
ָלה ְמָעַרת ַהַמְכּפֵ ִמי ְקבּוִרים ּבִ

 

  Who Are Buried in ָלה 103ְמָעַרת ַהַמְכּפֵ

ָרֵאל  ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ְבַעת ַהִמיִנים ׁשֶ  107 ׁשִ

ת ְנִטיַלת ָיָדִים ְרּכַ ּבִ

 

Blessing on Washing Hands111

ְרכֹות ַהֶנֱהִנין  ּבִ
Blessings Before Eating113-117

 ַעל ַהִמְחָיה / ַעל ָהֵעץ
Blessings After Eating125

 ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות
Blessing After Eating131

ת ַהָמזֹון ְרּכַ ּבִ

 

Blessings After Meals135

ָרכֹות ׁשֹונֹות  ּבְ
Various Blessings141

ר ָיַצר ת ֲאׁשֶ ְרּכַ ּבִ

 

Blessing of Asher Yotzar145

ַמע  ְקִריַאת ׁשְ
Shema149, 153

ֲעִניֹות ּתַ

 

Fast Days159

 ָחֵמׁש ְמִגילֹות
The Five 165ְמִגילֹות

רֹות ֶרת ַהִדּבְ  ֲעׂשֶ
 The Ten Commandments169

 ְוַגם ִנְקָרא
 Another Way to Say It173, 177

 ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע
Important Number Facts

181, 182, 187, 188, 
193, 197, 198

 ֲחָזָרה
Review

ּתֹוֶכן ֵמֲחָלִקים א' - ב' 

 

ָחה / ֶחְלֵקי ַהגּוף ּפָ ְצָבִעים / ִמׁשְ

 

 Extra Topics from 'ֵחֶלק א and 'ֵחֶלק ב 
Colors / Family / Parts of the Body

213, 214

 ַאֶלף ֵּבית
Hebrew Alphabet1

ְנקּודֹות

 

Vowels5

ִרים ִמְסּפָ

 

Numbers 9, 15

"י  אֹוִתיֹות ַרׁשִ
Rashi Letters21

 ְגַמְטִרָיא
Letter Values27

ָנה י ַהׁשָ  ָחְדׁשֵ
Hebrew Months33

 ָיִמים טֹוִבים
Jewish Holidays 37, 41

ֲאִריִכים ּתַ

 

Important Dates 45, 46

 ָמַתי אֹוְמִרים
When Do We Say51

י תֹוָרה ה חּוְמׁשֵ ֲחִמׁשָ

 

The Five Books of the Torah55

ית ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ  ׁשֵ
The Six Days of Creation71

ָבִטים ָאבֹות, ִאָמהֹות, ּוׁשְ

 

Our Fathers, Mothers, and Tribes75

ִפלֹות ְקנּו ֶאת ַהּתְ ִמי ּתִ

 

Who Set Up the Prayers79

ּתֹו  ִאיׁש ְוִאׁשְ
Husbands and Their Wives81 

הֹוִרים ּוָבִנים

 

 Parents and Their Children87

ִיחּוס

 

Family Tree88-90

 ֵאיפֹה
Where99

בס”ד

 ִּפְתָגִמים
Sayings

ו נ י י ג‘ח ק  ל ח

 20, 36, 50, 70, 86, 102, 
110, 130, 158, 176, 204

 32, 40, 74, 98, 106, 134, 
164, 186, 192, 196, 215

 The Seven Special Fruits & Grains of the Land of Israel
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ְׁשָוא ְא 

ֲחַטף )ֲחָטף( ָקַמץ ֳא 

ֲחַטף )ֲחָטף( ַּפַתח ֲא 

ֲחַטף )ֲחָטף( ֶסגֹול ֱא 

!
  "
#
$
%
&
'
()

!
  "
#
$
%
&
'
()

ָקַמץ ח(ָא  ַּפַתח )ַּפָתּ ַא 

ֵציֵרי )ֵציֶרה( ֶסגֹולֵא  ֶא 

ִחיִריק ָמֵלא ִחיִריק ָחֵסרִאי  ִא 

חֹוָלם ָמֵלא חֹוָלם ָחֵסראוֹ  אֹ 
ׁשּוֻרק )ְמֻלאּפּום(  רּוק(אוּ  ֻא     ֻקּבּוץ )ׁשֻ

נְקּודֹות
Vowels 

חלק ג’ חיינו

בס”ד

5
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י ִליִשׁ ַהחֶֹדׁש ַהׁשְ ִני ַהחֶֹדׁש ַהֵשׁ ַהחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון
ִסיָון ִאיָיר ִניָסן

