יוסף ַּב ַ
חלוֹמוֹת
על-הַ ֲ

Joseph – The Master of Dreams

ָצ ָרה ְגדוֹלה ָבּאָה על יעקב :אחד עשר הבּנים שלו ְמ ַק ְנ ִאים
אלים שהם
סוֹח ִרים יִ ְש ָמ ֵע ִ
מוֹכ ִרים אוֹתו ְל ֲ
ְ
ָבּאָח יוֹסף .הם
מוֹכ ִרים אוֹתו ִל ְהיוֹת ֶע ֶבד ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם.
סוֹח ִרים ְ
פּוֹג ִשים ַבּ ֶד ֶר ְךַ .ה ֲ
ְ
אָכ ָלה את יוֹסף ,ויעקב היה
אָמרוּ ְליעקב ֶש ָחיָה ָר ָעה ְ
אָחים ְ
ָה ִ
טוּח ֶש ַה ֵבּן ָהאָהוּב שלוֹ ֵמת.
ָבּ ַ
דוּע הם ִק ְינאוּ בּיוסף כּל ָכּך
אַחים את יוסף? ַמ ַ
דוּע ָמ ְכרוּ ָה ִ
ַמ ַ
מוּכ ִנים ִל ְמכּוֹר אותו ְל ֶע ֶבד?
והיו ָ
אַחים,
אָהב את יוסף יותר ִמכּל ָה ִ
ִק ְנאָה ְמ ִביאָה ִש ְנאָה :יעקב ַ
וְ ָהאַ ֲה ָבה ַהזֹאת ג ְ
אָהב
ָר ָמה ְלאָסוֹןַ " ,ויּ ְִראוּ ֶא ָחיו ִכּי אֹתוֹ ַ
ִשׂ ְנאוּ אֹתוֹ וְ לֹא י ְָכלוּ ַדּ ְבּרוֹ ְל ָשׁלֹם"
יהם ִמ ָכּל ֶא ָחיו ַויּ ְ
ֲא ִב ֶ
)בּראשית לז ,פּסוק ד(ָ .האַ ִחים ְכּ ָבר לא י ְָכלו ְל ַד ֵבּר עם יוסף
ָרם ְל ִק ְנאָה הזֹאת.
ְד ָב ִרים של שלוםֲ .א ָבל גם יוסף ג ַ
אָחים ִמ ְש ַת ֲחוִ וים לוֹ
יוֹסף ָח ַלם ְשנֵי ֲחלוֹמוֹת .הוא ָח ַלם ֶש ָה ִ
כּוֹכ ִבים
אַחד ָע ָשׂר ַה ָ
ָר ַח וְ ַ
ְכּמו ְל ֶמ ֶלך ,וְ ֶש ֲא ִפילוּ ַה ֶש ֶמשַ ,הי ֵ
)כּלומר :אביו ואמו ואחד-עשר ָהאַ ִחים שלו( ִמ ְש ַת ֲחוִ וים לוֹ.
שוֹתק .הוא ְמ ַס ֵפּר ֶאת
ֵ
דוֹלה .הוא לא
עוֹשׂה ָטעוּת ְג ָ
ֶ
יוֹסף
ֵ
כּוֹע ִסים
וּלאבּא שלו ,יעקב .האחים ֲ
אַחים שלו ְ
ַה ֲחלוֹמוֹת ָל ִ
ָתנו לו
אַחים לא ָס ְלחוּ לו וְ נ ְ
כּוֹעס ָע ָליוָ .ה ִ
ָע ָליו .גם יעקב ֵ
עוֹנֶש.
ושם הוא ָהיָה ֶע ֶבד .הוא
יע ְל ִמ ְצ ַריםָ ,
מה ָהיָה ַהעוֹנֶש? יוסף ִה ִג ַ
סוֹהרָ ,רחוֹק ֵמ ַה ִמ ְש ָפּ ָחה
ַ
ַחי ְש ֵתים ֶע ְשׂ ֵרה ָש ִנים ְבּ ֵבית
מוֹל ֶדתַ .העוֹנֶש של יעקב ָהיָה ֵס ֶבל ָק ֶשה ֶש ִנ ְמ ַשך ָש ִנים
וּמ ַה ֶ
ֵ
יוסףֵ ,מת.
ַרבּוֹתַ .בּ ָש ִנים ָה ֵא ֶלה ָח ַשב יעקב ֶש ַה ֵבּן שלוֵֹ ,
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השלימו לפי הסיפּור.

Complete according to the story.

אַחים ִק ְנאוּ ְבּיוסף ,כּי יעקב
ָ .1ה ִ
ָתנוּ עוֹנֶש ָק ֶשה ְליוסף .הם ָמ ְכרוּ
אַחים נ ְ
ָ .2ה ִ

יפּרו ְלאַבּא יעקב ֶש
אַחים ִס ְ
ָ .3ה ִ
אָהב
ייתה ֶשהוא ַ
ַ .4ה ָטעוּת של יעקב ָה ָ

 .5יוסף ָח ַלם ֶש

יפּר
ייתה ֶשהוּא ִס ֵ
ַ .6ה ָטעוּת של יוסף ָה ָ
ָ .7העוֹנֶש של יוסף ָה ָיה ֶשהוא
ָ .8העוֹנֶש של יעקב ָהיָה

רו ֶאת ֹיו ֵסף לַ יִ ׁ ְש ְמ ֵעאלִ ים
"וַ יִ ְמ ְ ּכ ּ
סף")Jבראשית ל"ז ,כח(
ש ִרים ָּכ ֶ
ְּב ֶע ְ ׂ
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מה למדתם מהסיפּור? )סמנו בעיגול רק את התשובות הנכונות(

יוֹתר ִמ ָבּ ִנים ֲא ֵח ִרים.
א .אפשר ֶל ֱאהוב ֵבּן ֶא ָחד ֵ
בִ .ל ְפ ָע ִמים ָצ ִריך ִל ְשתוֹק ולא ְל ַס ֵפּר ָכּל ָד ָבר.
ג .צריך ְל ַס ֵפּר ָכּל ָד ָבר וְ לֹא ִל ְשתוֹק.
דִ .ק ְנאָה ְמ ִביאָה ִש ְנאָה.

כּתבו את המילה ההפוכה מתוך מאגר המילים.
Write the opposite word by using the verbs below.

חוֹפ ִשי ≠
איש ְ
ִשׂ ְנאָה
ָטעוּת
שוֹתק
ֵ
כּוֹעס
ֵ
מוֹכ ִרים
ְ
ֵס ֶבל

≠

≠

מאגר מילים:

≠

סולחַ ְ ,
מדַ ּ ֵברֶ ֶ ,
ֹ ֵ
עבד,
ַ ֲ
שה ָ ֹ
קונים,
מע ֶ ׂ
נכון,
ֹ ִ
הָנאָ ה
אַ ה ֲָבהֲ ,

≠

≠

≠

JJ
JJ
JJ
JJ
JJ

פשים".
יקה לַ ָ çÂכ ִמיםַ ,קל וָ ֶֹ çמר ְל ִט ּ ְ ִ
"י ָָפה ְש ִת ָ

)פסחים צט(
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יול ִל ּ
הַ ִט ּ
ירו ָׁש ַ
ל ִים

The Trip to Jerusalem

ולוֹמ ֶדת
ֶ
ָרה ִבּ ְניוּ יוֹרק
אוּרי וגלית הם אָח וְ אחות .גלית ג ָ
לוֹמד
אָביב וְ ֵ
הוֹרים שלו ְב ֵתלִ -
יטה .אוּרי גָר עם ַה ִ
יב ְר ִס ָ
אונ ֶ
ָבּ ִ
יְסוֹדי .אוּרי וגלית ְמ ַד ְבּ ִרים ַה ְר ֵבּה בּטלפון וְ כוֹ ְת ִבים
ִ
ְבּ ֵבית ֵס ֶפר
יחוּלים.
שוֹל ִחים ְבּ ָרכוֹת וְ ִא ִ
לפנֵי ַה ַח ִגים הם ָתּמיד ְ
ִמ ְכ ָת ִביםְ .
אוּרי ָלאָחוֹת שלו ,גלית:
בוּע ֶש ָע ָבר ָכּ ַתב ִ
ַבּ ָש ַ
11.03.08
לגלית היקרה,
ּ ְביום רביעי הַ ָ ֹ
קרוב אנחנו לא ֹ ְ ִ
לומדיםִּ ,כי יש
לנו ִט ּ
יול .אני ֹ ֵ ַ
נוסע עם הַ ּ ִכיתה שלי ִלירושלים,
עיר הַ ּ ִ ָ
ֹ
בירה של ִי ְש ָׂראֵ ל .אני
אוהֵ ב ְלטַ יֵיל ּ ָבאָ ֶרץ.
עיות יֵש ָ ּ
לנו אֶ ֶרץ י ָ
למרות הַ ּ ְב ָ ֹ
ֶינת .אני
ומעני ֶ
ָפה ּ ְ ַ ְ
עלייך ְ הַ ְ ּ ֵ
לימודים ּ ְ
ֹ ֵ
חושב ָ ַ
רבה .אֵ יך ְ הַ ִ
באוניברסיטַ ת
ּ ִ
ִ
ְ ּ
ניו יורק?
לך ְ ַ
רבה ִ ְ
יש לי הַ ְ ּ ֵ
זמן ִ ְ
מבחָ נים .אִ ם אֵ ין ָ
לכתוֹב
ּ
לי אֶ ְ ָ
או ַ
את יְכולה ְלטַ ְ ּ ֵ
פשר ְלדַ ּ ֵבר אַ ח ֲֵרי
לפן.
ְ
ִלי,
הַ ִטיול שלי.
רישתָ-שלום חַ ָ
ֹ ְ ִ
לך ְד ִ ַ
מוסרים ָ
אבא ואמא
מה.
ּ
את ּ ָבאָ ה ְ ַ ֵ
לבקר ּ ָבאָ ֶרץ? חַ ג הַ ּ ֶ ַ
פסח ּבסוף
ְ
מתי
החודש ,ואני ְ ַ
אותך ּ ְ ָ ֹ
מקוו ֶה ִ ְ ֹ
בקרוב.
ָ
לראות

