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       מֶֹׁשה ָהרֹוֶעה / ַאּגַָדת ֲחזַ"ל

ִקְראּו ֶאת ַהִּסּפּור. ♦

מֹׁשֶה ָהיָה רֹוֶעה ֶאת צֹאן יְִתרֹו.  
ִהּבִיט ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ִמן ַהּׁשַָמיִם ֶאל מֹׁשֶה ּובַָחן אֹותֹו ּבַּצֹאן.  

ָהיָה מֹׁשֶה נֹוֵהג ּבַּצֹאן ּבְַאֲהבָה ּובְַרֲחִמים.  
ּפַַעם ַאַחת ּבַָרח ִמֶּמּנּו ּגְִדי.  

ָרץ מֹׁשֶה ַאַחר ַהּגְִדי לְַחּפֵׂש אֹותֹו.  
ָאַמר מֹׁשֶה: "אֹוי לִי, ׁשֶָּמא יִָּטֵרף ַהּגְִדי, ׁשֶָּמא יִּפֹל ִמן ַהּצּוק."  

ָמצָא ַהּגְִדי ּבְֵרכָה ׁשֶל ַמיִם וְָעַמד לִׁשְתֹות.  
ִהּגִיַע ֵאלָיו מֹׁשֶה וְָעַמד ַעל יָדֹו.  

ּכְׁשֶּגַָמר ַהּגְִדי לִׁשְתֹות, ֵהִרים אֹותֹו מֹׁשֶה ּבִזְרֹועֹוָתיו.  
ִחּבֵק מֹׁשֶה ֶאת ַהּגְִדי וְָאַמר: "צֵָמא ָהיִיָת,  ּגְִדי ׁשֶּלִי,   

וֲַאנִי ֹלא יַָדְעִּתי.   

ָעיֵף ַאָּתה, ּגְִדי ׁשֶּלִי, ּבֹוא וְַאְרּכִיב אֹוְתָך ַעל ּכְֵתפַי."  
ִהְרּכִיב מֹׁשֶה ֶאת ַהּגְִדי ַעל ּכְֵתפֹו וְֶהְחזִיר אֹותֹו ֶאל ִאּמֹו.  

ַאּגָדֹות ֲחזַ"ל ִמְתיֲַחסֹות 
לְִדמּויֹות ּבַָּתנָ"ְך, ְמַסּפְרֹות 

ֲעלֵיֶהן ּומֹוִסיפֹות יֶַדע.

רֹוֶעה מֹולִיְך ֶאת 
ָהֵעֶדר;

ּבְַהׁשְָאלָה )ִּדּמּוי( - 
ַמנְִהיג ַעם.

ּבְֵספֶר ׁשְמֹות ּפֶֶרק ג, ּפָסּוק א, ּכָתּוב: 

"ּומֹׁשֶה ָהיָה רֹוֶעה ֶאת צֹאן יְִתרֹו... וַּיִנְַהג ֶאת ַהּצֹאן ַאַחר ַהִּמְדּבָר..."

ּבַָאּגָָדה — 
ַעם יִׂשְָרֵאל 

ְמֻדֶּמה לְצֹאן, 
ּומֹׁשֶה ָהרֹוֶעה — 

לְַמנְִהיג.
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ַעל ָמה נִבְַחן מֹׁשֶה? ______________________________________________________________    "ִהּבִיט ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ִמן ַהּׁשַָמיִם ֶאל מֹׁשֶה ּובַָחן אֹותֹו ּבַצֹאן."  ּכֵיצַד ּבַָחן ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ֶאת מֹׁשֶה? _________________________________________1.   .2_______________________________________________________________________________________
   "ָהיָה מֹׁשֶה נֹוֵהג ּבַצֹאן ּבַָאֲהבָה ּובְַרֲחִמים."

ַסּפְרּו ּבְַמְחּבֶֶרת ִעבְִרית ֶאת ִסּפּור ְמצִיַאת ַהּגְִדי ּבִַּמּלִים ׁשֶּלָכֶם.   .2

ַסּפְרּו ּגַם ּכֵיצַד ִטּפֵל מֹׁשֶה ּבַּגְִדי.  

ָמה ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא לְמֹׁשֶה? ___________________________________________  .3_______________________________________________________________________________________
ּבַַּמְחָסן ְרׁשִיַמת ְּתכּונֹות. ּבֲַחרּו ֶאת ַהְּתכּונֹות ׁשֶּיֵׁש לְ"מֹׁשֶה ָהרֹוֶעה".   .4

,__________________________     ,_______________________________

,__________________________     ,_______________________________

 טֹוב לֵב, ַּדֲאגָן, ִמְתּבַּלֵט, צָנּוַע, ׁשֵָקט, ּגַַאוְָתן, ָחבִיב, ַרֲחָמן, 
ִמְתַחּׁשֵב, נִָדיב, יְַדָען, ַמצְלִיָחן 

מה שבתוכן

ִהּבִיט ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ִמן ַהּׁשַָמיִם   
ֶאל מֹׁשֶה ָהרֹוֶעה ּבַָאֲהבָה וְָאַמר:  
"ּבַָחנְִּתי אֹוְתָך ּבַּצֹאן, מֹׁשֶה ּבְנִי.   

יֵׁש לְָך ַרֲחִמים לִנְהֹג צֹאנֹו ׁשֶל יְִתרֹו -  
ַאָּתה ִתְרֶעה ֶאת צֹאנִי, יִׂשְָרֵאל."      

ִמּתֹוְך "ַאּגָדֹות ֲחזַ"ל ּבִלְבּוׁש ַקל"  ִעּבּוד: ִרבְָקה ֱאלִיצּור  
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לִפְנֵיכֶם ּפְסּוִקים ִמּתֹוְך ַהָּתנָ"ְך ַהְּמַסּפְִרים ַעל מֹׁשֶה ַרּבֵנּו. 

1. ִקְראּו ֶאת ַהּפְסּוִקים.

ּכְִתבּו לְיַד ּכָל ּפָסּוק ֵאיזֹו ְּתכּונָה ֶאפְׁשָר לִלְמֹד ִמֶּמּנּו ַעל מֹׁשֶה ַהַּמנְִהיג.   .2

ֵהָעזְרּו ּבְִרׁשִיַמת ַהְּתכּונֹות ׁשֶּבַַּמְחָסן.   

