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ַשּׁבָ ת
ַקּבָ לַת ַשּׁבָ ת
יוֹם הּולֶדֶ ת
?ִמי רוֹצֶ ה לְ ַֹשחֵ ק מַ חּבו ִֹאים
ך/כ/ֹראים! ּכ
ִ ִמי קו ֵֹרא? אֲ נַחנּו קו
חוֹדֶ ׁש אֲ ָדר
ּפּורים
ִ חַ ג
סתר
ֵ ְֶמגִ ילַת א
ָאבִ יב
הָ ֵריחַ ֶשׁל ָאבִ יב
 ּפֶ סַ ח.חוֹדֶ ׁש נִ יסָ ן
עֲ בָ ִדים הָ יִינּו
!אֵ יזֶה חַ ג לִ י? אֵ יזֶה חַ ג לִ י
ִמילוֹן
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ת ֹוכֶן

ЗМІСТ
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3

З радістю вчимо іврит

4

Хто читає? Ми читаємо!

5

Починаємо читати та писати,
слухати та говорити.

6

Моя книга.

10

Пори року.

12

Місяці єврейського календаря.
Літери-сестрички:

15

ו/ב, ת/ט, ק/ּכ, ש
ֹ /ס, ח/כ

קדמָ ה
ָ ַה
ֹמדים
ִ ברית לו
ִ ּבְ ִׂשמחָ ה ִע
!ֹראים
ִ ִמי קו ֵֹרא? אֲ נַחנּו קו
ַ לִ ׁשמוֹע,תחילִ ים לִ קרוֹא וְ לִ כתוֹב
ִ ַמ
ּולְ ַדּבֵ ר
הַ סֵ פֶ ר ֶׁשלִ י
שנָה
ׁ ָ ַעוֹנוֹת ה
ֹדׁשי הַ ָׁשנָה
ֵ לּוחַ חו
!הָ או ִֹתיוֹת הֵ ן אֲ חָ יוֹת
כ/ ח,ס/ֹ ש,ּכ/ ק,ט/ ת,ב/ו
שנָה
ׁ ָ ַרֹאׁש ה
שנָה
ׁ ָ ַּברכָה לְ רֹאׁש ה
ָ
ּברכָה
ָ רוֹנִ י ּכו ֵֹתב
חַ ג הַ סּוּכוֹת
.ִׁשבעָ ה י ִָמים ֶׁשל חַ ג הַ סּוּכוֹת
 ב/ ֹראים! ּב
ִ ִמי קו ֵֹרא? אֲ נַחנּו קו
ִַשׁבעָ ה י ִָמים ֶשׁל הַ ָשׁבּוע
!?ּכָך הַ רּבֵ ה י ִָמים-ּכָל
יוֹם וָ לַילָה
! ּבו ֶֹקר טוֹב.ּבו ֶֹקר ּבָ א
! ּבו ֶֹקר טוֹב,רוֹנִ י
ש
ֹ /ֹראים! ׁש
ִ ִמי קו ֵֹרא? אֲ נַחנּו קו
?יתה
ָ ִיתה? מָ ה ּבַ ּכ
ָ ִִמי ּבַ ּכ
ִסיּפּור עָ צּוב
ּכָל אֶ חָ ד הּוא ְמיּוחָ ד
יעּורים
ִ לּוחַ הַ ִׁש
רוֹנִ י ׁשוֹאֵ ל ְשׁאֵ לוֹת

16

Свято Рош а-Шана.

18

Привітання на Рош а-Шана.

19

Роні пише листівку.

20

Свято Суккот.

22

Сім днів свята Суккот.

24

Хто читає? Ми читаємо! ּב/ב

26

Сім днів тижня.

28

Так багато днів?!

30

День та ніч

32

Прийшов ранок. Доброго ранку!

34

Роні, доброго ранку!

38

Хто читає? Ми читаємо! ׁש/ש
ֹ

40

Хто в класі? Що в класі?

42

Сумна історія.

44

Кожен з нас особливий.

46

Розклад уроків.

48

Роні задає питання

50
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Під
Позаду
Де?

Двоє
П’ятеро
Дев’ятеро

ַתחַ ת
מֵ אֲ חו ֵֹרי
אֵ יפֹ ה

ׁש ַניִים
ישׁה
ָ חֲ ִמ
ִתׁשעָ ה

ּפּורים
ִ
Перевдягається у
карнавальний костюм
Розмовляє
Живе
Ненавидить
Вбити
Згоден
Сердиться
Боїться
Погано / поганий
Як
Дуже

Пурім (назва свята)

ִמ ְתחַ ּפֵ ׂש

Сувій Естер
Цар
Цариця
Єврей
Кінець
Місто
Корона
Палац
Бенкет
Народ
Мудрий

ְמ ַדבֵ ר
גָר
ׂש ֹונֵא
לַהֲ רוֹג
מַ סּכִ ים
ּכוֹעֵ ס
ּפוֹחֵ ד
ַרע
ּכמ ֹו
ְמאוֹד

ּפּורים
ִ
סתר
ֵ ְֶמגִ ילַת א
מֶ לֶך
מַ לּכָה
ְהּודי
ִ י
סוֹף
ִעיר
ּכ ֶֶתר
ַארמוֹן
ׁשתה
ֶ ִמ
עַ ם
חֲ כָם

ּבָ ָאבִ יב
Розуміє
Біжить
Гуляти
Відчуває

Запах
Порядок
Краса
Як?

מֵ בִ ין
ָרץ
לְ טַ יֵיל
מַ רגִ יׁש

ֵַר יח
ְסדֵ ר
יוֹפִ י
אֵ יך

ּפֶ סַ ח
Пасхальний Седер
Пасхальна Агада
Єгипет
Вихід з Єгипту
Раби
Міста
Фараон
Бог
Кара
Вільні люди

סֵ דֶ ר ּפֶ סַ ח
הַ הַ ג ָָדה ֶׁשל ּפֶ סַ ח
צריִם
ַ ִמ
צריִם
ַ י ְִציַאת ִמ
עֲ בָ ִדים
עָ ִרים
ּפַ רעֹה
הַ ֵׁשם
מַ ּכָה
ּבְ נֵי חו ִֹרין
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Песах (назва свята)
Вітальня
Кухня
Хамец (квасне)
Маца (опрісноки)

ּפֶ סַ ח
סָ לוֹן
ִמ טּבָ ח
חָ מֵ ץ
מַ צָ ה

Прибирати
Виходити
Переслідувати
Розривати

ְמסַ דֵ ר
יוֹצֵ א
רוֹדֵ ף
ַקו ֵֹרע

ט''ּו ּבִ ׁשבָ ט
Білий
Червоний
Жовтий
Синій
Зелений
Рожевий
У ній

Ту бишват
(назва свята)
Садочок
Дерево
Бджілка
Мигдальне дерево
Розквітає
Цвірінчькає
Літає

ט''ּו ּבִ ׁשבָ ט

ְמ ַקּבֵ ל
ְמבָ ְרך
ְמ ַקדֵ ׁש
!ַשּׁבָ ת ָׁשלוֹם

Шабат (Субота)
Робота
Відпочинок
Кідуш (освячення)

ַשּׁבָ ת
עֲ בו ָֹדה
ְמנּוחָ ה
ִקידּוׁש

אֲ רּוחַ ת ַשּׁבָ ת
ִׁש ֵירי ַשּׁבָ ת
שמלַת ַשּׁבָ ת
ִֹ
עּוגוֹת ַשּׁבָ ת

Зустріч Шабату
Вечір Шабату
Шабатні свічки
Шабатні хали

לָבָ ן
ָאדוֹם
צָ הוֹב
ּכָחוֹל
יָרוֹק
וָ רוֹד
ּבָ ה

גִ ינָה
עֵ ץ
דבו ָֹרה
ׁשק ִדייָה
ֵ
ַּפו ֵֹרח
ְמצַ פצֵ ף
עָ ף

ַשּׁבָ ת
Отримує / зустрічає
Благословляє
Освячує
Шабат шалом!
(побажання)
Шабатня трапеза
Шабатні пісні
Шабатнє плаття
Шабатні пироги

ַקּבָ לַת ַשּׁבָ ת
עֶ ֶרב ַשּׁבָ ת
נֵרוֹת ַשּׁבָ ת
חַ לוֹת ַשּׁבָ ת

יוֹם הּולֶדֶ ת
Дає / дарує
Вітати зі святом

נו ֵֹתן
ְמבָ ְרך

Новий
Дуже багато
Йому
Їй

חָ ָדׁש
הָ מוֹן
ל ֹו
לָה

Сюрприз
Цукерки
М’яч
Телефон
Лялька
Цуценя
Гість
Щасливої долі!
(побажання)

פתעָ ה
ָ ַה
סּוּכ ִָריוֹת
ּכַדּור
טֵ לֵפוֹן
ּבּוּבָ ה
ּכלַבלַב
ַאו ֵֹרח
!מַ זָל טוֹב

ּבוֹאּו לְ ַׂשחֵ ק
Танцює
Шукає
Відсутній
Разом
Між

Вечірка / святкування
Схованки (назва гри)
Штори
Кіт
Цуценя

רו ֵֹקד
ש
ֹ ְֵמחַ ּפ
חָ סֵ ר
ּבְ יַחַ ד
ּבֵ ין

ְמ ִס יּבָ ה
מַ חּבו ִֹאים
וִ ילוֹן
חָ תּול
ּכלַבלַב
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חַ ג הַ חֲ נּוּכָה
Розповідає

ְמסַ ּפֵ ר

Запалює
Було

מַ דלִ יק
הָ יָה

Найважливіший
Тут
Там
Ізраїль
Україна
Єрусалим

Ханука
(назва свята)
Глечик
Чудо
Олія
Світло
Дзиґа
Пончик
Літера
Ханукія (підсвічник
на Хануку)
Музей

הֲ כִ י חָ ׁשּוב
ּפֹ ה
ָׁשם
ִיש ָֹראֵ ל
אּוקראינָה
ָ
ירּוׁש ַליִם
ָ

חֲ נּוּכָה
ּכַד
נֵס
ֶשׁמֶ ן
אוֹר
ְסבִ יבוֹן
סּופגָנִ ייָה
אוֹת
חֲ נּוּכִ ייָה
מּוזֵיאוֹן

ּבוֹאּו לַׁשּולחָ ן
Ходімо!
Голодний
Так
Ні

ּכֵן
ֹלא

Ось

ִהינֵה

Смачного!
(побажання)

Хліб
Булка
Салат
Яйце
Пиріг
Сир (вершковий)
Сир (твердий)
Бамба (арахісові
палички)
Їжа

ּבוֹאּו
ָרעֵ ב

!ּבְ ֵתיָאבוֹן

לֶחֶ ם
לַחמָ נִ ייָה
סָ לָט
ּבֵ יצָ ה
עּוגָה
גבִ ינָה לְ בָ נָה
גבִ ינָה ְצהּוּבָ ה
ּבַ מּבָ ה
א ֹוכֶל

ּבָ חו ֶֹרף
Сніг
Снігові кулі
Сніговик
Лижі
Падає / іде (дощ або
сніг)
Взуває
Зараз
Трохи
Приємно
На

ֶׁשלֶג
ַדּורי ֶׁשלֶג
ֵ ּכ
ִאיׁש ֶׁשלֶג
סקי
ִ
יו ֵֹרד
נוֹעֵ ל
כשׁיו
ָ ַע
קצָ ת
נ ִָעים
עַ ל
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Земля
Місце
Брюки
Плаття
Светр
Шарф

אֲ ָדמָ ה
מָ קוֹם
ִמכנָסַ יִים
שמלָה
ִֹ
סוֶודֶ ר
צָ ִעיף

Пальто
Сорочка
Рукавиці
Чоботи
Сандалі

ְמ ִעיל
חּולצָ ה
ּכפָ פוֹת
מַ גָפַ יִים
נדלִ ים
ָ ַס

Вечеря
Бачить
Одягає
Плаче
Встає
Вмивається
Повертається
Спить

Вечір
Ніч
Ліжко
Одяг
Пташка
Поцілунок
Небо
Кімната
Який?

אֲ רּוחַ ת עֶ ֶרב
רוֹאֵ ה
לוֹבֵ ׁש
ּב ֹוכֶה
ָקם
תרחֵ ץ
ַ ִמ
ִמסתוֹבֵ ב
י ֵָׁשן

עֶ ֶרב
ַל ְילָה
ִמ יטָ ה
ּבג ִָדים
ִציּפוֹר
יקה
ָ נְ ִׁש
ָׁשמַ יִים
חֶ דֶ ר
?אֵ יזֶה

?יתה
ָ ִיתה? מָ ה ּבַ ּכ
ָ ִִמי ּבַ ּכ
Думає
Допомагає
Запитує
Любить
Слухає
Знає

חו ֵֹׁשב
ע ֹוזֵר
ׁשוֹאֵ ל
אוֹהֵ ב
קׁשיב
ִ ַמ
ַיוֹדֵ ע

Сумний
Особливий

עָ צּוב
ְמיּוחָ ד

Кожен
Багато
Але
Англійська мова
Українська мова

Клас
Урок
Стіл
Стілець
Шафа
Комп’ютер
Стіна
Ручка
Олівець
Лист (паперу)
Мистецтво
Математика
Музика
Спорт
Прогулянка

ּכָל אֶ חָ ד
הַ רּבֵ ה
אֲ בָ ל
ַאנגלִ ית
אּוקר ִאינִ ית
ָ

יתה
ָ ִּכ
ִשׁיעּור
ׁשּולחָ ן
ּכִ יסֵ א
ָארוֹן
חׁשב
ֵ ַמ
ִקיר
עֵ ט
ִעיּפָ רוֹן
ַדף
אוֹמָ נּות
יקה
ָ מָ ֵתמָ ִט
יקה
ָ ִמּוז
סּפוֹרט
ִטיּול

יעּורים
ִ לּוחַ הַ ִׁש
Вчить
Співає
Я
Ти (ж.р.)
Ти (ч.р.)
Він
Вона
Ми
Ви (ч.р.)
Ви (ж.р.)

Дошка
Час
Предмет
Іврит
Арифметика
Геометрія
Природа
Науки
Суспільство
Танок
Єврейська культура

לוֹמֵ ד
ָשׁר
אֲ נִ י
ַאת
ַאתה
ָ
הּוא
ִה יא
אֲ נַחנּו
ַאתם
ֶ
ַאתן
ֶ

ַלּוח
זמַ ן
ִַמקצוֹע
ברית
ִ ִע
חֶ ׁשּבוֹן
טריָה
ִ ֶגֵאוֹמ
טֶ בַ ע
מַ ָד ִעים
ברה
ָ ֶח
ִריקּוד
ְהּודית
ִ ַתרּבּות י
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Хороший
Хороша
Красивий

טוֹב
טוֹבָ ה
יָפֶ ה

Красива
Солодкий
Солодка
Радісний
Радісна

יָפָ ה
מָ תוֹק
תּוקה
ָ ְמ
ַָׂשמֵ ח
ׂשמֵ חָ ה

Весь
Усі

Хала
Фінік
Шофар (баранячий
ріг)
Гранат
Яблуко
Побажання
Рош а-шана (свято)
Радісного свята!
Хорошого року!
Солодкого року!

ּכָל
ּכּולָם

חַ לָה
ָתמָ ר
ׁשוֹפָ ר
ִרימוֹן
ַַתּפּוח
ּברכָה
ָ
שנָה
ׁ ָ ַרֹאׁש ה
ַחַ ג ָֹשמֵ ח
!שנָה טוֹבָ ה
ָׁ
תּוקה
ָ שנָה ְמ
ָׁ

חַ ג הַ סּוּכוֹת
Будує

ּב ֹונֶה

Приходить
Сидить
Їсть

ּבָ א
יו ֵֹׁשב
א ֹוכֵל

Біля
Чотири
Сім
Сім днів

Курінь на свято
Сукот
Прикраси
Дім
Школа
Синагога
Запах
Смак
Лулав
Мирт
Етрог
День

לְ יַד
עֲ רבָ עָ ה
ִׁשבעָ ה
ִׁשבעָ ה י ִָמים

סּוּכָה
יׁשּוטים
ִ
ִק
ּבַ יִת
ּבֵ יִת סֶ פֶ ר
ּבֵ יִת ּכְ נֶסֶ ת
ֵַר יח
טַ עַ ם
לּולָב
הֲ ַדס
אֶ תרוֹג
יוֹם

ִַשׁבעָ ה י ִָמים ֶשׁל הַ ָשׁבּוע
Дитячий садок
Говорить
Сьогодні
Вчора
Завтра
Перед
Після

Тиждень
Неділя
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця
Шабат (Субота)

גַן
אוֹמֵ ר
הַ יוֹם
אֶ תמוֹל
מָ חָ ר
לִ פנֵי
ַאחֲ ֵרי

ַָשׁבּוע
יוֹם ִראׁשוֹן
יוֹם ֵׁשנִ י
ישׁי
ִ ִיוֹם ׁשל
יעי
ִ ִיוֹם ְרב
ישׁי
ִ יוֹם חֲ ִמ
ׁישׁי
ִ יוֹם ִש
ַׁשּבָ ת

יוֹם וָ לַילָה
Сніданок
Обід

Ранок
Полудень

אֲ רּוחַ ת ּבו ֶֹקר
אֲ רּוחַ ת צוֹהֳ ַריִים
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ּבו ֶֹקר
צוֹהֳ ַריִים

СЛОВНИК

ִמילוֹן

ֹמדים
ִ ברית לו
ִ ּבְ ִׂשמחָ ה ִע
Читає
Робить

קו ֵֹרא
ע ֹו ֶֹשה

Моє ім’я
Є
У мене
Чийсь
Мій
З
Також
Великий
Маленький

ׁש ִמי
יֵׁש
יֵׁש לִ י
ֶשׁל
ֶׁשלִ י
ִעם
גַם
גָדוֹל
ָקטָ ן

День народження
Подарунок
Малюнок
Книга
Оповідання
Вірш / пісня
Гра
Учень
Учениця
Брат
Сестра
Друг

יוֹם הּולֶדֶ ת
מַ ָתנָה
ִציּור
סֵ פֶ ר
ִסיּפּור
ִשׁיר
שחָ ק
ֹ ְ ִמ
למיד
ִ ַת
ידה
ָ למ
ִ ַת
ָאח
ָאחוֹת
חָ בֵ ר

שנָה
ׁ ָ ַעוֹנוֹת ה
Пора
Рік
Пори року
Малює
Грається
Йде
Любить
Немає
Жарко
Тепло
Холодно
Прохолодно
Милий
Надворі
Коли

Дощ
Вітер
Хмара
Повітря
Літо
Осінь
Зима
Весна
Сонце
Квітка
Дерево
Листя
Море
Гора
Свято
Місяць
Листопад

ע ֹונָה
ָׁשנָה
שנָה
ׁ ָ ַעוֹנוֹת ה
ְמצַ יֵיר
ְמ ַשֹחֵ ק
ה ֹולֵך
אוֹהֵ ב
אֵ ין
חַ ם
חָ ִמים
ַקר
ָק ִריר
חָ בִ יב
ּבַ חּוץ
?מָ ַתי

ג ֶֶׁשם
ַרּוח
עָ נָן
אֲ וִ ויר
ַקיִץ
ְס ָתיו
חו ֶֹרף
ָאבִ יב
ֶשׁמֶ ׁש
ּפֶ ַרח
עֵ ץ
עָ לֶה
יָם
הַ ר
חַ ג
חוֹדֶ ׁש
ַׁש ֶלכֶת

שנָה
ׁ ָ ַרֹאׁש ה
Пише
Хоче

Свічка
Риба
Мед

ּכו ֵֹתב
רוֹצֶ ה

נֵר
ָדג
דבַ ׁש
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מָ ה אוֹכלִ ים ּבַ חַ גִ ים?

אוֹזנֵי הָ מָ ן

מַ צָ ה

סּופגָנִ יוֹת

אוֹכלִ ים ּבְ סּוּכָה

ַתּפּוחַ ּבִ דבַ ׁש

ּפֵ רוֹת

– מָ ה אוֹכלִ ים ּבְ חַ ג הַ חֲ נּוּכָה?
– ּבְ חַ ג הַ חֲ נּוּכָה אוֹכלִ ים סּופגָנִ יוֹת.
– אֵ יפֹ ה אוֹכלִ ים ּבְ חַ ג הַ סּוּכוֹת?
– ּבְ חַ ג הַ סּוּכוֹת . ..?..

● Поставте один одному
запитання за зразком.
Дайте на них відповіді.

שים ּבַ חַ גִ ים?
מָ ה ע ֹו ִ ֹ
סתר
ֹראים ְמגִ ילַת אֶ ֵ
קו ִ
ְמ ַֹשחֲ ִקים ּבִ ְסבִ יבוֹן
ּפׂשים
ִמתחַ ִ
ֹראים הַ ג ָָדה ֶׁשל ּפֶ סַ ח
קו ִ

ּבוֹנִ ים סּוּכָה
«שנָה טוֹבָ ה!»
ֹמרים ָ ׁ
או ִ
ׁשוֹתלִ ים עֵ ִצים
יקים נֵרוֹת חֲ נּוּכָה
מַ דלִ ִ

שים ּבְ חַ ג הַ חֲ נּוּכָה?
– מָ ה ע ֹו ִ ֹ
יקים נֵרוֹת הַ חֲ נּוּכָה.
– ּבְ חַ ג הַ חֲ נּוּכָה מַ דלִ ִ

10
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אֵ יזֶה חַ ג לִ י? אֵ יזֶה חַ ג לִ י!

חנוכה
סוכות

פסח
ראש השנה

פורים
ט’’ו ב ש ב ט

ׁשרי יֵׁש חַ ג  ..?.. ..?..וְ יֵׁש גַם חַ ג הַ
ּבְ חוֹדֶ ׁש ִת ֵ
ּבְ חוֹדֶ ׁש ּכִ סלֵו אֲ נַחנּו חוֹגְ גִ ים אֶ ת חַ ג הַ . ..?..
ּבְ חוֹדֶ ׁש ׁשבָ ט יֵׁש חַ ג הַ עֵ ִצים – חַ ג . ..?.. ..?..
ּבְ חוֹדֶ ׁש אֲ ָדר ּבָ א חַ ג ָֹשמֵ חַ – חַ ג הַ . ..?..
ּבְ חוֹדֶ ׁש נִ יסָ ן אֲ נַחנּו חוֹגְ גִ ים אֶ ת חַ ג הַ מַ צוֹת – חַ ג
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..?..

.

..?..

.

צריִם .הֵ ם הָ לכּו וְ הָ לכּו וְ בָ אּו ַליָם.
ְהּודים יָצאּו ִמ ִמ ַ
הַ י ִ
ְהּודים.
צרים ָרדפּו ַאחֲ ֵרי הַ י ִ
הַ ִמ ִ
צרים ּופָ חֲ דּו ְמאוֹד.
ְהּודים ָראּו אֶ ת הַ ִמ ִ
הַ י ִ
אֲ בָ ל ...הַ ֵׁשם עָ ָׂשה נֵס וְ ָק ַרע אֶ ת הַ יָם.
ְהּודים עָ ברּו אֶ ת הַ יָם...
הַ י ִ
צריִםּ .ומֵ ָאז אֲ נַחנּו ֹלא עֲ בָ ִדים,
ְהּודים יָצאּו ִמ ִמ ַ
הַ י ִ
אֲ נַחנּו ּבְ נֵי חו ִֹרין!

