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  תלמידים,תלמידות ו שלום רב לכם

  

  

- חוברת זו מכילה סיפורים, שירים וקטעים הקשורים להיסטוריה היהודית

  ישראלית שלנו. 

  

תהיה לכם הזדמנות ; טקסטים מקראיים לצד חומרים מודרנייםבה תמצאו 

 שמרביתם   שיריםים פחות; מובאים כרומה ,עבריתהשפה משלבים של הלהיחשף ל

ים מספרות קסטמספר ט; ושזורים youtube -ותוכלו להאזין להם ב, הולחנו

  .שתורגמו לעברית ,העולם

  

של הטקסטים המובאים כאן וכן  בכל המגוון הרחבאין לנו ספק שתתאהבו 

- לכל טקסט מסר רלוונטי לחיינו כיום. תוכלו לקיים רבמהעושר הלשוני שלהם. 

  . נימוסיםעל על סובלנות ו בתוך כדי  הקפדה שיח כיתתי

  

  קריאה רצופת חוויות.נו מאחלות לכם א

  

  

  ,שלכם                

  

  ציפי וסיסי                       
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  ָנאוֹר ֵלָאה / הַהְתָחלָ  ָּתִמיד הזֶ  סוֹף

  

  

  ַהְתָחָלה ָּתִמיד ֶזה סֹוף

  .ַאֵחר ַמֶּׁשהּו ֶׁשל

  ?יֹוֵתר טֹוב -

  ?יֹוֵתר ַרע -

  .יֹוֵתר ָמה יֹוַדַעת א -

  .ַאֵחר ַמֶּׁשהּו

ְׁשִביל ֵאיֶזה ַמְתִחיל ִנְגֶמֶרת ְּכֶׁשַהֶּדֶר,  

  ,ַמְתִחיל ַהֹּבֶקר ָאז ִנְגָמר ְּכֶׁשַהַּלְיָלה

  ,ַמִּגיָעה ָׁשָעה עֹוד, ָׁשָעה ְּכֶׁשִּנְגֶמֶרת

  .ַהְּׁשִגיָאה ַמְתִחיָלה ִדיָעהַהּיְ  ְּבסוֹף ַרק

  .ַאֵחר ַמֶּׁשהּו ֶׁשל ַהְתָחָלה ָּתִמיד ֶזה סֹוף

  ,ֶׁשעֹוֵבר יֹום ְלָכל ָמָחר יֹום ָּתִמיד ֵיׁש

  .ַאֵחרּבְ  ַמֲחִליִפים ְמֻׁשָּמׁש ֲחלֹום ָּכל

  ,ַמְתִחיָלה הָׁשנָ  עֹוד, ָׁשָנה ְּכֶׁשִּנְגֶמֶרת

  .ְׁשֵאָלה ְּבסוֹף ַרק ַמְתִחיָלה ְּתׁשּוָבה ָּכל

  .ַאֵחר ַמֶּׁשהּו ֶׁשל ַהְתָחָלה ָּתִמיד ֶזה סֹוף ִּכי

  ,ַמְתִחיִלים ַהַחִּיים ,ִנְגָמר ְּכֶׁשַהֶּסֶרט

  .ִמִּלים ְּכָבר ְּכֶׁשֵאין ַמְתִחיִלים ַהְּצִליִלים

  .ַאֵחר ְצִליל לַנְתִחי ָאז ַהְּצִליל ֶאת ְּכֶׁשִּנְגֹמר

  .ְלַדֵּבר ַנְתִחיל ָאז ַהִּׁשיר ֶאת ְּכֶׁשִּנְגֹמר

  .ַאֵחר ַמֶּׁשהּו ֶׁשל ַהְתָחָלה ָּתִמיד ֶזה סֹוף

  ?יֹוֵתר ַרע? יֹוֵתר טֹוב

  .יוֵֹתר ָמה יוַֹדַעת א

  .ַאֵחר ַמֶּׁשהּו
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  משימות

  

 ֶזה ףסוֹ אילו השערות עולות לגבי תוכן השיר, כאשר קוראים את הכותרת "  .1

  "?ַהְתָחָלה ָּתִמיד

המשוררת מציינת "סוף" ו"התחלה", המתייחסים למצבים שונים בחיים.    .2

  ציינו חמישה מהם.

  "?ַאֵחר ַמֶּׁשהּו ֶׁשל ַהְתָחָלה ָּתִמיד ֶזה סוֹף"איזו תחושה עולה מהמשפט   .3

  בעיה  ד.       תקווה   ג.  קושי   ב.    סיום   א.

בצורה  "ַאֵחר ַמֶּׁשהּו ֶׁשל ַהְתָחָלה ָּתִמיד ֶזה וֹףס"בתחילת השיר מופיע המשפט   .4

  קטועה. לעומת זאת לקראת סוף השיר המשפט כתוב בצורה שלמה.

בתחילת השיר הכותבת מהססת לגבי  –הסבירו את ההבדל, לדעתכם. (רמז   

    האמירה, אבל בהמשך...)

  מהו המסר בשיר?  .5

  קיימת מחזוריות.בחיים   בכל סוף תהליך מתחיל תהליך חדש. ב.  א.

  כל התשובות נכונות.  סיום של פעילות הוא מצב ארעי.      ד.  ג.

  פי ניסיונכם. -הוסיפו בית ברוח השיר, המציין "סוף והתחלה" על  .6

אנו בִפתחה של שנה חדשה, התחלה חדשה. הגדירו לעצמכם יעד לסוף השנה   .7

בצורה  בשלושה תחומים: לימודי, אישי וחברתי. (כתבו את תשובתכם

  ממוקדת, ולא כללית.)

  

תוכלו לאחסן את הרשימות בכספת הכיתה ולפתוח אותן בסוף השנה כדי לבדוק 

  ליעדים. באיזו מידה התקרבתם

  

 תחום חברתי תחום אישי ילימודתחום 
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  'יץבִ יקוֹ ִּב ַר  ַּדְלָיה ַהַּנַער ֶׁשִּבֵּקׁש ָלדּוג ִלְוָיָתן /
  
  
  
  

  ְּבחֹוף ַאְׁשְקלֹון ֵיׁש ַנַער ַּדָּיג

    ה ְרעּוָעה,ֲאֶׁשר ָּגר ְּבֻסּכָ 

  הּוא יֹוֵׁשב ַעל ָהחֹוף ּוַמְׁשִלי ַחָּכתוֹ 

    ִמְּזִריַחת ַהַחָּמה ַעד ְׁשִקיָעה.

  

  יםֵיׁש לֹו ַּבַּבִית ָּדִגים ֲאֻדִּמ 

  ִגים ֶׁשל ָזָהבְוֵיׁש לֹו ּדָ 

  ְוהּוא ְמַבֵּׁשל אֹוָתם ַעל ַהְּמדּוָרה

  ד ָהָרָעב.וֹ ְּכֶׁשֵּמִציק לֹו ְמא

  

  ֵׁשב ְּבִׁשְבתֹו ַעל ַהחֹוף,ְוָכ הּוא חוֹ 

  ֶזה ַהַּדָּיג ָהָּקָטן:

  ִגים ְקַטִּנים ּוְגדֹוִלים,'ֵיׁש ִלי ּדָ 

  ַא ָרִציִתי ָלדּוג ִלְוָיָתן.

  

  ָלדּוג ִלְוָיָתן ָּגדֹול ְוָעצּום

  ְרּכֹו אּוַלי ֶאֶלף ַאּמֹותֶׁשָא

  ַוֲאִני ֶאְמְּכֶרנּו ְּבחֹוף ַאְׁשְקלֹון

  ד.וֹ ְוֶאְהֶיה ָעִׁשיר ְמא

      

  ְוָאז ִיְהיּו ִלי ְּבָגִדים ֲחָדִׁשים

  ְוָאגּור ְּבַבִית ָּגדֹול.

  ים ּוְזֻהִּביםִגים ֲאֻדִּמ ְוָאדּוג ִלי ּדָ 

  ְלַהִּביט ָּבם ְוא ֶלֱאֹכל.

  

  ָאז ֶאְקֶנה ִלי ְסִפיָנה ְוַאְפִליג ֶאל ַהָּים

  .ַהֵּתֵבל ְּבָכל ְוָאׁשּוט

  ְוַלְמרֹות ֶׁשֲאִני ַרק ֶיֶלד ֶאָחד

  עֹוד אּוַכל ִלְהיֹות ַרב חֹוֵבל.

  

  ְּבחֹוף ַאְׁשְקלֹון ָּגר ֶיֶלד ַּדָּיג

  ֶׁשרֹוֶצה ִלְהיֹות ַסָּפן.

  ד ְּבִלּבוֹ וֹ ְוהּוא ִמְתַּפֵּלל ְמא

  ֶׁשַּיְצִליַח ָלדּוג ִלְוָיָתן.

  

  הּוא יֹוֵׁשב ַעל ָהחֹוף ָׁשבּועֹות ֹּכה ַרִּבים

  ּוִמַּדִיג ֵאיֶנּנּו ׁשֹוֵבת.

  י, ֵּבְרבֹות ַהָּיִמיםַע, אּולַ ִמי יֹודֵ 

  הּוא ָידּוג ִלְוָיָתן, ֶּבֶאֶמת?
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  משימות

  

ללמוד עליה? (מגורים, מקום ועיר  אפשרומה  ,מי הדמות המרכזית בשיר  .1

  עיסוק, מצבו)

  .כתבו מהן משאלותיו של הנער  .2

  מה יכול לסמל הדג? .תארו את הדג שרצה הנער לדוג  .3

  בשיר. בכל ביתי הדובר כתבו מ  .4

  נסו להסביר מדוע. –הבית הרביעי הוא הארוך ביותר   .5

  את התשובה הנכונה ביותר.מהו הנושא העיקרי של השיר? בחרו   .6

  וייתן.חברות בין ילד קטן לדג לו  א.

  שאיפותיו ורצונותיו של נער קטן.  .ב

  זהב.- ייתן במקום דגיוונער עני שמעדיף לאכול דג ל  ג.

  פליג בים, יכול לדוג דגים גדולים יותר.מי שמ  ד.

כי  ות, המוכיח(העתיקו את השורות לאורך כל השיר .הוכיחו את תשובתכם   

  בחירתכם נכונה.)

  באילו שורות בכל בית מופיעה חריזה?  .לשה זוגות חרוזיםוהעתיקו מהשיר ש  .7

 מה דעתכם על .גבי הדמיון"- לעתים נוהגים להשתמש בביטוי "להפליג על  .8

  .את טענותיכם. והסבירו את תשובתכם הפלגה מסוג זה המופיעה בשיר? נמקו

ערכו  .מצבו המציאותי של הנער שונה מהמצב העתידי שהיה רוצה להיות בו  .9

רנסה, ביגוד, פ עזרו בתבחינים:יבהווה ובעתיד. ה –השוואה בין מצבים אלה 

  מגורים, רכוש.

מה. אולם ייתכן יינתן לו הכוח להגש"לעולם לא ניתנת לאדם משאלה, בלי שי  .10

   )ריצ'ארד באך(שיהיה עליו לעמול קשה לשם כך." 

  לסיפור. ,ריצ'ארד באךבין המשפט שאמר הסבירו את הקשר 
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  פתחו לנו שער... –חגי תשרי 

  

  טעמים לתקיעת שופר

  .המצווה העיקרית בראש השנה היא לשמוע קול שופר

        ד ַלֹחֶדׁש ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהיֶה ָלֶכםד ַלֹחֶדׁש ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהיֶה ָלֶכםד ַלֹחֶדׁש ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהיֶה ָלֶכםד ַלֹחֶדׁש ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהיֶה ָלֶכםּוַבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאחָ ּוַבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאחָ ּוַבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאחָ ּוַבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאחָ """"

  ), א'ט"כ ,(ספר במדבר ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה א ַתֲעׂשּו יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם:ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה א ַתֲעׂשּו יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם:ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה א ַתֲעׂשּו יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם:ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה א ַתֲעׂשּו יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם:

עניינה העיקרי של תקיעת שופר הוא קבלת עול מלכות שמים, שכן במנהג זה של 

א העולם תקיעת שופר בראש השנה, ביום שנברא בו העולם, אנו ממליכים את בור

  עלינו ועל העולם.

  

  לפניכם שישה מהם.  ,הסברים לתקיעת השופרעשרה הרב סעדיה גאון נותן 

  

: מפני שיום התחלת הבריאה, שבו ברא הקדוש ברוך הוא את העניין הראשון

העולם ונעשה מלך על עולמו; כך עושים המלכים, שתוקעים לפניהם בחצוצרות 

ו, וכן אנו ממליכים עלינו את הבורא להודיע ולהשמיע בכל מקום תחת מלכות

  יתברך ביום זה.

  

: כי יום ראש השנה הוא ראשון לעשרת ימי התשובה ותוקעים בו העניין השני

ישוב,  –בשופר להכריז ולהזהיר על ראשנו, כמי שמזהיר ואומר: כל הרוצה לשוב 

אל יקרא תגר על עצמו (= אל יבוא בטענה); וכך עושים המלכים:  –ואם לאו 

  כך אין לו טענה.- זהירים את העולם תחילה בגזרותיהם, וכל העובר אחרמ

  

" דדדדוֹ וֹ וֹ וֹ ְמאְמאְמאְמא    ָחָזקָחָזקָחָזקָחָזק    ׁשֹוָפרׁשֹוָפרׁשֹוָפרׁשֹוָפר    ְוקֹולְוקֹולְוקֹולְוקֹול: להזכירנו מעמד הר סיני, שנאמר בו: "העניין השלישי

    נֲַעֶׂשהנֲַעֶׂשהנֲַעֶׂשהנֲַעֶׂשהז), ונקבל על עצמנו מה שקיבלו אבותינו על עצמם, כשאמרו ""י"ט, ט ,(שמות

  )'כ"ד, ז ,". (שםְוִנְׁשַמעְוִנְׁשַמעְוִנְׁשַמעְוִנְׁשַמע
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    ְוָׁשַמעְוָׁשַמעְוָׁשַמעְוָׁשַמע: להזכירנו דברי הנביאים, שנמשלו בתקיעת שופר, שנאמר: "ביעיהעניין הר

    נְַפׁשוֹ נְַפׁשוֹ נְַפׁשוֹ נְַפׁשוֹ     ִנְזָהרִנְזָהרִנְזָהרִנְזָהר    ְוהּואְוהּואְוהּואְוהּוא... ... ... ... ִיְהיֶהִיְהיֶהִיְהיֶהִיְהיֶה    ְּבֹראׁשוֹ ְּבֹראׁשוֹ ְּבֹראׁשוֹ ְּבֹראׁשוֹ     מוֹ מוֹ מוֹ מוֹ ּדָ ּדָ ּדָ ּדָ , , , , הּוהּוהּוהּוחֵ חֵ חֵ חֵ ּקָ ּקָ ּקָ ּקָ ּתִ ּתִ ּתִ ּתִ וַ וַ וַ וַ     ֶחֶרבֶחֶרבֶחֶרבֶחֶרב    בֹואבֹואבֹואבֹואּתָ ּתָ ּתָ ּתָ וְַ וְַ וְַ וְַ , , , , ִנְזָהרִנְזָהרִנְזָהרִנְזָהר    ְואְואְואְוא    ַהּׁשֹוָפרַהּׁשֹוָפרַהּׁשֹוָפרַהּׁשֹוָפר    קֹולקֹולקֹולקֹול    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַהּׁשֹוֵמעַ ַהּׁשֹוֵמעַ ַהּׁשֹוֵמעַ ַהּׁשֹוֵמעַ 

  )'ה- '". (יחזקאל ל"ג, דטטטטּלֵ ּלֵ ּלֵ ּלֵ מִ מִ מִ מִ 

  

ן בית המקדש וקול תרועת מלחמת האויבים; : להזכירנו חורבהעניין החמישי

  וכשאנו שומעים את קול השופר, נבקש מאת השם על בניין בית המקדש.

  

עקדת יצחק, שמסר נפשו  לַאיִ ידי תקיעת שופר של -: להזכירנו עלהעניין השישי

לשמים ונשחט תמורו איל: וכן אנחנו נמסור נפשנו על קדושת שמו ויעלה זיכרוננו 

  לפניו לטובה.

  

  משימות

  שונות על הקטע שקראתם. חמש שאלותחברו   .1

  

  הסיבות לתקיעת שופר. ששכתבו ביטוי מכליל לכל אחת מ  .2

  

  מה הקשר של תקיעת שופר לראש השנה?  .3

  

באילו  .ת ישראלנתפקיד השופר במסורת של מדי מהומצאו במקורות מידע   .4

  אירועים נהגו ונוהגים לתקוע בשופר?
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  / רחל באב"דל שופר גלגולו ש

  פי כתבה מאת מנחם רועי, "ידיעות אחרונות", כ"ז בניסן תשל"ז)-(על

  

כל הקהל עמד על רגליו, ושקט היה בבית הכנסת; רק קול השופר נשמע. הבטתי 

דב ֵמליט את פניו בטליתו, ונדמה היה שכתפיו -סביבי, וראיתי את ידידנו משה בן

  רועדות.