ֵ
מהָ אָ ח הָ ֹ
אוהֵ ב
ּ
אורי
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השלימו את הפּעלים מתוך הטקסט.
Complete the sentences using the verbs in the text.

 .1אורי וגלית

מכתבים.

ַה ְר ֵבּה ַבּטלפון וְ

 .2לפני ַה ַח ִגים הם ָתּ ִמיד

יחוּלים.
ְבּ ָרכוֹת וְ ִא ִ

 .3בּיום רביעי הקרוב אני

הכּיתה שלי
עם ִ

ִלירושלים.
 .4אני
 .5אני
ִ .6אם אין לך זְ ַמן
 .7אבּא ואמא

ְל ַטייל בּארץ.
אָרץ?
ְל ַב ֵקר ָבּ ֶ

אַת
הרבּה .מתי ְ
עלייך ֵ

.

לי ,אַת יְכוֹ ָלה
ישת ָשלוֹם ַח ָמה.
לך ְד ִר ַ

אוֹתך ְבּ ָקרוֹב.
ִל ְראוֹת ָ

 .8חג הפּסח ְבּסוף החודש ,ואני

הכּותל המערבי בּירושלים

רושלַ יִ ם"
כו וְ נִ ְבנֶה את חוֹ ַמת יְ ּ ָ
" ְל ּ
171
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אורי וגלית ִד ּ ְ ּ
ּ
יברו ּבטלפון:
אחרי הטיול לירושלים
גלית:
אורי:

יק ְר ֶתם בּירושלים?
איפה ִבּ ַ
ָשם"ַ ,בּכּותל
ֶסתְ ,בּמוזאון "יַד ו ֵ
בּה ְר ֵבּה מקומותַ :בּ ְכּנ ֶ
יק ְרנו ַ
ִבּ ַ
יקה ועוד...
ַה ַמ ֲע ָר ִביָ ,בּ ִעיר ָה ַע ִת ָ
יְערוֹתָ .ס ִביב ִלירושלים
ָפה ְמאוֹדַ .בּ ֶד ֶר ְך ִלירושלים יש ָ
ַהנוף י ֶ
יש ָה ִרים.

גלית:
אורי:

מה ָל ַמ ְד ָתּ על ירושלים?
דוֹשה
ָל ַמ ְד ִתּי על ההיסטוריה שלה .יְרושלים היא ִעיר ְק ָ
ַמוּס ְל ִמים.
ַנוֹצ ִרים וְל ְ
ַיְהוּדים ,ל ְ
שוּבה ל ִ
ַח ָ
יקהִ .היא עיר ְקדושה ו ֲ
וְע ִתּ ָ
ַ

גלית:
אורי:

מה ָק ָרה ִבּירושלים ִבּזְ ַמן ָע ָבר?
ִבּירושלים היו ַה ְר ֵבּה ִמ ְל ָחמוֹת ִ -מזְ ַמן ָדוִ יד ַה ֶמ ֶלך ַעד ְשנַת
.1967

