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ָׁשלֹוׁש ֶּבן ָחִסיד  

 - ָׁשלֹום ַהּמַֹהר"ש (ַרִּבי ְׁשמּוֵאל) ִמְליּוַּבאִוויְטׁש, ָהָיה ְּבנֹו ָהַרַׁש"ּב (ַרִּביְּכֶׁשִּנְסַּתֵּלק ַאְדמֹו"ר 

ֻרָּכה ֵסֵרב ִלּטֹל דֹוֶּבער) ְּכֵבן ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים. ְּפִטיַרת ָהָאב ִהְׁשִּפיָעה ֲעֻמּקֹות ַעל ַהֵּבן. ְּתקּוָפה אֲ 

 ְלָיָדיו ֶאת ַׁשְרִביט ַהַהְנָהָגה.

, ְּכִמְנָהג ִחָּלה ֵסֵרב ְלַקֵּבל ֲחִסיִדים ְל'ְיִחידּות', ַאף ֶׁשֵּנאֹות לֹוַמר ַמַאְמֵרי ֲחִסידּות ָּבַרִּביםַּבְּת 

 5 ֵלא.ְנִׂשיֵאי ַחַּב"ד. ַרק ַּבֲחלֹוף ְּכֶעֶׂשר ָׁשִנים ִקֵּבל ָעָליו ֶאת ַהַהְנָהָגה ְּבאֶֹפן ִרְׁשִמי ּוָמ 

ָגה, ָהְיָתה יֵדי ְליּוַּבאִוויְטׁש. ְוַכֲאֶׁשר ִקֵּבל ָעָליו ָהַרַׁש"ּב ֶאת ַהַהְנהָ ֵאֶּלה ָהיּו ָׁשִנים ָקׁשֹות ַלֲחִס 

 יְטׁש.ַהִּׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ַוֲעצּוָמה. ִמָּכל ֶהָעִרים ְוָהֲעָירֹות ָנֲהרּו ֲהמֹוֵני ֲחִסיִדים ְלְליּוַּבאִוו

ֶנֱאַלץ  ָלה ּוְׁשמֹו ר' ַחִּיים. ְּבַדְרּכֹו ְלְליּוַּבאִוויְטׁשֵּבין ַהָּבִאים ָהָיה ַּגם ָחִסיד, ְמַלֵּמד ב'ֶחֶדר' ֵמאֹולָ 

 ֵּמד.ר' ַחִּיים ִלְׁשּבֹות ַׁשָּבת ְּבִויֵטְּבְסק. הּוא ִהְתָאֵרַח ְּבֵבית ֲחֵברֹו, ֶׁשַאף הּוא ָהָיה ְמלַ 

 10 ְסק ֶאת ֲחֵברֹו ֵמאֹוָלָלה."ַמה ָרִאיָת ִלְנסַֹע ַּדְוָקא לְליּוַּבאִוויְטׁש?", ָׁשַאל ַהְּמַלֵּמד ֵמִויֵטְּב -  

ָגה ֶׁשל ָחִסיד "ִּבְׁשִביִלי הּוא ַרִּבי לֹא ֵמַהּיֹום. ְּכָבר ְּכֶׁשָהָיה ֵּבן ָׁשלֹוׁש ָזִכיִתי ִלְלמֹד ִמֶּמּנּו ַהְנהָ  -

 ַמִהי, ְוִלְׁשמַֹע ִמִּפיו ַהָּקדֹוׁש ִּדְבֵרי ֲחִסידּות", ָעָנה ר' ַחִּיים.

