
 
 

  

 

 

 

 

 "הכנת הקמח"         

 חטה
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

, דגנייםהנמנה עם משפחת ה מזון צמחהיא  חיטה
 .שבעת המינים שנתברכה בהם ארץ ישראלמ

החיטה הוא מרכיב המזון העיקרי בתרבויות רבות, 
מגוון אופני ההכנה .  הים התיכוןבמיוחד באזור 

והמאכלים המבוססים על החיטה הוא רב. השימושים 
העיקריים של החיטה מבוססים על הקמח שלה. 

יטה ומכינות מהם הח זרעיטוחנות את  טחנות קמח
, פשטידות, אטריות עוגות לחםשממנו מכינים  - קמח

 אחרים. בצקומוצרי 

 

 

 "אגדת השועל והלחם"
 איכר אחד קצר בחרמש כל הבוקר, עד שהיה עייף וישב לנוח.

  יצא שועל מן החורשה הסמוכה
 ? מה אתה אוכל : ל האיכר ואמר לוניגש א

 . אמר האיכר -לחם 
 . נתן לו פרוסה  -ם אף פעם לא טעמתי לח !תן לי

  ?אעשה לי לחם כזה. איך עושים אותו גם אני -אמר השועל.  ,מצויין
  .קודם, קח מחרשה וחרוש את האדמה

 ? לחם ואז יהיה
 ! חכה רגע, עוד לא זרעת

 ? יהיה לחם ואז
   יבשילו. והזרעים ינבטו ויגדלו כל החורף, ובערך בחג השבועות לא. אז ירד גשם

 ... אז אתה קוצר ומביא את התבואה לגורן
 ? ואוכל לחם

 ...לא. אתה צריך עוד לדוש , לאסוף את הגרעינים, לטחון אותם לקמח עוד
 ? לחם וסוף סוף אוכלים

  .עוד מעט. מן הקמח תעשה בצק , תלוש אותו, תעשה לך ככר לחם ותאפה בתנור

  כן, אז תחתוך לך פרוסה ותאכל -ואז יש לי לחם? .
 : חשב השועל ואמר

 . קשה מדי, ארוך מדי, אפשר להשתגע 
 .ותר טוב שארוץ לחפש לי איזו תרנגולת. והלך לוי

  מדוע רצה השועל
ל הכנת ללמוד ע

 הלחם?

  מדוע בסוף השועל
מתייאש והולך "לחפש 

 תרנגולת?"

  האם יש תהליכים
 בחיים שהם מייגעים?
האם הם גם "שווים" בסוף 

 התהליך?  הביאו דוגמא.
 

גם כאשר אדם סיים את 
ב על ועובדתו הוא חייב לחש

אחרים.  מה תוכלו לספר על 
המצוות השייכות לאיכר 

 ולשדהו:
 פאה, לקט, שכחה 

 מות ומעשרותתרו 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9E%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%98%D7%97%D7%A0%D7%AA_%D7%A7%D7%9E%D7%97&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%98%D7%97%D7%A0%D7%AA_%D7%A7%D7%9E%D7%97&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%A8%D7%A2_%28%D7%91%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94%29
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9E%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9E%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%97%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%92%D7%94
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%91%D7%A6%D7%A7&action=edit
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, חיטהצמח זה מהווה, יחד עם ה
. קמח פחמימותמקור ראשוני ל

