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  חוֹנִי הְַמעַגֵּל - יְִריַדת גְּׁשִָמים
  

 ְּבֶאֶרץ. ַהַּמֲעֶׂשה ָהָיה ַרּבֹות ָׁשִנים ִלְפֵני

 ֹחֶדׁש. ָקָׁשה ַּבּצֹוֶרת ְׁשַנת ָהְיָתה ִיְׂשָרֵאל

  .ְּגָׁשִמים ָיְרדּו לֹא ַוֲעַדִין ִהִּגיעַ  ְּכָברַאָּדר 

, ְּדאּוִגים ָהיּו ַהֲחָכִמים ַּתְלִמיֵדי, ַהּתֹוָׁשִבים

 5 ָצָמא ְוַסָּכַנת אֹוְזִלים ְמַעט עֹוד ַהַּמִים

 ֵאין -  ֶגֶׁשם ֵאין ִאם. ֻּכָּלם ַעל ְמַרֶחֶפת

  .ֹאֶכל ֵאין, ְּתבּוָאה

 הּוא ֻּכָּלם ְּכמֹו. חֹוִני ְּבֵׁשם ַצִּדיק ָׁשם ָהָיה

 ַעל ַמְעָּגל) ִצֵּיר( ָחג? ָעָׂשה ֶמה .ֻמְדָאג ָהָיה

 10 חֹוִני ָׁשם ָעַמד. ְלתֹוכֹו ְוִנְכַנס ָהָאֶרץ

 ִמן יֹוֵצא ֵאיֶנִּני: "ְוָאַמר ַלה' ְוִהְתַּפֵּלל

  ". ְּגָׁשִמים ֶׁשֵּיְרדּו ַעד ָהעּוָגה

 ָיְכלּו לֹא ּובֹוְדדֹות ְקַטּנֹות ִטּפֹות ַא. ִטּפֹות ָלֶרֶדת ְוֵהֵחּלּו ִלְתִפָּלתֹו ַהֵּׁשם ַנֲעָנה

  . ַרִּבים ֹּכה ָׂשדֹות ְלַהְׁשקֹות

 15  .ְלִהְתַּפֵּלל ְוִנְׁשָאר ָהעּוָגה ִמן חֹוִני ָיָצא לֹא

 ֲאָנִׁשים. ַאְרָצה ִנַּת ַעז ְוֶגֶׁשם ָהָרִקיַע  ֶאת ִּכּסּו ֲעָנִנים, ַהָּׁשַמִים ִהְתַקְּדרּו ָאז

  .ַהְּגָׁשִמים ִמְּפֵני ַמֲחֶסה ִלְתּפֹוס ִנּסּו

, ַהַּבִית ְלַהר ַלֲעלֹות ֻּכָּלם ְצִריִכים ֶׁשָהיּו ַעד, ַמִים ְלַנֲחֵלי ָהְפכּו ָהְרחֹובֹות

  .ַהְּגָׁשִמים ְּבֵמי ִיְטְּבעּו ֶׁשּלֹא ְּכֵדי ְּביֹוֵתר ַהָּגבֹוּהַ  ַלָּמקֹום

 20  "...ְּבָרָכה ֶׁשל ֶגֶׁשם ֶאָּלא ְמַבֵּקׁש, ֲאִני ְקָלָלה ֶׁשל ֶגֶׁשם לֹא: "חֹוִני ִהְתַּפֵּלל

. ִמָּׁשַמִים ֻהְמַטר ְּבָרָכה ְוֶגֶׁשם, ַהַּזַעף ִּגְׁשֵמי ָּפְסקּו, ַּבְּמרֹוִמים ְּתִפיָּלתֹו ִהְתַקְּבָלה

 ֶׁשַּנֲעָנה ַעד, ָזע לֹא ִמֶּמּנּו ַהַּמְעָּגל ֵׁשם ַעל" ַהְמַעֵּגל חֹוִני" ְּבֵׁשם חֹוִני ִנְקָרא ֵמָאז

 .ַהַּבֹּצֶרת ּוָפְסָקה
    



  ב"ה

 ©חומרי למידה מותאמים  –אהרן קדוש 

ִמים: ֲעבוָֹדה ְּׁשָ ֵּל -  יְִריַדת ג   חוֹנִי ַהְמַעג
  –) 4ׁשּוָרה ( "ְּדאּוִגים ָהיּו ַהֲחָכִמים ַּתְלִמיֵדי, ַהּתֹוָׁשִבים": ָּכתּובַּבִּסיּפּור  .1

 : הּוא ְּדאּוִגיםֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה   .א

 .ַמֲאִמיִנים, ְּבטּוִחים .1
 .ְמֻאָּׁשִרים, ְׂשֵמִחים .2
 .חֹוְׁשִׁשים, ּדֹוֲאִגים .3
 .ֶאְביֹוִנים, ֲעִנִּיים .4