 ְסַּתְקֵרן ַהְּמָאֵרַח."ְלַמה ַּכָּוָנְתָך?", ִה  -

 "ַהְסֵּכת ּוְׁשַמע", ֵהִׁשיב ר' ַחִּיים ְוֵהֵחל ְלַסֵּפר: -

ַׁשב עֹוד ַרֵּבנּו ּוְבֵכן, ַהָּדָבר ֵאַרע ִלְפֵני ִּכְמַעט ְׁשלֹוִׁשים ָׁשָנה, ַּכֲאֶׁשר ַעל ֵּכס ְנִׂשיאּות ַחַּב"ד יָ  15 

ָּבת, ְלַאַחר ֶצֶדק'. ָנַסְעִּתי ַּפַעם ַאַחת ִעם ֶאָחד ֵמֲחֵבַרי ֵמאֹוָלָלה ֶאל ָהַרִּבי. ְּבמֹוָצֵאי ַׁש  ַה'ֶצַמח

 ְּתִפַּלת ַעְרִבית, ִהְמַּתּנּו ֲחֵבִרי ַוֲאִני ְלַיד ַחְדרֹו ֶׁשל ָהַרִּבי, ְּכֵדי ְלִהָּכֵנס ְל'ְיִחידּות'.

ת ֶדׁש ָהַרִּבי ּוְבנֹו (ַהּמַֹהר"ש) ְוׂשֹוֲחחּו ֶזה ִעם ֶזה. ָׁשַמְענּו אֶ ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָׁשהּו ְּבתֹוְך ַהּקֹ

ַרק ָהֵאׁש קֹולֹוֵתיֶהם, ַאְך לֹא ֶאת ּתֶֹכן ַהְּדָבִרים. ַהֶחֶדר ֶׁשּבֹו ִהְמַּתּנּו ְל'ְיִחידּות' ָהָיה ַאְפלּוִלי וְ 

 20 ָקלּוׁש.ֵמַהַּתּנּור ַהֻּמָּסק ֶׁשִּבְקֵצה ַהֶחֶדר ֵהִפיָצה ּבֹו אֹור 

ינּו אֹוָתם ֲאָבל ְלֶפַתע ִהְבַחּנּו ִּבְׁשֵני ְנָכָדיו ֶׁשל ָהַרִּבי ְמַׂשֲחִקים ֶזה ִעם ֶזה. ִּבְגַלל ָהַאְפלּוִלית ָרִא 

לֹוׁש. דֹוֶּבער), הּוא ָהַרִּבי ָּכֵעת, ָהָיה ָאז ְּכֵבן ָׁש -ֵהם לֹא ָיְכלּו ְלַהְבִחין ָּבנּו. ַהָּצִעיר ֶׁשָּבֶהם (ָׁשלֹום

 ַאֲהרֹן, ָהָיה ְּכֵבן ָחֵמׁש. "ָהָבה ְנַׂשֵחק ְּבַרִּבי ְוָחִסיד", ָאְמרּו ֶזה ַלֶּזה.- ִחיו, ַזְלָמןָא

ֵהם ָּגְררּו ֵּכן ִנְבַחר ִלְהיֹות 'ָהַרִּבי'. הּוא ִהְתַיֵּׁשב ַעל ֻּכְרָסה ֶׁש - ַאֲהרֹן ָהָיה ַהְּמֻבָּגר ָּבֶהם ְוַעל-ַזְלָמן

ֵּקן ַמה ְמָה'ַרִּבי'. ֶה'ָחִסיד' ֵּבן ַהָּׁשלֹוׁש ִּת -ֵחק 'ָחִסיד'. הּוא ָעַמד ְּבֶמְרָחקְלָּׁשם. ָהָאח ַהָּצִעיר ִׂש  25 

ְמדּוִדים  ֶאת ְּפאֹוָתיו, ִסֵּדר ֶאת ּכֹוָבעֹו, ִמֵּׁשׁש ְּבַכְפּתֹוֵרי ִּבְגּדֹו, ּוָפַסע ְלֵעֶבר ָה'ַרִּבי' ִּבְצָעִדים

 ּוְבַהְרָּכַנת רֹאׁש.