ו הביתה, "דומה שהתרגשת מאוד בזמן תקיעת "משה'לה!" אמרתי לו בלכתנ

  השופר. האמנם?"

  מבטו של משה'לה נדד כאילו למרחקים. נראה היה, שחזר אל מציאות אחרת.

  הוא שתק קמעה והחל לספר את סיפורו.

  

עם אלפי יהודים אחרים גירשו הגרמנים גם אותי למחנה, ומצאתי את עצמי בצריף 

  קודם לכן כאיש מופלא, קדוש וטהור. עם ר' יצחק'ל, שאותו ִהכרתי עוד

), הייתה דאגתו העיקרית 1943בהתקרב ראש השנה של אותה שנת אימים, תש"ד (

של ר' יצחק'ל מאין לוקחים שופר כשר, כדי לתקוע ביום הדין. הוא לא יוותר על 

כדת וכדין. 'יש בו תקיעת שופר; הוא נכון לעשות הכול כדי להשיג שופר ולתקוע 

  ידת החסד והרחמים על עם ישראל, הנתון בצרה ובשבייה,' כך אמר.לעורר את מ

מתהלך היה ר' יצחק'ל במחנה וממלמל לעצמו: 'אמר הקב"ה: תקעו לפניי בשופר 

של איל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם 

  עצמכם לפניי.'

- ככל האפשר ואף את הבלתיממלמל היה אל עצמו ומדבר על לב אחרים לעשות 

  אפשרי, ובלבד להשיג שופר לראש השנה.

הצלחנו לשחד גוי אחד, פולני  - דב -מוסיף ומספר לי משה'לה בן -סמוך לראש השנה 

מעובדי המחנה; שילמנו לו סכום כסף ניכר שאספנו במאמצים רבים, כדי שיקנה 

  לנו קרן ויבריחה לתוך המחנה.

א לנו קרן של פרה. שוב שיחדנו אותו, נתנו לו סכום כסף כעבור יומיים בא הגוי והבי

הביא הגוי קרן של  אחדיםגדול, והסברנו לו שדרושה לנו קרן של איל. כעבור ימים 

  איל, ולא היה גבול לשמחתנו, ובייחוד לשמחתו של ר' יצחק'ל.

  באותו יום קרא לי ר' יצחק'ל ואמר:
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ה עובד בבית החרושת, ועליך "משה'לה, ִהשגנו, ברוך השם, קרן של איל. את

  להתקין בבית החרושת שופר כשר לתקיעות ביום הדין."   

  "אבל רבי, זוהי סכנת נפשות ממש."

  פי כן עליך לקחת על עצמך סיכון זה." - על- "יודע אני, ואף

  הייתי נבוך.

"משה'לה," חזר ואמר לי הרב, כשעיניו זולגות דמעות חמות, "ַמכיר אני אותך כשם 

י את אביך, ואני מטיל עליך את המצווה של הכנת השופר. בזכות מצווה זו שִהכרת

  תישאר בחיים ועוד תראה בטובה."

כיצד אוכל לבצע את אשר הטיל עליי ר' יצחק'ל? איך אצליח להעביר את הקרן אל 

  בית החרושת?

"רבי," אמרתי לו, "המחנה רחוק כשלושה קילומטרים מבית החרושת. בשביל 

אס ועורכים חיפושים מדוקדקים אצל - ית החרושת מסיירים אנשי אסהמוביל אל ב

  כל עובר ושב. איך אוכל להגניב עמי את הקרן?"

  "תוכל, משה'לה, תוכל, אתה תצליח!"

"רבי," הזכרתי לו, "הן רק לפני יומיים ירו הגרמנים ביהודי בשער המחנה משום 

אותו מפרפר בין החיים שנמצאה אצלו חתיכת עור של נעליים. במו עיניי ראיתי 

  והמוות. אני ירא, אני ירא, רבי."

ואכן, פחד נורא תקף אותי. פרצתי בבכי. גם ר' יצחק'ל בכה; הוא בכה והמשיך 

  להתחנן. לא יכולתי לעמוד בפני דמעותיו, והסכמתי.

כיצד הצלחתי לעבור בשלום את השביל, כשהקרן באמתחתי? איני יודע. הגעתי 

עדיין לא ידעתי איך מכינים שופר. במה מתחילים? הידיעה על לבית החרושת, אולם 

קרן האיל שבידי עשתה לה בחשאי כנפיים בין כל היהודים והעובדים שם, ונותני 

  עצות לא חסרו...

  "את הקרן יש להשרות תחילה במים רותחים."

  "לא, קודם כול משרים את הקרן במים צוננים."

  יש להרתיח בתוך חלב רותח." "לא ברותחים ולא בצוננים. את הקרן

אינני זוכר בדיוק מה עשיתי; נדמה לי, שריככתי את הקרן בדמעות שנשרו מעיניי. 

  העיקר שהתקנתי שופר והבאתי אותו למחנה.

את התפילה שקיימנו למחרת היום, בתנאי מחתרת, בצריפו של ר' יצחק'ל, לא 

שעד כיסא הכבוד ִהגיעו.  אשכח לעולם. הבכיות והיללות קרעו לבבות, ואין לי ספק,
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כאשר ִהגענו לתפילת "מן הֵמַצר קראתי יה", הייתה לנו תחושה, שנבקע הרקיע, וכל 

  הפמליה של מעלה ירדה אלינו כדי לקבל את תפילותינו.

  התקיעה והשברים והתרועה, שיצאו מהשופר שלי, הֵמסו כל לב.

  "והשופר, משה'לה," שאלתי, "מה היה על השופר שעשית?"

  דב. -השופר נשאר אצלי," הוסיף וסיפר משה'לה בן"

אולם זמן קצר לאחר מכן חיסלו הגרמנים את המחנה שלנו, והעבירו את הנותרים 

למקומות אחרים, וגם אני הועברתי, ועמי השופר. במשך השנים העבירו אותי 

הגרמנים ממחנה למחנה, ובעת אחת ההעברות לא הצלחתי לקחת עמי את 

  ת השופר לא הצלחתי לקחת.מיטלטליי. גם א

- אחרי השחרור עליתי לארץ ישראל. השתקעתי בבני ברק ואימצתי לי ֵׁשם ִעברי, בן

דב. כאן נודע לי, שהשופר ניצל, והוא נמצא בפולין. התגעגעתי מאוד לשופר שלי; הן 

כך, והכינותיו במסירות נפש כה גדולה. רציתי להביא את - הסתכנתי בעבורו כל

שראל. חברים יעצו לי לפנות ל"יד ושם" בירושלים. עליתי לירושלים, השופר לארץ י

ונפגשתי עם מנהל הארכיון של "יד ושם", ד"ר יוסף קרמיש. סיפרתי לו על השופר, 

  ושאלתיו, אם היא יוכל לעזור לי.

  מנהל הארכיון נענה לי בהתלהבות.

  

פר ועסקן יהודי, הוא נזכר, שזמן קצר אחרי מלחמת העולם השנייה ביקר בפולין סו

ושמו יעקב פט, איש זה קיבל מידי ראש הקהילה שבאחת הערים שופר, שיהודים 

עשו במחנה כפייה. "קח את השופר הזה למשמרת באמריקה," אמרו לו, "ושמור 

  עליו, אולי תצליח בעזרתו לעורר את יהודי אמריקה למען ארץ ישראל."

יעקב פט הלך לעולמו,  - יפורו דב את ס- סיים משה בן  - מאז עברו שלושים שנה 

והשופר נשאר בידי אלמנתו. מנהל הארכיון פנה לידידה של משפחת פט, ואחרי 

שידולים רבים ִהסכימה האלמנה להעביר את השופר ל"יד ושם" בירושלים. לפני 

חודשים אחדים זכיתי אני, ואתי גם שרידי משפחת ר' יצחק'ל הצדיק, לראות את 

  לים.השופר הפלאי כאן בירוש

  



10 

 

  משימות
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  ?2" בשורה ָּפָניו ֶאת ֵמִליט" ביטוימה פירוש ה  .3

  מכסה את פניו  ב.      מזיז את פניו   א.
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    דוב- ב. למשה בן      לר' יצחק'ל  א.

  ד. כל התשובות נכונות.    למתפללים בצריף  ג. 

  ?13-12" בשורות ְוַכִּדין ַּכָּדתמה פירוש הביטוי "  .9

  ד. כל התשובות נכונות.  ג. כנדרש  ב. כראוי  כדת וכהלכה  א.

שתי פעולות שנעשו כדי להתקין שופר כשר. צטטו משפטים מהסיפור,  נוציי  .10

  המוכיחים את תשובתכם.

שלוש פעמים מנסה משה להתחמק מבקשת הרב להעביר את השופר לבית   .11

  .אותן ינוהחרושת. צי
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את המשפטים לפי גיע לירושלים. סדרו השופר עבר במספר מקומות עד שִה   .12

סדר האירועים בסיפור. כתבו במחברת את המספרים בסדר הנכון לפי 

  הסיפור. 

  .  השופר הועבר ל"יד ושם".1   

  .  השופר הועבר עם משה ממחנה למחנה.2  

  .  השופר נמצא בפולין.3  

  סופר ועסקן יהודי. ,.  השופר ניתן ליעקב פט4  

  

  מה מטרת הסיפור?  .13

  ל תפילה כמעוררת רחמי שמים בעת צרה.להציג את כוחה ש  א.

  להציג מסירות נפש למען קיום מצוות תקיעת שופר.  ב.

  פוסק לשמור על מצוות היהדות.-להציג ניסיון בלתי  ג.

  כל התשובות נכונות.  ד.

  

   .מוטיב הבכי חוזר בסיפור לכל אורכו. השלימו את הטבלה שלפניכם  .14

פחד, סוג הבכי (  מי בוכה?  האירוע שיש בו בכי

התרגשות, תפילה, בכי 

  יחיד, ציבור)

. בזמן תקיעת שופר 1

  בבית הכנסת בארץ. 

  בכי יחיד. –התרגשות   משה בן דוב

  

  אחד מהפעלים שלפניכם.של כל  את הגוף ואת הזמן ,שורשהציינו את   .15

  יִּת ְר מַ ָא    ַּתְצִליחַ     ִנְׁשַאר  רּכֹ זְ אֶ   נּוְמ ּלַ ִש 

  

מילים (פעלים ושמות) אתם ַמכירים, ? אילו ָפרׁשוֹ מהו שורשו של שם העצם   .16

  ?ׁשוָֹפרשיש להן שורש זה? כיצד קשורה משמעות המילים שכתבתם למילה 
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  "ְנִעיָלהתפילת "

  

חמש תפילות מתפללים  .למחרת ליל "כל נדרי" נמשכות התפילות בבית הכנסת

  ביום הכיפורים: 

  ;הקבועות בכל יום -  שחרית, מנחה ומעריב

  ;מתפללים בכל שבת וחגש –מוסף 

  . "נעילה"תפילת  -  ותפילה חמישית לכבוד קדושת היום המיוחד הזה

פני שזמנה סמוך לצאת היום. מתפללים אותה מ, נעילהנקראת  החמישיתתפילה ה

  דים להינעל. עם שקיעת השמש, שאז שערי הרחמים עומ

  

  ם!ְּפַתח ָלנּו ַׁשַער, ְּבֵעת ְנִעיַלת ַׁשַער, ִּכי ָּפָנה יוֹ 

  ִיְפֶנה, ַהֶּׁשֶמׁש ָיֹבא ְוִיְפֶנה, ָנבוָֹאה ְׁשָעֶרי.  ַהּיוֹם  

    

  של יום הכיפורים) נעילה(מתוך תפילת            

  

  חותמים את יום הצום בתקיעת שופר ממושכת ובקריאת 

   ."לשנה הבאה בירושלים הבנויה"

  

  

  משימות

  

  לשני הפירושים. למילה "שער" פירוש כפשוטו ופירוש מושאל. תנו הסבר  . 1

  

  פי המשפטים שבתפילה?- מה מבקשים המתפללים על  .2
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  יקנִ ְר הֶ  ַרְעָיה/  ְנִעיָלה

  

  ַׁשֵער ָלנּו ַתחּפְ 

  ַהָּׁשֵקט ַהֶּזה ַּבּיֹום

  .ָהַרַעׁש ַאֲחֵרי ָׁשִנים ֶׁשַבע

  .ַהָּבא ָהַרַעׁש ִלְפֵני ַּכָּמה יֹוַדַעת א ַוֲאִני

  ַׁשַער ָלנּו ַתחּפְ 

  .ְוָהַאֲהָבה ָהַרֲחִמים ּבוֹ  בֹואּויָ  אּוַלי

  

  

  משימות

  

  תקשר הידע על חייה עם השיר שכתבה?כיצד מ .חפשו מידע על רעיה הרניק  .1

  ).עזרו בביוגרפיה של המשוררתי"? (הַרַעׁשלמה מרמזת הכותבת במילה "  .2

  "?ַהָּׁשֵקט ַהֶּזה ַּבּיוֹםלמה מתכוונת המשוררת בביטוי: "  .3

  וממי? ,לנו על מחשבותיה. מה היא מבקשת הדוברת רומזת  .4

  , הטקסט הוא תפילה או שיר? הסבירו את תשובתכם.האם לדעתכם  .5

  ?תפילהבין לשיר מה ההבדל בין   .6

  הסבירו את שתי הנימות השונות. .השיר מסתיים בנימה שונה מזו שבתפילה  .7

ו לו לפניכם פתגמים הקשורים ליום הכיפורים. הסבירו כל פתגם. מצא  .8

  .התאמה לחיי המציאות שלנו

  .ֲחֵברוֹ ֶׁשִּיְרֶצה ַעד ְמַכֵּפר ַהִּכּפּוִרים יוֹם ֵאין – ַלֲחֵברוֹ  ָאָדם ֶׁשֵּבין ֲעֵברוֹת א.

  .ווֹנוָֹתיועֲ  ָּכל ַעל לוֹ  ִליןחֲ ִמוֹ , ָּבּה ּוִמְתַּבֵּיׁש ֲעֵבָרה ָהעוֶֹׂשה ָּכל ב.

  .ִביםָׁש  ְלַקֵּבל ְּפׁשּוָטה ְיִמיְנ ֲאֶׁשר ג.
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   ארבעת המינים

  

    

  

  

  

  

  

  

  משימות

  

  ים בני ישראל לקחת ביום הראשון של חג סוכות?וִ מה מצּו  .1

  

  מהו קשר זה? .מצוות ארבעת המינים מזכירה את הקשר של חג הסוכות לטבע  .2

  

 ,קיים מדרש המתייחס לארבעת המינים כאל קבוצות שונות בעם ישראל  .3

  מעשים טובים. הקשורות בלמידת תורה ובעשיית 

  טובים. המעשים ה . והריח מסמל את התורההטעם מסמל את   

  .פי המדרש-השלימו את המשפטים על  

  כך ישראל... יש בו ריח ויש בו טעם, האתרוג  

  ישראל... ךכ יש בו טעם (פרי התמר) ואין בו ריח, הלולב  

  , כך ישראל...יש בו ריח ואין בו טעם ההדס  

  כך ישראל... ולא ריח,אין בה לא טעם  הערבה  

  

עושה מעשים  ינולומד תורה וא ינולפי המדרש, איזה מין דומה לאדם שא  .4

  טובים?