שעורה כונה "לחם עוני", מזונם של 
עניים, ושל בהמות הבית. השעורה 

 .בירהשמשת חומר גלם לייצור מ
 

ר ֶאל ֵּ ב  י -ד ַּ נֵּ ב ְּ

 ָ ת  רְּ ָאמַּ ל, וְּ ָראֵּ ִיש ְּ

י ֶהם, כ ִ ָתֹבאו  -ֲאלֵּ

ר -ֶאל ֶ ָהָאֶרץ ֲאש 

ן ָלֶכם,  ֲאִני ֹנתֵּ

ם ֶאת ֶ ת  רְּ צַּ -ו קְּ

ִציָרה   אֶתם --קְּ ֲהבֵּ וַּ

ית -ֶאת ִ אש  ֹעֶמר רֵּ

ֶכם, ֶאל ִצירְּ -קְּ

ן. ֹהֵּ כ  ִניף  יא  הַּ הֵּ וְּ

י -ֶאת נֵּ ָהֹעֶמר ִלפְּ

ֶכם;  ֹצנְּ ה', ִלרְּ

ת,  ב ָ ַּ ש   ת, הַּ ֳחרַּ ָ ִממ 

ן ֹהֵּ כ  ו , הַּ ִניֶפנ   יְּ

 )ויקרא כ"ג(

קרבן 
העומר 

שהקריבו 
בט"ז בניסן 
הובא מן 
 השעורים.

  רבה רות
 חוזרות לבית לחם... נעמי ורות

 קציר בתחילת לחם בית באו והמה"
, נחמן רב שמואל' ר אמר  "שעורים

" שעורים קציר" נאמרש מקום כל
 ...מדבר הכתוב העמר בקצירת

 

שעורה הוא שלרוב החכמים מסבירים 

אוכל לבהמות.  קרבן העומר 
שבתחילת הספירה הביאו משעורה.  

בסוף העומר )בשבועות( הביאו קרבן 
 מחיטה, שהיא אוכל של בני אדם.

תחשבו:  מה משמעות הפרטים האלו 
עם ישראל?  האם  כתהליך שעובר בו

ה לעובדה שבפסח זתוכלו לקשור את 
יצאנו כעבדים ממצרים ובשבועות 

 עמדנו בסיני כדי לקבל את התורה?
 כיצד?

מהווים חלק חשוב  חמשת מיני דגן
מתפריט מזונו של האדם. מהם 

לחם שהיה מרכיב חשוב  אופים
במזונם של בני האדם. חמשת מיני 

 שבעת המיניםדגן מיוצגים ב
באמצעות החיטה והשעורה )דברים 

 ..."ח, ח( "ארץ חיטה ושעורה
דינים הייחודיים לחמשת יש 

  :מיני דגן
  הנעשה  לחםעל

מחמשת המינים 
מברכים לפני האכילה 

ברכת המוציא לחם מן 
ברכת חריה הארץ, ולא

  .המזון

  הלש עיסה מחמשת
הפרשת המינים חייב ב

 . חלה

  מצהמצווה לאכול 
העשויה מחמשת 

  .ליל הסדרהמינים ב

  אסור לאכול בחג
העשוי  חמץ פסחה

 .מחמשת המינים

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%98%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94
javascript:openWin(%22/comment/t0323_11.htm%22)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94_%28%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%AA_%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F%29
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94_%28%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%AA_%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F%29
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%97%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%97%D7%9C%D7%94&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%97%D7%9C%D7%94&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%97%D7%9C%D7%94&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9E%D7%A5
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 אביבהגפן מלבלב ופורח בתחילת ה
. הם תפרחותבפרחים זעירים, הערוכים ב

. רוחועל ידי ה חרקיםמאובקים על ידי 
והופכים עם הבשלתם לאשכולות ענבים 

מלאי נוזלים. הגפן מתחיל להניב פרי 
בשנה השלישית או הרביעית לנטיעתו. 

הענבים נמשך בארץ כמעט כל  בציר
 .קיץה

 רבה ויקרא
 

 רסתדנ היא בתחלה זו גפן מה
 לשולחן עולה ךכר ואח ברגל

 כאלו נראין ישראל כך מלכים
 אבל הזה בעולם מאוסין

ה' ירים אותנו  לבא לעתיד
   מעלה מעלה.

האם אפשר להבין את 

להקמת זה בקשר 
 מדינת ישראל?  כיצד? 

 

איך קוראים 
לקטיפת 
 הענבים?

ומה עם קטיף 
 הזיתים?

ומה לגבי 
 חיטה?
 תמרים?
 תאנים?

למשך אלפי 

שנים עמים רבים 

מכינים יינות 

 משובחים ביותר. 

אנו משתמשים 

ביין בכל מיני 

טקסים מיוחדים 

כמו:  קידוש, 

הבדלה, נישואין, 

 ברית מילה...

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%97%D7%AA&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%A5


 
 

  תאנה 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

העץ תורבת וגודל מאז ימי קדם  תאנה

בשל פירותיו שנאכלים טריים וגם 

 מיובשים )דבלות(.

 רבה במדבר. 3
 כתאנה תורה נמשלה למה

 הגפן הזית האילנות שרוב
 כאחת נלקטים התמרה
 מעט מעט נלקטת והתאנה

 לומד היום התורה וכך
 לפי הרבה ולמחר מעט
 בשנה לא מתלמדת שאינה

 .יםיתנבש ולא

 

 רבה השירים שיר. 2
 

 מלמטה שקצרה זו כתאנה
 כך, מלמעלה ורחבה
 להיות ירושלים עתידה

, צדדיה בכל מתרחבת
 ונינוחות באות וגליות

 .תחתיה
 

 
  בבלי תלמוד. 1

  עירובין מסכת
 תורה דברי נמשלו למה

 כל זו תאנה מה - כתאנה
 בה משמשמ שאדם זמן

 אף טעם חדש בה מוצא
 שאדם זמן כל: תורה דברי

 בהן מוצא - בהן הוגה
 .טעם

 

הנביא אומר 
שבימות 

המשיח ישב 
"איש תחת 
גפנו ואיש 

 תחת תאנתו."
מה זה 
מסמל 
 בעיניכם?

מהי המשעות של כל 
אחד מהמדרשים 

 האלו אודות התאנה?



 
 

 

 

 

 

 תמר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גבוהים  פרי עציהוא סוג של  התמר
. פרי דקלייםוזקופים ממשפחת ה

התמר נאכל לח או יבש. התמר הוא 
הוא גדל על  שבעת המיניםאחד מ

 עץ הדקל.

הלולב, אחד מארבעת 
המינים בסוכות, הוא ענף 

 של התמר!

 אליעזר דרבי פרקי
 "יפרח כתמר צדיק"

  )תהלים צב(
 נאה זה תמר מה

 כל, מראה בכל
 נאים פירותיו

 לפני ומתוקנים
קדוש ברוך הוא, ה

 כך הצדיק...

 

 התבוננו בעץ התמר...
מדוע, לדעתכם 

התהלים  משורר
השווה בין צדיק 
לתמר?  איזה 
תכונות שייכות 
לשניהם?  כיצד 

הייתם משלימים את 
 המשפט למעלה?

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A5_%28%D7%A6%D7%9E%D7%97%29
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
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 רימונים" -"כתר תורה          

 

 

 

 

 

 

 

 

נשיר ממשפחת הרימוניים  עץהוא  רימון
ומשם נפוץ לכל  איראןשמולדתו המקורית היא 

שבעת . הרימון הוא אחד מהים התיכוןארצות 
 .המינים

משיר הרימון את עליו ואילו לקראת  חורףב
אדמדמים שב ומצמיחם. העלים הצעירים  אביבה

אדמומיותם נעלמת. פריחת  קיץובתחילת ה
הרימון היא בחודשים מרץ ואפריל ופירותיו 

בין ספטמבר  קיץמבשילים לקראת סוף ה
 לנובמבר.

 

לפי המסורת היהודית, ברימון ישנם 
תרי"ג גרעינים כמניין  313
ב ראש ...ולכן נוהגים בערהמצוות

השנה לאכול את הרימון בין 
מה מברכים לשנה הסימנים.  