 ְּתׁשּוָבה!", ִּבֵּקׁש ֶה'ָחִסיד'.- ֶרְך "ַרִּבי, ֵּתן ִלי ּדֶ  -

 ָחְכָמה", ָעָנה ָה'ַרִּבי'.-"ְלַמד ַּתְנָיא ְוֵראִׁשית -

 30 ָּכבֹוד ְוָחַזר ַלָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָעַמד קֶֹדם.- ֶה'ָחִסיד' ָּפַסע ַלֲאחֹוָריו ְּבִיְרַאת
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ֵאיְך ָצִריְך ָלֶגֶׁשת ֶאל  -ה ָלַמְדנּו ְׁשֵני ְּדָבִרים ְּכֶׁשָרִאינּו זֹאת ָלַחְׁשנּו ֲאִני ַוֲחֵבִרי ֶזה ַלֶּזה, ִּכי ִהּנֵ 

 ָהַרִּבי ְוֵאיְך ֵיׁש ָלֵצאת ִמְּלָפָניו.

ִסיד' ָלֶגֶׁשת ֶאל ִמְׂשָחָקם ֶׁשל ָהַאִחים ִנְמַׁשְך ַוֲאַנְחנּו ִהַּבְטנּו ְמֻרָּתִקים. ׁשּוב ִהְתִקין ַעְצמֹו ֶה'חָ 

 ֹוָתּה ִיְרָאה ְוַהְכָנָעה.ָה'ַרִּבי' ְוׁשּוב ִנַּגׁש ֵאָליו ְּבא

 35 "ַרִּבי, ַמהּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא?", ָׁשַאל. -

 " ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא הּוא ֵאׁש", ָעָנה לֹו ָה'ַרִּבי' . -

 ֶה'ָחִסיד' ִהְקִׁשיב ִּבְׁשִתיָקה, ְוָנסֹוג ַלֲאחֹוָריו.

 ַעם ְׁשִליִׁשית.ַּכֲעבֹר ֶרַגע ִנַּגׁש ֶה'ָחִסיד' ֶאל ָה'ַרִּבי' ַּבּפַ 

 "ַרִּבי, ֵאיפֹה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא?", ָׁשַאל. -

 40 'ַרִּבי'."ַהָּקָּב"ה הּוא ַּבָּׁשַמִים ְוַעל ָהָאֶרץ, ּוְבַאְרַּבע רּוחֹות ָהעֹוָלם, ְוַגם ִּבי ּוְבָך", ָעָנה הָ  -

ֶרְך ַהְּיָלִדים. ֵהם ָרצּו ְּבַמְעָּגל ְלאֶֹרְך ְּבזֹאת ַּתם ַהִּמְׂשָחק. ָאז ֵהֵחּלּו ָהַאִחים ְלִהְׁשּתֹוֵבב ְּכדֶ 

עֹוט, ְוָׁשַאְלִּתי: ִקירֹות ַהֶחֶדר. ְּכֶׁשִהִּגיעּו ַלָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָעַמְדנּו ֲאִני ַוֲחֵבִרי, ָּתַפְסִּתי ְּבָיַדי ֶאת ַהּפָ 

 ָלְתָך 'ַמהּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא?".ָנא ִלי, ְּבַבָּקָׁשה, ַמה ְּבִדּיּוק ֵהִׁשיב ְלָך ָה'ַרִּבי' ַעל ְׁשֵא -"ֱאמֹר

 "ָהַרִּבי' ָאַמר ִלי ֶׁשַהָּקָּב"ה הּוא ֵאׁש!", ָעָנה ִּבְמִהירּות ַהֶּיֶלד ְוִהְמִׁשיְך ְּבִריָצתֹו.

ה ָעָנה 'ָהַרִּבי' ַמ ְּכֶׁשָחַלף ְלָיֵדנּו ׁשּוב, ַׁשְבִּתי ְוָאַחְזִּתי ּבֹו. "ָאָּנא, ַאל ִּתְבַרח ִמֶּמִּני!", ִּבַּקְׁשִּתי, "ּו 45 

 ִלְׁשֵאָלְתָך, 'ֵהיָכן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא?".

הּוא ַּבָּׁשַמִים  ַהֶּיֶלד ֵּבן ַהָּׁשלֹוׁש ִהִּביט ִּבי ְּבֵעיַנִים יֹוְקדֹות ְוָאַמר: "'ָהַרִּבי' ָאַמר ִלי ֶׁשַהָּקָּב"ה

 ַּכֲעבֹר ְׁשִנָּיה הֹוִסיף: "ְוַגם ָּבֶכם!".ּוָבָאֶרץ, ּוְבַאְרַּבע רּוחֹות ָהעֹוָלם ְוַגם ִּבי ּוְבָך". 

 ּתֹוֶסֶפת זֹו, ֶׁשל ְׁשֵּתי ַהִּמִּלים ָהַאֲחרֹונֹות, ָּגְרָמה ִלי ְוַלֲחֵבִרי ִהְתַּפֲעלּות ְמֻיֶחֶדת.

דֹוׁש ָּברּוְך ַהֶּיֶלד ָרָצה ִלְברַֹח ִמֶּמִּני, ֲאָבל ֲאִני ֶהְחַזְקִּתי ּבֹו ְוהֹוַסְפִּתי ְלַהְקׁשֹות: "ֵמַאַחר שַהָּק  50 

ִאם ַּתְכִניס ֶאת ְוִאילּו הּוא הּוא ֵאׁש, ְוהּוא ִנְמָצא ִּבי ְוַגם ְּבָך, ַמּדּוַע ְּכֶׁשֲאִני נֹוֵגַע ְּבָך ֵאיְנָך ִנְכָוה, 

 ֶאְצָּבֲעָך ְלתֹוְך ַהַּתּנּור ַהּבֹוֵער ִּתָּכֶוה?".

ַּבַּתּנּור ה! ָאה! ַמה ַאֶּתם ַמְׁשִוים?! ֲהֵרי ָהֵאׁש ֶׁש ְּבִלי ַלְחׁשֹב ַּפֲעַמִים ֵהִׁשיב ִלי ַהֶּיֶלד ְוָאַמר: "ָא

, ֶׁשִּנְמֵצאת ַּגם ִּבי ֵאיָנּה אֹוָתּה ָהֵאׁש ֶׁשָּבֶכם, ְוָלֵכן ַאֶּתם ִנְכִוים ִמֶּמָּנה; ֲאָבל ָהֵאׁש ֶׁשל ַהָּקָּב"ה

 55 ְוֵאׁש ֵאיָנּה ִנְכֵוית ֵמֵאׁש!". - ְוַגם ָּבֶכם, ִהיא אֹוָתּה ֵאׁש 

ָחד ְּבִנְפָרד, ַמה ָיָצא ַהּמַֹהר"ש ֵמַחְדרֹו ֶׁשל ַה'ֶצַמח ֶצֶדק' ְוִנְכַנְסנּו ֲאִני ַוֲחֵבִרי, ָּכל ֶא -ר ְזַמןַּכֲעבֹ

 ְל'ְיִחידּות'.

ִמֵּכן, נֹוְתרּו  ִהְתַנֲהגּותֹו ֶׁשל ֶה'ָחִסיד' ַהָּקָטן ְּבִמְׂשָחקֹו ִעם ָאִחיו, ְוַהְּדָבִרים ֶׁשָאַמר ִלי ְלַאַחר

ַדִין ִהְּנָך ם ְּבִלִּבי ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה. ָּכֶזה ָהָיה ָהַרַׁש"ּב ְּבעֹודֹו ָּפעֹוט ֵּבן ָׁשלֹוׁש; עֲ ֲחקּוִקי

 60 ִמְתַּפֵּלא ִּכי נֹוֵסַע ֲאִני ַעָּתה לְליּוַּבאִוויְטׁש?
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ä Èã ÉåáÂò – ãé Äñ Èç'  ï Æa 'L Éåì ÈL  
  .  "ַהֵּבן ַעל ֲעֻמּקֹות ִהְׁשִּפיָעה ָהָאב ְּפִטיַרת": ָּכתּוב 2ְּבׁשּוָרה . 1