  

  מהו המסר של המדרש?  .5

    ְוָענָףְוָענָףְוָענָףְוָענָף    ְּתָמִריםְּתָמִריםְּתָמִריםְּתָמִרים    ַּכּפֹותַּכּפֹותַּכּפֹותַּכּפֹות, , , , ָהָדרָהָדרָהָדרָהָדר    ֵעץֵעץֵעץֵעץ    ְּפִריְּפִריְּפִריְּפִרי    ָהִראׁשֹוןָהִראׁשֹוןָהִראׁשֹוןָהִראׁשֹון    ַּבּיֹוםַּבּיֹוםַּבּיֹוםַּבּיֹום    ָלֶכםָלֶכםָלֶכםָלֶכם    ּוְלַקְחֶּתםּוְלַקְחֶּתםּוְלַקְחֶּתםּוְלַקְחֶּתם"

   ....יִָמיםיִָמיםיִָמיםיִָמים    ִׁשְבַעתִׁשְבַעתִׁשְבַעתִׁשְבַעת" " " " םםםםֱאלֹוֵהיכֶ ֱאלֹוֵהיכֶ ֱאלֹוֵהיכֶ ֱאלֹוֵהיכֶ     ה'ה'ה'ה'    ִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵני    ְחֶּתםְחֶּתםְחֶּתםְחֶּתםּוְׂשמַ ּוְׂשמַ ּוְׂשמַ ּוְׂשמַ     נַָחלנַָחלנַָחלנַָחל    ְוַעְרִביְוַעְרִביְוַעְרִביְוַעְרִבי, , , , ָעבֹותָעבֹותָעבֹותָעבֹות    ֵעץֵעץֵעץֵעץ

  

   )מ', ג"כ, ויקרא(
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  ָנאוֹר ֵלָאה / קוְֹנֶצְרט ְּבֶעֶצם הּוא ַהְּסָתו

  

  

  קֹוְנֶצְרט ְּבֶעֶצם הּוא ַהְּסָתו

  .ִלְפָעִמים ֵאָליו ְקִׁשיבּוהַ 

  קֹוְנֶצְרט םְּבֶעצֶ  הּוא ַהְּסָתו

  . יםנִ לָ סוֹ  מֹוןהֲ  לוֹ  ְוֵיׁש

  

  ,ָמִהיר ַטעֶק  ֵיׁש רּוחַ לָ 

  ַרע א ַהִּבּצּועַ  ְוַגם

  :ִעירֶׁשּבָ  ֵדרֹותַהְּׂש  ָּכל אֹוָתּה ֹותּולַ ְמ 

  .הָר ָר טָ  הָר ָר טָ 

  

  ַהְּקַטִּנים ריםוִ רֹ ְּד הַ  ְוָכל

  ְרחֹובלָ  רבֶ עֵ מֵ  סיקּופִ הַ  ַעל

  ָצף ִציף ִציף ָׁשִרים

  .טֹוב ֵּדי ְּבֶעֶצם ֶזה ֶאת יםְועֹוִׂש 

  

  רׁשַ ֶׁשּנָ  ֲאַדְמַּדם הלֶ עָ 

  ְלַאט ַוְלס ּודִרּק לוֹ  רֹוֵקד

  ִמְּנָירָמטֹוס ּו ִעּתֹון ַרעֶק  ִעם

  .ְלָבָנה ְונֹוָצה

  

  ִצֳּפִרים לֹותְקהֵ מַ  םוֹ ִּפְתא

  .ָהְרחֹוב ֶאת ְּבִׁשיִרים ְמַמְּלאֹות

  ִראׁשֹון ְוַרַעם

  .ֹּתף מוֹ ּכְ  ַהֹּכל ֶאת ְמַסֵּים
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  משימות

  

  ציינו את נושאו של כל בית בשיר.   1

  

  "?סיקּופִ פירוש המילה "מה   .2

  .ד. שם של שיר  ג. שם של רחוב    ב. שם של עץ   א. שם של פרח   

  

  למי הכוונה? ."לוֹ בבית הראשון מופיעה המילה "  .3

  ד. לסתיו  ג. לסולנים  ב. לקונצרט  א. לחורף   

  

  שני. ה" בבית ַּגםחליף את המילה "כתבו מילת קישור שת  .4

  

  ?" בשורה האחרונהְּכמוֹ המילה "למה משמשת   .5

  סדרלד.   דימוילג.   פתרוןלב.   חזרה על מילים לא.   

  

העתיקו את המשפטים המקשרים בין  .המשוררת מדמה את הסתיו לקונצרט  .6

  סתיו לקונצרט. 

  

  ומה תפקידם בו? ,הסתו הם הסולנים בקונצרט מי  .7

  

 ֶאת ְמַסֵּים ִראׁשוֹן ְוַרַעםלמה מתכוונת המשוררת כאשר היא כותבת בשיר: "  .8

  "?ֹּתף ְּכמוֹ  ַהֹּכל

  

  מילים מהשיר. ארבעלפניכם   .9

  ְמַסֵּים, רוֵֹקד, ִּבּצּוַע, ַהְקִׁשיבּו  

  כתבו את שורשה של כל מילה.  א.

  איזו מילה יוצאת דופן? הסבירו מדוע.  ב.
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  יצחק רבין ז"ל –לזכרו 

של יצחק  תולדות חייו ומעשיו עלוקראו שכתובתו רשומה כאן, היכנסו לאתר   . 1

  רבין, זכרו לברכה.

http://www.education.gov.il/moe/hagut/rabin2.htm 

 

רבין, השתמשו בחצים, ובו ציוני דרך חשובים בחייו של  ",פס זמן"הכינו בדף   .2

  בצורות אוטומטיות ובתיבת טקסט.

  

  יצחק רבין ז"ל. ,ל ראש ממשלת ישראלכתבו מה ידוע לכם על הרצח ש  .3

  (מניעים, סימנים מקדימים, שלבי האירוע, התגובות בארץ ובעולם).   

  

  ביעים צעירים ומבוגרים התנגדויות?כיצד מַ  ,לפי הניסיון שלכםא.       . 4

   ?ראוי להביע התנגדויות ,לדעתכם ,כיצד  ב. 

  

  .שכתובתו רשומה כאןהיכנסו לאתר   .5

http://www.education.gov.il/moe/hagut/hok.htm 

  

  ב'.-על השאלות א' ו ענולאחר עיון באתר 

  מהו חוק הזיכרון?  א.

  זה? מה נוהגים לעשות ביום  ב.

  

לפניכם קטעים העוסקים ברצח פוליטי של מנהיג ובתפיסת העולם שלאורה   .6

  את הקטעים, וענו על  השאלות שאחריהם.הנהיג אותו אדם את עמו. קראו 

  

 )1981-1918( אתאדָ סָ  רָאנּוָאקטע א':   

אנואר סאדאת היה נשיא מצרים. הוא היה המנהיג הערבי הראשון שהחליט   

הגיע סאדאת לירושלים ונשא נאום  1977ראל. בנובמבר לעשות שלום עם יש

חתם על הסכם השלום בקמפ דיוויד בארה"ב, ולאחר מכן  1978 - בכנסת. ב
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חתם עם מנחם בגין, ראש ממשלת ישראל דאז, על הסכם השלום בין שתי 

  המדינות.

פריצת דרך זו עלתה לו בחייו. קנאים מוסלמים המתנגדים לדרכו ירו בו   

  שצפה במצעד צבאי.למוות בעת 

סאדאת נחשב לקורבן השלום בין ישראל לבין מצרים. במקומו של סאדאת   

כנשיא מצרים בא סגנו, חוסני מובארק, אשר בתפקידו זה ראה מחויבות 

  להמשיך את דרכו של קודמו בשלום עם ישראל.

  

  )1948-1869י (ִד נְ ד גַ נְ ַצ'ְמ ַר ס ַק דַ נְ הַ קטע ב': מּו  

מו במאבקם למען שחרורה של הודו מעול האימפריה גנדי הנהיג את בני ע  

הנפש " , כלומרהבריטית ולמען עצמאותה. בני עמו כינוהו "מהטמה"

  ."הגדולה

ולחם נגד עוולות התנגדות פסיבית או לאלימות אקטיבית - איטיף להוא ִה    

כינה  םשיצרה שיטת הכתות ההינדית, כגון קיפוח בני המעמד הנמוך, שאות

 ,. הוא התנגד נמרצות למלחמת האחים בין הינדים למוסלמים"בני האלוהים"

  לחלוקתה של הודו ולפרישת פקיסטן ממנה. 

איש עלי אדמות,  אהתמצתה במילים שנהג לומר מדי בוקר: "לא איר ואמונת

נצח את לעוול מאיש, אֲ  ֶאָּכנעאירא רק את האלוהים, לא אנטור לאיש, לא 

  בכל סבל". השקר בעזרת האמת ובמלחמת הכזב אשא 

, בשעה שגאנדי השתתף בתפילה, ירה בו למוות מתנקש 1948בינואר  30 - ב

  הינדי קנאי.

  

  )1865-1809( ןלְ קוֹ ינְ לִ  ַאְבָרָהםקטע ג':   

אברהם לינקולן נאבק לביטול העבדות. מדינות הצפון, שביקשו לשמור על   

דרום, את מדינות הניצחו בהנהגתו  צות הברית,שלמותה של ארעל אחדותה ו

שהעדיפו לפרקה. לינקולן התנגד לכפיית עמדותיו הפוליטיות בכוח ואף ניסה 

  למנוע את מלמת האזרחים.

הוא נרצח בידי קנאי, בן הדרום, שחקן תאטרון, באולם התאטרון. מותו לא   

  עצר תהליכים שהוא עמד בראשם.
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  )1968-1929( ִקיְנג ר'תֶ לּו יןִט ְר מַ : ד' ֶקַטע  

היה מנהיג אמריקאי שחור שלחם למען זכויות השחורים.  מרטין לותר קינג  

 התנהל ללא ,פלו שחורים לרעהמאבקו נגד חברת אוטובוסים שנהגיה ִה 

שימוש בכוח ונחל הצלחה. הצלחה זו הובילה אותו להחלטה להמשיך ולנקוט 

גדולי ארצות הברית ועם אלימות. הוא נפגש עם מנהיגי -במאבקיו קו של אי

  ת הנערצת ביותר בקרב השחורים.עולם והיה לדמו

  אחת מאורעות דמים.-השפעתו המרסנת על בני גזעו בארה"ב מנעה לא  

וראה דמיון בין גורל ארצות הברית עדתית ב-קינג היה חסיד ההבנה הבין  

  היהודים וגורל השחורים.

נרצח בידי צעיר לבן בעיר  1968באפריל  הוענק לו פרס נובל לשלום. 1964 - ב

  ינת טנסי.ממפיס שבמד

  

  משימות

  

  מה היו המניעים של הרוצחים?  .1

  

  כיצד השפיע הרצח על מימוש האידיאולוגיה של המנהיג לאחר שנרצח?  .2

  

  מה המסר שעולה, לדעתכם, מהמקרה שמתואר בקטע?  .3

  

למצוא דמיון בין דרכם של המנהיגים שנרצחו לבין דרכו של יצחק  אפשרהאם   .4

  רבין?

  

  י הרצח שהוזכרו את מטרותיהם? נמקו והוכיחו את דבריכם.שיגו מעשהאם ִה   .5

  

באילו דרכים לגיטימיות אפשר להביע התנגדות במשטר דמוקרטי לדרכו של   .6

  מנהיג?

  

מנהיגים משמונים ארצות באו ללוות את יצחק רבין בדרכו האחרונה. מה   .7

  מעובדה זו על יחס העולם כלפי רצח פוליטי? אפשר להסיק
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  הנס כריסטיאן אנדרסן חדשים /בגדי המלך ה

  

פעם אחת, לפני הרבה שנים, חי מלך שאהב מאוד בגדים יפים. ארון הבגדים שלו 

ס חגיגי, קהיה כה חשוב בעיניו, שהיו לו יותר חייטים מחיילים. בכל יום היה עורך ט

רק כדי להתפאר בבגדיו המגונדרים. ולכל שעה משעות היום היה לו בגד מיוחד. 

ר להם זמן לעבוד. ותשלא נעד מלכה נאלצו ללכת לטקסים כה רבים, האנשים במ

אבל המלך לא הבין איזה נזק הוא גורם לממלכה. הוא המשיך לצעוד ברחובות 

  ולהתפאר בבגדיו החדשים. 

והמלך  –בירת הממלכה הייתה גדולה ויפה. תיירים באו מרחוק כדי להתפעל ממנה 

ומסיבות. החייטים שלו נאלצו לעבוד מסביב סים קועוד טעוד ניצל זאת כדי לערוך 

לשעון, כדי לעמוד בדרישותיו למחלצות חדשות. חדר ההלבשה של המלך היה ענקי, 

כמו אולם ריקודים. כל בוקר התבונן המלך בשפע הגלימות, המעילים והכתרים, 

  כדי לבחור תלבושת לאותו היום. משרתיו המתינו בדאגה מחוץ לדלת, עד שיחליט.

"מחט", וקוף שקרא לעצמו "חוט".  שמוחד הופיעו בעיר שני זרים: שועל שיום א

ג למלך מערכת והם התיימרו להיות חייטים מומחים מארץ רחוקה, אשר באו לאר

  בגדים, שאין יפה ממנה בעולם כולו. למעשה, הם היו רמאים ונוכלים.

, הבד שלנו גיעו לארמון, השתחוו חוט ומחט לפני המלך ואמרו: "הוד מלכותךכשִה 

  ".לא רק מקסים ונהדר, יש לו גם תכונה מופלאה: טיפשים לא יוכלו לראותו

" ומיד ציווה על החייטים להתחיל !"מצוין!" חשב המלך, "שילוב של יופי וחוכמה

  במלאכה.

לאחר שקיבלו המון כסף כדי לקנות חומרים, התיישבו חוט ומחט מול הנול 

כסף והזהב שהם הזמינו היו מוסתרים בחדרם, והעמידו פנים שהם אורגים. חוטי ה

אבל רחש הנול הריק שלהם נשמע בארמון עד מאוחר בלילה. כולם התרשמו 

מחריצותם הרבה. המלך התפוצץ מסקרנות בקשר לבגדיו החדשים. לבסוף שלח את 

יועצו הבכיר ביותר לראות איך מתקדמת העבודה. היועץ המסכן נדהם: הוא לא 

  ציגו לפניו בגאווה!ים ִה ראה את הבד שהאורח

" כדי שהמלך לא ..."האמנם אני טיפש כזה?" חשב בדאגה. "אעמיד פנים שראיתי

  לולים ותשבחות:ייחשוד בו, חזר היועץ ובפיו ה
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" ..."העבודה מתקדמת להפליא, מלכי. אילו דוגמאות, אילו צבעים! עין לא ראתה

  המלך היה מאושר.

וכך זרמה לחדר  "ה, "אל תחסכו פרוטה!" ציוו,"תנו לחייטים כל מה שיבקשו

סופית של משרתים, ובדיהם חוטים יקרים מפז; -ןעבודתם של החייטים תהלוכה אי

  את כל אלה הסתירו החייטים במחבוא והמשיכו להתחזות כאורגים.

ושמועה חלפה בעיר: חג לאומי יוכרז לכבוד בגדי המלך החדשים, והמלך יציג אותם 

  לציבור במצעד מיוחד!

לבסוף לא התאפק המלך ונכנס בעצמו לחדר האריגה. כמה הופתע כשלא ראה את 

  הבד הנהדר שהחייטים הראו לו!

  "?"אוי לי!" חשב, "האמנם אני טיפש? מדוע אינני רואה דבר

  "!עבודה נהדרת ובקול: "נפלא! מקסים! איז אאבל מיד קר

טקס את אות הכבוד נס ועדה מיוחדת והעניק לצמד הנוכלים ברוב יליתר ביטחון, כ

  הממלכתי של מסדר החייטים.

אנשי העיר התגודדו מחוץ לחלונם של החייטים, כדי להתפעל מיופיים של הבגדים 

  החדשים, שהיו "כמעט מוכנים".

איש לא העז להודות שאינו רואה דבר, פן יחשבו אותו שכניו לטיפש. מדי פעם קראו 

  הרמאים הפיקחים למלך, ל"מדידות אחרונות".

המלך, בכותנתו לעורו, ניסה לשווא לגלות במראה ולו שמץ מבגדיו החדשים, בעוד 

  ים לו על הופעתו.אחוט ומחט מחמי

עירום, פרט  –גיע היום הגדול. בראש, מתחת לחופה מיוחדת, צעד המלך סוף ִה -ףסו

  לכותנתו.

אחריו צעדו החייטים המומחים, שהעמידו פנים כאילו הם נושאים את השובל 

  ך של גלימתו החדשה.הארו

ריעו בראותם את התהלוכה אנשי העיר הנרגשים הצטופפו בצדי הדרך והֵ 

המתקרבת. כולם פרצו בתשואות למראה המלך, הצועד מולם בחגיגיות, וצעקו: 

  "כך!- "איזו גלימה מרהיבה! והשובל! מעולם לא נראה מלכינו הדור כל

  אבל לפתע נשמע קול קטן וצלול מעל רחש ההמון.

  "!בא," אמר הקול בפליאה, המלך לא לובש שום דבר"א

  האב נבוך ניסה להשקיט את ילדו. "אל תדבר שטויות," לחש.

  "אבל הילד חזר על דבריו בקול רם, והקהל הצטרף אליו: "המלך עירום!!!
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  מרוב שמחה שאין עוד צורך להעמיד פנים, פרץ הקהל כולו בצחוק גדול.

  !לבסוף, אפילו המלך התחיל לצחוק

  הוא צחק על טיפשותו ועל פיקחותם של חוט ומחט.