 ?ַמּדּוַע ַהּתֹוָׁשִבים ָהיּו ְּדאּוִגים  .ב

________________________________________________________

________________________________________________________   

  –) 15ׁשּוָרה (" ְלִהְתַּפֵּלל ְוִנְׁשָאר ָהעּוָגה ִמן חֹוִני ָיָצא לֹא": ַּבִּסיּפּור ָּכתּוב .2

  ?ַמּדּוַע לֹא ָיָצא חֹוִני ִמן ַהַּמְעָּגל

 .ֶׁשַהֵּׁשם לֹא ַנֲעָנה ִלְתִפָּלתֹוֵּכיָון   .א
 .ֵּכיָון ֶׁשּלֹא ִהְסַּתֵּפק ַּבְּגָׁשִמים ֶׁשָּיְרדּו  .ב
 .ֵּכיָון ֶׁשחֹוִני לֹא ִהְסִּפיק ְלִהְתַּפֵּלל ָּכָראּוי  .ג
 .חֹוִני ֲחַׁשׁש ִלְטֹּבַע ְּבֵמי ַהְּגָׁשִמים  .ד

  : ָׁשָנה ֶׁשּלֹא יֹוְרִדים ָּבּה ְּגָׁשִמים ִהיא .3

  .ָׁשָנה ְׁשחּוָנה  .א

  .ְׁשַנת ַּבֹּצֶרת  .ב

  .ְׁשַנת ְּבָרָכה  .ג

  .ְנכֹונֹותא' וב' ְּתׁשּובֹות   .ד

 "ַא ִטּפֹות ְקַטּנֹות ּובֹוְדדֹות לֹא ָיְכלּו ְלַהְׁשקֹות ָׂשדֹות ֹּכה ַרִּבים": ַּבִּסיּפּור ָּכתּוב .4

  ).13-14ׁשּורֹות (

  : ֶאְפָׁשר ִלְכֹּתב ַאִּבְמקֹום ַהִּמיָלה 

  .ָאְמָנם  .א

  .ֲאָבל  .ב

  .ַאף  .ג

  .ִּבְגָלל  .ד
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  ?ֵאיזֹו ְּתִפָּלה ִהְתַקְּבָלה –) 21ׁשּוָרה (ַּבְּמרֹוִמים"  ְּתִפיָּלתֹו : "ִהְתַקְּבָלהַּבִּסיּפּור ָּכתּוב .5

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  –) 18ׁשּוָרה (  ַהַּבִית" ְלַהר ַלֲעלֹות ֻּכָּלם ְצִריִכים ֶׁשָהיּו "ַעד: ַּבִּסיּפּור ָּכתּוב .6

  ?ַמּדּוַע ָהיּו ְצִריִכים ַלֲעלֹות ְלַהר ַהַּבִית

__________________________________________________________

__________________________________________________________   
  

 : הּוא )5ׁשּוָרה (אֹוְזִלים ַהִּמָּלה ֵּפרּוׁש  .7

 הֹוְלִכים  .ד נֹוְזִלים  .ג ִנְגָמִרים  .ב .ִנְׁשָמִרים  .א
  

   ?ֻמְדָאִגיםִמיִלים ִמִּמְׁשַּפַחת ַהִּמִּלים  2 ֵמַהֶּקַטעַהֲעִתיקּו א.  .8

    ___________        __________  

  ___________   __________        ___________        :ִמִּלים 3הֹוִסיפּו עֹוד  ב.
  

  ?ְּבִעְקבֹות ְּתִפּלֹוָתיו ֶׁשל חֹוִניָיְרדּו ְּגָׁשִמים ֵאילּו  .9

  .ִּגְׁשֵמי ְּבָרָכה  .א

  .ַזַעף ִּגְׁשֵמי  .ב

  .ִטּפֹות ְּגָׁשִמים  .ג

  .ָּכל ַהְּתׁשּובֹות ְנכֹונֹות  .א

  "?חֹוִני ַהְמַעֵּגל"ַמּדּוַע ִנְקָרא ַהַּתָּנא חֹוִני ְּבֵׁשם  .10

________________________________________________________

________________________________________________________   
  

 : ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנהַהִקיפּו ֶאת  .11

  ...ֵמִהְתַנֲהגּותֹו ֶׁשל חֹוִני ַהַּמְעָּגל ֶאְפָׁשר ִלְלֹמד ֶׁשהּוא

 ַעְקָׁשן  .ד ַצִדיק  .ג ָחָכם  .ב .ַאִּמיץ  .א

  ?ַהְסִּבירּו ַמּדּוַע ְּבַחְרֶּתם ִּבְתכּוָנה זֹו

________________________________________________________

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________ 


