
יםיעִ  הִִִִִז  עָּ שִִִִִַאְרבָּ ְכֶסהִִִִִשֵׁ רֹותִִִִִֶעֶשרִִִִִמ  ֶלתִִִִִַמְחבָּ ְִתכֵׁ
ןִִִִִ גֵׁ גְִִִִִִלהָּ יםִִִִִאֹורֵׁ ש  יְִִִִקרָּ ְבעֹונ  בֹודִִִִִצ   ַגגִִִִִִִִִכָּ

יםיעִ  הִִִִִז  עָּ שִִִִִַאְרבָּ ְכֶסהִִִִִשֵׁ רֹותִִִִִֶעֶשרִִִִִמ  ֶלתִִִִִַמְחבָּ ְִתכֵׁ
ןִִִִִ גֵׁ גְִִִִִִלהָּ יםִִִִִאֹורֵׁ ש  יְִִִִקרָּ ְבעֹונ  בֹודִִִִִצ   ַגגִִִִִִִִִכָּ

 

ִבס"ד
 

ן ּכָּ ש ְׁ ּסּוֵיי ַהּמִּ  ּכִּ
 

ן ְשכָּ יִֶזה.ִַלמ  ים,ִֶזהִַעלִַגבֵׁ יםִשֹונ  יסּוי  יּוִ________ִכ  ִהָּ

יףִ ְִלהֹוס  ִַגם ִַאְך ק, ָאבָּ ִּומֵׁ ֶשֶמש ִמ  ן ְשכָּ ִַהמ  ִַעל ______ִ יָּה ִהָּ ים יסּוי  ִַהכ  יד ַתְפק 

ִה ן ְשכָּ ִ'______ְִלמ  ן ְשכָּ דִֶשַהמ  ִֶזהְִמֻכבָּ ין ִאֵׁ יִ. לִמ  ְִוכָּ ים, יםִַוֲחשּופ  ְִגלּוי  ְהיּו ִי  יו לָּ ְוכֵׁ

ֶמּנּו. ְרָאהִמ  בֹודִלד'ִּוְבי  אְִבכָּ ְתַמלֵׁ יםִה  יםִַהיָּפ  יסּוי  ָאהִֶאתִַהכ  ִֶשרָּ
ִ

ן: ְשכָּ יעֹותִַהמ  י,ִִא(ְִיר  נ  ןְִותֹוַלַעתִשָּ מָּ ֶלת,ִַאְרגָּ ש,ְִתכֵׁ שֵׁ יעֹות,ִָארּוגֹותִמ  יּוִ_____ְִיר  הָּ

ְִמֻציָּר ב'ֹות ִחֹושֵׁ ִ'ַמֲעֶשה ְִלזֹוִִ_______ִַמֲעֶשהְִכלֹוַמר, ִזֹו רֹות ְִמֻחבָּ יּו ִהָּ יעֹות ַהְיר 

יּוִ רֹותִהָּ יִַהַמְחבָּ ְקֶצהְִשתֵׁ ש,ִּוב  מֵׁ שְִוחָּ מֵׁ יִה05ִִַחָּ ֶלת.ְִשתֵׁ אֹותְִתכֵׁ יּוִלּולָּ _______ִהָּ

ִַעל ְִלזֹו ִזֹו רֹות ִ-ְמֻחבָּ י ִא05ְִִֵׁידֵׁ יעֹות ְִיר  ב. הָּ ִזָּ י ןִַקְרסֵׁ ְשכָּ ִַהמ  _____ִ ִֶאת ּסּו ִכ  לּו

פֹוןִ צָּ ִמ  ִַאמֹות י ִּוְשתֵׁ ב, ַמֲערָּ ִמ  ים ש  ִַהְקרָּ ִֶשל ה ִַהַתְחתֹונָּ ה ַאמָּ הָּ ִמֵׁ ִחּוץ יו, ירֹותָּ ְוק 