ראות טיפשים, והעמידו פנים כאילו יהוא צחק על טיפשותם של כל אלה שפחדו לה

  כי עדיף להודות בטיפשות, מאשר להתחזות כחכם., הם רואים דבר שאינו קיים

  

  משימות

  

  וכיצד התפאר באהבתו? ,מה אהב המלך  .1

  

  יום?מה נהג המלך לעשות מדי   .2

  

  ציעו החייטים למלך?מה ִה   .3

  

  ?התכוון , למה)17כשהמלך אמר לחייטים: "שילוב של יופי וחוכמה" (שורה   .4

  מערכת הבגדים החדשיםלב.       חייטיםלא.   

  מלך עצמולד.       בד המיוחדלג.   

  

  העתיקו את המשפט המתאר זאת. ?מה בעצם עשו החייטים בחדרם  .5

  

  ה את הבגד?מה חשב היועץ הנדהם כשרא  .6

  היה גאה בעבודתם  א.

  החוטים עשויים מזהב  ב.

  הבד היה נהדר  ג.

  ראות טיפשילא רצה לה  ד.

  

  )? 44" (שורה מדידות אחרונותמילים "מה מציינות המרכאות ב  .7

  ד. דימוי    ג. השאלה    ב. דיבור ישיר    א. ציטוט  

  

  מדוע חשש הקהל לומר את האמת למלך?  .8

60  
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  גיב הקהל?וכיצד הֵ  ,עת המלךגיב להופמי מהקהל הֵ   .9

  

  ומדוע? ,גיב המלך לצחוקם של האנשיםכיצד הֵ   .10

  

  מהי כוונת הסיפור?  .11

  .לתאר חבורת אנשים שחוששת מהאמת  א.

  יראות טיפש.לתאר חשש לה  ב.

  .לתאר מצב שבו אנשים חיים בשקר  ג.

  כל התשובות נכונות.   ד.

  

  ?פי התנהגותו-שתי תכונות עיקריות מתאימות למלך על אילו  .12

  ערמומי     נדיב     פתי     חכם     חרוץ     תמים  

  הסבירו את בחירתכם.  

  

בחברה דמוקרטית רצוי וצריך להעביר ביקורת על השלטון. בארץ קיים מוסד   .13

אך גם העיתון הוא  ,שבודק איך פועלים מוסדות השלטון מבקר המדינה

  מחדלי השלטון.מקום שבו אנשים יכולים להביע את דעתם על 

  את עמדתכם על שלטונו של המלך. בה הביעו , וכתבו כתבה כפסקת עמדה  

  

  לפניכם השורות הראשונות של הסיפור.  .14

 ַהְּבָגִדים ֲארֹון. ָיִפים ְּבָגִדים דוְֹמא ֶׁשָאַהב ֶמֶל ַחי, ָׁשִנים ַהְרֵּבה ִלְפֵני, ַאַחת ַּפַעם

 עֹוֵר ָהָיה יוֹם ְּבָכל. ֵמַחָּיִלים ַחָּיִטים יֹוֵתר לוֹ  ֶׁשָהיּו, יוְּבֵעינָ  ָחׁשּוב ֹּכה ָהָיה ֶׁשּלוֹ 

 ָהָיה ַהּיֹום ִמְּׁשעֹות ָׁשָעה ּוְלָכל. ֻגְנָּדִריםַהְּמ  ִּבְבָגָדיו ְלִהְתָּפֵאר ְּכֵדי ַרק, ֲחִגיִגי ֶטֶקס

  .ְמיָֻחד ֶּבֶגד לוֹ 

  מיינו את המילים המודגשות בטבלה כמו זו שלפניכם.

  תואר הפועל  השםתואר   
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  אּבַר  ֶאְסֵּתר / ֶּגֶׁשם

   –ם יִ מַ ׁשָ -תוֹ ּברֻ ח אֲ תַ א ּפְ ּנָ אָ 

  ת ! חַ ה ַאּבָ רֻ אֲ 

   –ים ִח ים, לַ ִח פּוים ְּת נִ נָ ת עֲ יעַ ִס 

  ים.ִא מֵ ים צְ נִ עוֹ ְר ּזֵ ל הַ ם ּכָ הֶ לָ 

  ת,לוֹ דוֹ ת ּגְ וֹ ּפח ִט לַ ְׁש 

   –ת קוֹ תּוְמ ת ּווֹ ּלגֻ עֲ 

  היחָ ִח ה צְ מָ דָ ה אֲ מָ דָ אֲ לָ 

  תלוֹ לְ וֹ ּתְׁש ת ִמ עוֹ ת ָר חוֹ רּו ׁשֵר ּגָ 

  ים.ִׁש בֵ ים  יְ ִׁש ְר ְׁש ַר ְמ ים לִ רּוחֲ וַ 

  ים,ּכִ ים ַר נִ יוֹ בְ סַ  נּוה לָ לֵ עֲ הַ 

  ים,נִ מוֹ לְ חֶ ים ּכְ ּבִ הֻ צְ 

  ת;עוֹ בָ ּגְ ת הַ עוֹ לְ ל צַ עַ 

  ת וֹ ּיאִד ּוַ ת ּבַ כוֹ ּיְ חַ ת ְמ וֹ ּינִ ּלָ כַ וְ 

  ןעוֹ בְ צִ יץ וְ צִ ְמ חַ וְ 

  ק,ַר ְק ַר ם יְ תֶ רֹ -ייחֵ ין ִׂש ּבֵ 

  ַהְּׂשעֹוָרהיק ִר תוֹ ה וְ ּטָ ִח ט הַ ּבֹ נְ ִת וְ 

  ה,מָ הֵ ּבְ לַ ם וְ דָ ָאה לָ יֶ ְה ם יִ חֶ לֶ וְ 

  יםִר קוֹ נְ ַאם לָ ים ּגַ ִא ׁשָ ְד ּו

  –ים בִ עֵ ים, ְר ִר פֹ אֲ 

  ים.ִח וְ צוֹ ים וְ ִׁש ּלְ ּפַ ְת ק ִמ בָ ָאּבָ 

  ים, לִ עּום נְ יִ מַ י ׁשָ ֵר עֲ ח ׁשַ תַ ּפְ 

  תקוֹ תּות ְמ לוֹ דוֹ ת ּגְ וֹ ּפח ִט לַ ְׁש 

 ה.מָ דָ אֲ ם וַ דָ ב ָאל לֵ עַ 
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  משימות

  

  מפורשת לאלוהים.-הוא פותח בפנייה לא .השיר כתוב בנוסח של תפילה  .1

  העתיקו מתוך השיר את מילות הפנייה.  

  

  עבור מי כל בקשה.בוציינו  ,מבקשתהמשוררת שש בקשות וציינו של  .2

  

  מה המשותף לכל הבקשות בשיר?  .3

  

  וע?מי זקוק לגשם לפי השיר ומד  .4

  

  מה המיוחד במבנה השיר? האם ישנה מטרה למבנה זה?  .5

  

  מתארים.  ביטוייםהעתיקו  .המשוררת משתמשת בתיאורים רבים  .6

  כלניות    אנקורים    עננים    טיפות   

  סביונים  שערי שמים  

  

  והעתיקו אותו. ,מצאו דימוי בשיר  .7

  

  והסבירו את תפקידן. ,מצאו האנשות בשיר, העתיקו אותן  .8

  

  הוא... ארובות שמיםהביטוי:   .9

  ד. מאזכר    ג. מטפורה    ב. האנשה    א. דימוי  

  

  העתיקו מהשיר שלשה זוגות של חרוזים.  .10

  

  העתיק מהשיר את הפעלים. מה המשותף להם?  .11

  

  ".ַוֲאָדָמה ָאָדם ֵלב ַעל ּוְמתּוקוֹת ְּגדוֹלוֹת ִטּפוֹת ְׁשַלח"  :השיר מסתיים במשפט  .12

  לוב בין אדם לאדמה.הסבירו את השי  
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  על שום מה? –חנוכה 
  

ומאז החל שלטון  ,לפני הספירה כבש אלכסנדר מוקדון את ארץ ישראל 333בשנת 

פי -הניח לה לחיות על, אוטונומיה נתן ליהודיםהיוונים על הארץ. אלכסנדר מוקדון 

  לפי תרות ישראל.  ,דרכם

לכת יוון בין בית תלמי לפני הספירה) התחלקה ממ 323לאחר מותו של מוקדון (

בין בית סלבקוס ששלט בסוריה. שתי הממלכות לחמו ביניהן על לששלט במצרים 

תה יהודה נתונה לשלטון בית יהי פירההסי לפנ 200עד  301השלטון ביהודה ומשנת 

את ארץ  ,מלך סוריה ,לפני הספירה כבש אנטיוכוס השלישי 198ובשנת  ,תלמי

  היהודים להמשיך ולחיות לפי דתם ומנהגיהם.רשו הויהודה. משך כל אותה תקופה 

 . הואאנטיוכוס אפיפנס –לפני הספירה עלה לשלטון אנטיוכוס הרביעי  175בשנת 

ביקש להפיץ את תרבות יוון בכל ממלכתו. בין היהודים ביהודה קמו שני פלגים: 

. הם יםיהמתייוונים והחסידים. המתייונים דיברו יוונית וקיבלו את המנהגים היוונ

השתדלו להשכיח את תורת ישראל ולהשליט את תרבות יוון בישראל. אנטיוכוס 

רוב  נותר להעביר את עם ישראל על דתו. למרות זאתכדי הרביעי נעזר במתייוונים 

העם ביהודה נאמן לתורת ישראל ולא קיבל את תרבות יוון אולם אנטיוכוס אפיפנס 

ביקש להפוך את ירושלים לפיכך  ,ודההיה נחוש בדעתו להשליט את תרבות יוון ביה

רות נגד הדת היהודית. הוא אסר לשמור על השבת, לקיים מצוות זלעיר יוונית וגזר ג

ברית מילה וללמוד תורה, בנה מזבח לאליל יווני בבית המקדש וכן בכל ערי יהודה 

  וכפה על היהודים להקריב קרבנות לאליל היווני.

לפנה"ס במרד נגד היוונים  167יהודים בשנת על רקע צעדיו של אנטיוכוס פרצו ה

ובראשו עמד הכוהן הזקן מתתיהו החשמונאי. המרד החל כאשר מתתיהו הרג 

מתייוון שעמד להקריב חזיר על המזבח בכפר מודיעין. מתתיהו וחמשת בניו: יוחנן, 

שמעון, יהודה, יונתן ואלעזר ברחו אל ההרים ורבים מהיהודים אתם. הססמה של 

תה זו מלחמה של מעטים נגד י". הי!יתה: "מי כמוך באלים ה'יהיהודים ההלוחמים 

 ,שמעון ויונתן ,אך אחיו ,רבים. במהלך אחד הקרבות נפל יהודה המכבי
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צחו החשמונאים את יכאשר נ פירה,הסי לפנ 165המשיכו במלחמה עד לשנת 

  לו.היוונים ושחררו את ירושלים. המכבים טיהרו את בית המקדש ביום כ"ה בכס

בבואם להדליק את מנורת בית המקדש מצאו פך שמן זית זך שהיה אמור להספיק 

  .ה ימיםאולם נעשה נס והשמן הספיק לשמונָ  ,ליום אחד

קראו לשמונת הימים מכ"ה בכסלו "ימי  ,ומפני שחנו מהמלחמות ביום כ"ה בכסלו 

למדינה  החנוכה". כמו כן ביטלו החשמונאים את גזרות אנטיוכוס והפכו את יהודה

ידי - עצמאית. שלטון בית החשמונאים נמשך בערך מאה שנים עד לכיבוש הארץ על

  לפני הספירה. 67הרומאים בשנת 

  

  משימות

  

  .ים לאירועים המצוינים בקטעהכינו ציר זמנ  . 1

  הסבירו מדוע פרץ מרד החשמונאים.  .2

  ".חנוכהמצאו הסברים למשמעות השם "  .3

  .אוטונומיההסבירו מהי   .4

  מה קרה ביהודה לאחר מותו של מוקדון?  .5

  ומה ההבדל ביניהם? ,מי היו שני הפלגים ביהודה  .6

  גזרות גזר אנטיוכוס על היהודים.ילו ציינו א  .7

  ומי עמד בראשו? ,מתי החל המרד  .8

  כשנכנסו אליו המכבים? ,מה קרה בבית המקדש  .9

  צחונם של החשמונאים?ילאילו תוצאות הביא נ  .10

  

  

  

  

  חידוד לשון

  ?ַּפלביו   ַּפחמה ההבדל בין 

  או להפיל? –לאיזה משניהם אפשר ליפול 

  ?ְקַטִּנים ַּפִּכיםואיזה מהם קשור לביטוי 

  ון עברי את משמעות הביטוי.מומלץ לבדוק במיל
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  ְזֵאב / ַלִּפיִדים נוְֹׂשִאים נּוָא

  

  

   ַלִּפיִדים נֹוְׂשִאים ָאנּו

  ֲאֵפִלים ְּבֵלילֹות

  ַרְגֵלינּו ִמַּתַחת ַהְּׁשִביִלים זֹוְרִחים

   לוֹ  ֵלב ֲאֶׁשר ּוִמי

  – ָלאֹור ַהָּצֵמא

   ֵאֵלינּו ְוִלּבוֹ  ֵעיָניו ֶאת ִיָּׂשא

  !ְוָיבֹוא ָלאֹור

  

   – ָלנּו ָקָרה א ֵנס

א ֶמןׁשֶ  ַּפ ָמָצאנּו.  

  ָעִלינּו ָהָהָרה ָהַלְכנּו ָלֵעֶמק

  ִּגִּלינּו יםזִ נּוּגְ הַ  ָהאֹורֹות נֹותיְ ַמעַ 

  

  – ָלנּו ָקָרה א ֵנס

א ֶׁשֶמן ַּפ ָמָצאנּו.  

  – ָּדם ַעד נּובְ צַ חָ  ַּבֶּסַלע

  !אֹור ַוְיִהי

  

  

  
  

  משימות

  

  .ַהַּלִּפיד ַהֲעָבַרתב. ; ַלִּפידו במילון את משמעות המילים א. חפש  א.  .1

  ומדוע? ,ס נהוג להעביר לפיד דולקקאיזה טב    ב. 

  

  לדעתכם? ,מה הוא מסמל .האור הוא הסמל החשוב ביותר בשיר  .2
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שתי השורות האחרונות שוללות נס באירוע ידוע מהו האירוע? ומה תפקיד   .3

פקיד . מה תלאצירוף בהביטול? מצאו מקומות נוספים בהם מופיעים הפעלים 

  מילת השלילה? 

  

  בשיר פעלים רבים היוצרים אווירת עשייה ויצירה. ערכו רשימה של   א.  .4

  כל הפעלים בשיר. מה מתארים רוב הפעלים בשיר?

  באיזה גוף כתוב רוב השיר?     ב.

העתיקו מילים שהן אינן פעלים, שאפשר לזהות בהן את הגוף 

  שציינתם.

  כיצד שימוש בגוף זה תורם לאווירה?

  

  ַהִּׁשיר בִמְקצַ   .5

   .קצב בשירמלינו לאחד הביצועים של השיר. שימו לב האז

  משמעותו?לוכיצד הוא תורם לתוכן השיר ו ,מהו המקצב

  

  מהם המסרים העולים מן השיר?  .6

  

  :ספרו "הזקן והעם" את הדברים האלהדוד בן גוריון כתב ב  .7

צת יותר יהא להרבות אור, לעשות ק –"תעודת כל איש טוב במדינה   

  ."משהמדינה מחייבת אותו, האור מגרש מאליו החושך

  יכולה להיקשר לשיר?זו כיצד אמירה 

  

נהוג לייחס את השיר לחנוכה. אולם יש הטוענים כי השיר מתאים לאירועים   .8

נמקו את  ולא רק לחנוכה. האם אתם מסכימים עם טענה זו? ,שונים בחיינו

  תשובתכם. 
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  מתוך סידור התפילה)( יםַהִּנִּס  ַעלתפילת 

  

ַעל ַהִנִּסים ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל ַהְּגבּורֹות ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות ְוַעל ַהִּנְפָלאֹות ְוַעל ַהֶּנָחמֹות ֶׂשָעִׂשיָת 

  ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבַּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה.

ָניו. ְּכֶׁשָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָׁשָעה ַעל ַעְּמ ִּביֵמי ַמִּתְתָיהּו ֶּבן יֹוָחָנן ֹּכֵהן ָּגדֹול ַחְׁשמֹוָנִאי ּובָ 

ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵּקי ְרצֹוָנ ִיְׂשָרֵאל ְלַהְׁשִּכיָחם ּתֹוָרָת.  

ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ָעַמְדָּת ָלֶהם ְּבֵעת ָצָרָתם. ַרְבָּת ֶאת ִריָבם. ַדְנָּת ֶאת ִּדיָנם. ַנָקְמָּת 

ָתם. ָמַסְרָּת ִגּבֹוִרים ְּבַיד ַחָּלִׁשים. ְוַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים. ּוְטֵמִאים ְּבַיד ְטהֹוִרים. ֶאת ִנְקמָ 

 .ָעִׂשיָת ֵׁשם ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ְּבעֹוָלָמ ּוְל .ּוְרָׁשִעים ְּבַיד ַצִּדיִקים. ְוֵזִדים ְּבַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶת

  ֹום ַהֶּזה.ׁשּוָעה ְּגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְּכַהּיּוְלַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ָעִׂשיָת ְּת 

ְוַאַחר ֵּכן ָּבאּו ָּבֶני ִלְדִביר ֵּביֶת. ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶל. ְוִטֲהרּו ֶאת ִמְקָּדֶׁש. ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות 

 .לְ ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחנָֻּכה ֵאּלּו. ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל  ְבעּוְוָק ְּבַחְצרֹות ַקְדֶׁשָהָּגדֹול. ִׁשְמ  

  

  משימות

  

  הקטע.פי - את תשובתכם על למי ועל מה מודים בתפילה זו? הוכיחו  .1

  

  פי מקור זה?-מה הייתה הסכנה שנשקפה ליהודים מידי היוונים, על  .2

  

קפו רחב הרבה יותר מזה המופיע במקור ההיסטורי. יה ,הנס המופיע בתפילה  .3

  הסבירו עמדה זו.

  

פי מקור זה, ניצחון המכבים על היוונים היה אפשרי ללא - על האם לדעתכם,  .4

  הנס? הסבירו את תשובתכם.

  

  שערו מה תפקידה. .ו' החיבור חוזרת מספר פעמים רב בתפילה זו  .5

  

והעתיקו את המשפט  ,תכונה כלתכונותיו של הקב"ה. ציינו  ותבתפילה מופיע  .6

  המתאים.
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  מתוך התפילה. טענה זו הוכיחו .קב"הרת גם את עם ישראל וגם את היהנס ִש   .7

  

  .מילים מנוגדותו שלושה זוגות של כתב  .8

  

  ?ַהִּנִסים ַעלתפילת מה סוגה של בסידור התפילה סוגי תפילות שונות.   .9

  ג. תפילת בקשה.  ב. תפילת שבח  א. תפילת הודיה      

  הוכיחו את דבריכם.  

  

  ראו אותה. ק .שקוראים בפורים ַהִּנִסים ַעללפניכם תפילת   .10

ִּביֵמי ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ְּכֶׁשָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן ָהָרָׁשע ִּבֵּקׁש ְלַהְׁשִמיד 

ַהְּיהּוִדים ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנִׁשים ְּביֹום ֶאָחד. ִּבְׁשלֹוָׁשה -ַלֲהֹרג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל

ּוְׁשָלָלם ָלבֹוז ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים  ֲאָדרהּוא ֹחֶדׁש ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ְׁשֵנים ָעָׂשר 

לֹו ְגמּולֹו ְּבֹראׁשֹו ְוָתלּו אֹותֹו - ֵהַפְרָּת ֶאת ֲעָצתֹו ְוִקְלָקְלָּת ֶאת ַמֲחַׁשָבתֹו ַוֲהֵׁשבֹותָ 

  ַהָּגדֹול ֶסָלה. ְלִׁשְמְוֶאת ָּבָניו ַעל ָהֵעץ ְוָעִׂשיָת ִעָּמֶהם ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ְונֹוֶדה 

  

    

  כו השוואה בין שתי התפילות.ערהעתיקו את הטבלה, ו   

  תפילה                       

  תבחינים

  התפילה לפורים  התפילה לחנוכה

      מתי קרו הדברים?

      מי הם הגיבורים?

      מי היה האויב?

      מה הבעיה שהתעוררה?

      רון?מה היה הפְת 

  

  .מבחינת התוכן? ומבחינה מילולית? ילותשתי התפלמה המשותף   
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  מתיידדים עם מילים

של ת. נסו לזהות את פירושה ומוכר-לא יםמיל ותמופיע לפניכםשמשפטים ב  .1

  שתהיה בו המילה שפירשתם. משפט משלכם ווכתבפי ההקשר, - כל מילה על

  חיה לבדה., היא אישה זו ערירית – יתיִר ִר עֲ   .א

  ה מאוד וחיה רק על פת חרבה.יהיא עני – ָבהֲחֵר  ַּפת  .ב

אוהבים רקיקים ולפעמים טובלים  ,כמו המבוגרים ,ילדים – ְרִקיִקים  .ג.

  אותם בתוך התה.

  ולכן כולם רוצים שיעבוד אצלם. ,ל בלהטוהוא עושה הכ – ַלַהט  .ד

  יה.יאפילו לא לשנ ,הוא ישב ליד מיטת אביו החולה ולא מש ממנּו – ָמׁש  ה.

  י החגים אנו אוספים חבילות מזון לנצרכים.לפנ – ִנְצֶרֶכת  ו.

  נעצרתי כדי לפוש מהדרך הקשה. – ָלפּוׁש  .ז

  הוא עמד שם דומם ולא אמר דבר. – םמָ ּוּד  ח.

לא מתאים לה  ,גיבה חברתיתי על התגובה הגסה שהֵ התמ – ָּתַמְהִּתי  .ט

  להתנהג כך.

  

  מילה ברשימה א' לפירושה ברשימה ב'. להתאימו בין כ  .2

ַּפת ,  םמָ ּוּד,   ָלפּוׁש,  ָלהּוט,  ָּתַמְהִּתי,  ְּכִסְדָרּה,  ִנְצֶרֶכת,  ְיִׁשיָׁשה  א':  רשימה

  ָמׁש,  ְרִקיִקים,  ִריִריתעֲ ,  ָמנוֹחַ ,  ֲחֵרָבה

,  עוזב,  היעני,  נפטר,  פרוסה יבשה,  ותקטנ ותעוגי,  בקביעות  רשימה ב': 

  התפלאתי,  טבשק,  לנוח,  בודדה,  זקנה מאוד,  רוצה מאוד
  

במקום המילים ו, והעתיקו אותו למחברת, שלפניכם קראו את הקטע  .3

  המסומנות כתבו את הפירוש שלהן.

. נצרכתוה יפרו, הייתה עניישלבטח הייתה בת מאה שנים כך ס ישישהאישה 

וחייתה  עריריתיבשה. הייתה האישה  פתישישה זו הייתה מתקיימת רק על 

  לבדה בקצה הכפר.

היה עולה ריח מאפה מביתה ריח עוגיות הנאפות בתנור. הייתה אופה  כל בוקר

לבית היתומים במעלה ההר. החיוך  בלהטשמה בשק ונושאת אותו , רקיקים

ענתה שכל עוד תהיה  ,ר בה עוד כוח לחייךותכיצד נ ,ולשאלתי ,מפניה משלא 

  בחיוכה. תתמידהיא  ,מסוגלת לגרום לחיוכם של ילדים
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  / לוין קיפניס סוד החלה העגולה

  

טובי מספר: בערבי שבתות ובערבי חגים הייתה דופקת על דלתנו אישה ישישה 

אמי הייתה פונה אליי ואומרת:   אחת, כשהיא שעונה על מקלה ושק גדול על שכמה.

  "לך טובי, ותן לה את החלה שלה, העגולה."

ה, שהייתה חלה אחת עגול –ובקצה  ,שורה של חלות שבת הייתה מסודרת במזנון

  שמורה בשביל הישישה.

פעמים הייתי מסתכל בחלון ובראותי את הישישה המתקרב ובאה, לא חיכיתי עד 

וק, והייתי יוצא לקראתה עם החלה ביד. הישישה הייתה נוטלת את החלה, שתדּפ

  שמה בשקה ואומרת: "תודה, ילד טוב!" מפשילה את השק על שכמה ומסתלקת.

  שכננו.ראיתי שהיא דופקת על דלת 

יה,' חשבתי, 'אין לה חלה לשבת. אפשר יש לה בבית בעל זקן או בן חולה, אולי י'ענ

  נכדים יתומים...'

  שחתי פעם לאמי:

"ישישה זו כסדרה בכל ערב שבת וחג, לא יעצור אותה הגשם בסתיו והקור בחורף, 

  ולא השרב הגדול בקיץ..."

  ענתה לי אמי:

  "בוודאי נצרכת היא, המסכנה!"

  

והושטתי לה את החלה העגולה. נטלה  ,בערב שבת אחד רצתי לקראתהופעם 

ולא יכלה, כי השק מלא חלות עד  –הישישה את החלה ואמרה להכניסה על שקה 

  אפס מקום. 

  זהירו מאוד.ציצה אליי, חיוך רחב התפשט על פניה, ועיניה הקטנות ִה היא הֵ 

ואת החלה שלי שמה "תאריך ימים, ילד טוב!" אמרה, החזירה את השק על שכמה 

  תחת בית שחייה, ונחפזה ללכת.

היא לא דפקה עוד על דלת שכננו ולא על שום דלת אחרת. היא פנתה והלכה ישר 

עמדתי על מקומי ותמהתי: 'למה לה  ,בכיוון הרחוב הארוך. לאחר שהתרחקה

שש חלות בשביל יום - לישישה זו כל כך הרבה חלות? שק מלא... הן דיין חמש

5  
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זאת שלהוטים הם לאכול חלות סולת לבנות כל ימי השבוע... ואולי היא השבת: אין 

  מוכרת את החלות...'

מתוך סקרנות, ללכת אחריה ולראות, מה תעשה בשק גדול זה, המלא  ,החלטתי

מה אחריה למען לא תרגיש בי - שגתיה, אך נעצרתי במרחקחלות... רצתי, כמעט ִה 

  שאני עוקב אחריה.

וב לרחוב, רחובות אחדים, והיא מתכופפת מאוד ממשא השק הישישה עברה מרח

המלא. מפעם לפעם עמדה לפוש מעט. ואז הייתי ממהר להסתתר בפינת בית או 

מאחורי גדר. באותה שעה הרהרתי: 'האם לא טוב יותר לעזור לה לשאת את 

  השק?...'

צריפי גיעה לפרבר שמחוץ לעיר, אל השכונה הבנויה והישישה הלכה והלכה, עד שִה 

עץ ופח. היא קרבה לצריף אחד, פתחה לאט את דלתו, והטילה פנימה חלה אחת; 

לגה יקרבה לצריף אחר, והטילה לתוכו שתי חלות; כך הלכה מצריף לצריף. יש שד

ושמה את החלה על אדן החלון  ,על צריפים אחדים. היה צריף שדלתו הייתה נעולה

  בחוץ...

  הריק, שמה על כתפה וחזרה זקופת קומה.פלה את השק יגמרה לחלק את החלות, ק

כני על אשר חשדתי בה. נעמדתי בקרן והוא ִה  ,מעשה טוב זה של הישישה נגע עד לבי

  והרהרתי בדבר.  ,הרחוב

והיא כאילו זועפת, אך  ,והנה יד נגעה בי, ונחרדתי. לפניי עמדה הישישה –פתאום 

שק לביתי, לא הרחק מחייכת. "עייפתי, בני!" אמרה, "עזור נא לי לשאת את ה

  מכאן. אמנם השק ריק, אך יש ששק ריק כבד משק מלא..."

והיא הורידה את השק מעל כתפה ונתנה לידי. אני התאדמתי, אך נטלתי את השק 

  בלי להציץ בפניי.צדה. והישישה מוסיפה לדבר אליי, והלכתי דומם ל

כן, כן. מצווה "דרך ארוכה עשית, בני... התאווית לראות את מעונות העניים... 

גדולה לתמוך בעניים. כל ימי השבוע הם מסתפקים בפת חרבה ושחורה. יטעמו 

  ויהיה להם לעונג שבת!" –לפחות בשבת פרוסת חלה לבנה 

גענו לצריפה על עוניים ועל מכאוביהם, עד שִה  ,וכל הדרך סיפרה לי על גרי הצריפים

  לכת.המרוחק המוקף גינה קטנה. הושטתי לה את השק ופניתי ל

"חכה רגע," אמרה לי, "הלא תיכנס. תראה את היכלי, תנוח..." לא יכולתי להשיב 

  את פניה ריקם ונכנסתי.
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הצריף היה נקי ומסודר. וילון צבעוני פרוש על החלון, מפה לבנה מכסה את השולחן, 

  על הקירות תצלומים רבים של מבוגרים וילדים.

ונה גדולה אחת ומסבירה: "איש "זהו בעלי המנוח," היא מראה באצבעה על תמ

כולם במרחקים... ואני ערירית, ערירית..."  –יקר היה... ואלה בניי ובנותיי ונכדיי 

  גישה לי רקיק.היא ִה 

  "אכול בני, ויערב לך, ממאפה תנורי הוא." נגסתי ואמרתי:

  "ערב מאוד!"

  ניפה אצבעה למולי ואיימה 'כאילו':קו של אושר נמרח על פניה, הֵ 

, בני, אל תספר לאיש, מכל אשר ראית. חשובה המצווה אם היא נעשית "אבל

  בסתר... ועתה אוץ רוץ הביתה, אמך תדאג לך!"

ורצתי. את  ,הושטתי לה יד לפרידה. היא ליוותני עד שער הגינה. נשאתי את רגליי

  הסוד שמרתי ימים רבים.

  

  משימות

  

ה בערב שבת באה ציינו שלוש מחשבות של הילד טובי כשראה את הישיש  . 1

  לקבל את החלה.

  

  עשתה הישישה מדי ערב שבת. שציינו שתי פעולות (הקשורות בחלות)   .2

  

  ."ָּבּה ָחַׁשְדִּתי ֲאֶׁשר ַעל ִהַּכִני ְוהּואכתוב " 41בשורה   .3

  ? ִהַּכִני מה פירוש המילה  

  ? ָּבּהלמי הכוונה במילה   ? הּואלמי הכוונה במילה 

  

  ?48בשורה  יתָ ּוֵ אַ ְת ִה פירוש המילה מה   .4

  ג. רצית מאוד    מאוד ב. אהבת     תפקתסהא. 

  

  )45(שורה  "...ָמֵלא ִמַּׂשק ָּכֵבד ֵריק ֶׁשַּׂשק ֵיׁש ַא ,ֵריק ַהַּׂשק ָאְמָנם"  .5

  א. מה כוונת המשפט?  

  ב. למה מסומנות שלוש נקודות בסופו?

55  

65  
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  ?54בשורה  "ֵריָקם ָּפֶניהָ  ֶאת ְלָהִׁשיב אפירוש הביטוי "מה   .6

  ב. לא לסרב לה      מר לה לאולא ל  א. 

  ד. כל התשובות נכונות    לא להתנגד להצעתה  ג.

  

  קשה הישישה מטובי שלא יספר את מה שראה?ימדוע ב  .7

  

  סבירה הישישה את העובדה שטובי עקב אחריה?ִה כיצד   .8

  

האם צדק בהשערתו זו? נמקו  ?מה הייתה השערתו של טובי לגבי חיי הזקנה  .9

  והוכיחו את תשובתכם. 

  

מאל מימין לשמאל ומש :את המילה "נתן" אפשר לקרוא משני הכיוונים  .10

  לימין. מה משמעות הדבר?

  

ציינו אם המילה היא פועל לפניכם פעלים ושמות הבנויים מכינויים חבורים.   .11

  כמו בדוגמה.או שם, ופרקו אותה 

  מילהפירוק ה  שורה  פועל או שם?  המילה

  השק שלה  8שורה   שם  ּהָּק ׂשַ  דוגמה:

    36שורה     ַּדְלּתוֹ 

    41שורה     ִהַּכִני

    52שורה     םיהֶ ַמְכאֹובֵ 

    65שורה     ינִ תַ ּוְ לִ 

  

. הדיבורול ההתנהגותל, החיצוניותל ותייחסה .אפיינו את דמותה של הישישה  .12

  בחמש מהמילים החדשות שלמדתם. ובתשובתכם השתמש

  

  שאלה לדיון

ם? למענלעשות  אפשראילו מצוות נוספות  .צווה לטובת הענייםהזקנה עושה מ

  באופן פרטי? ובאופן ציבורי? 
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  מתוך התפילה –עלות משיר ה

הפותחים  ,ליםיקל"ד בספר תה- הוא שם כולל לקובץ המזמורים ק"כ ַהַּמֲעלוֹת ִׁשיר

  ". ַלַּמֲעלוֹת ִׁשירכולם במילים "שיר המעלות", למעט אחד, מזמור קכ"א, הפותח ב"

  השירים בקובץ מיוחסים לדוד המלך ומהללים את האל, את בריאתו ואת כוחו. 