לִ פנֵי הַ רּבֵ ה ָׁשנִ ים
צריִם.
ְהּודים גָרּו ּבְ ִמ ַ
הַ י ִ
הֵ ם עָ ׂשּו עֲ בוֹדוֹת ָקׁשוֹת.
הֵ ם ּבָ נּו עָ ִרים לְ פַ רעֹה.
צריִם.
ְהּודים יָצאּו ִמ ִמ ַ
הַ י ִ
הֵ ם הָ לכּו וְ הָ לכּו ּובָ אּו ַליָם.

רוֹנִ י
רוֹנִ י
רוֹנִ י
רוֹנִ י
רוֹנִ י

..?..
..?..
..?..
..?..
..?..

הַ יוֹם
ּבְ ִיש ָֹראֵ ל.
סֵ דֶ ר ּבַ חֶ דֶ ר.
סּוּכָה.
לְ ִטיּול.
לְ יָם.

יוֹצֵ א  /ע ֹו ֶֹשה  /ב ֹונֶה  /ה ֹולֵך  /גַר
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עֲ בָ ִדים הָ יִינּו ,עַ ָתה ּבְ נֵי חו ִֹרין
ְהּודים
לִ פנֵי הַ רּבֵ ה ָׁשנִ ים גָרּו הַ י ִ
צריִם.
ּבְ ִמ ַ
הֵ ם הָ יּו עֲ בָ ִדים .הֵ ם עָ ׂשּו
עֲ בוֹדוֹת ָקׁשוֹת .הֵ ם ּבָ נּו עָ ִרים
צריִם.
לְ פַ רעֹה מֶ לֶך ִמ ַ
משׁה ַרּבֵ נּו לְ פַ רעֹה וְ ָאמַ ר:
וְ ָאז ּבָ א ֶ
"ׁשלַח אֶ ת עַ ִמי וְ יַעַ בדּונִ י!"
הַ ֵׁשם אוֹמֵ רַ :
אֲ בָ ל ּפַ רעֹה ֹלא ִהסּכִ ים!
שלַח הַ ֵׁשם עֶ ֶׂשר
וְ ָאז ָ ׁ
מַ ּכוֹת ָקׁשוֹת עַ ל
צריִםּ .פָ חַ ד ּפַ רעֹה
ִמ ַ
וְ ִהסּכִ ים.
ְהּודים:
ָאמַ ר מֹ ֶשׁה ַרּבֵ נּו ַלי ִ
צריִם מַ הֵ ר.
ֹצאים ִמ ִמ ַ
אֲ נַחנּו יו ִ
אֵ ין זְ מַ ן לַעֲ ׂשוֹת לֶחֶ ם.
אֲ נַחנּו עו ִֹׂשים מַ צוֹת.
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חָ מֵ ץ ּומַ צוֹת
רוֹנִ יּ :בַ ּפֶ סַ ח ֹלא אוֹכלִ ים לֶחֶ ם .אוֹכלִ ים ַרק מַ צָ ה.
ּגִ יל :גַם לַחמָ נִ יוֹת ֹלא אוֹכלִ ים?
רוֹנִ יּ :כֵן ,לַחמָ נִ יוֹת הֵ ן חָ מֵ ץּ .בַ ּפֶ סַ ח ֹלא אוֹכלִ ים לַחמָ נִ יוֹת.
ּגִ ילּ :ומָ ה אוֹכלִ ים? ּפִ יצָ ה?
רוֹנִ יֹ :לא ,גַם ּפִ יצָ ה ֹלא אוֹכלִ ים .גַם ּפִ יצָ ה חָ מֵ ץ.
ִרּנָה :יֵׁש עוֹד עּוגִ יוֹת ּבַ ִמטּבָ ח .גַם הֵ ן חָ מֵ ץ?
רוֹנִ יּ :כֵן ,גַם עּוגִ יוֹת חָ מֵ ץּ .בַ ּפֶ סַ ח אוֹכלִ ים ַרק מַ צָ ה.

לֵיל הַ סֵ דֶ ר
ּבְ חַ ג הַ ּפֶ סַ ח עו ִֹׂשים סֵ דֶ ר ּפֶ סַ ח.
ּכָל הַ ִמׁשּפָ חָ ה יו ֶֹׁשבֶ ת לְ יַד הַ ׁשּולחָ ןּ .כּולָם אוֹכלִ ים מַ צוֹת
ֹראים אֶ ת הַ הַ ג ָָדה ֶׁשל ּפֶ סַ ח .גִ יל
וְ קו ִ
ׁשוֹאֵ ל הַ רּבֵ ה ְׁשאֵ לוֹת ,וְ אַ ּבָ א ְמסַ ּפֵ ר
צריִם.
אֶ ת הַ ִסיּפּור עַ ל י ְִציַאת ִמ ַ
הּוא ְמסַ ּפֵ ר :לִ פנֵי הַ רּבֵ ה ָׁשנִ ים
צריִם.
הָ יִינּו עֲ בָ ִדים ּבְ ִמ ַ
ְהּודי...
יסים לָעַ ם הַ י ִ
וְ הַ ֵׁשם עָ ָׂשה נִ ִ
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אֵ יזֶה חַ ג לִ י? אֵ יזֶה חַ ג לִ י!

חוֹדֶ ׁש נִ יסָ ן
אֵ יזֶה חַ ג חוֹגְ גִ ים ּבְ חוֹדֶ ׁש נִ יסָ ן?
חַ ג ּפֶ סַ ח.
מָ ה עו ִֹשֹים ּבְ חַ ג הַ ּפֶ סַ ח?
מָ ה אוֹכלִ ים ּבְ חַ ג הַ ּפֶ סַ ח?
ֹראים ּבְ חַ ג הַ ּפֶ סַ ח?
מָ ה קו ִ
ּפֶ סַ ח

סָ לוֹן

רוֹנִ י ְמסַ ּפֵ ר:
חַ ג הַ ּפֶ סַ ח ּבָ א ּבְ חוֹדֶ ׁש נִ יסָ ן.
דרים אֶ ת
לִ פנֵי חַ ג הַ ּפֶ סַ ח אֲ נַחנּו ְמסַ ִ
ּכָל הַ ּבַ יִת.
ִמ טּבָ ח
אֲ נִ י ְמסַ דֵ ר אֶ ת הַ חֶ דֶ ר ֶׁשלִ י :אֶ ת הַ ספָ ִרים
עַ ל הַ ׁשּולחָ ן וְ אֶ ת הַ ּבג ִָדים ּבָ ָארוֹן.
דרים אֶ ת
אֲ נִ י ע ֹוזֵר לְ אַ ּבָ א ,וַ אֲ נַחנּו ְמסַ ִ
הַ סָ לוֹן.
חֶ דֶ ר
ִרינָה ע ֹוז ֶֶרת לְ ִאימָ א .הֵ ן ְמסַ דרוֹת אֶ ת
הַ ִמטּבָ ח.
גַם גִ יל ע ֹוזֵר לְ כּולָם.
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ֹדעים ֶשּׁבָ א ָאבִ יב?
אֵ יך אֲ נַחנּו יו ִ

ֹראים!
ִמי קו ֵֹרא? אֲ נַחנּו קו ִ
ֹראים
רו ִֹאים וְ קו ִ

Упізнай слова з
!одного погляду

אוֹמֵ ר

יוֹדֵ עַ

חָ תּול

ָאבִ יב

ּכלַבלַב

ֵר יחַ

עָ לִ ים

ּכּולָם

ֶשׁמֶ ׁש

דבו ָֹרה

ּפר ִחים
ָ

ִציּפוֹר

יוֹפִ י!

ה ֹולֵך

מֵ בִ ין

עֵ ִצים
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● ִעם ִמי ְמ ַדּבֵ ר הַ ּכלַבלַב?
● מָ ה הּוא ֹלא מֵ בִ ין?
● אֵ יך הּוא מֵ בִ ין ֶשׁהָ ָאבִ יב ּבָ א?

ִמי אוֹמֵ ר אֶ ת הַ ִמילִ ים?
יף-ציף! ָאבִ יב! ָאבִ יב!"
יף-צ ִ
"צ ִ
ִ
"אֲ נִ י ֹלא מֵ בִ ין"
"ָאבִ יב הּוא ֶשׁמֶ ׁש חַ מָ ה"
ּפר ִחים ּבַ גִ ינָה"
"ָאבִ יב הּוא הַ רּבֵ ה ָ
"רוֹנִ י ה ֹולֵך לְ טַ יֵיל .וְ הּוא ֹלא לוֹבֵ ׁש ְמ ִעיל"
"ָאבִ יב הּוא ָאבִ יב"
כשׁיו אֲ נִ י מֵ בִ ין"
"הַ ב-הַ ב-הַ ב! עַ ָ
מָ ה הַ סֵ דֶ ר הַ נָכוֹן?

ּפרים אֶ ת הַ ִסיּפּור
ַאתם ְמסַ ִ
ֶ
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ּכלַבלַב
חָ תּול
דבו ָֹרה
ִציּפוֹר

הַ ּכלַבלַב ָרץ לַחֶ דֶ ר.
– חָ תּול! חָ תּול! – אוֹמֵ ר הַ ּכלַבלַב.
ַאתה יוֹדֵ עַ מָ ה הּוא ָאבִ יב?
– ָ
ֹדעים מָ ה הּוא ָאבִ יב.
– ּכּולָם יו ִ
– אוֹמֵ ר הֶ חָ תּולָ – .אבִ יב הּוא ָאבִ יב.
ַאתה יוֹדֵ עַ ֶשּׁבָ א ָאבִ יב?
– אֵ יך ָ
– ִהינָה ,רוֹנִ י ה ֹולֵך לְ טַ יֵיל – ,אוֹמֵ ר
הֶ חָ תּול – .וְ הּוא ֹלא לוֹבֵ ׁש ְמ ִעיל.
– רוֹנִ י ה ֹולֵך לְ טַ יֵיל? גַם אֲ נִ י רוֹצֶ ה!!
רוֹנִ י וְ הַ ּכלַבלַב הוֹלכִ ים לְ טַ יֵילּ .בַ חּוץ נ ִָעים,
הַ ֶשׁמֶ ׁש חַ מָ ה ,הַ ִציּפו ִֹרים ָשׁרוֹת.
ּפִ תאוֹם ...מָ ה זֶה? הּוא מַ רגִ יׁש אֶ ת הָ ֵריחַ
ּפר ִחים ,וְ ֶשׁל הָ אֲ ָדמָ ה הַ חַ מָ ה ,וְ ֶשׁל
ֶשׁל הַ ָ
הֶ עָ לִ ים עַ ל הָ עֵ ִצים ...אֵ יזֶה ֵריחַ !!!
כשׁיו
כשׁיו אֲ נִ י מֵ בִ ין! עַ ָ
– הַ ב-הַ ב-הַ ב! עַ ָ
אֲ נִ י יוֹדֵ עַ מָ ה הּוא ָאבִ יב! הָ ָאבִ יב ּבָ א! אֵ יזֶה
יוֹפִ י!
● Випиши з тексту
словосполучення, які
допомагають описати весну.

!● Пиши грамотно й охайно
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הָ ֵריחַ ֶשׁל ָאבִ יב
הַ ּכלַבלַב יו ֵֹשׁב לְ יַד הַ חַ לוֹן .הּוא רוֹאֶ ה
ִציּפוֹר קטַ נָה עַ ל הָ עֵ ץ.
הַ ִציּפוֹר ְמצַ פצֶ פֶ ת:
יף-ציף! ָאבִ יב! ָאבִ יב!
יף-צ ִ
– ִצ ִ
הָ ָאבִ יב ּבָ א! אֵ יזֶה יוֹפִ י!
– ִמי הּוא ָאבִ יב? – ׁשוֹאֵ ל הַ ּכלַבלַב.
"מי הּוא?" ,זֶה "מָ ה הּוא?"
– זֶה ֹלא ִ
– טוֹב ,מָ ה הּוא ָאבִ יב?

אֲ נִ י ֹלא מֵ בִ ין

– ָאבִ יב הּוא ...נּוָ ,אבִ יב הּוא ָאבִ יב! ּבָ ָאבִ יב ֹלא
ַאתה מֵ בִ ין?
שלֶגָ .אבִ יב הּוא ֶשׁמֶ ׁש חַ מָ הָ ...
ַקר וְ ֹלא חַ ם ,אֵ ין ֶ ׁ
– ֹלא ,אֲ נִ י ֹלא מֵ בִ ין – ,אוֹמֵ ר הַ ּכלַבלַב.
הַ ּכלַבלַב רוֹאֶ ה דבו ָֹרה לְ יַד הַ חַ לוֹן.
– דבו ָֹרה! דבו ָֹרה! – אוֹמֵ ר הַ ּכלַבלַב.
– ַאת יו ַֹדעַ ת מָ ה הּוא ָאבִ יב?
– ָאבִ יב הּוא ָאבִ יבְ – ,מזַמזֶמֶ ת הַ דבו ָֹרה– .
ּפר ִחים ּבַ גִ ינָה ,עָ לִ ים עַ ל
ָאבִ יב הּוא הַ רּבֵ ה ָ
הָ עֵ ִצים...
● Знайдіть у тексті описи весни. Прочитайте їх.
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ִמי יוֹדֵ עַ מָ ה הּוא ָאבִ יב?
יֹוד ַעת מָ ה הּוא ָאבִ יב.
רוֹנִ י  ..?..מָ ה הּוא ָאבִ יבִ .רינָה ַ
טַ ל  ..?..מָ ה הּוא ָאבִ יבִ .מיכָל  ..?..מָ ה הּוא ָאבִ יב.
ִמ ָירה  ..?..מָ ה הּוא ָאבִ יב .נִ יר  ..?..מָ ה הּוא ָאבִ יב.
יֹודעים מָ ה הּוא ָאבִ יב!
ִ
ּכּולָם
ִמי אוֹמֵ ר "הָ ָאבִ יב ּבָ א!"?
ִרינָה אוֹמֶ ֶרת "הָ ָאבִ יב ּבָ א!" .רוֹנִ י " ..?..אֵ יזֶה יוֹפִ י!".
נִ יר ָ ..?..
"שׁלוֹם!"ִ .מ ָירה " ..?..הָ ָאבִ יב ּבָ א!".
טַ ל ּ" ..?..בו ֶֹקר טוֹב!"ִ .מיכַל " ..?..אֵ יזֶה יוֹפִ י!".
אֹומרים "הָ ָאבִ יב ּבָ א "?
ִ
ּכּולָם
ִמי ׁשוֹאֵ ל "מָ ה זֶה?"
ִמ ָירה ׁשוֹאֶ לֶת ִ
"מי זֶה?" .טַ ל " ..?..מָ ה זֶה?".
"מי זֶה?".
רוֹנִ י " ..?..מָ ה זֶה?" .נִ יר ִ ..?..
"מי ָ
ִרינָה ִ ..?..
ַאתה?"ָ .תמָ ר " ..?..אֵ יפֹ ה ַאת?".
שֹואלִ ים "מָ ה זֶה?"
ֲ
ּכּולָם
ִמי ה ֹולֵך לְ טַ יֵיל?
רוֹנִ י  ..?..לְ טַ יֵילִ .רינָה ה ֹו ֶלכֶת לְ טַ יֵיל .גִ יל  ..?..לְ טַ יֵיל.
הֹולכים לְ טַ יֵיל.
ִ
הַ ּכלַבלַב  ..?..לְ טַ יֵילּ .כּולָם
● Випишіть із тексту у зошит що кажуть Ріна, Роні та Міхаль,
коли приходить весна.
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ָאבִ יב
ָאבִ יב ּבָ א .אֵ יזֶה יוֹפִ י!
ֹדעים ֶשּׁבָ א ָאבִ יב?
מָ ה הּוא ָאבִ יב? אֵ יך יו ִ
ּבָ ָאבִ יב ֹלא ַקר וְ ֹלא חַ ם.
ָאבִ יב הּוא ֶשׁמֶ ׁש חַ מָ ה.
ּפר ִחים ּבַ גִ ינָה וְ עָ לִ ים עַ ל הָ עֵ ִצים.
ָאבִ יב הּוא הַ רּבֵ ה ָ
שלֶג ,יו ֵֹרד ג ֶֶשׁם חַ ִמים וְ נ ִָעים.
ּבָ ָאבִ יב אֵ ין ֶ ׁ
ּבָ ָאבִ יב הַ ּכוֹל חָ בִ יב.
מָ ה זֶה?
● Подивіться на малюнки та поставте один одному запитання. Дайте
правильні відповіді.

ַאתה יוֹדֵ עַ מָ ה זֶה?
ָ

ַאת יו ַֹדעַ ת מָ ה זֶה?
זֶה  /זֹאת
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ּבַ מּוזֵאוֹן
1

У музеї історичних коштовностей України зберігається
чудова колекція Книг (сувоїв) Естер.
Книги (сувої) Естер оздоблені багатими срібними
футлярами. Вони призначені для читання під час
святкування свята Пурім і розповідають про чудесне
спасіння євреїв від знищення персами.
На фотографіях зображено Книги (сувої) Естер, якими
користувалися євреї України та Східної Європи ще
у другій половині XIX – на початку XX століття.
Сувої Естер в срібному футлярі:
1. Польша. Друга половина ХІХ ст.
2. Україна. Друга половина ХІХ ст.
3. Єрусалим. Початок ХХ ст.
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ָֹשמֵ חַ  /שֹמֵ חָ ה
סתר שֹ ֵמ ָח ה.
רדכַי שָֹ ֵמ ַח  .אֶ ֵ
מָ ְ
רוֹנִ י ִ . ..?..רינָה  . ..?..גִ יל . ..?..
ִמ ָירה  . ..?..טַ ל ִ . ..?..מיכַל . ..?..
ְהּודים שֹ ֵמ ִח ים.
ּכָל הַ י ִ
קשׁיבָ ה
קשׁיב  /מַ ִ
מַ ִ
ׁיבה
קש ָ
סתר ַמ ִ
קשׁיב לְ הָ מָ ן .אֶ ֵ
ַאחֲ ׁשווֵרוֹׁש ַמ ִ
רדכַי.
לְ מָ ְ
ִרינָה  ..?..לְ אַ ּבָ א .רוֹנִ י  ..?..לְ ִאימָ א .גִ יל  ..?..לְ רוֹנִ י.
נִ יר  ..?..לַמו ָֹרהִ .אילָן  ..?..לַמו ָֹרהִ .מ ָירה  ..?..לַמו ָֹרה.
ׁיבים לַמו ָֹרה.
קש ִ
למ ִידים ַמ ִ
ּכַל הָ ַת ִ
זמינָה
זמין  /מַ ִ
מַ ִ
ׁשתה.
ַאחֲ ׁשווֵרוֹׁש ַמ ז ִמין אֶ ת ּכּולָם לְ ִמ ֶ
ׁשתה.
סתר ַמ ז ִמ ָניה אֶ ת הָ מָ ן לְ ִמ ֶ
אֶ ֵ
רוֹנִ י  ..?..חֲ בֵ ִרים ל ְַמ ִסיּבָ הִ .מיכַל  ..?..חֲ בֵ ִרים ל ְַמ ִסיּבָ ה.
הַ ְיל ִָדים ַמ ז ִמ נִיים אֶ ת ּכּולָם לְ טַ ייֵל.
מַ סּכִ ים  /מַ סּכִ ימָ ה
אֶ ֵ
סתר אוֹמֶ ֶרת " :אֲ נִ י ." ..?..
ַאחֲ ׁשווֵרוֹׁש אוֹמֵ ר" :אֲ נִ י ." ..?..
ימים".
סּכ ִ
ֹמרים" :אֲ נַחנּו ַמ ִ
למ ִידים או ִ
הַ ַת ִ
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-4סתר הַ מַ לּכָה?
ּומָ ה עו ָֹׂשה אֶ ֵ
ׁשתה.
זמינָה אֶ ת הַ מֶ לֶך ַאחֲ ׁשווֵרוֹׁש לְ ִמ ֶ
ִהיא מַ ִ
זמינָה גַם אֶ ת הָ מָ ן.
ִהיא מַ ִ
ׁשתה ַאחֲ ׁשווֵרוֹׁש ָֹשמֵ חַ  .הּוא ׁשוֹאֵ ל:
ּבַ ִמ ֶ
סתר? ּכָל מָ ה ֶׁשהַ מַ לּכָה ֶשׁלִ י רוֹצָ ה ,אֲ נִ י
– מָ ה ַאת רוֹצָ ה ,אֶ ֵ
נו ֵֹתן לָה!
– ִאיׁש אֶ חָ ד רוֹצֶ ה לַהֲ רוֹג אֶ ת ּכָל הָ עַ ם ֶשׁלִ י וְ אֶ ת ּכָל הַ ִמׁשּפָ חָ ה
ֶשׁלִ י – .אוֹמֶ ֶרת אֶ ְס ֵתר.
– ִמי הּוא הָ ִאיׁש הַ זֶה? – ׁשוֹאֵ ל הַ מֶ לֶך?
ְהּודים .אֲ בָ ל גַם אֲ נִ י
– זֶה הָ מָ ן! הּוא רוֹצֶ ה לַהֲ רוֹג אֶ ת ּכָל הַ י ִ
ְהּודייָה.
י ִ
הַ מֶ לֶך ַאחֲ ׁשווֵרוֹׁש ּכוֹעֵ ס וְ אוֹמֵ ר לַהֲ רוֹג אֶ ת הָ מָ ן.
ּפּורים.
ְהּודים חַ ג גָדוֹל ּבַ יוֹם הַ זֶה – חַ ג ִ
כׁשיו יֵׁש ַלי ִ
וְ מֵ עַ ָ
ָֹשמֵ חַ ּ/כוֹעֵ ס ּ /פוֹחֵ ד

104

ַאחֲ ׁשווֵרוֹׁש

..?..

רדכַי
מָ ְ

25

..?..

הָ מָ ן

..?..

-3סתר הַ מַ לּכָה וְ אוֹמֵ ר:
ְהּודיּ ,בָ א לְ אֶ ֵ
רדכַי הַ י ִ
וְ ָאז אֲ נִ י ,מָ ְ
ְהּודים .וְ הַ מֶ לֶך
סתר! ִאיׁש ַרע הָ מָ ן רוֹצֶ ה לַהֲ רוֹג אֶ ת ּכָל הַ י ִ
– אֶ ֵ
קשׁים מֵ הַ מַ לּכָה לְ ַדבֵ ר
ְהּודים ּפוֹחֲ ִדים .הֵ ם ְמבַ ִ
מַ סּכִ ים! ּכָל הַ י ִ
ִעם הַ מֶ לֶך ַאחֲ ׁשווֵרוֹׁש.
– גַם אֲ נִ י ּפוֹחֶ דֶ ת – ,אוֹמֶ ֶרת
סתר – .הַ מֶ לֶך ּכוֹעֵ ס .הּוא
אֶ ֵ
יָכוֹל לַהֲ רוֹג גַם אֶ ת הַ מַ לּכָה.
ְהּודים!
– ַאת ָת ִמיד ע ֹוז ֶֶרת ַלי ִ
סתר – .הַ מֶ לֶך
– אֲ נִ י אוֹמֵ ר לְ אֶ ֵ
אוֹהֵ ב אֶ ת הַ מַ לּכָה.
– אֲ נִ י מַ סּכִ ימַ ה לְ ַדבֵ ר ִעם
סתר.
הַ מֶ לֶך – ,אוֹמֶ ֶרת אֶ ֵ

כֹועס.
ֵ
ַאחֲ ׁשווֵרוֹׁש

ׁשתי
וַ ִ

..?..