ֵני ָהֲאָדָמה." ר ַעל־ּפְ ה ָעָנו ְמֹאד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאׁשֶ "ְוָהִאיׁש ֹמׁשֶ

)ּבְִמְדּבַר ּפֶֶרק יב, ּפָסּוק ג(   

ַהְּתכּונָה: __________________________________

חֹול." ְטְמֵנהּו ּבַ ְצִרי ַוּיִ ְך ֶאת־ַהּמִ ה ִאיׁש-ִעְבִרי ֵמֶאָחיו...  ַוּיַ ְרא ִאיׁש ִמְצִרי ַמּכֶ "...ַוּיַ

ִעבְִרי  ִאיׁש  ַמּכֶה  ִמצְִרי  ׁשִֶאיׁש  ָרָאה  ַרּבֵנּו  מֹׁשֶה  יא-יב( -  ּפְסּוִקים  ב,  ּפֶֶרק  )ׁשְמֹות 

וְעֹוֵמד לְָהְרגֹו, וְלָכֵן ָהַרג ֶאת ַהִּמצְִרי.  

ַהְּתכּונָה: __________________________________

קֹות ֹצאן  אָנה ֶאת־ָהְרָהִטים ְלַהׁשְ ַמּלֶ ְדֶלָנה ַוּתְ ֹבאָנה ַוּתִ נֹות, ַוּתָ ַבע ּבָ "ּוְלֹכֵהן ִמְדָין ׁשֶ

ְק ֶאת־ֹצאָנם."  ׁשְ ָען ַוּיַ ה ַוּיֹוׁשִ ָקם ֹמׁשֶ ֹבאּו ָהֹרִעים ַוְיָגְרׁשּום, ַוּיָ ֲאִביֶהן. ַוּיָ

)ׁשְמֹות ּפֶֶרק ב, ּפְסּוִקים טז-יז(  

מֹׁשֶה ַרּבֵנּו, ֵהגֵן ַעל ַהּבָנֹות ִמּפְנֵי ָהרֹוִעים וְִהׁשְָקה ֶאת ַהּצֹאן ׁשֶּלֶָהן.  

ַהְּתכּונָה: __________________________________

 

ַמְחַסן ְּתכּונֹות:  צָנּוַע, ַאִּמיץ, עֹוזֵר לַַחּלָׁש, טֹוב לֵב, ַרֲחָמן, נִָדיב, ִמְתַחּׁשֵב

 

פרשנות ומשמעות
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לִפְנֵיכֶם ּבִּטּויִים ּבִלְׁשֹון ָהַאּגָָדה. ּכְִתבּו אֹוָתם ּבִלְׁשֹון יֵָמינּו )ֵהָעזְרּו ּבְַמְחַסן ַהּבִּטּויִים   .3

ׁשֶּלְַמָּטה(.

    ּבִׂשְפַת ַהּכָתּוב            ּבִׂשְפַת ַהִדּבּור
ַהּבִּטּוי ּבִלְׁשֹון ָהַאּגָָדה            ּבִלְׁשֹון יֵָמינּו

__________________________________ ָהיָה מֹׁשֶה נֹוֵהג ּבַּצֹאן     	0    

__________________________________ ׁשֶָּמא יִּפֹל ַהּגְִדי      	0    

__________________________________ ּבַָחנְִּתי אֹוְתָך ּבַּצֹאן      	0    

__________________________________ ׁשֶָּמא יִָּטֵרף ַהּגְִדי       0    

ַמְחַסן ּבִּטּויִים

אּולַי יִּפֹל ַהּגְִדי 	0 מֹׁשֶה ָהיָה רֹוֵעה צֹאן    	0 ֶהֱעַמְדִּתי אֹוְתָך ּבְִמבְָחן  	0

אּולַי יִָּטֵרף ַהּגְִדי 	0

פרשנות ומשמעות

ּבְכָל ּפַַעם ׁשְֶּמצְַּטִטים ֵמַהָּתנָ"ְך 
ּכֹוְתבִים ֶאת ַהָּמקֹור: ְּתִחּלָה 
יֹופִיַע ׁשֵם ַהֵּספֶר, ַאַחר ּכְָך 

ַהּפֶֶרק ּולְבַּסֹוף ַהּפָסּוק.

ָאז ִאם ּכָתּוב "ּבְִמְדּבַר ּפֶֶרק 
יב, ּפָסּוק ג" - ַהּכַּוָנָה 

ׁשֶַהּפָסּוק לָקּוַח ִמּתֹוְך ֵספֶר 
ּבְִמְדּבַר, ּפֶֶרק יב, ּפָסּוק ג.  
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גִים נְהִי ַמ

ּכְִתבּו ֶאת ׁשְמֹות ַהַּמנְִהיגִים ׁשֶּבְַּתמּונֹות.  .1

ַמְחַסן ׁשֵמֹות

ָּדוִד ּבֶן ּגּוְריֹון    יִצְָחק נָבֹון    ְמנֵַחם ּבֶגִין    יִצְָחק ַרּבִין    ׁשְִמעֹון ּפֶֶרס    ּגֹולְָּדה ֵמִאיר

ָהַרב קּוק       ְראּובֵן )רּוּבִי( ִריבְלִין       ָהַרּבִי ִמּלּוּבָבִיץ
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_______________________________________________________________________________________2. ּבֲַחרּו ַמנְִהיג אֹו ַמנְִהיגָה וְַסּפְרּו ָמה יָדּוַע לָכֶם ָעלָיו/ָעלֶיָה.  _______________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________3. ּכְִתבּו ׁשֵמֹות ׁשֶל ַמנְִהיגִים נֹוָספִים ֵמָהָאֶרץ ּוֵמָהעֹולָם.  _______________________________________________________________________________________  

____________________________ ִמיהּו ֹראׁש ֶמְמׁשַלְֵּתנּו ּכַּיֹום?   .4

____________________________ ִמיהּו נְׂשִיא ַהְּמִדינָה ּכַּיֹום?   .5

ְמנֶַהלֶת / ְמנֵַהל ּבֵית ַהֵּספֶר _____________________________________________________6. ּכְִתבּו ׁשֵמֹות ׁשֶל ַמנְִהיגִים ִמְּסבִיבְַתכֶם ַהְּקרֹובָה: ֹראׁש ָהִעיר / ֹראׁש ַהּמֹוָעצָה _____________________________________________________א.  ב. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7. ֵאילּו ְּתכּונֹות יֵׁש לַַּמנְִהיגִים ׁשֶַאֶּתם ַמּכִיִרים?
ּבִַּמּלָה ַמנְִהיג ִמְסַּתֶּתֶרת ַהִּמּלָה נֶָהג. ָמה ַהֶּקׁשֶר ּבֵין ַמנְִהיג ּובֵין נֶָהג?  .8_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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לִפְנֵי ׁשֶּנְִקָרא ֶאת ַהָּמׁשָל "ָהֵעצִים ׁשֶּבְִּקׁשּו לְַהְמלִיְך ֲעלֵיֶהם ֶמלְֶך" ֵמֵאת ְּדבֹוָרה עֶֹמר, 

נַּכִיר ֶאת ָהֵעצִים ַהּזַיִת וְַהְּתֵאנָה.