"שיר המעלות" הוא מזמור שהיו שרים הלוויים על מדרגות בית המקדש, כחלק 

מהפולחן שם. אך פירוש זה אינו ברור לחלוטין, כיוון שלא כל המזמורים נראים 

לו חובר בזמן שבית כך לבית המקדש, ואחד מהם אף נראה כאי-כקשורים כל

  המקדש חרב.

בתלמוד הבבלי מובאת אגדה ששירי המעלות הושרו כדי להעלות את מי התהום 

מפני  –(מדרגות)  "שירי מעלות"ולכן השירים נקראים  ,אמות 16,000שירדו 

  שבזכותם עלו המים.

מציינת טון  ַמֲעלוֹתלים מסביר כי המילה יבפירושו לתה , רס"ג,סעדיה גאון ביר

 ַמֲעלוֹתבלחן גבוה. יש שפירשו כי המילה  מּושרמזמור כך שהה, ומתכוונת לגבו

שבי ציון שעלו  –מרמזת על זהותם של אומרי המזמור, הקשורים לעלייה, לדוגמה 

ִׁשיר ַהַּמֲעלוֹת: ְּבׁשּוב ה' ֶאת : "קכופתיחת מזמור בלארץ ישראל מבבל, כמו שנאמר 

  ד המזמורים הידועים שבמזמורי תהילים.מזמור קכ"ו הוא אח ".ִׁשיַבת ִצּיוֹן

  

  קכ"ו ְּתִהִּלים/  ַהַּמֲעלוֹת ִׁשיר

  

        ןןןןוֹ וֹ וֹ וֹ ּיּיּיּית צִ ת צִ ת צִ ת צִ יבַ יבַ יבַ יבַ ת ׁשִ ת ׁשִ ת ׁשִ ת ׁשִ אֶ אֶ אֶ אֶ     ה'ה'ה'ה'    ְּבׁשּובְּבׁשּובְּבׁשּובְּבׁשּוב    ַהַּמֲעלֹותַהַּמֲעלֹותַהַּמֲעלֹותַהַּמֲעלֹות    ִׁשירִׁשירִׁשירִׁשיר

                    ים. ים. ים. ים. מִ מִ מִ מִ לְ לְ לְ לְ חֹ חֹ חֹ חֹ ּכְ ּכְ ּכְ ּכְ     ינּוינּוינּוינּויִ יִ יִ יִ הָ הָ הָ הָ     

        ה ה ה ה ּנָ ּנָ ּנָ ּנָ ִר ִר ִר ִר     נּונּונּונּונֵנֵנֵנֵוֹ וֹ וֹ וֹ ׁשׁשׁשׁשלְ לְ לְ לְ ּוּוּוּו    ינּוינּוינּוינּוק ּפִ ק ּפִ ק ּפִ ק ּפִ חוֹ חוֹ חוֹ חוֹ א ׂשְ א ׂשְ א ׂשְ א ׂשְ לֵ לֵ לֵ לֵ ּמָ ּמָ ּמָ ּמָ ז יִ ז יִ ז יִ ז יִ ָאָאָאָא

        ה.ה.ה.ה.ּלֶ ּלֶ ּלֶ ּלֶ ם אֵ ם אֵ ם אֵ ם אֵ ת עִ ת עִ ת עִ ת עִ וֹ וֹ וֹ וֹ ׂשׂשׂשׂשעֲ עֲ עֲ עֲ יל ה' לַ יל ה' לַ יל ה' לַ יל ה' לַ ִּד ִּד ִּד ִּד גְ גְ גְ גְ הִ הִ הִ הִ ם ם ם ם יִ יִ יִ יִ וֹ וֹ וֹ וֹ ּגּגּגּגבַ בַ בַ בַ     רּורּורּורּואמְ אמְ אמְ אמְ ז יֹ ז יֹ ז יֹ ז יֹ ָאָאָאָא

        ים. ים. ים. ים. חִ חִ חִ חִ מֵ מֵ מֵ מֵ ׂשְ ׂשְ ׂשְ ׂשְ     ינּוינּוינּוינּויִ יִ יִ יִ הָ הָ הָ הָ     נּונּונּונּוּמָ ּמָ ּמָ ּמָ ת עִ ת עִ ת עִ ת עִ וֹ וֹ וֹ וֹ ׂשׂשׂשׂשעֲ עֲ עֲ עֲ יל ה' לַ יל ה' לַ יל ה' לַ יל ה' לַ ִּד ִּד ִּד ִּד גְ גְ גְ גְ הִ הִ הִ הִ 

        ב ב ב ב גֶ גֶ גֶ גֶ ּנֶ ּנֶ ּנֶ ּנֶ ים ּבַ ים ּבַ ים ּבַ ים ּבַ יִק יִק יִק יִק פִ פִ פִ פִ אֲ אֲ אֲ אֲ ּכַ ּכַ ּכַ ּכַ     נּונּונּונּויתֵ יתֵ יתֵ יתֵ בִ בִ בִ בִ ת ׁשְ ת ׁשְ ת ׁשְ ת ׁשְ ה ה' אֶ ה ה' אֶ ה ה' אֶ ה ה' אֶ בָ בָ בָ בָ ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁש

        . . . . רּורּורּורּוצֹ צֹ צֹ צֹ קְ קְ קְ קְ ה יִ ה יִ ה יִ ה יִ ּנָ ּנָ ּנָ ּנָ ִר ִר ִר ִר ה ּבְ ה ּבְ ה ּבְ ה ּבְ עָ עָ עָ עָ מְ מְ מְ מְ ִד ִד ִד ִד ים ּבְ ים ּבְ ים ּבְ ים ּבְ עִ עִ עִ עִ ְר ְר ְר ְר ּזֹ ּזֹ ּזֹ ּזֹ הַ הַ הַ הַ 

        ע.ע.ע.ע.רַ רַ רַ רַ ּזָ ּזָ ּזָ ּזָ ּהַ ּהַ ּהַ ּהַ     ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ א מֶ א מֶ א מֶ א מֶ ׂשֵ ׂשֵ ׂשֵ ׂשֵ נֹ נֹ נֹ נֹ ּוָבֹכה ּוָבֹכה ּוָבֹכה ּוָבֹכה     לֵ לֵ לֵ לֵ יֵיֵיֵיֵ    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ הָ הָ הָ הָ 

        יו. יו. יו. יו. תָ תָ תָ תָ ּמֹ ּמֹ ּמֹ ּמֹ לֻ לֻ לֻ לֻ א אֲ א אֲ א אֲ א אֲ ׂשֵ ׂשֵ ׂשֵ ׂשֵ ה נֹ ה נֹ ה נֹ ה נֹ ּנָ ּנָ ּנָ ּנָ ִר ִר ִר ִר ּבְ ּבְ ּבְ ּבְ     אאאאבוֹ בוֹ בוֹ בוֹ א יָא יָא יָא יָּבֹ ּבֹ ּבֹ ּבֹ 
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  משימות

  

  ? ַמֲעלוֹתמה המשמעויות השונות שנתנו למילה  ,פי הפרשנים-על  .1

  

 .כאשר השיב ה' את בני ישראל לציון הם היו כחולמים ,לפי הפסוק הראשון  .2

  .מדוע ושער

  

  כמו מי מדמים את השבים בפסוק החמישי? מה מיוחד בדימוי זה?  .3

  

מילים  " ְלרוֵֹנןו" "ָלׁשּובשייכות למשפחות המילים "במזמור  המילים המנחות  .4

  נות אותנו לנושא המרכזי של המזמור. מהו הנושא המרכזי שלו? מכוואלה 

  

  לפי הפיוט? ,מה יאמרו הגויים  .5

  

עתיד.   צורתבשהם ואת הפעלים  ,עברשהם בצורת העתיקו את כל הפעלים   .6

  עתיד? ממה נובע השוני? צורתעבר וב צורתמתארים את גאולת השבים במדוע 

  

  אותה.הסבירו  .סוק האחרון מתוארת תקבולת ניגודיתבפ  .7

  

ולאיזה חג הוא  ,"  מה משמעותו של פסוק זה.ִיְקֹצרּו ְּבִרָּנה ְּבִדְמָעה ַהּזוְֹרִעים"  .8

  נקשר? מה הקשר של הפסוק לשיבת ציון ולחג שציינתם? 

  

   

 

  

  

  

  שיבת ציון

שנות גלות בבבל,  50חזרו היהודים לציון, לאחר  לפני הספירה 538בשנת 

אליה גלו לאחר חורבן ירושלים. השיבה התאפשרה בעקבות הכרזת כורש 

 מלך פרס. 
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  פי אגדת חז"ל)-(על ןזוֹ לְ לֶ צָ  ִמיִרי/  ַׁשָּבת מוִֹקיר יוֵֹסף

  ָאַמר לֹו קֹול: ַּבֲחלֹומוֹ         ָהֹיה ָהָיה ְקַטָּנהְּבִעיר 

  ֵּתַדע ַאָּתה ַעְכָׁשו"        ָעִׁשיר ֶאָחד ַקְמָצן.

  ִּכי ְליֹוֵסף מֹוִקיר ַׁשָּבת        ָרָׁשע ָהָיה ּוִמַּכְסּפוֹ 

  ִיְהֶיה ָּכל ְרכּוְׁש!"        ְלִאיׁש הּוא א ָנַתן.

  ּומּול ֵּביתֹו ֶׁשל ֶהָעִׁשיר,

  ִנְבַהל ָהִאיׁש: "ֶאת ָּכל ַּכְסִּפי        –ְּבַבִית ָקט  ָּגרם ׁשָ 

  ???ַלְּיהּוִדי ֶאֵּתן        ְיהּוִדי ָחִסיד ּוְׁשמֹו:

  ֶאֵּתןא, א ַאְסִּכים, ְוא         יֹוֵסף מֹוִקיר ַׁשָּבת.

             אֹוִתי!!!" ְלַסֵּדרָּכ  

  ָעִני ָוַדל ָהָיה יֹוֵסף

  אֹותֹו ַקְמָצן ַּבּיֹוםּובֹו         !ַחָּייוָקִׁשים  ּוָמה

  ֶאת ְרכּוׁשֹו ָמַכר,      א ַּפַעם הּוא ּוְבֵני ֵּביתוֹ 

  ְוא ִסֵּפר ַעל ָּכ ְלִאיׁש,        ָסְבלּו ֶחְרַּפת ָרָעב

  !ָּדָברְוא ָאַמר             

  ְּבָכל ַּכְסּפֹו ּוְרכּוׁשוֹ       ָּכל יֹום ָהְייָתה ְסעּוָדָתם

  ָקָנה ְּפִניָנה זֹוֶהֶרת.          ַוֲעלּוָבה: ַּדָּלה

  ֹּכה ְיָקָרה...! ֵאין ָּבעֹוָלם        ְמַעט ָמָרק ִעם ְיָרקֹות,

  ְּפִניָנה ָּכֹזאת ַאֶחֶרת!        ַּפת ֶלֶחם ֲחֵרָבה...

  –ֲאָבל ְּבֶעֶרב ֵליל ַׁשָּבת 

  ָקָרהֶאת ַהְּפִניָנה ַהּיְ         ,ַּבַּמֲחַבתֵיׁש  ָּדִגים

  ְּבכֹוָבעֹו הּוא ָׂשם,        ...ַזָחִמין, ָּבָׂשר ְוַיִין 

  וָּבטּוַח ְוָׁשלֵ  –ְוָאז         ִלְכבֹוד ַׁשָּבת! ַהֹּכל

  .ִמָּׁשםָנַסע ַהְרֵחק             

        ָצַחק ְׁשֵכנֹו (ֶזה ֶהָעִׁשיר!)

  ָהִאיׁש, ָחַׁשב"ֲחלֹום ִטְּפִׁשי",           :ְמֻרָּׂשע ְּבַלַעג

  ֶאהה ִנְר ָראֹ  ַעְכָׁשו"        הּוִדיֵאי ְמַבְזֵּבז ַהּיְ 

  ְּבָכל ַּכְסִּפי ָהַרב ֵּכיַצד        ַּכְסּפֹו ְּבִלי ָּכל ּבּוָׁשה..!

  הּוִדי ִיְזֶּכה..!"ַהּיְ             

  –, ְוֶהָעִׁשיר ַהּיֹוםַא ָּבא 

  ְּכָבר א צֹוֵחק יֹוֵתר.

          ֲחלֹום ָחַלם, ֲחלֹום מּוָזר...

  !ִחֵּור ֻּכּלוֹ הּוא ָקם 
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  ִּכיסוֹ  ִמּתֹוֹוִציא יֹוֵסף מ        ִעם ַהְּפִניָנה ְּבכֹוָבעוֹ 

  ,ַהַּדלֶאת ְצרֹור ַּכְסּפֹו         ָיָצא ָהִאיׁש ָלׂשּוַח,

  מֹוֶנה ְּפרּוָטה ַאַחר ְּפרּוָטה...        ְוָנָהר... ֶּגֶׁשרָעַבר הּוא 

        , ֲחָבל..."ִמַּדי"ְמַעט  –        ָּבָאה רּוַח! –ְלֶפַתע 

  ֶזה ַיְסִּפיק!" ַּגם! ָברּדָ "נּו ֵאין         ְוִהיא נֹוֶׁשֶבת, ְמִעיָפה

  ,ַהַּדָיגאֹוֵמר לֹו         ,ַהָּיםַהּכֹוַבע ֶאל 

  .ַהָּדגֶאת  ַמִּניחַ  ֻרָּפטַהְּמ  ּוְבַסּלוֹ         פֹול ָנְפָלה ָאז ַהְּפִניָנהנָ 

  ...ִמָּׁשםַהְרֵחק ַהְרֵחק 

  – ּוַבִּמְטָּבחחֹוֵזר יֹוֵסף,             

  ּפֹוֵתַח, ַהָּדגת הּוא אֶ       ֲאָהה! ֲאבֹוי!! הּוא ָרץ ִלְתֹּפס

  ִנְמָלא ַהִּמְטָּבחְלֶפַתע         – ַּבַּמִיםֶאת ַהְּפִניָנה 

 ְּבאֹור ָלָבן זֹוֵרַח...      , ָנֶאה,ָּגדֹולֶאָחד,  ָּדגַא  

  – ַהָּדגְוהּוא רֹוֶאה: ְּבתֹו         .ֵּביְנַתִים אֹוָתּה ָּבַלע

  מּוָזר... ַמֶּׁשהּוֵיׁש             

  ְּפִניָנה זֹוֶהֶרת, ְיָקָרה        – הְוִהּנֵ ָעַבר ָׁשבּוַע, 

    ִמָּכל ָזָהב ָיָקר!        ,ִנֶּגֶׁשת ַּדָיג ִסיַרת

  ִעם ַהְּפִניָנה ַהָּדגּו...ְּפלֹוּפ! 

  :ֻּכָּלםאֹוְמִרים         ָנַפל ִּפְתאֹום ָּבֶרֶׁשת.

  –ְּפִניָנה ָּכֹזאת, ָיָפה ּוַמְבִריָקה       !"ָּגדֹולָנֶאה,  ָּדג"הֹוי ֵאיֶזה 

 ַמָּתָנה ֶׁשּזֹוִהי ַוַּדאי         ָחַׁשב, ַּדָיגהַ ָּכ  

  ֵמֵאת ַׁשָּבת ַמְלָּכה...      ַּבּׁשּוקִלְמֹּכר אֹותֹו  אּוַכל"

  ִּבְמִחיר ֶׁשל ֶּכֶסף ַרב!"

  ֵמָאז יֹוֵסף מֹוִקיר ַׁשָּבת             

  ָהַפ ְלִאיׁש ָעִׁשיר,      ָרִצים, ֻּכָּלם ַּבּׁשּוקֲאָבל 

  ְוהּוא ָעַזר ִלְׁשֹמר ַׁשָּבת        , ֶאָחדֵאין ְזַמן ְלַאף 

  ְלָכל ָאָדם ָּבִעיר!      ,ִׁשִּׁשיִּכי יֹום ָקָצר הּוא יֹום 

  ְועֹוד ְמַעט ַׁשָּבת.

  

  ְלֶפָתע ְיהּוִדי ָקֵרב,

  צֹוֵעד ְלַאט ְלַאט.

  ַהָּדג ִּתְקֶנה"ֵהי ְיהּוִדי, אּוַלי 

  ִלְכבֹוד ַׁשָּבת?"
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  משימות

  

  ומהם מאפייניהם? ,בשירמיהם שני האנשים המוצגים   . א.1

  לדעתכם? ,שמו של העשיר אינו מופיע. מדוע  ב.     

