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ִנּיּקּוד
Знаки на позначення голосних звуків (оголоски)

ַהִנּיּקּוד ִּבְדפּוס
друкована оголоска

ֵׁשם ַהִנּיּקּוד
назва оголоски

ֶהֶגה
звук

ָ ָקָמץ

[а]ַ ◌ ַּפָּתח

ֲ ֲחַטף ַּפָּתח

ֵ ֵציֶרה

[е]
ֶ ֶסּגֹול

ְ ְׁשָוא

ֱ ֲחַטף ֶסּגֹול

ֹו חֹוָלם ָמֵלא

[о]ׂ◌ חֹוָלם ָחֵסר

ֳ ֲחַטף ָקָמץ

ִי ִחיִריק ָמֵלא
[і]

ִ ִחיִריק 

ו ׁשּורּוק
[у]

ֻ ֻקּבּוץ

* пунктирне коло у таблиці позначає місце букви на позначення приголосного звука
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Що ми робимо? 52 ים ָמה ֲאַנחנּו עֹוֹשִ

Розрізняй звуки  ה/ג 54 ג אֹו ה

Місяць Кіслєв 56 חֹוֶדׁש ִּכסֵלו

Свято Ханукка 57 ַחג ַהֲחנּוָּכה

Хто найважливіший на Ханукку? 58 ִמי ֲהִכי ָחׁשּוב ַּבֲחנּוָּכה?

Ходімо до столу! 64 ּבֹואּו ַלׁשּולָחן

Сніданок 66 ֲארּוַחת ּבֹוֶקר

Хто читає? Ми читаємо! 68 ִמי קֹוֵרא? ֲאַנחנּו קֹורִאים!

Узимку 69 ָּבחֹוֶרף

Одяг 72 ּבָגִדים

Місяць шват 74 חֹוֶדׁש ְׁשָבט

Свято Ту бішват 75 ט''ּו ִּבׁשָבט
Мигдальне деревце вдягає білу 

сукню 
76 ַהׁשֵקִדיָיה לֹוֶבֶשׁת ִׂשמָלה ְלָבָנה 

Шабат 78 ַשָּׁבת

Зустріч Шабата 80 ַקָּבַלת ַשָּׁבת

День народження 86 יֹום הּוֶלֶדת

Хто хоче пограти в хованки? 90 ֵחק ַמחּבֹוִאים? ִמי רֹוֶצה ְלֹשַ

Хто читає? Ми читаємо! ך/כ/כ 94 ִמי קֹוֵרא? ֲאַנחנּו קֹורִאים! ּכ/כ/ך

Місяць Адар 98 חֹוֶדׁש ֲאָדר

Свято Пурім 99 ַחג ּפּוִרים

Сувій Естер 100 ְמִגיַלת ֶאסֵתר
Весна 108 ָאִביב

Запах весни 110 ָהֵריַח ֶשׁל ָאִביב
Місяць Нісан. Песах 114 חֹוֶדׁש ִניָסן. ֶּפַסח

Рабами були ми 116 ֲעָבִדים ָהִיינּו
Що за свято у мене! 118 ֵאיֶזה ַחג ִלי? ֵאיֶזה ַחג ִלי!

Словник 120 ִמילֹון
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ЗМІСТ תֹוֶכן

Вступ 3 ַהקָדָמה 

З радістю вчимо іврит 4 ְּבִׂשמָחה ִעבִרית לֹומִדים

Хто читає? Ми читаємо! 5 ִמי קֹוֵרא? ֲאַנחנּו קֹורִאים!
Починаємо читати та писати, 

слухати та говорити. 
6

ַמתִחיִלים ִלקרֹוא ְוִלכתֹוב, ִלׁשמֹוַע 
ּוְלַדֵּבר

Моя книга. 10 ַהֵסֶפר ֶׁשִלי

Пори року. 12 עֹונֹות ַהָשָׁנה

Місяці єврейського календаря. 15 לּוַח חֹודֵׁשי ַהָׁשָנה
Літери-сестрички: 
כ/ח ,ס/ֹש ,ּכ/ק ,ט/ת ,ב/ו

16
ָהאֹוִתיֹות ֵהן ֲאָחיֹות!

ו/ב, ת/ט, ק/ּכ, ֹש/ס, ח/כ
Свято Рош а-Шана. 18 ֹראׁש ַהָשָׁנה

Привітання на Рош а-Шана. 19 ּבָרָכה ְלֹראׁש ַהָשָׁנה

Роні пише листівку. 20 רֹוִני ּכֹוֵתב ּבָרָכה

Свято Суккот. 22 ַחג ַהסּוּכֹות

Сім днів свята Суккот. 24 ִׁשבָעה ָיִמים ֶׁשל ַחג ַהסּוּכֹות.

Хто читає? Ми читаємо! ב/ּב 26 ִמי קֹוֵרא? ֲאַנחנּו קֹורִאים!  ּב / ב

Сім днів тижня. 28 ִשׁבָעה ָיִמים ֶשׁל ַהָשׁבּוַע

Так багато днів?! 30 ָּכל-ָּכך ַהרֵּבה ָיִמים?!

День та ніч 32 יֹום ָוַליָלה

Прийшов ранок. Доброго ранку! 34 ּבֹוֶקר ָּבא. ּבֹוֶקר טֹוב!

Роні, доброго ранку! 38 רֹוִני, ּבֹוֶקר טֹוב!

Хто читає? Ми читаємо! ֹש/ׁש 40 ִמי קֹוֵרא? ֲאַנחנּו קֹורִאים!  ׁש/ֹש

Хто в класі? Що в класі? 42 ִמי ַּבִּכיָתה? ָמה ַּבִּכיָתה?

Сумна історія. 44 ִסיּפּור ָעצּוב

Кожен з нас особливий. 46 ָּכל ֶאָחד הּוא ְמיּוָחד

Розклад уроків. 48 לּוַח ַהִׁשיעּוִרים

Роні задає питання 50 רֹוִני ׁשֹוֵאל ְשֵׁאלֹות
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Під ַתַחת Двоє ׁשַנִיים
Позаду ֵמֲאחֹוֵרי П’ятеро ֲחִמיָשׁה
Де? יֹפה ֵא Дев’ятеро ִתׁשָעה

ּפּוִרים

Перевдягається у 
кар навальний костюм 

ִמְתַחֵּפׂש Пурім (назва свята) ּפּוִרים

Розмовляє ְמַדֵבר Сувій Естер ְמִגיַלת ֶאסֵתר
Живе ָגר Цар ֶמֶלך
Ненавидить ׂשֹוֵנא Цариця ַמלָּכה
Вбити ַלֲהרֹוג Єврей ְיהּוִדי
Згоден ַמסִּכים Кінець סֹוף
Сердиться ּכֹוֵעס Місто ִעיר
Боїться ּפֹוֵחד Корона ֶּכֶתר

Палац ַארמֹון
Погано / поганий ַרע Бенкет ִמׁשֶתה
Як ּכמֹו Народ ַעם
Дуже ְמאֹוד Мудрий ֲחָכם

ָּבָאִביב

Розуміє ֵמִבין Запах יַח ֵר
Біжить ָרץ Порядок ְסֵדר
Гуляти ְלַטֵייל Краса יֹוִפי
Відчуває ַמרִגיׁש Як? ֵאיך

ֶּפַסח

Пасхальний Седер ֵסֶדר ֶּפַסח Песах (назва свята) ֶּפַסח
Пасхальна Агада ַהַהָגָדה ֶׁשל ֶּפַסח Вітальня ָסלֹון
Єгипет ִמצַרִים Кухня טָּבח ִמ
Вихід з Єгипту  ְיִציַאת ִמצַרִים Хамец (квасне) ָחֵמץ
Раби ֲעָבִדים Маца (опрісноки) ַמָצה
Міста ָעִרים
Фараон ַּפרֹעה Прибирати ְמַסֵדר
Бог ַהֵׁשם Виходити יֹוֵצא
Кара ַמָּכה Переслідувати רֹוֵדף
Вільні люди ְּבֵני חֹוִרין Розривати קֹוֵרַע
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ט''ּו ִּבׁשָבט
Білий ָלָבן Ту бишват 

(назва свята)
ט''ּו ִּבׁשָבט

Червоний ָאדֹום Садочок ִגיָנה
Жовтий ָצהֹוב Дерево ֵעץ
Синій ָּכחֹול Бджілка דבֹוָרה
Зелений ָירֹוק Мигдальне дерево ׁשֵקִדיָיה
Рожевий ָורֹוד Розквітає ּפֹוֵרַח
У ній ָּבה Цвірінчькає ְמַצפֵצף

Літає ָעף

ַשָּׁבת
Отримує / зустрічає ְמַקֵּבל Шабат (Субота) ַשָּׁבת
Благословляє ְמָבְרך Робота ֲעבֹוָדה
Освячує ְמַקֵדׁש Відпочинок ְמנּוָחה
Шабат шалом! 
(побажання)

ַשָּׁבת ָׁשלֹום! Кідуш (освячення) ִקידּוׁש

Шабатня трапеза ֲארּוַחת ַשָּׁבת Зустріч Шабату ַקָּבַלת ַשָּׁבת
Шабатні пісні ִׁשיֵרי ַשָּׁבת Вечір Шабату ֶעֶרב ַשָּׁבת
Шабатнє плаття מַלת ַשָּׁבת ֹשִ Шабатні свічки ֵנרֹות ַשָּׁבת
Шабатні пироги עּוגֹות ַשָּׁבת Шабатні хали ַחלֹות ַשָּׁבת

יֹום הּוֶלֶדת
Дає / дарує נֹוֵתן Сюрприз ַהפָתָעה
Вітати зі святом ְמָבְרך Цукерки סּוָּכִריֹות

М’яч ַּכדּור
Новий ָחָדׁש Телефон ֵטֵלפֹון
Дуже багато ָהמֹון Лялька ּבּוָּבה
Йому לֹו Цуценя ּכַלבַלב
Їй ָלה Гість אֹוֵרַח

Щасливої долі! 
(побажання)

ַמָזל טֹוב!

ּבֹואּו ְלַׂשֵחק
Танцює רֹוֵקד Вечірка / святкування יָּבה ְמִס
Шукає ְמַחֵּפֹש Схованки (назва гри) ַמחּבֹוִאים
Відсутній ָחֵסר Штори ִוילֹון

Кіт ָחתּול
Разом ְּבַיַחד Цуценя ּכַלבַלב
Між ֵּבין
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ַחג ַהֲחנּוָּכה
Розповідає ְמַסֵּפר Ханука 

(назва свята)
ֲחנּוָּכה

Запалює ַמדִליק Глечик ַּכד
Було ָהָיה Чудо ֵנס

Олія ֶשֶׁמן
Найважливіший ֲהִכי ָחׁשּוב Світло אֹור
Тут ֹּפה Дзиґа ְסִביבֹון
Там ָׁשם Пончик סּופָגִניָיה
Ізраїль ִיֹשָרֵאל Літера אֹות
Україна אּוקָראיָנה Ханукія (підсвічник 

на Хануку) 
ֲחנּוִּכיָיה

Єрусалим ירּוָׁשַלִים Музей מּוֵזיאֹון

ּבֹואּו ַלׁשּולָחן
Ходімо! ּבֹואּו Хліб ֶלֶחם
Голодний ָרֵעב Булка ַלחָמִניָיה

Салат ָסָלט
Так ֵּכן Яйце ֵּביָצה
Ні ֹלא Пиріг עּוָגה

Сир (вершковий) גִביָנה ְלָבָנה
Ось ִהיֵנה Сир (твердий) גִביָנה ְצהּוָּבה

Бамба (арахісові 
палички)

מָּבה ַּב

Смачного! 
(побажання)

ְּבֵתיָאבֹון! Їжа אֹוֶכל

ָּבחֹוֶרף
Сніг ֶׁשֶלג Земля ֲאָדָמה
Снігові кулі ַּכדּוֵרי ֶׁשֶלג Місце ָמקֹום
Сніговик ִאיׁש ֶׁשֶלג Брюки ִמכָנַסִיים
Лижі סִקי Плаття מָלה ֹשִ

Светр סֶווֶדר
Падає / іде (дощ або 
сніг)

יֹוֵרד Шарф ָצִעיף

Взуває נֹוֵעל Пальто ְמִעיל
Зараз ַעכָשׁיו Сорочка חּולָצה
Трохи קָצת Рукавиці ּכָפפֹות
Приємно ָנִעים Чоботи ַמָגַפִיים
На ַעל Сандалі ַסנָדִלים
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Вечеря ֲארּוַחת ֶעֶרב Вечір ֶעֶרב
Ніч ַלְיָלה

Бачить רֹוֵאה Ліжко יָטה ִמ
Одягає לֹוֵבׁש Одяг ּבָגִדים
Плаче ּבֹוֶכה Пташка ִציּפֹור
Встає ָקם Поцілунок ְנִׁשיָקה
Вмивається ִמתַרֵחץ Небо ָׁשַמִיים
Повертається ִמסתֹוֵבב Кімната ֶחֶדר
Спить ָיֵׁשן Який? ֵאיֶזה?

ִמי ַּבִּכיָתה? ָמה ַּבִּכיָתה?

Думає חֹוֵׁשב Клас ִּכיָתה
Допомагає עֹוֵזר Урок ִשׁיעּור
Запитує ׁשֹוֵאל Стіл ׁשּולָחן
Любить אֹוֵהב Стілець יֵסא ִּכ
Слухає ַמקִׁשיב Шафа ָארֹון
Знає יֹוֵדַע Комп’ютер ַמחֵׁשב

Стіна ִקיר
Сумний ָעצּוב Ручка ֵעט
Особливий ְמיּוָחד Олівець ִעיָּפרֹון

Лист (паперу) ַדף
Кожен ָּכל ֶאָחד Мистецтво אֹוָמנּות
Багато רֵּבה ַה Математика ָמֵתָמִטיָקה
Але ֲאָבל Музика מּוִזיָקה
Англійська мова ַאנגִלית Спорт סּפֹורט
Українська мова אּוקָרִאיִנית Прогулянка ִטיּול

לּוַח ַהִׁשיעּוִרים

Вчить לֹוֵמד Дошка לּוַח
Співає ָשׁר Час זַמן
Я ֲאִני Предмет ִמקצֹוַע
Ти (ж.р.) ַאת Іврит ִעבִרית
Ти (ч.р.) ַאָתה Арифметика ֶחׁשּבֹון
Він הּוא Геометрія ֵגאֹוֶמטִרָיה
Вона יא ִה Природа ֶטַבע
Ми ֲאַנחנּו Науки ַמָדִעים
Ви (ч.р.) ַאֶתם Суспільство ֶחבָרה
Ви (ж.р.) ַאֶתן Танок ִריקּוד

Єврейська культура ַתרּבּות ְיהּוִדית
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Хороший טֹוב Хала ַחָלה
Хороша טֹוָבה Фінік ָתָמר
Красивий ָיֶפה Шофар (баранячий 

ріг)
ׁשֹוָפר

Красива ָיָפה Гранат ִרימֹון
Солодкий ָמתֹוק Яблуко ַתּפּוַח
Солодка ְמתּוָקה Побажання ּבָרָכה
Радісний ָׂשֵמַח Рош а-шана (свято) ֹראׁש ַהָשָׁנה
Радісна ׂשֵמָחה

Радісного свята! ֵמַח ַחג ֹשָ
Весь ָּכל Хорошого року! ָשָׁנה טֹוָבה!
Усі ּכּוָלם Солодкого року! ָשָׁנה ְמתּוָקה

ַחג ַהסּוּכֹות
Будує ּבֹוֶנה Курінь на свято 

Сукот
סּוָּכה

Приходить ָּבא Прикраси ִקיׁשּוִטים
Сидить יֹוֵׁשב Дім ַּבִית
Їсть אֹוֵכל Школа ֵּבִית ֶסֶפר

Синагога ֵּבִית ְּכֶנֶסת
Біля ְלַיד Запах יַח ֵר

Смак ַטַעם
Чотири רָבָעה ֲע Лулав לּוָלב
Сім ִׁשבָעה Мирт ֲהַדס

Етрог ֶאתרֹוג
Сім днів ִׁשבָעה ָיִמים День יֹום

ִשׁבָעה ָיִמים ֶשׁל ַהָשׁבּוַע
Дитячий садок ַגן Тиждень ָשׁבּוַע
Говорить אֹוֵמר Неділя יֹום ִראׁשֹון

Понеділок יֹום ֵׁשִני
Сьогодні ַהיֹום Вівторок יֹום ׁשִליִשׁי
Вчора ֶאתמֹול Середа יֹום ְרִביִעי
Завтра ָמָחר Четвер יֹום ֲחִמיִשׁי
Перед ִלפֵני П’ятниця יֹום ִשׁיִשׁי
Після ַאֲחֵרי Шабат (Субота) ַׁשָּבת

יֹום ָוַליָלה
Сніданок ֲארּוַחת ּבֹוֶקר Ранок ּבֹוֶקר
Обід ֲארּוַחת צֹוֳהַרִיים Полудень צֹוֳהַרִיים
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СЛОВНИК ִמילֹון

ְּבִׂשמָחה ִעבִרית לֹומִדים
Читає קֹוֵרא День народження יֹום הּוֶלֶדת
Робить ה עֹוֹשֶ Подарунок ַמָתָנה

Малюнок ִציּור
Моє ім’я ׁשִמי Книга ֵסֶפר
Є ֵיׁש Оповідання ִסיּפּור
У мене ֵיׁש ִלי Вірш / пісня ִשׁיר
Чийсь ֶשׁל Гра ָחק ִמֹשְ
Мій ֶׁשִלי Учень ַתלִמיד
З ִעם Учениця ַתלִמיָדה
Також ַגם Брат ָאח
Великий ָגדֹול Сестра ָאחֹות
Маленький ָקָטן  Друг ָחֵבר

עֹונֹות ַהָשָׁנה
Пора עֹוָנה Дощ ֶגֶׁשם  
Рік ָׁשָנה Вітер רּוַח
Пори року עֹונֹות ַהָשָׁנה Хмара ָעָנן 

Повітря ֲאִוויר
Малює ְמַצֵייר Літо ַקִיץ
Грається ְמַשֵֹחק Осінь ְסָתיו
Йде הֹוֵלך Зима חֹוֶרף
Любить אֹוֵהב Весна ָאִביב

Сонце ֶשֶׁמׁש
Немає ֵאין Квітка ֶּפַרח
Жарко ַחם Дерево ֵעץ
Тепло ָחִמים Листя ָעֶלה
Холодно ַקר Море ָים
Прохолодно ָקִריר Гора ַהר
Милий יב ָחִב Свято ַחג
Надворі ַּבחּוץ Місяць חֹוֶדׁש
Коли ָמַתי? Листопад  ַׁשֶלֶכת

ֹראׁש ַהָשָׁנה
Пише ּכֹוֵתב  Свічка ֵנר
Хоче רֹוֶצה Риба ָדג

Мед דַבׁש
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ָמה אֹוכִלים ַּבַחִגים?

סּופָגִניֹות ַמָצה אֹוזֵני ָהָמן

ֵּפרֹות ַתּפּוַח ִּבדַבׁש אֹוכִלים ְּבסּוָּכה

– ָמה אֹוכִלים ְּבַחג ַהֲחנּוָּכה?

– ְּבַחג ַהֲחנּוָּכה אֹוכִלים סּופָגִניֹות.

– ֵאיֹפה אֹוכִלים ְּבַחג ַהסּוּכֹות? 

. ..?.. – ְּבַחג ַהסּוּכֹות 

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

ים ַּבַחִגים? ָמה עֹוֹשִ

ּבֹוִנים סּוָּכהקֹורִאים ְמִגיַלת ֶאסֵתר

ֲחִקים ִּבְסִביבֹון אֹומִרים »ָשָׁנה טֹוָבה!«ְמֹשַ

ׁשֹותִלים ֵעִציםִמתַחּפִׂשים

ַמדִליִקים ֵנרֹות ֲחנּוָּכהקֹורִאים ַהָגָדה ֶׁשל ֶּפַסח

ים ְּבַחג ַהֲחנּוָּכה? – ָמה עֹוֹשִ

119– ְּבַחג ַהֲחנּוָּכה ַמדִליִקים ֵנרֹות ַהֲחנּוָּכה.
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ֵאיֶזה ַחג ִלי? ֵאיֶזה ַחג ִלי!