ַהּזַיִת

     ִקְראּו ֶאת ֶטְקְסט ַהֵּמיָדע.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ֵעץ ַהּזַיִת ׁשַּיְָך לְִמׁשְּפַַחת ַהּזֵיִתּיִים, ּגֵָדל ּבֶָהִרים - ּבְַאְרצֹות ַהּיָם ַהִּתיכֹון - 

ּופֹוֵרַח ּבֳֶחָדׁשִים נִיָסן־ִאּיָר. ּפְָרָחיו ְקַטּנִים ּולְבָנִים.

ֵעץ ַהּזַיִת ַמּגִיַע לְגֹבַּה ׁשֶל ׁשְנַיִם ַעד ֲחִמּׁשָה ֶמְטִרים, נֹופֹו ָרָחב ּבְֶדֶרְך ּכְלָל 

וְגִזְעֹו ָעבֶה ּוְמפָֻּתל. ּבְִמרּוצַת ַהּׁשָנִים ַהּגֶזַע נֲַעׂשֶה ָחלּול. ֲעלֵי ַהּזַיִת ְקַטּנִים 

ּוָמֳאָרכִים, צִָּדם ָהֶעלְיֹון יָֹרק ַמבְִריק וְצִָּדם ַהַּתְחּתֹון ּכָסּוף.

ֶאת ַהּפֵרֹות קֹוְטפִים ּבַחֶֹרף. 

ַהָּקִטיף נְִקָרא ָמִסיק. ּבֶָעבָר נֲָהגּו 

לְִקטֹף ֶאת ַהּפְִרי ּבְֶאְמצָעּות ֲחבָָטה 

ּבְַמֵּקל ּבְַענְפֵי ָהֵעץ. ּכַּיֹום מֹוְסִקים 

ֶאת ַהּזֵיִתים ּבְֶאְמצָעּות ְמכֹונֹות, 

ַהְּמנֲַערֹות ֶאת ַהּפְִרי ֵמָהֵעץ. 

ּפְִרי ַהּזַיִת ְמׁשֵַּמׁש לְַמֲאכָל ַרק 

לְַאַחר ּכְבִיׁשָה ּבְֶמלַח ּובְׁשֶֶמן. 

ַהּזַיִת ְמׁשֵַּמׁש ּגַם לֲַהפַָקת ׁשֶֶמן. 

ֵעץ ַהּזַיִת ְמׁשֵַּמׁש לְיִּצּור ִרהּוט וְֶחפְצֵי 

נֹוי וְַאף לְַהָּסָקה. 

ַקּיִָמים סּוגִים ׁשֹונִים ׁשֶל זֵיִתים: סּוִרי, נַּבַאלִי וְַאְסָקל. ַהּזַיִת ַהּסּוִרי נָפֹוץ 

ּבִיהּוָדה  ּבְִעָּקר  נָפֹוץ  ַהּנַּבַאלִי  ּוָמִריר.  ְמַעט  ָחִריף  וְַטֲעמֹו  ּבַּגָלִיל  ּבְִעָּקר 

ִמּזַן ּגַם  ׁשֶֶמן.  לֲַהפַָקת  ֻמְמלָץ  וְהּוא  ָעִדין  ַטֲעמֹו  ָעגֹל,  ּפְִריֹו  ּובְׁשֹוְמרֹון, 
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

ָהַאְסָקל ֶאפְׁשָר לְָהפִיק ׁשֶֶמן ֵאיכּוִתי ּבְיֹוֵתר ׁשֶַּטֲעמֹו ָחִריף ּוְקצָת ָמִריר.

ֵעץ ַהּזַיִת ָעׂשּוי לְִהְתַקּיֵם ּבְֶמׁשְֶך ּדֹורֹות, וֲַאפִּלּו לְַמְעלָה

ֵמֶאלֶף ׁשָנָה. ּבְֶאֶרץ-יִׂשְָרֵאל יֵׁש ּכַָּמה ַעׂשְרֹות ֲעצֵי זַיִת

ַעִּתיִקים ְמאֹוד וְכֻּלָם ֲעַדיִן ְמנִיבִים ּפְִרי.  

ַהּזַיִת הּוא ֶאָחד ִמּׁשִבְַעת ַהִּמינִים 

ׁשֶֶאֶרץ-יִׂשְָרֵאל ִהׁשְַּתּבְָחה ּבֶָהם. 

ּבַּתֹוָרה ְמֻסּפָר ַעל ַהּיֹונָה ׁשֶָחזְָרה לְֵתבַת נַֹח

ּובְפִיָה ֲעלֵה זַיִת - ּבְׂשֹוָרה ַעל סֹוף ַהַּמּבּול.

ֲעלֵה ַהּזַיִת ָהפְַך לְֵסֶמל ַהּׁשָלֹום, וְַענְפֵי זַיִת מֹופִיִעים ּבְִסְמלָּה ׁשֶל ְמִדינַת 

יִׂשְָרֵאל.

                                                              ַעל ּפִי וִיִקיּפְֶדיָה וְֶאנְצִיְקלֹוּפְֶדיָה יַבְנֶה לַּנַֹער 

ּכְִתבּו ֶאת ִמְסּפְֵרי ַהּׁשּוָרה אֹו ַהּׁשּורֹות ׁשֶּנֹוְתנֹות ֶאת ַהֵּמיָדע ַהָּדרּוׁש. לְֻדגְָמה: 

ַהְּתׁשּובָה ּכְתּובָה ּבְׁשּוָרה       1   . 1. לְֵאיזֹו ִמׁשְּפָָחה ׁשַּיְָך ֵעץ ַהּזַיִת?     

ַהְּתׁשּובָה ּכְתּובָה ּבְׁשּוָרה            . 2. ָמַתי ּפֹוֵרַח ֵעץ ַהּזַיִת?                 

