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 ְלגוֶֹסֶסת ְּתרּופוֹת
ָנְפָלה ְלִמְׁשָּכב.  ְליּוַּבאִוויְטׁשִאָּׁשה ְזֵקָנה ּתֹוֶׁשֶבת ָהֲעָיָרה 

ְלַהִּׂשיג ֲעבּוָרּה ְּתרּופֹות   ָהרֹוֵפא ִהִּגיַע ּוָפַסק ִּכי ֵיׁש

ת ַמָּצָבה. ְּבְליּוַּבאִוויְטׁש ְמֻסָּימֹות ֶׁשאּוַלי יּוְכלּו ְלַׁשֵּפר אֶ 

א ָהָיה ֵּבית ִמְרַקַחת ָּכ ֶׁשַהָּׂשַגת ַהְּתרּופֹות ָהְיָתה 

 5 ְּכרּוָכה ִּבְנִסיָעה ַלֲעָיָרה ַהְּסמּוָכה. 

ַהָּדָבר ָהָיה ְּבִעּצּומֹו ֶׁשל ַהַּׁשָּבת ְוַרִּבים ֵמַהּתֹוָׁשִבים 

ִהיא עֹוֶמֶדת ְלַהְחִזיר ֶאת ִנְׁשָמָתּה ְליֹוְצָרּה... אּוַלי ָעִדיף ָחְׁשבּו ְלַעְצָמם ִּכי ֵּבין ֹּכה ְוֹכה 

ֶׁשא ְלַחֵּלל ָעֶליָה ֶאת ַהַּׁשָּבת ַא ַרִּבי דֹוֶּבער ַהַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי (ַהַאְדמֹו"ר ַהֵּׁשִני ֶׁשל 

ָנה ַהְּסמּוָכה ָׁשם ִנָּתן ָהָיה ֲחִסידּות ַחַּב"ד) ִמֵהר ִלְׁשַח ֲעָגָלה ְמיֶֻחֶדת ַלֲעָיָרה דֹוְברֹובְ 

 10 ִלְרֹּכׁש ֶאת ַהְּתרּופֹות.

ֶאָחד ַהּנֹוָכִחים ַּבָּמקֹום ָרַמז ָלַרִּבי ִּכי ַמָּצָבה ֶׁשל ַהחֹוָלה ָאנּוׁש ְוִכי ַּגם ִאם ַהְּתרּופֹות 

ְיַׁשְּפרּו ֶאת ַמָּצָבה ִהיא ַּתּמּות ְּבעֹוד ָׁשעֹות ֲאָחדֹות. "ֵאיְנ ֵמִבין!" ָאַמר לֹו ָהַרִּבי. "ָּכל 

ף ַהַּגְׁשִמי ְלַמָּטה ֵמֵסב ְלבֹוֵרא ָהעֹוָלם ַּתֲענּוג ֶׁשל ַמָּמׁש! ָעֵלינּו ֶרַגע ּבֹו ַהְּנָׁשָמה ִנְמֵצאת ַּבּגּו

  .ַלֲעׂשֹות ָּכל ֶׁשִּביָכְלֵּתנּו ְּכֵדי ְלַהֲאִרי ֶאת ַחֶּייָּה ַּגם ִאם ִלְזַמן ָקָצר ִּבְלַבד"

 (ְמֻעָּבד ַעל ִּפי ַהֵּסֶפר: ִלּקּוֵטי ִסּפּוִרים) 

  

  

  

  

  

  

  

  



  ב"ה

  ? ַהִּסּפּור ִהְתַרֵחׁש ֵהיָכן. 1 

  .ִמְרַקַחת ְּבֵבית .א

  .ְליּוַּבאִוויְטׁש ַּבֲעָיָרה .ב

  .הנָ זְ יאוֹ לִ  ָּבֲעָיָרה .ג

  .דֹוְברֹוְבָנה ָּבֲעָיָרה .ד

  ? ַהִּסּפּור ִהְתַרֵחׁש ָמַתי  .2

    .ִׁשִּׁשי ְּביֹום .א

  ַׁשָּבת ֶעֶרבּבְ  .ב

  .ַׁשָּבת ְּבמֹוָצֵאי .ג

  ְּביֹום ַׁשָּבת. .ד

  ?ַּבִּסּפּור ַהְּדֻמּיוֹת ֵהן ִמי  .3

  .ְוחֹוָלה ְזֵקָנה ִאָּׁשה .א

  .ְליּוַּבאִוויְטׁש ָהֲעָיָרה ּתֹוָׁשֵבי .ב

  .ָהֶאְמָצִעי ר"ַהַאְדמוֹ  .ג

  .ְּנכֹונֹות ַהְּתׁשּובֹות ָּכל .ד

  :  הּוא "ִלְרֹּכׁש" ַהִּמָּלה ֵּפרּוׁש  .4

  .ִלְקנֹות .א

  .ִלְמֹּכר .ב

  .ְלַחֵּלק .ג

  .ִלְנהֹוג .ד

  

  

  

  "?ְלִמְׁשָּכב ָנְפָלה: " ֵּפרּוׁש ַמה  .5

  .ַהִּמָּטה ַעל ָנְפָלה .א

  .ֵמַהִּמָּטה ָנְפָלה .ב

  .חֹוָלה ִנְהְיָתה .ג

  .ַּבִּמָּטה ָׁשְכָבהד. 