ְשֲארּוְִגלּויֹות. םִנ  רֹום,ִֶשהֵׁ דָּ ִּומ 

ים: ז  יעֹותִע  יּוִַאַחתִב(ְִיר  ֶצֶמרִ_-הָּ יעֹות,ִָארּוגֹותִמ  הְִיר  יּוִֶעְשרֵׁ יעֹותִהָּ ______.ִַהְיר 

ִוְִ ש מֵׁ ִחָּ ְִלזֹו ִזֹו רֹות ְִמֻחבָּ יּו ִהָּ רֹות ִַהַמְחבָּ י ְִשתֵׁ ְקֶצה ִּוב  ,____05ִִ.______ִ אֹות לּולָּ

ִַעל ְִלזֹו רֹותִזֹו יּוְִמֻחבָּ רֹותִהָּ ִַהַמְחבָּ י יִ-ְשתֵׁ ּסּוִֶאת05ְִִידֵׁ לּוִכ  יעֹותִאֵׁ ְִיר  יְִנֹחֶשת. ַקְרסֵׁ

לִהִַ הִַאַחת.ַהַגגְִוֶאתִכָּ ַאמָּ ּסּוִַהֹכלִחּוץִמֵׁ רֹוםִכ  פֹוןִּוַבדָּ ִ________,ִּוַבצָּ

ים מ  דָּ יםְִמאָּ יל  ְכֶסהִעֹורֹותִאֵׁ ינּוִ______ִִ–ִג(ִמ  כ  יםְִבָאֹדםִהֵׁ יםְִצבּוע  יל  עֹורֹותִאֵׁ מֵׁ

ירֹות. הִַרקִֶאתִַהַגגְִוֹלאִֶאתִַהק  ּסָּ ְכֶסהִכ  ן.ִַהמ  ְשכָּ ְִלַגגִַהמ 

ְכֶסהִעֹורוִֹ יםד(ִמ  ש  ינּוִִ–ִתְִתחָּ כ  עֹורִֶזהִהֵׁ יָּהִַחיָּהִַבֲעַלתִעֹורִ_______.ִמֵׁ ַהַתַחשִהָּ

ים. יל  אֵׁ ְכֶסהִעֹורֹותִהָּ ַעלִמ  יָּהִמֵׁ ן,ִֶשהָּ ְשכָּ ְכֶסהְִלַגגִַהמ  ִמ 

ִ
  

 

 

 

 

ִבס"ד
 

ן ּכָּ ש ְׁ ּסּוֵיי ַהּמִּ  ּכִּ
 

ן ְשכָּ יִֶזה.ִַלמ  ים,ִֶזהִַעלִַגבֵׁ יםִשֹונ  יסּוי  יּוִ________ִכ  ִהָּ

יףִ ְִלהֹוס  ִַגם ִַאְך ק, ָאבָּ ִּומֵׁ ֶשֶמש ִמ  ן ְשכָּ ִַהמ  ִַעל ______ִ יָּה ִהָּ ים יסּוי  ִַהכ  יד ַתְפק 

ִה ן ְשכָּ ִוְִ'______ְִלמ  ים, יםִַוֲחשּופ  ְִגלּוי  ְהיּו ִי  יו לָּ ְִוכֵׁ ן ְשכָּ דִֶשַהמ  ִֶזהְִמֻכבָּ ין ִאֵׁ יִ. לִמ  כָּ

ֶמּנּו. ְרָאהִמ  בֹודִלד'ִּוְבי  אְִבכָּ ְתַמלֵׁ יםִה  יםִַהיָּפ  יסּוי  ָאהִֶאתִַהכ  ִֶשרָּ
ִ

ן: ְשכָּ יעֹותִַהמ  י,ִִא(ְִיר  נ  ןְִותֹוַלַעתִשָּ מָּ ֶלת,ִַאְרגָּ ש,ְִתכֵׁ שֵׁ יעֹות,ִָארּוגֹותִמ  יּוִ_____ְִיר  הָּ