פ ו ר י םפ ס חח נ ו כ ה

ט’’ו ב ש ב טר א ש  ה ש נ הס ו כ ו ת

. ..?.. ..?.. ְוֵיׁש ַגם ַחג ַה  ..?.. ְּבחֹוֶדׁש ִתׁשֵרי ֵיׁש ַחג 

. ..?.. ְּבחֹוֶדׁש ִּכסֵלו ֲאַנחנּו חֹוְגִגים ֶאת ַחג ַה

. ..?..  ..?.. ׁשָבט ֵיׁש ַחג ַהֵעִצים – ַחג  ְּבחֹוֶדׁש 

 . ..?.. ֵמַח – ַחג ַה  ְּבחֹוֶדׁש ֲאָדר ָּבא ַחג ֹשָ

. ..?.. ְּבחֹוֶדׁש ִניָסן ֲאַנחנּו חֹוְגִגים ֶאת ַחג ַהַמצֹות – ַחג 

ס ו כ ו ת
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ַהְיהּוִדים ָיצאּו ִמִמצַרִים. ֵהם ָהלכּו ְוָהלכּו ְוָבאּו ַלָים. 

ַהִמצִרים ָרדפּו ַאֲחֵרי ַהְיהּוִדים. 

ַהְיהּוִדים ָראּו ֶאת ַהִמצִרים ּוָפֲחדּו ְמאֹוד.

ֲאָבל... ַהֵׁשם ָעָׂשה ֵנס ְוָקַרע ֶאת ַהָים.

ַהְיהּוִדים ָעברּו ֶאת ַהָים...

ַהְיהּוִדים ָיצאּו ִמִמצַרִים. ּוֵמָאז ֲאַנחנּו ֹלא ֲעָבִדים, 

ֲאַנחנּו ְּבֵני חֹוִרין!

ַהיֹוםִלפֵני ַהרֵּבה  ָׁשִנים
ַהְיהּוִדים ָגרּו ְּבִמצַרִים. 

ֵהם ָעׂשּו ֲעבֹודֹות ָקׁשֹות.

ֵהם ָּבנּו ָעִרים ְלַפרֹעה.

ַהְיהּוִדים ָיצאּו ִמִמצַרִים. 

ֵהם ָהלכּו ְוָהלכּו ּוָבאּו ַלָים.

..?.. ְּבִיֹשָרֵאל. רֹוִני 

..?.. ֵסֶדר ַּבֶחֶדר. רֹוִני 

..?.. סּוָּכה. רֹוִני 

..?.. ְלִטיּול. רֹוִני 

..?.. ְלָים. רֹוִני 

ה / בֹוֶנה / הֹוֵלך / ַגר 117יֹוֵצא / עֹוֹשֶ
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ֲעָבִדים ָהִיינּו, ַעָתה ְּבֵני חֹוִרין

ִלפֵני ַהרֵּבה ָׁשִנים ָגרּו ַהְיהּוִדים 

ְּבִמצַרִים. 

ֵהם ָהיּו ֲעָבִדים. ֵהם ָעׂשּו 

ֲעבֹודֹות ָקׁשֹות. ֵהם ָּבנּו ָעִרים 

ְלַפרֹעה ֶמֶלך ִמצַרִים.

ָאַמר: ְוָאז ָּבא מֶשׁה ַרֵּבנּו ְלַפרֹעה ְו

ַהֵׁשם אֹוֵמר: "ַׁשַלח ֶאת ַעִמי ְוַיַעבדּוִני!" 

ֲאָבל ַּפרֹעה ֹלא ִהסִּכים!

ְוָאז ָשַׁלח ַהֵׁשם ֶעֶׂשר 

ַמּכֹות ָקׁשֹות ַעל 

ִמצַרִים. ָּפַחד ַּפרֹעה 

ְוִהסִּכים.

ָאַמר ֹמֶשׁה ַרֵּבנּו ַלְיהּוִדים: 

ֲאַנחנּו יֹוצִאים ִמִמצַרִים ַמֵהר. 

ֵאין ְזַמן ַלֲעׂשֹות ֶלֶחם. 

ֲאַנחנּו עֹוִׂשים ַמצֹות.
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ָחֵמץ ּוַמצֹות

רֹוִני: ַּבֶּפַסח ֹלא אֹוכִלים ֶלֶחם. אֹוכִלים ַרק ַמָצה.

ִּגיל: ַגם ַלחָמִניֹות ֹלא אֹוכִלים?

רֹוִני: ֵּכן, ַלחָמִניֹות ֵהן ָחֵמץ. ַּבֶּפַסח ֹלא אֹוכִלים ַלחָמִניֹות.

ִּגיל: ּוָמה אֹוכִלים? ִּפיָצה? 

רֹוִני: ֹלא, ַגם ִּפיָצה ֹלא אֹוכִלים. ַגם ִּפיָצה ָחֵמץ. 

ִרָּנה: ֵיׁש עֹוד עּוִגיֹות ַּבִמטָּבח. ַגם ֵהן ָחֵמץ?

רֹוִני: ֵּכן, ַגם עּוִגיֹות ָחֵמץ. ַּבֶּפַסח אֹוכִלים ַרק ַמָצה.

ֵליל ַהֵסֶדר

ְּבַחג ַהֶּפַסח עֹוִׂשים ֵסֶדר ֶּפַסח. 

ָּכל ַהִמׁשָּפָחה יֹוֶׁשֶבת ְלַיד ַהׁשּולָחן. ּכּוָלם אֹוכִלים ַמצֹות 

ְוקֹורִאים ֶאת ַהַהָגָדה ֶׁשל ֶּפַסח. ִגיל 

ׁשֹוֵאל ַהרֵּבה ְׁשֵאלֹות, ְוַאָּבא ְמַסֵּפר 

ֶאת ַהִסיּפּור ַעל ְיִציַאת ִמצַרִים. 

הּוא ְמַסֵּפר:  ִלפֵני ַהרֵּבה ָׁשִנים 

ָהִיינּו ֲעָבִדים ְּבִמצַרִים. 

115ְוַהֵׁשם ָעָׂשה ִניִסים ָלַעם ַהְיהּוִדי...
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ָסלֹון

ֵאיֶזה ַחג ִלי? ֵאיֶזה ַחג ִלי!

 חֹוֶדׁש ִניָסן

ֵאיֶזה ַחג חֹוְגִגים ְּבחֹוֶדׁש ִניָסן?

ח. ַחג ֶּפַס

ים ְּבַחג ַהֶּפַסח? ָמה עֹוִשֹ

ָמה אֹוכִלים ְּבַחג ַהֶּפַסח?

ָמה קֹורִאים ְּבַחג ַהֶּפַסח?

ֶּפַסח

רֹוִני ְמַסֵּפר: 

ַחג ַהֶּפַסח ָּבא ְּבחֹוֶדׁש ִניָסן.

 ִלפֵני ַחג ַהֶּפַסח ֲאַנחנּו ְמַסדִרים ֶאת 

ָּכל ַהַּבִית. 

ֲאִני ְמַסֵדר ֶאת ַהֶחֶדר ֶׁשִלי: ֶאת ַהסָפִרים 

ַעל ַהׁשּולָחן ְוֶאת ַהּבָגִדים ָּבָארֹון.

ֲאִני עֹוֵזר ְלַאָּבא, ַוֲאַנחנּו ְמַסדִרים ֶאת 

ַהָסלֹון. 

 ִריָנה עֹוֶזֶרת ְלִאיָמא. ֵהן ְמַסדרֹות ֶאת 

ַהִמטָּבח. 

ַגם ִגיל עֹוֵזר ְלכּוָלם.

טָּבח ִמ

ֶחֶדר
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ֵאיך ֲאַנחנּו יֹודִעים ֶשָּׁבא ָאִביב?

ּכַלבַלב

ִמי קֹוֵרא? ֲאַנחנּו קֹורִאים!

רֹוִאים ְוקֹורִאים

ָאִביב

ּכּוָלם

ִציּפֹור

ֵעִצים

ָחתּול

ָעִלים

ּפָרִחים

ֵמִבין

יֹוֵדַע

יַח ֵר

דבֹוָרה

הֹוֵלך

אֹוֵמר

ֶשֶׁמׁש

יֹוִפי!

ּכַלבַלב

אֹוֵמר

Упізнай слова з 
одного погляду!
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ַאֶתם ְמַסּפִרים ֶאת ַהִסיּפּור

ִמי אֹוֵמר ֶאת ַהִמיִלים?

ּכַלבַלב

ָחתּול

דבֹוָרה

ִציּפֹור

"ִציף-ִציף-ִציף! ָאִביב! ָאִביב!"

"ֲאִני ֹלא ֵמִבין"

"ָאִביב הּוא ֶשֶׁמׁש ַחָמה"

"ָאִביב הּוא ַהרֵּבה ּפָרִחים ַּבִגיָנה"

"רֹוִני הֹוֵלך ְלַטֵייל. ְוהּוא ֹלא לֹוֵבׁש ְמִעיל"

"ָאִביב הּוא ָאִביב"

"ַהב-ַהב-ַהב! ַעכָשׁיו ֲאִני ֵמִבין"

ָמה ַהֵסֶדר ַהָנכֹון?

ִעם ִמי ְמַדֵּבר ַהּכַלבַלב?    ●

ָמה הּוא ֹלא ֵמִבין?     ●

ֵאיך הּוא ֵמִבין ֶשָׁהָאִביב ָּבא?  ●
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ַהּכַלבַלב ָרץ ַלֶחֶדר.

– ָחתּול! ָחתּול! – אֹוֵמר ַהּכַלבַלב. 

– ַאָתה יֹוֵדַע ָמה הּוא ָאִביב? 

– ּכּוָלם יֹודִעים ָמה הּוא ָאִביב. 

– אֹוֵמר ֶהָחתּול. – ָאִביב הּוא ָאִביב.

– ֵאיך ַאָתה יֹוֵדַע ֶשָּׁבא ָאִביב? 

– ִהיָנה, רֹוִני הֹוֵלך ְלַטֵייל, – אֹוֵמר 

ֶהָחתּול. – ְוהּוא ֹלא לֹוֵבׁש ְמִעיל. 

– רֹוִני הֹוֵלך ְלַטֵייל? ַגם ֲאִני רֹוֶצה!!

רֹוִני ְוַהּכַלבַלב הֹולִכים ְלַטֵייל. ַּבחּוץ ָנִעים, 

ַהֶשֶׁמׁש ַחָמה, ַהִציּפֹוִרים ָשׁרֹות. 

ִּפתאֹום... ָמה ֶזה? הּוא ַמרִגיׁש ֶאת ָהֵריַח 

ֶשׁל ַהּפָרִחים, ְוֶשׁל ָהֲאָדָמה ַהַחָמה, ְוֶשׁל 

ֶהָעִלים ַעל ָהֵעִצים... ֵאיֶזה ֵריַח!!!

– ַהב-ַהב-ַהב! ַעכָשׁיו ֲאִני ֵמִבין! ַעכָשׁיו 

ֲאִני יֹוֵדַע ָמה הּוא ָאִביב! ָהָאִביב ָּבא! ֵאיֶזה 

יֹוִפי!

ֲאִני יֹוֵדַע ָמה הּוא ָאִביב! ָהָאִביב ָּבא! ֵאיֶזה 

 Випиши з тексту ●יֹוִפי!
словосполучення, які 
допомагають описати весну. 

● Пиши грамотно й охайно!111
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ָהֵריַח ֶשׁל ָאִביב

 ַהּכַלבַלב יֹוֵשׁב ְלַיד ַהַחלֹון. הּוא רֹוֶאה 

ִציּפֹור קַטָנה ַעל ָהֵעץ.

ַהִציּפֹור ְמַצפֶצֶפת: 

 – ִציף-ִציף-ִציף! ָאִביב! ָאִביב!

 ָהָאִביב ָּבא! ֵאיֶזה יֹוִפי! 

–  ִמי הּוא ָאִביב? – ׁשֹוֵאל ַהּכַלבַלב.

– ֶזה ֹלא "ִמי הּוא?", ֶזה "ָמה הּוא?" 

– טֹוב, ָמה הּוא ָאִביב? 

 – ָאִביב הּוא... נּו, ָאִביב הּוא ָאִביב! ָּבָאִביב ֹלא 

ַקר ְוֹלא ַחם, ֵאין ֶשֶׁלג. ָאִביב הּוא ֶשֶׁמׁש ַחָמה... ַאָתה ֵמִבין?

– ֹלא, ֲאִני ֹלא ֵמִבין, – אֹוֵמר ַהּכַלבַלב.

ַהּכַלבַלב רֹוֶאה דבֹוָרה ְלַיד ַהַחלֹון. 

– דבֹוָרה! דבֹוָרה! – אֹוֵמר ַהּכַלבַלב.

– ַאת יֹוַדַעת ָמה הּוא ָאִביב? 

– ָאִביב הּוא ָאִביב, – ְמַזמֶזֶמת ַהדבֹוָרה. –

ָאִביב הּוא ַהרֵּבה ּפָרִחים ַּבִגיָנה, ָעִלים ַעל 

ָהֵעִצים...

ֲאִני ֹלא ֵמִבין

● Знайдіть у тексті описи весни. Прочитайте їх.
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ִמי יֹוֵדַע ָמה הּוא ָאִביב?

..?.. ָמה הּוא ָאִביב. ִריָנה יֹוַדַעת ָמה הּוא ָאִביב. רֹוִני 

..?.. ָמה הּוא ָאִביב. ..?.. ָמה הּוא ָאִביב.  ִמיָכל  ַטל 

..?.. ָמה הּוא ָאִביב.   ..?.. ָמה הּוא ָאִביב.  ִניר  ִמיָרה 

ּכּוָלם יֹודִעים ָמה הּוא ָאִביב!

ִמי אֹוֵמר "ָהָאִביב ָּבא!"?

..?.. "ֵאיֶזה יֹוִפי!". ִריָנה אֹוֶמֶרת "ָהָאִביב ָּבא!". רֹוִני 

..?.. "ָהָאִביב ָּבא!". ..?.. "ָשׁלֹום!". ִמיָרה  ִניר 

..?.. "ֵאיֶזה יֹוִפי!". ..?.. "ּבֹוֶקר טֹוב!". ִמיַכל  ַטל 

ּכּוָלם אֹומִרים "ָהָאִביב ָּבא "?

ִמי ׁשֹוֵאל "ָמה ֶזה?"

..?.. "ָמה ֶזה?".   ִמיָרה ׁשֹוֶאֶלת "ִמי ֶזה?". ַטל 

..?.. "ִמי ֶזה?". ..?.. "ָמה ֶזה?". ִניר  רֹוִני 

..?.. "ֵאיֹפה ַאת?". ..?.. "ִמי ַאָתה?". ָתָמר  ִריָנה 

ּכּוָלם שֹוֲאִלים "ָמה ֶזה?"

ִמי הֹוֵלך ְלַטֵייל?

..?.. ְלַטֵייל. ..?.. ְלַטֵייל. ִריָנה הֹוֶלֶכת ְלַטֵייל. ִגיל  רֹוִני 

..?.. ְלַטֵייל. ּכּוָלם הֹולִכים ְלַטֵייל. ַהּכַלבַלב 

● Випишіть із тексту у зошит що кажуть Ріна, Роні та Міхаль, 
коли приходить весна.109
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ָאִביב

ָאִביב ָּבא. ֵאיֶזה יֹוִפי!

ָמה הּוא ָאִביב? ֵאיך יֹודִעים ֶשָּׁבא ָאִביב?

ָּבָאִביב ֹלא ַקר ְוֹלא ַחם.  

ָאִביב הּוא ֶשֶׁמׁש ַחָמה. 

ָאִביב הּוא ַהרֵּבה ּפָרִחים ַּבִגיָנה ְוָעִלים ַעל ָהֵעִצים. 

ָּבָאִביב ֵאין ֶשֶׁלג, יֹוֵרד ֶגֶשׁם ַחִמים ְוָנִעים. 

ָּבָאִביב ַהּכֹול ָחִביב.

ָמה ֶזה?

● Подивіться на малюнки та поставте один одному запитання. Дайте 
правильні відповіді.

ַאת יֹוַדַעת ָמה ֶזה? ַאָתה יֹוֵדַע ָמה ֶזה?

ֶזה / ֹזאת
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 ַּבמּוֵזאֹון

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.

1
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יָמה ַמסִּכים / ַמסִּכ

." ..?.. ֶאסֵתר אֹוֶמֶרת: " ֲאִני 

." ..?.. ַאֲחׁשוֵורֹוׁש אֹוֵמר: "ֲאִני 

ַהַתלִמיִדים אֹומִרים: "ֲאַנחנּו ַמסִּכיִמים".

ֵמַח / ֹשֵמָחה ֹשָ

ֵמַח. ֶאסֵתר ֹשֵמָחה. ָמרְדַכי ֹשָ

. ..?.. . ִגיל  ..?.. . ִריָנה  ..?.. רֹוִני 

. ..?.. . ִמיַכל  ..?.. . ַטל  ..?.. ִמיָרה 

ָּכל ַהְיהּוִדים ֹשֵמִחים.

ַמקִשׁיב / ַמקִשׁיָבה

 ַאֲחׁשוֵורֹוׁש ַמקִשׁיב ְלָהָמן. ֶאסֵתר ַמקִשׁיָבה 

ְלָמרְדַכי. 

..?.. ְלרֹוִני. ..?.. ְלִאיָמא. ִגיל  ..?.. ְלַאָּבא. רֹוִני  ִריָנה 

..?.. ַלמֹוָרה.  ..?.. ַלמֹוָרה. ִמיָרה  ..?.. ַלמֹוָרה. ִאיָלן  ִניר 

ַּכל ָהַתלִמיִדים ַמקִשׁיִבים ַלמֹוָרה.

ַמזִמין / ַמזִמיָנה

זִמין ֶאת ּכּוָלם ְלִמׁשֶתה.  ַאֲחׁשוֵורֹוׁש ַמ

יָנה ֶאת ָהָמן ְלִמׁשֶתה. זִמ ֶאסֵתר ַמ

..?.. ֲחֵבִרים ַלְמִסיָּבה. ..?.. ֲחֵבִרים ַלְמִסיָּבה. ִמיַכל  רֹוִני 

ינִים ֶאת ּכּוָלם ְלַטיֵיל. זִמ ַהְיָלִדים ַמ

105
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ּוָמה עֹוָׂשה ֶאסֵתר ַהַמלָּכה? 

ִהיא ַמזִמיָנה ֶאת ַהֶמֶלך ַאֲחׁשוֵורֹוׁש ְלִמׁשֶתה.

ִהיא ַמזִמיָנה ַגם ֶאת ָהָמן.

ֵמַח. הּוא ׁשֹוֵאל: ַּבִמׁשֶתה ַאֲחׁשוֵורֹוׁש ֹשָ

– ָמה ַאת רֹוָצה, ֶאסֵתר? ָּכל ָמה ֶׁשַהַמלָּכה ֶשִׁלי רֹוָצה, ֲאִני 

נֹוֵתן ָלה!

– ִאיׁש ֶאָחד רֹוֶצה ַלֲהרֹוג ֶאת ָּכל ָהַעם ֶשִׁלי ְוֶאת ָּכל ַהִמׁשָּפָחה 

ֶשִׁלי. – אֹוֶמֶרת ֶאְסֵתר. 

– ִמי הּוא ָהִאיׁש ַהֶזה? – ׁשֹוֵאל ַהֶמֶלך?

– ֶזה ָהָמן! הּוא רֹוֶצה ַלֲהרֹוג ֶאת ָּכל ַהְיהּוִדים. ֲאָבל ַגם ֲאִני 

ְיהּוִדיָיה.

ַהֶמֶלך ַאֲחׁשוֵורֹוׁש ּכֹוֵעס ְואֹוֵמר ַלֲהרֹוג ֶאת ָהָמן. 

ְוֵמַעכָׁשיו ֵיׁש ַלְיהּוִדים ַחג ָגדֹול ַּביֹום ַהֶזה – ַחג ּפּוִרים.

ֵמַח /ּכֹוֵעס / ּפֹוֵחד   ֹשָ

..?.. ָמרְדַכי  ..?.. ..?.. ַאֲחׁשוֵורֹוׁש  ָהָמן  ַאֲחׁשוֵורֹוׁש  104
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ְוָאז ֲאִני, ָמרְדַכי ַהְיהּוִדי, ָּבא ְלֶאסֵתר ַהַמלָּכה ְואֹוֵמר:

– ֶאסֵתר! ִאיׁש ַרע ָהָמן רֹוֶצה ַלֲהרֹוג ֶאת ָּכל ַהְיהּוִדים. ְוַהֶמֶלך 

ַמסִּכים! ָּכל ַהְיהּוִדים ּפֹוֲחִדים. ֵהם ְמַבקִשׁים ֵמַהַמלָּכה ְלַדֵבר 

ִעם ַהֶמֶלך ַאֲחׁשוֵורֹוׁש.