החדשה באכילת הרימון בראש 
 ?ידור(סהשנה )עיינו אולי ב

 

, כהן הגדולהמעיל של ה
 שמותהמתוארת בספר 

"ח, הייתה פרק כ
מעוטרת ברימונים מבד 
משולבות בין פעמוני 

על  ויעשו".זהב
שולי המעיל 
 "רמוני תכלת

 )שמות ל"ט(

מדוע 

קוראים 

לכתר 

התורה 

רימונים

?? 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A5_%28%D7%A6%D7%9E%D7%97%29
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%99%22%D7%92_%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%99%22%D7%92_%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%99%22%D7%92_%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%94%D7%9F_%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA
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שבעת הוא פרי עץ הזית, אחד מ זיתה
. גרעין. הפרי ירוק, קטן ובעל המינים

 .הים התיכוןעץ הזית נפוץ בארצות 
 

בלוח השנה שמן זית מזוהה ביותר עם חג 
חג חוגג את הדלקת החנוכה.  כמובן ה

המנורה במקדש.  האם חשבתם פעם על 
 כך, שחנוכה נופלת בימי מסיק הזיתים.
וזה הוא זמן מתאים ביותר לחגוג את 

 הזיתים!

 
ִית ָזךְּ  ֶמן זַּ ֶ ֶליָך ש  חו  אֵּ ִיקְּ וְּ

ִתית אֹור:--כ ָ ָ מ    לַּ

ִמיד. ָ ר, ת  ֲעלֹת נֵּ הַּ  כא  לְּ

ד ִמחו ץ  ֹאֶהל מֹועֵּ ב ְּ

ל ר עַּ ֶ ֹרֶכת ֲאש  ָ פ  -לַּ

ֲהֹרן  ֲעֹרךְּ ֹאתֹו אַּ ֻדת, יַּ ָהעֵּ

ד ֶעֶרב עַּ ָבָניו מֵּ ֶֹקר-ו   ב 

 כא(-)שמות כז: כ
 )שמות כז(

מה יש ליונה 
 בפה?  

מאיפה סמל זה 
 בא?  

 מה זה מסמל
 היום בעולם?

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F


 שם ____________
 דף תשובות

 חטה( 1
 מה תוכלו לספר על...

 ____________ :פאה______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ :לקט______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ :שכחה_______________________________________ 

 שאלות על האגדה: 
 השועל ללמוד על הכנת הלחם?  ( מדוע רצה1

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 ( מדוע בסוף השועל מתייאש והולך לחפש תרנגולת? 2

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
( האם יש תהליכים בחיים שלכם שהם מייגעים? האם הם שווים בסוף 3

_: התהליך? _הביאו דוגמא
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 שעורה (2

 שאלות מענן החשיבה:
 מהי משמעות הפרטים האלו כתהליך שעובר בו עם ישראל? 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

כיצד תקשרו בין תהליך של שאלה הקודמת לעובדה שפסח יצאנו 
 ת עמדנו בסיני וקיבלנו את התורה? ממצרים ובשבועו

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ( גפן3
 _______איך קוראים לקטיפת הענבים: ______________________________________________________________________________ 
 זיתים: ___________________________________________________________________________________     
 חיטה: _____________________________________________________________________________________     
 _______________________________________תמרים: __________________________________________     

 תאנים: __________________________________________________________________________________     
 

 שאלה על ויקרא רבה: 
 האם אפשר להבין את זה בהקשר להקמת מדינת ישראל?  כיצד? 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 תאנה (4

 חץ מתחת לעף:  מה זה מסל בעיניכם? __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 



 משמעות המדרשים: -ענן החשיבה 
1 )___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
2 )_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
3 )___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 רמון (5

 מה מברכים לשנה החדשה באכילת הרמון?  -בתמונה עם התפוחים 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 מדוע קוראים לכתר התורה "רימונים" ?__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 ( זית6

 על היונה:
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________( מה ליונה בפה? _1
 _________________________________________________________________________________________________________________________( מאיפה סמל זה בא? 2
 __________________________________________________________________________________________________( מה זה מסמל היום בעולם ? 3
 

 על חנוכה: 
 ( מעבר לסיבת הסיפור, מדוע הזמן של חנוכה מתאים במיוחד? 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 ( תמר7

 התבוננות בתמר
 מדוע, לדעתכם משורר התהלים השווה בין צדיק לתמר?  ( 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 איזה תכונות שייכות לשניהם?  ( 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 כיצד הייתם משלימים את המשפט למעלה?( 3

כך הצדיק... 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