.

כֹוע ִסים.
ֲ
הֵ ם
פֹוחד.
ֵ
רדכַי
מָ ְ

סתר
אֶ ֵ

ְהּודים
ּכָל הַ י ִ
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..?..

..?..
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-2ּבָ ִעיר ׁשו ָֹשׁן גָר גַם הָ מָ ן – ִאיׁש חָ ׁשּוב ּבָ ַארמוֹן ֶשׁל הַ מֶ לֶך.
ְהּודים.
הָ מָ ן ִאיׁש ַרע ְמאוֹד ,הּוא ׂש ֹונֵא י ִ
יוֹם אֶ חָ ד ּבָ א הָ מָ ן לַָארמוֹן ֶשׁל הַ מֶ לֶך ַאחֲ ׁשווֵרוֹׁש וְ אוֹמֵ ר לַמֶ לֶך:
ְהּודי.
– יֵׁש עַ ם אֶ חָ ד ,וְ הּוא ֹלא ּכמ ֹו ּכָל הָ עַ ִמים – הָ עַ ם הַ י ִ
ְהּודים ג ִָרים ּבָ ִעיר ׁשו ָֹשׁן .הֵ ם ֹלא אוֹהֲ בִ ים אֶ ת הַ מֶ לֶך.
הַ רּבֵ ה י ִ
אֲ נִ י רוֹצֶ ה לַהֲ רוֹג אֶ ת ּכָל
ְהּודים.
הַ י ִ
הַ מֶ לֶך ַאחֲ ׁשווֵרוֹׁש אוֹהֵ ב
קשׁיב לְ הָ מָ ן
אֶ ת הָ מָ ן .הּוא מַ ִ
וְ אוֹמֵ ר:
– אֲ נִ י מַ סּכִ ים!
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.2
.3
.4
.
.

..?..
..?..
..?..
..?..
..?..
..?..

ַאחֲ ׁשווֵרוֹׁש  /הָ מָ ן
ׁשתה.
זמין אֶ ת ּכּולָם ל ִַמ ֶ
מַ ִ
ִאיׁש ַרע ְמאוֹד.
ְהּודים.
ׂש ֹונֵא י ִ
ְמחַ ּפֵ ׂש מַ לּכָה חֲ ָד ָשׁה.
ְהּודים.
רוֹצֶ ה לַהֲ רוֹג אֶ ת ּכָל הַ י ִ
אוֹמֵ ר "אֲ נִ י מַ סּכִ ים!"
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 -הַ מֶ לֶך ַאחֲ ׁשווֵרוֹׁש גָר ּבָ ִעיר ׁשו ָֹשׁן.
יֵׁש ל ֹו ּכ ֶֶתר עַ ל הָ רֹאׁש.
יֵׁש ל ֹו ַארמוֹן גָדוֹל .יֵׁש ל ֹו
ׁשתי הַ מַ לּכָה.
ישׁה – וַ ִ
ִא ָ
יוֹם אֶ חָ ד הַ מֶ לֶך אוֹמֵ ר:
ׁשתה
ִמ ֶ
ׁשתה
– הַ יוֹם אֲ נִ י עו ֶֹׂשה ִמ ֶ
זמין אֶ ת ּכּולָם לַָארמוֹן ֶשׁלִ יּ .כָל הַ חֲ בֵ ִרים ֶשׁלִ י ּפֹ ה.
גָדוֹל .אֲ נִ י מַ ִ
ׁשתה!
ׁשתי ל ִַמ ֶ
זמין אֶ ת וַ ִ
ׁשתי? אֲ נִ י מַ ִ
וְ אֵ יפֹ ה וַ ִ
ׁשתה!
ׁשתי – .אֲ נִ י ֹלא רוֹצָ ה לָבוֹא ל ִַמ ֶ
– ֹלא! – אוֹמֶ ֶרת וַ ִ
כשׁיו ִהיא ֹלא
– ִהיא ֹלא רוֹצָ ה? – ּכוֹעֵ ס הַ מֶ לֶךָ – .אז מֵ עַ ָ
מַ לּכָה .אֲ נִ י רוֹצֶ ה מַ לּכָה חֲ ָד ָשׁה.
ׁשתי ֹלא מַ לּכָה.
כשׁיו וַ ִ
עַ ָ
אֵ ין לָה
עַ ל הָ רֹאׁש.
.
 ..?..לָה
..?..

..?..

יָפָ ה.

ַאחֲ ׁשווֵרוֹׁש ְמחַ ּפֵ ׂש מַ לּכָה חֲ ָד ָשׁהּ .פִ תאוֹם הּוא רוֹאֶ ה אֶ ת
ְהּודייָהִ .היא יָפָ הִ ,היא חֲ כָמָ ה.
סתר הַ י ִ
אֶ ֵ
סתר:
הַ מֶ לֶך ַאחֲ ׁשווֵרוֹׁש אוֹמֵ ר לְ אֶ ֵ
כשׁיו ַאת הַ מַ לּכָה הַ חֲ ָד ָשׁה!
– מֵ עַ ָ
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סתר
ְמגִ ילַת אֶ ֵ
ְהּודי מֵ הָ ִעיר ׁשו ָֹשׁן.
רדכַי .אֲ נִ י י ִ
ָשׁלוֹם! אֲ נִ י מָ ְ
יֵׁש לִ י ּבג ִָדים ּבְ צֶ בַ ע ת ֵכלֶת – הַ מַ ָתנָה ֶשׁל
ַאחֲ ׁשווֵרוֹׁש הַ מֶ לֶך.
סתר!
אֲ נִ י הַ דוֹד ֶשׁל אֶ ֵ
סתר?
ִמי ִהיא אֶ ֵ
ִהיא מָ לּכָה!
ַאתם רו ִֹצים
ֶ
לִ ׁשמוֹעַ ִסיּפּור
סתר
עַ ל אֶ ֵ
הַ מַ לּכָה?
טוֹב! אֲ נִ י ְמסַ ּפֵ ר:
זֶה ַאחֲ ׁשווֵרוֹׁש .הּוא מֶ לֶך.
יֵׁש ל ֹו

עַ ל הָ רֹאׁש.

..?.. ..?..
גָדוֹל
ׁשתיִ .היא מַ לּכָה.
זֹאת וַ ִ

יֵׁש לָה
100

..?..

עַ ל הָ רֹאׁש.
..?..

מֶ לֶך
מַ לּכָה
ּכ ֶֶתר
ַארמוֹן

יָפָ ה.
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ּפּורים
ִ
ּפּורים?
מָ ה עו ִֹשֹים ּבְ חַ ג ִ
ּפּורים הּוא חַ ג גָדוֹל וְ ָׂשמֵ חַ .
חַ ג ִ
סתר.
ֹראים אֶ ת ְמגִ ילַת אֶ ֵ
ּפּורים קו ִ
ּבְ חַ ג ִ
רדכַי
סתר וְ עַ ל הַ מֶ לֶך ַאחֲ ׁשווֵרוֹׁש ,עַ ל מָ ְ
זֶה ִסיּפּור עַ ל הַ מַ לּכָה אֶ ֵ
ְהּודי וְ עַ ל הָ ִאיׁש הָ ַרע הָ מָ ן .זֶה ִסיּפּור ִעם סוֹף טוֹב.
הַ י ִ
ּפׂשים!!
ּפּורים? ִמתחַ ִ
מָ ה עוֹד עו ִֹׂשים ּבְ חַ ג ִ
תח ֵּפׂש לְ ַאחֲ ׁשווֵרוֹׁש הַ מֶ לֶך.
רוֹנִ י ִמ ַ
סתר הַ מַ לּכָה.
תח ֶּפ ֶׂשת לְ אֶ ֵ
ִמ ָירה ִמ ַ
רדכַי.
שלָה מָ ְ
טַ ל  ..?..לַדוֹד ֶ ׁ
ׁשתי הַ מַ לּכָה.
ִמיכַל  ..?..לְ וַ ִ
ִאילָן  ..?..ל ִָאיׁש הָ ַרע הָ מָ ן.
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אֵ יזֶה חַ ג לִ י? אֵ יזֶה חַ ג לִ י!

חוֹדֶ ׁש אֲ ָדר
● Пригадай назви місяців
єврейського календаря.
На свято Пурім все
перевернулось. Всі букви
переплутались. Спробуй
впізнати назви місяців
та запиши їх у зошит
правильно.

ִת ֵריׁש  /חֶ וׁשןוָ ּ /כִ סו ֵל
טֵ תבֵ ׁ /שטבָ  /ראֲ ָד
סָ ןנִ י  /י ִאיָר ִ /סיווָ ן
ַתזּומ  /בָא  /אֱ ּולל
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ּבְ חוֹדֶ ׁש אֲ ָדר
ֵיׁשׁ חַ ג ָֹשמֵ חַ –
ּפּורים.
חַ ג ִ
ּפּורים?
מָ ה עו ִֹשֹים ּבְ חַ ג ִ
ּפּורים?
ֹראים ּבְ חַ ג ִ
מָ ה קו ִ
ּפּורים אוֹכלִ ים
לָמָ ה ּבְ חַ ג ִ
אוֹזנֵי הָ מָ ןן?

31

ּבָ רּוך וְ הַ ֶּכלֶב הַ נָמּוך
זֵה ּבָ רּוך .הּוא ִאיׁש נָמּוך.
ִאיׁש נָמּוך ּבְ ְמ ִעיל ָארוֹך,
לְ ּבָ רּוך יֵׁש ֶּכלֶב נָמּוך,
ֶּכלֶב נָמּוך וְ ָארוֹך.
ָל ֶּכלֶב אֵ ין ְמ ִעיל,
אֲ בָ ל יֵׁש ל ֹו צָ ִעיף ָארוֹך.
ּבָ רּוך ה ֹולֵך וְ גַם הַ ֶּכלֶב ה ֹולֵך
ּבִ רחוֹב גָדוֹל וְ ָארוֹך.
ּולְ ָאן הֵ ם הוֹלכִ ים?
מּוכה
ָ
ָנמּוך  /נְ
ֹדעים.
אֲ נַחנּו ֹלא יו ִ
ישׁה ..?..
ִאיׁש ִ , ..?..א ָ
ּבַ יִת  , ..?..דֶ לֶת ..?..
ִמיטָ ה ׁ , ..?..שּולחָ ן ..?..
רּוּכה
ָ
ָארֹוך ֲ /א
ֶּכלֶב ּ , ..?..כַלּבָ ה
ִסיּפּור ַ , ..?..אג ָָדה
שמלָה ְ , ..?..מ ִעיל
ִֹ

..?..
..?..
..?..

● Доповни словосполучення відповідними словами та запиши їх у
зошит.
!● Пиши грамотно, красиво й охайно
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ִמיכַל וְ הַ ּכלַבלַב
מָ ה נָכוֹן? ּומָ ה ֹלא נָכוֹן?
 .הַ ּכלַבלַב חָ כָםָ .נכֹון
 .2הַ ּכלַבלַב לוֹבֵ ׁש ִמכנָסַ יִים.
 .3הַ ּכלַבלַב לוֹבֵ ׁש ּכפָ פוֹת.
 .4הַ ּכלַבלַב ְמ ַֹשחֵ ק ּבְ ּכַדּור ּכָחוֹל.
כתב.
 .הַ ּכלַבלַב ּכו ֵֹתב ִמ ָ
 .הַ ּכלַבלַב א ֹוכֵל סּוּכָרייָה.
 .7הַ ּכלַבלַב אוֹהֵ ב אֶ ת ִמיכַל.
ִ .מיכַל לוֹבֶ ֶשׁת ּכפָ פוֹת.
ִ .2מיכַל לוֹבֶ ֶשׁת ִמכנָסַ יִים.
כתב.
ִ .3מיכַל ּכו ֶֹתבֶ ת ִמ ָ
ִ .4מיכַל ְמ ַֹשחֶ ֶקת ִעם הַ ּכלַבלַב.
ִ .מיכַל א ֹו ֶכלֶת סּוּכ ִָרייָה.
ִ .מיכַל חֲ כָמָ הָ .נכֹון
ִ .7מיכַל אוֹהֶ בֶ ת אֶ ת הַ ּכלַבלַב.
● Випиши у зошит правильні
твердження.
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!● Перевір себе! Пиши красиво й охайно
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Зверни увагу!
Ця літера може позначати два
звуки: [X] =  כта [K] = ּכ

ש ֶלכֶת
ַׁ

סּוּכָה

ִמכנָסַ יִים

ּכַד

יתה
ָ ִּכ

ּברכָה
ָ

חֲ נּוּכָה

א ֹוכֶל

ּכַדּור

כשׁיו
ָ ַע

כתב
ָ ִמ

ּכִ יסֵ א

חָ כָם

סּוּכָרייָה

ּכלַבלַב

נָכוֹן

● Розподіліть ці слова на дві групи:

ּכ

כ

● Запишіть слова у два стовпчики.
● Будьте уважними, пишіть красиво й охайно!
● Перевірте один одного.
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ֹראים!
ִמי קו ֵֹרא? אֲ נַחנּו קו ִ
ֹראים
רו ִֹאים וְ קו ִ
Упізнай слова з
!одного погляду

עּוגָה

עַ ל

ּבּוּבָ ה

פתעָ ה
הַ ָ

ּכלַבלַב

ִציּור

חשׁב
מַ ֵ

ּכּולָם

ְמ ִס יּבָ ה

ִשׁיר

ּבֵ ין

יוֹם

ִמ יטָ ה

מַ ָתנָה

ׁשּולחָ ן

ּכַדּור

פתעָ ה!!
הַ ָ

מַ זָל טוֹב!

הַ יוֹם יוֹם הּולֶדֶ ת

ַאתה ּפֹ ה!
ִהינֵהָ ,

שים
הֵ ם ְמחַ ּפ ִ ֹ

ִמי חָ סֵ ר?
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?אֵ יפֹ ה הֶ חָ תּול? אֵ יפֹ ה הַ ּכלַבלַב
● Уважно роздивіться малюнки та дайте відповіді на запитання. Вам
допоможуть такі слова:

 מֵ אֲ חו ֵֹרי/  ּבֵ ין/  ַתחַ ת/  עַ ל/ ... ְּב
הַ ּכלַבלַב ַתחַ ת הַ שּולחָ ן
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קשׁיבִ ים ,וְ .....
שים וְ הֵ ם מַ ִ
הֵ ם ְמחַ ּפ ִ ֹ
ּבָ ה!!! ִהינֵה ִאילָן!''
ּבָ ה!!! ִהינֵה נִ יר!''
ּבָ ה!!! ִהינֵה ִמיכַל!''
ּבָ ה!!! ִהינֵה ָתמָ ר!''
כשׁיו אֲ נַחנּו ִתׁשעָ ה,
''עַ ָ
– אוֹמֵ ר רוֹנִ י.
ישׁהּו חָ סֵ רִ ...מי חָ סֵ ר?''
– ִמ ֶ
ֹמעים:
ּפִ תאוֹם הֵ ם ׁשו ִ
''אֲ נִ י! אֲ נִ י! אֲ נִ י חָ סֵ ר!!''
ַאתה ּפֹ ה...
ַאתה? ָאהִ ,הינֵהָ ,
"גִ יל? אֵ יפֹ ה ָ
אוֹי ,וְ אֵ יפֹ ה הַ עּוגָה?"...

● ִמי ּבָ א לְ יוֹם הַ הּולֶדֶ ת ֶשׁל רוֹנִ י?
● ּבְ מָ ה ה ְיל ִָדים ְמ ַֹשחֲ ִקים?
● ִמי ָאכַל אֵ ת הַ עּוגָה?
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!● Пограйся з друзями в цю гру. Спілкуйся мовою іврит
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רוֹני ה ֹולֵך לְ חַ ּפֵ שֹ.
ש עַ ל הָ ָארוֹן וְ ַתחַ ת הָ ָארוֹן וְ ...
ש ּבָ ָארוֹן .הּוא ְמחַ ּפֵ ֹ
הּוא ְמחַ ּפֵ ֹ
כשׁיו אֲ נַחנּו
ַאתה ּפֹ ה ,טַ ל!'' – אוֹמֵ ר רוֹני'' – .עַ ָ
ּבָ ה!!! " ִהינֵהָ ,
ׁש ַניִים!''
שים מֵ אֲ חו ֵֹרי הַ וִ וילוֹנוֹת,
ש יַחַ ד .הֵ ם ְמחַ ּפ ִ ֹ
הֵ ם הוֹלכִ ים לְ חַ ּפֵ ֹ
ַתחַ ת הַ ִמיטָ ה וְ גַם מֵ אֲ חו ֵֹרי הַ ִמיטָ ה.
קשׁיבִ ים וְ ....
שים וְ הֵ ם מַ ִ
הֵ ם ְמחַ ּפ ִ ֹ
ּבָ ה!!! '' ִהינֵה ִרינָה!''
ּבָ ה!!! " ִהינֵה ָדנִ יאֵ ל!''
ּבָ ה!!! " ִהינֵה ִמ ָירה!''
ישׁה'' ,אוֹמֶ ֶרת ִרינָה.
כשׁיו אֲ נַחנּו חֲ ִמ ָ
''עַ ָ

שים מַ אֲ חו ֵֹרי
הַ ְיל ִָדים הוֹלכִ ים לְ חַ ּפֵ שֹּ ,כּולָם ּבְ יַחַ ד .הֵ ם ְמחַ ּפ ִ ֹ
שים
הַ ְמ ִעילִ יםַ ,תחַ ת הַ ׁשּולחָ ןּ ,בֵ ין הַ ּכִ יסאוֹת .הֵ ם ְמחַ ּפ ִ ֹ
שים.
ּומחַ ּפ ִ ֹ
ְ
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ַתחַ ת

ּבְ

ּבֵ ין

מֵ אֲ חו ֵֹרי

עַ ל

ִמי רוֹצֶ ה לְ ַֹשחֵ ק מַ חּבו ִֹאים?
זמין חֲ בֵ ִרים לְ ְמ ִסיּבָ ה .אֵ יז ֹו ְמ ִסיּבָ ה יָפָ ה!
ּבְ יוֹם הּולֶדֶ ת רוֹנִ י מַ ִ
הַ חֲ בֵ ִרים נוֹתנִ ים לְ רוֹנִ י הַ רּבֵ ה מַ ָתנוֹתּ .כּולָם ׂשמֵ ִחים.
ֹקדים .גַם ִרינָה וְ גִ יל ְמ ַֹשחֲ ִקים ִעם
הֵ ם ְמ ַֹשחֲ ִקים יַחַ דָׁ ,ש ִרים וְ רו ִ
ּכּולָם.
וְ ָאז נִ יר ׁשוֹאֵ ל:
"מי רוֹצֶ ה לְ ַֹשחֵ ק מַ חּבו ִֹאים?"
ִ
"אֲ נִ י!" "אֲ נִ י!" "אֲ נִ י רוֹצֶ ה לְ ַֹשחֵ ק!"

90

ּכּולָם ָר ִצים לְ ִהתחַ ּבֵ א .רוֹני סוֹפֵ ר:
ׁשתיִיםָ ,שׁלוֹשַ ,ארּבַ ע ,חָ מֵ ׁשֵ ,...שׁׁשֶ ,שׁבַ עׁ ,...שמ ֹונֶה...
''ַאחַ תַ ,
ֵת ַשׁע וְ ....עֶ ֶׂשר! אֲ נִ י ה ֹולֵך לְ חַ ּפֵ שֹ!'' – אוֹמֵ ר רוֹני.
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ׁשוֹק ֹולָד ִמּפלַסטֵ לִ ינָה
וְ עּוגוֹת וְ עּוגִ יוֹת,
סּוּכ ִָריוֹת ִמּפלַסטֵ לִ ינָה
וַ אֲ פִ ילּו מַ ָתנוֹת.
ּכִ י הַ ּבּוּבָ ה ֶשׁלִ י עֲ ִדינָה
ִהיא ַרק ּבּוּבָ ה ִמּפלַסטֵ לִ ינָה.