– ַגם ֲאִני ּפֹוֶחֶדת, – אֹוֶמֶרת 

ֶאסֵתר. – ַהֶמֶלך ּכֹוֵעס. הּוא 

ָיכֹול ַלֲהרֹוג ַגם ֶאת ַהַמלָּכה. 

– ַאת ָתִמיד עֹוֶזֶרת ַלְיהּוִדים! 

– ֲאִני אֹוֵמר ְלֶאסֵתר. – ַהֶמֶלך 

אֹוֵהב ֶאת ַהַמלָּכה.

– ֲאִני ַמסִּכיַמה ְלַדֵבר ִעם 

ַהֶמֶלך, – אֹוֶמֶרת ֶאסֵתר.

. ..?.. ַוׁשִתי  ַאֲחׁשוֵורֹוׁש כֹוֵעס.    

ֵהם כֹוֲעִסים.

..?.. ֶאסֵתר  ָמרְדַכי פֹוֵחד.    

..?.. 103ָּכל ַהְיהּוִדים 
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ָּבִעיר ׁשֹוָשׁן ָגר ַגם ָהָמן – ִאיׁש ָחׁשּוב ָּבַארמֹון ֶשׁל ַהֶמֶלך. 

ָהָמן ִאיׁש ַרע ְמאֹוד, הּוא ׂשֹוֵנא ְיהּוִדים. 

יֹום ֶאָחד ָּבא ָהָמן ָלַארמֹון ֶשׁל ַהֶמֶלך ַאֲחׁשוֵורֹוׁש ְואֹוֵמר ַלֶמֶלך: 

– ֵיׁש ַעם ֶאָחד, ְוהּוא ֹלא ּכמֹו ָּכל ָהַעִמים – ָהַעם ַהְיהּוִדי. 

ַהרֵּבה ְיהּוִדים ָגִרים ָּבִעיר ׁשֹוָשׁן. ֵהם ֹלא אֹוֲהִבים ֶאת ַהֶמֶלך. 

ֲאִני רֹוֶצה ַלֲהרֹוג ֶאת ָּכל 

ַהְיהּוִדים.

ַהֶמֶלך ַאֲחׁשוֵורֹוׁש אֹוֵהב 

ֶאת ָהָמן. הּוא ַמקִשׁיב ְלָהָמן 

ְואֹוֵמר: 

– ֲאִני ַמסִּכים!

ַאֲחׁשוֵורֹוׁש / ָהָמן

..?.. ַמזִמין ֶאת ּכּוָלם ַלִמׁשֶתה.	. 

..?.. ִאיׁש ַרע ְמאֹוד. 2. 

..?.. ׂשֹוֵנא ְיהּוִדים.3. 

..?.. ְמַחֵּפׂש ַמלָּכה ֲחָדָשׁה.4. 

..?.. רֹוֶצה ַלֲהרֹוג ֶאת ָּכל ַהְיהּוִדים.	. 

..?.. אֹוֵמר "ֲאִני ַמסִּכים!"	.  102
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-	-

ַהֶמֶלך ַאֲחׁשוֵורֹוׁש ָגר ָּבִעיר ׁשֹוָשׁן. 

ֵיׁש לֹו ֶּכֶתר ַעל ָהֹראׁש. 

ֵיׁש לֹו ַארמֹון ָגדֹול. ֵיׁש לֹו 

 ִאיָשׁה – ַוׁשִתי ַהַמלָּכה. 

יֹום ֶאָחד ַהֶמֶלך אֹוֵמר:

– ַהיֹום ֲאִני עֹוֶׂשה ִמׁשֶתה 

ָגדֹול. ֲאִני ַמזִמין ֶאת ּכּוָלם ָלַארמֹון ֶשִׁלי. ָּכל ַהֲחֵבִרים ֶשִׁלי ֹּפה. 

יֹפה ַוׁשִתי? ֲאִני ַמזִמין ֶאת ַוׁשִתי ַלִמׁשֶתה! ְוֵא

– ֹלא! – אֹוֶמֶרת ַוׁשִתי. – ֲאִני ֹלא רֹוָצה ָלבֹוא ַלִמׁשֶתה! 

– ִהיא ֹלא רֹוָצה? – ּכֹוֵעס ַהֶמֶלך. – ָאז ֵמַעכָשׁיו ִהיא ֹלא 

ַמלָּכה. ֲאִני רֹוֶצה ַמלָּכה ֲחָדָשׁה.

ִמׁשֶתה

ַאֲחׁשוֵורֹוׁש ְמַחֵּפׂש ַמלָּכה ֲחָדָשׁה. ִּפתאֹום הּוא רֹוֶאה ֶאת 

ֶאסֵתר ַהְיהּוִדיָיה. ִהיא ָיָפה, ִהיא ֲחָכָמה. 

ַהֶמֶלך ַאֲחׁשוֵורֹוׁש אֹוֵמר ְלֶאסֵתר: 

– ֵמַעכָשׁיו ַאת ַהַמלָּכה ַהֲחָדָשׁה!

ַעכָשׁיו ַוׁשִתי ֹלא ַמלָּכה.

ֵאין ָלה  ַעל ָהֹראׁש.

. ..?.. ָלה  

..?..  ָיָפה.  ..?..
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ְמִגיַלת ֶאסֵתר

ָשׁלֹום! ֲאִני ָמרְדַכי. ֲאִני ְיהּוִדי ֵמָהִעיר ׁשֹוָשׁן. 

 ֵיׁש ִלי ּבָגִדים ְּבֶצַבע תֵכֶלת – ַהַמָתָנה ֶשׁל 

ַאֲחׁשוֵורֹוׁש ַהֶמֶלך.

ֲאִני ַהדֹוד ֶשׁל ֶאסֵתר!

ִמי ִהיא ֶאסֵתר? 

ִהיא ָמלָּכה! 

ַאֶתם רֹוִצים 

 ִלׁשמֹוַע ִסיּפּור 

ַעל ֶאסֵתר 

ַהַמלָּכה? 

טֹוב! ֲאִני ְמַסֵּפר:

ֶזה ַאֲחׁשוֵורֹוׁש. הּוא ֶמֶלך.

ֵיׁש לֹו   ַעל ָהֹראׁש.

..?..  ָגדֹול  ..?..

ֹזאת ַוׁשִתי. ִהיא ַמלָּכה.

 ַעל ָהֹראׁש.
 

ֵיׁש ָלה 

..?..  ָיָפה.  ..?..

ֶמֶלך 

ַמלָּכה 

ֶּכֶתר 

ַארמֹון 
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ים ְּבַחג ּפּוִרים? ָמה עֹוִשֹ

ַחג ּפּוִרים הּוא ַחג ָגדֹול ְוָׂשֵמַח.

ְּבַחג ּפּוִרים קֹורִאים ֶאת ְמִגיַלת ֶאסֵתר. 

ֶזה ִסיּפּור ַעל ַהַמלָּכה ֶאסֵתר ְוַעל ַהֶמֶלך ַאֲחׁשוֵורֹוׁש, ַעל ָמרְדַכי 

ַהְיהּוִדי ְוַעל ָהִאיׁש ָהַרע ָהָמן. ֶזה ִסיּפּור ִעם סֹוף טֹוב. 

ָמה עֹוד עֹוִׂשים ְּבַחג ּפּוִרים? ִמתַחּפִׂשים!!

רֹוִני ִמתַחֵּפׂש ְלַאֲחׁשוֵורֹוׁש ַהֶמֶלך. 

ִמיָרה ִמתַחֶּפֶׂשת ְלֶאסֵתר ַהַמלָּכה. 

..?.. ַלדֹוד ֶשָׁלה ָמרְדַכי. ַטל 

..?.. ְלַוׁשִתי ַהַמלָּכה.  ִמיַכל 

..?.. ָלִאיׁש ָהַרע ָהָמן. ִאיָלן 

ּפּוִרים
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ֵאיֶזה ַחג ִלי? ֵאיֶזה ַחג ִלי!

חֹוֶדׁש ֲאָדר
ִתֵריׁש / ֶחוׁשןָו / ִּכסוֵל

תֵב / ׁשטָב / רֲאָד  ֵט

יִאָיר / ִסיוָון ָסןִני / 

ַתזּומ / בָא  / ֱאּולל

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

ְּבחֹוֶדׁש ֲאָדר

ֵמַח –  ֵיׁשׁ ַחג ֹשָ

ַחג ּפּוִרים.

ים ְּבַחג ּפּוִרים? ָמה עֹוִשֹ

ָמה קֹורִאים ְּבַחג ּפּוִרים? 

ָלָמה ְּבַחג ּפּוִרים אֹוכִלים 

אֹוזֵני ָהָמןאֹוזֵני ָהָמן?
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ָּברּוך ְוַהֶּכֶלב ַהָנמּוך

ֵזה ָּברּוך. הּוא ִאיׁש ָנמּוך.

ִאיׁש ָנמּוך ְּבְמִעיל ָארֹוך,

ְלָּברּוך ֵיׁש ֶּכֶלב ָנמּוך, 

ֶּכֶלב ָנמּוך ְוָארֹוך. 

ָלֶּכֶלב ֵאין ְמִעיל, 

ֲאָבל ֵיׁש לֹו ָצִעיף ָארֹוך.

ָּברּוך הֹוֵלך ְוַגם ַהֶּכֶלב הֹוֵלך

ִּברחֹוב ָגדֹול ְוָארֹוך.

ּוְלָאן ֵהם הֹולִכים?  

ָנמּוך / נְמּוָכהֲאַנחנּו ֹלא יֹודִעים.
..?.. , ִאיָשׁה  ..?.. ִאיׁש 

 ..?.. , ֶדֶלת  ..?.. ַּבִית 

..?.. , ׁשּולָחן  ..?.. ִמיָטה 

ָארֹוך / ֲארּוָּכה
..?.. , ַּכלָּבה  ..?.. ֶּכֶלב 

..?.. , ַאָגָדה  ..?.. ִסיּפּור 

..?.. , ְמִעיל  ..?.. מָלה  ֹשִ
● Доповни словосполучення відповідними словами та запиши їх у 

зошит. 
● Пиши грамотно, красиво й охайно!97
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ִמיַכל ְוַהּכַלבַלב

ָמה ָנכֹון? ּוָמה ֹלא ָנכֹון?

	. ַהּכַלבַלב ָחָכם. ָנכֹון

2. ַהּכַלבַלב לֹוֵבׁש ִמכָנַסִיים.

3. ַהּכַלבַלב לֹוֵבׁש ּכָפפֹות.

ֵחק ְּבַּכדּור ָּכחֹול. 4. ַהּכַלבַלב ְמֹשַ

	. ַהּכַלבַלב ּכֹוֵתב ִמכָתב.

	. ַהּכַלבַלב אֹוֵכל סּוָּכריָיה.

7. ַהּכַלבַלב אֹוֵהב ֶאת ִמיַכל.

	. ִמיַכל לֹוֶבֶשׁת ּכָפפֹות.

2. ִמיַכל לֹוֶבֶשׁת ִמכָנַסִיים. 

3. ִמיַכל ּכֹוֶתֶבת ִמכָתב.

ֶחֶקת ִעם ַהּכַלבַלב. 4. ִמיַכל ְמֹשַ

	. ִמיַכל אֹוֶכֶלת סּוָּכִריָיה.

	. ִמיַכל ֲחָכָמה. ָנכֹון

7. ִמיַכל אֹוֶהֶבת ֶאת ַהּכַלבַלב.

● Випиши у зошит правильні 
твердження. 

● Перевір себе! Пиши красиво й охайно! 96
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Зверни увагу! 
Ця літера може позначати два 

звуки: [X] = כ та [K]  = ּכ

ַשֶׁלֶכת סּוָּכה ִמכָנַסִיים ַּכד

ִּכיָתה ּבָרָכה ֲחנּוָּכה אֹוֶכל

ַּכדּור ַעכָשׁיו ִמכָתב יֵסא ִּכ

ָחָכם סּוָּכריָיה ּכַלבַלב ָנכֹון

● 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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ּכַלבַלב

ַמָזל טֹוב! ַהפָתָעה!!

ִהיֵנה, ַאָתה ֹּפה! ַהיֹום יֹום הּוֶלֶדת

ִמי ָחֵסר? ים ֵהם ְמַחּפֹשִ

ִמי קֹוֵרא? ֲאַנחנּו קֹורִאים!

רֹוִאים ְוקֹורִאים

ַהפָתָעה

ּכּוָלם

יֹום

ַּכדּור

ּבּוָּבה

ַמחֵשׁב

ֵּבין

ׁשּולָחן

ַעל

ִציּור

ִשׁיר

ַמָתָנה

עּוָגה

יָּבה ְמִס

יָטה ִמ

ּכַלבַלב

עּוָגה

Упізнай слова з 
одного погляду!
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ֵאיֹפה ֶהָחתּול? ֵאיֹפה ַהּכַלבַלב?

ַהּכַלבַלב ַתַחת ַהשּולָחן

● Уважно роздивіться малюнки та дайте відповіді на запитання. Вам 
допоможуть такі слова:

ְּב... / ַעל / ַתַחת / ֵּבין / ֵמֲאחֹוֵרי
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ים ְוֵהם ַמקִשׁיִבים, ְו..... ֵהם ְמַחּפֹשִ

ָּבה!!! ִהיֵנה ִאיָלן!'' 

ָּבה!!! ִהיֵנה ִניר!'' 

ָּבה!!! ִהיֵנה ִמיַכל!'' 

ָּבה!!! ִהיֵנה ָתָמר!'' 

''ַעכָשׁיו ֲאַנחנּו ִתׁשָעה, 

– אֹוֵמר רֹוִני. 

– ִמיֶשׁהּו ָחֵסר... ִמי ָחֵסר?''

ִּפתאֹום ֵהם ׁשֹומִעים:

''ֲאִני! ֲאִני! ֲאִני ָחֵסר!!'' 

"ִגיל? ֵאיֹפה ַאָתה? ָאה, ִהיֵנה, ַאָתה ֹּפה...

אֹוי, ְוֵאיֹפה ַהעּוָגה?..." 

ִמי ָּבא ְליֹום ַההּוֶלֶדת ֶשׁל רֹוִני?  ●

ֲחִקים?  ● ְּבָמה הְיָלִדים ְמֹשַ

ִמי ָאַכל ֵאת ַהעּוָגה?  ●

● Пограйся з друзями в цю гру. Спілкуйся мовою іврит!
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רֹוני הֹוֵלך ְלַחֵּפֹש. 

הּוא ְמַחֵּפֹש ָּבָארֹון. הּוא ְמַחֵּפֹש ַעל ָהָארֹון ְוַתַחת ָהָארֹון ְו...

ָּבה!!! " ִהיֵנה, ַאָתה ֹּפה, ַטל!'' – אֹוֵמר רֹוני. – ''ַעכָשׁיו ֲאַנחנּו 

ׁשַנִיים!'' 

ים ַמֲאחֹוֵרי  ַהְיָלִדים הֹולִכים ְלַחֵּפֹש, ּכּוָלם ְּבַיַחד. ֵהם ְמַחּפֹשִ

ים  ַהְמִעיִלים, ַתַחת ַהׁשּולָחן, ֵּבין ַהִּכיסאֹות. ֵהם ְמַחּפֹשִ

ים. ּוְמַחּפֹשִ

ים ֵמֲאחֹוֵרי ַהִווילֹונֹות,  ֵהם הֹולִכים ְלַחֵּפֹש ַיַחד. ֵהם ְמַחּפֹשִ

ַתַחת ַהִמיָטה ְוַגם ֵמֲאחֹוֵרי ַהִמיָטה. 

ים ְוֵהם ַמקִשׁיִבים ְו.... ֵהם ְמַחּפֹשִ

ָּבה!!! '' ִהיֵנה ִריָנה!'' 

יֵאל!''  ָּבה!!! " ִהיֵנה ָדִנ

ָּבה!!! " ִהיֵנה ִמיָרה!''

''ַעכָשׁיו ֲאַנחנּו ֲחִמיָשׁה'', אֹוֶמֶרת ִריָנה.
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ַעל

ַתַחת ְּב

ֵמֲאחֹוֵרי ֵּבין

ֵחק ַמחּבֹוִאים? ִמי רֹוֶצה ְלֹשַ

ְּביֹום הּוֶלֶדת רֹוִני ַמזִמין ֲחֵבִרים ְלְמִסיָּבה. ֵאיזֹו ְמִסיָּבה ָיָפה! 

ַהֲחֵבִרים נֹותִנים ְלרֹוִני ַהרֵּבה ַמָתנֹות. ּכּוָלם ׂשֵמִחים. 

ֲחִקים ִעם  ֲחִקים ַיַחד, ָׁשִרים ְורֹוקִדים. ַגם ִריָנה ְוִגיל ְמֹשַ ֵהם ְמֹשַ

ּכּוָלם. 

ְוָאז ִניר ׁשֹוֵאל: 

ֵחק ַמחּבֹוִאים?" "ִמי רֹוֶצה ְלֹשַ

ֵחק!"  "ֲאִני!" "ֲאִני!" "ֲאִני רֹוֶצה ְלֹשַ

ּכּוָלם ָרִצים ְלִהתַחֵּבא. רֹוני סֹוֵפר:

''ַאַחת, ׁשַתִיים, ָשׁלֹוש, ַארַּבע, ָחֵמׁש..., ֵשׁׁש, ֶשַׁבע..., ׁשמֹוֶנה... 

ֵתַשׁע ְו....ֶעֶׂשר!  ֲאִני הֹוֵלך ְלַחֵּפֹש!'' – אֹוֵמר רֹוני.
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ׁשֹוקֹוָלד ִמּפַלסֵטִליָנה

ְועּוגֹות ְועּוִגיֹות,

סּוָּכִריֹות ִמּפַלסֵטִליָנה

ַוֲאִפילּו ַמָתנֹות.

ִּכי ַהּבּוָּבה ֶשִׁלי ֲעִדיָנה

ִהיא ַרק ּבּוָּבה ִמּפַלסֵטִליָנה.

ִריָנה ְמַסֶּפֶרת:

ַלּבּוָּבה ֶשִׁלי ֵיׁש יֹום הּוֶלֶדת. ֲאִני עֹוָשֹה ָלה ַהפָתָעה. 

..?.. ִמּפַלסֵטִליָנה.  , ְו ..?..  , ..?..  , ..?.. ֲאִני עֹוָשֹה ָלה 

..?.. ִמּפַלסֵטִליָנה.  ֲאִני נֹוֶתֶנת ָלה 

 "! ..?..  ..?.. ֲאִני אֹוֶמֶרת ָלה "

." ..?..  ..?..  ..?.. ֲאִני ָשָׁרה ָלה ִשׁיר "

● Яке побажання говорять у день народження? Запиши.
● Пиши грамотно, красиво й охайно!89
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ְלִריָנה ֵיׁש ּבּוָּבה ֲחָדָשׁה. 

ה ַלּבּוָּבה ַהפָתָעה. ִהיא עֹוֹשָ

ֵאיך קֹורִאים ַלּבּוָּבה?     ●

ה ַלּבּוָּבה?  ● ֵאיזֹו ַהפָתָעה ִריָנה עֹוֹשָ

יֹום הּוֶלֶדת ִמּפַלסֵטִליָנה
לפי הׁשיר ׁשל לאה נאור

ַהּבּוָּבה ֲעִדיָנה ַּבת ֲחִצי ָשָׁעה,

ַלּבּוָּבה ֲעִדיָנה ֵהַכנִתי ַהפָתָעה:

יֹום הּוֶלֶדת ַלּבּוָּבה ֲעִדיָנה

ֶשּׁכּולֹו ָעׂשּוי ִמּפַלסֵטִליָנה.

ָּכל ָדָבר ִמּפַלסֵטִליָנה,

ַהִקירֹות, ַהׁשּולָחנֹות,

ַהִקיׁשּוִטים ִמּפַלסֵטִליָנה

ַוֲאִפילּו ַמָתנֹות,

ְוָהמֹון ָהמֹון אֹורִחים ִמּפַלסֵטִליָנה

ְמִביִאים ַהרֵּבה ּפָרִחים ִמּפַלסֵטִליָנה.