  .טרֵ ּפַ "ב ? ְּבנֹו ָהַרַׁש על ַהּמַֹהר"ש "ר ָהַאְדמֹוֵּכיַצד ִהְׁשִּפיָעה ְּפִטיַרת 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

  :הּוא )4ׁשּוָרה ( ֵנאֹותַהִּמָּלה ֵּפירּוש . 2

 ִנְמַנע.   ִהְסִּכים   ֵסַרב  

   – "ִמֶּמּנּו ַהְנָהָגה ֶׁשל ָחִסידִלְלמֹד ְּכֶׁשָהָיה ֶּבן ָׁשלֹוׁש ָזִכיִתי ְּכָבר ": ָּכתּוב 11ְּבׁשּוָרה . 3

  ? ִּב "ַחִּיים ַהְּמַלֵּמד ֵמָהַרִּבי ָהַרַׁש ר' ד ַמִהי ַהַהְנָהָגה ֶׁשָּלַמ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

  : ִלְכּתֹבִניָּתן ) 7ׁשּוָרה ( ָנֲהרּו""ַהִּמָּלה ִּבְמקֹום . 4

  .ֵהִפיצּו אֹור  .א

 .ָּבאּו  .ב
  .ִׂשְמחּו  .ג

  .ְנכֹונֹותָׁשלֹוׁש ְּתׁשּובֹות ַסֵּמן  )20ׁשּוָרה ( ?"ָקלּוׁש"ַהִּמָּלה ַמה ֵּפירּוש . 5

  .ַחָּלׁש  .א

 ָנִעים  .ב
  .ֻמָעט  .ג
  .ָקָטן  .ד

  ".ָקלּוׁש"ַהִמיִלים ִמִּמְׁשַּפַחת ִמָּלה ִמְׁשָּפט ּובֹו מֹוִפיָעה ְּכתֹב . 6

__________________________________________________________  

   ".ֵאֶּלה ָהיּו ָׁשִנים ָקׁשֹות ַלֲחִסיֵדי ְליּוַּבאִוויְטׁש: "ָּכתּוב 6ְּבׁשּוָרה . 7

  ?ְמֻדָּברָׁשִנים ַעל ֵאּלּו      

  .ַהַהְנָהָגהעֹל ֶצֶדק' ְלַקֵּבל ָעָליו ֶאת ָּבֶהם ֵסַרב ַה'ֶצַמח ַהָּׁשִנים ַעל   .א

  '.יםַהִּמְתַנְּגִד 'ְּבַמֲאָסר ְּבֶׁשל ַהַהְלָׁשָנה ֶׁשל  'ַהָּזֵקןָהַרִּבי 'ָּבֶהם ָיַׁשב ַהָּׁשִנים ַעל   .ב

  .ַהַהְנָהָגהעֹל ְלַקֵּבל ָעָליו ֶאת  ּב"ָהַרַׁש ָהַרִּבי ָּבֶהם ֵסַרב ַהָּׁשִנים ַעל   .ג

 .ָקָׁשה ּוְמָפֶרֶכתָהְיָתה ַהְּנִסיָעה לְליּוַּבאִוויְטׁש ָּבֶהם ַהָּׁשִנים ַעל   .ד
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  '.ִהְמַּתּנּו ֲחֵבִרי ַוֲאִני ְלַיד ַחְדרֹו ֶׁשל ָהַרִּבי, ְּכֵדי ְלִהָּכֵנס ְל'ְיִחידּות :ָּכתּוב 17ְּבׁשּוָרה .  8