ַהְּתׁשּובָה ּכְתּובָה ּבְׁשּורֹות           . 3. ּכֵיצַד נְִרִאים ֶהָעלִים ׁשֶל ֵעץ ַהּזַיִת?  

ַהְּתׁשּובָה ּכְתּובָה ּבְׁשּורֹות           . 4. ּכַָּמה זְַמן ַחי ֵעץ זַיִת?                 

1. ּכָתּוב ּבֶַּטְקְסט: "צִָּדם ַהַּתְחּתֹון ׁשֶל ֲעלֵי ַהּזַיִת ּכָסּוף."

ּפֵרּוׁש ַהִּמּלָה ּכָסּוף הּוא:

        דֹוֶמה לְִקנֵי סּוף        ּבְֶצבַע ּכֶֶסף             ַמבְִריק

מה שבתוכן
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ְמַסְּפִרים 
ְוכֹוְתִבים

2. ִמְתחּו ַקו ּבֵין ַהִּמּלָה לִָאּיּור ַהַּמְתִאים.

ּגֶזַע 

ָענָף

ּפְִרי

ָעלִים

3. ַהׁשְלִימּו.

ְקִטיף זֵיִתים נְִקָרא __________. ּבֶָעבָר ָהיּו ____________________________________________   

_______________________________________________________________________________________  

וְכַּיֹום ________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________4. ּכְִתבּו ׁשְנֵי ׁשִּמּוׁשִים לְֵעץ ַהּזַיִת.
5. ַהׁשְלִימּו ֶאת ַהַּטבְלָה ַעל ּפִי ַהֶּטְקְסט.

ָמה יָדּוַע ָעלָיו?סּוג ַהזַיִת

סּוִרי

נַּבַאלִי ּבָלַַאִדי

ַאְסָקל

                 )ְּבמַחְֶּברֶת ִעְברִית(

              6. ַמּדּוַע ָהפְַך ָעלֶה ׁשֶל זַיִת לְֵסֶמל ׁשֶל ׁשָלֹום?
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נָה ַהְּתֵא

    ִקְראּו ֶאת ֶטְקְסט ַהֵּמיָדע.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

     14

15

16

ַמְעיָנֹות,  לְיַד  ּבַר  ּגֵָדל  ָהֵעץ  ַהּתּוִתּיִים.  ִמִּמׁשְּפַַחת  נָׁשִיר  ֵעץ  ִהיא  ַהְּתֵאנָה 

לְאֶֹרְך ּבְִקַעת ַהּיְַרֵּדן ּובְִקַעת יַם ַהֶּמלַח. 

לְַּתֵאנָה נֹוף ָרָחב, ּגֹובְָהה ּבֵינֹונִי - 3-1 ֶמְטִרים. ּבְָחְדׁשֵי ַהַּקיִץ ִהיא ַמֲענִיָקה 

צֵל ַרב, ּובְָחְדׁשֵי ַהחֶֹרף עֹוֶמֶדת ּבְׁשַּלֶכֶת.

לְַּתֵאנָה ָעלִים ּגְדֹולִים, ְרָחבִים, וְצּוָרָתם ּכְכַף יָד. ּבְצִָּדם ַהַּתְחּתֹון ֵהם ְמכִֻּסים 

ׂשְָערֹות, ּוִמן ֶהָעלִים יֹוצֵא נֹוזֵל ֲחלָבִי וְָדבִיק ֶהָעלּול לִגְֹרם לְגֵרּוי ּבָעֹור. 

ּפְִרֵחי ַהְּתֵאנָה צֹוְמִחים ּבְִתפְַרַחת ַהּנְִקֵראת ּפָגָה, וְֵהם ְקַטּנִים וְַחְסֵרי צֶבַע, 

ֵריַח וְצּוף. צְָרעֹות ְקַטּנֹות חֹוְדרֹות לְתֹוְך ַהּפָגָה ּכְֵדי לְַהִּטיל ּבָּה ֶאת ּבֵיצֵיֶהן 

וְעֹוזְרֹות לְִהְתּפְַּתחּוָתם ׁשֶל ַהּפֵרֹות.

ְּתֵאנָה  ְמיֻּבָׁשִים.  אֹו  ְטִרּיִים  נֱֶאכָלִים  וְֵהם  ְמאֹוד  ְמתּוִקים  ַהְּתֵאנָה  ּפֵרֹות 

ְמיֻּבֶׁשֶת נְִקֵראת ּגַם ּגְרֹוגֶֶרת. ֵהם ְמכִילִים ִסיבִים ְּתזּונִָתּיִים ּבְכַּמּות ּגְדֹולָה, 

עֹוד  לֹו  וְיֵׁש  ֲאִרּיָה,  נְִקָרא  ַהְּתֵאנִים  ְקִטיף  ֲחׁשּובִים.  ּוִמינֵָרלִים  וִיָטִמינִים 

ׁשֵם: ַקיִץ. ִמּכָאן ׁשְָמּה ׁשֶל עֹונַת ַהַּקיִץ ׁשֶּבְסֹופָּה ַמבְׁשִילֹות ַהְּתֵאנִים.

ַהְּתֵאנָה נִזְּכֶֶרת ּבַָּתנָ"ְך ּפְָעִמים ַרּבֹות, )לְֻדגְָמה: ָאָדם וְַחּוָה ָּתפְרּו לְַעצְָמם 

ֲחגֹורֹות ֵמֲעלֵי ְּתֵאנָה( וְִהיא ֶאָחד ִמּׁשִבְַעת ַהִּמינִים ׁשִֶהְתּבְָרכָה ּבֶָהם ֶאֶרץ-

יִׂשְָרֵאל.

      ַעל ּפִי וִיִקיּפְֶדיָה וְֶאנְצִיְקלֹוּפְֶדיָה 
           יַבְנֶה לַּנַֹער 

ִּתפְַרַחת
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ּבְצֶבַע  ְּתׁשּובָה  )ּכָל  ַהּבָאֹות  ַהּׁשְֵאלֹות  ַעל  ַהְּתׁשּובֹות  ֶאת  ַהֵּמיָדע  ּבְֶטְקְסט  ַסְּמנּו   .1

ׁשֹונֶה(.

  לְֻדגְָמה: ֵהיכָן ֶאפְׁשָר לְִמצֹא ֲעצֵי ְּתֵאנָה?  ַהְּתׁשּובָה צְבּוָעה ּבֶַּטְקְסט ּבְצֶבַע צָהֹב.

א. ּכֵיצַד נְִרִאים ֲעלֵי ַהְּתֵאנָה?  