  

  תארו את מצבו של יוסף.  .2

  

  ?מה התגלה בחלומו של העשיר? מדוע נבהל ממנּו  .3

  

  בחר העשיר למכור את כל רכושו תמורת פנינה אחת? כם,לדעת ,מדוע  .4

  

נינה לים ועד תארו בתרשים זרימה את סדר ההתרחשות מרגע נפילת הפ  .5

  למציאתה שוב.

  

  ".ָהַאֵחר ֶׁשל נוֹ ּבָ ְר חֻ  הּוא ָהֶאָחד ֶׁשל ַמָּזלוֹ הסבירו את הביטוי  "  .6

  

  טחונו של העשיר? יטחונו של יוסף? ממה נובע ביממה נובע ב  .7

  

  שיר ההבדלים בין שני העולמות השונים של האנשים?ב יםדגשוכיצד מ  .8

  

  ים אלו?אתם מסכימים עם מסר השיר? האםשעולים ממהם המסרים   .9

  

  פי אגדת חז"ל.-ון כתבה את הסיפור עלזרי צללימ  .10

  

  
 ֶׁשל ַלַּמְנִהיִגים, ַלֲחָכִמים ִּכּנּוי – ִלְבָרָכה ִזְכָרם ֲחָכֵמינּו – ל"ֲחזָ 

 ַהֵּמָאה ִמן( ָׁשִנים 700 -כ ּוָפֲעלּו ֶׁשָחיּו, לבֵ ּובָ  ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ְיהּוֵדי

  ).ַהְּׁשִביִעית ַהֵּמָאה ַעד ַלְּסִפיָרה ָהִראׁשֹוָנה

, ַהִּמְׁשָנה ָלִליםִנכְ  ּוָבּה", ל"ֲחזָ  ִסְפרּות" ְּבִפינּו הּנָ ְמכֻ  םתָ יָר צִ יְ ְּכַלל 

 .ִמְדָרִׁשים ְבֵציְוָק  ַהַּתְלמּוד
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  חיים נחמן ביאליק

1934 – 1873  

  

  חל בעשרה בטבת. של חיים נחמן ביאליק יום הולדתו

  

חפשו מידע באינטרנט על חיים נחמן ביאליק וערכו לו ת"ז (מקום הולדתו, רקע על 

  ק? מה השינויים שחלו בחייו? מתי עלה ארצה?משפחתו, היכן למד? במה עס

  

  שאתם אוהבים במיוחד. ,ובחרו שיר של ביאליק ",שירונט"כנסו לאתר הי
  ומדוע?  ?איזה שיר בחרתם

  
  מדוע נחשב ביאליק למשורר העברי הראשון?

  
  מתוך מילון אבן שושן. לאוםלפניכם פירוש למילה 

תייחסים על מוצא אחד, על עם, אומה, קיבוץ גדול של בני אדם המ – ְלֹאם

רוב גם על לשון מדוברת אחת ועל ארץ -פי-גורל משותף בתולדותיהם, ועל

  עיקרית אחת. מושב

  מתוך מילון אבן שושן. לאומילפניכם פירושים למילה 

. השייך לאומה כולה, שהוא נחלת הלאום או שהוא לפי רוח 1 – ְלֻאִּמי

ושאיפה לראותו חופשי,  . חובב עמו, חדור רגש נאמנות לעם2הלאום; 

. הטוען שענייני האומה בכללותה קודמים לענייני מעמד 3עצמאי ומאושר; 

  מסוים או לענייני הפרט.

  
ביאליק מכונה "המשורר הלאומי". איזה מבין הפירושים למילה "לאומי" מבטא 

  את הסיבה להגדרת ביאליק כמשורר הלאומי? מדוע הוא נחשב כך?
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  ביאליק ַנְחָמן ַחִּיים/  ַהְּדַבׁש יַכּדֵ וְ ַהַּנַער ָּדִוד 

  א

ֹות. ַהְּפִלְׁשִּתים ִאָּׁשה ַאְלָמָנה ִמן ָהִעְבִרּי ְּבֶקֶרב ְׁשֶקלֹוןאַ ּבְ י ָׁשאּול ַהֶּמֶל ָיְׁשָבה ִּבימֵ 

ּה ֶהָעִׁשיר ד, ְוֶכֶסף ַרב ָלּה, ֲאֶׁשר ִהְנִחיָלּה ַּבְעלָ וֹ ְוָהִאָּׁשה ְיַפת ֹּתַאר ְוטֹוַבת ַמְרֶאה ַעד ְמא

ֶאל  ִביָאּההֲ ְולַ ּה סָ ְּבמֹותֹו. ַוִּיְרֶאָּנה ְנִציב ְּפִלְׁשִּתים ַוִּיָׂשא ֵעיָניו ֵאֶליָה, ַוַיֲחֹרׁש ְמִזּמֹות ְלָתפְ 

, ַוָּתָרם ָיָדם ַעל ַּבְּפִלְׁשִּתיםָהֵהם א נֹוְדָעה עֹוד ַיד ָׁשאּול  ַּבָּיִמיםָחְזָקה, ִּכי ֵּביתֹו ּבְ 

ְלַנְפָׁשּה, ֶּפן ַיֲעֶׂשה ָּבּה ַהְּפִלְׁשִּתי ֶאת  דוֹ ְמאִּכְרצֹוָנם. ַוִּתיָרא ָהִאָּׁשה  ָּבֶהםַוַּיֲעׂשּו  ִיְׂשָרֵאל

ִׁשְקֵלי ְזָהָבּה ְוַכְסָּפה ַוִּתְטְמֵנם ָידֹות ָידֹות ְּבַכֵּדי -ָּכל- ָהָרָעה, ַוָּתָקם ַוֶּתֱאֹגר ֶאת ְמִזָּמתוֹ 

ֵמָאז,  הּוא מֹוַדע ַּבְעָלּהָהִעְבִרי,  , ַוִּתָּׂשֵאן ַּבֵּסֶתר ִלְׁשֵכָנּהְּדַבׁשָמה , ּוְבִפי ַהַּכִּדים ׂשָ ֶחֶרס

ן ְּבָידֹו ִּבְפֵני ֵעִדים, ּוְדַבר ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ַהְּטמּוִנים ָׁשם א ִהִּגיָדה לֹו. ּוַבַּלְיָלה ַוַּתְפִקידֵ 

ַּכֵּדי -ָטַמן ֶאת ָהַאְלָמָנה ּומֹוַדע ְּנִציב הּוָפָרה.ַההּוא ָּבְרָחה ָהִאָּׁשה ִמן ָהִעיר ּוְמִזַּמת הַ 

ַהּיֹום ַוַּיַעׂש ָהִאיׁש ִמְׁשֶּתה ְּבֵביתֹו, ִּכי ֵהִביא  ַוְיִהיֵחן. ַהְּדַבׁש ְּבאֹוָצרֹו ְּבַאַחת ַהִּפּנֹות ַוִּיְׁשּכָ 

ם. ַוִּיְזֹּכר ֶאת ַהִּפָּקדֹון, ַוָיֹבא ִאָּׁשה ִלְבנֹו, ַוָּיֶׂשם ְּדַבׁש ִלְפֵני ַהְּקרּוִאים, ְוא ָמָצא ְלֻכּלָ 

ְוִהֵּנה ָזָהב  –ַהַּכד ָהַאַחת -לֹו ְמַעט ְּדַבׁש ִמן ַהַּכִּדים, ַוְיִהי ַּבֲהִריקֹו ֶאת-ְלאֹוָצרֹו ִלְׁשָאל

ְוָזָהב  ֶּכֶסףְמֵלאֹות ִׁשְקֵלי  ֻּכָּלןְצִצים ִמִּקְרָּבּה. ַוְיַחֵּפׂש ַּגם ְּבֶיֶתר ַהַּכִּדים ְוִהֵנה ָוֶכֶסף נוֹ 

ִמַּתַחת ְלִמְכֵסה ַהְּדַבׁש; ַוְיִסיֵתהּו ְּבַרק ַהָּזָהב, ַוִּיְמַעל ַמַעל, ַוִּיְׁשַלח ָיד ְּבִפְּקדֹון ְׁשֶכְנתֹו 

ֵכן - ַהַּכִּדים ִמֵּלא ַאֲחֵרי ְוֶאתַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ַוָּיֶׂשם ְּבֵכָליו, -ָּכל- ָהַאְלָמָנה, ַוִּיַּקח ַּבֵּסֶתר ֶאת

ַהּתֹוֵעָבה ַוִּיַמח ָיָדיו ַוֵּיֵצא, ַוֹּיאַכל, -ת ֶאתׁש ַעד ְׂשָפָתן ְּכָבִראׁשֹוָנה, ּוְכַכּלֹותֹו ַלֲעׂשוֹ ְּדבַ 

  ְּגֵנָבתֹו.- , ְוִאיׁש א ָיַדע ֶאתַוֵּיְׁשְּת 

  

  ב

ַוַּיֵּפל ֵמֶהם ָרב, ְוַגם  הְּגדֹולָ ּצֹות ַּבְּפִלְׁשִּתים, ַוַּי ָּבֶהם ַמָּכה ִמָּיִמים ַוֵּיֵצא ָׁשאּול ְלַק  ַוְיִהי

- ְנִציב ַאְׁשְקלֹון ָנַפל ַּבּנֹוְפִלים. ַוִּתְׁשַמע ָהֶאְׁשְקלֹוִנית ִּכי ֵמת ָהִאיׁש ַהּצֹוֶדה ָלּה, ַוְּתָבֶר ֶאת

ֹוֵצא ְוֶאל ֵּביָתּה. ַוָּתֹבא ֶאל ְׁשֵכָנּה ָלַקַחת ִּפְּקדֹוָנּה, ַוּי ֱאִהים, ַוְּתַמֵהר ַוָּתָׁשב ֶאל ִעיָרּה

ַהַּכִּדים ַעד ַאַחת ַוְיִׁשיֵבן ְלָיָדה ִּבְפֵני ָהֵעִדים ָהִראׁשֹוִנים, ֻּכָּלן ְּכִמְסָּפָרן -ָּכל- ֵאֶליָה ֶאת

ָידֹו, ֵאין ִנְגָרע ְמאּוָמה. ְוָהִאָּׁשה ֹום ֲאֶׁשר ָהְפְקדּו ּבְ ּוְכַמְרֵאיֶהן, ְמֵלאֹות ְּדַבׁש ַעד ְׂשָפָתן, ַּכּי

- ְוִהֵּנה א ָמְצָאה ְבתֹוָכן ֶאת ָתּה אֹוָתןָערוֹ ַוְיִהי ּבְ , ים ַוִּתָׂשֵאן ֶאל ֵּביָתּהַהַּכִּד - ָלְקָחה ֶאת

- ַּתֲעֶׂשה ַעָּתה ַּבֲאֹבד ָלּה ָּכל-ָמה, ִּכי דוֹ ְמאַוֵּתְב  קֹוָלּה- ֶאת ָהִאָּׁשה ָּׂשאִּת וַ . ּוְזָהָבּה ַּכְסָּפּה

ה ּוְקַׁשת רּוַח ּוְׂשֵבַעת ָעָמל ּוְנדּוִדים. ַוָּתָרץ ַוִּתְצַעק יֹום ֶאָחד, ְוִהיא ִאָּׁשה ַאְלָמנָ  ְרכּוָׁשּה

5  

10  

15  

20  

25  



44 

 

ט ֹאֶזן ְלָכל ּיֵ , וַ ַצֲעָקָתּה- ַהָּדָבר, ַוִּיְׁשַמע ַהּׁשֹוֵפט ֶאת-ָּכל-לֹו ֶאת-ֶאל ׁשֹוֵפט ָהִעיר ַוְּתַסֶּפר

  ְּדָבֶריָה ַוֹיאַמר:

  ְזָהֵב ַּבַּכִּדים?"ַּכְסֵּפ ּו ַׂשְמְּת ֵיׁש ָל ֵעִדים ִּכי "ִּבִּתי, הֲ 

  ַוֹּתאֶמר ָהִאָּׁשה: "ָאִין."

  יֵע הּוא."ַוֹּיאֶמר ָהּׁשֹוֵפט: "ִאם ֵּכן ָמה ֶאֱעֶׂשה ָל, ִּבִּתי? ְלִכי ֶאל ַהֶּמֶל ָׁשאּול, אּוַלי יֹוִׁש 

ה ֶאל ַהְּזֵקִנים ֲאֶׁשר ְּבַׁשַער ּנָ ְּדָבֶריָה, ַוִּיְׁשָלחֶ - ַוָּתֹבא ִלְפֵני ָׁשאּול, ַוִּיְׁשַמע ַּגם הּוא ֶאתַוֵּתלֶ 

ֵאל ַוְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵניֶהם -ֵאל, ַוָּתֹבא ַוַּתֲעמֹוד ִלְפֵני ִׁשְבִעים ּוְׁשַנִים ַהְּזֵקִנים ֲאֶׁשר ְּבֵבית-ֵּבית

  ְרכּוָׁשה.-לל ֲאֶׁשר ָמַעל ְׁשֵכָנּה ַּבִּפָּקדֹון ַוַּיִּציֶגָּנה יֹום ֶאָחד ֵריָקה ִמּכָ ְּדַבר ַהַּמעַ - ָּכל-ֶאת

  ָּנה ַגם ְנִׂשיא ַהְּזֵקִנים ִּכְׁשֵאַלת ַהּׁשֹוֵפט ֵלאֹמר:ַוִּיְׁשָאלֶ 

  ֵיׁש ָל ֵעִדים ִּכי ָאְמָנם ֵּכן הּוא ִכְדָבַרִי, ִּכי ַׂשְמְּת ַּכְסֵּפ ּוְזָהֵב ִמַּתַחת ַלְּדָבׁש?""ִּבִּתי, הֲ 

  ַוֹּתאַמר ָהִאָּׁשה:

  ִדים ֵאין ִלי, ִּכי ָעִׂשיִתי ְּבָעְרָמה ּוְבִחָּפזֹון ִמַּפַחד ְנִציב ְּפִלְׁשִּתים ָעָלי."עֵ -"ֲאָהּה, ֲאֹדִני, ְוֹכל

  ִנים:ַוֹּיֶאמר ְנִׂשיא ַהְּזֵק 

  .ֱאִהים יֹוִׁשיעֵ . יעֵ ִׁש הוֹ מֵ  ַהּׁשֹוְפִטים ַיד ַּגם ָקְצָרה ָל ֵאין ֵעִדים ִאם

  

  ג

ָהלֹו ּוָבֹכה,  ֵקִנים ְּבַמַּפח ֶנֶפׁש, ַוֵּתֶל ַּבֶּדֶר ָלׁשּוב ֶאל ֵּביָתּהַוֵּתֵצא ָהַאְלָמָנה ֵמֵאת ְּפֵני ַהּזְ 

ָהִעיר, ְוִהֵּנה ֶחֶבר -ע ְוֵאין ִּתְקָוה. ִהיא ָיְצָאה ֶאתַנְפָׁשּה ֲעזּוָבה, ְוֵאין ֶיׁשַ - ִּכי ָרֲאָתה ֶאת

ֵּיֵצא ָהֶאָחד, ְוהּוא ַנַער ַאְדמֹוִני ְיֵפה . וַ ִּנים ְלָפֶניָה, ְמַׂשֲחִקים ַיַחד ַעל ַיד ַהָּדֶר ְנָעִרים ְקטַ 

  ׁש ַוִּיְׁשָאֶלָה ְּבַרֲחִמים:ֵעיַנִים, ַוִּיּגַ 

  ָּל, ִאָּׁשה, ִּכי ִתְבִּכי, ְוַיד ִמי ָהְיָתה ָב? ֲהַיד ֱאִהים ִאם ַיד ָאָדם?"-"ַמה

ֲאֶׁשר ֵהִׁשיבּו -ֵכָנּה ָהִעְבִרי ְוֶאתָהָרָעה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלּה ְׁש -ָּכל-לֹו ַהִאָּׁשה ֶאת-ַוְּתַסֶּפר

  ד ַוֹּתאַמר:וֹ ֵריָקם, ֵמֵאין ֵעִדים ָלּה. ַוֵּתְב ְמא ַצֲעָקָתּה- ַהּׁשֹוְפִטים ֶאת

, ְּבִני! ֵאיָכָכה ָאׁשּוב ַעָּתה ֶאל ֵּביִתי, ְוִלי ֵאין ַמְׁשֵען ּוַמְׁשֵעָנה, ִּכי ִאָּׁשה ַאְלָמָנה "ֲאָהּה

  ֵאין ַעָּתה ֹּכל." ָאֹנִכי, ּוְבָיִדי

  ֲחָמיו, ַוְיַנֲחֶמָה ַוֹּיאַמר:ַוֵּיֵצא ְלַבב ַהַּנַער ִלְדָבֶריָה, ִּכי ִנְכְמרּו ָעֶליָה ַר 

ַהֶּמֶל ָׁשאּול ּוַבְּקִׁשי ֵמִעּמֹו - ִּתְקָוה. ׁשּוִבי ְלִכי ֶאל-ִתְבִּכי, ִאָּׁשה, עֹוד א ַּפָּסה ָכל א"ַאל נָ 

ֲאִני ֲאַחֶּכה ָל ֹּכה ַעד ּו ָלאֹור. ַמֲהִרי ְלִכי, וַ ֵט ְּבָיִדי ַוֲאִני אֹוִציֶאּנִמְׁשּפָ - ִּכי ִיֵּתן ֶאת

".ׁשּוֵב  

  ִּדְבֵרי ַהָּנָער. ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל:-לֹו ֶאת-ּוַּתַעׂש ָהִאָּׁשה ִכְדָבָריו ַוָּתָׁשב ֶאל ַהֶּמֶל ַוַּתֶּגד
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  "ֲהִביִאיהּו ֵאָלי."

