
ָכה   ַהַמסֵּ

 

 

ָכה  . 1 ֶפץ  ִהיא ַהַמסֵּ ַכֶסה חֵּ ֶלק או  ַהָפִנים  ֶאת ַהמְּ  . ָהרֹאׁש ִמן  חֵּ

ָכה  ִתיָרה  ַהַמסֵּ ׁש  ֶׁשל  ֶזהּותו  ֶאת  ַמסְּ ֶׁשֶרת  אוָתּה  ַהּלובֵּ ַאפְּ ׁש  ּומְּ ַתמֵּ ִהׁשְּ ֶזהּות   לְּ      בְּ

 . ֲחָדָׁשה  ַאֶחֶרת 

רון   ַאטְּ ַׁשֶמֶׁשת ַבתֵּ כָ  מְּ ִסיָמן  הַהַמסֵּ מּות ֶׁשל ָלֹאִפי   כְּ  . דְּ

ן   . 5 ֶלק  הֵּ ִתי  חֵּ ַרד ִבלְּ ּיות  ִנפְּ בֻּ כָ  ָהַעִמים  ִמַתרְּ  . ָהעוָלם   לבְּ

ָון  יֵּׁש כות  ֶׁשל  ָגדול  ִמגְּ ָמהלְּ :  ׁשוִנים   ָבַעִמים   ַמסֵּ גְּ ָיָון   :דֻּ ׁש  נוֲהִגים  בְּ ַתמֵּ ִהׁשְּ  לְּ

ָכה רון  ַבַמסֵּ ַאטְּ  . ַבתֵּ

כות ׁשות  בותַר   ַמסֵּ ַׁשמְּ ָקִסים   ַלֲחִגיגות  מְּ כות.  ַרִבים   ּוטְּ יָֻּחדות  ַמסֵּ ׁשות  מְּ ַׁשמְּ  מְּ

ִטיָבִלים  ֶפסְּ  .  לְּ

ִׁשים ַבַּיֲהדּות . 10 ַתמְּ ָכה ִמׁשְּ ֶלק ַבַמסֵּ חֵּ פוׂשות כְּ  .  פּוִרים  ִמַתחְּ

כות  ַהִשמּוׁש  ּקורמְּ  פּוִרים   ַבַמסֵּ ָפְך  הּוא  בְּ הּוִדים   ֶׁשל  גוָרָלם בְּ   ַהַמהְּ   ַהִשמּוׁש,  ַהּיְּ

ָכה ַמסֵּ י  בְּ דֵּ עַ   כְּ ַתֲעׁשֵּ ִהׁשְּ ֹמחַ   לְּ ִלׂשְּ זֵּ   וְּ ָכה  ִציַרתִליְּ   .ֲחָדָׁשה  הּותבְּ  ָנֲהגּו   ַהַמסֵּ

ׁש ַתמֵּ ִהׁשְּ יֶהם   ַחּיות   ֶׁשל   עור בְּ   לְּ נוצותֵּ ׁש  ַגם  נוֲהִגים  ַכּיוםַאְך  ,  ּובְּ ַתמֵּ ִהׁשְּ  לְּ

כות ִטיק גּוִמי, ַבד ַבַמסֵּ ַלסְּ  . ּופְּ

 

 



נּו ׁשּוָבה ֶאת ַסמְּ כוָנה ַהתְּ ר ַהנְּ יותֵּ  . בְּ

ט .1  סְּ ר  ַהֶטקְּ יָדע מוסֵּ  ........?ַעל מֵּ

  

 . פּוִרים ַחג ִספּור .א 

לַ  .ב  דלְּ יַצד מֵּ ָהִכין  כֵּ ָכה  לְּ  . ַמסֵּ

ֹסר .ג  יָדע ִלמְּ ָכה ַעל מֵּ  . ַהַמסֵּ

ִביר .ד  ַהסְּ ֶנה ַעל לְּ  . ַהָפִנים ִמבְּ

 

ִתיָרה ַמה .2  ָכה  ַמסְּ  ? ַהַמסֵּ

ָלִדים ֶׁשל ַהגּוף ֶאת .א   . ַהּיְּ

ֹתֶבת  ֶאת .ב   .המקום ֶׁשל ַהכְּ

ׁש ֶׁשל ַהזֵּהות ֶאת .ג  ָכה לובֵּ  .ַהַמסֵּ

ָכה ֲעׂשּוָיה ֶׁשִמֶמנּו ַהֹחֶמר  ֶאת .ד   .ַהַמסֵּ

 

ָכה ֶׁשל ָהִעָּקִרי ַהִשמּוׁש ַמהּו  .3    ?  ַהַמסֵּ

            

            

            

 

 

ילּו בּותְּ כִ . 4 אֵּ ָהִכין ֳחָמִרים  מֵּ ן לְּ כות  ִנתֵּ  : ַמסֵּ

            

            

 
 

ִשים ַהִמָּלה .5 מְׁ תַּ  ש .מ.ש  ַהֹשֶרׁש ִמן ִהיא ִמשְׁ

 

אּו  _____________________  ֶזה ֹשֶרׁשמִ   נוֶסֶפת ִמָּלה ַבֶּקַטע ִמצְּ

 

 

ׁשּוָרה  . 6 ׁש ֶׁשל ֶזהּותו ֶאת"  :ָכתּוב 2בְּ ַמה ַהַכָּוָנה ַבִמָּלה   ..."אֹוָתּה ַהּלובֵּ  ?אֹוָתּה לְּ

 
            

 

 

 



ִלימּוהַ . 7 ָלה  ֶאת ׁשְּ  ַהַטבְּ

 

 ַרִבים ָיִחיד
כות   ַמסֵּ

  ֲחִגיָגה

דוִלים   גְּ

  ַחָּיה 
ִתירות    ַמסְּ

 
 
 
 

ִלימּו. 8 רות ִמִּליםהַ  ֶאת ַהׁשְּ  : ַבֶּקַטע  ַהֲחסֵּ

 

כות _______ ּקורמְּ  ָפְך  הּוא _________  ַבַמסֵּ הּוִדים ֶׁשל ________ ַהַמהְּ  ַהִשמּוׁש .ַהּיְּ

ָכה י הּוא ַבַמסֵּ דֵּ ֹמחַ _________  כְּ ִלׂשְּ זֵּ  וְּ  . ֲחָדָׁשה הּותבְּ

 

ָסן ִמִּלים  : ַמחְּ

 

 

 

רּוצַ . 9 ָכה  ּיְּ עּו ַמסֵּ ִצבְּ  .וָתּה א וְּ
 
 

גוָרָלם עַ  , בְּ ַתֲעׁשֵּ ִהׁשְּ פּוִרים  , ַהִשמּוׁש , לְּ  בְּ

     

   


