ָעל ַס ָתת ©
ֲח ִגיגָה ֶׁשל ְס ָתו/י ֵ
ָצב ִעם נְ ָמלָ ה ַעל ַה ַגב
י ְָצאו י ְַח ָדו
ֹּש ֶאת ַה ְס ָתו
לִ ְפג ׁ
יחת ֶה ָח ָצב...
לִ ְק ַראת ְפ ִר ַ
רות -
מון ַמזְ ָכ ֹּ
ָא ְספו ַב ֶד ֶר ְך ָה ֹּ
אות:
רו ִצים לְ ַה ְר ֹּ
לְ ָחבֵ ר י ָָקר ֵהם ֹּ
לו ָברו ַח,
ש ָעף ֹּ
שלֶכֶ ת ׁ ֶ
של ׁ ַ
ָעלֶה ׁ ֶ
חול ִמן ַהיָםְ ,ב ַט ַעם ָמלו ַח,
ֹּ
ש ֶמ ׁש,
של ׁ ֶ
של ָענָ ן וְ ֶק ֶרן ׁ ֶ
ֵצל ׁ ֶ
ש ֵה ִאיר לָ ֶהם ֶאת לֵיל ֶא ֶמ ׁש...
כ ֹּוכָ ב ׁ ֶ
ש ֶדה ֵהם ָהלְ כו
ַב ָ
ש ְכחו
וְ לֹּא ׁ ָ
לְ ַהזְ ִמין לָ ֵארו ַע
של רו ַח –
יקה ׁ ֶ
של ֹּיו ֶרה ו ׁ ְש ִר ָ
ַגם ִט ָפה ׁ ֶ
לֵאת ַמ ַצב רו ַח...
יגית ְמ ַ
ח ִג ִ
ישה ֲ
לִ ְפ ִג ׁ ָ

שאֲלוֲתֲ:
עֲנוֲֲעֲלֲהֲ ֲ
יעים ַב ִשיר?
מו ִפ ִ
ֵ .1אילו ַבעֲ לֵ י ַחיִ ים ֹּ

ַ .2מ ֵהם ִס ָמנֵ י ַה ְס ָתו ַעל ִפי ַה ִשיר?

לון:
אות לְ ִפי ַה ֵס ֶדר ַב ִמ ֹּ
ַ .3ס ְדרו ֶאת ַה ִמילִ ים ַה ָב ֹּ
שלֶ כֶ תָ ,ענָ ן
ֹּיו ֶרה ,רו ַח ָ ,ח ָצבָ ,עלֶ הִ ,ט ָפהָ ,צבָ ,
א.

ב.

ג.

ד.

ה.

ו.

ז.

ח.

שלִ י ַב ְס ָתוֵ ( .היעֲ זְ רו ְב ַמ ְח ָסן ַה ִמילִ ים)
 .4אָ .החו ִשים ֶ
ָט ָעם

יח
ֵר ַ

ְר ִא ָיה

יעה
ְש ִמ ָ

ִמישוש

של רו ַחָ ,ח ָצב
יקה ֶ
שלֶ כֶ תָ ,ענָ ןְ ,ש ִר ָ
של ֹּיו ֶרהָ ,
ִט ָפה ֶ
ירים.
ש ָא ֶתם ַמ ִכ ִ
נו ָס ִפים ֶ
הו ִסיפו לַ ָט ְבלָ ה ִס ָמנֵ י ְס ָתו ֹּ
בֹּ .

ָ .5י ִחיד ָר ִבים:
ִט ָפה-
ָח ָצב-
רו ַח-
ָעלֶ ה-
ָענָ ן-
עונָ ת ַה ְס ָתו? ַה ְס ִבירו.
אוהֲ ִבים ְב ֹּ
ָ .6מה ָא ֶתם ֹּ

ִ .7מ ְתחו ַקו ֵבין ָכל ִמלָ ה לַ ֶה ְס ֵבר ַה ַמ ְת ִאים:
ֹּיו ֶרה

עו ְמ ִדים.
ְפ ָר ַחי ַהלְ ָבנִ ים ַעל ָעמו ִדים ֹּ

שלֶ כֶ ת
ָ

ירת ֶה ָעלִ ים ִמן ָה ֵע ִצים.
נְ ִש ָ

ָח ָצב

עונָ ת ַה ְס ָתו.
אשון ְב ֹּ
ֹּ
שם ַה ִר
ַהגֶ ֶ

ַ .8ציְ רו ִציור ַמ ְת ִאים לַ ִשיר:

