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שיעור י"ח

ְיַיֵּישלְּבִמִּלדםלִיְרָּדפֹות

ִלְפָעִמים ַהַּמָּטָרה ִהיא ַרק ְלַהֲעִׁשיר ּוְלַיּפֹות ֶאת ַהָּׂשָפה,

ְוִלְפָעִמים ֵיׁש ֶהְבֵּדל ַּדק ֵּבין ַהִּמִּלים. ַהֶהְבֵּדִלים ִמָּכל ִמיֵני סּוִגים:

ֶהְבֵּד לַּבִּסְגיֹון א.לל

ֵיׁש ְׁשֹלָׁשה ִסְגנֹונֹות ִעָּקִרִּיים:

ּבּור  ַפת ּדִ ׂשְ ָמע ּבִ ְסֶלְנג - ִנׁשְ
ְקִנית ׁשּוָטה - לֹא ּתִ ּפְ

ְקִנית - נֹוֲהִגים  ָפה ּתִ ׂשָ
ּיֹום־יֹום. ּה ּבַ ְלׂשֹוֵחַח ּבָ

ְקִנית -  ָפה ַעל־ּתִ ׂשָ
ְכִתיָבה ר ּבִ ִעּקָ ּה ּבְ ים ּבָ ׁשִ ּמְ ּתַ ִמׁשְ

ַרח ְּבֵהָחֵבאִהְתַפֵּלַח ִהְסַּתֵּנןּּבָ

ֶהן: ּלָ ְגנֹון ׁשֶ ְבָלה ְלִפי ַהּסִ נּו אֹוָתן ַלּטַ פֹות, ּוַמּיְ ים ִנְרּדָ אֹות ִמּלִ ים ַהּבָ ּלִ ין ַהּמִ ִמְצאּו ּבֵ   .1 

יץ  ַמְרּבִ ה  ַמּכֶ ג  ְמַעּנֵ ָנִעים  ף  ּכֵ

ּכֹוֵעס ֲעצֹר  ֲחָדל  ְסטֹוּפ  ַמְחִטיף   

לֹא ֵפר  לֹא הֹוֵגן  ק  לֹא צֹוֵדֵ רֹוֵגז  ם  ְמֻחּמָ

ִּבְׁשִבד לָמהלָצִרדְךלְׁשֵּתדל

ִמִּלדםלְ אֹוָתּהלַמְׁשָמעּות?

ְ ִמִּלדםל
ִיְרָּדפֹותל
ֵדׁשלַּכָּמהל
ַמָּטרֹות:

מתנת ״כלים שלובים״ מבית ״שבילים״ לשנת תש״ף בלבד מתוך הספר ״בשביל הלשון״ מס׳ 4
5793314@okmail.co.il לקבלת הקטלוג המלא של ספרינו: 054-8424783 / מייל:

מתנת ״כלים שלובים״ מבית ״שבילים״ לשנת תש״ף בלבד מתוך הספר ״בשביל הלשון״ מס׳ 4
5793314@okmail.co.il לקבלת הקטלוג המלא של ספרינו: 054-8424783 / מייל:



ויד
ק
ל 
וש
יד

65

שיעור י"ח

ְשבּוָצהל3ְשבּוָצהל2ְשבּוָצהל1

ֶהְבֵּד לַּבַּדְרָּגה ב.לל

ים. ּלִ ַמֲאַגר ַהּמִ ים ַהֲחֵסרֹות. ּתּוְכלּו ְלֵהָעֵזר ּבְ ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ַהׁשְ   .2 

                      

ה ׁש  ַהְרּבֵ ּקֵ ּבִ

                      

ַחד ְמַעט ּפָ

                      

ַחם ְמאֹד

                      

דֹול ַעס ּגָ ּכַ

                      

ֶעֶצב ָעמֹק

ִהְפִציר

ׁש ָחׁשַ

ֵאב ֵלב ּכְ

ַזַעם

לֹוֵהט

ים

מיל
מאגר 

פֹות. ים ִנְרּדָ ָכל ְקבּוָצה 3 ִמּלִ ים, ּבְ ל ִמּלִ ָאה 3 ְקבּוצֹות ׁשֶ ים ַהּבָ ּלִ ִתְפזֶֹרת ַהּמִ ִמְצאּו ּבְ   .3 

ַקו ָסִביב.  ל ְקבּוָצה ּבְ יפּו ּכָ ַהּקִ

 ֹוֵהט
ְ ַמֵּיןַחם

ָּדַרׁש

ַּפַחי

ֲחָׁשׁש

הֹוָרה

ָחִמדם

ֵאדָמהִּבֵּקׁש

ת ַּבחּוץ. ַח ַא
ה 

ּל
ִמ

ה. ְרּגָ ּדַ ָכל ְקבּוָצה ׁשֹונֹות זֹו ִמּזֹו ּבַ פֹות ּבְ ְרּדָ ים ַהּנִ ּלִ ַהּמִ

ֵבד: ל ֶאל ַהּכָ ָתן  - ֵמַהּקַ ְרּגָ ם ְלִפי ּדַ ְפּתֶ ִהּקַ ָכל ְקבּוָצה ׁשֶ ים ּבְ ּלִ רּו ֶאת ַהּמִ ַסּדְ
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