גלית:
אורי:

יפּרוּ ָל ֶכם על ֵבּית ַה ִמ ְק ָדשׁ?
ַמה ִס ְ
יפּרוּ לנו ֶש ְשלֹמֹה המלך ָבּנָה את ֵבּית ַה ִמ ְק ָדש ָה ִראשוֹן,
ִס ְ
וּנ ֶח ְמיָה ָבּנוּ את ֵבּית ַה ִמ ְק ָדש ַה ֵש ִני.
וְ ֶעזְ ָרא ְ

גלית:
אורי:

יוֹד ַע ִמי ָה ַרס את ֵבּית ַה ִמ ְק ָדשׁ?
אתה ֵ
רוֹמ ִאים
כּןֶ ,מ ֶל ְך ָבּ ֶבל ָה ַרס את ֵבּית ַה ִמ ְק ָדש ָה ִראשוֹן ,וְ ָה ָ
ָה ְרסוּ את ֵבּית ַה ִמ ְק ָדש ַה ֵש ִני.

גלית:
אורי:

ומה ָק ָרה אחר כּך?
רוֹמ ִאים את בּית ַה ִמ ְק ָדשַ ,ע ִמּים ָז ִרים ָכּ ְבשׁוּ
אחרי ֶש ָה ְרסוּ ָה ָ
ָצא ַלגוֹ ָלהַ ,ל ְמרוֹת זאת היהודים ָש ְמרוּ על
את הארץ ,והעם י ָ
הקשר עם הארץ.
ְבּ ָכל הדוֹרוֹת היו יהודים ֶש ָגרוּ בּארץ ישׂראל ְבּאַ ְר ַבּע ֶה ָע ִרים
וּצ ָפת.
הקדוֹשוֹת :ירושליםֶ ,ח ְברוֹןְ ,ט ֶב ְריָה ְ
JJ
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מוֹל ֶדת שלהם.
גוֹלה ִה ְת ַפּ ְללוּ ָתּ ִמיד ַל ְחזוֹר ַל ֶ
היהודים ַבּ ָ

לפני כּמאה שנה ִה ְת ִחילוּ היהודים ַל ֲעלוֹת לארץַ .ל ְמרוֹת
אָרץ ,הם ָע ְבדוּ ִמבּוֹקר ַעד ֶערב,
ַה ְבּ ָעיוֹת עם ָה ֲע ָר ִבים שהיו ָבּ ֶ
הר ָעב ,המחלות
ָטעוּ ֵע ִצים .למרות ָ
ָקנוּ ֲא ָדמוֹתָ ,בּנוּ ָבּ ִתים וְ נ ְ
אוּמי
והמלחמות הקשות ִה ְצ ִליחוּ היהודים ִל ְבנוֹת ַבּיִ ת ְל ִ
ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָראלִ .בּ ְשנַת ָ 1948ק ָמה ְמ ִדינַת יִ ְשׂ ָר ֵאל.
גלית:
אורי:

יקה?
ָמ ַתי ִש ְח ְר ָרה∗ יִ ְשׂ ָר ֵאל את ירושלים ָה ַע ִת ָ

ָמים ִבּ ְשנַת  ,1967ירושלים ָחזְ ָרה להיות
ְבּ ִמ ְל ֶח ֶמת ֵש ֶשת ַהי ִ
שלנו.

JJ

JJ
JJ
JJ
JJ
JJ
JJ
JJ
JJ

ירושלים

♦
♦
♦
♦
♦
♦

מה בּתמונה?
בּית המשפּט העליון
פּסל במוזאון "יד ושם"
הר הבּית ,מסגד אל אקצה
משכּנות שאננים
מוזאון רוקפלר
שער בעיר העתיקה

∗ ִש ְח ְר ָרה  -נתנה חופש חירות
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השלימו את הקטע על פי הדיאלוג.

J JComplete the passage according to the dialog.

ָ .ס ִביב ִלירושלים יש

ַבּ ֶד ֶרך ִלירושלים יש
ירושלים היא עיר

.

נוֹצ ִרים
ַליְהודיםַ ,ל ְ

וְ

מוּס ְל ִמים.
וְ ַל ְ
ֶ .מלך ָבּ ֶבל

ִבּירושלים ָהיוּ ַה ְר ֵבּה
ַה ִמ ְק ָדש ָה ִראשוֹן ,והרומאים

את ֵבּית

את בּית ַה ִמ ְק ָדש ַה ֵש ִני.

