
 

 
 
 

 משניות במסכת "אבות" שינון במבצע הזכיישטר 

ָניֹותק ה  נ  ב    ִמש 
 

 _______________בית החינוך 

 ________________ שם הזוכה

  .משניות = שטר 3ב: -אערך לכתות 

 משניות = שטר 5ו: -גערך לכתות 

 ____. שנת ה'תשןניסן אייר סיוותוקף: 

ֵֵֵיייל ֵל ֵלֵ ֵֵֵש ֵש ֵשֵ י ֵי ֵיֵ 

ְֵֵֵזכּותְזכּותְזכּות
ֵֵֵהההנ ֵנ ֵנֵ ש ְֵש ְֵש ְֵמ ֵמ ֵמ ֵּב ֵּב ֵּבֵ 

 חתימה:

 
 
 

 משניות במסכת "אבות" שינון במבצע הזכיישטר 

ָניֹותק ה  נ  ב    ִמש 
 

 _______________בית החינוך 

 ________________ שם הזוכה

  .משניות = שטר 3ב: -אערך לכתות 

 משניות = שטר 5ו: -גערך לכתות 

 ____. שנת ה'תשןניסן אייר סיוותוקף: 

ֵֵֵיייל ֵל ֵלֵ ֵֵֵש ֵש ֵשֵ י ֵי ֵיֵ 

ְֵֵֵזכּותְזכּותְזכּות
ֵֵֵהההנ ֵנ ֵנֵ ש ְֵש ְֵש ְֵמ ֵמ ֵמ ֵּב ֵּב ֵּבֵ 

 חתימה:

 
 
 

 משניות במסכת "אבות" שינון במבצע הזכיישטר 

ָניֹותק ה  נ  ב    ִמש 
 

 _______________נוך בית החי

 ________________ שם הזוכה

  .משניות = שטר 3ב: -אערך לכתות 

 משניות = שטר 5ו: -גערך לכתות 

 ____. שנת ה'תשןניסן אייר סיוותוקף: 

ֵֵֵיייל ֵל ֵלֵ ֵֵֵש ֵש ֵשֵ י ֵי ֵיֵ 

ְֵֵֵזכּותְזכּותְזכּות
ֵֵֵהההנ ֵנ ֵנֵ ש ְֵש ְֵש ְֵמ ֵמ ֵמ ֵּב ֵּב ֵּבֵ 

 חתימה:

 
 
 

 משניות במסכת "אבות" שינון במבצע הזכיישטר 

ָניֹותק ה  נ  ב    ִמש 
 

 _______________בית החינוך 

 ________________ שם הזוכה

  .משניות = שטר 3ב: -אערך לכתות 

 משניות = שטר 5ו: -גערך לכתות 

 ____. שנת ה'תשןניסן אייר סיוותוקף: 

ֵֵֵיייל ֵל ֵלֵ ֵֵֵש ֵש ֵשֵ י ֵי ֵיֵ 

ְֵֵֵזכּותְזכּותְזכּות
ֵֵֵהההנ ֵנ ֵנֵ ש ְֵש ְֵש ְֵמ ֵמ ֵמ ֵּב ֵּב ֵּבֵ 

 חתימה:

 
 
 

 משניות במסכת "אבות" שינון במבצע הזכיישטר 

ָניֹותק ה  נ  ב    ִמש 
 

 _______________בית החינוך 

 ________________ שם הזוכה

  .משניות = שטר 3ב: -אערך לכתות 

 משניות = שטר 5ו: -גערך לכתות 

 ____. שנת ה'תשןניסן אייר סיוותוקף: 

ֵֵֵיייל ֵל ֵלֵ ֵֵֵש ֵש ֵשֵ י ֵי ֵיֵ 

ְֵֵֵזכּותְזכּותְזכּות
ֵֵֵהההנ ֵנ ֵנֵ ש ְֵש ְֵש ְֵמ ֵמ ֵמ ֵּב ֵּב ֵּבֵ 

 חתימה:

 
 
 

 משניות במסכת "אבות" שינון במבצע הזכיישטר 

ָניֹותק ה  נ  ב    ִמש 
 

 _______________בית החינוך 

 ________________ שם הזוכה

  .משניות = שטר 3ב: -אערך לכתות 

 משניות = שטר 5ו: -גערך לכתות 

 ____. שנת ה'תשןניסן אייר סיוותוקף: 

ֵֵֵיייל ֵל ֵלֵ ֵֵֵש ֵש ֵשֵ י ֵי ֵיֵ 

ְֵֵֵזכּותְזכּותְזכּות
ֵֵֵהההנ ֵנ ֵנֵ ש ְֵש ְֵש ְֵמ ֵמ ֵמ ֵּב ֵּב ֵּבֵ 

 חתימה:

 
 
 

 משניות במסכת "אבות" שינון במבצע הזכיישטר 

ָניֹותק ה  נ  ב    ִמש 
 

 _______________בית החינוך 

 ________________ שם הזוכה

  .משניות = שטר 3ב: -אערך לכתות 

 משניות = שטר 5ו: -גערך לכתות 

 ____. שנת ה'תשןניסן אייר סיוותוקף: 

ֵֵֵיייל ֵל ֵלֵ ֵֵֵש ֵש ֵשֵ י ֵי ֵיֵ 

ְֵֵֵזכּותְזכּותְזכּות
ֵֵֵהההנ ֵנ ֵנֵ ש ְֵש ְֵש ְֵמ ֵמ ֵמ ֵּב ֵּב ֵּבֵ 

 חתימה:

 
 
 

 משניות במסכת "אבות" שינון במבצע הזכיישטר 

ָניֹותק ה  נ  ב    ִמש 
 

 _______________בית החינוך 

 ________________ שם הזוכה

  .משניות = שטר 3ב: -אערך לכתות 

 משניות = שטר 5ו: -גערך לכתות 

 ____. שנת ה'תשןניסן אייר סיוותוקף: 

ֵֵֵיייל ֵל ֵלֵ ֵֵֵש ֵש ֵשֵ י ֵי ֵיֵ 

ְֵֵֵזכּותְזכּותְזכּות
ֵֵֵהההנ ֵנ ֵנֵ ש ְֵש ְֵש ְֵמ ֵמ ֵמ ֵּב ֵּב ֵּבֵ 

 חתימה:


