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ּתֹות ג’ ִחים ְלַתְלִמיֵדי ּכִ ִנְסּפָ
ֵחֶלק א'

ִמי:  ׁשְ



יר ע - ָנִעים ְלַהּכִ ְיִחיָדה 1 - ֲחבּוַרת ַמּסָ
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יר ע - ָנִעים ְלַהּכִ ְיִחיָדה 1 - ֲחבּוַרת ַמּסָ

ַאְלֹמג 
ָאִביבצֹור

אּול ׁשָ
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יר ע - ָנִעים ְלַהּכִ ְיִחיָדה 1 - ֲחבּוַרת ַמּסָ

ָאִביֵאל
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נּו ַלַחּיֹות ִלְחיֹות ְיִחיָדה 4 - ּתְ

ֶפר ם ַהּסֵ ׁשֵ

ר ַחּבֵ ַהּמְ

ר ַאּיֵ ַהּמְ
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נּו ַלַחּיֹות ִלְחיֹות ְיִחיָדה 4 - ּתְ
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נּו ַלַחּיֹות ִלְחיֹות ְיִחיָדה 4 - ּתְ
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ּפֹות  ין ַהּטִ ְיִחיָדה 5 - ִטּיּול ּבֵ
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ם ים ְלֶגׁשֶ ְיִחיָדה 6 - ְמַחּכִ
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ם ים ְלֶגׁשֶ ְיִחיָדה 6 - ְמַחּכִ
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ָרָכה.
ֵמי ּבְ

יֹוְרִדים ּגִׁשְ

ם ַקל.
יֹוֵרד ּגֶׁשֶ

ם.
ה ּוְסדּוָקה – ֹלא יֹוֵרד ּגֶׁשֶ

ָהֲאָדָמה ְיֵבׁשָ

ִמים, ּומֹוֶדה.
ֵמַח ּבִיִריַדת ַהּגְׁשָ

ל ָהָעם ׂשָ
ּכָ

ם.
ל ְלֶגׁשֶ

ֲחָכִמים ְמַבּקְׁשִים ֵמחֹוִני ְלִהְתּפַּלֵ

ם ים ְלֶגׁשֶ ְיִחיָדה 6 - ְמַחּכִ

ם. ל ְלֶגׁשֶ ּלֵ ל ּוִמְתּפַ ְעּגָ ּמַ חֹוִני עֹוֵמד ּבַ

ם. ׁשֶ ל, ַאְך ֹלא יֹוֵרד ּגֶ ּלֵ חֹוִני ִמְתּפַ

ֵמי ַזַעף. ׁשְ יֹוְרִדים ּגִ
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ֶמן ֶ ִית ֶאל ַהּשׁ ְיִחיָדה 7 – ֵמַהּזַ

ים בּוִשׁ ֵזיִתים ְכּ
ין. ַסִכּ ים ְבּ חֹוְרִצים 1 ק"ג ֵזיִתים סּוִרים ְיֻרִקּ

י יֹום. ִים ִמֵדּ ַמִים ּוַמְחִליִפים ֶאת ַהַמּ יִתים ְבּ ִרים ֶאת ַהֵזּ ַמְשׁ
ר*,  יִתים ִלְמַכל ְזכּוִכית ְמֻעָקּ ַמֲעִביִרים ֶאת ַהֵזּ

י ׁשּום ֹלא ְקלּופֹות,  ֵנּ מֹוִסיִפים 12-6 ִשׁ
ַמִים.  ים ְבּ יִתים, ּוְמַכִסּ ין ַהֵזּ לֹוִנים ֵבּ ְלְפּ רּוס  ּו- 2 ִפּ 1 ִלימֹון ָפּ

ָרם ֶמַלח ְלָכל ִליֶטר ַמִים(. מֹוִסיִפים ֶמַלח )35 ְגּ
ָמקֹום ָאֵפל ְוָקִריר. ֹחֶדׁש ְבּ ֶמן ַזִית ֵמַעל ּוְמַאְחְסִנים ְכּ יֹוְצִקים ְמַעט ֶשׁ

ִזים. ְחרּור ַהָגּ ְכֶסה ְלִשׁ ְחְרִרים ְמַעט ֶאת ַהִמּ ה ָיִמים ְמַשׁ ָמּ י ַכּ ִמֵדּ

