
 נגבה מתקדמים בעמותתלומדים ו          
 

1 

 

 
 
ָלעָ שּו

ָ
לָהּואָיֹונֵקָטֹוֵרף ָים.בָ לָ כָ תָהַָחַָפַָשָ מָ מָ ַָהשּוע 

ָת.ירֹולָפֵָכָ אָאֹוףָהּורֵָטֹוָָתֹויֹודָהֵָבָ לָ מָ 

ָם.י ָויָמַָוֵָקָ דָמָ י ָים,לָ שָ רָ ת,חֹורֹועָ ת,י ָלֹורָחֹוזֹואֵָים,ָבָ חָ תּויםָפָ חָ טָ שָ יָבָ אָחַָהּו

ַתֵתרַָביֹום. ס  הָּומ  י ל  ילַָבל  לַָפע  ַָהשּוע 

ים ל  ָת.חֹופַָשָ מָ בָ ָתָאֹוגֹוזּולָבָ לָ כָ ְָךרָ דָ יםָבָ י ָחַַָָהשּוע 

םָקֹותָמָ תָאָ דָ פָ רָ מָ הָּונ ָטָ תָבָ וַָרָ תָפַָתָאָ טָ רָ הָמֹובָ קֵָנ ָהָהַָטָ לָ מָ הַָיָהַָנֵָפָ לָ 

6ָיןָהָבֵָילָ חָ מָ יםָבַָרָ ָאשָ יםָנ ָרָ ּוּגיםָ.ָהַָרָ ּוּג5ָדָעָ 2הָיטָ לָ מָ יאָמַָה.הָ טָ לָ מָ הַָהַָ

יָדֵָהָָכָ ילָ חָ מָ הָלָ ילָ חָ מָ יםָמָ רָ גּותָהַָהָאָ ירָ בָ עָ םָמָ אֵָהַָָת.עֹובּושָ 22ָָ-ל

ָה.יבָ בָ סָ תָהַָאָ ָירּוכָ י ָשָ 

ָים.לָ דֵָםָּגָ הֵָדָשָ םָעָ יהֵָפָ לָלָ כָ יםָאֹויאָ בָ ם,ָמָ הָ יםָבָ לָ פָ טָ יםָָמָ רָ הֹויָהַָנֵָשָ 

ָיםָ.ָאָ מָ צָ יםָעָ ש ָ עָ םָנֵָיםָהֵָשָ דָ חָ 5ָילָגָ בָ 

ָים.נ ָשָ 3ָקָעָרָ בָ טָ בְַָָךים,ָאַָנ ָשָ 22ָתָיֹוחָ לָלָ כֹולָי ָעָ שּויָהַָבָ שָ בַָ

ָ

ָ

ָ
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ָ
ָת:לוָ אָ שָ לָהָ הָעָ נָ א.עָ 
 לָ?ָעָ שּוןָהַָיזֹוהָנ ָמֵָבַָ

________________________________________________
________________________________________________ָ

ָ
 הָ?טָ לָ מָ הַָםָלַָקֹומָ תָהַָהָאָ בָ קֵָנ ָהָהַָינ ָכָ דָמָ יצָ כֵָ.2

________________________________________________
________________________________________________ָ

 הָ?ילָ חָ הָלמָ ילָ חָ מָ יםָמָ רָ גּותָהַָםָאָ אֵָהָהַָירָ בָ עָ הָמַָמָ לַָ.3
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ָ

 לָ?עָ שּולָהַָיםָשָ י ָחַָתָהַָלָ חָ יָתֹוהָ מַָ.4
________________________________________________ָ

ָ
ָ הָלָ ימָ אָ תָ מָ הָהָ ילָ מָ הָ תָעָאָ טָ קָ אָבָ צָ ב.מָ  ָש:ירוָ פ 
ָ
ָרָ:___________________ש ָ לָבַָכָ קָאֹונ ָיֹוָ-ָ

ָיםָ:_________________י ָיָחַָלֵָעָ לָבָ צָ הָאָ ידָ לֵָָ-

ָהָָ:________________י ָןָחַָבֵָָ-

ָםָ:__________________י ָרָמַָקֹומָ ָ-

ָהָ:___________________רָ עָ מָ ָ-

ָ

ָך?ָ עת  הָד  ָג.ָמ 
לָ יֹותַָהשּוע  ח  יף?ָל  ד  הָע  ע.ָמ  ב  רַָבט  יֵָמָאש  ב  ןַָבש  רָז מ  יֹותָיֹות  ח  22ָי כֹולָל 

יָאֹוָ נ יםַָבֵשב  ָך.3ָש  ת  שּוב  תָת  ֵברָא  ע?ַָהס  ב  נ יםַָבט  ָש 
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________ָ