ִרינָה ְמסַ ּפֶ ֶרת:
פתעָ ה.
לַּבּוּבָ ה ֶשׁלִ י יֵׁש יוֹם הּולֶדֶ ת .אֲ נִ י עו ָֹשֹה לָה הַ ָ
אֲ נִ י עו ָֹשֹה לָה  , ..?.. , ..?.. , ..?..וְ ִ ..?..מּפלַסטֵ לִ ינָה.
אֲ נִ י נו ֶֹתנֶת לָה ִ ..?..מּפלַסטֵ לִ ינָה.
אֲ נִ י אוֹמֶ ֶרת לָה " "! ..?.. ..?..
אֲ נִ י ָש ָׁרה לָה ִשׁיר " ." ..?.. ..?.. ..?..
● Яке побажання говорять у день народження? Запиши.
!● Пиши грамотно, красиво й охайно
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לְ ִרינָה יֵׁש ּבּוּבָ ה חֲ ָד ָשׁה.
פתעָ ה.
ִהיא ע ֹו ָֹשה לַּבּוּבָ ה הַ ָ
ֹראים לַּבּוּבָ ה?
● אֵ יך קו ִ
פתעָ ה ִרינָה ע ֹו ָֹשה לַּבּוּבָ ה?
● אֵ יז ֹו הַ ָ

יוֹם הּולֶדֶ ת ִמּפלַסטֵ לִ ינָה
לפי הׁשיר ׁשל לאה נאור

הַ ּבּוּבָ ה עֲ ִדינָה ּבַ ת חֲ ִצי ָשׁעָ ה,
פתעָ ה:
ַנתי הַ ָ
לַּבּוּבָ ה עֲ ִדינָה הֵ כ ִ
יוֹם הּולֶדֶ ת לַּבּוּבָ ה עֲ ִדינָה
ֶשּׁכּול ֹו עָ ׂשּוי ִמּפלַסטֵ לִ ינָה.
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ּכָל ָדבָ ר ִמּפלַסטֵ לִ ינָה,
הַ ִקירוֹת ,הַ ׁשּולחָ נוֹת,
יׁשּוטים ִמּפלַסטֵ לִ ינָה
ִ
הַ ִק
וַ אֲ פִ ילּו מַ ָתנוֹת,
ֹרחים ִמּפלַסטֵ לִ ינָה
וְ הָ מוֹן הָ מוֹן או ִ
ּפר ִחים ִמּפלַסטֵ לִ ינָה.
יאים הַ רּבֵ ה ָ
ְמבִ ִ
הַ ּבּוּבָ ה עֲ ִדינָה ּבַ ת חֲ ִצי ָשׁעָ ה,
פתעָ ה:
ַנתי הַ ָ
לַּבּוּבָ ה עֲ ִדינָה הֵ כ ִ
יוֹם הּולֶדֶ ת לַּבּוּבָ ה עֲ ִדינָה
ֶשּׁכּול ֹו עָ ׂשּוי ִמּפלַסטֵ לִ ינָה.
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הַ יוֹם יוֹם הּולֶדֶ ת
הַ יוֹם יוֹם הּולֶדֶ ת
הַ יוֹם יוֹם הּולֶדֶ ת לְ רוֹנִ י.
חַ ג ל ֹו ָׂשמֵ חַ  ,וְ זֵר ל ֹו ּפו ֵֹרחַ ,
הַ יוֹם יוֹם הּולֶדֶ ת לְ רוֹנִ י

גִ יל :מָ ה סַ ּבָ א נו ֵֹתן לְ רוֹנִ י ּבְ מַ ָתנָה?
אַ ּבָ א :סַ ּבָ א נו ֵֹתן ל ֹו . ..?..
בתא נו ֶֹתנֶת לְ רוֹנִ י?
גִ יל :מָ ה סַ ָ
אַ ּבָ א :סַ ָ
בתא נו ֶֹתנֶת ל ֹו . ..?..
גִ יל :מָ ה ִרינָה נו ֶֹתנֶת לְ רוֹנִ י?
אַ ּבָ אִ :רינָה נו ֶֹתנֶת ל ֹו . ..?..
גִ יל :מָ ה אַ ּבָ א וְ ִאימָ א נוֹתנִ ים לְ רוֹנִ י?
אַ ּבָ א :אֲ נַחנּו נוֹתנִ ים ל ֹו . ..?..
ַאתה נו ֵֹתן לִ י?
גִ יל :וְ מָ ה ָ

ּפר ִחים ִ /מׂשחָ ק
חשׁב ּ /בּוּבָ ה ָ /
סּוּכ ִָריוֹת ּ /כַדּור  /טֵ לֵפוֹן  /סֵ פֶ ר  /מַ ֵ
ַאתה נו ֵֹתן לְ רוֹנִ י?
● אֵ יז ֹו מַ ָתנָה ָ
ַאתה רוֹצֶ ה לְ יוֹם הַ הּולֶדֶ ת?
● אֵ יז ֹו מַ ָתנָה ָ
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יוֹם הּולֶדֶ ת

פתעָ ה!
הַ ָ

● לָמָ ה רוֹנִ י ָֹשמֵ חַ ?
ֹמרים?
● מָ ה ּכּולָם או ִ

יתה ִמּבֵ ית הַ סֵ פֶ ר.
רוֹנִ י ּבָ א הַ ּבַ ָ
פתעָ ה!!"
ֹמרים" :הַ ָ
ִאימָ א וְ אַ ּבָ א או ִ
יׁשּוטים.
ִ
ּכָל הַ ִמׁשּפָ חָ ה ּבַ ּבַ ית .עַ ל הַ ִקירוֹת יֵׁש ִק
עַ ל הַ ׁשּולחָ ן יֵׁש עּוגָה גד ֹולָה ִעם נֵרוֹת וְ גַם הַ רּבֵ ה סּוּכ ִָריוֹת.
ּכּולָם ׂשמֵ ִחיםּ .כּולָם ְמבָ רכִ ים אֶ ת רוֹנִ י.
ֹמרים לְ רוֹנִ י "מַ זָל טוֹב!"
ּכּולָם או ִ
ּכּולָם ָש ִׁרים לְ רוֹנִ י "הַ יוֹם יוֹם הּולֶדֶ ת"
לָמָ ה? ּכִ י הַ יוֹם יוֹם הַ הּול ֶֶַדת ֶשׁל רוֹנִ י!!
ּכּולָם נוֹתנִ ים לְ רוֹנִ י מַ ָתנוֹת.
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סַ ּבָ א נו ֵֹתן לְ רוֹנִ י ּכַדּורִ .רינָה נו ֶֹתנֶת לְ רוֹנִ י
חשׁב.
ִציּורִ .אימָ א וְ אַ ּבָ א נוֹתנִ ים לְ רוֹנִ י מַ ֵ
בתא נו ֶֹתנֶת לְ רוֹנִ י?
בתא ...מָ ה סַ ָ
וְ סַ ָ
ּכלַבלַב!!!
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А це – колекція суботніх підсвічників із бронзи, які зберігаються у
Львівському музеї етнографії та художнього промислу Академії наук
України. Колись давно, ще наприкінці XVIII – на початку XIX століть
такими підсвічниками користувались євреї, які проживали на території
Західної України.
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ּבַ מּוזֵאוֹן

Уяви собі, що до тебе приїхали друзі з Ізраїлю.
Ви разом пішли до музею подивитись старовинні предмети, якими на
Шабат користувалися євреї, що жили колись в українських містах і
містечках. І ось, що ви побачили…
Це обрядовий келих. Цей келих
використовували євреї в Україні ще
200 років тому. Він зі срібла. Його
виготовив єврейський майстер у
ХІХ столітті, який жив у маленькому
містечку неподалік Києва. Тепер цей
келих зберігається у Музеї історичних
дорогоцінностей України у місті Києві.
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+
+
+
+
+

שלֶג
שלֶג  /נֵרוֹת ַשּׁבָ ת ּ /בֵ ית סֵ פֶ ר  /רֹאׁש הַ ָשׁנָה  /אֲ רּוחַ ת ּבו ֶֹקר ִ /איׁש ֶ ׁ
ַדּורי ֶ ׁ
ּכ ֵ

יום
ׁש ָּבת

● Уважно роздивись малюнки та спробуй їх розшифрувати.

סמיכּות
ִ
«Сміхут» – це словосполучення, яке складається з двох іменників.
Перше слово в цій конструкції називає об’єкт, а друге – його якості.

עֶ ֶרב ַשּׁבָ ת

 ַשּׁבָ ת+ עֶ ֶרב

שמלַת ַשּׁבָ ת
ִֹ

 ַשּׁבָ ת+ שמלָה
ִֹ

ִש ֵׁירי ַשּׁבָ ת

 ַשּׁבָ ת+ ִש ִׁירים

!ַשּבָ ת ָשלוֹם

עּוגוֹת ַשּׁבָ ת
ׁשלֹום

 ַשּׁבָ ת+ עּוגוֹת

ַש ָּׁבת
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עֶ ֶרב ַשּׁבָ ת
ׁישׁי ּבָ עֶ ֶרב אֲ נַחנּו ְמ ַקּבלִ ים אֶ ת הַ ַשּׁבָ ת.
ּבְ יוֹם ִש ִ
שמלָה יָפָ ה –
ֹבשׁים ּבג ִָדים יָפִ יםִ .רינָה לוֹבֶ ֶשׁת ִ ֹ
ּכּולָם לו ִ
שמלַת ַשּׁבָ ת.
ִֹ
אֲ נִ י לוֹבֵ ׁש ִמכנָסַ יִים יָפִ ים וְ חּולצָ ה לְ בָ נָה.
גַם גִ יל לוֹבֵ ׁש ּבג ִָדים יָפִ ים.
יקה נֵרוֹת –
ִאימָ א מַ דלִ ָ
נֵרוֹת ַשּׁבָ ת.
יקה
ִאימָ א מַ דלִ ָ
"שּׁבָ ת ָשׁלוֹם!"
ֹמריםַ :
ּכּולָם או ִ
נֵרוֹת ַשּׁבָ ת
ּכָל הַ ִמׁשּפָ חָ ה יו ֶֹשׁבֶ ת יַחַ ד לְ יַד הַ ׁשּולחָ ן.
ׁשתי חַ לוֹת ו ַייִן.
עַ ל הַ ׁשּולחָ ן יֵׁש ֵ
אַ ּבָ א ְמ ַקדֵ ׁש עַ ל הַ ַייִן .אֲ נַחנּו אוֹכלִ ים
אֲ רּוחָ ה טוֹבָ ה – אֲ רּוחַ ת ַשּׁבָ ת.
אֲ נַחנּו גַם ָש ִׁרים ִש ִׁירים יָפִ ים –
ִש ֵׁירי ַשּׁבָ ת.
אַ ּבָ א ְמ ַקדֵ ׁש
אֲ נַחנּו ׂשמֵ ִחים .אֲ נַחנּו אוֹהֲ בִ ים
עַ ל הַ ַייִן
עֶ ֶרב ַשּׁבָ ת.
● Знайдіть у тексті словосполучення зі словом Шабат.
● Випишіть їх у зошит.
!● Будьте уважними
!● Пишіть грамотно, красиво й охайно
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ַקּבָ לַת ַשּׁבָ ת.
ִמי ְמ ַקּבֵ לִ ,מי ְמ ַקּבֵ ל,
ִמי ְמ ַקּבֵ ל ַשּׁבָ ת?
בתא וְ סַ ּבָ אִ ,אימָ א וְ אַ ּבָ א,
סַ ָ
דוֹד וְ דו ָֹדהּ ,בֵ ן ּובַ ת.
ָש ִׁריםְ ,מבָ רכִ ים,
אוֹכלִ יםּ ,וׂשמֵ ִחים,
עו ִֹשׂים ַקּבָ לַת ַשּׁבָ ת.
לפי הׁשיר ׁשל ִמ ִיריק ְׂשנִיר

● ִמי ְמ ַקבֵ ל ַשּׁבָ ת?
שים ּבְ עֶ ֶרב ַשּׁבָ ת?
● מָ ה ע ֹו ִ ֹ
ֹמרים ּבְ עֶ ֶרב ַשּׁבָ ת?
● מָ ה או ִ

ַׁשּבָ ת ָׁשלוֹם!
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גִ יל :רוֹנִ י ,אֵ יזֶה יוֹם הַ יוֹם?
ׁישׁי.
רוֹנִ י :יוֹם ִש ִ
יעי?
ישׁי? וְ ֹלא יוֹם ְרבִ ִ
גִ ילֹ :לא יוֹם חֲ ִמ ִ
ׁישׁי .וְ מָ חָ ר ַשּׁבָ ת.
רוֹנִ יֹ :לא .הַ יוֹם יוֹם ִש ִ
גִ ילָ :אז מָ חָ ר אֲ נִ י ֹלא ה ֹולֵך ַלגַן!
רוֹנִ י :נָכוֹן.
גִ יל :וְ הַ יוֹם ְמ ַקּבלִ ים אֶ ת הַ ַשּׁבָ ת וְ אוֹכלִ ים חַ לוֹת?
ֹבשׁים ּבג ִָדים יָפִ ים.
תרחֲ ִצים וְ לו ִ
רוֹנִ י :נָכוֹן .אֲ בָ ל קוֹדֶ ם ִמ ַ
גִ יל :יוֹפִ י!
●
●
●
●
●
●
●

מָ ה רוֹנִ י לוֹבֵ ׁש?
מָ ה ִרינָה לוֹבֶ ֶשׁת?
מָ ה גִ יל לוֹבֵ ׁש?
מָ ה רוֹנִ י ָֹשם עַ ל הַ ׁשּולחָ ן?
מָ ה ִרינָה ָֹשמָ ה עַ ל הַ ׁשּולחָ ן?
מָ ה גִ יל ָֹשם עַ ל הַ ׁשּולחָ ן?
מָ ה יֵׁש עַ ל הַ ׁשּולחָ ן?

● Уважно розгляньте малюнок. Напишіть, що кожен із дітей поклав на
Шабатній стіл. Наприклад:

ּפר ִחים.
ׁשּולחן ָ
ָ
ִגיל ָׂשם ַעל ַה

!● Пишіть грамотно, красиво й охайно
● Перевірте один одного.
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ַשּׁבָ ת
ׁישׁי.
הַ יוֹם יוֹם ִש ִ
ׁישׁי.
הַ יוֹם יוֹם ִש ִ
מָ חָ ר ַשּׁבָ ת ,מָ חָ ר ַשּׁבָ ת,
ַשּׁבָ ת ְמנּוחָ ה.
ֹבדים.
הַ יוֹם ּכּולָם עו ִ
ֹבדים.
הַ יוֹם ּכּולָם עו ִ
מָ חָ ר ַשּׁבָ ת ,מָ חָ ר ַשּׁבָ ת,
ַשּׁבָ ת ְמנּוחָ ה.
רוֹנִ י ְמסַ ּפֵ ר:
ׁישׁי .מָ חָ ר ַשּׁבָ ת.
הַ יוֹם יוֹם ִש ִ
ֹבדים.
ֹמדים וְ ֹלא עו ִ
ּבַ ַשּׁבָ ת ֹלא לו ִ
מָ חָ ר ִאימָ א וְ אַ ּבָ א ֹלא הוֹלכִ ים לָעֲ בו ָֹדה.
מָ חָ ר אֲ נִ י וְ ִרינָה ֹלא הוֹלכִ ים לְ בֵ ית הַ סֵ פֶ ר.
מָ חָ ר גִ יל ֹלא ה ֹולֵך ַלגַן.
ּבַ ַשּׁבָ ת אֲ נַחנּו ּבַ ּבַ יִת .יוֹם ַשּׁבָ ת הּוא יוֹם ְמנּוחָ ה.
שים הַ יוֹם?
וְ מָ ה ע ֹו ִ ֹ
ְמ ַקּבלִ ים אֶ ת הַ ַשּׁבָ ת.
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ׁשק ִדייָה קטַ נָה.
הַ ִציּפוֹר עָ פָ ה וְ יו ֶֹשׁבֶ ת עַ ל עָ נָף ֶשׁל ֵ
ׁשק ִדייָה.
ּבו ֶֹקר טוֹבִ ,ציּפוֹר – ,אוֹמֶ ֶרת הַ ֵ
– לָמָ ה ַאת ּכָלּ-כָך שֹמֵ חָ ה הַ יוֹם?
– ַאת ֹלא יו ַֹדעַ ת? – ְמצַ פצֶ פֶ ת הַ ִציּפוֹר – .הַ יוֹם חַ ג .חַ ג יָפֶ ה
לְ כָל הַ גִ ינָה.
– אֵ יזֶה חַ ג הַ יוֹם?
– חַ ג ט"ּו ּבִ ׁשבָ ט .זֶה חַ ג ֶשׁל ּכָל הָ עֵ ִצים .חַ ג ט"ּו ּבִ ׁשבָ ט ָׂשמֵ חַ לָך!
ׁשק ִדייָה – .הַ יוֹם חַ ג.
– אֵ יזֶה יוֹפִ י! – אוֹמֶ ֶרת הַ ֵ
שמלָה נֶהֱ דֶ ֶרת
שמלָה יָפָ ה .יֵׁש לִ י ִ ֹ
אֲ נִ י רוֹצָ ה לִ לּבוֹׁש ִ ֹ
ּפר ִחים לְ בָ נִ ים.
ֶשׁל ָ
ׁשק ִדייָה ּפו ַֹרחַ ת ּבַ גִ ינָה.
הַ ֵ
ֹמרים:
ׁשק ִדייָה וְ או ִ
סתּכלִ ים ּבַ ֵ
ּכּולָם ִמ ַ
חַ ג ט"ּו ּבִ ׁשבָ ט ָֹשמֵ חַ !

ּפר ִחים
ׁשק ִדייָה ִ /ציּפוֹר /דבו ָֹרה ָ /
ֵ
הַ
הַ
הַ
הַ

..?..
..?..
..?..
..?..

"ציף ִציף ִציף".
ְמצַ פצֶ פֶ ת ִ
שמלָה לְ בָ נָה.
לוֹבֶ ֶשׁת ִ ֹ
דּומיםְ ,צהּוּבִ יםּ ,כחּולִ ים.
אֲ ִ
ְמזַמזֶמֶ ת "זּום זּום זּום".
● Запиши у зошит два речення на вибір.
!● Пиши грамотно, красиво й охайно
● Перевір себе.
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ׁשק ִדייָה לוֹבֶ ֶשׁת
הַ ֵ
ִׂשמלָה לְ בָ נָה
ּבו ֶֹקר ּבַ גִ ינָה .הַ ֶשׁמֶ ׁש זו ַֹרחַ ת.
ִציּפוֹר קטַ נָה ְמצַ פצֶ פֶ ת ּבַ גִ ינָה.
– ִציף ִציף ִציףְ – ,מצַ פצֶ פֶ ת הַ ִציּפוֹר.
– אֵ יזֶה יוֹם יָפֶ ה!
אֵ יזֶה חַ ג ָׂשמֵ חַ הַ יוֹם!
ַּפר ִחים.
ִהיא עָ פָ ה ל ָ
– ִציף ִציף ִציףְ – ,מצַ פצֶ פֶ ת הַ ִציּפוֹר.
ּפר ִחים! חַ ג ט"ּו ּבִ ׁשבָ ט ָׂשמֵ חַ !
– ּבו ֶֹקר טוֹבָ ,
דּומיםְ ,צהּוּבִ יםּ ,כחּולִ ים.
ַאתם הַ יוֹם! אֲ ִ
ּכַמָ ה יָפִ ים ֶ
ּפר ִחים – .חַ ג ָׂשמֵ חַ גַם לָך!
– תו ָֹדה ָרּבָ ה – ,אוֹמריִם הַ ָ
ּבָ ָאה דבו ָֹרה וְ יו ֶֹשׁבֶ ת עַ ל ּפֶ ַרח.
ִציף ִציף ִציףְ – ,מצַ פצֶ פֶ ת הַ ִציּפוֹר.
– ּבו ֶֹקר טוֹב ,דבו ָֹרה! חַ ג ט"ּו ּבִ ׁשבָ ט ָׂשמֵ חַ !
זּום זּום זּוםְ – ,מזַמזֶמֶ ת הַ דבו ָֹרה.
– חַ ג ָׂשמֵ חַ גַם לָך!
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אֵ יזֶה חַ ג לִ י? אֵ יזֶה חַ ג לִ י!

ט''ּו ּבִ ׁשבָ ט
גִ ינָה לִ י ,גִ ינָה לִ י ,גִ ינָה לִ י חֲ בִ יבָ ה!
ּכָל צֶ מַ ח ּבָ ה צוֹמֵ חַ ,
ּכָל ּפֶ ַרח ּבָ ה ּפו ֵֹרחַ ,
גִ ינָה לִ י ,גִ ינָה לִ י ,גִ ינָה לִ י חֲ בִ יבָ ה!
גִ ינָה לִ י ,גִ ינָה לִ י ,גִ ינָה לִ י חֲ בִ יבָ ה!
ִציּפוֹר ּבָ ה ְמצַ פצֶ פֶ ת,
דבו ָֹרה ּבָ ה ִמיץ אוֹסֶ פֶ ת,
גִ ינָה לִ י ,גִ ינָה לִ י ,גִ ינָה לִ י חֲ בִ יבָ ה!
לוין קיפניס

הַ גִ ינָה ֶשׁלִ י
ִרינָה ְמסַ ּפֶ ֶרת:
● מָ ה יֵׁש ּבַ גִ ינָה?
זֹאת הַ גִ ינָה ֶשׁלִ י .מָ ה יֵׁש ּבַ גִ ינָה?
דּומיםְ ,צהּוּבִ יםּ ,כחּולִ ים.
ּפר ִחים .הֵ ם אֲ ִ
יֵׁש ּבָ ה הַ רּבֵ ה ָ
ְרּוקים.
יֵׁש ּבָ ה גַם עֵ ִצים י ִ
ּבַ גִ ינָה יֵׁש ִציּפו ִֹרים ּודבו ִֹרים.
ׁשק ִדייָה.
ּבַ גִ ינָה ֶשׁלִ י יֵׁש עֵ ץ ָקטָ ן – ֵ
ׁשק ִדייָה פו ַֹרחַ ת.
הַ ֵ
ּפר ִחים לְ בָ נִ ים וְ יָפִ ים.
ַׁשק ִדייָה יֵׁש ָ
ל ֵ
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חוֹדֶ ׁש ׁשבָ ט
● Пригадай назви місяців
єврейського календаря. Деякі
з місяців помінялися місцями.
Знайди їх. Запиши у зошит назви
місяців в правильному порядку.

ׁשרי ,טֵ בֵ ת,
ּכִ סלֵו ,חֶ ׁשוָ וןִ ,ת ֵ
ׁשבָ ט ,נִ יסָ ן ,אֲ ָדרִ ,אייָר,
ִסיווָ ןַ ,תמּוז ,אֱ לּולָ ,אב
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ּבְ חוֹדֶ ׁש ׁשבָ ט
ֵיׁשׁ חַ ג יָפֶ ה –
חַ ג ט''ּו ּבִ ׁשבָ ט.
זֶה חַ ג ֶשׁל ּכָל הָ עֵ ִצים.
ט''ּו ּבִ ׁשבָ ט הּוא "רֹאׁש הַ ָׁשנָה" ֶׁשל עֵ ִצים.
מָ ה עו ִֹׂשים ּבְ חַ ג ט''ו ּבִ ׁשבָ ט?
ִׂשראֵ ל ּבְ חַ ג ט''ו ּבִ ׁשבָ ט ׁשוֹתלִ ים עֵ ִצים.
ּבְ י ָ
ּומָ ה אוֹכלִ ים ּבְ חַ ג ט''ו ּבִ ׁשבָ ט?
אוֹכלִ ים ּפֵ ירוֹת ִמן הָ עֵ ִציםִ :רימוֹנִ ים ,תמָ ִרים ,עֲ נָבִ יםְ ,תאֵ נִ ים...
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לֹוב ֶשׁת
ֶ
לֹובׁש /
ֵ
 .רוֹנִ י לוֹבֵ ׁש ִמכנָסַ יִים.
ִ .2רינָה
 .3גִ יל
.4

שמלָה חֲ ָד ָשׁה.
ִֹ

..?..
..?..

אַ ּבָ א

ִ .אימָ א

ְמ ִעיל.

..?..
..?..

סוֶודֶ ר ּכָחוֹל.
חּולצָ ה יָפָ ה.
נֹוע ֶלת
נֹועל ֶ /
ֵ

ּבַ חו ֶֹרף רוֹנִ י
ּבַ ַקיִץ רוֹנִ י

●
●
●
●

מַ גָפַ יִים וְ גַם ִרינָה

..?..
..?..

נדלִ ים וְ גַם ִרינָה
סַ ָ

..?..
..?..

מַ גָפַ יִים.
נדלִ ים.
סַ ָ

מָ ה רוֹנִ י לוֹבֵ ׁש?
מָ ה ִרינָה לוֹבֶ ֶשׁת?
מָ ה גִ יל לוֹבֵ ׁש?
כשֹיו
מָ ה הָ ע ֹונָה עַ ָ

● Запишіть у зошит відповіді на запитання.
!● Будьте уважними
● Перевірте один одного.
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ּבג ִָדים

ִמכנָסַ יִים

שמלָה
ִֹ

סוֶודֶ ר

צָ ִעיף

ְמ ִעיל

חּולצָ ה

נדלִ ים
סַ ָ

ּכפָ פוֹת

מַ גָפַ יִים

ֹבׁשים ּבַ חו ֶֹרף?
● מָ ה לו ִ

שלֶג"
"איׁש ֶ ׁ
ִ
לֹובש סוֶודֶ ר ּכָחוֹל,
ֵ
שלֶג
ִאיׁש ֶ ׁ
זּוג ּכפָ פוֹתִ ,מכנָסַ יִים.
שלֶג רוֹצֶ ה הַ ּכוֹל ,הַ ּכוֹל:
ִאיׁש ֶ ׁ
ְמ ִעיל ,צָ ִעיף ,מַ גָפַ יִים.
ַקר!
שלֶג? מָ ה הּוא רוֹצֶ ה?
● מָ ה לוֹבֵ ׁש ִאיׁש ֶ ׁ
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● Назвіть по черзі якомога більше речей, які ви вдягаєте взимку.
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● Запиши, яка погода взимку в Україні, а яка в Ізраїлі.
● Пиши красиво й охайно!
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שלֶג
סקי ׁ ֶ /
שלֶג ַ /קר ִ /
ַדּורי ֶ ׁ
ִאיׁש ּ /כ ֵ
.
.2
.3
.4
.