אֹו  ּקֹות  ַדּ  10 ְך  ְלֶמֶשׁ ַחם  ְלַתּנּור  ה  ְיֵבָשׁ ִצְנֶצֶנת  ַמְכִניִסים  ְלִעּקּור:   *
ָעְצָמה ְמֵלָאה. ְלַאַחר ָהִעּקּור ָחׁשּוב ֹלא ָלַגַעת  ּקֹות ְבּ יְקרֹוַגל ִל-2 ַדּ ַלִמּ

ְנֶצֶנת. ל ַהִצּ ִניִמי ֶשׁ ֵחֶלק ַהְפּ ַבּ
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יׁש י ְל            ֲאִני ַמְרּגִ ִית ָהַפְכּתִ ִמּזַ

ֶמן ֶ ִית ֶאל ַהּשׁ ְיִחיָדה 7 – ֵמַהּזַ
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ֹאֶפן ַהֲהָכָנה: 

ַמח. ְלַנּפֹות ֶאת ַהּקֶ
ר, ַמִים ּוֵביִצים.  ָמִרים, ֻסּכָ ְלַהְכִניס ִלְקָעָרה: ֶקַמח, ׁשְ

ֶמן. ֶ ַלח ְוַהּשׁ ָללּוׁש ֵהיֵטב, ְלהֹוִסיף ֶאת ַהּמֶ
ָעה. ׁשָ ֵצק ִלְתּפַֹח ּכְ ָלֵתת ַלּבָ

צּורֹות ׁשֹונֹות. ִלְקֹלַע ַחּלֹות ּבְ
ּקֹות. -20 ּדַ ְלַהְתִפיַח ׁשּוב ּכְ

ַמְעָלה. ֶרג ִמּלְ ְמׁשֹם אֹו ּפֶ ֵביָצה ְטרּוָפה ְוִלְזרֹות ׁשֻ ִלְמֹרַח ּבְ
ּקֹות. -50 ּדַ ינֹוִני ּכַ ֹחם ּבֵ ּנּור ּבְ ּתַ ֶלֱאפֹות ּבַ

ְיִחיָדה 8 - ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ 

1 ק"ג ֶקַמח
ְמִרית ֲחִביַלת ׁשִ

ר 3/4 ּכֹוס ֻסּכָ
ֶמן ½ ּכֹוס ׁשֶ

2 ּכֹוסֹות ַמִים
ֹקֶרט ֶמַלח
יִצים 2 ּבֵ
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ְיִחיָדה 8 - ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ 
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ְיִחיָדה 8 - ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ 

יִתית ה ּבֵ הַחּלָ ה ֲעֻגּלָ ַחּלָ

ת ּבָ ה ְלׁשַ ה ִעיָראִקיתַחּלָ ּתָ יָמִניּפִ ָסלּוף ּתֵ

ְפִריָקֶסה ּתּוִניָסִאי

31



ְיִחיָדה 8 - ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ 

ת ּבָ ה ְלׁשַ ַחּלָ
ה  ּתָ ּפִ

יָמִניִעיָראִקית ָסלּוף ּתֵ

ה ַלְחָמִנּיָ ְפִרי  יפֹון ּכַ ֶלֶחם ׁשִ  ֶלֶחם ּבּוָכִרי
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ְיִחיָדה 8 - ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ 

ה ַלְחָמִנּיָ

יִתית ה ּבֵ הַחּלָ ה ֲעֻגּלָ ַחּלָ

יפֹון ֶלֶחם ׁשִ
ְפִרי  ּכַ

 ֶלֶחם ּבּוָכִרי

ְפִריָקֶסה 
ּתּוִניָסִאי
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ְיִחיָדה 8 - ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ 

ִלימּו ֶאת ַהּבּועֹות ַהֵריקֹות. ַהׁשְ

.            
י  ל ַטַעם, ֵהַבְנּתִ ָבִרים ׁשֶ ָאֵכן ּדְ
יבּוְתָך ְוָלֵכן ֹאַכל אֹוְתָך. ֶאת ֲחׁשִ

ה, ִלְפֵני  ַחּכֵ
ים ָעֶליָך  ּקִ ְמּתַ ַהּמַ

ֶלֱאֹכל אֹוִתי.