י ׁשִ ַהחֶֹדׁש ַהׁשִ י ַהחֶֹדׁש ַהֲחִמיִשׁ ַהחֶֹדׁש ָהְרִביִעי
ֱאלּול )ְמַנֵחם( ָאב מּוז ּתַ

יִעי ׁשִ ַהחֶֹדׁש ַהּתְ ִמיִני ַהחֶֹדׁש ַהְשׁ ִביִעי ַהחֶֹדׁש ַהְשׁ
ִּכְסֵלו )ַמר( ֶחְׁשָון ִּתְׁשֵרי

ר ֵנים ָעׂשָ ַהחֶֹדׁש ַהְשׁ ר ַהחֶֹדׁש ָהַאַחד ָעָשׂ יִרי ַהחֶֹדׁש ָהֲעׂשִ
ֲאָדר ְׁשָבט ֵטֵבת

ָחְדֵׁשי ַהָׁשנָה
Hebrew Months

א
ב
ג
ד
ה

The actual Hebrew 

names of the months 

(from ַּתַנ"ְך) are 

 .ַהֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון, ַהֵׁשִני...

The names we  
currently use 

 are Persian (ִניָסן, ִאיָיר,...) 

names that came with 

us from ָּבֶבל.       

In
te

resting Facts

סליחות

סליחות

In
ter

esting Facts

  is a ַמר ֶחְׁשָון
bitter month with 

no ָיִמים טֹוִבים . 

In
ter

esting Facts

- ְמַנֵחם ָאב    ה'
comforts ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

after the many  
sad things that  

happened during 
this month. 

חלק ג’ חיינו

בס”ד

33
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ִמי ִּתְקנּו ֶאת ַהְּתפִלֹות?
Who Set Up the Prayers?

 
The word "Davening"  comes from the word ְדֲאבּוהֹון  which means the "Fathers"  (who set up  the ְּתִפלֹות). 

In

teresting Facts

חלק ג’ חיינו

בס”ד

79

ַאְבָרָהם  - ֲחִרית )ּבֶֹקר(  ַשׁ  
ם ֶאת ְּפֵני ה' ר ָעַמד ׁשָ ֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר ֶאל ַהָמקֹום ֲאׁשֵֶ "ַוַיׁשְ

ית י"ט : כ"ז( )ְּבֵראׁשִ

ִיְצָחק  - ִמְנָחה )ָצֳהַרִים(   
ֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב ׂשָ "ַוֵיֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ּבַ

ית כ"ד : ס"ג( )ְּבֵראׁשִ

ַיֲעקֹב  - ַמֲעִריב )ֶעֶרב(   
ֶמׁש י ָבא ַהׁשֶ ם ִכּ ָמקֹום ַוָיֶלן ׁשָ "ַוִיְפַגע )ַיֲעקֹב( ַבּ

ית כ"ח : י"א( )ְּבֵראׁשִ

"

"

"

ֶקר  ַאְבָרָהם........ ּבֹ

ִיְצָחק.......... ָצֳהַרִים   

.......... ֶעֶרב ַיֲעקֹב    

M
em

or
y Hints

SAM
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ֵלב ַבעּכָ ִצּפֹוָרה ֱאִליׁשֶ

מֶֹשהַאֲהֹרן ִמְרָים 

ֻעִזיֵאל ֶחְברֹון  ִיְצָהר  ַעְמָרם 

ִאיָתָמר ֶאְלָעָזר  ֲאִביהּוא  ָנָדב 

ֱאִליֶעֶזר ֵגְרׁשֹם 

יֹוֶכֶבד ְמָרִרי  ְקָהת  ֵגְרׁשֹון 

ָאְסַנת  יֹוֵסף

ה    ֶאְפַרִים ְמַנׁשֶ

קַֹרח

חּור

יֹוֶכֶבד

יִחּוס
Family Trees

ֶזַרח ֶרץ  ֶפּ

ָמר ּתָ

ְלָהה ה                   ֵלָאה                                        ָרֵחל                ּבִ ִזְלּפָ

ִדיָנה ְזבּוֻלן  שָכר  ִיָשׂ ְיהּוָדה  ֵלִוי  ְמעֹון  ִשׁ ְראּוֵבן 

ר ָאֵשׁ ִליָגד  ַנְפָתּ ָדן   ְנָיִמין יֹוֵסף   ִבּ

ַיֲעקֹב

חיינו חלק ג’

בס”ד

90

Key:
 Spouse

    Child
 Same Person

KEY:
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ֲעֶׂשֶרת ַהִדְּברֹות
The Ten Commandments

ר הֹוֵצאִתיָך ‡ ָאנִֹכי ה' ֱאלֶֹקיָך ֲאֶשׁ
ית ֲעָבִדים ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵבּ

I am 'ה, your G-d, Who took you out 
from the land of Egypt, from a  

house of slaves.