ּבַ חו ֶֹרף ּ ..?..בַ חּוץ.
הַ ְיל ִָדים ע ֹו ִ ֹ
שים . ..?..
הַ ְיל ִָדים ְמ ַֹשחֲ ִקים ּבְ . ..?..
יו ֵֹרד . ..?..
הַ ְיל ִָדים ע ֹו ִ ֹ
שים ֶ ..?..שׁלֶג.
● Вибери одне з речень і спробуй показати його без слів.
Хай твої друзі вгадають, яке речення ти вибрав.

שלֶג! זֶה יָפֶ ה.
הַ יוֹם יו ֵֹרד ֶ ׁ

שלֶג?! ַקר ּבַ חּוץ?
ּכָלּ-כָך הַ רּבֵ ה ֶ ׁ
קצָ ת ַקר ,אֲ בָ ל נ ִָעים.
שלֶג ּבַ חו ֶֹרף?
גַם ּבְ ִיש ָֹראֵ ל יֵׁש ֶ ׁ
ּבְ ִיש ָֹראֵ ל ּבַ חו ֶֹרף יו ֵֹרד ג ֶֶשׁם.
שלֶג,
לִ פעָ ִמים יו ֵֹרד גַם ֶ ׁ
אֲ בָ ל ֹלא ּבְ כָל מָ קוֹם ּבְ ִיש ָֹראֵ ל.
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חו ֶֹרף
שלֶג
ֶׁ

שלֶג
ַדּורי ֶ ׁ
ּכ ֵ

שלֶג
ִאיׁש ֶ ׁ

ּפר ִחים.
ּבַ חּוץ ַקר .אֵ ין עָ לִ ים וְ אֵ ין ָ
שלֶג .הַ ּכוֹל לָבָ ן.
יו ֵֹרד ֶ ׁ
שלֶג עַ ל ּבָ ִתים.
שלֶג עַ ל עֵ ִציםׁ ֶ ,
שלֶג עַ ל הָ אֲ ָדמָ הׁ ֶ ,
ֶׁ
שלֶג.
שים ִאיׁש ֶ ׁ
שלֶג ,ע ֹו ִ ֹ
ַדּורי ֶ ׁ
סקיְ ,מ ַֹשחֲ ִקים ּבְ כ ֵ
שים ִ
הַ ְיל ִָדים ע ֹו ִ ֹ
כשׁיו?
מָ ה הָ ע ֹונָה עַ ָ

יּורים?
ֶירת חו ֶֹרף .מָ ה יֵׁש ּבַ ִצ ִ
● ִרינָה ְמצַ י ֶ
אֵ יזֶה ִציּור נָכוֹן? אֵ יזֶה ִציּור ֹלא נָכוֹן?
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ֹראים!
ִמי קו ֵֹרא? אֲ נַחנּו קו ִ
ֹראים
רו ִֹאים וְ קו ִ
Упізнай слова з
!одного погляду

אֲ נִ י

ָדג

לֶחֶ ם

סָ לָט

חַ לָה

ָתמָ ר

ַאתה
ָ

טוֹב

ּבַ ָננָה

גבִ ינָה

חָ לָב

ּבֵ יצָ ה

ַתּפּוז

עּוגָה

ָא ָננָס

ַאגָס

ּבו ֶֹקר טוֹב!

ּבְ ֵתיָאבוֹן!

אֲ רּוחַ ת ּבו ֶֹקר

אֲ נִ י ָרעֵ ב!

ִהינֵה לֶחֶ ם

אֲ נִ י רוֹצֶ ה
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גִ יל ּבָ א לַׁשּולחָ ן
גִ ילִ :אימָ א ,אֲ נִ י ָרעֵ ב!
ַאתה רוֹצֶ ה סָ לָט?
ִאימָ א :יֵׁש סָ לָט עַ ל הַ ׁשוֹלחָ ןָ .
גִ ילֹ :לא ,אֲ נִ י ֹלא רוֹצֶ ה סָ לָט .יֵׁש גבִ ינָה וְ לֶחֶ ם?
ַאתה רוֹצֶ ה לֶחֶ ם ִעם גבִ ינָה?
ִאימָ אִ :הינֵה לֶחֶ ם וְ ִהינֵה גבִ ינָהָ .
גִ ילֹ :לא ,אֲ נִ י ֹלא אוֹהֵ ב גבִ ינָה ְצהּוּבָ ה .יֵׁש ּבֵ יצָ ה?
ַאתה רוֹצֶ ה ּבֵ יצָ ה?
יציםָ .
ִאימָ אּ :כֵןִ ,הינֵה ּבֵ ִ
גִ ילֹ :לא .אֲ נִ י ֹלא רוֹצֶ ה ּבֵ יצָ ה!
ַאתה רוֹצֶ ה?
ִאימָ אָ :אז מָ ה ָ
גִ יל :אֲ נִ י רוֹצֶ ה ּבַ מּבָ ה.
● Пограйте в парах. Один загадує, що він хоче, а другий має вгадати,
пропонуючи різні смаколики.

– אֲ נִ י ָרעֵ ב!
– ָ
ַאתה רוֹצֶ ה ? ..?..
– אֲ נִ י ֹלא רוֹצֶ ה . ..?..
– אֲ נִ י ְרעֵ בָ ה!
– ַאת רוֹצָ ה ? ..?..
– ּכֵן .תו ָֹדה ַרּבָ ה!
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אֲ רּוחַ ת ּבו ֶֹקר
ַאתה רוֹצֶ ה?
ִאימָ א :רוֹנִ יּ ,בו ֶֹקר טוֹב! מָ ה ָ
רוֹנִ י :יֶׁש סָ לָט? אֲ נִ י רוֹצֶ ה סָ לָט וְ לֶחֶ ם ִעם גבִ ינָה.
ִאימָ אִ :רינָה ,מָ ה ַאת רוֹצָ ה?
ִרינָה :אֲ נִ י רוֹצָ ה גבִ ינָה לְ בָ נָה וְ לַחמָ נִ ייָה.
ִאימָ אַ :את רוֹצָ ה קצָ ת סָ לָט?
ִרינָהֹ :לא .אֲ נִ י ֹלא רוֹצָ ה סָ לָט.
ִאימָ אּ :בְ ֵתיָאבוֹן!
רוֹנִ י :תו ָֹדה ַרּבָ הִ ,אימָ א!
● מָ ה רוֹנִ י רוֹצֶ ה? מָ ה ִרינָה רוֹצָ ה?

רוֹצֶ ה  /רוֹצָ ה
.
.2
.3
.4
.

רוֹנִ י רֹו ֶצה סָ לָט וְ לֶחֶ ם.
ִרינָה רֹוָצה גבִ ינָה לְ בָ נָה וְ ּבַ ָננָה.
גִ יל  ..?..עּוגָה ִעם חָ לָב.
ִאימָ א  ..?..לַחמָ נִ ייָה ִעם גבִ ינָה ְצהּוּבָ ה.
אַ ּבָ א ָ ..?..דג ִעם סָ לָט.

● Продиктуйте один одному та запишіть у зошит спочатку речення
про тата і синів, а потім – про маму та доньку.
!● Будьте уважними! Пишіть грамотно, красиво й охайно
● Перевірте один одного.
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?ּומי ָרעֵ ב
ִ ?ִמי צָ מֵ א
! ּבוֹא וְ ֵׁשב.ּבוֹא אֵ לֵינּו
.יֵׁש ַתּפּוחַ וְ ִרימוֹן
!ֹמרים? ּבְ ֵתיָאבוֹן
ִ מָ ה או
לפי השיר של לאה נאור

 ּבוֹאּו לַׁשּולחָ ן,ּבוֹאּו
.ּכִ י הָ א ֹוכֶל ּכבָ ר מּוכָן
,יֵׁש חָ לָב וְ יֵׁש גבִ ינוֹת
.לֶחֶ ם וְ לַחמָ נִ יוֹת
,ּבוֹאּו ּבוֹאּו ּבְ ִריצָ ה
יֵׁש סָ לָט וְ ֵיׁשׁ ּבֵ יצָ ה
,יֵׁש ַתּפּוז וְ יֵׁש ַאגָס
.ּבַ נָנוֹת וְ ָא ָננָס

● Знайди у тексті віршика слова, які позначають назви продуктів.
Назви окремо фрукти, а окремо – інші. Пригадай порядок
розташування літер в івритському алфавіті. Я тобі допоможу:

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
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● А тепер розташуй ці слова за алфавітом і запиши їх у зошит.
Перевір себе!
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ּבוֹאּו לַׁשּולחָ ן

לֶחֶ ם

לַחמָ נִ ייָה

סָ לָט

ּבֵ יצָ ה

ָדג

חָ לָב

גבִ ינָה לְ בָ נָה

גבִ ינָה ְצהּוּבָ ה

עּוגָה

ַאתה אוֹהֵ ב?
●  .מָ ה ָ
ַאתה ֹלא אוֹהֵ ב?
●  .2מָ ה ָ
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מָ ה ַאת אוֹהֶ בֶ ת?
מָ ה ַאת ֹלא אוֹהֶ בֶ ת?

מָ ה יֵׁש עַ ל הַ ׁשּולחָ ן?
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● Відгадай загадки! Тобі допоможуть такі слова:

חֲ נּוּכִ ייָהְ ,סבִ יבוֹן ,סּופגָנִ יוֹת ,חַ ג הַ חֲ נּוּכָה.
ִמי אֲ נִ י?
 .אֲ נִ י ָקטָ ן .אֲ נִ י ִמסתוֹבֵ ב .יֵׁש לִ י או ִֹתיוֹת נ.ג.ה.פִ .מי אֲ נִ י?
 .2אֲ נִ י ּבָ א ּבְ חוֹדֶ ׁש ּכִ סלֵו .אֲ נִ י חַ ג הָ אוֹרִ .מי אֲ נִ י?
 .3אֲ נִ י יָפָ ה .יֵׁש לִ י נֵרוֹתִ .מי אֲ נִ י?
 .4אֲ נַחנּו טוֹבוֹת .אֲ נַחנּו ְמתּוקוֹתִ .מי אֲ נַחנּו?
חַ ג ָשֹמֵ חַ ! יֵׁש לִ י ְסבִ יבוֹן חָ ָדׁש!
מַ ָתנָה ִמסַ ּבָ א לְ חַ ג הַ חֲ נּוּכָה.

אֵ יזֶה יוֹפִ י!!
אֲ בָ ל לָמָ ה עָ ל הַ ְסבִ יבוֹן יֵׁש ש?
עַ ל ְסבִ יבוֹנִ ים יֵׁש נ.ג.ה.פ .וְ אֵ ין ש.
"נֵס גָדוֹל הָ יָה ּפֹ ה"
אֵ יפֹ ה זֶה "ּפֹ ה"?
ּפֹ הּ ,בְ ִיש ָֹראֵ ל.
נָכוֹן! אֲ בָ ל אֲ נִ י ֹלא ּבְ ִיש ָֹראֵ ל.
עַ ל הַ ְסבִ יבוֹן ֶׁשלִ י יֵׁש נ.ג.ה.ש.
"נֵס גָדוֹל הָ יָה ָשׁם"ָ .שׁםּ ,בְ ִיש ָֹראֵ ל.
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● Допоможи Роні та Ріні відшукати слова, які пов’язані з
?Ханукою. Скільки з них ти можеш віднайти

חַ

חֲ

נ

ּו

ָּכ

ה

ּפֹ

ה

ְס

ג

ָג

ד

וֹ

ל

הָ

ָי

ה

בִ

ֵנ

ס

חֲ

נ

ּו

ָּכ

ה

ֵנ

י

ס

הָ

ָי

ה

הָ

ָי

ה

ס

ב

חֲ

ְס

בִ

י

ב

ֹו

ן

ּפֹ

ֹו

נ

ָג

הָ

חֲ

נ

ּו

ָּכ

ה

ן

ּו

ד

ָי

חַ

ג

ָג

ד

וֹ

ל

ָּכ

וֹ

ה

ְס

בִ

י

ב

ֹו

ן

ה

ל

חֲ

נ

ּו

ָּכ

ה

ּפֹ

ה

חֲ נּוּכָה – 4
חַ ג – 2

ְסבִ יבוֹן – 3

נֵס – 3

גָד ֹוֹל – 3

הָ יָה – 4

ּפֹ ה – 3
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ּבַ מּוזֵאוֹן

Ханукійот в Україні
На цих світлинах справжні
автентичні Ханукійот, які
запалювали євреї на свято
Ханука на території
України наприкінці XVIII –
на початку ХІХ століть.
Це витвір мистецтва, який
робили єврейські майстри
в Україні. Всі ці Ханукійот
нині зберігаються у
Львівському музеї
етнографії та художнього
промислу.
● Роздивись Ханукійот
на фото! Знайди на
них написи івритом і
спробуй їх прочитати.
● Що зображено на цих
Ханукійот?
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הַ חֲ נּוּכִ ייָה אוֹמֶ ֶרת:
גַם אֲ נִ י חֲ ׁשּובָ ה ּבַ חֲ נּוּכָה .חֲ נּוּכָה ִהיא הַ חַ ג ֶשׁלִ י.
יקים נֵרוֹת.
ּבַ חֲ נּוּכָה ּכָל הָ אֲ נ ִָׁשים מַ דלִ ִ
וְ כּולָם שֹמֵ ִחים.
אֲ נִ י ְמסַ ּפֶ ֶרת לְ כּולָם:
ירּוׁש ַליִם!
ָ
נֵס גָדוֹל הָ יָה ּבִ
נֵס גָדוֹל הָ יָה ׁשמ ֹונָה י ִָמים!
הַ נֵס ֶשׁל אוֹר!
חֲ נּוּכָה ִהיא חַ ג הָ אוֹר.
הָ אוֹר הּוא הֲ כִ י חָ ׁשּוב.
ֹמרים – ,הָ אוֹר ֶשׁל הַ נֵרוֹת הֲ כִ י חָ ׁשּוב!
ּכֵןּ – ,כּולָם או ִ

הַ ְסבִ יבוֹן אוֹמֵ ר:
אֲ נִ י הֲ כִ י ָחׁשּוב ּבַ חֲ נּוּכָהּ .כָל הַ ְיל ִָדים . ..?.. ..?..
הַ חֲ נּוּכִ ייָה אוֹמֶ ֶרת:
גַם אֲ נִ י ּ ..?..בַ חֲ נּוּכָהּ .כָל הָ אֲ נ ִָׁשים . ..?.. ..?..
הַ סּופגָנִ יוֹת אוֹמרוֹת:
אֲ נַחנּו הֲ כִ י ּ ..?..בַ חֲ נּוּכָהּ .כָל הָ אֲ נ ִָׁשים . ..?.. ..?..
● ִמי הֲ כִ י חָ ׁשּוב ּבַ חֲ נּוּכָה?
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ִמי הֲ כִ י חָ ׁשּוב ּבַ חֲ נּוּכָה?
ּבָ א עֶ ֶרב חֲ נּוּכָה.
חֲ נּוּכִ ייָהְ ,סבִ יבוֹן וְ סּופגָנִ יוֹת יוֹׁשבִ ים עַ ל הַ חַ לוֹן.
הַ ְסבִ יבוֹן אוֹמֵ ר:
חֲ נּוּכָה ִהיא הַ חַ ג ֶשׁלִ י .אֲ נִ י הֲ כִ י חָ ׁשּוב ּבַ חֲ נּוּכָה.
ּכָל הַ ְיל ִָדים ְמ ַׂשחֲ ִקים ּבַ ְסבִ יבוֹנים.
ּכָל הַ ְיל ִָדים אוֹהֲ בִ ים ְסבִ יבוֹנים.
יֵׁש לִ י או ִֹתיוֹת :נ.ג.ה.פ.
אֲ נִ י ְמסַ ּפֵ ר לְ כּולָם:

אֲ נִ י הֲ כִ י
חָ ׁשּוב!

נג

נֵס גָדוֹל הָ יָה ּפֹ ה!
הַ סּופגָנִ יוֹת אוֹמרוֹת:
שלָנּו .אֲ נַחנּו
חֲ נּוּכָה ִהיא הַ חַ ג ֶ ׁ
הֲ כִ י חֲ ׁשּובוֹת ּבַ חֲ נּוּכָה.
ּכָל הָ אֲ נ ִָׁשים ְמכִ ינִ ים סּופגָנִ יוֹת.
ּכָל הָ אֲ נ ִָׁשים אוֹכלִ ים סּופגָנִ יוֹת.
ּכָל הָ אֲ נ ִָׁשים אוֹהֲ בִ ים סּופגָנִ יוֹת.
אֲ נַחנּו ְמסַ ּפרוֹת לְ כּולָם:
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נֵס גָדוֹל הָ יָה לְ ּכַד ֶשׁמֶ ן!
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חַ ג הַ חֲ נּוּכָה
יּפּורים.
ּפרים ִס ִ
ּבְ חַ ג הַ חֲ נּוּכָה ְמסַ ִ
יּפּורים? עַ ל ּכַד ָקטָ ן וְ עַ ל נֵס גָדוֹל.
עַ ל מָ ה הַ ִס ִ
ִמי ְמ ַס ֵּפר ִס ִ
יּפּורים.
יּפּורים? ּכּולָם ִ ..?..ס ִ
יקים נֵרוֹת.
ּבְ חַ ג הַ חֲ נּוּכָה מַ דלִ ִ
ִמי ַמדלִ יק נֵרוֹת?
אַ ּבָ א  ..?..נֵרוֹת .וְ ִאימָ א ַמדלִ ָ
יקה נֵרוֹת.
רוֹנִ י  ..?..נֵרוֹתִ .רינָה  ..?..נֵרוֹת.
סַ ּבָ א וְ סַ ָ
בתא  ..?..נֵרוֹת.
ּבְ חַ ג הַ חֲ נּוּכָה ְמ ַֹשחֲ ִקים ּבִ ְסבִ יבוֹן.
מי ְמשַֹ ֵחק ּבִ ְסבִ יבוֹן?
גִ יל ּ ..?..בִ ְסבִ יבוֹןִ .רינָה ּ ..?..בִ ְסבִ יבוֹן.
ָׂש ָרה ּ ..?..בִ ְסבִ יבוֹן .רוֹנִ י ּ ..?..בִ ְסבִ יבוֹן.
ָתמָ ר וְ ָדנִ יאֵ ל ּ ..?..בִ ְסבִ יבוֹן.
ּבְ חַ ג הַ חֲ נּוּכָה אוֹכלִ ים סּופגָנִ יוֹת.
ֵ
ִמי
אֹוכל סּופגָנִ יוֹת?
רוֹנִ י  ..?..סּופגָנִ יוֹתִ .רינָה  ..?..סּופגָנִ יוֹת.
ִאימָ א וְ אַ ּבָ א  ..?..סּופגָנִ יוֹת.
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אֵ יזֶה חַ ג לִ י? אֵ יזֶה חַ ג לִ י!

חוֹדֶ ׁש ּכִ סלֵו
● Пригадай назви
місяців єврейського
календаря. Деякі
місяці загубились.
Поверни їх на місце
та прочитай всі назви.

ׁשרי ,חֶ ׁשווָ ן , ..?.. ,טֵ בֵ ת,
ִת ֵ
ׁשבָ ט , ..?.. ,נִ יסָ ןִ ,אייָר,
ִסיווָ ןַ ,תמּוז  , ..?..אֱ לּול
ּכִ סלֵו ָ /אב  /אֲ ָדר

ּבְ חוֹדֶ ׁש ּכִ סלֵו
אֲ נַחנּו חוֹגְ גִ ים אֶ ת חַ ג הַ חֲ נּוּכָה.
מָ ה עו ִֹשֹים ּבְ חַ ג הַ חֲ נּוּכָה?
ּפרים ּבְ חַ ג הַ חֲ נּוּכָה?
עַ ל מָ ה ְמסַ ִ
ּבְ מָ ה ְמ ַֹשחֲ ִקים ּבְ חַ ג הַ חֲ נּוּכָה?
מָ ה אוֹכלִ ים ּבְ חַ ג הַ חֲ נּוּכָה?
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גָר א ֹו הַ ר?
עַ ל הָ הָ ר גָר גַמָ ד .הּוא גָר ּבַ ּבַ יִת ִעם גִ ינָה.
הָ הָ ר גָבוֹהַ .
הַ ּבַ יִת ָקטָ ן וְ צָ הוֹב.
הַ גִ ינָה נֶהֱ דֶ ֶרת!
ּבַ גִ ינָה יֵׁש עֵ ִצים גבו ִֹהים .יֵׁש עֵ ץ ַאג ִָסים וְ עֵ ץ אֱ גוֹזִ ים.
עַ ל הָ עֵ ִצים יֵׁש הַ ְרּבֵ ה
ַאג ִָסים וֶאֱ גוֹזִ ים.
הָ ַאג ִָסים נֶהֱ ָד ִרים!
הָ אֱ גוֹזִ ים נֶהֱ ָד ִרים!
הַ גַמָ ד אוֹהֵ ב ַאג ִָסים
וֶאֱ גוֹזִ ים.
ידה.
הַ גַמָ ד אוֹהֵ ב גַם גְ לִ ָ
אֲ בָ לּ ...בַ גִ ינָה אֵ ין עֵ ץ
ידה.
גְ לִ ָ

נֶהֱ ָדר!
הַ ּבַ יִת נֶ ֱה ָדר! הַ גִ ינָה נֶ ֱה ֶד ֶרת!
הַ ִציּור  ! ..?..הַ ּכִ ָ
יתה ! ..?..
הָ ַאג ִָסים נֶ ֱה ָד ִר ים! הָ אֱ גוֹזִ ים נֶ ֱה ָד ִר ים!
הַ ַתלְ ִמ ִידים  ! ..?..הַ ְספָ ִרים ! ..?..
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ג א ֹו ה

ג

Вимовляй
!правильно

Ґ

גִ
גִ

ַג
ֵג

ה

Г

הַ
הֵ

ג ֹו
גּו

ִה
ִה

גַן ,גַם ,גָר

הּואִ ,היא ,הַ ר

גִ ינָהַ ,אגָס ,אֱ גוֹז

הַ רּבֵ ה ,צָ הוֹב ,נֶהֱ ָדר

הַ גִ ינָה גד ֹולָה.

הָ הָ ר נֶהֱ ָדר.

אֲ נִ י גַמָ ד
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ה ֹו
הּו

ַהר

גִ ינָה

ַאגָס

אֱ גוֹז
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ּבְ בַ ָק ָׁשה

..?..

!

ּבְ בַ ָק ָׁשה

..?..

!

ּבְ בַ ָק ָׁשה

..?..

!

ּבְ בַ ָק ָׁשה

..?..

!