ב. ֵאילּו ְּתכּונֹות יֵׁש לְפֵרֹות ַהְּתֵאנָה?  

ג.  ּכֵיצַד נְִרֶאה ֵעץ ַהְּתֵאנָה?   

ָמה ּכָתּוב ּבֶַּטְקְסט ּבְִמקֹום "ּבְָחְדׁשֵי ַהַּקיִץ ִהיא נֹוֶתנֶת          א.    .2

צֵל ַרב"?   

ּכְִתבּו: "ּבְָחְדׁשֵי ַהַּקיִץ ִהיא ________________ צֵל ַרב."       

ָמה ּכָתּוב ּבֶַּטְקְסט ּבְִמקֹום "צְָרעֹות ְקַטּנֹות נִכְנָסֹות לְתֹוְך ַהּפָגָה"? ב.   

ּכְִתבּו: "צְָרעֹות ְקַטּנֹות ___________________לְתֹוְך ַהּפָגָה."       

3. ִמְתחּו ַקו ִמּׁשֵם ַהּפְִרי לִׁשְָמּה ׁשֶל ּפְֻעּלַת ַהָּקִטיף.

זֵיִתים       ְּתָמִרים       ֲענָבִים       ְּתֵאנִים  

ּגֹוְדִדים       מֹוְסִקים       ּבֹוְצִרים       אֹוִרים  

4. ַסְּמנּו: ַהִאם יֵׁש ּבֶַּטְקְסט ְּתׁשּובָה ַעל ַהּׁשְֵאלָה אֹו ֵאין? ִאם יֵׁש ְּתׁשּובָה, ֲענּו ָעלֶיָה. 

ַמּדּוַע עֹונַת ַהַּקיִץ נְִקֵראת ּכְָך?   יֵׁש / ֵאין  

_______________________________________________________________________________________  

ּכֵיצַד קֹוְרִאים לְִתֵאנָה ְמיֻּבֶׁשֶת?   יֵׁש / ֵאין  

_______________________________________________________________________________________  

ָמה ְמבְָרכִים ַעל ְּתֵאנָה?   יֵׁש / ֵאין   

_______________________________________________________________________________________  
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ָהֵעצִים שִֶּׁבְּקשּׁו לְַהְמלִיְך עֲלֵיֶהם ֶמלְֶך / 

ּדְבֹורָה עֶֹמר

ִקְראּו ֶאת ַהָּמׁשָל.

יֹום ֶאָחד ָאְמרּו ָהֵעצִים זֶה לָזֶה: לִבְנֵי ָהָאָדם 

 - ֶמלְֶך  יֵׁש  לַַחיֹות  לְֹראׁשֹו;  וְכֶֶתר  ֶמלְֶך  יֵׁש 

ֲהֹלא הּוא ָהַאְריֵה; לָעֹופֹות יֵׁש ֶמלְֶך - ֲהֹלא 

הּוא ַהּנֶׁשֶר. ַרק לָנּו ֵאין ֶמלְֶך.

ּבְִקׁשּו ַאף ָהֵעצִים לְַהְמלִיך ֲעלֵיֶהם ֶמלְֶך. ָהלְכּו 

וְָעלִים  יָפִים  ֲענָפִים  לֹו  ׁשֶּיְִהיּו  ֵעץ,  וְִחּפְׂשּו 

לְַמֲאכָל.  ָטִעים  ּופְִרי  נִָאים  ּפְָרִחים  יְֻרִּקים, 

ֵעץ שֶיְִהיֶה ָראּוי לְִהיֹות ֶמלְֶך.

וְִהּנֵה הּוא ּבַַעל ּגֶזַע  ּבָאּו ָהֵעצִים ֶאל ַהּזַיִת, 

ָחזָק, ֲענָפִים יְֻרִּקים ּופֵרֹות נִָאים.

ָאְמרּו לֹו: "זַיִת, זַיִת, ּבֹוא ַאָּתה ּוְמֹלְך ָעלֵינּו!"

ֵהׁשִיב לֶָהם ַהּזַיִת וְָאַמר: "ֹלא ֶאְהיֶה לָכֶם לְֶמלְֶך! 

וְזְַך.  ְמׁשֻּבָח  ׁשֶֶמן  ָהֲאנָׁשִים  ְמכִינִים  ִמּזֵיַתי  ֲהֵרי 

ַהַאפְִסיק לֵָתת ׁשֶֶמן וְֶדׁשֶן, ֲאׁשֶר ּבֹו יְכַּבְדּו ֱאֹלִהים 

וֲַאנָׁשִים וְָהלַכְִּתי לָנּוַע ַעל ָהֵעצִים?"

ָראּו ָהֵעצִים ּכִי ֵאין ַהּזַיִת רֹוצֶה לְִהיֹות ֶמלְֶך וְָהלְכּו 

ַהָּמׁשָל הּוא ִסּפּור ִּדְמיֹונִי ָקצָר 
ַהּבָא לְַחּנְֵך ּולְלֵַּמד לֶַקח אֹו 

מּוַסר ַהׂשְּכֵל.

ּפְָעִמים ַרּבֹות ַהִּמׁשְַּתְּתפִים ּבַָּמׁשָל 
ֵהם ּבֲַעלֵי ַחּיִים אֹו צְָמִחים ַהְּמיַּצְגִים 

ְּתכּונֹות ׁשֶל ּבְנֵי ָאָדם.
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ִהיא  וְִהּנֵה  ּבָּה  ִהּבִיטּו  ַהְּתֵאנָה.  ֶאל 

ַמבְׁשִילִים  ָעלֶיָה  ּבֵין  ּכֻּלָּה,  מֹוִריָקה 

ּפֵרֹות ְטִעיִמים ּוְמתּוִקים; ּגִזְָעּה ָעבֶה 

וְׁשָָרשֶיָה ֲעֻמִּקים. ֵאין ַמְתִאיָמה ִמֶּמּנָה 

לְִהיֹות ַמלְּכַת ָהֵעצִים! 

לָּה:  וְָאְמרּו  ַהְּתֵאנָה  ֶאל  ָהֵעצִים  ּפָנּו 

"ְּתֵאנָה, ְּתֵאנָה, לְכִי ַאְּת ִמלְכִי ָעלֵינּו!"