  ? ַחִּיים ַוֲחֵברֹו ְלַיד ַחְדרֹו ֶׁשל ַהְרִּבי ר' ִהְמִּתינּו ַמּדּוַע 

  .ָׁשָהה ְּבַחְדרֹו ֶׁשל ָאִביו ַה'ֶצַמח ֶצֶדק' ׁש"ַהּמַֹהר שֵּכיָון   .א

  '.ְוֶהָחִסידָהַרִּבי 'ַּבַהָּצָגה ֶׁשל ִלְצּפֹות ָרצּו ִּכּיּון ֶׁשֵהם   .ב

  .ֶצֶדק' ֲעַדִין לֹא ִהִּגיַע ְלַחְדרֹוַהֶּצַמח 'ֶׁש ֵּכיָון   .ג

  .ְל'ְיִחידּות'ָהַרִּבי ֶׁשֵהם לֹא ֻהְזְמנּו ַעל ְיֵדי ֵּכיָון   .ד

 )25-30ׁשּורֹות ( ?ֵאיְך ָצִריְך ָלֶגֶׁשת ֶאל ָהַרִּבי ְוֵאיְך ֵיׁש ָלֵצאת ִמְּלָפָניו. 9

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________   

  . 25-27ִמּׁשּורֹות ְּפָעִלים  5ַהֲעֵתק . 10

  ג. _______________   ב. _______________             א. _______________

      . _______________ה               . _______________ד

  
  .ַמְנִהיג :ַהִמיִליםַּפַחת ִמִּמְׁש ֵמַהִסיּפּור ָׁשלֹוׁש ִמיִלים ַהֲעֵתק . 11

______________             _              ________________________  

  .ֵמַהֶּקַטע ְׁשלֹוָׁשה ִּבּטּוִיים ַהְמָתֲאִרים ְזַמןַהֲעֵתק . 12

  א. _______________

  ב. _______________

  ג. _______________

ִאם  ְוִאילּוַמּדּוַע ְּכֶׁשֲאִני נֹוֵגַע ְּבָך ֵאיְנָך ִנְכָוה, : ֶהָחִסיד ִלְׁשֵאַלת ָהַרִּבי ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבה ַמִהי. 13

  .)51-52 ׁשּורֹות( ֶאְצָּבֲעָך ְלתֹוְך ַהַּתּנּור ַהּבֹוֵער ִּתָּכֶוה?"ַּתְכִניס ֶאת 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

ä  ִּבְמקֹום .14 Èl Än Çä םַּת ) ä ÈøeL41 ( ø ÈL Àô Æàá Éz Àë Äì:  

 ִנְגָמר.   ִהְסַּתֵּים   ֻהְׁשַלם    ְנכֹונֹותָּכל ַהְּתׁשּובֹות  
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  ?ַהֻּמְדָּגׁשֹותַּבִּמִּלים ַהַּכָּוָנה ְלִמי ְּכתֹב . 15