ה ִמְתַרְבֵרב, ֲאִני   ָמה ַאּתָ
ה יֹוֵתר. ֲעִסיִסי ַהְרּבֵ

ָכל ִמְקֶרה   ּבְ
ֲאִני ִראׁשֹון.

ר  ׂשָ ַאְך ֲאִני ְוַהּבָ
ִמיִנים  יִעים ּוַמׁשְ ּבִ ַמׂשְ

ה יֹוֵתר. ַהְרּבֵ

סּוק:  ַיְדֶכם, ָעַלי ָאַמר ַהּפָ ָטעּות ּבְ

"_________________"

ה ַמֲאָכִלים!  ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ּכָ
ה ִלְבחֹר. ֱאֶמת ָקׁשֶ ּבֶ
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ֲעׁשּועֹוִנים ׁשַ

ֶפן ים: ֲעָנִבים, ַיִין, ּגֶ ּלִ ֶלד ָהֵריק ֶאת ַהּמִ ֶ ּשׁ אּו ּבַ 1. ַמּלְ

ל ָהֲעָנִבים.  רּו ָלּה ּכָ ה, ְלֶפַתע ָנְפלּו ְוִהְתַפּזְ ּנָ ּגִ 2. ִמיָכִלי ָאְכָלה ֲעָנִבים ּבַ
ֶצַבע ַמְתִאים.  ִמְצאּו אֹוָתם ְוִצְבעּו ּבְ

ח ְלַבב-ֱאנֹוׁש"  ּמַ ְיִחיָדה 9 – "ְוַיִין ְיׂשַ

ְפֹזֶרת ֶאת ָהִאחּול  ּתִ ם מֹוְצִאים ּבַ ָעִמים ַאּתֶ ה ּפְ ּמָ 3. ּכַ
ְמָחה? ׂשִ ת ַיִין ּבְ ִתּיַ ֵעת ׁשְ ֱאָמר ּבְ ים" ַהּנֶ "ְלַחּיִ

חימיחל

לחיימח

מייחלי

מיחחלי

יחלחימ

לחיימל
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ְמנּו?! ִסּיַ
ָנה.  ָ ה ְללּוַח ַהּשׁ ִסיָמִנּיָ ׁש ּכְ ּמֵ ׁשַ ּתְ מּות ׁשֶ ו ֵיׁש ָלנּו ּדְ ֹיִפי, ַעְכׁשָ

ְקְראּו ָלּה? ֵאיְך ּתִ

ִרים ֵמֹחֶדׁש ְלֹחֶדׁש ְיִחיָדה 10 - ְמַסּיְ

ם. ֶעְזַרת ַהֵחץ ֶאת ַהֹחֶדׁש ּבֹו נֹוַלְדּתֶ נּו ּבְ ְפֵניֶכם. ַסּמְ ּלִ מּות ֵמַהֲחָלִקים ׁשֶ יבּו ּדְ ַהְרּכִ
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ֵׁשם ִמְׁשַּפְחִּתי:
ְׁשִמי:

ַהִּסָּבה ַלֵּׁשם ֶׁשִּלי:
נֹוַלְדִּתי ִּבְׁשַנת:

ְּבחֶֹדׁש:
ְּביֹום                          ַּבחֶֹדׁש.

ֶאֶרץ מֹוַלְדִּתי:
ִעיר ְמגּוַרי:

ַהַחג ָהָאהּוב ָעַלי:
ַהַּמֲאָכל ָהָאהּוב/ ַּתְחִּביב:

ְּפִעילּות ֲאהּוָבה ָעַלי: 
ַהֶּצַבע ָהָאהּוב ָעַלי:

ֵיׁש ִלי                   ַאִחים ַוֲאָחיֹות.

ָנה ׁשָ י ּבְ ַדְלּתִ ְיִחיָדה 11– הֹוּפ! ּגָ
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ְיִחיָדה 12 - ֵאיְך ָיֵרַח נֹוָלד? 
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ְיִחיָדה 13 - ֵאיְך ָיֵרַח נֹוָלד? 

