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ֵבי : ִמְתלֹונְנִים ַהחֹומֹות ֵבין ּתֹושָׁ

. כְָׁך ִלְחיֹות יֹוֵתר יְכֹוִלים ֹלא ָאנּו"

פּוף נּו צָׁ  ."ְמאֹד לָׁ
ה נֶֶעְרכָׁה ֶאְתמֹול ִבים ֶשל ְמיֶֻחֶדת יְִשיבָׁ לּו ַהּתֹושָׁ  . שֹונִים ִפְתרֹונֹות ְוהּועָׁ

ֵני ְחקָׂ ֵֹּעל" כַּּדּוֶרֶגל שָׂ פ חֹומֹות הַּ ְטלּו": הַּ ִקים ִהְתבַּ ִמְשחָׂ ֲחלֹות ֵבֶשל הַּ מַּ בֹות הַּ רַּ  .הָׂ

ְתרֹון ִּ  ָלֵצאת: ַהפ 

 ?ֵמַהחֹומֹות

יעַ  ֶאְתמֹול ג ִּ י הִּ יר ְיהו דִּ  ָעש ִּ

ָיה ש   טֹוֵען הו א. ֵמַאְנְגלִּ י ֵ ֶ  ש 

ְתרֹון ִּ ים ְלָכל פ  יִּ ש ָ ֵבי. ַהק ְ ֹוש ָ  ת 

קֹום ָ ים ַהמ  ש ִּ ה ֵיש  : "חֹוש ְ  ַהְרב ֵ

ים ֹוְדדִּ חו ץ ש  ים ֲאַנְחנו  , ב ְ ֹוֲחדִּ  פ 

ו ד " ָלֵצאת  2 ַעמ 

ָכר ירֹות שְׂ יְך ַהדִּ שִּ יג. ַלֲעלֹות ַממְׂ  ָנצִּ
ים ָוַעד ים ֹלא ָאנּו: "ַהּתֹוָשבִּ כֹולִּ ם יְׂ ַשלֵּ  לְׂ
ה ָכְך ָכל בֵּ ין. ַהרְׂ ה ָלנּו אֵּ בֵּ ף ַהרְׂ סֶּ  ".כֶּ
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ה   מֹונְִטיְפיֹוִרי מֹשֶׁ

ַליִם ְבִבּקּור  .ִבירּושָׁ

 

ְקרּו ֶאְתמֹול יְ  בִּ םבִּ ַליִּ   -רּושָׁ

י ֹמֶשה יְפיֹורִּ ְשּתוֹ  מֹוְנטִּ ית ְואִּ  . ְיהּודִּ

אּו ֵהם ים ְּתַנאי ֶאת רָׁ ים ַהַחיִּ שִּ ים ֶשל ַהקָׁ  ַהְיהּודִּ

ים רִּ יר חֹומֹות ֵבין ַהגָׁ עִּ יְ  הָׁ םבִּ ַליִּ  . רּושָׁ

אּו ֵהם יפּות ֶאת רָׁ ה ַהְצפִּ שָׁ ַרבֹות ַהַמֲחלֹות, ַהקָׁ  הָׁ

ם ְוֹחֶסר  .ַהַמיִּ

אּו ְלַאַחר ל ֶאת ֶשרָׁ ים כָׁ יִּ י ֹמֶשה ַהְקשָׁ יְפיֹורִּ  מֹוְנטִּ

ַשב רֹון ַעל חָׁ תָׁ ים ֶשַיֲעֹזר פִּ  .ַלְיהּודִּ

י ֹמֶשה יְפיֹורִּ ַשב מֹוְנטִּ ְתרֹון חָׁ ה ֶשַהפִּ  הּוא ַלְמצּוקָׁ

ַית שֹות ְשכּונֹות ְבנִּ חּוץ ֲחדָׁ יר ְלחֹומֹות מִּ עִּ  הָׁ

ה יקָׁ ַעּתִּ  .הָׁ

 

 ֵמַהחֹומֹות ַהיְִציָאה

יִים ְלכָׁל ִפְתרֹון יֵש ַהִאם ֵבי ֶשל ַהְקשָׁ ַליִם ּתֹושָׁ  ?יְרּושָׁ

 

גּוַבת ִבים תְּ ה ַהתֹושָׁ עָׁ ַהצָׁ ל לְּ יֹוִרי שֶׁ ִטיפְּ  מֹונְּ

ִּוד נּו": דָׁ ִשים ֲאַנחְּ ַרגְּ אּוַלי ַלֲחֹשב ִמתְּ רֹון ֵיש שֶׁ ל טֹוב ִפתְּ כָׁ יֹות לְּ עָׁ נּו ַהבְּ לָׁ  .שֶׁ

ְך גּור נּוַכל כָׁ ִלי לְּ ִפיפּות בְּ ִלי צְּ  .ַמֲחלֹות ּובְּ

נּו, ֵשִני ִמַצד ֹאד פֹוֲחִדים ֲאַנחְּ  . מְּ

ִדים ֵיש ַלחֹומֹות ִמחּוץ ִבים שֹודְּ ַגנָׁ ַחּיֹות וְּ עֹות וְּ  . רָׁ

נּו ת פֹוֲחִדים ֲאַנחְּ כֶׁ לֶׁ גּור לָׁ ם לָׁ  ".שָׁ

יִים ִפְתרֹון: מֹונְִטיְפיֹוִרי  ְלחֹומֹות ִמחּוץ יְִציָאה -ִלְקשָׂ
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רֹות ְלִפי ַהַּתְשֵבץ ֵאת ְפתֹר  :ַהבָׁאֹות ַהַהְגדָׁ

                                    2  
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רֹות ְגּדָׂ הַּ  :הַּ

ֹּאל ִמיִָׂמין   :ִלְשמ

ף ת ַהּקֵּ ה אֶׁ ּה ּוְכתֹב ַהנְכֹונָׁה ַהְתשּובָׁ קֹום אֹותָׁ ץ ַהַמְתִאים ַבמָׁ  :ַבַתְשבֵּ

י -1 בֵּ ִעיר תֹושָׁ ֲחדּו הָׁ צֵּאת פָׁ ֲחדּו ִכי ְלחֹומֹות ִמחּוץ לָׁ ם -מ פָׁ ה/ שֹוְדִדים/ גֶׁשֶׁ מָׁ  .ִמְלחָׁ

י -3 בֵּ ִעיר ְלתֹושָׁ יָׁה הֵּ ה הָׁ שֶׁ ץ קָׁ יוָׁן, ְלִהְתַרחֵּ יָׁה כֶׁ הָׁ ר שֶׁ סֵּ ף -חָׁ  .ַמיִם/ ְבגִָׁדים/ כֶׁסֶׁ

י -4 בֵּ ִעיר תֹושָׁ ַליִם הָׁ יּו יְרּושָׁ  .ְבנֹוחֹות/ ִבְצִפיפּות חָׁ

י -5 בֵּ ִעיר ְלתֹושָׁ יָׁה הָׁ ה הָׁ שֶׁ כָׁר כֵּיוָׁן, קָׁ שָׁ ה שֶׁ יָׁה ַהִדירָׁ ר -הָׁ ינֹונִי/ זֹול/ יָׁקָׁ  .בֵּ

ה ְעלָׂ ה ִמְלמַּ טָׂ  :ְלמַּ

יְך -2 ְראּו אֵּ ִהִציעַ  ְלִמי קָׁ צֵּאת שֶׁ ה? ְלחֹומֹות ִמחּוץ לָׁ  ____________ מֹשֶׁ
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 ""ַהחֹומֹות ֵבין" ַּתְשֵבץ
 