טוֹב ל ַָדעַ ת לִ כתוֹב
גַם ל ַָדעַ ת לִ קרוֹא זֶה טוֹב.
ֹדעים ּכַמָ ה טוֹב
ַאתם יו ִ
ֶ
ל ַָדעַ ת לִ קרוֹא וְ ל ַָדעַ ת לִ כתוֹב?
אֲ נִ י יָכוֹל לִ כתוֹב ִסיּפור,
לִ קרוֹא ּב ֹו ׁשּוב וָ ׁשּוב,
ל ַָדעַ ת מָ ה יִהיֶה ּבַ סוֹף
וְ ֹלא לִ היוֹת עָ צּוב.
וְ ִאם ּפִ תאוֹם חָ בֵ ר ֶׁשלִ י
כתב,
ׁש ֹולֵחַ לִ י ִמ ָ
אֲ נִ י יו ֵֹׁשב לִ י וְ קו ֵֹרא
ּכָל מָ ה ֶׁשהּוא ּכ ַָתב.
לאה נאור
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מָ ה אֲ נַחנּו עו ִֹשֹים?
ֹמדים.
ברית אֲ נַחנּו לו ִ
ּבְ ִׁשיעּור ִע ִ
קׁשיבִ ים לַמו ָֹרה.
ברית אֲ נַחנּו מַ ִ
ּבְ ִׁשיעּור ִע ִ
ֹראים ,כוֹתבִ יםָ ,ש ִׁרים.
ברית אֲ נַחנּו קו ִ
ּבְ ִׁשיעּור ִע ִ
מָ ה הַ מו ָֹרה אוֹמֶ ֶרת?
הַ מו ָֹרה אוֹמֶ ֶרתּ :בְ בַ ָק ָׁשה ,לִ קרוֹא!
מָ ה אֲ נַחנּו עו ִֹשֹים?
ֹראים.
קו ִ
הַ מו ָֹרה אוֹמֶ ֶרתּ :בְ בַ ָק ָׁשה ,לִ כתוֹב!
מָ ה אֲ נַחנּו עו ִֹשֹים?
ּכוֹתבִ ים.
הַ מו ָֹרה אוֹמֶ ֶרתּ :בְ בַ ָק ָׁשה ,ל ִָׁשיר!
מָ ה אֲ נַחנּו עו ִֹשֹים?
ָׁש ִרים! אֲ נַחנּו ָש ִׁרים ִש ִׁירים.
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קׁשיב!
למ ִידיםּ ,בְ בַ ָק ָׁשה לְ הַ ִ
הַ מו ָֹרה אוֹמֶ ֶרתַ :ת ִ
קׁשיבים.
אֲ נַחנּו מַ ִ
קׁשיבִ ים לְ ִׁשיר.
אֲ נַחנּו מַ ִ
קׁשיבִ ים לְ ִסיּפּור.
אֲ נַחנּו מַ ִ
קׁשיבִ ים לַמו ָֹרה.
אֲ נַחנּו מַ ִ
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הַ מו ָֹרה ׁשוֹאֶ לֶת:
ַאתה אוֹהֵ ב?
– רוֹנִ י ,אֵ יזֶה ִׁשיעּור ָ
רוֹנִ י חו ֵֹשׁב וְ אוֹמֵ ר:
ברית.
אֲ נִ י אוֹהֵ ב ִשׁיעּור ִע ִ
ֹראים
ברית אֲ נַחנּו קו ִ
ּבְ ִשׁיעּור ִע ִ
יּפּוריםָ ,ש ִׁרים
יּפּוריםּ ,כוֹתבִ ים ִס ִ
ִס ִ
יירים וְ גַם
ִש ִׁירים ,חוֹׁשבִ יםְ ,מצַ ִ
ְמ ַֹשחֲ ִקים.
● Роні зібрав багато інформації та зробив гарний проєкт.
!Давай спробуємо відтворити цей проєкт

ֹיקט ֶשׁלִ י.
הַ ּפְ רו ֵ
ׁיעּורים אֲ נַחנּו אוֹהֲ בִ ים?"
"אֵ ילּו ִש ִ
אֲ נִ י ׁשוֹאֵ ל אֶ ת  , ..?..אֶ ת
אֶ ת  ..?..וְ אֶ ת . ..?..
טַ ל אוֹהֵ ב ִׁשיעּור . ..?..
ּבְ ִׁשיעּור  ..?..הַ ַת ִ
למ ִידים . ..?..
ִמיכַל אוֹהֶ בֶ ת ִׁשיעּור . ..?..
ּבְ ִׁשיעּור  ..?..הַ ַת ִ
למ ִידים . ..?..
ִאילָן וְ ָדנִ יאֵ ל אוֹהֲ בִ ים ִׁשיעּור . ..?..
ּבְ ִׁשיעּור  ..?..הַ ַת ִ
למ ִידים . ..?..
..?..
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רוֹנִ י ׁשוֹאֵ ל ְשׁאֵ לוֹת
יתה:
רוֹנִ י ׁשוֹאֵ ל אֶ ת הַ חֲ בֵ ִרים ּבַ ּכִ ָ
ַאתה אוֹהֵ ב?
אֵ יזֶה ִשׁיעּור ָ
אֵ יזֶה ִשׁיעּור ַאת אוֹהֶ בֶ ת?
רוֹנִ י ׁשוֹאֵ ל אֶ ת טַ ל:
ַאתה אוֹהֵ ב?
– אֵ יזֶה ִׁשיעּור ָ
יקה.
– אֲ נִ י אוֹהֵ ב ִׁשיעּור מָ ֵתמָ ִט ָ
יקה אֲ נַחנּו חוֹׁשבִ ים.
ּבְ ִׁשיעּור מָ ֵתמָ ִט ָ
יקה.
אֲ נִ י טוֹב ּבְ מָ ֵתמָ ִט ָ
רוֹנִ י ׁשוֹאֵ ל אֶ ת ִמיכַל:
– אֵ יזֶה ִשׁיעּור ַאת אוֹהֶ בֶ ת?
– אֲ נִ י אוֹהֶ בֶ ת ִׁשיעּור אוֹמָ נּות.
יירים.
ּבְ ִׁשיעּור אוֹמָ נּות אֲ נַחנּו ְמצַ ִ
ֶירת יָפֶ ה.
אֲ נִ י ְמצַ י ֶ
רוֹנִ י ׁשוֹאֵ ל אֶ ת ִאילָן וְ אֶ ת ָׂש ָרה:
ַאתם אוֹהֲ בִ ים?
אֵ יזֶה ִשׁיעּור ֶ
– אֲ נַחנּו אוֹהֲ בִ ים ִשׁיעּור סּפוֹרט.
ּבְ ִשׁיעּור סּפוֹרט אֲ נַחנּו ְמ ַֹשחֲ ִקים הַ רּבֵ ה.
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● Випиши у зошит спочатку назви уроків,

.מ , а потім – на літеруא які починаються на літеру

● А тепер запиши назви уроків,

 на початку, у середині та в кінці слів.ע у яких є літера

מָ ה רוֹנִ י לוֹמֵ ד?
יקה?
מָ ַתי רוֹנִ י לוֹמֵ ד מָ ֵתמָ ִט ָ
מָ ַתי רוֹנִ י לוֹמֵ ד ַאנגלִ ית?
חׁשבִ ים?
מָ ַתי רוֹנִ י לוֹמֵ ד מַ ְ
מָ ַתי רוֹנִ י לוֹמֵ ד ? ..?..
מָ ה רוֹנִ י לוֹמֵ ד ּבְ יוֹם ִראׁשוֹן?
יׁשי?
מָ ה הּוא לוֹמֵ ד ּבְ יוֹם ׁשלִ ִ
יעי?
מָ ה הּוא לוֹמֵ ד ּבְ יוֹם ְרבִ ִ
מָ ה הּוא לוֹמֵ ד ּבְ יוֹם ? ..?..
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יעּורים
לּוחַ הַ ִׁש ִ
יתה ג'
ּכִ ָ
יוֹם ִראׁשוֹן
ִמקצוֹעַ
זמַ ן
9. –8.30
ַאנגלִ ית
0. 0–9.2
חֶ ׁשּבוֹן
. – 0.30
טריָיה
גֵאוֹמֶ ִ
2. – .30
טֶ בַ ע
3. 0– 2.2
סּפוֹרט
יוֹם ֵׁשנִ י
ִמקצוֹעַ
זמַ ן
9. –8.30
ברית
ִע ִ
0. 0–9.2
ַאנגלִ ית
. – 0.30
מַ ָד ִעים
2. – .30
ברה
חֶ ָ
3. 0– 2.2
אוֹמָ נּות
יׁשי
יוֹם ׁשלִ ִ
ִמקצוֹעַ
זמַ ן
9. –8.30
חֶ ׁשּבוֹן
0. 0–9.2
טריָיה
גֵאוֹמֶ ִ
. – 0.30
טֶ בַ ע
2. – .30
סּפוֹרט
48
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יעי
יוֹם ְרבִ ִ
ִמקצוֹעַ
זמַ ן
9. –8.30
חׁשבִ ים
מַ ְ
0. 0–9.2
ברית
ִע ִ
. – 0.30
מַ ָד ִעים
2. – .30
ברה
חֶ ָ
3. 0– 2.2
ִריקּוד
יׁשי
יוֹם חֲ ִמ ִ
ִמקצוֹעַ
זמַ ן
9. –8.30
חֶ ׁשּבוֹן
0. 0–9.2
טריָיה
גֵאוֹמֶ ִ
. – 0.30
ַאנגלִ ית
2. – .30
טֶ בַ ע
3. 0– 2.2
סּפוֹרט
יׁשי
יוֹם ִׁש ִ
ִמקצוֹעַ
זמַ ן
9. –8.30
ברית
ִע ִ
0. 0–9.2
פתח הַ לֵב
ִמ ַ
. – 0.30
יקה
מּוס ָ
ִ
2. – .30
ְהּודית
ַתרּבּות י ִ
3. 0– 2.2
ָׁשּבָ ת ָׁשלוֹם!!!

?● Визнач, про кого з дітей йде мова

יקה
טוֹב ּבְ מּוזִ ָ

טַ ל

אוֹהֵ ב סּפוֹרט

נִ יר

יקה
טוֹב ּבְ מָ ֵתמָ ִט ָ

ִמיכַל וְ ָתמָ ר

ְמצַ יירוֹת יָפֶ ה

ִאילָן

חׁשב
ּב ֹונָה ִמשֹחָ ִקים ּבְ מַ ֵ

ָׂש ָרה

יו ַֹדעַ ת ַאנְ גְ לִ ית ְמצּויָן

ִמ ָירה

יתה
ע ֹוזֵר לְ כּולָם ּבַ ּכִ ָ

ָדנִ יאֵ ל

יּוח ִדים.
ּכּולָם ְמ ָ
יּוח ֶדת.
יּוחד .וְ גַם ָׂש ָרה ְמ ֶ
רוֹנִ י ְמ ָ
ָדנִ יאֵ ל  ..?..וְ גַם ִמ ָירה . ..?..
ִאילָן  ..?..וְ גַם ִרינָה . ..?..
נִ יר וְ טַ ל  ..?..וְ גַם ִמיכַל וְ ָתמָ ר . ..?..
?● У чому Роні може бути особливим
?● А в чому особливі ти та твої друзі

82

47

ּכָל אֶ חָ ד הּוא ְמיּוחָ ד
יתה וְ חו ֵֹׁשב:
רוֹנִ י יו ֵֹׁשב ּבְ כִ ָ
ּבְ בֵ ית הַ סֵ פֶ ר יֵׁש חֲ בֵ ִרים טוֹבִ ים,
וְ כּולָם ְמיּוחָ ִדים.
יקה.
טַ ל טוֹב ּבְ מָ ֵתמָ ִט ָ
יקה.
נִ יר טוֹב ּבְ מּוזִ ָ
ִמיכַל וְ ָתמָ ר ְמצַ יירוֹת יָפֶ ה.
ִאילָן אוֹהֵ ב סּפוֹרט.
ָֹש ָרה יו ַֹדעַ ת ַאנגלִ ית ְמצּויָן.
חׁשב.
ִמ ָירה ּב ֹונָה ִמשֹחָ ִקים ּבְ מַ ֵ
יתה.
ָדנִ יאֵ ל ע ֹוזֵר לְ כּולָם ּבַ ּכִ ָ
ּכָל אֶ חָ ד הּוא ְמיּוחָ ד.
אּולַי גַם אֲ נִ י ְמיּוחָ ד ...אֲ בָ ל ֹלא יוֹדֵ עַ ּבְ מָ ה.
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● У Роні в школі
є багато
друзів. Давай
познайомимося
з ними! Випиши
окремо імена
дівчат та імена
хлопців.

הַ רּבֵ ה ,הַ רּבֵ ה ,הַ רּבֵ ה...
יתה יֵׁש ִציּור?
– ּבַ ּכִ ָ
– ּכֵןּ ,בַ ּכִ ָ
יתה יֵׁש הַ רּבֵ ה . ..?..
יתה יֵׁש סֵ פֶ ר?
– ּבַ ּכִ ָ
– ּכֵןּ ,בַ ּכִ ָ
יתה יֵׁש הַ רּבֵ ה . ..?..
יתה יֵׁש עֵ ט?
– ּבַ ּכִ ָ
– ּכֵןּ ,בַ ּכִ ָ
יתה יֵׁש הַ רּבֵ ה . ..?..
יתה יֵׁש ַדף?
– ּבַ ּכִ ָ
– ּכֵןּ ,בַ ּכִ ָ
יתה יֵׁש הַ רּבֵ ה . ..?..

יתה יֵׁש ׁשּולחָ ן?
– ּבַ ּכִ ָ
יתה יֵׁש הַ ְרּבֵ ה ׁשּולחָ נוֹת!
– ּכֵןּ ,בַ ּכִ ָ
יתה יֵׁש ָארוֹן?
– ּבַ ּכִ ָ
– ּכֵןּ ,בַ ּכִ ָ
יתה יֵׁש הַ רּבֵ ה . ..?..
יתה יֵׁש ּכִ יסֵ א?
– ּבַ ּכִ ָ
– ּכֵןּ ,בַ ּכִ ָ
יתה יֵׁש הַ רּבֵ ה . ..?..
יתה יֵׁש ִעיּפָ רוֹן?
– ּבַ ּכִ ָ
– ּכֵןּ ,בַ ּכִ ָ
יתה יֵׁש הַ רּבֵ ה . ..?..
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ִסיּפּור עָ צּוב ☹
הַ יוֹם רוֹנִ י ֹלא ָֹשמֵ חַ .
עַ ל הַ ׁשּולחָ ן יֵׁש סֵ פֶ ר ,אֲ בָ ל רוֹנִ י
עָ צּוב וְ הּוא ֹלא קו ֵֹרא.
עַ ל הַ ׁשּולחָ ן יֵׁש מַ חּבֶ ֶרת וְ עֵ ִטים,
אֲ בָ ל רוֹנִ י עָ צּוב וְ הּוא ֹלא ּכו ֵֹתב.
עַ ל הַ ׁשּולחָ ן יֵׁש עֶ פרוֹנוֹת וְ ַדּפִ ים,
 ..?..אֲ בָ ל ..?..
אֲ בָ ל רוֹנִ י עָ צּוב וְ הּוא גַם ֹלא ְמצַ יֵיר.
לָמָ ה הּוא ֹלא ָֹשמֵ חַ ?
ׁיעּורים.
למ ִידים הוֹלכִ ים לְ ִטיּול ַאחֲ ֵרי הַ ִש ִ
הַ יוֹם ּכָל הַ ַת ִ
וְ רוֹנִ י ֹלא ה ֹולֵך ל ִַטיּול.
הּוא עָ צּוב...
מָ ה יֵׁש עַ ל
הַ ׁשּולחָ ן?
ְמסַ ּפְ ִרים ִסיּפּור ָֹשמֵ חַ ☺
הַ יוֹם רוֹנִ י ָֹשמֵ חַ .
עַ ל הַ ׁשּולחָ ן יֵׁש סֵ פֶ ר .רוֹנִ י קו ֵֹרא.
עַ ל הַ ׁשּולחָ ן יֵׁש  . ..?..הּוא
..... ..?..
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יתה?
מָ ה יֵׁש ּבַ ּכִ ָ
יתה?
ֹדעים מָ ה יֵׁש ּבַ ּכִ ָ
ַאתם יו ִ
יתה? ֶ
מָ ה יֵׁש ּבַ ּכִ ָ
יֵׁש ׁשּולחָ ן ֶשׁל הַ מו ָֹרה,
למ ִידים.
וְ יֵׁש הַ רּבֵ ה ׁשּולחָ נוֹת ֶשׁל הַ ַת ִ
יֵׁש הַ רּבֵ ה ּכִ יסאוֹת:
ּכִ יסֵ א ,וְ עוֹד ּכִ יסֵ א ,וְ עוֹד ּכִ יסֵ א...
יֵׁש ָארוֹן גָדוֹל לַספָ ִרים,
למ ִידים.
וְ יֵׁש אֲ רוֹנוֹת קטַ נִ ים ֶשׁל הַ ַת ִ
חׁשב.
יתה יֵׁש הַ רּבֵ ה ספָ ִרים וְ יֵׁש מַ ֵ
ּבַ ּכִ ָ
למ ִידים.
יּורים ֶשׁל הַ ַת ִ
עַ ל הַ ִקירוֹת יֵׁש ִצ ִ
וְ עַ ל הַ ׁשּולחָ נוֹת יֵׁש...
יתה?
ֹדעים מָ ה יֵׁש עַ ל הַ ׁשּולחָ נוֹת ּבַ ּכִ ָ
ַאתם יו ִ
ֶ
ׁשּולחָ ן

ׁשּולחָ נוֹת

ּכיסֵ א

ּכִ יסאוֹת

ָארוֹן

אֲ רוֹנוֹת

● Розкажіть один одному, що є у вашому класі.
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יתה?
יתה? מָ ה ּבַ ּכִ ָ
ִמי ּבַ ּכִ ָ
רוֹנִ י ְמסַ ּפֵ ר:
ּבַ ּבו ֶֹקר אֲ נִ י ּבָ א לְ בֵ ית הַ סֵ פֶ ר .גַם ִרינָה ּבָ ָאה.
יתה ג'.
יתה ֶשׁלִ יּ ,כִ ָ
אֲ נִ י ה ֹולֵך לַּכִ ָ
יתה א'.
שלָהּ ,כִ ָ
יתה ֶ ׁ
ִרינָה ה ֹו ֶלכֶת לַּכִ ָ
יתה וְ אוֹמֵ ר" :הַ י! ּבו ֶֹקר טוֹב!"
אֲ נִ י ּבָ א לַּכִ ָ

למידוֹת.
ּבו ֶֹקר טוֹבַ ,ת ִ
למ ִידים.
ּבו ֶֹקר טוֹבַ ,ת ִ
ּבו ֶֹקר טוֹב לַמו ִֹרים.
ּבו ֶֹקר טוֹב לַספָ ִרים.

יתה ג'!
ָשלֹוםִּ ,כ ָ

ֹמרים.
"ּבו ֶֹקר טוֹב!" ּפֹ ה או ִ
"ּבו ֶֹקר טוֹב!" ּפֹ ה ָׁש ִרים.
ּבו ֶֹקר טוֹב לְ כּולָם.
ּבו ֶֹקר טוֹב לָע ֹולָם.
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Зверни увагу! Ця буква має два
варіанти прочитання:

С–

ש
ֹ

Ш–

ׁש

● Пригадай вірш-скоромовку
та вивчи його напам’ять.

.ִׁשיר ָֹשמֵ חַ ָׁש ָרה ָֹש ָרה
,יֵׁש לָה ֶׁשמֶ ׁש וְ גִ יטָ ָרה
. ַשיָיה וְ גַם או ֵֹרח
ֹ ִ שמ
ִֹ
. ַשיר ָׁשמֵ ח
ֹ ִ ָׁש ָרה ָֹש ָרה
!שנָה טוֹבָ ה
ָׁ
! ַחַ ג ָׂשמֵ ח

ַד ְתיָה ּבֶ ן דוֹר

● Знайди спочатку слова з  ׁשі прочитай їх.
Потім знайди слова з ֹ  שі прочитай їх.
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● Пригадай інші слова, в яких є літера ש.
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ֹראים!
ִמי קו ֵֹרא? אֲ נַחנּו קו ִ
ֹראים
רו ִֹאים וְ קו ִ
Упізнай слова з
!одного погляду

יוֹם

טוֹב

גִ יל

אֲ נַחנּו

גַם

ָקם

גַן

טוֹב

ַׁשּבָ ת

ֹלא

ּבָ א

סֵ פֶ ר

ּבו ֶֹקר

ַאחֲ ֵרי

לַילָה

ֶשׁמֶ ׁש

ּבו ֶֹקר טוֹב!

ּבֵ ית סֵ פֶ ר

אֲ רּוחַ ת ּבו ֶֹקר

ַאתה ָקם?
ָ

«שׁלוֹם!»
אוֹמֵ ר ָ

אֲ נִ י רוֹצֶ ה
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ִאימָ א ּבָ ָאה לַחֶ דֶ ר ֶשׁל רוֹנִ י וְ אוֹמֶ ֶרת:
– רוֹנִ י ,מו ֶֹתק ֶׁשלִ יּ ,בו ֶֹקר טוֹב!
יקה.
– ִהיא נו ֶֹתנֶת לְ רוֹנִ י נְ ִׁש ָ
רוֹנִ י ָֹשמֵ חַ !
– ּבו ֶֹקר טוֹבִ ,אימָ א – ,אוֹמֵ ר רוֹנִ י.
תרחֵ ץ ,לוֹבֵ ׁש ּבג ִָדים ,א ֹוכֵל מַ הֵ ר
הּוא ָקםִ ,מ ַ
וְ ה ֹולֵך ִעם ִרינָה לְ בֵ ית הַ סֵ פֶ ר.

ּבו ֶֹקר טוֹב,
ִאימָ א!

ּבו ֶֹקר ּבָ א.
ִמי ּבָ א לַחֶ דֶ ר ֶׁשל רוֹנִ י?
מָ ה הַ ִציּפו ִֹרים ָׁשרוֹת?
מָ ה אַ ּבָ א אוֹמֵ ר?
מָ ה גִ יל אוֹמֵ ר?
מָ ה ִרינָה אוֹמֶ ֶרת?
רוֹנִ י ָקם?

ִאימָ א ּבָ ָאה לַחֶ דֶ ר.
מָ ה ִאימָ א אוֹמֶ ֶרת?
מָ ה ִאימָ א ע ֹו ָֹשה?
מָ ה רוֹנִ י אוֹמֵ ר ְִל ִאימָ א?
מָ ה רוֹנִ י ע ֹו ֶֹשה?
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רוֹנִ יּ ,בו ֶֹקר טוֹב!
סת ֶּכלֶת ּבַ חַ לוֹן.
ּבו ֶֹקר ּבָ א .הַ ֶׁשמֶ ׁש ִמ ַ
רוֹנִ י י ֵָשׁן.
הַ ִציּפו ִֹרים ָׁשרוֹתּ" :בו ֶֹקר טוֹב ,רוֹנִ י!"

ּבו ֶֹקר טוֹב ,רוֹנִ י!

רוֹנִ י ִמסתוֹבֵ ב לַצַ ד הַ ֵשׁנִ י וְ י ֵָשׁן.
אַ ּבָ א ּבָ א לַחֶ דֶ ר ֶשׁל רוֹנִ י וְ אוֹמֵ ר:
ַאתה ָקם?
– רוֹנִ יּ ,בו ֶֹקר טוֹב! ָ
– ּכֵןּ ,כֵן ,אֲ נִ י ָקם – ,אוֹמֵ ר רוֹנִ י.
הּוא ִמסתוֹבֵ ב לַצַ ד הָ ִראׁשוֹן וְ י ֵָשׁן.
גִ יל ּבָ א לַחֶ דֶ ר ֶשׁל רוֹנִ י וְ אוֹמֵ ר:
ַאתה ָקם? ִרינָה ּכבָ ר ָקמָ ה .וְ גַם אֲ נִ י!
– רוֹנִ יּ ,בו ֶֹקר טוֹב! ָ
– ּכֵןּ ,כֵן ,אֲ נִ י ָקם – ,אוֹמֵ ר רוֹנִ י.
הּוא ִמסתוֹבֵ ב לַצַ ד הַ ֵשׁנִ י וְ י ֵָׁשן.
ִרינָה ּבָ ָאה לַחֶ דֶ ר ֶשׁל רוֹנִ י וְ אוֹמֶ ֶרת:
ַאתה ָקם? הַ ׁשוֹק ֹו עַ ל הַ ׁשּולחָ ן.
– רוֹנִ יּ ,בו ֶֹקר טוֹב! ָ
– ּכֵןּ ,כֵן ,אֲ נִ י ָקם – ,אוֹמֵ ר רוֹנִ י.
38

– הּוא ִמסתוֹבֵ ב לַצַ ד הָ ִראׁשוֹן וְ י ֵָׁשן.
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● Деякі слова з тексту загубились.
Допоможи їм повернутися на місце.