י  ְמַחת ּתֹוָרה ָרַקְדּתִ ׂשִ ּבְ
פֹות.  ַהּקָ ּבַ

ְמַחת ּתֹוָרה ָחל  ׂשִ
ֵרי. ִתׁשְ כ"ב )22( ּבְ ּבְ

ֶדת  ָיֵעל ָחְגָגה יֹום ֻהּלֶ
ֹראׁש ֹחֶדׁש. ּבְ

ִכְסֵלו  כ"ט )29( ּבְ ּבְ
ָנַסְענּו ְלִטּיּול.

ֵרי ָחל  ִתׁשְ י' )10( ּבְ ּבְ
ּפּוִרים. יֹום ַהּכִ

ל  ּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּבַ
כ"ה )25(  ה ּבְ ֲחֻנּכָ

א  ִכְסֵלו, ָנַסְענּו ְלַסּבָ ּבְ
א. ְוַסְבּתָ

ָבט  ׁשְ ט"ּו )15( ּבִ ּבְ
ים. רֹות ְיֵבׁשִ ָאַכְלנּו ּפֵ
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ְיִחיָדה 13 - ֵאיְך ָיֵרַח נֹוָלד? 

ׂש ְל...  פּוִרים ֶאְתַחּפֵ ּבְ
ַנֲחׁשּו ְלָמה? 

ה.  ֲאִני ֹלא ְמַגּלֶ

י"ד )14(  ּפּוִרים ָחל ּבְ
ֲאָדר. ּבַ

י 4  ַאְלּתִ ֶדר ׁשָ ֵליל ַהּסֵ ּבְ
יֹות.  ֻקׁשְ

ט"ו  ֶדר ָחל ּבְ ֵליל ַהּסֵ
ִניָסן. )15( ּבְ

ה ְלַבר  ֲאִני ְמַחּכֶ
ל ָאִחי  ְצָוה ׁשֶ ַהּמִ
ג' )3(  ם ּבְ ְתַקּיֵ ּתִ ׁשֶ

ֱאלּול. ּבֶ

ָבט ָיַרד  ׁשְ כ"ז )27( ּבִ ּבְ
ַלִים. ירּוׁשָ ֶלג ּבִ ׁשֶ

ָנה  בּועֹות ִנּתְ ָ ַחג ַהּשׁ ּבְ
ָרֵאל.  ַהּתֹוָרה ְלִיׂשְ

ו'  בּועֹות ָחל ּבְ ָ ַחג ַהּשׁ
ִסיָון. )6( ּבְ

ָלִלי ָחל  יׁש ַהּכְ ּדִ יֹום ַהּקַ
ֵטֵבת. י' )10( ּבְ ּבְ
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ְיִחיָדה 13 - ֵאיְך ָיֵרַח נֹוָלד? 
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ְיִחיָדה 13 - ֵאיְך ָיֵרַח נֹוָלד? 
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לּוָלב

ּדּולֹו  ת ּגִ ְתִחּלַ ּבִ ָמר, ׁשֶ ֶקל ַהּתָ ָעָנף ִמּדֶ
מֹו ֵחץ. הּוא ָהדּוק ְוָסגּור ְוִנְרֶאה ּכְ

ְוהּוא  ֻסּכֹות,  ּבְ לֹוְקִחים  אֹוָתם  ׁשֶ יִנים  ַהּמִ ַעת  ֵמַאְרּבַ ֶאָחד 
ָמִרים". ּפֹות ּתְ ְקָרא: "ּכַ ּמִ ִנְקָרא ּבַ

ֹחר ּוָמתֹוק. ָמר הּוא חּום-ׁשָ ִרי ַהּלּוָלב – ַהּתָ ּפְ
ַלּלּוָלב ֵאין ֵריַח.