ֵהׁשִיבָה לֶָהם ַהְּתֵאנָה: "ֹלא ֶאְהיֶה לָכֶם 

לְַמלְּכָה! ֲהֵרי ּפֵרֹוַתי ְמתּוִקים ּוְמַהּנִים 

ֶאת ַהּכֹל. ֶהֳחַדלְִּתי לֵָתת ּפֵרֹות טֹובִים 

וְָהלַכְִּתי לָנּוַע ַעל ָהֵעצִים?"

ָראּו ָהֵעצִים ּכִי ּגַם ַהְּתֵאנָה ֵאינָּה רֹוצָה 

לְִמֹלְך וְָהלְכּו ֶאל ַהּגֶפֶן. ִהּבִיטּו ּבָּה וְִהּנֵה 

ִהיא מֹוִריָקה ּכֻּלָּה ּובֵין ָעלֶיָה ְמצִיצִים 

ֶאׁשְּכֹולֹות ֲענָבִים ֲעִסיִסיים ּוַמְרוִים. ָאכֵן, ֵאין ַמְתִאיָמה ִמֶּמּנָה לְִהיֹות ַמלְּכַת ָהֵעצִים! 

ּפָנּו ָהֵעצִים ֶאל ַהּגֶפֶן וְָאְמרּו לָּה:

"ּגֶפֶן ּגַפְנֵנּו, לְכִי ַאְּת ִמלְכִי ָעלֵינּו."

ֵהׁשִיבָה לֶָהם ַהּגֶפֶן: "ֹלא ֶאְהיֶה לָכֶם לְַמלְּכָה! ֲהֵרי ֵמֲענָבַי ְמכִינִים יַיִן ֲאׁשֶר יְׂשַַּמח לֵבָב 

ֱאנֹוׁש. ַהַאפְִסיק לֵָתת ִּתירֹוׁש ַהְּמׂשֵַּמַח ֱאֹלִהים וֲַאנָׁשִים וְָהלַכְִּתי לָנּוַע ַעל ָהֵעצִים?"

ָראּו ָהֵעצִים ּכִי ּגַם ַהּגֶפֶן ֵאינָּה רֹוצָה לְִמֹלְך ֲעלֵיֶהם וְָהלְכּו ָהלְָאה, לְִמצֹא ִאילָן ַמְתִאים, 

ֲאׁשֶר יְַסּכִים לְִהיֹות ֶמלְֶך ָהֵעצִים. 

ָהלְכּו וְָהלְכּו, ַאך ׁשּום ֵעץ ּבַַעל ֲענָפִים יְֻרִּקים, ָעלִים ַרֲענַּנִים, ּגֶזַע ָחזָק, ׁשָָרׁשִים ֲעֻמִּקים 

ּופֵרֹות ְטִעיִמים ֹלא ָאבָה לְִהיֹות ֶמלְֶך ָהֵעצִים.

מעולם השיח הספרותי: סיפור
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ָהלְכּו ָהֵעצִים וְָהלְכּו, ַעד ֲאׁשֶר ִהּגִיעּו ֶאל ָהָאָטד.

ֹלא ָהיָה זֶה ֵעץ ַמָּמׁש ֶאּלָא ׂשִיַח שֶָעלָיו מּוָעִטים וְקֹוצָיו ְמֻרּבִים. ּפֵרֹות ְמתּוִקים ֹלא 

ָהיּו לֹו, וְגַם ֹלא ׁשֶֶמן. ּגַם צֵל ַרב ֹלא נַָתן. ֲאבָל אּולַי - ִקּוּו ָהֵעצִים - אּולַי יְַסּכִים הּוא 

לְִמֹלְך ֲעלֵיֶהם.

ּפָנּו ָהֵעצִים ֶאל ָהָאָטד וְָאְמרּו לֹו:

"ָאָטד, ָאָטד, לְֵך ַאָּתה ּוְמֹלְך ָעלֵינּו!"

ֹלא ֵסַרב ָהָאָטד, ֶאּלָא ָקָרא ּבְקֹול ּגָדֹול ּוְמצַּוֶה, ּכְִאּלּו ָהיָה ּכְבָר ֶמלְֶך ָהֵעצִים: 

"ִאם ּבֱֶאֶמת ַאֶּתם רֹוצִים לְַהְמלִיְך אֹוִתי ֲעלֵיכֶם, ּבֹואֹו ִמּיָד וֲַחסּו ּבְצֵל ֲענָפַי!"

ִהּבִיטּו ָהֵעצִים, וְִהּנֵה ֲענָפָיו ׁשֶל ָהָאָטד ַּדִּקים וְָעלָיו מּוָעִטים, וְֵאיך יָגֵן ֲעלֵיֶהם ִמּפְנֵי 

ַהּׁשֶֶמׁש? עֹוָדם ְּתֵמִהים, וְִהּנֵה ָקָרא ָהָאָטד ׁשּוב ּבְקֹול ְמצַּוֶה: 

"ֲעׂשּו ִמּיָד ֶאת ֲאׁשֶר צִּוִיִתי ֲעלֵיכֶם! וְִאם ֹלא - ֵּתצֵא ֵאׁש ִמן ָהָאָטד וְתֹאכַל ֶאת ּכָל 

ָהֵעצִים, ִמן ַהֶּדֶקל וְַעד ַאְרזֵי ַהּלְבָנֹון ָהָרִמים!"

ׁשְָמעּו ָהֵעצִים ֶאת ְּדבָָריו וְָהלְכּו לֶָהם ִמֶּמּנּו.

וְאּולַי זֹו ַהִּסִּבָה ַמּדּוַע ֵאין ֶמלְֶך לֵָעצִים ַעד ַהּיֹום ַהּזֶה.

מעולם השיח 
הספרותי: סיפור
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ִמְצאּו ּבַָּמׁשָל ֶאת ַהִּמׁשְּפִָטים ַהַּמְתִאיִמים לְַּתמּונֹות וְכְִתבּו אֹוָתם.  .1

ּכְִתבּו ּבְבּועֹות ַהִּדּבּור ָמה אֹוְמִרים ַהִּמׁשְַּתְּתפִים.   .2

_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

מה שבמבנה



97

ם 
יגִי

ַמנְִה
עַל 

ָכִים
ְמל

ַל 
וְע

_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
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          ַמִהי ַהִּסּבָה?          ַמִהי ַהּתֹוצָָאה?

ׁשְֵאלָה לְֻדגְָמה:  

לְֵאיזֶה ֵעץ ּפָנּו ָהֵעצִים ְּתִחּלָה?          	0 ָמה ָרצּו ָהֵעצִים?         א.   

