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 חגית אמסטרדם פרנקל
 

ָתו ָהֲאִויר ֶמֶזג סְּ  בַּ

ר ֵהִקיץ ָתו ָעבַּ סְּ הַּ ד . ִהִגיעַּ  וְּ ִחין ִנָתן ֵכיצַּ בְּ הַּ ִשּנּוי לְּ  ?ָהֲאִויר ֶמֶזג בְּ

ד אֹות ִנָתן ֵכיצַּ ָתו ִלרְּ סְּ  ?ִהִגיעַּ  ֶשהַּ

חּוָצה ֵנֵצא ִאם ִחין, ָבֶעֶרב הַּ ָבר ִכי נַּבְּ  . ָקִריר כְּ

ֶקר בֹּ ל בַּ כֹּ ֶאה הַּ ב ִנרְּ ל, ָרטֹּ אֹות נּוכַּ ל ֶאת ִלרְּ טַּ ֶסה הַּ כַּ מְּ  ֶאת הַּ

ֶדֶשא ֶאת הַּ ָרִחים וְּ פְּ ִשיִחים הַּ הַּ  .וְּ

ִסים ָהֲעָנִנים ָבֶהם ָיִמים ֵיש כַּ ִים ֶאת מְּ ָשמַּ ִעִתים. הַּ נֹו לְּ טּוף ֶישְּ  ִטפְּ

ל רֹות קַּ מְּ ִין לַּ ם ֶשֲעדַּ חּוץ חַּ  . בַּ

מֹו ָיִמים, ֵכן כְּ ִרים הַּ צְּ קַּ ֶשֶמש, ִמתְּ ת הַּ עַּ ָדם שֹוקַּ  .יֹוֵתר ֻמקְּ

 

 

 

 

 

 

 

חּו א. ו ִמתְּ ִמיָלה ֵבין קַּ ִהיפּוָכה הַּ  (ִמיֹוֶתֶרת ִמָלה ֵיש -ֵלב ִשימּו) לְּ

 ָקִריר                               ֶגֶשם ָחָזק,

אַּ  ִכים ִהִגיע                               ִמתְּ  רְּ

ֻאָחר  ִים                              מְּ  ָשמַּ

טּוף                            יֵַּבש  ִטיפְּ

ִרים                       ֲחִמים צְּ קַּ  ִמתְּ

ר  ָדם                              ָעבַּ  ֻמקְּ

ב                            טֹּ  רַּ
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 חגית אמסטרדם פרנקל
 

ִקיפּו -ִמיִלים ֵפרּוֵשי .ב ִעג הַּ שּוָבה ֶאת ּולבְּ תְּ כֹוָנה הַּ ּנְּ  : הַּ

ֶדֶפת ל  .1  ִהיא: ַנְבִחיןִמיָלה ִנרְּ

ָחן,                      ב. נִַּשים ֵלב,   א. נֲַּעֶשה ִמבְּ

ע, מַּ יו                                ג. ִנשְּ תַּ סְּ ֵדל בַּ ח ֶשגַּ  ד. ֵשם ֶשל ֶצמַּ

 

ִמיָלה  . פֵ 2      הּוא:לִעיִתים רּוש הַּ

שֵ  ם, א. מַּ עַּ ף פַּ ִבים ִאיתֹו,                    ב. אַּ  הּו ֶשכֹותְּ

ֲעִמים,                                           ד. ָתִמיד,    ג. ִלפְּ

 

מִ  ֵפרּוש .3  ַהָיִמים ִמְתַקְצִרים: ִליםיהַּ

ָלל ֶשֵאין ֶגֶשם .א ָקֵצר ִבגְּ ֵצר יֹום ב.                ָים ֶשִמתְּ קַּ  ֶשִמתְּ

ִרים בֹו  ג. ר ָיםד.                                   יֹום ֶשקֹוצְּ  ָקצַּ

 

ל ֲענּו .ג ֵאלֹות עַּ שְּ  :הַּ

ֶמה .1 ִחין בַּ  ?ָבֶעֶרב נַּבְּ

__________________________________________
__________________________________________ 

 

ֶקר קֹוֶרה ָמה .2 בֹּ  ?בַּ

__________________________________________
__________________________________________ 

ִיםהַּ  ֶאת ָתֲארּו .3 ָתו ָשמַּ סְּ  .בַּ

__________________________________________
__________________________________________ 

 

ֶמֶזג קֹוֶרה  ִשּנּוי עֹוד ֵאיֶזה .4   ָהֲאִויר בְּ

__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 