יִנים לֹוְקִחים לּוָלב ֶאָחד. ַעת ַהּמִ ְלַאְרּבַ

ֲהַדס

ים.  ּיִ ַחת ַהֲהַדּסִ ּפַ ׁשְ יַח ָיֹרק ַעד ִמּמִ ׂשִ
פֹון.  ּצָ ר ּבַ ִעּקָ ר ּבְ ֵדל ּבַ ָאֶרץ הּוא ּגָ ּבָ

יִפים ֵריַח ָנִעים. ים ּוְצפּוִפים ּוַמּדִ ָעָליו ְקַטּנִ
נֹוְטִלים  אֹוָתם  יִנים  ַהּמִ ַעת  ֵמַאְרּבַ ֶאָחד  הּוא  ַהֲהַדס 
ָעֹבת". ֵעץ  "ָעָנף  ִנְקָרא  הּוא  ְקָרא  ּוַבּמִ ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ּבְ

רּופֹות  ּלֹו ְמִפיִקים ּתְ ְרּבּות ּוֵמֶהָעִלים ׁשֶ ֶפַרח ּתַ ם ּכְ ֵדל ּגַ ַהֲהַדס ּגָ
ל ֲהַדס. ה ֲעָנִפים ׁשֶ ֹלׁשָ יִנים לֹוְקִחים ׁשְ ַעת ַהּמִ ִמים. ְלַאְרּבַ ּוְבׂשָ

ֲעָרָבה

דֹות ְנָחִלים. ָלל ַעל ּגְ ֶדֶרְך ּכְ ֵדל ּבְ ִאיַלן ְסָרק ַהּגָ
ַחג  יִנים אֹוָתם נֹוְטִלים ּבְ ַעת ַהּמִ ָהֲעָרָבה ִהיא ֶאָחד ֵמַאְרּבַ

ְקָרא ִהיא ִנְקֵראת "ַעְרֵבי ַנַחל". ּכֹות ּוַבּמִ ַהּסֻ
ים  ֹוָרׁשִ רֹות ׁשֹונֹות, ֵמֶהָעִלים ּוֵמַהּשׁ ת ְלַמּטָ ׁשֶ ּמֶ ָהֲעָרָבה ְמׁשַ

ה ּוָבְרפּוָאה. ּיָ ֲעׂשִ ּתַ ים ּבַ ׁשִ ּמְ ׁשַ ּה ְמִפיִקים ֳחָמִרים ַהּמְ ּלָ ׁשֶ
ֵני ַעְנֵפי ֲעָרָבה.                                                                    יִנים לֹוְקִחים ׁשְ ַעת ַהּמִ ְלַאְרּבַ

ָלֲעָרָבה ֵאין ֵריַח ְוֵאין ַטַעם.

ְמַחת ַהַחג  ׂשִ ֵמָחה ּבְ ע ׂשְ ְיִחיָדה 15 - ֲחבּוַרת ַמּסָ

ֶאְתרֹוג

ל ֲעֵצי ַהֲהָדִרים. ים, ׁשֶ ימֹוִנּיִ ְך ִלְקבּוַצת ַהּלִ ּיָ ַ ִרי ַהּשׁ ֵעץ ּפְ
ַחג  יִנים אֹוָתם נֹוְטִלים ּבְ ַעת ַהּמִ ָהֶאְתרֹוג הּוא ֶאָחד ֵמַאְרּבַ

ִרי ֵעץ ָהָדר".  ְקָרא הּוא ִנְקָרא: "ּפְ ּכֹות ּוַבּמִ ַהּסֻ
יל - ָצֹהב. ר ַמְבׁשִ ִרי הּוא ָיֹרק, ְוַכֲאׁשֶ ֶצַבע ַהּפְ

ן ַלֲאִכיָלה. ִרי ֵריַח ָנִעים ְוהּוא ִנּתָ ַלּפְ
יִנים לֹוְקִחים ֶאְתרֹוג ֶאָחד. ַעת ַהּמִ ְלַאְרּבַ
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ְמַחת ַהַחג  ׂשִ ֵמָחה ּבְ ע ׂשְ ְיִחיָדה 15 - ֲחבּוַרת ַמּסָ

ף ִסּכּום   ּדַ

ִמי ׁשְ

ְקָרא ּמִ ִמי ּבַ ׁשְ

יִנים ַעת ַהּמִ י ְלַאְרּבַ ּנִ ה לֹוְקִחים ִמּמֶ ּמָ ּכַ

ַטַעם

ֵריַח
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ה ְיִחיָדה 16 – ֲחֻנּכָ

ם ֵמַהּמֹוָרה. ְלּתֶ ּבַ ּקִ ה ׁשֶ ִגּלָ ֶעְזַרת ַהּצֶֹפן ֶאת ַהּמְ ְעְנחּו ּבְ ּפַ
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