לֹא ִיְהֶיה ְלָך ·

 

ָני ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל־ָפּ
Do not have the  

gods of others before Me.

ם‚ א ֶאת ֵשׁ  לֹא ִתָשׂ
ְוא  ה' ֱאלֶֹקיָך ַלׁשָ

Do not say 'ה's name in vain  
(for no reason).

ת ְלַקְדׁשֹו„ ָבּ ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשַ
Remember the ת ָבּ   ׁשַ
day to make it holy.

ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶמָך‰ ֵבּ ַכּ
Honor your father  
and your mother.

Âלֹא ִתְרַצח
Do not murder.

Êלֹא ִתְנָאף
Do not marry someone  
who is already married.

Áלֹא ִתְגנֹב
Do not steal a person (kidnap).

Ëֶקר לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ָשׁ
Do not be a false witness.

È ...לֹא ַתְחמֹד
Do not wish for what is 

not yours (jealousy).

ין ָאָדם ַלָמקֹום ין ָאָדם ַלֲחֵברֹוּבֵ ּבֵ

חלק ג’ חיינו

בס”ד

169

Although ִּכיּבּוד ָאב ָוֵאם  
would seem to be a 

  ,ִמְצָוה ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו 
it is taught that if someone 

 honors his/her parents, 
 considers it as if he/she ה' 

 honored Him as well.

In
ter

esting Facts
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בס”ד

164

ִּפְת�ָגם

ַאל
ְפרֹוׁש  ּתִ

ִמן ַהִצּבּור

חיינוחלק ג’

חיינו

SAM
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בס”ד

Review – ֲחָזָרה

חיינוחלק ג’

 1  Fill in each number and circle if it is ָזָכר or ְנֵקָבה:

ָזָכר / ְנֵקָבה   ______ ה  ֲחִמָשׁ ָזָכר / ְנֵקָבה   ______ ר  ֵנים ָעׂשָ  ׁשְ

ָזָכר / ְנֵקָבה   ______ ֵרה  ע ֶעׂשְ ׁשַ ּתְ ָזָכר / ְנֵקָבה   ______ ַאַחת 

2  jxַ ּpֶw ,uֹgcֻaָֹw and ,uֹfּxֻ are called the: ________ ______

3  How many יֹות ְרׁשִ מֹות?  :are in ּפַ ית?   ֵסֶפר ׁשְ ֵראׁשִ ֵסֶפר ּבְ

4  Fill in their children: 

ַעְמָרם ְויֹוֶכֶבד _______ _______ _______     ַאְבָרָהם ְוָהָגר _______

ַיֲעקֹב ְוָרֵחל _______ _______         ִיְצָחק ְוִרְבָקה _______ _______

5  What happened here?

ית ֶלֶחם ________________       ַהר ַהמֹוִרָיה _______________ ּבֵ

6  When do we make the following ָרכֹות ?ּבְ

ֶהֱחָינּו ְוִקְיָמנּו ְוִהִגיָענּו ַלְזַמן ַהֶזה ___________________________ ׁשֶ

ַמֲאָמרֹו ______________________ ְבִריתֹו, ְוַקָים ְבּ ִרית, ְוֶנֱאָמן ִבּ זֹוֵכר ַהְבּ

7  Circle the dates on which we fast:

י' ֵטֵבת ֵרי  ְשׁ י' ּתִ ֵרי  ְשׁ ג' ּתִ ֵרי  ְשׁ ּב' ּתִ ֵרי  ְשׁ א' ּתִ

 

מּוז י"ז ּתַ ָבט  ט"ו ׁשְ י"ד ֲאָדר  י"ג ֲאָדר  ט' ָאב 

8  When are these ְמִגילֹות read?

ֵאיָכה__________ יִרים__________  ַהׁשִ יר ׁשִ קֶֹהֶלת__________ 

10

חיינו

SAM
PLE
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בס”ד

t

c
d

s
v

uz
j

y

Fill-in

ב  ד  ּפ  ה  ּך  ק  ּכ  ט  ׂש  צ  י  ח  מ  נ  ל 

 

ו  ע  ּת  א  פ  ן  ר  ז  כ  ּב  ׁש ף

ס  ד  ת  ה  ג  ח  ץ  ׂש  צ  ּכ  ּפ  נ  ל  ב  ו  
ע  ּת  ּך  א  פ  ט  ר  ׁש  ם  כ  מ  ך

Some of the ַאֶלף ֵּבית letters have f loated away.  