ִ ב'ְמֻציָּרֹות ִחֹושֵׁ ִ'ַמֲעֶשה ְִלזֹוִִ_______ִַמֲעֶשהְִכלֹוַמר, ִזֹו רֹות ְִמֻחבָּ יּו ִהָּ יעֹות ַהְיר 

יּוִ רֹותִהָּ יִַהַמְחבָּ ְקֶצהְִשתֵׁ ש,ִּוב  מֵׁ שְִוחָּ מֵׁ יִה05ִִַחָּ ֶלת.ְִשתֵׁ אֹותְִתכֵׁ יּוִלּולָּ _______ִהָּ

ִַעל ְִלזֹו ִזֹו רֹות ִ-ְמֻחבָּ י ן05ְִִידֵׁ ְשכָּ ִַהמ  _____ִ ִֶאת ּסּו ִכ  לּו ִאֵׁ יעֹות ְִיר  ב. הָּ ִזָּ י ַקְרסֵׁ

ירוִֹ פֹוןְִוק  צָּ ִמ  ִַאמֹות י ִּוְשתֵׁ ב, ַמֲערָּ ִמ  ים ש  ִַהְקרָּ ִֶשל ה ִַהַתְחתֹונָּ ה ַאמָּ הָּ ִמֵׁ ִחּוץ יו, תָּ

ְשֲארּוְִגלּויֹות. םִנ  רֹום,ִֶשהֵׁ דָּ ִּומ 

ים: ז  יעֹותִע  יּוִַאַחתִב(ְִיר  יּוִ-הָּ יעֹותִהָּ ֶצֶמרִ_______.ִַהְיר  יעֹות,ִָארּוגֹותִמ  הְִיר  ֶעְשרֵׁ

ִלְִ ִזֹו רֹות ִוְְִמֻחבָּ ש מֵׁ ִחָּ ִזֹו יּו ִהָּ רֹות ִַהַמְחבָּ י ְִשתֵׁ ְקֶצה ִּוב  ,____05ִִ.______ִ אֹות לּולָּ

ִַעל ְִלזֹו רֹותִזֹו יּוְִמֻחבָּ רֹותִהָּ ִַהַמְחבָּ י יִ-ְשתֵׁ ּסּוִֶאת05ְִִידֵׁ לּוִכ  יעֹותִאֵׁ ְִיר  יְִנֹחֶשת. ַקְרסֵׁ

לִהִַ ּסּוִַהכִַֹהַגגְִוֶאתִכָּ רֹוםִכ  פֹוןִּוַבדָּ הִַאַחת.________,ִּוַבצָּ ַאמָּ ִלִחּוץִמֵׁ

ים מ  דָּ יםְִמאָּ יל  ְכֶסהִעֹורֹותִאֵׁ ינּוִ______ִִ–ִג(ִמ  כ  יםְִבָאֹדםִהֵׁ יםְִצבּוע  יל  עֹורֹותִאֵׁ מֵׁ

ירֹות. הִַרקִֶאתִַהַגגְִוֹלאִֶאתִַהק  ּסָּ ְכֶסהִכ  ן.ִַהמ  ְשכָּ ְִלַגגִַהמ 

ים ש  ְכֶסהִעֹורֹותְִתחָּ יָּהִַחיָּהִַבֲעלִִַ–ִד(ִמ  ינּוִַהַתַחשִהָּ כ  עֹורִֶזהִהֵׁ תִעֹורִ_______.ִמֵׁ

ים. יל  אֵׁ ְכֶסהִעֹורֹותִהָּ ַעלִמ  יָּהִמֵׁ ן,ִֶשהָּ ְשכָּ ְכֶסהְִלַגגִַהמ  ִמ 

ִ
  

 

 

 

 

  