לוֹבֵ ׁש  /ה ֹולֵך ָ /קם  /אוֹמֵ ר  /א ֹוכֵל
ּבַ ּבו ֶֹקר רוֹנִ י  ..?..מֵ הַ ִמיטָ ה וְ אוֹמֵ ר "ּבו ֶֹקר טוֹב!".
הּוא ִמ ַ
תרחֵ ץ וְ ּ ..?..בג ִָדים .רוֹנִ י  ..?..אֲ רּוחַ ת ּבו ֶֹקר מַ הֵ ר.
"שׁלוֹם!" לְ ִאימָ א ּולְ אַ ּבָ א וְ ..?..
הּוא ָ ..?..
לְ בֵ ית הַ סֵ פֶ ר.
● Розкажи історію про те, що ти робиш вранці.
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?● Розташуй речення по порядку. Що за чим робить хлопчик
Запиши в зошит.

הַ ֶילֶד לוֹבֵ ׁש ּבג ִָדים.
הַ ֶילֶד ה ֹולֵך לְ בֵ ית הַ סֵ פֶ ר.
הַ ֶילֶד ָקם מֵ הַ ִמיטָ ה.
הַ ֶילֶד א ֹוכֵל אֲ רּוחַ ת ּבו ֶֹקר.
תרחֵ ץ.
הַ ֶילֶד ִמ ַ
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כ

ך

הֹול ֶכת
ֶ

הֹולך
ֵ

צ

ץ

תר ֶחֶצת
ִמ ַ

תר ֵחץ
ִמ ַ

 .רוֹנִ י ָקם ּבַ ּבו ֶֹקר .גַם ִרינָה  ..?..וְ גַם גִ יל . ..?..
ִ .2רינָה א ֹו ֶכלֶת אֲ רּוחַ ת ּבו ֶֹקר .גַם גִ יל  ..?..וְ גַם רוֹנִ י . ..?..
 .3רוֹנִ י אוֹמֵ ר "ּבו ֶֹקר טוֹב" .גַם ִרינָה  ..?..וְ גַם גִ יל . ..?..
ִ .4רינָה לוֹבֶ ֶשׁת ּבג ִָדים .גַם רוֹנִ י  ..?..וְ גַם גִ יל . ..?..
 .רוֹנִ י ִמ ַ
תרחֵ ץ .גַם גִ יל  ..?..וְ גַם ִרינָה . ..?..
 .גִ יל ה ֹולֵך ַלגַןִ .רינָה ֹלא ַ ..?..לגַן .רוֹנִ י ה ֹולֵך ַלגַן?
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"שׁלוֹם!" לְ ִאימָ א ּולְ אַ ּבָ א וְ ה ֹו ֶלכֶת לְ בֵ ית הַ סֵ פֶ ר.
אֲ נִ י אוֹמֶ ֶרת ָ
הָ ָאח הַ ָקטָ ן ֶשׁלִ י ּב ֹוכֶה:
גַם אֲ נִ י רוֹצֶ ה!!!
אֲ בָ ל הּוא ָקטָ ן .הּוא ֹלא ה ֹולֵך לְ בֵ ית הַ סֵ פֶ ר.
הּוא ה ֹולֵך ַלגַן.
● А як ти розкажеш це про дівчинку? Запиши.

ָקם

ָק ָמה

תר ֵחץ
ִמ ַ

תר ֶחצֶת
ִמ ַ

לֹובׁש
ֵ

..?..

אֹוכל
ֵ

..?..

אֹומר
ֵ

..?..

הֹולך
ֵ

הֹול ֶכת
ֶ
35

94

ּבו ֶֹקר ּבָ אּ .בו ֶֹקר טוֹב!
ִרינָה ְמסַ ּפֶ ֶרת:
אֲ נִ י אוֹהֶ בֶ ת ּבו ֶֹקר.
ַׁשמֶ ׁש.
"שׁלוֹם" ל ֶ
אֲ נִ י ָקמָ ה מֵ הַ ִמיטָ ה מַ הֵ ר וְ אוֹמֶ ֶרת ָ
הָ ָאח הַ ָקטָ ן ֶשׁלִ י אוֹמֵ ר:
– גַם אֲ נִ י רוֹצֶ ה!
וְ גַם הּוא ָקם מֵ הַ ִמיטָ ה.
תרחֶ צֶ ת.
אֲ נִ י ִמ ַ
הָ ָאח הַ ָקטָ ן ֶשׁלִ י אוֹמֵ ר:
– גַם אֲ נִ י רוֹצֶ ה!
תרחֵ ץ.
וְ גַם הּוא ִמ ַ
אֲ נִ י לוֹבֶ ֶׁשת ּבג ִָדים.
הָ ָאח הַ ָקטָ ן ֶשׁלִ י אוֹמֵ ר:
– גַם אֲ נִ י רוֹצֶ ה!
וְ גַם הּוא לוֹבֵ ׁש ּבג ִָדים.
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אֲ נִ י א ֹו ֶכלֶת אֲ רּוחַ ת ּבו ֶֹקר מַ הֵ ר.
הָ ָאח הַ ָקטָ ן ֶשׁלִ י אוֹמֵ ר:
גַם אֲ נִ י רוֹצֶ ה!
וְ גַם הּוא א ֹוכֵל אֲ רּוחַ ת ּבו ֶֹקר.
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ֹמרים?
מַ ה אֲ נַחנּו או ִ
ֹמרים ּבַ ּבו ֶֹקר? ּבו ֶֹקר טוֹב!
מָ ה או ִ
ֶ
ע
ֶ
ר
ב
ט ֹוב!
ֹמרים ּבָ עֶ ֶרב? ..?..
מָ ה או ִ
ם!!
ֹו ִבי
ֹמרים ּבַ ַל ְילָה? ..?..
מָ ה או ִ
םט
ה ַר ִיי
ּומָ ה ּבַ צוֹהֳ ַריִים אֲ נַחנּו או ְֹמ ִרים? צ ֹו ֳ
ַ
ל
ְי הָ
ל
ֹמרים צוֹהֳ ַריִים טוֹבִ ים!!
אֲ נַחנּו או ִ
ט ֹו
ב
!
ט ֹוב!
ּב ֹו ֶקר

מָ ה אֲ נ ְַחנּו אוֹכלִ ים?
ּבַ ּבו ֶֹקר אֲ נַחנּו אוֹכלִ ים אֲ רּוחַ ת ּבו ֶֹקר.
ּבַ צוֹהֳ ַריִים אֲ נַחנּו אוֹכלִ ים אֲ רּוחַ ת צוֹהֳ ַריִים.
ּבָ עֶ ֶרב אֲ נַחנּו אוֹכלִ ים אֲ רּוחַ ת עֶ ֶרב.
ּבַ לַילָה אֲ נַחנּו אוֹכלִ ים ...מָ ה אֲ נַחנּו אוֹכלִ ים ּבַ לַילָה?
ֹלאּ ,בַ לַילָה אֲ נַחנּו ֹלא אוֹכלִ ים!
ְשׁנִ ים.
ּבַ לַילָה י ֵ
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יוֹם וָ ַל ְילָה
● Назви частини доби по порядку.

עֶ ֶרב

ַל ְילָה

ּבו ֶֹקר

צוֹהֳ ַריִים

מַ ה אֲ נַחנּו רו ִֹאים ּבַ ָׁשמַ יִים?
● Доповни речення. Ці слова можуть тобі допомогти:

ֶשׁמֶ ׁש

י ֵָרחַ

ּכ ֹוכָבִ ים

מָ ה רו ִֹאים ּבַ ּבו ֶֹקר וְ גַם ּבַ צוֹהֳ ַריִים?
ּכָל הַ יוֹם רו ִֹאים ּ ..?..בַ ָׁשמַ יִים.
ּומָ ה ּבַ לַילָה אֲ נַחנּו רו ִֹאים?
 ..?..וְ גַם ..?..
!● Запиши вірш у зошит. Пиши грамотно й охайно
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● Доповни речення словами «перед» або «після».
Запиши в зошит три речення на вибір.

לִ פְ נֵי א ֹו ַאחֲ ֵרי
יוֹם ִראׁשוֹן  ..?..יוֹם ַשּׁבָ ת.
יוֹם ִראׁשוֹן  ..?..יוֹם ַשּׁבָ ת.
ישׁי.
יוֹם ֵׁשנִ י  ..?..יוֹם ׁשלִ ִ
יוֹם ׁשלִ ִ
ישׁי  ..?..יוֹם ֵׁשנִ י.
יוֹם ׁשלִ ִ
יעי.
ישׁי  ..?..יוֹם ְרבִ ִ
יוֹם ְרבִ ִ
ישׁי.
יעי  ..?..יוֹם ׁשלִ ִ
יוֹם חֲ ִמ ִ
ׁיׁשי.
ישׁי  ..?..יוֹם ִש ִ
יוֹם ִש ִ
ׁיׁשי  ..?..יום ַשּׁבָ ת.
ׁיׁשי.
יום ַשּׁבָ ת  ..?..יוֹם ִש ִ
ַאחֲ ֵרי
יום ַשּׁבָ ת  ..?..יוֹם ִראׁשוֹן.

לִ פְ נֵי

הַ יוֹם יוֹם ַׁשּבָ ת ,וְ זֶה ּכֵיף!
מָ חָ ר יוֹם ִראׁשוֹן ,וַ אֲ נִ י ּבְ בֵ ית הַ סֵ פֶ ר.
ַאתה לוֹמֵ ד ּבְ יוֹם ִראׁשוֹן? וַ אֲ נִ י ֹלא.
ָ
מָ חָ ר אֲ נִ י ּבַ ּבַ יִת!
ַאת ֹלא לוֹמֶ דֶ ת ּבְ בֵ ית הַ סֵ פֶ ר
ּבְ יוֹם ִראׁשוֹן???
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ּכָלּ-כָך הַ רּבֵ ה י ִָמים?!
גִ יל ֶילֶד ָקטָ ן .הּוא ֹלא ה ֹולֵך לְ בֵ ית סֵ פֶ ר .הּוא ה ֹולֵך לְ גַן.
יוֹם אֶ חָ ד גִ יל ּבָ א וְ אוֹמֵ ר:
גִ יל :הַ יוֹם אֲ נִ י ֹלא ה ֹולֵך ַלגַן .הַ יוֹם ַׁשּבָ ת.
רוֹנִ יֹ :לא .הַ יוֹם ֹלא ַׁשּבָ ת .הַ יוֹם יוֹם ֵׁשנִ י.
גִ יל :יוֹם ֵׁשנִ י?
רוֹנִ יּ :כֵן .אֶ תמוֹל הָ יָה יוֹם ִראׁשוֹן .הַ יוֹם יוֹם ֵׁשנִ יּ .ומָ חָ ר...
גִ יל :מָ חָ ר ַׁשּבָ ת!
ישׁי.
רוֹנִ יֹ :לאַ .אחֲ ֵרי יוֹם ֵׁשנִ י ּבָ א יוֹם ׁשלִ ִ
ישׁי? ַׁשּבָ ת?
גִ ילּ :ומָ ה ַאחֲ ֵרי יוֹם ׁשלִ ִ
יעי,
ישׁי יֵׁש יוֹם ְרבִ ִ
רוֹנִ יֹ :לאַ .אחֲ ֵרי יוֹם ׁשלִ ִ
ׁישׁי
ישׁי .וְ ַאחֲ ֵרי יוֹם ִש ִ
ישׁי ,יוֹם ִׁש ִ
יוֹם חֲ ִמ ִ
ּבָ א יוֹם ַׁשּבָ ת.
גִ ילּ :כָלּ-כָך הַ רּבֵ ה
י ִָמים??? אֲ נִ י ֹלא
מַ סּכִ ים!
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● Доповни речення. Тобі допоможуть такі слова:

ִראׁשוֹן  /י ִָמים ַ /אחֲ ֵרי ַׁ /שּבָ ת ְ /מיּוחָ ד
ּ .בְ כָל ָשׁבּועַ יֵׁש ִשׁבעָ ה
 .2הַ ָשׁבּועַ מַ ִ
תחיל ּבְ יוֹם . ..?..
 ..?.. .3יוֹם ִראׁשוֹן ּבָ א יוֹם ֵׁשנִ י.
ׁישׁי ּבְ ָשׁבּועַ הּוא יוֹם . ..?..
 .4יוֹם ִש ִ
ַ .אחֲ ֵרי יוֹם ִש ִ
ׁישׁי ּבָ א יוֹם . ..?..
..?..

.

● Доповни речення. Перевіряй себе,
дивлячись на листи календаря.

יוֹם ֵׁשנִ י ּבָ א ַאחֲ ֵרי יוֹם
יוֹם ׁשלִ ִ
ישׁי ּבָ א ַאחֲ ֵרי יוֹם . ..?..
יוֹם חֲ ִמ ִ
ישׁי ּבָ א ַאחֲ ֵרי יוֹם . ..?..
יוֹם ִש ִ
ׁישׁי ּבָ א ַאחֲ ֵרי יוֹם . ..?..
יוֹם ְרבִ ִ
יעי ּבָ א ַאחֲ ֵרי יוֹם . ..?..
יום ַׁשּבָ ת ּבָ א ַאחֲ ֵרי יוֹם . ..?..
יוֹם ִראׁשוֹן ּבָ א ַאחֲ ֵרי יוֹם . ..?..
..?..

.
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אֵ יזֶה יוֹם הַ יוֹם?
מָ חָ ר יוֹם ֵשׁני.
מָ חָ ר יוֹם ֵשׁני.
אֵ יזֶה יוֹם מָ חָ ר?
יוֹם ֵשׁני!

הַ יוֹם יוֹם ִראׁשון.
הַ יוֹם יוֹם ִראׁשון.
אֵ יזֶה יוֹם הַ יוֹם?
יוֹם ִראׁשוֹן!

28

ִשׁבעָ ה י ִָמים ֶשׁל הַ ָשׁבּועַ
ּפַ עַ ם ּבָ דקּו ִשׁבעָ ה חֲ כ ִָמים
מַ הּו הַ סֵ דֶ ר ֶשׁל ּכָל הַ י ִָמים.
תחיל ּבְ יוֹם ִראׁשון?
– הַ ָשׁבּועַ מַ ִ
– נָכוֹן ,נָכוֹןּ ,בְ יוֹם ִראׁשון!
– ַאחֲ ֵרי יוֹם ִראׁשון ִמי ּבָ א? אֲ נִ י?
– ֹלא נָכוֹן! ֹלא נָכוֹן! ּבָ א יוֹם ֵׁשנִ י.
– ּומָ ה ַאחֲ ֵרי יוֹם ֵׁשנִ י?
ישׁי,
– יוֹם ׁשלִ ִ
ישׁי.
יעי וְ יוֹם חֲ ִמ ִ
יוֹם ְרבִ ִ
ׁישׁי ּבְ ָשׁבּועַ הּוא יוֹם ְמיּוחָ ד.
יוֹם ִש ִ
ֹדעים
ּכִ י ּכּולָם יו ִ
ֶׁשמָ חָ ר יוֹם ַׁשּבָ ת.
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Зверни увагу!
Ця буква має два
варіанти прочитання:

ב בב ב

ב

В

Б

ּבַ יִת

ָאבִ יב

טוֹב

אַ ּבָ א

מַ חּבֶ ֶרת

בתא
ָ ַס

סַ ּבָ א

דבַ ׁש

ּכו ֵֹתב

ּב ֹונֶה

חָ בֵ ר

ּבַ ָננָה

● Розділи ці слова на три групи:

ב
в кінці слова

 ב,ּב
в середині слова

ּב
на початку слова

● Пригадай інші слова, в яких є звуки на позначення букв Б та В.
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ֹראים!
ִמי קו ֵֹרא? אֲ נַחנּו קו ִ
ֹראים
רו ִֹאים וְ קו ִ
Упізнай слова з
!одного погляду

אֲ נִ י

ָדג

ָאח

חַ ג

חַ לָה

שנָה
ָׁ

סּוּכָה

טוֹב

הּוא

ִא ימָ א

ָתמָ ר

ִשׁיר

ּבָ א

ִה יא

יוֹם

אַ ּבָ א

ָׁשנָה טוֹבָ ה!

ּבֵ ית סֵ פֶ ר

אַ ּבָ א ּבָ א

חַ ג ָׂשמֵ חַ !

חַ ג הַ סּוּכוֹת

ּבוֹנִ ים סּוּכָה
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ַארּבַ עַ ת הַ ִמינִ ים
זמינִ ים
לַסּוּכָה מַ ִ
אֶ ת ַארּבַ עַ ת הַ ִמינִ ים.
עֲ ָרבָ ה,
לּולָב,
הֲ ַדס,
יתם נִ כנָס.
גַם אֶ תרוֹג ִא ָ
ּבָ א קצָ ת טַ עַ ם,
ּבָ א קצָ ת ֵריחַ
תָארחַ .
ּבַ סּוּכָה לְ ִה ֵ
שנִיר
ִמ ִיריק ֹ

לְ אֶ תרוֹג יֵׁש טַ עַ ם וְ יֵׁש ֵר יחַ .
לְ לּולָב יֵׁש טַ עַ ם וְ אֵ ין
לַהֲ ַדס אֵ ין
לַעֲ ָרבָ ה אֵ ין

..?..
..?..

..?..

טַ עַ ם

.

וְ יֵׁש ֵר יחַ .
וְ אֵ ין

..?..

.
ֵר יחַ

?● Випиши у зошит назви рослин, які символізують свято Суккот
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ִׁשבעָ ה י ִָמים ֶשׁל חַ ג הַ סּוּכוֹת.
ּבְ חַ ג הַ סּוּכוֹת ּבוֹנִ ים סּוּכָה.
מָ ה ִהיא סּוּכָה? זֶה ּבַ יִת ָקטָ ן לְ חַ ג הַ סּוּכוֹת.
אֵ יפֹ ה ּבוֹנִ ים סּוּכָה?
ּבוֹנִ ים סּוּכָה לְ יַד הַ ּבַ יִת.
ּבוֹנִ ים סּוּכָה לְ יַד ּבֵ ית הַ סֵ פֶ ר.
ּבוֹנִ ים סּוּכָה לְ יַד ּבֵ ית הַ ּכנֶסֶ ת.
שים ּבַ סּוּכָה?
מָ ה ע ֹו ִ ֹ
ּבַ סּוּכָה יוֹׁשבִ ים ִׁשבעָ ה י ִָמים.
ֹמדים תו ָֹרה ִׁשבעָ ה י ִָמים.
ּבַ סּוּכָה לו ִ
ּבַ סּוּכָה אוֹכלִ ים ִׁשבעָ ה י ִָמים.
ִמי ּבָ א לַסּוּכָה?
ֹרחים.
לַסּוּכָה ּבָ ִאים או ִ
לַסּוּכָה ּבָ ִאים
חֲ בֵ ִרים.

24
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ּבֹונה סּוּכָה.
ּבֹונה סּוּכָהִ .אמָ א
אַ ּבָ א
ָ
ֶ
דוֹד יו ִֹסי  ..?..סּוּכָה?
דו ָֹדה ִמ ָירה  ..?..סּוּכָה?
בתא ּבֹונִים סּוּכָה?
סָ ּבָ א וְ סַ ָ

ַאתה ע ֹו ֶֹשה?
גִ יל :רוֹנִ י ,מָ ה ָ
ּפּוחים.
יׁשּוטים לַסּוּכָהִ :רימוֹנִ ים וְ ַת ִ
ִ
רוֹנִ י :אֲ נִ י ע ֹו ֶֹשה ִק
גִ ילִ :רינָה ,מָ ה ַאת ע ֹו ָֹשה?
יׁשּוטים
ִ
ִרינָה :אֲ נִ י ע ֹו ָֹשה ִק
ּפר ִחים וְ עָ לִ ים.
לַסּוּכָהָ :
יׁשּוטים לַסּוּכָה? גַם
ִ
גִ ילִ :ק
ַאתה
מַ ה ָ
אֲ נִ י רוֹצֶ ה!
עו ֶֹׂשה?
ַאתם ּבוֹנִ ים
חַ ג ָֹשמֵ חַ ! ֶ
סּוּכָה?
ּכֵן .אֲ נַחנּו ּבוֹנִ ים סּוּכָה
יָפָ ה לְ יַד ּבֵ ית הַ סֵ פֶ ר.
וַ אֲ נַחנּו ּבוֹנִ ים סּוּכָה עַ ל
גַג הַ ּבַ יִת.

עַ ל הַ גַג??
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אֵ יזֶה חַ ג לִ י? אֵ יזֶה חַ ג לִ י!

חַ ג הַ סּוּכוֹת
● ִמי ּבַ ִציּור? מָ ה ּבַ ִציּור?
● אֵ יזֶה חַ ג ּבַ א?

ַאתם
גִ ילִ :אימָ א ,אַ ּבָ א ,מָ ה ֶ
עו ִֹשׂים?
אַ ּבָ א :אֲ נַחנּו ּבוֹנִ ים סּוּכָה.
גִ יל :לָמָ ה?
ִא ימָ א :חַ ג הַ סּוּכוֹת ּבָ אּ .בְ חַ ג הַ סּוּכוֹת ּכּולָם ּבוֹנִ ים סּוּכָה.
גִ יל :גַם דוֹד יו ִֹסי ּב ֹונֶה סּוּכָה?
אַ ּבָ אּ :כֵן.
גִ יל :גַם דו ָֹדה ִמ ָירה ּב ֹונָה סּוּכָה?
ִא ימָ אּ :כֵן.
ִמי ּב ֹונֵה סּוּכָה?
בתא ּבוֹנִ ים סּוּכָה?
גִ יל :גַם סָ ּבָ א וְ סַ ָ
שלָנּו.
בתא ּבָ ִאים לַסּוּכָה ֶ ׁ
אַ ּבָ אֹ :לא .סָ ּבָ א וְ סַ ָ
גִ ילּ :בַ סּוּכָה ְמ ַׁשחֲ ִקים?
ֹמדיםַ ,ש ִׁריםְ ,מבָ רכִ ים.
ִא ימָ אּ :כֵןּ .בַ סּוּכָה יוֹׁשבִ ים ,אוֹכלִ ים ,לו ִ
וְ גַם ְמ ַֹשחֲ ִקים.
מַ ה זֶה?
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ּכֹותב
ֵ
יו ִֹסי

יו ִֹסי ְמ ַצייֵר

ּכֹות ֶבת
ֶ
רּותי
ִ

רּותי ְמ ַציי ֶֶרת
ִ

רוֹנִ י
גִ ילָה

..?..
..?..