הרומאים את ֵבּית ַה ִמ ְק ָדשַ ,ע ִמים ָז ִרים

אַ ֲח ֵרי

את הארץ ,וְ העם

גוֹלה.
ַל ָ

היהודים ַבּגוֹ ָלה

תּמיד ַל ֲחזוֹר ַל

שלהם.
ִמבּוקר עד ֶע ֶרב,

הבּעיות עם ָה ֲע ָר ִבים הם
ֲא ָדמוֹת,

.

ֵע ִצים.

בּתים וְ

הר ָעב ,המחלות והמלחמות הקשות
ָ
בּית ְלאוּ ִמי .ישׂראל

היהודים

יקה
את ירושלים ָה ַע ִת ָ
בּשנת .1967

ְבּ

אריוֹת
ַש ַער ָה ָ
The Lions' Gatef
בּתנ"ך כּתוב:

יני"
רוּש ַלים ִתּ ְש ַכּח ְי ִמ ִ
" ִאם ֶא ְש ָכּ ֵחך ְי ָ
)תהילים קלז ה'(
JJ

בּתלמוד כּתוב:

רוּש ַלים"
של ְי ָ
יו ְפ ָיהּ ֶ
יופי ְכּ ֹ
" ֵאין ְל ָך ֹ
)מסכת קידושין מ"ט(
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ענו על השאלות.

Answer the questions.

ירוּש ַליִ ם?
 .1איפה ֶא ְפ ָשר ְל ַב ֵקר ִבּ ָ

 .2מי ָבּנָה את ֵבּית ַה ִמ ְק ָדש ָה ִראשוֹן?

הש ִני?
 .3מי ָבּנָה ֶאת ֵבּית ַה ִמ ְק ָדש ֵ

 .4מי ָה ַרס את ֵבּית ַה ִמ ְק ָדש ָה ִראשוֹן?

 .5מי ָה ַרס את ֵבּית ַה ִמ ְק ָדש ַה ֵש ִני?

יִשׂר ֵאל?
אַר ַבּע ֶה ָע ִרים ַה ְקדוֹשוֹת ְבּ ָ
 .6מה הן ְ

 .7מתי ָק ָמה ְמ ִדינַת ישׂראל?
 .8מה ָק ָרה ְבּישׂראל ִבּ ְשנַת ?1967
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ַל ְמרוֹת הַ / ...ל ְמרוֹת זֹאת

" ַל ְמרוֹת

In spite of the… / Although

ָה ָר ָעב ַה ַמחלוֹת וְ ַה ִמ ְל ָחמוֹת ַה ָקשוֹת

אוּמי".
ְהוּדים ִל ְבנוֹת ַבּיִת ְל ִ
ִה ְצ ִליחוּ ַהי ִ

גוֹלהַ ,ל ְמרוֹת
ָצא ַל ָ
" ָה ַעם י ָ

זֹאת ַה ֶק ֶשר

אָרץ ִנ ְש ַמר".
ִעם ָה ֶ
השלימו את המשפּטים מתוך מאגר המילים למטה.
Complete the sentences using the words below.

ַ .1ל ְמרוֹת

ָצאנוּ ַלטיול.
יָ
יתי
ַ ,ל ְמרוֹת זאת ָע ִנ ִ

.2
למכתב שלה.
.3
ַ .4ל ְמרוֹת

ַ ,ל ְמרוֹת זאת ָה ַל ְכנו לסרט.
ִה ְצ ַל ְחנוּ בּ ִמ ְב ָחן.
יוֹפי.
אוֹתה ְל ַמ ְל ַכּת ַה ִ
לא ָבּ ֲחרוּ ָ

ַ .5ל ְמרוֹת

מילים:

מאגר
ֹ
אוִויר הַ חַ ם,
מזג הָ ֲ
היופי שלהֶ ֶ ,
ּ
יינו ֲ
ֵיפים ,הַ ּ ְ ָ ֹ
עי ִ
הָ
בעיות,
ָּ ַ ְ ִ
כעסתי על שׂרה.
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ארץ ישראל וירושלים
ארץ ישׂראל וירושלים הן
בּמרכּז החיים של עם
ישׂראל .ירושלים היא חלק
יח
מהארץ שאלוהים ִה ְב ִט ַ
לאברהם בּספר "בּראשית":
אָר ָכּה
אָרץ ְל ְ
"קוּם ִה ְת ַה ֵל ְך ָבּ ֶ
וּל ָר ְח ָבּהִ ,כּי ְל ָך ֶא ְת ֶננָה".
ְ
)בּראשית יג ,יז( ,ירושלים
ֶצח של ַעם
היא בּירת הנ ַ
מגדל דוד ,ירושלים
ישׂראל ,עיר האלוהים ,העיר של דוד המלך .בּנו ,שלמה המלך ,בּנה
בּה את בּית המקדש הראשון.
בּמשך אלפּיים שנה בּגלות התגעגע עם ישׂראל לארץ ישׂראל
ולירושלים ,ולא הפסיק להתפּלל ולקוות לגאולה .תמיד חלם לחזור
למולדתו .בּסיום של תּפילת "הנעילה" בּיום כּיפור אומרים" :לשנה
כּוֹח
הבּאה בּירושלים הבּנויה" .התקווה לחזור לירושלים נתנה ַ
שס ַבל ִמ ָצרוֹת רבּות בּגולה .את התקווה הזאת לא שוכחים גם
לעם ָ
בּשׂמחות משפּחתיות ,כּשאומרים את הפּסוקִ " :אם ֶא ְש ָכּ ֵח ְך
יְמ ִיני" וכו'...
ירושלים – ִתּ ְש ַכּח ִ
לארץ ישׂראל ולירושלים יש ַמ ֲע ָמד חשוב בּיהדות .המילים " ֲע ִליָיה"
עולה
יע לירושלים הוא ֶ
ידה" קשורות בּהן .מי שבּא לארץ וְ ַמ ִג ַ
יְר ָ
ו" ִ
יוֹרד".
מבּחינה רוחנית .מי שעוזב את הארץ נקרא " ֵ

177

להצליח בעברית קלה ג'

ידים בּין ארץ ישׂראל לירושלים ,ישיבה בּארץ ישׂראל
לא ַמ ְפ ִר ִ
שבּכּ ֶתר:
ֶ
ַהלוֹם
קוּלה כּנגד ָכּל המצוות שבּתורה .וירושלים היא ַהי ֲ
ְש ָ
יְרוּש ַליִם וְ ֶא ָחד ָכּל
ָ
ָט ָלה
עוֹלםִ ,תּ ְש ָעה נ ְ
יוֹפי י ְָרדוּ ָל ָ
" ֲע ָשׂ ָרה ַק ִבּים* ִ
עוֹלם כֻּלּוֹ" )קידושין מט(.
ָה ָ
בּמלחמת ששת הימים )ָ (1967ח ַז ְרנוּ גם לעיר העתיקה ,להר הבּית
חוֹג ִגים כּל שנה את יום ירושלים ,יום
ולכּותל המערבי .מאז אנחנו ְ
ִאיחוּד העיר בּ-כ"ח בּאייר.

êìîä äîìù äðáù ïåùàøä ùã÷îä úéá ìù øåéö

ַיהודים.
שוב וְ ָקדוֹ ש ל ּ ִ
ּבֵ ית הַ ִמ ְק ָדש הָ יָה ָמקוֹם חָ ּ
יו בָּ ִאים וְ עוֹ לִ ים לְ בֵ ית הַ ִמ ְק ָדש
הֵ ם הָ ּ

ובחַ ג הַ ּ ּ
סוכוֹת.
בועוֹת ּ ְ
ְּבחַ ג הַ ּפֶ סַ חְּ ,בחַ ג הַ ָ
ש ּ
* ַק ִבּים – מידה קטנהְ ,מ ַעטַ ,כּמוּת קטנה.
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ענו על השאלות או השלימו.

Answer the questions or complete.

יח אלוהים לאברהם בּספר "בּראשית"?
 .1מה ִה ְב ִט ַ

 .2מה עשׂה שלמה המלך?

 .3אלפּיים שנה בּגלות

עם ישׂראל לארץ ישׂראל

ולירושלים ולא הפסיק

לגאולה .תמיד

וּ

לחזור למולדתו.
ִ " .4אם
לירושלים לא

ימיני" .את התקווה לחזור

ירושלים -

גם בּשׂמחות משפּחתיות.

 .5מי ִנ ְק ָרא "עוֹ ֶלה"? מי ִנ ְק ָרא "יוֹ ֵרד"?

 .6מה קרה בּמלחמת ֵש ֶשת הימים )?(1967

 .7מתי חוגגים את יום ירושלים?

עוֹלים ְל ֵבית ַה ִמ ְק ָדש?
 .8מתי היו היהודים ָבּ ִאים וְ ִ
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