתֹו ׁשֶ   _____________: ְלִאׁשְ
  

ַעל קֹורְ  ל ַהּבַ א ׁשֶ   ____________: ִאים ְלִאּמָ
  

ל  ָתּה ׁשֶ ּלָ   _______________: רּות ָהְיָתה ּכַ
  

ל    _____________ : ָנֳעִמי ָהְיָתה ֲחמֹוָתּה ׁשֶ
  
ֳעִמי  .5 ֵרד ִמּנָ ֲחָרה ְלִהּפָ   ?  _______________________ִמי ּבָ
  

ֲחָרה ְלִהְצָטֵרף ְלָנֳעִמי      ? _________________________ִמי ּבָ
  



  .ִליִׁשיְׁש ֵחֶלק 
  

  

ֲעִנּיֹות   ים ָהאֹוְסִפים , ָנֳעִמי ְורּות חֹוְזרֹות ָלָאֶרץ ּכַ ְורּות ִמְצָטֶרֶפת ָלֲעִנּיִ

ל בֹוַעז ֵדהּו ׁשֶ ׂשָ ים ּבְ ים ִחּטִ ֶטת ִחּטִ ָתה .  ּוְמַלּקֶ ָעׂשְ ֵעל ֵמַהֶחֶסד ׁשֶ בֹוַעז ִמְתּפַ

ר לֹא ָעְזָבה אֹוָתהּ  ֲאׁשֶ ה ַעל עֹוְבָדיו ָלֵתת ְלרּות ֵמַעל ּוְמַצוָּ , רּות ִעם ָנֳעִמי ּכַ

  .ּוֵמֵעֶבר ְלָכל ָעִני ַאֵחר

     
  :ִנְפְטרּו ְוִכְליֹוןלון ְח מַ ַאֲחֵרי ְׁש . 1
  

  .ָנֳעִמי ְורּות חֹוְזרֹות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל  .א

  . ָעְרָּפּה ְורּות חֹוְזרֹות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל  .ב

  .ָאבָנֳעִמי ְורּות ִנְׁשָארֹות ִּבְׂשֵדה מֹו  .ג

  
  ? ְלָנֳעִמי ְורּות   )ְּבַמה ָנֳעִמי ְורּות ּדֹומֹות=(ַמה ַהְּמֻׁשָּתף . 2
  
  .ְׁשֵּתיֶהן ֲעִנּיֹות  .א

  . ְׁשֵּתיֶהן ַאְלָמנֹות  .ב

  .ְנכֹונֹות' וב' ְּתׁשּובֹות א  .ג

  
  ? ַמה ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה ְמַלֶּקֶטת . 3
  
  .ְמַפֶּזֶרת  .א

  . אֹוֶסֶפת  .ב

  .ְמַחֶּלֶקת  .ג

 

  ? ֵהיָכן רּות ְמַלֶּקֶטת ֶאת ַהִחִּטים  .4
  
  .ַּבָּׂשֶדה ֶׁשל ֱאִליֶמֶלְך   .א
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ה ִמבֹוַעז  ׁשָ ּקְ ִעים ּבִ ת ָהַאְרּבָ ֶבן ֵמָאה, רּות ּבַ ָהָיה ּכְ א ָלהּ , ׁשֶ ׂשֵ ְוֹזאת , ְלִהּנָ
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ר ר ר ר ּוּוּוּויּפיּפיּפיּפִס ִס ִס ִס 
  ֶלָחגֶלָחגֶלָחגֶלָחג
  

  ֶרֶגל עֹוֵלי

ה ֵני ַמֲעׂשֶ ׁשְ יִרים ַאִחים ּבִ רוּ  ֲעׁשִ ּגָ ְקלֹון ׁשֶ ַאׁשְ ֵכֵנים ֶהםְולָ  ּבְ  ׁשְ

אוּ  ְיהּוִדים לֹא. ָרִעים ּנְ ּקִ ָרם ׁשֶ ָעׁשְ ֵכִנים ָהיוּ . ּבְ ְ  אֹוְמִרים ַהׁשּ

ם ִלּבָ ר: " ּבְ ֲאׁשֶ הּוִדים ַיֲעלוּ  ּכַ לוּ  ַהּיְ ּלֵל ַהּלָ ַלִים ְלִהְתּפַ ירּוׁשָ , ּבִ

ֵנס ח ְלֵביָתם ָאנוּ  ִנּכָ ל ְוִנּקַ ּיֵשׁ  ַמה ּכָ   .ָלֶהם ׁשֶ

ַלִיםִלירוּ  ָעלוּ  ָהַאִחים ֲאָרה. ָלֶרֶגל ׁשָ יָרָתם ִנׁשְ רּוךְ  הָקדֹושׁ  ַאךְ , ֵריָקה ּדִ  הּוא ּבָ

ַלח ֵני ׁשָ ְדמּוָתם ַמְלָאִכים ׁשְ ִית ְויֹוְצִאים ִנְכָנִסים ָהיוּ  ְוֵהם, ּבִ ּבַ ֵכִנים. ּבַ ְ  ַהׁשּ

בוּ  ָהָרִעים ַעם, ָחׁשְ ַהּפַ ֲארוּ  ׁשֶ  ִנׁשְ

ֵני ִית ָהַאִחים ׁשְ ּבַ   .ֶלָחג ּבַ

ָחזְ  ׁשֶ ַלִים ָהַאִחים רוּ ּכְ רּוׁשָ , ִמּיְ

ְלחוּ  ֵכֵניֶהם ׁשָ נֹות ִלׁשְ ֵהִביאוּ  ַמּתָ  ׁשֶ

ַלִים רּוׁשָ ִפי, ִמּיְ ָהָיה ּכְ  ָנהּוג ׁשֶ

אֹוָתם   . ָיִמים ּבְ

ְמהוּ  ֵכִנים ּתָ ְ ֲאלוּ  ַהׁשּ :  אֹוָתם ְוׁשָ

  "? ֱהִייֶתם ֵהיָכן"

ַלִים: "ָהַאִחים ָענוּ  ירּוׁשָ   ".ּבִ

ֲאלוּ  ֵכִנים ׁשָ ְ ם ִמי ְוֶאת: " ַהׁשּ ַאְרּתֶ תֹוךְ  ִהׁשְ יְתֶכם ּבְ   "? ּבֵ

ַאְרנוּ  לֹא: " ָהַאִחים ָענוּ  ֵביֵתנוּ  ִאישׁ  ִהׁשְ ֵכִנים ֵהִבינוּ ". ּבְ ְ ְלֲאֵכי ַהׁשּ ּמַ ' ה ׁשֶ

ְמרוּ  יָתם ַעל ׁשָ ל ּבֵ ֵני ׁשֶ רּוךְ : " ְוָאְמרוּ  ָהַאִחים ׁשְ הּוִדים ֱאלֵֹקי ּבָ ּלֹא, ַהּיְ  ׁשֶ

  "!ְלעֹוָלם ֵבםַיַעזְ  ְולֹא ֲעָזָבם
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