בס"ד

ַּבּלָ ֵׁשי ַה ִּמּדֹות ַהּטֹובֹות!
הוראות :בעמוד זה רואים ציורים המסתתרים בספר "מעשים של ברכה" .כל ציור רומז על מידה או תכונה
שעליה אפשר ללמוד בספר זה.
ּיּורים ֶאל ַה ִּמּלִ ים ַה ְּמ ַס ְּפרֹות
רֹומזִ יםִ .מ ְתחּו ַקּוִים ֵמ ַה ִּצ ִ
ּיּורים ּולְ ָה ִבין לְ ָמה ֵהם ְ
אִ .ק ְראּו ֶאת ַה ֵּס ֶפר ,נַ ּסּו לִ ְמצֹא ֶאת ַה ִּצ ִ
רֹומז.
לְ ָמה ַה ִּצּיּור ֵ
בּ .כִ ְתבּו ָּב ִעּגּולִ ים ֶאת ִמ ְס ַּפר ָה ַעּמּוד ֶׁשּגִ ּלִ ֶיתם ּבֹו ֶאת ַה ִּצּיּור.
גּ .כִ ְתבּו ְּב ָסמּוְך לָ ִעּגּול ֶאת ֵׁשם ַה ְּדמּות ִמ ֶּמּנָ ה לְ ַמ ְד ֶּתם ֶאת ַה ִּמ ָּדה אֹו ַה ְּתכּונָ ה.
אּפחּ .כִ ְתבּו ִמכְ ָּתבּ ,כְ ִאּלּו ֶׁש ַא ֶּתם ָה ַר ָּבנִ יתֶ ,אל יַלְ ֵדי ּכִ ַּת ְתכֶ ם.
דַּ .ב ֲחרּו ְּתכּונָ ה אֹו ִמ ָּדה ַא ַחת ֶׁשּלְ ַמ ְד ֶּתם ֵמ ָה ַר ָּבנִ ית ַק ַ
ׁשּובהַ .צּיְנּו ִהזְ ַּד ְּמנֻ ּיֹות ֶׁשּנִ ָּתן לִ ְפעֹל
אּפח)ִ ,מ ָּדה זֹו ּכָ ל ּכָ ְך ֲח ָ
ּדּוע ,לְ ַד ְע ְּתכֶ ם (את\הָ ,ה ַר ָּבנִ ית ַק ַ
נַ ּסּו לְ ַה ְס ִּביר לָ ֶהם ַמ ַ
וְ לִ ְחיֹות ַעל ִּפי ַה ִּמ ָּדה ֶׁש ְּב ַח ְר ֶּתם.

ַה ְׁש ָק ָעה
מּוכנִ ים ּגַ ם לַ ֲעבֹד ָק ֶׁשה ְּכ ֵדי לַ ֲעזֹר!
נִ ְהיֶ ה ָ
ְמ ִסירּות נֶ ֶפׁש
מּוכנִ ים לַ ֲעלֹות לָ ָא ֶרץַ ,אף ִאם יֵ ׁש ַס ָּכנֹות!
ָ
לֹוק ִחים ַא ֲח ָריּות
ְ
ׁשּוביםִ ,מּגִ יל ָצ ִעיר.
עֹוׂשים ְּד ָב ִרים ֲח ִ
ִ
ֲענָ וָ ה
ּתֹורהְּ ,בלִ י לִ ְרצֹות לְ ִה ְת ַּפ ְר ֵסם.
ּגַ ְדלּות ַּב ָ

נְ ִדיבּות
לָ ֵתת סּוגִ ים ַר ִּבים ֶׁשל ֶעזְ ָרה.
ּתֹורה ִעם ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ
ָ
ָחׁשּוב לַ ֲעבֹד ּולְ ִה ְת ַּפ ְרנֵ ס,
ּתֹורה.
נֹוסף לְ לִ ּמּוד ָ
ְּב ָ
"ו ְָה ַד ְר ָּת ְּפנֵ י זָ ֵקן"
ָחׁשּוב לְ ַסּיֵ ַע לִ ְק ִׁש ִיׁשים.
ֲענָ וָ ה
ַרב ָחׁשּוב יִ ְׂש ַמח לַ ֲעזֹר לְ ָכל יֶ לֶ ד.
ֵאמּון ַּבּזּולַ ת
ְאֹוה ִבים ִמ ֶיׁשהּו ,הּוא יַ ְצלִ ַיח.
ְּכ ֶׁש ַּמ ֲא ִמינִ ים ו ֲ
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