ַהּבּוָּבה ֲעִדיָנה ַּבת ֲחִצי ָשָׁעה,

ַלּבּוָּבה ֲעִדיָנה ֵהַכנִתי ַהפָתָעה:

יֹום הּוֶלֶדת ַלּבּוָּבה ֲעִדיָנה

ֶשּׁכּולֹו ָעׂשּוי ִמּפַלסֵטִליָנה. 88
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ַהיֹום יֹום הּוֶלֶדת

ַהיֹום יֹום הּוֶלֶדת

ַהיֹום יֹום הּוֶלֶדת ְלרֹוִני.

ַחג לֹו ָׂשֵמַח, ְוֵזר לֹו ּפֹוֵרַח,

ַהיֹום יֹום הּוֶלֶדת ְלרֹוִני

ִגיל: ָמה ַסָּבא נֹוֵתן ְלרֹוִני ְּבַמָתָנה?

. ..?.. ַאָּבא: ַסָּבא נֹוֵתן לֹו 

ִגיל: ָמה ַסבָתא נֹוֶתֶנת ְלרֹוִני?

. ..?.. ַאָּבא: ַסבָתא נֹוֶתֶנת לֹו 

ִגיל:  ָמה ִריָנה נֹוֶתֶנת ְלרֹוִני?

. ..?.. ַאָּבא: ִריָנה נֹוֶתֶנת לֹו 

ִגיל: ָמה ַאָּבא ְוִאיָמא נֹותִנים ְלרֹוִני?

. ..?.. ַאָּבא: ֲאַנחנּו נֹותִנים לֹו 

ִגיל: ְוָמה ַאָתה נֹוֵתן ִלי?

סּוָּכִריֹות / ַּכדּור / ֵטֵלפֹון / ֵסֶפר / ַמחֵשׁב / ּבּוָּבה / ּפָרִחים / ִמׂשָחק 

ֵאיזֹו ַמָתָנה ַאָתה נֹוֵתן ְלרֹוִני?     ●

87ֵאיזֹו ַמָתָנה ַאָתה רֹוֶצה ְליֹום ַההּוֶלֶדת?  ●
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ַהפָתָעה! יֹום הּוֶלֶדת

ֵמַח?   ● ָלָמה רֹוִני ֹשָ

ָמה ּכּוָלם אֹומִרים?  ●

רֹוִני ָּבא ַהַּביָתה ִמֵּבית ַהֵסֶפר. 

ִאיָמא ְוַאָּבא אֹומִרים: "ַהפָתָעה!!"

ָּכל ַהִמׁשָּפָחה ַּבַּבית. ַעל ַהִקירֹות ֵיׁש ִקיׁשּוִטים. 

ַעל ַהׁשּולָחן ֵיׁש עּוָגה גדֹוָלה ִעם ֵנרֹות ְוַגם ַהרֵּבה סּוָּכִריֹות. 

ּכּוָלם ׂשֵמִחים. ּכּוָלם ְמָברִכים ֶאת רֹוִני. 

ּכּוָלם אֹומִרים ְלרֹוִני "ַמָזל טֹוב!" 

ּכּוָלם ָשִׁרים ְלרֹוִני "ַהיֹום יֹום הּוֶלֶדת" 

ת ֶשׁל רֹוִני!! ָלָמה? ִּכי ַהיֹום יֹום ַההּוֶלֶדַ

ּכּוָלם נֹותִנים ְלרֹוִני ַמָתנֹות. 

 ַסָּבא נֹוֵתן ְלרֹוִני ַּכדּור. ִריָנה נֹוֶתֶנת ְלרֹוִני 

ִציּור. ִאיָמא ְוַאָּבא נֹותִנים ְלרֹוִני ַמחֵשׁב. 

ְוַסבָתא...  ָמה ַסבָתא נֹוֶתֶנת ְלרֹוִני?

ּכַלבַלב!!!
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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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ַּבמּוֵזאֹון

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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● Уважно роздивись малюнки та спробуй їх розшифрувати. 

ּכדּוֵרי ֶשֶׁלג / ֵנרֹות ַשּבת /  ּבית ֵסֶפר / ֹראׁש ַהָשָׁנה / ֲארּוַחת ּבֹוֶקר / ִאיׁש ֶשֶׁלג

יום
ָּבת ׁשַק +

+
+

+
+
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סִמיכּות

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

ֶעֶרב ַשָּׁבתֶעֶרב + ַשָּׁבת

מָלה + ַשָּׁבת מַלת ַשָּׁבתֹשִ ֹשִ

ִשׁיֵרי ַשָּׁבתִשׁיִרים + ַשָּׁבת

עּוגֹות ַשָּׁבתעּוגֹות + ַשָּׁבת

ׁשלֹום ַשָּׁבת

ַשָּבת ָשלֹום!
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ֶעֶרב ַשָּׁבת

ְּביֹום ִשׁיִשׁי ָּבֶעֶרב ֲאַנחנּו ְמַקּבִלים ֶאת ַהַשָּׁבת.

מָלה ָיָפה – ּכּוָלם לֹובִשׁים ּבָגִדים ָיִפים. ִריָנה לֹוֶבֶשׁת ֹשִ

מַלת ַשָּׁבת.  ֹשִ

ֲאִני לֹוֵבׁש ִמכָנַסִיים ָיִפים ְוחּולָצה ְלָבָנה. 

ַגם ִגיל לֹוֵבׁש ּבָגִדים ָיִפים. 

ִאיָמא ַמדִליָקה ֵנרֹות – 

ֵנרֹות ַשָּׁבת.

ּכּוָלם אֹומִרים: "ַשָּׁבת ָשׁלֹום!"

ָּכל ַהִמׁשָּפָחה יֹוֶשֶׁבת ַיַחד ְלַיד ַהׁשּולָחן. 

ַעל ַהׁשּולָחן ֵיׁש ׁשֵתי ַחלֹות וַיִין. 

ַאָּבא ְמַקֵדׁש ַעל ַהַיִין. ֲאַנחנּו אֹוכִלים 

ֲארּוָחה טֹוָבה – ֲארּוַחת ַשָּׁבת.

ֲאַנחנּו ַגם ָשִׁרים ִשׁיִרים ָיִפים – 

ִשׁיֵרי ַשָּׁבת. 

ֲאַנחנּו ׂשֵמִחים. ֲאַנחנּו אֹוֲהִבים 

ֶעֶרב ַשָּׁבת.

ִאיָמא ַמדִליָקה 
ֵנרֹות ַשָּׁבת

ַאָּבא ְמַקֵדׁש 
ַעל ַהַיִין

● Знайдіть у тексті словосполучення зі словом Шабат.
● Випишіть їх у зошит.
● Будьте уважними! 
● Пишіть грамотно, красиво й охайно!81
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ַקָּבַלת ַשָּׁבת.

ִמי ְמַקֵּבל, ִמי ְמַקֵּבל,

ִמי ְמַקֵּבל ַשָּׁבת?

ַסבָתא ְוַסָּבא, ִאיָמא ְוַאָּבא,

דֹוד ְודֹוָדה, ֵּבן ּוַבת.

ָשִׁרים, ְמָברִכים,

אֹוכִלים, ּוׂשֵמִחים,

עֹוִשׂים ַקָּבַלת ַשָּׁבת.
לפי הׁשיר ׁשל ִמיִריק ְׂשִניר

ַׁשָּבת ָׁשלֹום!

ִמי ְמַקֵבל ַשָּׁבת?     ●

ים ְּבֶעֶרב ַשָּׁבת?   ● ָמה עֹוֹשִ

ָמה אֹומִרים ְּבֶעֶרב ַשָּׁבת?  ●
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ִגיל: רֹוִני, ֵאיֶזה יֹום ַהיֹום?

רֹוִני: יֹום ִשׁיִשׁי.

ִגיל: ֹלא יֹום ֲחִמיִשׁי? ְוֹלא יֹום ְרִביִעי?

רֹוִני: ֹלא. ַהיֹום יֹום ִשׁיִשׁי. ְוָמָחר ַשָּׁבת.

ִגיל: ָאז ָמָחר ֲאִני ֹלא הֹוֵלך ַלַגן! 

רֹוִני: ָנכֹון.

ִגיל: ְוַהיֹום ְמַקּבִלים ֶאת ַהַשָּׁבת ְואֹוכִלים ַחלֹות?

רֹוִני: ָנכֹון. ֲאָבל קֹוֶדם ִמתַרֲחִצים ְולֹובִשׁים ּבָגִדים ָיִפים. 

ִגיל: יֹוִפי!

ָמה רֹוִני לֹוֵבׁש?  ●

ָמה ִריָנה לֹוֶבֶשׁת?  ●

ָמה ִגיל לֹוֵבׁש?  ●

ם ַעל ַהׁשּולָחן?  ● ָמה רֹוִני ֹשָ

ָמה ַעל ַהׁשּולָחן?  ● ָמה ִריָנה ֹשָ

ם ַעל ַהׁשּולָחן?  ● ָמה ִגיל ֹשָ

ָמה ֵיׁש ַעל ַהׁשּולָחן?  ●

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

ִגיל ָׂשם ַעל ַהׁשּולָחן ּפָרִחים.
● Пишіть грамотно, красиво й охайно!
● Перевірте один одного.79
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ַשָּׁבת

ַהיֹום יֹום ִשׁיִשׁי. 

ַהיֹום יֹום ִשׁיִשׁי. 

ָמָחר ַשָּׁבת, ָמָחר ַשָּׁבת,

ַשָּׁבת ְמנּוָחה.

ַהיֹום ּכּוָלם עֹובִדים.

ַהיֹום ּכּוָלם עֹובִדים.

ָמָחר ַשָּׁבת, ָמָחר ַשָּׁבת,

ַשָּׁבת ְמנּוָחה.

רֹוִני ְמַסֵּפר:

ַהיֹום יֹום ִשׁיִשׁי. ָמָחר ַשָּׁבת. 

ַּבַשָּׁבת ֹלא לֹומִדים ְוֹלא עֹובִדים. 

ָמָחר ִאיָמא ְוַאָּבא ֹלא הֹולִכים ָלֲעבֹוָדה. 

ָמָחר ֲאִני ְוִריָנה ֹלא הֹולִכים ְלֵבית ַהֵסֶפר. 

ָמָחר ִגיל ֹלא הֹוֵלך ַלַגן. 

ַּבַשָּׁבת ֲאַנחנּו ַּבַּבִית. יֹום ַשָּׁבת הּוא יֹום ְמנּוָחה.

ים ַהיֹום? ְוָמה עֹוֹשִ

ְמַקּבִלים ֶאת ַהַשָּׁבת.
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ַהִציּפֹור ָעָפה ְויֹוֶשֶׁבת ַעל ָעָנף ֶשׁל ׁשֵקִדיָיה קַטָנה.

ּבֹוֶקר טֹוב, ִציּפֹור, – אֹוֶמֶרת ַהׁשֵקִדיָיה. 

– ָלָמה ַאת ָּכל-ָּכך ֹשֵמָחה ַהיֹום?

– ַאת ֹלא יֹוַדַעת? – ְמַצפֶצֶפת ַהִציּפֹור. – ַהיֹום ַחג. ַחג ָיֶפה 
ְלָכל ַהִגיָנה.

– ֵאיֶזה ַחג ַהיֹום?

– ַחג ט"ּו ִּבׁשָבט. ֶזה ַחג ֶשׁל ָּכל ָהֵעִצים. ַחג ט"ּו ִּבׁשָבט ָׂשֵמַח ָלך!

– ֵאיֶזה יֹוִפי! – אֹוֶמֶרת ַהׁשֵקִדיָיה. – ַהיֹום ַחג. 

מָלה ֶנֱהֶדֶרת  מָלה ָיָפה. ֵיׁש ִלי ֹשִ ֲאִני רֹוָצה ִללּבֹוׁש ֹשִ

ֶשׁל ּפָרִחים ְלָבִנים. 

ַהׁשֵקִדיָיה ּפֹוַרַחת ַּבִגיָנה. 

ּכּוָלם ִמסַתּכִלים ַּבׁשֵקִדיָיה ְואֹומִרים: 

ֵמַח! ַחג ט"ּו ִּבׁשָבט ֹשָ

ׁשֵקִדיָיה / ִציּפֹור /דבֹוָרה /  ּפָרִחים

..?..  ְמַצפֶצֶפת "ִציף ִציף ִציף". ַה

מָלה ְלָבָנה. ..?..  לֹוֶבֶשׁת ֹשִ ַה

..?..  ֲאדּוִמים, ְצהּוִּבים, ּכחּוִלים. ַה

..?..  ְמַזמֶזֶמת "זּום זּום זּום". ַה
● Запиши у зошит два речення на вибір.
● Пиши грамотно, красиво й охайно!
● Перевір себе.77
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 ַהׁשֵקִדיָיה לֹוֶבֶשׁת 
ִׂשמָלה ְלָבָנה

ּבֹוֶקר ַּבִגיָנה. ַהֶשֶׁמׁש זֹוַרַחת.

ִציּפֹור קַטָנה ְמַצפֶצֶפת ַּבִגיָנה.

– ִציף ִציף ִציף, – ְמַצפֶצֶפת ַהִציּפֹור. 

– ֵאיֶזה יֹום ָיֶפה! 

ֵאיֶזה ַחג ָׂשֵמַח ַהיֹום! 

ִהיא ָעָפה ַלּפָרִחים.

– ִציף ִציף ִציף, – ְמַצפֶצֶפת ַהִציּפֹור. 

– ּבֹוֶקר טֹוב, ּפָרִחים! ַחג ט"ּו ִּבׁשָבט ָׂשֵמַח! 

ַּכָמה ָיִפים ַאֶתם ַהיֹום! ֲאדּוִמים, ְצהּוִּבים, ּכחּוִלים.

– תֹוָדה ָרָּבה, – אֹומרִים ַהּפָרִחים. – ַחג ָׂשֵמַח ַגם ָלך!

ָּבָאה דבֹוָרה ְויֹוֶשֶׁבת ַעל ֶּפַרח.

ִציף ִציף ִציף, – ְמַצפֶצֶפת ַהִציּפֹור. 

– ּבֹוֶקר טֹוב, דבֹוָרה! ַחג ט"ּו ִּבׁשָבט ָׂשֵמַח! 

זּום זּום זּום, – ְמַזמֶזֶמת ַהדבֹוָרה. 

– ַחג ָׂשֵמַח ַגם ָלך!

זּום זּום זּום, – ְמַזמֶזֶמת ַהדבֹוָרה. 

– ַחג ָׂשֵמַח ַגם ָלך!
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ֵאיֶזה ַחג ִלי? ֵאיֶזה ַחג ִלי!

ט''ּו ִּבׁשָבט

ִגיָנה ִלי, ִגיָנה ִלי, ִגיָנה ִלי ֲחִביָבה!

ָּכל ֶצַמח ָּבה צֹוֵמַח,

ָּכל ֶּפַרח ָּבה ּפֹוֵרַח,

ִגיָנה ִלי, ִגיָנה ִלי, ִגיָנה ִלי ֲחִביָבה!

ִגיָנה ִלי, ִגיָנה ִלי, ִגיָנה ִלי ֲחִביָבה!

ִציּפֹור ָּבה ְמַצפֶצֶפת,

דבֹוָרה ָּבה ִמיץ אֹוֶסֶפת,

ִגיָנה ִלי, ִגיָנה ִלי, ִגיָנה ִלי ֲחִביָבה!
לוין קיפניס

ַהִגיָנה ֶשִׁלי

ִריָנה ְמַסֶּפֶרת:

ֹזאת ַהִגיָנה ֶשִׁלי. ָמה ֵיׁש ַּבִגיָנה?

ֵיׁש ָּבה ַהרֵּבה ּפָרִחים. ֵהם ֲאדּוִמים, ְצהּוִּבים, ּכחּוִלים. 

ֵיׁש ָּבה ַגם ֵעִצים ְירּוִקים. 

ַּבִגיָנה ֵיׁש ִציּפֹוִרים ּודבֹוִרים. 

ַּבִגיָנה ֶשִׁלי ֵיׁש ֵעץ ָקָטן – ׁשֵקִדיָיה. 

ַהׁשֵקִדיָיה פֹוַרַחת. 

ַלׁשֵקִדיָיה ֵיׁש ּפָרִחים ְלָבִנים ְוָיִפים.

ָמה ֵיׁש ַּבִגיָנה?  ●
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חֹוֶדׁש ׁשָבט

● Пригадай назви місяців 
єврейського календаря. Деякі 
з місяців помінялися місцями. 
Знайди їх. Запиши у зошит назви 
місяців в правильному порядку. 

ִּכסֵלו, ֶחׁשָוון, ִתׁשֵרי, ֵטֵבת, 

יָסן, ֲאָדר, ִאיָיר,  ׁשָבט, ִנ

ִסיוָון, ַתמּוז, ֱאלּול, ָאב

ׁשָבט ְּבחֹוֶדׁש 

ֵיׁשׁ ַחג  ָיֶפה – 

ַחג ט''ּו ִּבׁשָבט. 

ֶזה ַחג ֶשׁל ָּכל ָהֵעִצים.

ט''ּו ִּבׁשָבט הּוא "ֹראׁש ַהָׁשָנה" ֶׁשל ֵעִצים. 

ָמה עֹוִׂשים ְּבַחג ט''ו ִּבׁשָבט?

ְּבִיׂשָרֵאל ְּבַחג ט''ו ִּבׁשָבט ׁשֹותִלים ֵעִצים. 

ּוָמה אֹוכִלים ְּבַחג ט''ו ִּבׁשָבט?

אֹוכִלים ֵּפירֹות ִמן ָהֵעִצים: ִרימֹוִנים, תָמִרים, ֲעָנִבים, ְתֵאִנים...אֹוכִלים ֵּפירֹות ִמן ָהֵעִצים: ִרימֹוִנים, תָמִרים, ֲעָנִבים, ְתֵאִנים...
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לֹוֵבׁש / לֹוֶבֶשׁת
רֹוִני לֹוֵבׁש ִמכָנַסִיים.	. 

מָלה ֲחָדָשׁה.2.  ..?.. ֹשִ ִריָנה 

..?.. ְמִעיל.3.  ִגיל 

..?.. סֶווֶדר ָּכחֹול.4.  ַאָּבא 

..?.. חּולָצה ָיָפה.	.  ִאיָמא 

נֹוֵעל / נֹוֶעֶלת
..?.. ַמָגַפִיים. ..?.. ַמָגַפִיים ְוַגם ִריָנה  ַּבחֹוֶרף רֹוִני 

..?.. ַסנָדִלים. ..?.. ַסנָדִלים ְוַגם ִריָנה  ַּבַקִיץ רֹוִני 

ָמה רֹוִני לֹוֵבׁש?  ●

ָמה ִריָנה לֹוֶבֶשׁת?  ●

ָמה ִגיל לֹוֵבׁש?   ●

יו  ● ָמה ָהעֹוָנה ַעכָשֹ

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

סֶווֶדר מָלה ֹשִ ִמכָנַסִיים

חּולָצה ְמִעיל ָצִעיף 

ַמָגַפִיים ַסנָדִלים ּכָפפֹות

ָמה לֹובִׁשים ַּבחֹוֶרף? ●

"ִאיׁש ֶשֶׁלג"

ִאיׁש ֶשֶׁלג לֹוֵבש סֶווֶדר ָּכחֹול,

זּוג ּכָפפֹות, ִמכָנַסִיים.

ִאיׁש ֶשֶׁלג רֹוֶצה ַהּכֹול, ַהּכֹול:

ְמִעיל, ָצִעיף, ַמָגַפִיים.

ַקר!

ָמה לֹוֵבׁש ִאיׁש ֶשֶׁלג? ָמה הּוא רֹוֶצה?  ●

● 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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ִאיׁש / ַּכדּוֵרי ֶשֶׁלג / ַקר / סִקי / ֶשֶׁלג

..?.. ַּבחּוץ. 	.  ַּבחֹוֶרף 

 .2. ..?.. ים  ַהְיָלִדים עֹוֹשִ

 .3. ..?.. ֲחִקים ְּב ַהְיָלִדים ְמֹשַ

 .4. ..?.. יֹוֵרד 

..?.. ֶשֶׁלג.	.  ים  ַהְיָלִדים עֹוֹשִ

● Вибери одне з речень і спробуй показати його без слів. 
Хай твої друзі вгадають, яке речення ти вибрав. 