ּכֹותבים
ִ
ּכָל הַ ְיל ִָדים
טֹובה!
ָ
ָׁש ָנה

רוֹנִ י
גִ ילָה

..?..
..?..

ציירים
ּכָל הַ ְיל ִָדים ְמ ַ ִ
ַחג ָׂש ֵמח

ָׁש ָנה

תּוקה!
ָ
ְמ

הַ י ,רוֹנִ י! חַ ג ָׁשמֵ חַ !!
תּוקה!
ּומ ָ
ָׁשנָה טוֹבָ ה ְ
שנָה טוֹבָ ה! ׁשנַת ָׁשלוֹם!
ָׂ
ׁשנַת חַ יִים טוֹבִ ים!

ֶירת ַתפּוחַ
אני ְמצַ י ָ
ּבִ דבַ ׁשִ .הנֵה הַ ִציּור
ֶשׁלִ י!

אֵ יזֶה יוֹפִ י!!!
ָׁשנָה טוֹבָ ה
תּוקה!
ּומ ָ
ְ

● מָ ה מָ ִרינָה ְמצַ יי ֶֶרת?
● מָ ה ִהיא ּכו ֶֹתבֶ ת?
● Намалюй свою листівку з
символами свята Рош а-Шана
та напиши на ній привітання
на івриті.
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ּברכָה
רוֹנִ י ּכו ֵֹתב ָ
שנָה.
הַ יוֹם חַ ג .חַ ג רֹאׁש הַ ָ ׁ
ּברכוֹת.
יּורים וְ ּכוֹתבִ ים ָ
יירים ִצ ִ
ּכָל הַ ְיל ִָדים ְמצַ ִ
ֶירת ִרימוֹן ָאדוֹם וְ יָפֶ ה
רּותי ְמצַ י ֶ
ִ
יו ִֹסי ְמצַ יֵיר ַתּפּוחַ ּבִ דבַ ׁש

ִ .היא ּכו ֶֹתבֶ ת ָשׁנָה טוֹבָ ה!

תּוקה!
שנָה ְמ ָ
 .הּוא ּכו ֵֹתב ָ ׁ

ֶירת ָדג גָדוֹל
גִ ילָה ְמצַ י ֶ
ִ .היא ּכו ֶֹתבֶ ת חַ ג ָׂשמֵ חַ !
רוֹנִ י ֹלא ְמצַ יֵיר .הּוא ֹלא רוֹצֶ ה לְ צַ ייֵר.
ּברכָה.
הּוא ּכו ֵֹתב ָ
טֹובה
ָ
ָש ָנׁנה
ה
הּוא ּכו ֵֹתב:
תּוקה
ָ
ּומ
מ
ּו ְ

לְ ֲח ֵב ִר ים
מ ש ַּפ ַחה!
ּומ
ּו ִ

● Знайди на малюнку Роні, Гілу, Йосі та Руті.
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● Перепиши в зошит побажання на Рош а-Шана.
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שנָה
ּברכָה לְ רֹאׁש הַ ָ ׁ
ָ
שנָה טוֹבָ ה אֲ נִ י ּכו ֵֹתב.
ָׁ
שנָה טוֹבָ ה אֲ נִ י ּכו ֶֹתבֶ ת.
ָׁ
ִמי ּבַ ִשׁיר?
שנָה יָפָ ה!
שנָה טוֹבָ ה! ָ ׁ
ָׁ
שנָה טוֹבָ ה לְ ִאימָ א ,לְ אַ ּבָ א.
ָׁ
בתא ,לְ סַ ּבָ א.
שנָה טוֹבָ ה לְ סַ ָ
ָׁ
תּוקה לְ כָל הַ ִמׁשּפָ חָ ה.
שנָה ְמ ָ
ָׁ
שנָה טוֹבָ ה לְ מו ֶֹרה ,לְ מו ָֹרה.
ָׁ
● Які побажання на Рош
?а-Шана є в тексті
שנָה טוֹבָ ה לְ חָ בֵ ר ,לַחֲ בֵ ָרה.
ָׁ
שנָה ׂשמֵ חָ ה לְ כָל הַ ְיל ִָדים.
ָׁ
● Яке побажання
שנָה ּכָל אֶ חָ ד ִמתּפַ לֵל.
ּבְ ראֹ ש הַ ָ ׁ
?зустрічається найчастіше
Випиши його в зошит.
שנָה ׂשמֵ חָ ה,
שנָה יָפָ הׁ ָ ,
שנָה טוֹבָ הׁ ָ ,
ָׁ
תּוקה לְ כָל ִיש ָֹראֵ ל!
שנָה ְמ ָ
ָׁ
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אֵ יזֶה חַ ג לִ י? אֵ יזֶה חַ ג לִ י!

שנָה
רֹאׁש הַ ָ ׁ
נֵר
ׁשוֹפָ ר
ִרימוֹן

דבַ ׁש

חַ לָה

ַתּפּוחַ

ָדג

ָתמָ ר

● מָ ה יֵׁש עַ ל הַ ׁשּולחָ ן?
?● Як сказати на івриті «багато» яблук, фініків, риб, гранатів, хал

ּפּוח
ַ
ַת

ּפּוחים
ִ
ַת

ָת ָמר

תמ ִרים
ָ

ָדג

..?..

ִרימֹון

..?..

ַח ָלה

ַחלֹות

18
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● Знайдіть літери-сестрички у кожному словосполученні
та реченні. Будьте уважними! У них можуть знаходитися
не одна пара літер-сестричок. Знайдіть їх усіх.

הַ סֵ פֶ ר ֶׁשל ָֹש ָרה
הָ ָאח ֶׁשל ִמיכַל
הָ עֵ ט ֶׁשל ָתמָ ר
יקי
ִ יתה ֶׁשל ִר
ָ ִהַ ּכ
.הָ ָאח ֶשׁלִ י הֲ כִ י חָ כָם
.הַ סּוּכָר מָ תוֹק וְ טוֹב
.תּוקים
ִ ּומ
ְ ּכָל הַ ְיל ִָדים חֲ כ ִָמים
.לְ ִסיגָל ּולְ ָֹש ָרה יֵׁש תּוּכִ י ָקטָ ן
● Придумайте власні речення зі словами, в яких є
літери- сестрички та запиши їх.

!ֹראים
ִ ִמי קו ֵֹרא? אֲ נַחנּו קו
ֹראים
ִ רו ִֹאים וְ קו
Упізнай слова з одного
погляду!

17

הַ ר

חַ ם

ֹלא

טוֹב

יָם

ַקר

עֵ ץ

חַ ג

ּכֵיף

מָ ַתי

ִאימָ א

ָׁשנָה

ג ֶֶשׁם

סֵ פֶ ר

ֶילֶד

ֶשׁמֶ ׁש
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!הָ או ִֹתיוֹת הֵ ן ַאחֲ יוֹת
Пригадай!
Ці букви ми чуємо та вимовляємо
однаково, але читаємо та пишемо
по-різному:

● Літери-сестрички заховались.
Допоможи їм знайти одна одну!

ַתּפּוחַ טוֹב
ּכַד ָקטָ ן

ַסֵ פֶ ר ָֹשמֵ ח
ּכלַבלַב וָ רוֹד
עַ כּבָ ר נֶחמָ ד

16
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ֹדׁשי הַ ָׁשנָה
לּוחַ חו ֵ

Назви
місяці
року

ׁשרי ,חֶ ׁשוָ וןּ ,כִ סלֵו ,טֵ בֵ ת,
ִת ֵ
חָ לפּו ,חָ לפּו ּבִ יעָ ף.
גַם ׁשבָ ט ,אֲ ָדר ,נִ יסָ ןִ ,אייָר,
ִסיוָ וןַ ,תמּוז וְ ָאב.
ּובְ בוֹא אֱ לּול אֵ לֵינּו
סתיו עָ לָה
ֵריחַ ָ
וְ ִהתחַ לנּו אֶ ת ִש ֵׁירנּו
מֵ הַ תחָ לָה.

ׁשרי אֲ נַחנּו שֹמֵ ִחים.
ּבְ חוֹדֶ ׁש ִת ֵ
ׁשרי חוֹגְ גִ ים הַ רּבֵ ה חַ גִ ים:
ּבְ חוֹדֶ ׁש ִת ֵ
שנָה ,חַ ג הַ סּוּכוֹת ,חַ ג ִׂשמחַ ת תו ָֹרה.
חַ ג רֹאׁש הַ ָ ׁ
ּבְ חוֹדֶ ׁש חֶ ׁשווָ ן אֵ ין חַ גִ ים.
ּבְ חוֹדֶ ׁש ּכִ סלֵו חוֹגְ גִ ים אֶ ת חַ ג הַ חֲ נּוּכָה.
ּבְ חוֹדֶ ׁש טֵ בֵ ת ..?..
ּבְ חוֹדֶ ׁש ׁשבָ ט ..?..
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Які символи свята Рош
?а-Шана ти знаєш
Чи є вони на сторінках
підручника? Назви
номери цих сторінок
і подумай, чому саме
вони тут.

15

כשׁיו?
מָ ה הָ ע ֹונָה עַ ָ
ּבַ חּוץ ֹלא חַ ם וְ ֹלא ַקר.
ּבַ חּוץ חָ ִמים ּוקצָ ת ָק ִריר.
יֵׁש ג ֶֶשׁם וְ רּוחַ .
עַ ל הָ עֵ ִצים יֵׁש עָ לִ ים
ּוצהּוּבִ ים –
דּומים ְ
אֲ ִ
עֲ לֵי ַׁש ֶלכֶת.
ְיל ִָדים הוֹלכִ ים לְ בֵ ית סֵ פֶ ר.
כשׁיו?
● מָ ה הָ ע ֹונָה עַ ָ

עֵ ץ

עֵ ִצים

עָ לֶה

עָ לִ ים

אֵ יז ֹו ע ֹונָה ַאת אוֹהֶ בֶ ת?

סתיו וְ ַׁש ֶלכֶת
אֲ נִ י אוֹהֶ בֶ ת ָ
אֲ בָ ל הַ ג ֶֶשׁם...

סתיו!!
ּכֵיף ּבְ ִיש ָֹראֵ ל ּבַ ָ
ֹלא חַ ם .הַ ֶשׁמֶ ׁש טוֹבָ ה.
אֲ נִ י ה ֹולֵך לְ יָם.
ה ֹולֵך לְ יָם???
14
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.

ע ֹונָה ,ע ֹונָה ,ע ֹונָה ,ע ֹונָה
וְ כָל ַאחַ ת ּכָלּ-כָך ׁש ֹונָה.
ִמי ַאחר ֹונָה? ִמי ִראׁש ֹונָה?
ִהינֵה ג ַָדלנּו ּבְ ָׁשנָה.

ע ֹונָה
ע ֹונָה

מיריק שניר

ע ֹונָה

ע ֹונָה

Про що цей
?вірш
Назви пори
року.
Яка зараз
?пора

● Яка погода кожної пори? Знайди відповіді у тексті вірша та запиши
їх у зошит за зразком:

ּבַ חו ֶֹרף ַקר
● Тобі допоможуть
такі слова:

סתיוּ ,בָ ָאבִ יבּ ,בַ חו ֶֹרףּ ,בַ ַקיִץ ,חַ ם ,חָ בִ יבַ ,קר ,קצָ ת ָק ִריר.
ּבַ ָ
סתיו?
אֲ נִ י ה ֹו ֶלכֶת אֶ ל הַ יָם .מָ ַתי? ּבַ ָ
ֹרחים סָ בִ יב .מָ ַתי? ּבַ חו ֶֹרף?
ּפר ִחים יָפִ ים ּפו ִ
ָ
עֲ לֵי ַׁש ֶלכֶת ּבָ אֲ ווִ יר .מָ ַתי? ּבָ ָאבִ יב?
סקי עַ ל הָ הָ ר .מָ ַתי? ּבַ ַקיִץ?
אֲ נִ י עו ֶֹׂשה ִ

מָ ַתי?

13
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שנָה
עוֹנוֹת הַ ָ ׁ
ּבַ ַקיִץ
חַ ם לִ י,
חַ ם לִ י ,חַ ם,
אֲ נִ י ה ֹולֵך
ה ֹולֵך לְ יָם.
סתיו
ּבַ ָ
חָ ִמים
ּוקצָ ת ָק ִריר,
עֲ לֵי ַׁש ֶלכֶת
ּבָ אֲ וִ ויר.
ּבַ חו ֶֹרף
ַקר לִ י,
ַקר לִ יַ ,קר,
סקי
אֲ נִ י עו ֶֹׂשה ִ
עַ ל הָ הָ ר.

12

ּוּבָ ָאבִ יב
הַ ּכוֹל חָ בִ יב,
ּפר ִחים יָפִ ים
ָ
ֹרחים סָ בִ יב.
ּפו ִ
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ּבַ חּוץ יֵׁש רּוחַ וְ עָ נָן,
ג ֶֶׁשם יו ֵֹרד ּבַ גַן
מָ ה אֲ נִ י ע ֹו ֶֹשה?
אֲ נִ י לו ֵֹקחַ סֵ פֶ ר וְ קו ֵֹרא.

הֶ חָ בֵ ר ֶׁשלִ י ָדנִ י ֹלא ּבָ א.
לְ ִאימָ א ֶׁשלִ י עֲ בו ָֹדה ַרּבָ ה.
מָ ה אֲ נִ י ע ֹו ֶֹשה?
אֲ נִ י לו ֵֹקחַ סֵ פֶ ר וְ קו ֵֹרא.

הַ סֵ פֶ ר ֶׁשלִ י יָפֶ ה.
אֲ נִ י קו ֵֹרא ּב ֹו הַ רּבֵ ה.

ַרּבָ ה = הַ רּבֵ ה

יּורים
יּפּורים ִׁ /ש ִירים ִ /משֹחָ ִקים ִ /צ ִ
ִס ִ
ּבַ סֵ פֶ ר יֵׁש
ּבַ סֵ פֶ ר יֵׁש
ּבַ סֵ פֶ ר יֵׁש
ּבַ סֵ פֶ ר יֵׁש

..?..
..?..
..?..
..?..

 .רוֹנִ י קו ֵֹרא.
 .רוֹנִ י קו ֵֹרא וְ ָׁשר.
 .רוֹנִ י רוֹאֶ ה וְ ְמצַ יֵיר.
 .רוֹנִ י ְמ ַשֹחֵ ק.

ַאתה עו ֶֹשֹה?
ִא ימָ א :רוֹנִ י ,מָ ה ָ
רוֹנִ י :אֲ נִ י קו ֵֹרא סֵ פֶ ר.
ִא ימָ א :מָ ה יֵׁש ּבַ סֵ פֶ ר?
יּפּורים וְ ִש ִׁירים.
רוֹנִ יִ :ס ִ
ַאתה קו ֵֹרא ִשׁיר?
ִא ימָ אָ :
רוֹנִ יֹ :לא .אֲ נִ י קו ֵֹרא ִסיּפּור.

11
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ג ֶֶׁשם

רּוחַ

עָ נָן

● מָ ה הַ ֶילֶד עו ֶֹשֹה?
● מָ ה ּבַ חּוץ?

הַ סֵ פֶ ר ֶׁשלִ י.
יֵׁש לִ י חָ בֵ ר טוֹב ְמאוֹד.
מַ ָתנָה ִמ ָדוִ יד הַ דוֹד.
יּפּורים וְ ִׁש ִירים.
לֶחָ בֵ ר ֶׁשלִ י יֵׁש ִס ִ
יּורים.
לֶחָ בֵ ר ֶׁשלִ י יֵׁש ִמשֹחָ ִקים וְ ִצ ִ
ִמי הּוא הֶ חָ בֵ ר?
זֵהּו הַ סֵ פֶ ר.
● ִמי הֶ חָ בֵ ר ֶשׁל הַ ֶילֶד?
● מָ ה יֵׁש לֶחָ בֵ ר ֶשׁל הַ ֶילֶד?
10

● Випиши з тексту відповіді на запитання у свій зошит.
!Пиши охайно
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אֵ יפֹ ה הַ סֵ פֶ ר ֶשׁל ִרינָה?
אֵ יפֹ ה הַ סֵ פֶ ר ֶשׁל רוֹנִ י?
אֵ יפֹ ה הַ סֵ פֶ ר ֶשׁל גִ יל?
מָ ה ֵיׁשׁ ּבַ ספָ ִרים?

ִׂשראֵ ל.
ׁשמי רוֹנִ י .אֲ נִ י ִמי ָ
ָשׁלוֹם! ִ
יתה ג'.
למיד ּבְ כִ ָ
אֲ נִ י ַת ִ
זֶה אֲ נִ י ִעם הָ ָאחוֹת ֶשׁלִ י ִרינָה
וְ ִעם הָ ָאח הַ ָקטָ ן ֶשׁלִ י גִ יל.
ׁשמי מָ ִרינָה!
הַ י! ִ
אּוקר ִאינָה.
ָ
אֲ נִ י מֵ
יתה ג'.
ידה ּבְ כִ ָ
למ ָ
גַם אֲ נִ י ַת ִ
זֹאת אֲ נִ י ִעם הָ ָאח ֶשׁלִ י.
9

120

הַ י! אֲ נִ י רוֹנִ י.
יתה ג'.
למיד ּבְ כִ ָ
אֲ נִ י ַת ִ
אֲ נִ י הָ ָאח ֶׁשל ִרינָה וְ ֶׁשל גִ יל.
ָשׁלוֹם! אֲ נִ י ִרינָה.
יתה א'.
ידה ּבְ כִ ָ
למ ָ
אֲ נִ י ַת ִ
אֲ נִ י הָ ָאחוֹת ֶשׁל רוֹנִ י וְ ֶשׁל גִ יל.
זֶה גִ יל .הּוא הָ ָאח ֶׁשלִ י.

8

הּוא גַם הָ ָאח ֶׁשלִ י! הּוא ָקטָ ן.

אֲ נִ י ֹלא ָקטָ ן! אֲ נִ י גָדוֹל!
אֲ נִ י קו ֵֹרא סֵ פֶ ר.
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Що

подарували дівчинці на день народження?
можна робити з цим подарунком?
в ньому є?
● Запиши відгадку посередині рядка
у свій зошит.
● Знайди у тексті відповіді
на запитання та спиши їх нижче.

?מָ ה זֶה אוֹמֵ ר

Пам’ятай:
● мовою іврит ми
пишемо справа наліво!
● заголовних літер в
івриті немає!

● Подумай і розкажи, що нам кажуть ці знаки:

ּבְ בַ ָק ָשׁה לְ ַדּבֵ ר
ּבְ זּוגוֹת
ּבְ בַ ָק ָשׁה לַעֲ בוֹד
ּבזּוגוֹת
ּבְ בַ ָק ָשׁה לִ קרוֹא
ּבְ זּוגוֹת
ּבְ בַ ָק ָשׁה לִ כתוֹב
ּבְ זּוגוֹת

קשׁיב
ִ ַּבְ בַ ָק ָשׁה לְ ה
ּבְ בַ ָק ָשׁה לְ סַ ּפֵ ר
ּבְ בַ ָק ָשׁה לִ קרוֹא
ּבְ בַ ָק ָשׁה לִ כתוֹב

7

ּבְ בַ ָק ָשׁה ל ִָׁשיר

ּבְ בַ ָק ָשׁה לְ הַ ִציג

ּבְ בַ ָק ָשׁה לַחֲ ׁשוֹב

ּבְ בַ ָק ָשׁה לְ ַׂשחֵ ק

ּבְ בַ ָק ָשׁה לִ למוֹד
ּבְ עַ ל ּפֶ ה
ּבְ בַ ָק ָשׁה לִ קרוֹא
ּבְ מַ ּבָ ט אֶ חָ ד

טוֹב
ל ַָדעַ ת
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?מָ ה

תחילִ ים לִ קרוֹא וְ לִ כתוֹב ,לִ ׁשמוֹעַ ּולְ ַדּבֵ ר?
מַ ִ

● ִמי ּבַ תמּונָה? מָ ה ּבַ תמּונָה?
ַלדה שֹמֵ חָ ה?
● הַ י ָ

ה
מַ ָת ָנ .
ידה
יר-ח ָ
ִׁש ִ

יוֹם הּולֶדֶ ת! יוֹם הּולֶדֶ ת!
ּכבָ ר אֲ נִ י גד ֹולָה ,גד ֹולָה!
לִ י נוֹתנִ ים לְ יוֹם הּולֶדֶ ת
מַ ָתנָה יָפָ ה ,יָפָ ה!
פׁשר לִ ראוֹת ,לִ קרוֹא.
או ָֹתה אֶ ָ
יּורים טוֹבִ ים!
ֵיׁשׁ ּבָ ה ִצ ִ
ִמי יוֹדֵ עַ  ,מָ ה נוֹתנִ ים לִ י?
ֹראים?
אֵ יך לַמַ ָתנָה קו ִ
נָטָ לִ יָה ּבָ קּולִ ינָה
6

● Знайди слова, що повторюються. Прочитай ці рядки.
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ֹראים!
ִמי קו ֵֹרא? אֲ נַחנּו קו ִ
ֹראים
רו ִֹאים וְ קו ִ
Упізнай слова з
!одного погляду

מָ ה

ַאת

הּוא

יֵׁש

ִמי

ָאח

ִהיא

אֵ ין

לִ י

גַם

ֹלא

ִשׁיר

ּכֵן

ֶשׁל

יוֹם

זֶה

ָשׁלוֹם

אֲ נִ י

ַאתה
ָ

יתה
ּכִ ָ

גָדוֹל

ָקטָ ן

ָאחוֹת

למיד
ַת ִ

ִסיּפּור

חָ בֵ ר

ֶשׁלִ י

קו ֵֹרא
5
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א אֹו ָרה
תֹו ָרה ִהי

ֹמדים.
ברית לו ִ
ּבְ ִׂשמחָ ה ִע ִ
ְיל ִָדיםְ ,יל ִָדים
ֹמדים!
ברית לו ִ
יתה ִע ִ
ּבַ ּכִ ָ
ֹמעים אֶ ת הַ מו ָֹרה
הֵ ם ׁשו ִ
וְ עוֹנִ ים עַ ל ְׁשאֵ לָה,
ֹקדים –
ּבריםָׁ ,ש ִרים ,רו ִ
ְמ ַד ִ
ֹמדים.
ברית לו ִ
ּבְ ִׂשמחָ ה ִע ִ
נָטָ לִ יָה ּבָ קּולִ ינָה
4
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Привіт!
Вітаю тебе у 3 класі!
Я твій новий підручник!
Разом ми вирушимо у неймовірну подорож у світ
єврейської мови іврит.
Я відкрию тобі таємниці мови іврит, які допоможуть
вільно спілкуватися, грамотно та красиво читати і писати.
Зі мною ти дізнаєшся багато нового про давню та
сучасну єврейську культуру й історію, традиції та звичаї
євреїв в Україні, Ізраїлі та світі.
Сподіваюсь тобі буде цікаво зі мною!
Твій підручник

3
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Умовні позначення

Умовні позначення

«Послухай»

«Обговорюємо у парах»

«Розкажи»

«Працюємо у парах»

«Прочитай»

«Читаємо у парах»

«Напиши»

«Пишемо у парах»

«Заспівай»

«Інсценуємо»

«Подумай і дай відповідь»

«Упізнай слова з одного погляду»

«Вивчи напам’ять»

«Пограймося»

«Цікаво знати»