  ָהֵעִצים ָרצּו ְלַהְמִליְך ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך.                 ָהֵעִצים ָּפנּו ֶאל ַהַּזִית.
            

ָמה ָעׂשּו ָהֵעצִים? 	0 ב. ָמה ָענָה לֶָהם ָהֵעץ?         

ָהֵעִצים ָּפנּו ַל __________________      __________________________________  __________________________________      __________________________________  
 

ָמה ָעׂשּו ָהֵעצִים? 	0 ָמה ָענָה לֶָהם ָהֵעץ?        ג.   __________________________________       __________________________________  __________________________________      __________________________________  

 

ָמה ָעׂשּו ָהֵעצִים? 	0 ד.  ָמה ָענָה לֶָהם ָהֵעץ?        __________________________________      __________________________________  __________________________________      __________________________________  

ִאְרּגּון לְפִי ִסּבָה וְתֹוָצָאה

1. ֲענּו ַעל ׁשְֵאלֹות ַהִּסּבָה וְַהּתֹוצָָאה.

2. ִמְתחּו ִחִצים ּבֵין ַהִּמׁשְּפִָטים ַהַּמְתִאיִמים.

מה שבמבנה
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ָהָאָטד

         ָמה ָאַמר ָהָאָטד לֵָעצִים?                            ּכֵיצַד ֵהגִיבּו ָהֵעצִים?

ַהׁשְלִימּו ֶאת ֵּתאּור ָהָאָטד ּכְפִי ׁשֶּמֹופִיַע ּבַָּמׁשָל. ֵהָעזְרּו ּבְַמְחַסן ַהִּמּלִים.   .1

ֶהָעלִים ׁשֶּלֹו_______________, ַהּקֹוצִים ׁשֶּלֹו ____________________, ֵאין לֹו ּפֵרֹות   

וְגַם ֹלא ____________ וְהּוא ֵאינֹו נֹוֵתן __________.  

ַמְחָסן: מּוָעִטים, ְמֻרּבִים, צֵל ַרב, ׁשֶֶמן

ִקְראּו ׁשּוב ֶאת ְדבָָריו ׁשֶל ָהָאָטד לֵָעצִים. ֵאילּו ְּתכּונֹות ׁשֶל ֲאנָׁשִים יֵׁש לָָאָטד?  .2

ַהִּקיפּו ׁשְֵּתי ְּתׁשּובֹות נְכֹונֹות.  

ד. ׁשְַחצָן ג. ַרְחָמן   ב. ַאכְזִָרי   א. צָנּוַע    

3. ּכְִתבּו ּבְַמְחּבֶֶרת ִעבְִרית: ַמּדּוַע ָהלְכּו ָהֵעצִים ֵמָהָאָטד וְֹלא ִהְמלִיכּו אֹותֹו 

ֲעלֵיֶהם לְֶמלְֶך?   

מה שבמבנה

____________________

 ____________________

 ____________________

 ____________________

____________________

____________________

 ____________________

 ____________________

 ____________________

____________________
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מְַׁשל יֹוָתם 
ַהָּמׁשָל "ָהֵעצִים ׁשֶּבְִּקׁשּו לְַהְמלִיְך ֲעלֵיֶהם ֶמלְֶך" ׁשֶּכְָתבָה ְּדבֹוָרה עֶֹמר ְמבָֻּסס ַעל 

ְמׁשַל יֹוָתם, ַהּמֹופִיַע ּבַָּתנָ"ְך, ּבְֵספֶר ׁשֹופְִטים.

ָאִחיו ׁשֶל יֹוָתם ָהיָה ֲאבִיֶמלְֶך, ֶמלְֶך ׁשְכֶם.

יֹוָתם ָחׁשַב ׁשֲֶאבִיֶמלְֶך ֵאינֹו ַמְתִאים לְִהיֹות ֶמלְֶך, וְלָכֵן ָאַסף ֶאת ַאנְׁשֵי ׁשְכֶם וְִסּפֵר 

לֶָהם ֶאת ַהָּמׁשָל ׁשְֶּקָראֶתם.

יֹוָתם ִהְתּכַּוֵן לֹוַמר לְַאנְׁשֵי ׁשְכֶם: 

ַהּזַיִת,  לֲַעצֵי  ַהּדֹוֶמה  וְטֹוב,  ָראּוי  ֶמלְֶך  לָכֶם  ִחּפַׂשְֶּתם  ָהֵעצִים,  ּכְמֹו  ַאֶּתם,  ּגַם 

ַהְּתֵאנָה וְַהּגֶפֶן. ֲחבָל ׁשְֶּמצָאֶתם לְבַּסֹוף ֶאת ֲאבִיֶמלְֶך, ַהּדֹוֶמה לָָאָטד. 

ַעל  ֶמלְֶך  ֵאינֹו ָראּוי לְִהיֹות  וְלָכֵן  יֵׁש ְּתכּונֹות ׁשְלִילִּיֹות,  לֲַאבִיֶמלְֶך, ּכְמֹו לָָאָטד, 

יִׂשְָרֵאל.

1. ׁשֲַערּו ַעל ּפִי ַהָּמׁשָל: ֵאילּו ְּתכּונֹות יֵׁש לֲַאבִיֶמלְֶך?

 _______________________________________________________________________________________
לּו ֲהיִיֶתם ָהֲאנָׁשִים ּבִׁשְכֶם ׁשֶּׁשֹוְמִעים ֶאת ַהָּמׁשָל - ַהִאם ֲהיִיֶתם ִמׁשְַּתכְנְִעים    .2

ׁשֲֶאבִיֶמלְֶך ֵאינֹו ָראּוי לְִמֹלְך? ַהְסּבִירּו.  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ֶמלְֶך".  ֲעלֵיֶהם  לְַהְמלִיְך  "ָהֵעצִים ׁשֶּבְִּקׁשּו  ַהָּמׁשָל  ֶאת  ּבִַּמּלִים ׁשֶלָכֶם  ּבַַּמְחּבֶֶרת  ּכְִתבּו 

ֵהָעזְרּו ּבְַתְרׁשִים ַהּזְִריָמה.

ּבְִדקּו ּבְֶעזְַרת ַּדף ַהָּמׁשֹוב לְׂשִיַח ּכָתּוב )עמ' 223( ֶאת ַהִּסּפּור ׁשֶּכְַתבְֶּתם. 