Cross out the letters (in their proper order) 
to help fill in the ones which are missing.

d

1

2

חיינוחלק ג’

חיינו

SAM
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בס”ד

Coloring

.

x

j v

d

r

.

n

t

r

d

v

n

j

Color the flower of each י''   ,letter ַרׁשִ
and its matching script letter, in the same color.

x

t

חלק ג’חיינו

חיינו

icr
ka

ktrah

SAM
PLE
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בס”ד

Matching

ס = ֻסּכֹות ֻבעֹות         ׁש = ׁשָ ַסח         פ = ּפֶ
ה        פו = ּפּוִרים ח = ֲחנּוּכָ ּפּור         י = יֹום ּכִ ָנה         ר = רֹאׁש ַהׁשָ

All Around The Year...

Match each יֹום טֹוב to the topics connected to it 
by filling in the given letters.

חיינוחלק ג’

חיינו

 
ְיָוִנים   ֵסֶדר 

ָמעֹות ִחִטים 
  

ָהָמן 
  

מֹאְזַנִים 

ַהַמְפֶסֶקת  ְסעּוָדה  ָלֶאְביֹוִנים    נֹות  ַמּתָ

ִסיָמִנים  מֹוָנִאים    ַחׁשְ ֵאִלָיהּו    ל  ׁשֶ ּכֹוס 

ָחֵמץ  ִדיַקת  ּבְ ֵחְטא    ַעל  רֹות    ַהִדּבְ ֶרת  ֲעׂשֶ

ה   ֲאִפיקֹוָמן  רֹות   ְמנֹוָרה   סּוּכָ ּפָ ַהָגָדה   ּכַ

ֶמן ַזִית  ִליְך   ׁשֶ ׁשְ יעּור ָחֵמץ   ּתַ ר   ּבִ ְמִגיַלת ֶאְסּתֵ

ר ַמּכֹות   ׁשֹוָפר  לֹוַח ָמנֹות   ֶעׂשֶ ד' ּכֹוסֹות   ִמׁשְ

ת ַהָגדֹול  ּבַ ִבים   ׁשַ ִעינּוִיים   ג' ַמצֹות   ֲעׂשָ

יִזין  ּפִ יֹות   ְסִביבֹון   אּוׁשְ ן ּתֹוָרה   ד' קּוׁשְ ַמּתַ

ִנים  ת ַהּבָ ְרַכּ כֹוִרים   ּבִ ֲעִנית ּבְ ים   ּתַ ּבִ ַמּכַ

ָנה טֹוָבה   ְקָעָרה  ד' ִמיִנים   ְלׁשָ

ִנים   ֵליל ִלימּוד ּתֹוָרה  ד' ּבָ

j

ל ִנְדֵרי  ּכָ

SAM
PLE
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בס”ד

PasteCut &

Cut and paste the correct days for saying these ִפלֹות .ּתְ

ַעל ַהִנִסים

ַהֵלל

ְרֵצה

ּפּוִרים ר  ֲעִנית ֶאְסּתֵ ּתַ עֹוֶמר           ל"ג ּבָ רֹאׁש חֶֹדׁש          

ה ה  ֲחנּוּכָ ֲחנּוּכָ יֹום טֹוב   יֹום טֹוב      

ת ּבָ רֹאׁש חֶֹדׁש  ׁשַ ָאב    ָעה ּבְ ׁשְ ּתִ ַתמּוז    ר ּבְ ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ  

מגילה

ַיֲעֶלה ְוָיבֹא

Hint:

Not all choices  

will be used.

חיינוחלק ג’

חיינו

SAM
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בס”ד

Coloring

Color the יֹות ְרׁשִ ית from ּפַ ֵראׁשִ .in red ֵסֶפר ּבְ
Color the יֹות ְרׁשִ מֹות from ּפַ .in blue ֵסֶפר ׁשְ
Color the יֹות ְרׁשִ .in yellow ֵסֶפר ַוִיְקָרא from ּפַ