ַהיֹום יֹוֵרד ֶשֶׁלג! ֶזה ָיֶפה.

קָצת ַקר, ֲאָבל ָנִעים.

ַגם ְּבִיֹשָרֵאל ֵיׁש ֶשֶׁלג ַּבחֹוֶרף?

ָּכל-ָּכך ַהרֵּבה ֶשֶׁלג?! ַקר ַּבחּוץ?

ְּבִיֹשָרֵאל ַּבחֹוֶרף יֹוֵרד ֶגֶשׁם. 

ִלפָעִמים יֹוֵרד ַגם ֶשֶׁלג,

ֲאָבל ֹלא ְּבָכל ָמקֹום ְּבִיֹשָרֵאל.

ַּבחֹוֶרף 
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ַּבחּוץ ַקר. ֵאין ָעִלים ְוֵאין ּפָרִחים.

יֹוֵרד ֶשֶׁלג. ַהּכֹול ָלָבן. 

ֶשֶׁלג ַעל ָהֲאָדָמה, ֶשֶׁלג ַעל ֵעִצים, ֶשֶׁלג ַעל ָּבִתים.

ים ִאיׁש ֶשֶׁלג.  ֲחִקים ְּבַכדּוֵרי ֶשֶׁלג, עֹוֹשִ ים סִקי, ְמֹשַ ַהְיָלִדים עֹוֹשִ

ָמה ָהעֹוָנה ַעכָשׁיו?

ִאיׁש ֶשֶׁלג ַּכדּוֵרי ֶשֶׁלג  ֶשֶׁלג 

ִריָנה ְמַצֶייֶרת חֹוֶרף. ָמה ֵיׁש ַּבִציּוִרים?   ●
ֵאיֶזה ִציּור ָנכֹון? ֵאיֶזה ִציּור ֹלא ָנכֹון?   

חֹוֶרף
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ְּבֵתיָאבֹון! ּבֹוֶקר טֹוב!

ֲאִני ָרֵעב! ֲארּוַחת ּבֹוֶקר

ֲאִני רֹוֶצה ִהיֵנה ֶלֶחם

ִמי קֹוֵרא? ֲאַנחנּו קֹורִאים!

רֹוִאים ְוקֹורִאים

ָסָלט

טֹוב

ֵּביָצה

ַאָגס

ֶלֶחם

ַאָתה

ָחָלב

ָאָנָנס

ָדג

ָתָמר

גִביָנה

עּוָגה

ֲאִני

ַחָלה

ַּבָנָנה

ַתּפּוז

ֲאִני

ַחָלה

Упізнай слова з 
одного погляду!

68

61



ִגיל ָּבא ַלׁשּולָחן

ִגיל: ִאיָמא, ֲאִני ָרֵעב!

ִאיָמא: ֵיׁש ָסָלט ַעל ַהׁשֹולָחן. ַאָתה רֹוֶצה ָסָלט?

ִגיל: ֹלא, ֲאִני ֹלא רֹוֶצה ָסָלט. ֵיׁש גִביָנה ְוֶלֶחם?

ִאיָמא: ִהיֵנה ֶלֶחם ְוִהיֵנה גִביָנה. ַאָתה רֹוֶצה ֶלֶחם ִעם גִביָנה?

ִגיל: ֹלא, ֲאִני ֹלא אֹוֵהב גִביָנה ְצהּוָּבה. ֵיׁש ֵּביָצה?

ִאיָמא: ֵּכן, ִהיֵנה ֵּביִצים. ַאָתה רֹוֶצה ֵּביָצה?

ִגיל: ֹלא. ֲאִני ֹלא רֹוֶצה ֵּביָצה! 

ִאיָמא: ָאז ָמה ַאָתה רֹוֶצה?

מָּבה. ִגיל: ֲאִני רֹוֶצה ַּב

● Пограйте в парах. Один загадує, що він хоче, а другий має вгадати, 
пропонуючи різні смаколики.

– ֲאִני ָרֵעב! 

? ..?.. – ַאָתה רֹוֶצה 

 . ..?.. – ֲאִני ֹלא רֹוֶצה 

– ֲאִני ְרֵעָבה!  

? ..?.. – ַאת רֹוָצה   

– ֵּכן. תֹוָדה ַרָּבה!  67
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ֲארּוַחת ּבֹוֶקר

ִאיָמא: רֹוִני, ּבֹוֶקר טֹוב! ָמה ַאָתה רֹוֶצה?

רֹוִני: ֶיׁש ָסָלט? ֲאִני רֹוֶצה ָסָלט ְוֶלֶחם ִעם גִביָנה.

ִאיָמא: ִריָנה, ָמה ַאת רֹוָצה?

ִריָנה: ֲאִני רֹוָצה גִביָנה ְלָבָנה ְוַלחָמִניָיה.

ִאיָמא: ַאת רֹוָצה קָצת ָסָלט?

ִריָנה: ֹלא. ֲאִני ֹלא רֹוָצה ָסָלט. 

ִאיָמא: ְּבֵתיָאבֹון!

רֹוִני: תֹוָדה ַרָּבה, ִאיָמא!

ָמה רֹוִני רֹוֶצה? ָמה ִריָנה רֹוָצה? ●

רֹוֶצה / רֹוָצה

רֹוִני רֹו ֶצה ָסָלט ְוֶלֶחם.	. 

ִריָנה רֹו ָצה גִביָנה ְלָבָנה ְוַּבָנָנה.2. 

..?.. עּוָגה ִעם ָחָלב.3.  ִגיל 

..?.. ַלחָמִניָיה ִעם גִביָנה ְצהּוָּבה.4.  ִאיָמא 

..?.. ָדג ִעם ָסָלט.	.  ַאָּבא 

.	

● 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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ּבֹואּו, ּבֹואּו ַלׁשּולָחן

ִּכי ָהאֹוֶכל ּכָבר מּוָכן.

ֵיׁש ָחָלב ְוֵיׁש גִבינֹות,

ֶלֶחם ְוַלחָמִניֹות.

ִמי ָצֵמא? ּוִמי ָרֵעב?

ּבֹוא ֵאֵלינּו. ּבֹוא ְוֵׁשב!

ֵיׁש ַתּפּוַח ְוִרימֹון.

ָמה אֹומִרים? ְּבֵתיָאבֹון!

לפי השיר של לאה נאור  

● 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:

ת ש  ר  ק  צ  פ  ע  ס  נ  מ  ל  כ  י  ט  ח  ז  ו  ה  ד  ג  ב  א 

● А тепер розташуй ці слова за алфавітом і запиши їх у зошит.  
Перевір себе!

ּבֹואּו ּבֹואּו ְּבִריָצה,

ֵיׁש ָסָלט ְוֵיׁשׁ ֵּביָצה

ֵיׁש ַתּפּוז ְוֵיׁש ַאָגס,

ַּבָננֹות ְוָאָנָנס.
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ָסָלט ַלחָמִניָיה ֶלֶחם

ָחָלב ָדג ֵּביָצה

עּוָגה גִביָנה ְצהּוָּבה גִביָנה ְלָבָנה

ָמה ַאָתה אֹוֵהב?     ָמה ַאת אֹוֶהֶבת?   ●  .	

ָמה ַאָתה ֹלא אֹוֵהב?   ָמה ַאת ֹלא אֹוֶהֶבת?  ●  .2

ָמה ֵיׁש ַעל ַהׁשּולָחן?

ּבֹואּו ַלׁשּולָחן
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● Відгадай загадки! Тобі допоможуть такі слова: 

ֲחנּוִּכיָיה, ְסִביבֹון, סּופָגִניֹות, ַחג ַהֲחנּוָּכה.

ֵמַח! ֵיׁש ִלי ְסִביבֹון ָחָדׁש!  ַחג ָשֹ

ַמָתָנה ִמַסָּבא ְלַחג ַהֲחנּוָּכה.

ֵאיֹפה ֶזה "ֹּפה"?

 ָנכֹון! ֲאָבל ֲאִני ֹלא ְּבִיֹשָרֵאל.

ַעל ַהְסִביבֹון ֶׁשִלי ֵיׁש נ.ג.ה.ש.

"ֵנס ָגדֹול ָהָיה ָשׁם". ָשׁם, ְּבִיֹשָרֵאל.

ֵאיֶזה יֹוִפי!!

ֲאָבל ָלָמה ָעל ַהְסִביבֹון ֵיׁש ש? 

ַעל ְסִביבֹוִנים ֵיׁש נ.ג.ה.פ. ְוֵאין ש.

"ֵנס ָגדֹול ָהָיה ֹּפה"

ֹּפה, ְּבִיֹשָרֵאל.

ִמי ֲאִני?

ֲאִני ָקָטן. ֲאִני ִמסתֹוֵבב. ֵיׁש ִלי אֹוִתיֹות נ.ג.ה.פ. ִמי ֲאִני?	. 

ֲאִני ָּבא ְּבחֹוֶדׁש ִּכסֵלו. ֲאִני ַחג ָהאֹור. ִמי ֲאִני?2. 

ֲאִני ָיָפה. ֵיׁש ִלי ֵנרֹות. ִמי ֲאִני?3. 

ֲאַנחנּו טֹובֹות. ֲאַנחנּו ְמתּוקֹות. ִמי ֲאַנחנּו?4. 
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● Допоможи Роні та Ріні відшукати слова, які пов’язані з 
Ханукою. Скільки з них ти можеш віднайти?

ְס ה ֹּפ ה ָּכ ּו נ ֲח ַח

ִב ה ָי ָה ל וֹֹ ד ָג ג

י ֵנ ה ָּכ ּו נ ֲח ס ֵנ

ב ס ה ָי ָה ה ָי ָה ס

ֹו ֹּפ ן ֹו ב י ִב ְס ֲח

ן ה ָּכ ּו נ ֲח ָה ָג נ

ל וֹֹ ד ָג ג ַח ָי ד ּו

ן ֹו ב י ִב ְס ה וֹֹ ָּכ

ה ֹּפ ה ָּכ ּו נ ֲח ל ה

ֲחנּוָּכה – 4

ֵנס – 3 ְסִביבֹון – 3 ַחג – 2

ֹּפה – 3 ָהָיה – 4 ל – 3 ָגדֹוֹ
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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  
етно графії та художнього 
промислу.

● Роздивись Ханукійот 
на фото! Знайди на 
них написи івритом і 
спробуй їх прочитати. 

● Що зображено на цих 
Ханукійот?

 ַּבמּוֵזאֹון
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ַהֲחנּוִּכיָיה אֹוֶמֶרת:

ַגם ֲאִני ֲחׁשּוָבה ַּבֲחנּוָּכה. ֲחנּוָּכה ִהיא ַהַחג ֶשִׁלי.

ַּבֲחנּוָּכה ָּכל ָהֲאָנִׁשים ַמדִליִקים ֵנרֹות.

ְוכּוָלם ֹשֵמִחים.

ֲאִני ְמַסֶּפֶרת ְלכּוָלם:  

ֵנס ָגדֹול ָהָיה ִּבירּוָׁשַלִים!

ֵנס ָגדֹול ָהָיה ׁשמֹוָנה ָיִמים!

ַהֵנס ֶשׁל אֹור!

ֲחנּוָּכה ִהיא ַחג ָהאֹור. 

ָהאֹור הּוא ֲהִכי ָחׁשּוב.

ֵּכן, – ּכּוָלם אֹומִרים, – ָהאֹור ֶשׁל ַהֵנרֹות ֲהִכי ָחׁשּוב!

ַהְסִביבֹון אֹוֵמר:

. ..?..  ..?.. ֲאִני ֲהִכי ָחׁשּוב ַּבֲחנּוָּכה. ָּכל ַהְיָלִדים  

ַהֲחנּוִּכיָיה אֹוֶמֶרת:

. ..?..  ..?.. ..?.. ַּבֲחנּוָּכה. ָּכל ָהֲאָנִׁשים  ַגם ֲאִני 

ַהסּופָגִניֹות אֹומרֹות:

. ..?..  ..?.. ..?.. ַּבֲחנּוָּכה. ָּכל ָהֲאָנִׁשים  ֲאַנחנּו ֲהִכי 

59ִמי ֲהִכי ָחׁשּוב ַּבֲחנּוָּכה? ●
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גנ

ִמי ֲהִכי ָחׁשּוב ַּבֲחנּוָּכה?

ָּבא ֶעֶרב ֲחנּוָּכה. 

ֲחנּוִּכיָיה, ְסִביבֹון ְוסּופָגִניֹות יֹוׁשִבים ַעל ַהַחלֹון. 

ַהְסִביבֹון אֹוֵמר:

ֲחנּוָּכה ִהיא ַהַחג ֶשִׁלי. ֲאִני ֲהִכי ָחׁשּוב ַּבֲחנּוָּכה. 

ָּכל ַהְיָלִדים ְמַׂשֲחִקים ַּבְסִביבֹונים. 

ָּכל ַהְיָלִדים אֹוֲהִבים ְסִביבֹונים. 

ֵיׁש ִלי אֹוִתיֹות: נ.ג.ה.פ. 

ֲאִני ְמַסֵּפר ְלכּוָלם: 

 ֵנס ָגדֹול ָהָיה ֹּפה!

ֲאִני ֲהִכי 
ָחׁשּוב!

ַהסּופָגִניֹות אֹומרֹות:

ֲחנּוָּכה ִהיא ַהַחג ֶשָׁלנּו. ֲאַנחנּו

ֲהִכי ֲחׁשּובֹות ַּבֲחנּוָּכה.

ָּכל ָהֲאָנִׁשים ְמִכיִנים סּופָגִניֹות.

ָּכל ָהֲאָנִׁשים אֹוכִלים סּופָגִניֹות. 

ָּכל ָהֲאָנִׁשים אֹוֲהִבים סּופָגִניֹות. 

ֲאַנחנּו ְמַסּפרֹות ְלכּוָלם: 

ֵנס ָגדֹול ָהָיה ְלַּכד ֶשֶׁמן! 58

71



ַחג ַהֲחנּוָּכה

ְּבַחג ַהֲחנּוָּכה  ְמַסּפִרים ִסיּפּוִרים.

ַעל ָמה ַהִסיּפּוִרים? ַעל ַּכד ָקָטן ְוַעל ֵנס ָגדֹול.

..?.. ִסיּפּוִרים. ִמי ְמַסֵּפר ִסיּפּוִרים?  ּכּוָלם 

 ְּבַחג ַהֲחנּוָּכה ַמדִליִקים ֵנרֹות.

ִמי ַמדִליק ֵנרֹות? 

..?.. ֵנרֹות. ְוִאיָמא ַמדִליָקה ֵנרֹות. ַאָּבא 

..?.. ֵנרֹות. ..?.. ֵנרֹות. ִריָנה  רֹוִני 

..?.. ֵנרֹות. ַסָּבא ְוַסבָתא 

ֲחִקים ִּבְסִביבֹון. ְּבַחג ַהֲחנּוָּכה  ְמֹשַ

ֵחק ִּבְסִביבֹון? מי ְמֹשַ

..?.. ִּבְסִביבֹון. ..?.. ִּבְסִביבֹון. ִריָנה  ִגיל 

..?.. ִּבְסִביבֹון. ..?.. ִּבְסִביבֹון. רֹוִני  ָׂשָרה 

..?.. ִּבְסִביבֹון. ָתָמר ְוָדִניֵאל 

ְּבַחג ַהֲחנּוָּכה אֹוכִלים סּופָגִניֹות.

ִמי אֹוֵכל סּופָגִניֹות?

..?.. סּופָגִניֹות. ..?.. סּופָגִניֹות. ִריָנה  רֹוִני 

..?.. סּופָגִניֹות. 57ִאיָמא ְוַאָּבא 
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ֵאיֶזה ַחג ִלי? ֵאיֶזה ַחג ִלי!

חֹוֶדׁש ִּכסֵלו

, ֵטֵבת,  ..?.. ִתׁשֵרי, ֶחׁשוָון, 

יָסן, ִאיָיר,  , ִנ ..?.. ׁשָבט, 

,  ֱאלּול ..?.. ִסיוָון, ַתמּוז 

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

ִּכסֵלו / ָאב / ֲאָדר

ְּבחֹוֶדׁש ִּכסֵלו

ֲאַנחנּו חֹוְגִגים ֶאת ַחג ַהֲחנּוָּכה.

ים ְּבַחג ַהֲחנּוָּכה? ָמה עֹוִשֹ

ַעל ָמה ְמַסּפִרים ְּבַחג ַהֲחנּוָּכה? 

ֲחִקים ְּבַחג ַהֲחנּוָּכה? ְּבָמה ְמֹשַ

ָמה אֹוכִלים ְּבַחג ַהֲחנּוָּכה?
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ָגר אֹו ַהר?

ַעל ָהָהר ָגר ַגָמד. הּוא ָגר ַּבַּבִית ִעם ִגיָנה.

ָהָהר ָגבֹוַה. 

ַהַּבִית ָקָטן ְוָצהֹוב.

ַהִגיָנה ֶנֱהֶדֶרת! 

ַּבִגיָנה ֵיׁש ֵעִצים גבֹוִהים. ֵיׁש ֵעץ ַאָגִסים ְוֵעץ ֱאגֹוִזים.

ַעל ָהֵעִצים ֵיׁש ַהְרֵּבה 

ַאָגִסים ֶוֱאגֹוִזים.

ָהַאָגִסים ֶנֱהָדִרים! 

ָהֱאגֹוִזים ֶנֱהָדִרים!

ַהַגָמד אֹוֵהב ַאָגִסים 

ֶוֱאגֹוִזים. 

ַהַגָמד אֹוֵהב ַגם ְגִליָדה. 

ֲאָבל... ַּבִגיָנה ֵאין ֵעץ 

ְגִליָדה. 

ֶנֱהָדר!

ַהַּבִית ֶנֱהָדר!   ַהִגיָנה ֶנֱהֶדֶרת!

! ..?.. ! ַהִּכיָתה  ..?.. ַהִציּור 

ים! ים! ָהֱאגֹוִזים ֶנֱהָדִר ָהַאָגִסים ֶנֱהָדִר

! ..?.. ! ַהְסָפִרים  ..?.. 55ַהַתְלִמיִדים 
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Вимовляй 
правильно!

הֹו ִה ַה גֹו ִג ַג

הּו ִה ֵה גּו ִג ֵג

Г

ה Ґג

הּוא,  ִהיא,  ַהר ַגן,  ַגם,  ָגר

ַהרֵּבה, ָצהֹוב,  ֶנֱהָדר ִגיָנה,  ַאָגס,  ֱאגֹוז

ָהָהר ֶנֱהָדר. ַהִגיָנה גדֹוָלה.

 
ִגיָנה ר ַהַַ

ֱאגֹוז ַאָגס

ֲאִני ַגָמד

ג אֹו ה
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! ..?.. ! ְּבַבָקָׁשה  ..?.. ְּבַבָקָׁשה 

! ..?.. !ְּבַבָקָׁשה  ..?.. ְּבַבָקָׁשה 

טֹוב ָלַדַעת ִלכתֹוב

ַגם ָלַדַעת ִלקרֹוא ֶזה טֹוב.

ַאֶתם יֹודִעים ַּכָמה טֹוב

ָלַדַעת ִלקרֹוא ְוָלַדַעת ִלכתֹוב?

ֲאִני ָיכֹול ִלכתֹוב ִסיּפור,

ִלקרֹוא ּבֹו ׁשּוב ָוׁשּוב,

ָלַדַעת ָמה ִיהֶיה ַּבסֹוף

ְוֹלא ִלהיֹות ָעצּוב.

ְוִאם ִּפתאֹום ָחֵבר ֶׁשִלי

ׁשֹוֵלַח ִלי ִמכָתב,

ֲאִני יֹוֵׁשב ִלי ְוקֹוֵרא

ָּכל ָמה ֶׁשהּוא ָּכַתב.
לאה נאור
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ָמה ֲאַנחנּו עֹוִשֹים?

ְּבִׁשיעּור ִעבִרית ֲאַנחנּו לֹומִדים.

ְּבִׁשיעּור ִעבִרית ֲאַנחנּו ַמקִׁשיִבים ַלמֹוָרה.

ְּבִׁשיעּור ִעבִרית ֲאַנחנּו קֹורִאים, כֹותִבים, ָשִׁרים.

ָמה ַהמֹוָרה אֹוֶמֶרת?

