
  

 לכיתה ג', בי"ס נט - 2יחידה מס'                                                                                               ס"דב

 2 דף משימות

 .את התשובה הנכונהבעיגול הקיפי  ? בצ'יאלי את ר' לוי יצחק אנשיםהרוב איך קיבלו  .1

 .הכינו לו מיטה נוחה לשינהא. 

     לא נתנו לו להכנס לביתם.ב. 

 ג. פיזרו בשבילו חול בחצר.

 

   - הכנות לפסח .2

 המשפטים הבאים לפי הסדר, כתבי מספר מתאים ליד כל משפט:סדרי את 

  נאבדו בדרך לצ'יאלי. -שני הסירים שהרבנית סחבה 

 .הרבנית נסעה ארבע שעות לקייב, כדי להביא סירים חדשים    

 הרבנית חנה הביאה איתה שני סירים ,בדרכה לצ'יאלי.  

 .הרבנית הצליחה להשיג סיר חדש, לכבוד פסח 

 בחרי בקושי אחד עליו תשתדלי מהיום להתגבר. הקיפי בעיגול, 

כתוב במגילה, את הקושי עליו תתגברי. אפשר לבחור קושי שלא בתוך המגילה, 

 . )אפשר להעזר באמא בבחירת ההתגברות(.התחתונהולכתוב אותו בשורה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אני אשתדל בעז"ה להתגבר: 

  .אברך בקול לפני האכילה 

 סידור בשעת התפילה.תוך האסתכל ב 

 .אברך ברכת המזון מתוך ברכון / סידור 

משלך___________________________
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 נספח

 ההגעה לגלות צ'יאלי:

. אותו ואת חברו היהודי ות. מקום הגלות: צ'יאליגלבעונש  נענשר' לוי יצחק 

. גדלהקושי לא נגמר בזה, אלא הלך ו ובוץ דביק שלא נגמר. ,קיבל לילה חשוך

היכן הולכים לישון הלילה? לאחר הליכה קשה באדמה הבוצית ראו בית שבו 

לילה. שינה בלואת חברו יהודי  אותו להכניס מובית זה הסכיובעדיין דולק האור. 

לא ידעו מה יאכלו  , הם. לעיתים קרובותשוטפאוכל לא היה דבר להשיג גם 

עשבים קטנים בשביל לחפש  כי יתה גדולה יותר,למחרת. בקיץ הבעיה ה

היה חם מאוד בבוקר כש ,היה צורך להגיע לשדה, הדלקת האשהמתאימים ל

 תושים.ובלילה עקצו הי ,בגלל השמש

 

 הכנות לפסח בגלות:

 סירים 2תה יהיא לקחה א לצ'יאלי. הגיעה הרבנית חנהלקראת חג הפסח, 

אבדו הסירים  הקשה, בגלל הנסיעה בלא במאמץ גדול.חדשים שאותם השיגה 

אין כי  ,שלא ייגע בשום מאכל במשך כל החגאמר  ר' לוי יצחקשבגלל  בדרך.

 אפשרמה  בל. אעשהמ לעשות ליטה הרבניתהח –כלים כשרים לפסח 

בו היו קבוצה של יהודים.  ,שעות ליישוב קטן 4לעשות? נסעה הרבנית במשך 

אלו היהודים ה .מיים היה בידיה סיר פח חדש ונוצץיו יאחרעזרו לה. ויהודים אלו 

  קילוגרם לחם שחור.גם הביאו לה 

המוצלחת של  את התוצאה ראוכש והרבנית ר' לויקבית ב היתה גדולה שמחה

 , הם בנוה הרבניתאית. מקרשי העץ שהביאה נוצץפח חדש ו סיר -המסע 

בו גרו ר' לויק  ל החדרון יחתאט הלאט לשולחן ופרשו עליו מפה לבנה. 

כדי להכניס  ,הרבי והרבנית השתדלו במהלך החג והרבנית להראות כמו בית.

כלל, אך בלה ק לא משימההיתה זו את אווירת ימות החול.  ולגרש שמחהרוח 

 שהעתיד יהיה טוב יותר. קיוו הםו ,חגיגיתאווירה היתה . הם הצליחואט ל - אטל