  ___________    :להּוא ַּבִּמָּלה ַהַּכָּוָנה  .ָהָיה ְמַלֵּמד הּואֶׁשַאף  -ָּכתּוב  9ְּבׁשּוָרה   .א

  _____________  ל הּואַּבִּמָּלה ַהַּכָּוָנה  –... ַרִּביהּוא "ִּבְׁשִביִלי  - ָּכתּוב  11ְּבׁשּוָרה   .ב

 __________ל:הּוא ַּבִּמָּלה ַהַּכָּוָנה  – ...ִהְתַיֵּׁשב ַעל ֻּכְרָסההּוא  - ָּכתּוב  24ְּבׁשּוָרה   .ג

 ________ ל  ַהָּפעֹוטַּבִּמָּלה ַהַּכָּוָנה  – ַהָּפעֹוטֶאת  ְּבָיַדיָּתַפְסִּתי  - ָּכתּוב  42ְּבׁשּוָרה   .ד

   ____________:לִהיא ּבֹו ַּבִּמָּלה ַהַּכָּוָנה  – ּבֹו ַׁשְבִּתי ְוָאַחְזִּתי .... - ָּכתּוב  45ְּבׁשּוָרה   .ה

 ____________________:היא ל זֹוַּבִּמָּלה ַהַּכָּוָנה  - זֹוּתֹוֶסֶפת ָּכתּוב  50ְּבׁשּוָרה   .ו

 __________ ל ִמֶּמָנהַּבִּמָּלה ַהַּכָּוָנה  ִמֶּמָּנהְוָלֵכן ַאֶּתם ִנְכִוים   - ָּכתּוב  54ְּבׁשּוָרה   .ז

  . ֶצֶדק ַהִּמָּלה ַאֲחֵרי\ִלְפֵני ִהיא ַּבִּמילֹון ֶצַמח ַהִּמָּלה. 16

  .ָנסֹוב ַהִּמָּלה ַאֲחֵרי\ִלְפֵני ִהיא ַּבִּמילֹון ָנסֹוג ַהִּמָּלה      

  .ִהְתַּפֲעלּות ַהִּמָּלה ַאֲחֵרי\ִלְפֵני ִהיא ַּבִּמילֹון ִהְתָּפֲארּות ַהִּמָּלה     

    ?23 ֶׁשְּבׁשּוָרה ַהֵּמְרָכאֹות ַּתְפִקיד ַמהּו. 17

  .ִצּטּוט ְלַצֵּיןא. 

  .ָיִׁשיר ִּדּבּור ְלַצֵּיןב. 

  .ִּכּנּוי אֹו ֵׁשם ְלַצֵּיןג. 

  .ֲחקּוִקים ַהִּמיָלה ֶאת ְלַׁשֵּבץ ַמְתִאים ֶׁשָּבֶהם ִמְׁשָּפִטים 2 ַרק ַסְּמנּו. 18

  .  ַהְּכֶנֶסת ֶׁשְּבֵבית ֶהָחָדׁש ַהּקֶֹדׁש ֲארֹון ַעל__________  ַמְרִהיִבים ִצּיּוִרים  .א

  .ְּבֵמֲחֶבְרִּתי__________  ּתֹוָרה ְּבִׁשעּור ַהּמֹוֶרה ֶׁשָאַמר ַהִּמִּלים  .ב

  .ַחְדִרי ְּבתֹוְך __________   ַסְבָּתא ִלי ֶׁשָּקְנָתה ַהַּצֲעצּוִעים  .ג

  . ַרָּבה ְוִצְמִחָּיה ַחִּיים ַּבֲעֵלי, ֲאָבִנים, ְסָלִעים__________  ַּבֶּנֶגב  .ד

  .ִלִּבי ְּבתֹוְך __________  ִּכְסֵלו ט"י ְּבִהְתַוֲעדּות ָהַרִּבי ֶׁשָאַמר ַהְּדָבִרים  .ה

19 . ä Èìé Än Çä ùeøé Åt ú Éåã À÷ Éåé) ä ÈøeL47 (àeä :  

  .    ְקׁשּורֹות  .א

  .   ּבֹוכֹות   .ב

     .ּבֹוֲערֹות   .ג

    .ְסגּורֹות   .ד
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: ַהְּמֻיָחִדים ִמְפָעָליו

________________

________________

˙e‰∆Ê  ˙«„eÚ¿z  - a"«L»̄»‰ Èƒa«̄»‰   

 ִּכּנּויֹו:

______________

__ 

 ______________ ֵׁשם:

___________________  

 :ֵלָדתֹו ַּתֲאִריךְ 

_______________ 

 ֵׁשם ָהָאב:

________________  

 ֵׁשם ָהֵאם:

_______________  

 _____________  :ְּבנֹו

___________________  

 ______________  :ָסבֹו

___________________  

 

 :ִנּגּוָניו

______________  

_______________  

: ַהְּמֻפְרָסִמים ְסָפָריו

_____________________

_____________________

 ֹו:ַּתֲאִריְך ִהְסַּתְּלקּות

________________

 ְמקֹום ְמנּוָחתֹו:

______________

 ְמקֹום ֵלָדתֹו:

_______________

__  

 :ַרְעָיתֹו

______________  

 :ָהָאחֵׁשם 

___________________  