ַהמֹוָרה אֹוֶמֶרת: ְּבַבָקָׁשה, ִלקרֹוא!

ָמה ֲאַנחנּו עֹוִשֹים? 

קֹורִאים.

ַהמֹוָרה אֹוֶמֶרת: ְּבַבָקָׁשה, ִלכתֹוב!  

ָמה ֲאַנחנּו עֹוִשֹים?   

ּכֹותִבים.  

ַהמֹוָרה אֹוֶמֶרת: ְּבַבָקָׁשה, ָלִׁשיר!

ָמה ֲאַנחנּו עֹוִשֹים? 

ָׁשִרים! ֲאַנחנּו ָשִׁרים ִשׁיִרים. 

ַהמֹוָרה אֹוֶמֶרת: ַתלִמיִדים, ְּבַבָקָׁשה ְלַהקִׁשיב!  

ֲאַנחנּו ַמקִׁשיבים.  

ֲאַנחנּו ַמקִׁשיִבים ְלִׁשיר.  

ֲאַנחנּו ַמקִׁשיִבים ְלִסיּפּור.  

ֲאַנחנּו ַמקִׁשיִבים ַלמֹוָרה.  
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ַהמֹוָרה ׁשֹוֶאֶלת:

– רֹוִני, ֵאיֶזה ִׁשיעּור ַאָתה אֹוֵהב? 

רֹוִני חֹוֵשׁב ְואֹוֵמר:

ֲאִני אֹוֵהב ִשׁיעּור ִעבִרית. 

ְּבִשׁיעּור ִעבִרית ֲאַנחנּו קֹורִאים 

ִסיּפּוִרים, ּכֹותִבים ִסיּפּוִרים, ָשִׁרים 

ִשׁיִרים, חֹוׁשִבים, ְמַצייִרים ְוַגם 

ֲחִקים. ְמֹשַ

● Роні зібрав багато інформації та зробив гарний проєкт.  
Давай спробуємо відтворити цей проєкт!

ַהְּפרֹויֵקט ֶשִׁלי.

"ֵאילּו ִשׁיעּוִרים ֲאַנחנּו אֹוֲהִבים?"

 , ..?.. , ֶאת  ..?.. ֲאִני ׁשֹוֵאל ֶאת 

. ..?.. ..?.. ְוֶאת  ֶאת 

 . ..?.. ַטל אֹוֵהב ִׁשיעּור 

. ..?.. ..?.. ַהַתלִמיִדים  ְּבִׁשיעּור 

 . ..?.. ִמיַכל אֹוֶהֶבת ִׁשיעּור 

. ..?.. ..?.. ַהַתלִמיִדים  ְּבִׁשיעּור 

 . ..?.. יֵאל אֹוֲהִבים ִׁשיעּור  ִאיָלן ְוָדִנ

. ..?.. ..?.. ַהַתלִמיִדים  ְּבִׁשיעּור 
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רֹוִני ׁשֹוֵאל ְשֵׁאלֹות

רֹוִני ׁשֹוֵאל ֶאת ַהֲחֵבִרים ַּבִּכיָתה: 

ֵאיֶזה ִשׁיעּור ַאָתה אֹוֵהב?

ֵאיֶזה ִשׁיעּור ַאת אֹוֶהֶבת? 

 רֹוִני ׁשֹוֵאל ֶאת ַטל: 

– ֵאיֶזה ִׁשיעּור ַאָתה אֹוֵהב?

– ֲאִני אֹוֵהב ִׁשיעּור ָמֵתָמִטיָקה. 

ְּבִׁשיעּור ָמֵתָמִטיָקה ֲאַנחנּו חֹוׁשִבים.

ֲאִני טֹוב ְּבָמֵתָמִטיָקה.

רֹוִני ׁשֹוֵאל ֶאת ִמיַכל: 

– ֵאיֶזה ִשׁיעּור ַאת אֹוֶהֶבת?

– ֲאִני אֹוֶהֶבת ִׁשיעּור אֹוָמנּות. 

ְּבִׁשיעּור אֹוָמנּות ֲאַנחנּו ְמַצייִרים.

ֲאִני ְמַצֶייֶרת ָיֶפה.

רֹוִני ׁשֹוֵאל ֶאת ִאיָלן ְוֶאת ָׂשָרה: 

ֵאיֶזה ִשׁיעּור ַאֶתם אֹוֲהִבים?

– ֲאַנחנּו אֹוֲהִבים ִשׁיעּור סּפֹורט. 

ֲחִקים ַהרֵּבה. ְּבִשׁיעּור סּפֹורט ֲאַנחנּו ְמֹשַ

רֹוִני ׁשֹוֵאל ֶאת ַהֲחֵבִרים ַּבִּכיָתה: 
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● Випиши у зошит спочатку назви уроків,  
які починаються на літеру א, а потім – на літеру מ.

● А тепер запиши назви уроків,  
у яких є літера ע на початку, у середині та в кінці слів.

ָמה רֹוִני לֹוֵמד?

ָמַתי רֹוִני לֹוֵמד ָמֵתָמִטיָקה?

ָמַתי רֹוִני לֹוֵמד ַאנגִלית?

ָמַתי רֹוִני לֹוֵמד ַמחְׁשִבים?

? ..?.. ָמַתי רֹוִני לֹוֵמד 
ָמה רֹוִני לֹוֵמד ְּביֹום ִראׁשֹון?

ָמה הּוא לֹוֵמד ְּביֹום ׁשִליִׁשי?

ָמה הּוא לֹוֵמד ְּביֹום ְרִביִעי?

? ..?.. ָמה הּוא לֹוֵמד ְּביֹום 
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לּוַח ַהִׁשיעּוִרים

ִּכיָתה ג'

יֹום ְרִביִעי יֹום ִראׁשֹון

ִמקצֹוַע זַמן ִמקצֹוַע זַמן

ַמחְׁשִבים 9.		–8.30 ַאנגִלית 9.		–8.30

ִעבִרית 	0.	0–9.2	 ֶחׁשּבֹון 	0.	0–9.2	

ַמָדִעים 		.		–	0.30 ֵגאֹוֶמטִרָייה 		.		–	0.30

ֶחבָרה 	2.		–		.30 ֶטַבע 	2.		–		.30

ִריקּוד 	3.	0–	2.2	 סּפֹורט 	3.	0–	2.2	

יֹום ֲחִמיִׁשי יֹום ֵׁשִני

ִמקצֹוַע זַמן ִמקצֹוַע זַמן

ֶחׁשּבֹון 9.		–8.30 ִעבִרית 9.		–8.30

ֵגאֹוֶמטִרָייה 	0.	0–9.2	 ַאנגִלית 	0.	0–9.2	

ַאנגִלית 		.		–	0.30 ַמָדִעים 		.		–	0.30

ֶטַבע 	2.		–		.30 ֶחבָרה 	2.		–		.30

סּפֹורט 	3.	0–	2.2	 אֹוָמנּות 	3.	0–	2.2	

יֹום ִׁשיִׁשי יֹום ׁשִליִׁשי

ִמקצֹוַע זַמן ִמקצֹוַע זַמן

ִעבִרית 9.		–8.30 ֶחׁשּבֹון 9.		–8.30

ִמפַתח ַהֵלב 	0.	0–9.2	 ֵגאֹוֶמטִרָייה 	0.	0–9.2	

מּוִסיָקה 		.		–	0.30 ֶטַבע 		.		–	0.30

ַתרּבּות ְיהּוִדית 	2.		–		.30 סּפֹורט 	2.		–		.30

ָׁשָּבת ָׁשלֹום!!! 	3.	0–	2.2	
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● Визнач, про кого з дітей йде мова?

ַטלטֹוב ְּבמּוִזיָקה

ִניראֹוֵהב סּפֹורט

ִמיַכל ְוָתָמרטֹוב ְּבָמֵתָמִטיָקה

ִאיָלןְמַציירֹות ָיֶפה

ָׂשָרהּבֹוָנה ִמֹשָחִקים ְּבַמחֵׁשב

ִמיָרהיֹוַדַעת ַאְנְגִלית ְמצּוָין

יֵאלעֹוֵזר ְלכּוָלם ַּבִּכיָתה ָדִנ

ּכּוָלם ְמיּוָחִדים.

רֹוִני ְמיּוָחד. ְוַגם ָׂשָרה ְמיּוֶחֶדת.

. ..?.. ..?.. ְוַגם ִמיָרה  ָדִניֵאל 

. ..?.. ..?.. ְוַגם ִריָנה  ִאיָלן 

. ..?.. ..?.. ְוַגם ִמיַכל ְוָתָמר  ִניר ְוַטל 

● У чому Роні може бути особливим?
● А в чому особливі ти та твої друзі?47
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ָּכל ֶאָחד הּוא ְמיּוָחד

רֹוִני יֹוֵׁשב ְּבִכיָתה ְוחֹוֵׁשב:

ְּבֵבית ַהֵסֶפר ֵיׁש ֲחֵבִרים טֹוִבים,

ְוכּוָלם ְמיּוָחִדים. 

ַטל טֹוב ְּבָמֵתָמִטיָקה. 

ִניר טֹוב ְּבמּוִזיָקה. 

ִמיַכל ְוָתָמר ְמַציירֹות ָיֶפה.

ִאיָלן אֹוֵהב סּפֹורט. 

ָרה יֹוַדַעת ַאנגִלית ְמצּוָין.  ֹשָ

ִמיָרה ּבֹוָנה ִמֹשָחִקים ְּבַמחֵׁשב.

יֵאל עֹוֵזר ְלכּוָלם ַּבִּכיָתה.  ָדִנ

ָּכל ֶאָחד הּוא ְמיּוָחד. 

 אּוַלי ַגם ֲאִני ְמיּוָחד... ֲאָבל ֹלא יֹוֵדַע ְּבָמה.

● У Роні в школі 
є багато 
друзів. Давай 
познайомимося 
з ними! Випиши 
окремо імена 
дівчат та імена 
хлопців.
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ַהרֵּבה, ַהרֵּבה, ַהרֵּבה...

– ַּבִּכיָתה ֵיׁש ִציּור?

. ..?.. – ֵּכן, ַּבִּכיָתה ֵיׁש ַהרֵּבה 

– ַּבִּכיָתה ֵיׁש ֵסֶפר?

. ..?.. – ֵּכן, ַּבִּכיָתה ֵיׁש ַהרֵּבה 

– ַּבִּכיָתה ֵיׁש ֵעט?

. ..?.. – ֵּכן, ַּבִּכיָתה ֵיׁש ַהרֵּבה 

– ַּבִּכיָתה ֵיׁש ַדף?

. ..?.. – ֵּכן, ַּבִּכיָתה ֵיׁש ַהרֵּבה 

– ַּבִּכיָתה ֵיׁש ׁשּולָחן?

– ֵּכן, ַּבִּכיָתה ֵיׁש ַהְרֵּבה ׁשּולָחנֹות!

– ַּבִּכיָתה ֵיׁש ָארֹון?

. ..?.. – ֵּכן, ַּבִּכיָתה ֵיׁש ַהרֵּבה 

– ַּבִּכיָתה ֵיׁש ִּכיֵסא?

. ..?.. – ֵּכן, ַּבִּכיָתה ֵיׁש ַהרֵּבה 

– ַּבִּכיָתה ֵיׁש ִעיָּפרֹון?

. ..?.. – ֵּכן, ַּבִּכיָתה ֵיׁש ַהרֵּבה 
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ִסיּפּור ָעצּוב ☹

ֵמַח. ַהיֹום רֹוִני ֹלא ֹשָ

ַעל ַהׁשּולָחן ֵיׁש ֵסֶפר, ֲאָבל רֹוִני 

ָעצּוב ְוהּוא ֹלא קֹוֵרא.

ַעל ַהׁשּולָחן ֵיׁש ַמחֶּבֶרת ְוֵעִטים, 

ֲאָבל רֹוִני ָעצּוב ְוהּוא ֹלא ּכֹוֵתב.

ַעל ַהׁשּולָחן ֵיׁש ֶעפרֹונֹות ְוַדִּפים, 

ֲאָבל רֹוִני ָעצּוב ְוהּוא ַגם ֹלא ְמַצֵייר.

ֵמַח? ָלָמה הּוא ֹלא ֹשָ

ַהיֹום ָּכל ַהַתלִמיִדים הֹולִכים ְלִטיּול ַאֲחֵרי ַהִשׁיעּוִרים.

ְורֹוִני ֹלא הֹוֵלך ַלִטיּול.

הּוא ָעצּוב...

..?.. ..?.. ֲאָבל 

ָמה ֵיׁש ַעל 
ַהׁשּולָחן?

ֵמַח ☺ ְמַסְּפִרים ִסיּפּור ֹשָ

ֵמַח. ַהיֹום רֹוִני ֹשָ

ַעל ַהׁשּולָחן ֵיׁש ֵסֶפר. רֹוִני קֹוֵרא.

. הּוא  ..?.. ַעל ַהׁשּולָחן ֵיׁש 

 ..... ..?..

ַעל ַהׁשּולָחן ֵיׁש 
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ָמה ֵיׁש ַּבִּכיָתה?

ָמה ֵיׁש ַּבִּכיָתה? ַאֶתם יֹודִעים ָמה ֵיׁש ַּבִּכיָתה?

ֵיׁש ׁשּולָחן ֶשׁל ַהמֹוָרה, 

ְוֵיׁש ַהרֵּבה ׁשּולָחנֹות ֶשׁל ַהַתלִמיִדים.

ֵיׁש ַהרֵּבה ִּכיסאֹות: 

ִּכיֵסא, ְועֹוד ִּכיֵסא, ְועֹוד ִּכיֵסא...

ֵיׁש ָארֹון ָגדֹול ַלסָפִרים, 

ְוֵיׁש ֲארֹונֹות קַטִנים ֶשׁל ַהַתלִמיִדים.

ַּבִּכיָתה ֵיׁש ַהרֵּבה סָפִרים ְוֵיׁש ַמחֵׁשב. 

ַעל ַהִקירֹות ֵיׁש ִציּוִרים ֶשׁל ַהַתלִמיִדים. 

ְוַעל ַהׁשּולָחנֹות ֵיׁש... 

ַאֶתם יֹודִעים ָמה ֵיׁש ַעל ַהׁשּולָחנֹות ַּבִּכיָתה?

ׁשּולָחן
 

ׁשּולָחנֹות
 

ּכיֵסא
 

ִּכיסאֹות
 

ָארֹון

 

ֲארֹונֹות

 

● Розкажіть один одному, що є у вашому класі.43
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ִמי ַּבִּכיָתה? ָמה ַּבִּכיָתה?

רֹוִני ְמַסֵּפר:

ַּבּבֹוֶקר ֲאִני ָּבא ְלֵבית ַהֵסֶפר. ַגם ִריָנה ָּבָאה.

ֲאִני הֹוֵלך ַלִּכיָתה ֶשִׁלי, ִּכיָתה ג'.

ִריָנה הֹוֶלֶכת ַלִּכיָתה ֶשָׁלה, ִּכיָתה א'.

ֲאִני ָּבא ַלִּכיָתה ְואֹוֵמר: "ַהי! ּבֹוֶקר טֹוב!"

ָשלֹום, ִּכיָתה ג'! ּבֹוֶקר טֹוב, ַתלִמידֹות.

ּבֹוֶקר טֹוב, ַתלִמיִדים.

ּבֹוֶקר טֹוב ַלמֹוִרים.

ּבֹוֶקר טֹוב ַלסָפִרים.

"ּבֹוֶקר טֹוב!" ֹּפה אֹומִרים.

"ּבֹוֶקר טֹוב!" ֹּפה ָׁשִרים.

ּבֹוֶקר טֹוב ְלכּוָלם.

ּבֹוֶקר טֹוב ָלעֹוָלם.

ּבֹוֶקר טֹוב ְלכּוָלם.

ּבֹוֶקר טֹוב ָלעֹוָלם.
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Зверни увагу! Ця буква має два 
варіанти прочитання:

● Знайди спочатку слова з ׁש і прочитай їх.  
Потім знайди слова з ֹש і прочитай їх. 

● Пригадай інші слова, в яких є літера ש. 

С – ֹש Ш – ׁש

ָשָׁנה טֹוָבה!

ַחג ָׂשֵמַח!

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

ָרה. ֵמַח ָׁשָרה ֹשָ ִׁשיר ֹשָ

ֵיׁש ָלה ֶׁשֶמׁש ְוִגיָטָרה,

ָייה ְוַגם אֹוֵרַח. מֹשִ ֹשִ

יר ָׁשֵמַח. ָרה ֹשִ ָׁשָרה ֹשָ
ַדְתָיה ֶּבן דֹור
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ֵּבית ֵסֶפר ּבֹוֶקר טֹוב!

ַאָתה ָקם? ֲארּוַחת ּבֹוֶקר

ֲאִני רֹוֶצה אֹוֵמר »ָשׁלֹום!«

ִמי קֹוֵרא? ֲאַנחנּו קֹורִאים!

רֹוִאים ְוקֹורִאים

ֲאַנחנּו

טֹוב

ֵסֶפר

ֶשֶׁמׁש

ִגיל

ַגן

ָּבא

ַליָלה

טֹוב

ָקם

ֹלא

ַאֲחֵרי

יֹום

ַגם

ַׁשָּבת

ּבֹוֶקר

יֹום

ַגם

Упізнай слова з 
одного погляду!
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ִאיָמא ָּבָאה ַלֶחֶדר ֶשׁל רֹוִני ְואֹוֶמֶרת:

– רֹוִני, מֹוֶתק ֶׁשִלי, ּבֹוֶקר טֹוב!

– ִהיא נֹוֶתֶנת ְלרֹוִני ְנִׁשיָקה. 

ֵמַח! רֹוִני ֹשָ

– ּבֹוֶקר טֹוב, ִאיָמא, – אֹוֵמר רֹוִני. 

הּוא ָקם, ִמתַרֵחץ, לֹוֵבׁש ּבָגִדים, אֹוֵכל ַמֵהר 

ְוהֹוֵלך ִעם ִריָנה ְלֵבית ַהֵסֶפר.

ּבֹוֶקר ָּבא.

ִמי ָּבא ַלֶחֶדר ֶׁשל רֹוִני?

ָמה ַהִציּפֹוִרים ָׁשרֹות?

ָמה ַאָּבא אֹוֵמר?

ָמה ִגיל אֹוֵמר?

ָמה ִריָנה אֹוֶמֶרת?

רֹוִני ָקם?
ִאיָמא ָּבָאה ַלֶחֶדר.

ָמה ִאיָמא אֹוֶמֶרת?

ה? ָמה ִאיָמא עֹוֹשָ

ִאיָמא? ָמה רֹוִני אֹוֵמר ְלִ

ה? ָמה רֹוִני עֹוֹשֶ

ּבֹוֶקר טֹוב, 
ִאיָמא!
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ּבֹוֶקר טֹוב, רֹוִני!

רֹוִני, ּבֹוֶקר טֹוב!

ּבֹוֶקר ָּבא. ַהֶׁשֶמׁש ִמסַתֶּכֶלת ַּבַחלֹון.  

רֹוִני ָיֵשׁן.

ַהִציּפֹוִרים ָׁשרֹות: "ּבֹוֶקר טֹוב, רֹוִני!" 

רֹוִני ִמסתֹוֵבב ַלַצד ַהֵשִׁני ְוָיֵשׁן. 

ַאָּבא ָּבא ַלֶחֶדר ֶשׁל רֹוִני ְואֹוֵמר:

– רֹוִני, ּבֹוֶקר טֹוב! ַאָתה ָקם?  

– ֵּכן, ֵּכן, ֲאִני ָקם, – אֹוֵמר רֹוִני.   

הּוא ִמסתֹוֵבב ַלַצד ָהִראׁשֹון ְוָיֵשׁן. 

ִגיל ָּבא ַלֶחֶדר ֶשׁל רֹוִני ְואֹוֵמר:

– רֹוִני, ּבֹוֶקר טֹוב! ַאָתה ָקם? ִריָנה ּכָבר ָקָמה. ְוַגם ֲאִני!  

– ֵּכן, ֵּכן, ֲאִני ָקם, – אֹוֵמר רֹוִני.   

הּוא ִמסתֹוֵבב ַלַצד ַהֵשִׁני ְוָיֵׁשן.

ִריָנה ָּבָאה ַלֶחֶדר ֶשׁל רֹוִני ְואֹוֶמֶרת:

– רֹוִני, ּבֹוֶקר טֹוב! ַאָתה ָקם? ַהׁשֹוקֹו ַעל ַהׁשּולָחן.  