מֹות ׁשְ

ְּבַהר

ְּבֻחקַֹתי

ְמצֹוָרע
ית ַלחְּתַצֶוהְּבֵראׁשִ ַוִיׁשְ

ַצו ָוֵאָרא ב ַוֵיׁשֶ

ַוֵיָרא

ּבֹא

ִמיִני ׁשְ
נַֹח

ֶלְך-ְלָך
ָרה ַחֵיי ׂשָ

ַוִיְקָרא

ַלח ְּבׁשַ

ַאֲחֵרי מֹות

ִיְתרֹו

ִמֵקץ

ְּפקּוֵדי
ַּתְזִריַע

ּתֹוְלדֹת
ֱאמֹר

ַוִיַגׁש

ַוֵיֵצא ים ְקדׁשִ

ַוַיְקֵהל
ָּפִטים ִמׁשְ

אַוְיִחיְּתרּוָמה ִּכי ִתׂשָ

חלק ג’חיינו

חיינו

SAM
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בס”ד

Circle

1 ִיְצָחק  ֵלָאה ִּבְלָהה   ִרְבָקה  ַחָוה   

2 נַֹח ַנֲעָמה ָהָגר  ִּבְלָהה  ֵלָאה   

ה ֵלָאה   3 ַיֲעקֹב  ִּבְלָהה ָרֵחל ִזְלָפּ  

ה ַחָוה   ָרה  ִזְלָפּ 4 ָאָדם ִרְבָקה שָֹ  

ָרה  ָהָגר  ַנֲעָמה  5 ַאְבָרָהם  ָרֵחל שָֹ  

Draw a circle around the correct wife (wives).

Hint:
There might be 

 more than one 

correct answer for 

each one.

חיינוחלק ג’

חיינו

SAM
PLE
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בס”ד

Connect the Dots

חיינוחלק ג’

חיינו

Connect the dots to form a picture.

ֵאת

ְוָאַהְבָתּ ה'

ֱאלֶֹקיָך

ָכל ְבּ

ְלָבְבָך

ּוְבָכל
ָך ַנְפְשׁ

ּוְבָכל

ְמאֶֹדָך

ַהְדָבִריםְוָהיּו

ָהֵאֶלה

ר ֲאֶשׁ

ָאנִֹכי
ְמַצְוָך

ַהיֹום

ַעל

ְלָבֶבָך

ם ַנְנָתּ ְוִשׁ

ָעֶריָך ְלָבֶניָךּוִבְשׁ

ְרָתּ ְוִדַבּ

ם ָבּ

ָך ְבְתּ ִשׁ ְבּ

ֵביֶתָך ְבּ

ָך ּוְבֶלְכְתּ
ַבֶדֶרְך

ָך ְכְבּ ּוְבָשׁ

ּוְבקּוֶמָך ם ְרָתּ ּוְקַשׁ

ְלאֹות
ַעל ָיֶדָך
ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת

ין ֵבּ ֵעיֶניָך
ם ּוְכַתְבָתּ

ְמֻזזֹותַעל

יֶתָך ֵבּ

ָרֵאל, ה' ֱאלֵֹקינּו, ה' ֶאָחד: ַמע ִיְשׂ ְשׁ
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ם ְכּ רּוְך ֵשׁ ָבּ

SAM
PLE



Circle the correct answers in the boxes below.
Which ְמִגיָלה do we read on...?

ט י ח ר א

ג ז ו מ ב

ל ת כ ו ם

ד י ה נ ע

166

בס”ד

Circle

חיינוחלק ג’

ר ק ד ר ג סל נ ת מ ּב עה ס צ ש א אט פ ת ו ז ח

ב ד ק ק ג נ

ר פ ה ה ּת ּכ

ע צ א ל ז י

פ ש ו ת ח ט

ה א ד ח ה צב ז פ ג כ תּכ ר ש ט י קל ן י ט א מ

Hint:
The answers  

may appear  

in any direction.

חיינו

ב ו ה ז ּכ כ א ם ו
י ט ג א ב מ ח ע ק
ם י ר י ש ה ר י ש
ג ד ה ת ד ל צ ם ש

ּפֶ
ַס
ח

ִּת
ְׁש
ָע
ה
ְּב
ָא
ב

ּפ
ּו
ִר
י

ם

ָׁש
ֻב
ע
ֹו
ת

ֻס
ּכ
ֹו
ת

SAM
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בס”ד

Coloring

ֲעָרבֹות
ּפּור יֹום ּכִ

ר ֶאְסּתֵ

Yellow – ְמִגילֹות
Green – (ֻסּכֹות ִמיִנים )ּבַ
Red – ֲעִניֹות ַתּ
Blue – ִאָמהֹות

ר ֲעִנית ֶאְסּתֵ ּתַ

ֲהַדִסים

יִרים יר ַהׁשִ ׁשִ

ר  ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ
ַתמּוז ּבְ

צֹום ְגַדְלָיה

ָרֵחל

לּוָלב

ִרְבָקה

ֶאְתרֹוג
ֵאיָכה

רּות

קֶֹהֶלת
ֵטֵבת ָרה ּבְ ֲעׂשָ

ָאב ָעה ּבְ ׁשְ ּתִ ָרה ׂשָ

ֵלָאה

חיינוחלק ג’

חיינו
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