ׁשַּפְרּו ּבְִמַּדת ַהּצֶֹרְך. 
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ֹרב ַהּפְָעלִים ּבִַּסּפּור
ּכְתּובִים ּבֶָעבָר, ּכִי ֵהם ְמָתֲאִרים 

ְּדבִָרים ׁשֶָּקרּו — ֶרצֶף ֵארּוִעים 
ׁשִֶהְתַרֲחׁשּו ּבִַּסּפּור.

ָמה ׁשֶּקֹוֶרה ַעכְׁשָו הּוא 
ַההֹוֶה, ּוָמה ׁשֶָּקָרה ֶאְתמֹול 

הּוא ֶהָעבָר.

א. ָמַתי ָקָרה ַהָדבָר?

ַהּפְָעלִים ׁשֶּלִפְנֵיכֶם מֹופִיִעים ּבַָּמׁשָל ּבִזְַמן ָעבָר ּובִזְַמן ָעִתיד.  .1  

ֵּתצֵא     ָאְמרּו        ָהלְכּו        ּתֹאכַל         ִחּפְׂשּו      ּבָאּו 

יְַסּכִים       ִהּגִיעּו         ִקּוּו 

ַמּיְנּו ֶאת ַהּפְָעלִים ּבַַּטבְלָה לְפִי ַהּזְַמן ׁשֶּלֶָהם.  .2  

ָעִתיד ָעבָר                 

ָאְמרּו               ֵּתֵצא                 

_______________________    _______________________      

_______________________    _______________________      

_______________________    _______________________      

_______________________    _______________________      

ֹרב ַהּפְָעלִים ּבִַּסּפּור ֵהם ּבִזְַמן __________ . ַמּדּוַע? ________________________________________________________________________________3.   _______________________________________________________________________________________  
מה שבלשון
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ֵׁשם ַהִּמְסּפָר     

ּבַָּמָׁשל ֶׁשָּקָראנּו ֻמזְּכִָרים ׁשְלֹוׁשָה ֵׁשמֹות ֶׁשל ֵעצִים.

לִפְנֵיכֶם טַבְלַת שְמֹות הִַּמְסּפִָרים ּבְזָכָר ּובִנְֵקבָה. ג. 

ִקְראּו ֶאת ַהּׁשֵמֹות.  .1

ִמְסּפָר         זָכָר             נְֵקבָה

ַאַחת ֶאָחד         1

ׁשְַּתיִם ׁשְנַיִם         2

ׁשָלֹוׁש ׁשְלֹוׁשָה        3

ַאְרּבַע ַאְרּבָָעה        4

ָחֵמׁש ֲחִמּׁשָה         5

ׁשֵׁש ׁשִּׁשָה         6

ׁשֶבַע ׁשִבְָעה         7

ׁשְמֹונֶה ׁשְמֹונָה         8

ֵּתׁשַע ִּתׁשְָעה         9

ֶעׂשֶר ֲעׂשָָרה         10

ּכְִתבּו ֶאת ׁשֵם ַהִּמְסּפָר ַהַּמְתִאים )ֵהָעזְרּו ּבְַטבְלַת ׁשֵם ַהִּמְסּפָר(.  .2

ְׁשֵתי         ְּתֵאנִים    )2( ַאַחת             )1( ְּתֵאנָה   	0

)2( ___________________ ּבְַרוָזִים   ___________________ )1( ּבְַרוָז   	0

)2(  ___________________ ְמלָכִים    ___________________ )1( ֶמלְֶך    	0

)2( ___________________ ֲאָריֹות   ___________________  )1( ַאְריֵה   	0

מה שבלשון

ַעל ּבָנֹות אֹוְמִרים 
'ׁשְֵּתי ּבָנֹות'.

ַעל ּבָנִים אֹוְמִרים 
'ׁשְנֵי ּבָנִים'.

לִַּמְסּפִָרים ּבְִעבְִרית יֵׁש צּוַרת 
זָכָר וְצּוַרת נְֵקבָה. ּבְזָכָר 

מֹוִסיפִים ֶאת ַהּסֹופִית ה, 
לְֻדגְָמה: ׁשְלֹוׁשָה. ּבִנְֵקבָה ֵאין 

סֹופִית, לְֻדגְָמה: ׁשָלֹוׁש.
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ׂשִימּו לֵב: יֵׁש ׁשֵמֹות ׁשִֶּסּיֶֹמת 
ָהַרּבִים אֹו ָהַרּבֹות ׁשֶּלֶָהם יֹוצֵאת ּדֹפֶן. 

לְָמׁשָל:
נְָמלָה )נְֵקבָה( — ּבְַרּבִים: נְָמלִים

ַאְרמֹון )זָכָר( — ּבְַרּבִים: ַאְרמֹונֹות

ַסְּמנּו לְֵאיזֶה ִמין ׁשַּיְָך ַהּׁשֵם: לְזָכָר אֹו לִנְֵקבָה?  .1

לְֻדגְָמה:

נְֵקבָה    / זָכָר        - ְּתֵאנָה  

נְֵקבָה   / זָכָר       - ֶמלְֶך  

נְֵקבָה    / זָכָר       - יַַער  

נְֵקבָה   / זָכָר       - ּפְִרי   

נְֵקבָה   / זָכָר       - לְבִיָאה  

נְֵקבָה    / זָכָר        - ּפֶַרח  

 

ּכְִתבּו ֶאת ׁשֵם ַהִּמְסּפָר ַהַּמְתִאים.  .2

6 ___________________________ ְמלָכִים 3 ___________________________ יְָערֹות    

8 ___________________________ ְמלָכֹות 4 ___________________________ ֵעצִים    

5 ___________________________ לְבִיאֹות 7 ___________________________ ּפֵרֹות    

ְּתֵאנָה ___________________________ 1 8 ___________________________ ּפְָרִחים    

מה שבלשון

ּכְׁשֶרֹוצִים לַָדַעת ָמה ׁשֵם 
ַהִּמְסּפָר ַהַּמְתִאים לְִמּלָה ּבְַרּבִים 

)3 זֵיִתים( ּכְַדאי לֲַהפְֹך ֶאת 
ַהִּמּלָה לְיִָחיד )זַיִת(, לְהֹוִסיף 

ׁשֵם ּתַֹאר )זַיִת ַמר(, לִבְּדֹק ֶאת 
ִמין ַהִּמּלָה - זָכָר אֹו נְֵקבָה 

)זָכָר( וְלִבְחֹר ֶאת ׁשֵם ַהִּמְסּפָר 
ַהַּמְתִאים )ׁשְלֹוׁשָה זֵיִתים(.