– ֵּכן, ֵּכן, ֲאִני ָקם, – אֹוֵמר רֹוִני.  

– הּוא ִמסתֹוֵבב ַלַצד ָהִראׁשֹון ְוָיֵׁשן.   38
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● Деякі слова з тексту загубились.  
Допоможи їм повернутися на місце.

לֹוֵבׁש / הֹוֵלך / ָקם / אֹוֵמר / אֹוֵכל

..?.. ֵמַהִמיָטה ְואֹוֵמר "ּבֹוֶקר טֹוב!". ַּבּבֹוֶקר רֹוִני 

..?.. ֲארּוַחת ּבֹוֶקר ַמֵהר.  ..?.. ּבָגִדים. רֹוִני  הּוא ִמתַרֵחץ ְו

..?.. ..?.. "ָשׁלֹום!" ְלִאיָמא ּוְלַאָּבא ְו הּוא 

 ְלֵבית ַהֵסֶפר.

● Розкажи історію про те, що ти робиш вранці.
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ך כ
הֹוֵלך הֹוֶלֶכת

ץ צ
תַרֵחץ ִמ תַרֶח ֶצת ִמ

 .	. ..?.. ..?.. ְוַגם ִגיל  רֹוִני ָקם ַּבּבֹוֶקר. ַגם ִריָנה 

 .2. ..?.. ..?.. ְוַגם רֹוִני   ִריָנה אֹוֶכֶלת ֲארּוַחת ּבֹוֶקר. ַגם ִגיל 

 .3. ..?.. ..?.. ְוַגם ִגיל   רֹוִני אֹוֵמר "ּבֹוֶקר טֹוב". ַגם ִריָנה 

 .4. ..?.. ..?.. ְוַגם ִגיל   ִריָנה לֹוֶבֶשׁת ּבָגִדים. ַגם רֹוִני 

 .	. ..?.. ..?.. ְוַגם ִריָנה   רֹוִני ִמתַרֵחץ. ַגם ִגיל 

..?.. ַלַגן. רֹוִני הֹוֵלך ַלַגן?	.  ִגיל הֹוֵלך ַלַגן. ִריָנה ֹלא 

● Розташуй речення по порядку. Що за чим робить хлопчик? 
Запиши в зошит.

ַהֶיֶלד לֹוֵבׁש ּבָגִדים.

ַהֶיֶלד הֹוֵלך ְלֵבית ַהֵסֶפר.

ַהֶיֶלד ָקם ֵמַהִמיָטה.

ַהֶיֶלד אֹוֵכל ֲארּוַחת ּבֹוֶקר.

ַהֶיֶלד ִמתַרֵחץ.
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ֲאִני אֹוֶמֶרת "ָשׁלֹום!" ְלִאיָמא ּוְלַאָּבא ְוהֹוֶלֶכת ְלֵבית ַהֵסֶפר.

ָהָאח ַהָקָטן ֶשִׁלי ּבֹוֶכה: 

ַגם ֲאִני רֹוֶצה!!!

ֲאָבל הּוא ָקָטן. הּוא ֹלא הֹוֵלך ְלֵבית ַהֵסֶפר. 

הּוא הֹוֵלך ַלַגן.

● А як ти розкажеш це про дівчинку? Запиши.

ָקָמה ָקם

תַרֶחצֶת ִמ תַרֵחץ ִמ

..?.. לֹוֵבׁש 

..?.. אֹוֵכל

..?.. אֹוֵמר

הֹוֶלֶכת הֹוֵלך
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ּבֹוֶקר ָּבא. ּבֹוֶקר טֹוב!

ִריָנה ְמַסֶּפֶרת: 

ֲאִני אֹוֶהֶבת ּבֹוֶקר. 

ֲאִני ָקָמה ֵמַהִמיָטה ַמֵהר ְואֹוֶמֶרת "ָשׁלֹום" ַלֶׁשֶמׁש.

ָהָאח ַהָקָטן ֶשִׁלי אֹוֵמר: 

– ַגם ֲאִני רֹוֶצה!

ְוַגם הּוא ָקם ֵמַהִמיָטה.

ֲאִני ִמתַרֶחֶצת.

ָהָאח ַהָקָטן ֶשִׁלי אֹוֵמר: 

– ַגם ֲאִני רֹוֶצה!

ְוַגם הּוא ִמתַרֵחץ. 

ֲאִני לֹוֶבֶׁשת ּבָגִדים.

ָהָאח ַהָקָטן ֶשִׁלי אֹוֵמר: 

– ַגם ֲאִני רֹוֶצה!

ְוַגם הּוא לֹוֵבׁש ּבָגִדים.

ֲאִני אֹוֶכֶלת ֲארּוַחת ּבֹוֶקר ַמֵהר.

ָהָאח ַהָקָטן ֶשִׁלי אֹוֵמר: 

ַגם ֲאִני רֹוֶצה!

ְוַגם הּוא אֹוֵכל ֲארּוַחת ּבֹוֶקר.
34

95



ַמה ֲאַנחנּו אֹומִרים?

ָמה אֹומִרים ַּבּבֹוֶקר? ּבֹוֶקר טֹוב!

..?.. ָמה אֹומִרים ָּבֶעֶרב?  

..?.. ָמה אֹומִרים ַּבַלְיָלה? 

ּוָמה ַּבצֹוֳהַרִיים ֲאַנחנּו אֹוְמִרים?

ֲאַנחנּו אֹומִרים צֹוֳהַרִיים טֹוִבים!!

ֶעֶרב טֹוב!

ּבֹוֶקר טֹוב!

צֹוֳהַרִיים טֹוִבים!!

ב!
טֹו

ה 
ַלְיָל

ָמה ֲאַנְחנּו אֹוכִלים?

ַּבּבֹוֶקר ֲאַנחנּו אֹוכִלים ֲארּוַחת ּבֹוֶקר.

ַּבצֹוֳהַרִיים ֲאַנחנּו אֹוכִלים ֲארּוַחת צֹוֳהַרִיים.

ָּבֶעֶרב ֲאַנחנּו אֹוכִלים ֲארּוַחת ֶעֶרב.

ַּבַליָלה ֲאַנחנּו אֹוכִלים... ָמה ֲאַנחנּו אֹוכִלים ַּבַליָלה?

ֹלא, ַּבַליָלה ֲאַנחנּו ֹלא אֹוכִלים!

ַּבַליָלה ְיֵשִׁנים. 
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יֹום ָוַלְיָלה

● Назви частини доби по порядку.

ּבֹוֶקר צֹוֳהַרִיים ַלְיָלה ֶעֶרב

ַמה ֲאַנחנּו רֹוִאים ַּבָׁשַמִיים?

● Доповни речення.  Ці слова можуть тобі допомогти:

ּכֹוָכִבים ָיֵרַח ֶשֶׁמׁש

ָמה רֹוִאים ַּבּבֹוֶקר ְוַגם ַּבצֹוֳהַרִיים?

..?.. ַּבָׁשַמִיים. ָּכל ַהיֹום רֹוִאים 

ּוָמה ַּבַליָלה ֲאַנחנּו רֹוִאים?

..?.. ..?.. ְוַגם 

● Запиши вірш у зошит. Пиши грамотно й охайно!
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ַאֲחֵרי

ִלְפֵני

● Доповни речення словами «перед» або «після».  
Запиши в зошит три речення на вибір.

ִלְפֵני אֹו ַאֲחֵרי

..?.. יֹום ַשָּׁבת. יֹום ִראׁשֹון  

..?.. יֹום ַשָּׁבת. יֹום ִראׁשֹון 

..?.. יֹום ׁשִליִשׁי. יֹום ֵׁשִני 

..?.. יֹום ֵׁשִני. יֹום ׁשִליִשׁי 

..?.. יֹום ְרִביִעי. יֹום ׁשִליִשׁי 

..?.. יֹום ׁשִליִשׁי. יֹום ְרִביִעי 

..?.. יֹום ִשׁיִׁשי. יֹום ֲחִמיִשׁי 

..?.. יום ַשָּׁבת. יֹום ִשׁיִׁשי 

..?.. יֹום ִשׁיִׁשי. יום ַשָּׁבת 

..?.. יֹום ִראׁשֹון. יום ַשָּׁבת 

ַאת ֹלא לֹוֶמֶדת ְּבֵבית ַהֵסֶפר 

ְּביֹום ִראׁשֹון???

ַהיֹום יֹום ַׁשָּבת, ְוֶזה ֵּכיף! 

ָמָחר יֹום ִראׁשֹון, ַוֲאִני ְּבֵבית ַהֵסֶפר.

ַאָתה לֹוֵמד ְּביֹום ִראׁשֹון? ַוֲאִני ֹלא. 

ָמָחר ֲאִני ַּבַּבִית! 
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ָּכל-ָּכך ַהרֵּבה ָיִמים?!

ִגיל ֶיֶלד ָקָטן. הּוא ֹלא הֹוֵלך ְלֵבית ֵסֶפר. הּוא הֹוֵלך ְלַגן.

יֹום ֶאָחד ִגיל ָּבא ְואֹוֵמר:

ִגיל: ַהיֹום ֲאִני ֹלא הֹוֵלך ַלַגן. ַהיֹום ַׁשָּבת.

רֹוִני: ֹלא. ַהיֹום ֹלא ַׁשָּבת. ַהיֹום יֹום ֵׁשִני.

ִגיל: יֹום ֵׁשִני? 

רֹוִני: ֵּכן. ֶאתמֹול ָהָיה יֹום ִראׁשֹון. ַהיֹום יֹום ֵׁשִני. ּוָמָחר...

ִגיל: ָמָחר ַׁשָּבת!

רֹוִני: ֹלא. ַאֲחֵרי יֹום ֵׁשִני ָּבא יֹום ׁשִליִשׁי. 

ִגיל: ּוָמה ַאֲחֵרי יֹום ׁשִליִשׁי? ַׁשָּבת?

 רֹוִני: ֹלא. ַאֲחֵרי יֹום ׁשִליִשׁי ֵיׁש יֹום ְרִביִעי, 

 יֹום ֲחִמיִשׁי, יֹום ִׁשיִשׁי. ְוַאֲחֵרי יֹום ִשׁיִשׁי 

ָּבא יֹום ַׁשָּבת.

 ִגיל: ָּכל-ָּכך ַהרֵּבה 

 ָיִמים??? ֲאִני ֹלא 

ַמסִּכים! 
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● Доповни речення. Тобі допоможуть такі слова:

ִראׁשֹון / ָיִמים / ַאֲחֵרי / ַׁשָּבת / ְמיּוָחד

 .	 . ..?..  ְּבָכל ָשׁבּוַע ֵיׁש ִשׁבָעה 

 .2. ..?.. ַהָשׁבּוַע ַמתִחיל ְּביֹום 

..?.. יֹום ִראׁשֹון ָּבא יֹום ֵׁשִני.3. 

 .4. ..?.. יֹום ִשׁיִשׁי ְּבָשׁבּוַע הּוא יֹום 

 .	. ..?.. ַאֲחֵרי יֹום ִשׁיִשׁי ָּבא יֹום 

. ..?.. יֹום ֵׁשִני ָּבא ַאֲחֵרי יֹום 

. ..?.. יֹום ׁשִליִשׁי ָּבא ַאֲחֵרי יֹום 

. ..?.. יֹום ֲחִמיִשׁי ָּבא ַאֲחֵרי יֹום 

. ..?.. יֹום ִשׁיִשׁי ָּבא ַאֲחֵרי יֹום 

. ..?.. יֹום ְרִביִעי ָּבא ַאֲחֵרי יֹום 

. ..?.. יום ַׁשָּבת ָּבא ַאֲחֵרי יֹום 

. ..?.. יֹום ִראׁשֹון ָּבא ַאֲחֵרי יֹום 

● Доповни речення. Перевіряй себе, 
дивлячись на листи календаря.
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ֵאיֶזה יֹום ַהיֹום?

ָמָחר יֹום ֵשׁני. 

ָמָחר יֹום ֵשׁני.

ֵאיֶזה יֹום ָמָחר? 

יֹום ֵשׁני!

ַהיֹום יֹום ִראׁשון. 

ַהיֹום יֹום ִראׁשון.

ֵאיֶזה יֹום ַהיֹום?

יֹום ִראׁשֹון! 

ִשׁבָעה ָיִמים ֶשׁל ַהָשׁבּוַע

ַּפַעם ָּבדקּו ִשׁבָעה ֲחָכִמים

ַמהּו ַהֵסֶדר ֶשׁל ָּכל ַהָיִמים. 

– ַהָשׁבּוַע ַמתִחיל ְּביֹום ִראׁשון?

– ָנכֹון, ָנכֹון, ְּביֹום ִראׁשון!

– ַאֲחֵרי יֹום ִראׁשון ִמי ָּבא? ֲאִני?

– ֹלא ָנכֹון! ֹלא ָנכֹון! ָּבא יֹום ֵׁשִני.

– ּוָמה ַאֲחֵרי יֹום ֵׁשִני?

– יֹום ׁשִליִשׁי,

יֹום ְרִביִעי ְויֹום ֲחִמיִשׁי. 

יֹום ִשׁיִשׁי ְּבָשׁבּוַע הּוא יֹום ְמיּוָחד.

ִּכי ּכּוָלם יֹודִעים 

ֶׁשָמָחר יֹום ַׁשָּבת.
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Зверни увагу!  
Ця буква має два 

варіанти прочитання:

ַּבִית ָאִביב טֹוב ַאָּבא

חֶּבֶרת ַמ ַסבָתא ַסָּבא דַבׁש

ּכֹוֵתב ּבֹוֶנה ָחֵבר ַּבָנָנה

● 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. 

ב בב ב Вב Б
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ֵּבית ֵסֶפר ָׁשָנה טֹוָבה!

ַחג ָׂשֵמַח! ַאָּבא ָּבא

ּבֹוִנים סּוָּכה ַחג ַהסּוּכֹות

ִמי קֹוֵרא? ֲאַנחנּו קֹורִאים!

רֹוִאים ְוקֹורִאים

ַחג

טֹוב

ִשׁיר

ַאָּבא

ָאח

סּוָּכה

ָתָמר

יֹום

ָדג

ָשָׁנה

יָמא ִא

יא ִה

ֲאִני

ַחָלה

הּוא

ָּבא

ֲאִני

ַחָלה

Упізнай слова з 
одного погляду!
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ַארַּבַעת ַהִמיִנים

ַלסּוָּכה ַמזִמיִנים

ֶאת ַארַּבַעת ַהִמיִנים.

ֲעָרָבה,

לּוָלב,

ֲהַדס,

ַגם ֶאתרֹוג ִאיָתם ִנכָנס.

ָּבא קָצת ַטַעם,

ָּבא קָצת ֵריַח

ַּבסּוָּכה ְלִהתָאֵרַח.
ִמיִריק ֹשִניר

● Випиши у зошит назви рослин, які символізують свято Суккот?

יַח. ְלֶאתרֹוג ֵיׁש ַטַעם ְוֵיׁש ֵר

. ..?.. ְללּוָלב ֵיׁש ַטַעם ְוֵאין 

יַח. ..?.. ְוֵיׁש ֵר ַלֲהַדס ֵאין 

. ..?.. ..?.. ְוֵאין  ַלֲעָרָבה ֵאין 
יַח ֵר

ַטַעם
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ִׁשבָעה ָיִמים ֶשׁל ַחג ַהסּוּכֹות.

ְּבַחג ַהסּוּכֹות ּבֹוִנים סּוָּכה.

ָמה ִהיא סּוָּכה? ֶזה ַּבִית ָקָטן ְלַחג ַהסּוּכֹות. 

ֵאיֹפה ּבֹוִנים סּוָּכה?

ּבֹוִנים סּוָּכה ְלַיד ַהַּבִית. 

ּבֹוִנים סּוָּכה ְלַיד ֵּבית ַהֵסֶפר. 

ּבֹוִנים סּוָּכה ְלַיד ֵּבית ַהּכֶנֶסת. 

ים ַּבסּוָּכה? ָמה עֹוֹשִ

ַּבסּוָּכה יֹוׁשִבים ִׁשבָעה ָיִמים.

ַּבסּוָּכה לֹומִדים תֹוָרה ִׁשבָעה ָיִמים.

ַּבסּוָּכה אֹוכִלים ִׁשבָעה ָיִמים.

ִמי ָּבא ַלסּוָּכה?

ַלסּוָּכה ָּבִאים אֹורִחים. 

ַלסּוָּכה ָּבִאים

 ֲחֵבִרים. 
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ַאָּבא ּבֹוֶנה סּוָּכה. ִאָמא ּבֹוָנה סּוָּכה.

..?.. סּוָּכה? דֹוד יֹוִסי 

..?.. סּוָּכה? דֹוָדה ִמיָרה 

ָסָּבא ְוַסבָתא ּבֹונִים סּוָּכה?

ַמה ַאָתה 
עֹוֶׂשה?

ה? ִגיל: רֹוִני, ָמה ַאָתה עֹוֹשֶ

ה ִקיׁשּוִטים ַלסּוָּכה: ִרימֹוִנים ְוַתּפּוִחים. רֹוִני: ֲאִני עֹוֹשֶ

ה? ִגיל: ִריָנה, ָמה ַאת עֹוֹשָ

ה ִקיׁשּוִטים  ִריָנה: ֲאִני עֹוֹשָ

ַלסּוָּכה: ּפָרִחים ְוָעִלים.

ִגיל: ִקיׁשּוִטים ַלסּוָּכה? ַגם 

ֲאִני רֹוֶצה!

ֵמַח! ַאֶתם ּבֹוִנים  ַחג ֹשָ
סּוָּכה?

ַעל ַהַגג??

ֵּכן. ֲאַנחנּו ּבֹוִנים סּוָּכה 
ָיָפה ְלַיד ֵּבית ַהֵסֶפר.

ַוֲאַנחנּו ּבֹוִנים סּוָּכה ַעל 
ַגג ַהַּבִית.
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ֵאיֶזה ַחג ִלי? ֵאיֶזה ַחג ִלי!

ַחג ַהסּוּכֹות

ִמי ַּבִציּור? ָמה ַּבִציּור?  ●

ֵאיֶזה ַחג ַּבא?   ●

ִגיל: ִאיָמא, ַאָּבא, ָמה ַאֶתם 

עֹוִשׂים?

ַאָּבא: ֲאַנחנּו ּבֹוִנים סּוָּכה.

ִגיל: ָלָמה?

יָמא: ַחג ַהסּוּכֹות ָּבא. ְּבַחג ַהסּוּכֹות ּכּוָלם ּבֹוִנים סּוָּכה. ִא

ִגיל: ַגם דֹוד יֹוִסי ּבֹוֶנה סּוָּכה?

ַאָּבא: ֵּכן. 

ִגיל: ַגם דֹוָדה ִמיָרה ּבֹוָנה סּוָּכה?

יָמא: ֵּכן. ִא

ִגיל: ַגם ָסָּבא ְוַסבָתא ּבֹוִנים סּוָּכה?

ַאָּבא: ֹלא. ָסָּבא ְוַסבָתא ָּבִאים ַלסּוָּכה ֶשָׁלנּו.

ִגיל: ַּבסּוָּכה ְמַׁשֲחִקים?

יָמא: ֵּכן. ַּבסּוָּכה יֹוׁשִבים, אֹוכִלים, לֹומִדים, ַשִׁרים, ְמָברִכים.  ִא

ֲחִקים. ְוַגם ְמֹשַ

ַמה ֶזה?

ִמי ּבֹוֵנה סּוָּכה?
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יֹוִסי ּכֹוֵתב

רּוִתי ּכֹוֶתֶבת

..?.. רֹוִני 

..?.. ִגיָלה 

יֹוִסי ְמ ַציֵיר 

רּוִתי ְמ ַציֶיֶרת

..?.. רֹוִני 

..?.. ִגיָלה 

ָּכל ַהְיָלִדים ְמ ַצייִריםָּכל ַהְיָלִדים ּכֹותִבים

ָשָׂנה טֹוָבה! ׁשַנת ָׁשלֹום!

ׁשַנת ַחִיים טֹוִבים!

ֵאיֶזה  יֹוִפי!!!

● Намалюй свою листівку з 
символами свята Рош а-Шана 
та напиши на ній привітання 
на івриті.