 ֶאת ְלַהִּׂשיג ָהָיה ֶאְפָׁשר ִאי ַמּדּועַ   .6

  ?ְליּוַּבאִוויְטׁשּבְ   ַהְּתרּופוֹת

_______________________________

______ _________________________  

  :  הּוא "ְלַׁשֵּפר" ַהִּמָּלה ֵּפרּוׁש  .7

  .ַהְּׂשָערֹות ֶאת ְלַסֵּפר .א

  .יֹוֵתר טֹוב ַמֶּׁשהּו ַלֲעׂשֹות .ב

  .ְּבׁשֹוָפר ִלְתֹקעַ  .ג

  .ִסּפּור ְלַסֵּפר .ד

 ֶאְפָׁשר "ַהְּסמּוָכה" ַהִּמָּלה ִּבְמקוֹם  .8

  : ִלְכֹּתב

  .ַהְּבטּוָחה .א

  .ַהְּקרֹוָבה .ב

  .ַהְּזֵקָנה .ג

 .ָהְרחֹוָקה .ד

 

 



  ב"ה

  ַלִּמִּלים ַהָּבאֹות:  ןילוֹ ִמ ְר ָּת ֹּתַאר ִמּתֹו הַ ִמּלֹות הֹוֵסף  .9

  __________: ____הִאיּׁשָ 

  ____________: __ֲעָיָרה

  __________: __"רמוֹ ְד ַאהָ 

  : _________________ֵּבית

  .ְסמּוָכה, ִמְרַקַחת,   ְזֵקָנה,   ָהֶאְמָצִעי

  ַהְׁשֵלם ֶאת ַהִּמִּלים ַהֲחֵסרֹות ַּבַּטְבָלה :   .10

  הבָ קֵ נְ   רכָ זָ 

     ָזֵקן

    ךְ מּוסָ 

     דמֵ עֹו

    דחָ יֻ ְמ 

  
 דוְֹברוְֹבָנה ַלֲעָיָרה ֲעָגָלה ִלְׁשחַ  ִמֵהר ָהֶאְמָצִעי ָהַאְדמוֹ"ר": ָּכתּוב 8 -9 ְּבׁשּורֹות. 11

  ?דֹוְברֹוְבָנה ַלֲעָיָרה ֲעָגָלה ִלְׁשחַ  ָהֶאְמָצִעי ָהַאְדמֹו"רר יהֵ ִמ  ַמּדּועַ  - ַהְּסמּוָכה"

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

  ? ַהחֹוָלה ָהִאָּׁשה ִּבְׁשִביל ַהַּׁשָּבת ֶאת ְלַחֵּלל ְליּוַּבאִוויְטׁש ָהֲעָיָרה ּתֹוָׁשֵבי ָרצּו א ַמּדּועַ . 12

  .ְרחֹוָקה ְמאֹוד ָהְיָתה דֹוְברֹוְבָנה ֶׁשָהֲעָיָרה ֵּכיָון .א

  .חֹוָלה ִאָּׁשה ִּבְׁשִביל ַהַּׁשָּבת ֶאת ְלַחֵּלל ֶׁשָאסּור ֵּכיָון .ב

  .ַהַּׁשָּבת ֶאת ְלַחֵּלל ָלֶהם ִהְרָׁשה א ָהֶאְמָצִעי ר"ֶׁשָהַאְדמוֹ  ֵּכיָון .ג

  .ָּתמּות ַהחֹוָלה ְוָהִאָּׁשה ַּתֲעֹזר א ַהְּתרּוָפה ִמְקֶרה ֶׁשְּבָכל ֵּכיָון .ד

  ?ְלַלְּמֵדנּו ָּבא" ַלּגֹוֶסֶסת ְּתרּופֹות" ַהִּסּפּור ַמה. 13 

  .ִמְרַקַחת ֵּביתָהָיה  אְליּוַּבאִוויְטׁש  ֶׁשָּבֲעָיָרה ְלַלְּמֵדנּו ָּבא ַהִּסּפּור .א

  .ָקָצר ִלְזַמן ִיְחֶיה הּוא ִאם ַּגם חֹוֶלה ִּבְׁשִביל ַהַּׁשָּבת ֶאת ְלַחֵּלל ֻמָּתר .ב

  .ֲחׁשּוָבה ְמאֹוד ִמְצָוה ִהיא חֹוִלים ִּבּקּור ִמְצַות: ׁשֶ  ְלַלְּמֵדנּו ָּבא ַהִּסּפּור .ג

   .ְליּוַּבאִוויְטׁש ָהֲעָיָרה ֶׁשל ָהָרב ָהָיה ָהֶאְמָצִעי ר"ָהַאְדמוֹ : ׁשֶ  ְלַלְּמֵדנּו ָּבא ַהִּסּפּור .ד



  ב"ה

  

  

 

_________________

_________________

 

 _________ : םיוֹ 

 ________ :ׁשדֶ חֹ 

 _________  ה :נָ ָׁש 

 ______________ 

___________________ 

____________

____________

____________

____________

 

 _________: ם יוֹ 
 ________ :ׁשדֶ חֹ 

 _________ ה :נָ ָׁש 

__________ 

__________

_____________________

_____________________

___________________ 

 

______________   

 

_________

_________

_________

 

__________

 

 

__________