ָמה ָמִריָנה ְמַציֶיֶרת?  ●

ָמה ִהיא ּכֹוֶתֶבת?   ●

ַחג ָׂשֵמח ָׁשָנה ָׁשָנה טֹוָבה!
ְמתּוָקה!

ַהי, רֹוִני! ַחג ָׁשֵמַח!! 

ָׁשָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה!

ָׁשָנה טֹוָבה 
ּוְמתּוָקה!

אני ְמַצֶייָרת ַתפּוַח 
ִּבדַבׁש. ִהֵנה ַהִציּור 

ֶשִׁלי!
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רֹוִני ּכֹוֵתב ּבָרָכה

ַהיֹום ַחג. ַחג ֹראׁש ַהָשָׁנה. 

ָּכל ַהְיָלִדים ְמַצייִרים ִציּוִרים ְוּכֹותִבים ּבָרכֹות. 

. ִהיא ּכֹוֶתֶבת ָשָׁנה טֹוָבה! רּוִתי ְמַצֶייֶרת ִרימֹון ָאדֹום ְוָיֶפה 

. הּוא ּכֹוֵתב ָשָׁנה ְמתּוָקה! יֹוִסי ְמַצֵייר ַתּפּוַח ִּבדַבׁש 

. ִהיא ּכֹוֶתֶבת ַחג ָׂשֵמַח! ִגיָלה ְמַצֶייֶרת ָדג ָגדֹול 

רֹוִני ֹלא ְמַצֵייר. הּוא ֹלא רֹוֶצה ְלַציֵיר. 

הּוא ּכֹוֵתב ּבָרָכה. 

הּוא ּכֹוֵתב: 

● Знайди на малюнку Роні, Гілу, Йосі та Руті. 
● Перепиши в зошит побажання на Рош а-Шана.

טֹוָבהטֹוָבהטֹוָבה ָׁנָָ ׁנָש ׁנָש ׁנהָש ׁנהההָש ׁנהָש ׁנהָש ׁנהההָש ָׁנהָש ָׁנָָָש ָׁנָש ָׁנָש ָׁנָָָש ָָש
ְמתּוָקהְמתּוָקהְמתּוָקה

ָ
ְמתּוָקה

ָָָ
ְמתּוָקה

ָ
ְמתּוָקה

ָ
ְמתּוָקה

ָָָ
ְמתּוָקה

ָ
ְמתּוָקהּוְמתּוָקהְמתּוָקהְמתּוָקהּוְמתּוָקהּוְמתּוָקהּוְמתּוָקהְמתּוָקהְמתּוָקהּוְמתּוָקהּוּוּו

ים יםֲחֵבִר יםֲחֵבִר יםֲחֵבִר יםֲחֵבִר יםֲחֵבִר לְלְלְלְלְְלֲחֵבִר
ְמתּוָקה

ְל
ְמתּוָקהְמתּוָקהְמתּוָקה

ְל
ְמתּוָקה

ְל
ְמתּוָקה

ְל
ְמתּוָקהְמתּוָקהְמתּוָקה

ְל
ְמתּוָקה

שַּפַחה!!! שַּפַחהִמ שַּפַחהִמ שַּפַחהּוּוּוִמ שַּפַחהּוִמ שַּפַחהִמ שַּפַחהִמ שַּפַחהּוִמ שַּפַחהּוִמ שַּפַחהּוִמ שַּפַחהִמ שַּפַחהִמ שַּפַחהּוִמ ִמ
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ּבָרָכה ְלֹראׁש ַהָשָׁנה

ָשָׁנה טֹוָבה ֲאִני ּכֹוֵתב.  

ָשָׁנה טֹוָבה ֲאִני ּכֹוֶתֶבת.

ָשָׁנה טֹוָבה! ָשָׁנה ָיָפה!  

ָשָׁנה טֹוָבה  ְלִאיָמא, ְלַאָּבא.

ָשָׁנה טֹוָבה ְלַסבָתא, ְלַסָּבא.

ָשָׁנה ְמתּוָקה ְלָכל ַהִמׁשָּפָחה.  

ָשָׁנה טֹוָבה ְלמֹוֶרה, ְלמֹוָרה.

ָשָׁנה טֹוָבה ְלָחֵבר, ַלֲחֵבָרה.

ָשָׁנה ׂשֵמָחה ְלָכל ַהְיָלִדים.  

ְּברֹאש ַהָשָׁנה ָּכל ֶאָחד ִמתַּפֵלל.

ָשָׁנה טֹוָבה, ָשָׁנה ָיָפה, ָשָׁנה ׂשֵמָחה,

ָשָׁנה ְמתּוָקה ְלָכל ִיֹשָרֵאל!  

ִמי ַּבִשׁיר?

● Які побажання на Рош 
а-Шана є в тексті?

● Яке побажання 
зустрічається найчастіше? 
Випиши його в зошит.

19

110



ֵאיֶזה ַחג ִלי? ֵאיֶזה ַחג ִלי!

ֹראׁש ַהָשָׁנה

ֵנר

ִרימֹון

ָדג

ׁשֹוָפרׁשֹוָפר

● Як сказати на івриті «багато» яблук, фініків, риб, гранатів, хал?

ַתּפּוִחים ַתּפּוַח

תָמִרים ָתָמר
..?.. ָדג
..?.. ִרימֹון

ַחלֹות ַחָלה

ָתָמר ַחָלה ַתּפּוַח 

דַבׁש

ָמה ֵיׁש ַעל ַהׁשּולָחן? ●
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Упізнай слова з одного 
погляду!

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

ָרה ַהֵסֶפר ֶׁשל ֹשָ

ָהֵעט ֶׁשל ָתָמר

ָהָאח ֶׁשל ִמיַכל

ַהִּכיָתה ֶׁשל ִריִקי

ָהָאח ֶשִׁלי ֲהִכי ָחָכם.

ַהסּוָּכר ָמתֹוק ְוטֹוב.

ָּכל ַהְיָלִדים ֲחָכִמים ּוְמתּוִקים.

ָרה ֵיׁש תּוִּכי ָקָטן. ְלִסיָגל ּוְלֹשָ

● Придумайте власні речення зі словами, в яких є  
літери- сестрички та запиши їх.

ִמי קֹוֵרא? ֲאַנחנּו קֹורִאים!

רֹוִאים ְוקֹורִאים

ַהר

ָים

ֵּכיף

ֶגֶשׁם

ַחם

ַקר

ָמַתי

ֵסֶפר

ֹלא

ֵעץ

ִאיָמא 

ֶיֶלד

טֹוב

ַחג

ָׁשָנה

ֶשֶׁמׁש
17
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ָהאֹוִתיֹות ֵהן ַאֲחיֹות!

Пригадай!
Ці букви ми чуємо та вимовляємо 
однаково, але читаємо та пишемо 

по-різному:

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

ַתּפּוַח טֹוב

ַּכד ָקָטן

ֵמַח ֵסֶפר ֹשָ

ּכַלבַלב ָורֹוד

ַעכָּבר ֶנחָמד

16
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לּוַח חֹודֵׁשי ַהָׁשָנה

Назви 
місяці 
року

ִתׁשֵרי, ֶחׁשָוון, ִּכסֵלו, ֵטֵבת, 

ָחלפּו, ָחלפּו ִּביָעף.

יָסן, ִאיָיר,  ׁשָבט, ֲאָדר, ִנ ַגם 

ִסיָוון, ַתמּוז ְוָאב. 

ּוְבבֹוא ֱאלּול ֵאֵלינּו 

 ֵריַח סָתיו ָעָלה 

 ְוִהתַחלנּו ֶאת ִשׁיֵרנּו

ֵמַהתָחָלה.

ְּבחֹוֶדׁש ֶחׁשוָון ֵאין ַחִגים.

ְּבחֹוֶדׁש ִּכסֵלו חֹוְגִגים ֶאת ַחג ַהֲחנּוָּכה.

..?.. ְּבחֹוֶדׁש ֵטֵבת 

..?.. ׁשָבט  ְּבחֹוֶדׁש 

Які символи свята Рош 
а-Шана ти знаєш? 

Чи є вони на сторінках 
підручника? Назви 

номери цих сторінок 
і подумай, чому саме 

вони тут.

ׁשֵרי ֲאַנחנּו ֹשֵמִחים. ְּבחֹוֶדׁש ִתִ

ׁשֵרי חֹוְגִגים ַהרֵּבה ַחִגים: ְּבחֹוֶדׁש ִתִ

ַחג ֹראׁש ַהָשָׁנה, ַחג ַהסּוּכֹות, ַחג ִׂשמַחת תֹוָרה. 

15
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ָמה ָהעֹוָנה ַעכָשׁיו?

ַּבחּוץ ֹלא ַחם ְוֹלא ַקר.

ַּבחּוץ ָחִמים ּוקָצת ָקִריר.  

ֵיׁש ֶגֶשׁם ְורּוַח.

ַעל ָהֵעִצים ֵיׁש ָעִלים 

ֲאדּוִמים ּוְצהּוִּבים – 

ֲעֵלי ַׁשֶלֶכת.

ְיָלִדים הֹולִכים ְלֵבית ֵסֶפר.

ֵעִציםֵעץ

ָעִליםָעֶלה

ֵאיזֹו עֹוָנה ַאת אֹוֶהֶבת?

הֹוֵלך ְלָים???

. ֲאִני אֹוֶהֶבת סָתיו ְוַׁשֶלֶכת 

ֲאָבל ַהֶגֶשׁם...  

ֵּכיף ְּבִיֹשָרֵאל ַּבסָתיו!!

ֹלא ַחם. ַהֶשֶׁמׁש טֹוָבה.

ֲאִני הֹוֵלך ְלָים.

ָמה ָהעֹוָנה ַעכָשׁיו? ●

14
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עֹוָנה, עֹוָנה, עֹוָנה, עֹוָנה

ְוָכל ַאַחת ָּכל-ָּכך ׁשֹוָנה.

ִמי ַאחרֹוָנה? ִמי ִראׁשֹוָנה?

ִהיֵנה ָגַדלנּו ְּבָׁשָנה.

מיריק שניר

עֹוָנה

עֹוָנה עֹוָנה

עֹוָנה

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

ַּבחֹוֶרף ַקר
● Тобі допоможуть  

такі слова: 

ַּבסָתיו, ָּבָאִביב, ַּבחֹוֶרף, ַּבַקִיץ, ַחם, ָחִביב, ַקר, קָצת ָקִריר.

Про що цей 
вірш?

Назви пори 
року. 

Яка зараз  
пора?

ֲאִני הֹוֶלֶכת ֶאל ַהָים. ָמַתי? ַּבסָתיו?

ּפָרִחים ָיִפים ּפֹורִחים ָסִביב. ָמַתי? ַּבחֹוֶרף?

ֲעֵלי ַׁשֶלֶכת ָּבֲאוִויר. ָמַתי? ָּבָאִביב?

ֲאִני עֹוֶׂשה סִקי ַעל ָהָהר. ָמַתי? ַּבַקִיץ?

ָמַתי?

13
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עֹונֹות ַהָשָׁנה

ַּבַקִיץ

ַחם ִלי,

ַחם ִלי, ַחם,

ֲאִני הֹוֵלך

הֹוֵלך ְלָים.

ַּבסָתיו

ָחִמים

ּוקָצת ָקִריר,

ֲעֵלי ַׁשֶלֶכת

ָּבֲאִוויר.

ַּבחֹוֶרף

ַקר ִלי,

ַקר ִלי, ַקר,

ֲאִני עֹוֶׂשה סִקי

ַעל ָהָהר.

ּוָּבָאִביב

ַהּכֹול ָחִביב,

ּפָרִחים ָיִפים

ּפֹורִחים ָסִביב.

עֹונֹות ַהָשָׁנה

12

117



ַרָּבה = ַהרֵּבה

ִסיּפּוִרים  / ִׁשיִרים / ִמֹשָחִקים / ִציּוִרים

. רֹוִני קֹוֵרא. ..?.. ַּבֵסֶפר ֵיׁש 

. רֹוִני קֹוֵרא ְוָׁשר. ..?.. ַּבֵסֶפר ֵיׁש 

. רֹוִני רֹוֶאה ְוְמַצֵייר. ..?.. ַּבֵסֶפר ֵיׁש 

ֵחק. . רֹוִני ְמַשֹ ..?.. ַּבֵסֶפר ֵיׁש 

יָמא: רֹוִני, ָמה ַאָתה עֹוֶשֹה? ִא

רֹוִני: ֲאִני קֹוֵרא ֵסֶפר. 

יָמא: ָמה ֵיׁש ַּבֵסֶפר? ִא

רֹוִני: ִסיּפּוִרים ְוִשׁיִרים.

יָמא: ַאָתה קֹוֵרא ִשׁיר? ִא

רֹוִני: ֹלא. ֲאִני קֹוֵרא ִסיּפּור. 

ֶהָחֵבר ֶׁשִלי ָדִני ֹלא ָּבא.

ְלִאיָמא ֶׁשִלי ֲעבֹוָדה ַרָּבה.

ה? ָמה ֲאִני עֹוֹשֶ

ֲאִני לֹוֵקַח ֵסֶפר ְוקֹוֵרא.

ַּבחּוץ ֵיׁש רּוַח ְוָעָנן,

ֶגֶׁשם יֹוֵרד ַּבַגן

ה? ָמה ֲאִני עֹוֹשֶ

ֲאִני לֹוֵקַח ֵסֶפר ְוקֹוֵרא.

ַהֵסֶפר ֶׁשִלי ָיֶפה.

ֲאִני קֹוֵרא ּבֹו ַהרֵּבה.

11
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ָעָנן רּוַח ֶגֶׁשם

ִמי ֶהָחֵבר ֶשׁל ַהֶיֶלד?  ●

ָמה ֵיׁש ֶלָחֵבר ֶשׁל ַהֶיֶלד?  ●

● Випиши з тексту відповіді на запитання у свій зошит.  
Пиши охайно!

ָמה ַהֶיֶלד עֹוֶשֹה?  ●

ָמה ַּבחּוץ?  ●

ַהֵסֶפר ֶׁשִלי.

ֵיׁש ִלי ָחֵבר טֹוב ְמאֹוד.

ַמָתָנה ִמָדִויד ַהדֹוד.

ֶלָחֵבר ֶׁשִלי ֵיׁש ִסיּפּוִרים ְוִׁשיִרים.

ֶלָחֵבר ֶׁשִלי ֵיׁש ִמֹשָחִקים ְוִציּוִרים.

ִמי הּוא ֶהָחֵבר?

ֵזהּו ַהֵסֶפר.

10
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ַהי! ׁשִמי ָמִריָנה! 

ֲאִני ֵמאּוקָרִאיָנה.

ַגם ֲאִני ַתלִמיָדה ְּבִכיָתה  ג'.

ֹזאת ֲאִני ִעם ָהָאח ֶשִׁלי.

ֵאיֹפה ַהֵסֶפר ֶשׁל ִריָנה? 

ֵאיֹפה ַהֵסֶפר ֶשׁל רֹוִני?

ֵאיֹפה ַהֵסֶפר ֶשׁל ִגיל?

ָמה ֵיׁשׁ ַּבסָפִרים?

ָשׁלֹום! ׁשִמי רֹוִני. ֲאִני ִמִיׂשָרֵאל.

ֲאִני ַתלִמיד ְּבִכיָתה ג'.

ֶזה ֲאִני ִעם ָהָאחֹות ֶשִׁלי ִריָנה 

ְוִעם ָהָאח ַהָקָטן ֶשִׁלי ִגיל. 

9
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ַהי! ֲאִני רֹוִני.

ֲאִני ַתלִמיד ְּבִכיָתה  ג'.

ֲאִני ָהָאח ֶׁשל ִריָנה ְוֶׁשל ִגיל. 

ָשׁלֹום! ֲאִני ִריָנה.

ֲאִני ַתלִמיָדה ְּבִכיָתה א'.

ֲאִני ָהָאחֹות ֶשׁל רֹוִני ְוֶשׁל ִגיל.

הּוא ַגם ָהָאח ֶׁשִלי! הּוא ָקָטן.

ֲאִני ֹלא ָקָטן! ֲאִני ָגדֹול!

ֲאִני קֹוֵרא ֵסֶפר.

ֶזה ִגיל. הּוא ָהָאח ֶׁשִלי.

8
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ָמה?

Пам’ятай: 
 ● мовою іврит ми  

пишемо справа наліво! 
 ● заголовних літер в 

івриті немає! 

Що
подарували дівчинці на день народження?
можна робити з цим подарунком?
в ньому є?

ְּבַבָקָשׁה ְלַהקִשׁיב
 

ְּבַבָקָשׁה ְלַסֵּפר

ְּבַבָקָשׁה ִלקרֹוא

ְּבַבָקָשׁה ִלכתֹוב

ְּבַבָקָשׁה ָלִׁשיר

ְּבַבָקָשׁה ַלֲחׁשֹוב

ְּבַבָקָשׁה ִללמֹוד 
ְּבַעל ֶּפה

ְּבַבָקָשׁה ִלקרֹוא 
ְּבַמָּבט ֶאָחד

ְּבַבָקָשׁה ְלַדֵּבר 
ְּבזּוגֹות

ְּבַבָקָשׁה ַלֲעבֹוד 
ּבזּוגֹות

ְּבַבָקָשׁה ִלקרֹוא 
ְּבזּוגֹות

ְּבַבָקָשׁה ִלכתֹוב 
ְּבזּוגֹות

ְּבַבָקָשׁה ְלַהִציג

ְּבַבָקָשׁה ְלַׂשֵחק

 טֹוב 
ָלַדַעת

ָמה ֶזה אֹוֵמר?

● Подумай і розкажи, що нам кажуть ці знаки:

● Запиши відгадку посередині рядка 
у свій зошит. 

● Знайди у тексті відповіді 
на запитання та спиши їх нижче.

7
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ִמי ַּבתמּוָנה? ָמה ַּבתמּוָנה?  ●

ַהַילָדה ֹשֵמָחה?     ●

ה. ַמָתָנ

ִׁשיר-ִחיָדה

יֹום הּוֶלֶדת! יֹום הּוֶלֶדת!

ּכָבר ֲאִני גדֹוָלה, גדֹוָלה!

ִלי נֹותִנים ְליֹום הּוֶלֶדת

ַמָתָנה ָיָפה, ָיָפה!

אֹוָתה ֶאפָׁשר ִלראֹות, ִלקרֹוא.

ֵיׁשׁ ָּבה ִציּוִרים טֹוִבים!

ִמי יֹוֵדַע, ָמה נֹותִנים ִלי?

ֵאיך ַלַמָתָנה קֹורִאים?
ָנָטִלָיה ָּבקּוִליָנה

● Знайди слова, що повторюються. Прочитай ці рядки.

ַמתִחיִלים ִלקרֹוא ְוִלכתֹוב, ִלׁשמֹוַע ּוְלַדֵּבר?

6
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ִּכיָתה ַאָתה ֲאִני ָשׁלֹום 

ַתלִמיד  ָאחֹות ָקָטן  ָגדֹול

קֹוֵרא ֶשִׁלי ָחֵבר ִסיּפּור

ִמי קֹוֵרא? ֲאַנחנּו קֹורִאים!

רֹוִאים ְוקֹורִאים

ֵיׁש

ֵאין

ִשׁיר

ֶזה

הּוא

ִהיא

ֹלא

יֹום

ַאת

ָאח

ַגם

ֶשׁל

ָמה

ִמי

ִלי

ֵּכן

ָמה

ִמי

Упізнай слова з 
одного погляду!

5
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ְּבִׂשמָחה ִעבִרית לֹומִדים.

ְיָלִדים, ְיָלִדים

ַּבִּכיָתה ִעבִרית לֹומִדים!

ֵהם ׁשֹומִעים ֶאת ַהמֹוָרה

ְועֹוִנים ַעל ְׁשֵאָלה,

ְמַדּבִרים, ָׁשִרים, רֹוקִדים –

ְּבִׂשמָחה ִעבִרית לֹומִדים.
ָנָטִלָיה ָּבקּוִליָנה

תֹוָרה ִהיא אֹוָרה

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

«Послухай»
 

«Розкажи» 

«Прочитай»

«Напиши»

«Заспівай»

«Подумай і дай відповідь»

«Вивчи напам’ять»

Умовні позначення

«Обговорюємо у парах»

«Працюємо у парах» 

«Читаємо у парах»

«Пишемо у парах»

«Інсценуємо»

«Упізнай слова з одного погляду»

«Пограймося»

«Цікаво знати»
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