ֹר - ְלָדִוד, ַוָּיֹבא ַוִּיְׁשַּתחּו ִלְפֵני ָהֶּמֶל ַאַּפִים ָאְרָצה. ְוַהֶּמֶל ָרָאה ֶאת ַוִּתְקָרא ָהִאָּׁשה

  ְׁשנֹוָתיו ַוִּיְלַעג לֹו ְּבִלּבֹו ַוֹּיאֶמר לֹו:

ִמְׁשָּפֵט -ֵאר ְּבָאְזֵני ָהִאָּׁשה ֵלאֹמר: ֲאִני אֹוִציא ֶאתהּוא ֶזה ַהַּנַער ֲאֶׁשר ִהְתּפָ  "ַהַאָּתה

  אֹור?"לָ 

ר יֹוֵרִני -ַוַּיַען ַהַּנַער: "ַהִּמְׁשָּפט ֵלאִהים ּוְבַחְסּדֹו ֶאְבַטח. ְיַצֶּוה ַהֶּמֶל ֶאת ַעְבּדֹו, ַוֲאֶׁשֵ

  ֱאִהים אֹותֹו ֶאְׁשֹמר ַלֲעׂשֹות."

  יּוָכל." ֹו ֶאל ָהִאָּׁשה ַוֹּיאַמר: "ְלִכי ִעּמֹו ְויֹוִׁשיֵע, ִאםַוַּיֵּסב ַהֶּמֶל ָּפָניו ֵמִעּמ

ָהִאיׁש - ַהַּכִּדים, ַוּתֹוִציֵאן, ַוַּיְרֵאן ֶאת-ַוֵּיֵל ַהַּנַער ִעם ָהִאָּׁשה, ָוְיַצֶּוָּנה ְלהֹוִציא ֵאָליו ֶאת

  ֲאֶׁשר ָהְפְקדּו ְּבָידֹו, ַוִּיְׁשָאֵלהּו:

  ָנא, ַהֵאֶּלה ֵהן ַהַּכִּדים ֲאֶׁשר ָהיּו ֻמְפָקדֹות ְּבָיֶדי?"-"ַהֶּכר

  ָהִאיׁש:אֶמר ַוּיֹ 

  "ֵאֶּלה!"

ֵכן ֵהִרים ֶאת ַהַּכִּדים - ַהְּדַבׁש ֶאל ֵּכִלים ֲאֵחִרים. ַאֲחֵרי-ָּכל-ַוְיַצו ַהַּנַער עֹוד, ַוָּיִריקּו ֶאת

ם ְׁשֵני ִׁשְקֵלי ָזָהב וֹ ְצאּו ִפְתא, ַוְיִהי ְּבַנְּפצֹו, ַוִּיּמָ ָׁשםַהִּנָּצִבים -ָּכל-ַאַחת ַאַחת ַוְיַנְּפֵצן ְלֵעיֵני

יָגַתם ַיד ַהַּגָּנב, ַוִּיָׁשֲארּו ְצִצים ְּבתֹו ַהְּשָבִרים, ִּכי ָדְבקּו ֶאל ַצְלעֹות ַהַּכִּדים, ְוא ִהִּׂש נוֹ 

  ָׁשם.

ַהָּקָהל ַוֹּיאַמר: ִהֵּנה ְׁשֵני ָהֵעִדים. ָהִאיׁש -ְׁשֵני ַהְּׁשָקִלים ְלֵעיֵני ָכל-ָאז ָיִרים ַהַּנַער ֶאת

  ֵּסֶתר ּוְשֵני ַהְּׁשָקִלים ָהִאְּלִמים ִּגּלּו ֲעוֹונֹו ַּבָּקָהל."ַהּתֹוֵעָבה ּבַ - ָעָׂשה ֶאת

דֹון ָלִאָּׁשה, א ֶהְחִסיר ָּק ַהּפִ -ָּכל-ַוַּיְרא ַהַּגָּנב ִּכי ִנְגָלה ֲעוֹונֹו, ַוִּיֵּתן ּתֹוָדה, ַוָּיֶׁשב ֶאת

  ְמאּוָמה.

  ְׁשָקּה.ָמָנה ִמַּיד עוֹ ָהַאלְ - ֹום ַההּוא ְּבָחְכָמתֹו ֶאתַוּיֹוַׁשע ַהַּנַער ַּבּי

ְּדַבר ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַהַּנַער ַוִּיְׁשָּתאּו. ַוֵּיְדעּו ֻכָּלם ִּכי -ִיְׂשָרֵאל ָׁשְמעּו ֶאת- ְוָׁשאּול ְוָכל

  רּוח ֱאִהים ּבֹו.

  ן ְלֶמֶל ַעל ִיְׂשָרֵאל.כֵ - ַהַּלְחִמי, ֲאֶׁשר ָהָיה ַאֲחֵרי- ם ַהַּנַער ָּדִוד, הּוא ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ֵּביתְוׁשֵ 
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  משימות

  ומה ידוע לנו עליה? ,מיהי .בפתיחת הסיפור מתוארת דמות  .1

  

  וכיצד ניסתה לפתור אותה? ,מה הייתה בעייתה הראשונה של האלמנה  .2

  וכיצד ניסתה לפתור אותה?  ,מה הייתה בעייתה השנייה  

  

  ם במספרים לפי סדר הופעתם בסיפור.סדרו את המשפטי  .3

  ם ְׁשֵני ִׁשְקֵלי ָזָהב נֹוְצִצים ְּבתֹו ַהְּׁשָבִרים.וֹ ַוְיִהי ְּבַנְּפצֹו, ַוִּיָּמְצאּו ִּפְתא  .א

דֹון ָלִאָּׁשה, א ָּכל ַהִּפָּק -ֹונֹו, ַוִּיֵּתן ּתֹוָדה, ַוָּיֶׁשב ֶאתוה עֲ ַוַּיְרא ַהַּגָּנב ִּכי ִנְגלָ   ב.

  ֶהְחִסיר ְמאּוָמה.

  ר ִלְדָבֶריָה, ִּכי ִנְכְמרּו ָעֶליָה ַרֲחָמיו.ַוֵּיֵצא ְלַבב ַהַּנעַ   ג.

אֹוָתן ְוִהֵּנה א  ַהַּכִּדים ַוִּתָׂשֵאן ֶאל ֵּביָתּה, ַוְיִהי ְבָערֹוָתּה- ְוָהִאָּׁשה ָלְקָחה ֶאת  ד.

ה ְבתֹוָכן ֶאת   ַּכְסָּפּה ּוְזָהָבה.-ָמְצָאַ

  

על  אומרתו שלמעשיה של האלמנה יהיו עדים? מה עובדה זכך - כלמדוע חשוב   .4

  מערכת המשפט בעת ההיא?

  

  האלמנה להחביא את הכסף דווקא בכדי דבש?בחרה מדוע   .5

  

  כתובו את המשפטים שלפניכם במילים שלכם.  .6

  ַּבְּפִליְׁשִתים ָׁשאּול ָיד עֹוד נֹוְדָעה א ָהֵהם ַּבָּיִמים ִּכי  .א

  ַהָּזָהב ָּבָרק ַוְיִסיֵתהּו  .ב

  ּוְבִחָּפזֹון ָמהְר עָ ּבְ  ָעִׂשיִתי ִּכי  .ג

  ?ָהָאָדם ַיד ִאם ֱאִהים ָידהֱ   .ד

  ִּתְקָוה ָּכל ָּסהּפַ  א עֹוד  .ה

  

  ." ֲחֹרׁש ְמִזּמוֹתַוּיַ  כתוב: " 3בשורה   .7

  , איזה אמצעי אמנותי הוא מציג?הסבירו את הביטוי  א.

  מי חרש מזימות?  ב.

  מה הייתה מזימתו?  ג.
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סי. כתבו תבנית סיפורית הכוללת את קל סיפורו של ביאליק הוא סיפור עלילה  . 8

הבעיה המרכזית , דמויות משניות, דמויות מרכזיות ,זמןפרטי המידע האלה: 

  פתרון), (לפני הפתרון והתרת הבעיה ,מהלך ביניים, בסיפור

  

  העתיקו מהסיפור את כל התיאורים על דוד, חפשו היטב את הפרטים א.   .9

  תיאורים). שבעהקסט (ישנם כמהרגע שדוד פוגש באלמנה ועד סוף הט

וכיצד הן יתרמו למלוכתו  בסיפור, לו תכונות עולות מתיאורו של דודיא  ב.

  העתידית?

  

מדוע לא הצליחה האישה להוכיח את דבריה? כיצד עזר דוד לפתור את   .10

  הבעיה?

  

  קראו את השיר שלפניכם, וענו על השאלות שאחריו.  .11

  ִעיׁשיָ  ֵמִאיר/  ֵעיַנִים הפֵ יְ  דוִ ּדָ 
  

  טֹוֶעה ְּגִדי ִיָּׂשא, ּפֹוֶעה ֶׂשה ַעל ְוַיִּביט רֹוֶעה ֹצאנוֹ  ְוהּוא

  ָהַעָּכִביׁש קּוֵרי ֵּבין ְוֶנְחָּבא... ַחָּלִמיׁש ִהָּכה ִמי

  ָיִמיׁש א ִמָּידוֹ  ְוִכּנֹור

  ַּבּׁשֹוַׁשִנים, יםַּבּׁשֹוַׁשּנִ  רֹוֶאה הּוא ֵעיַנִים הפֵ יְ  דוִ ּדָ  ֶזה

  ְּבַאְדמֹוִני, ַאְדמֹוִניּבְ  ְמֻתָלָּתל ֵעיַנִים הפֵ יְ  דוִ ּדָ  ֶזהּו

  ִיְׂשָרֵאל ֶמֶל דוִ ּדָ 

  .ְלמֹוחוֹ  ירִּד ֶהְח  ּוְבֶקַלע ְּבִמְצחוֹ  ָצַלף ִמי

  ְוַנֲערֹוָתיו ָהַעם ָּכל, ְּבָבְרחוֹ  ִנַּגף ְוָהאֹוֵיב

  יותָ בוֹ בְ ִר ּבְ  דוִ דָ וְ  ַּבֲאָלָפיו ָׁשאּול ַזְּמרּו

  

  אך לא בסיפור?  ,על דוד מופיעים בשיר לו פרטיםיא    א.

  ?בבית השני של השיר איזה אירוע מדוברב  ב.



48 

 

 

  מהו סגנון כתיבתו של ביאליק? מדוע בחר בו?  .12

  

את מאפייני האגדה כך מצאו בסיפור -, ואחרקראו את המידע שלפניכם  .13

  , ותנו דוגמאות.הבאים לידי ביטוי בסיפורנו

.  

  רב מילים וגם מתוך מונחון לספרות) –רפיקס (מתוך מילון מו ַאָּגָדה  

סיפור דמיוני שמתרחשים בו דברים שלמעלה מהטבע; סיפור עם אגדה היא   

שלמעשי פלאים המתרחשים בו עשוי להיות בסיס היסטורי עובדתי כלשהו. 

  אגדות עוסקות גם בנושאים דתיים או מיתולוגיים.

טבעית, הפרזה והגזמה. - לאגדה משלבת מציאות ודמיון, התרחשות טבעית וא  

נוסכת ביטחון  ,מטרת האגדה היא לחנך. הטוב והצדק מנצחים. היא מרגיעה

  וממלאה משאלות לב.

  

  את משמעותה.כל מילה ל ימוהתא  .13

  אכזבה קשה  )13(שורה  ְּפִליְׁשִתים בָנִצי

  הוריש, העביר  )8(שורה  ְטמּוִנים

  מדינה על המופקד מושל  )11(שורה  ִּפָּקדוֹן

  ַמָּכרחבר,   ִהְנִחיל

  מוסתרים, חבויים  )11(שורה  ְקרּוִאים

  מוזמנים  )7(שורה  מוַֹדע

  רבוןיע, לשמירה המופקד דבר  )40(שורה  ַמַּפח ֶנֶפׁש

  

ם חבורים. פרקו כל מילה, וציינו אם הבנויים מכינויי ופעלים לפניכם שמות  .14

  חבור.ציינו למה מתכוון כל כינוי  .שם עצםאו פועל היא 

  ,)14( ַוְיִסיֵתהּו, )12( ַּבֲהִריקוֹ  ,)7( ֵאןַוִּתָּׂש  ,)10( וֹ אוָֹצָר , )6( ְמִזָּמתוֹ : מיליםה

  .)74( עוְֹׁשָקּה, )39( יוִֹׁשיעֵ  ,)22( ְּכַמְרֵאיֶהן ,)20(ּה נָ דוֹ ְק ּפִ 

  

  ).12(שורה   "ִמִּקְרָּבּהְוִהֵּנה ָזָהב ָוֶכֶסף נוְֹצִצים  –ַהַּכד ָהַאַחת -ַוְיִהי ַּבֲהִריקוֹ ֶאת"  .15

  , מבחינה לשונית?ַּכדמה אפשר ללמוד מן המשפט הזה על המילה 



49 

 

  ייחודה של יוצרת – גולדברג ֵלָאה

  

  משימות

  

  במקורות מידע על חייה של היוצרת. וחפש  .1

  

  תעודת זהות ליוצרת. ינוהכ  .2

שנת , ארץ לידה, תמונה, שם ושם משפחה אספו את פרטי המידע האלה:   

, תחילת דברים שאהבה לעשות, השכלה , מקום לידה , פטירהשנת לידה ו

מות שירים שכתבה (כאלה , ששמות של חמישה ספרים שכתבה, כיוצרתדרכה 

  המוכרים לכם או כאלה המוזכרים בקטעי המקורות).

  

לפניכם שלוש מיצירותיה של לאה גולדברג. קראו אותן, וענו על  השאלות   .3

  שאחריהן.

  

  קבוצהבעבודה 

  

לאחר שסיימתן לקרוא את היצירות של לאה גולדברג ולענות על השאלות, ענו 

  .7 – 5בקבוצה על השאלות 

  

  האם ביצירותיה יש רמזים לחייה האישיים? הביאו דוגמאות.   .4

  

  מצאו מאפיינים משותפים ביצירותיה.  .5

  

 הכינו מצגת המתארת בדרך יצירתית את אחד משיריה ואת המאפיינים  .6

  בשיר.
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  גולדברג ֵלָאה / ְלָעדּגִ הַ  מּול ֶעֶרב

  

  

  ָּכ ְּכֵבִדים, - ָהִאיָלנֹות ָּכל

  ים, ּכֹוֵפף ַהְּפִרי ֶאת ַהַּבִּד 

  זֹו ַהָּׁשָעה ַהַּמְרִּגיָעה, 

  ָלִדים. ָּבּה ִנְרָּדִמים ַהּיְ 

  

  ָעה ִמן ַהִּגְלָעד ְק ֶאל ַהּבִ 

  ָטֶלה ָׁשֹחר ְוַר ָיַרד, 

   –ה ַּבִּדיר ה ּבֹוכָ עָ ִּכְבָׁשה ּפוֹ 

  ֶזה ְּבָנּה ַהָּקט ֲאֶׁשר ָאַבד. 

  

  ם, אֵ ָיׁשּוב ָטֶלה ֶאל ֵחיק הָ 

  ִיְׁשַּכב ַּבִּדיר ְוֵיָרֵדם 

  –ְוַהִּכְבָׁשה ִּתַּׁשק אֹותֹו 

  ְוִהיא ִּתְקָרא אֹותֹו ְּבֵׁשם. 

  

  ים יל ֵּבין ַהַּבִּד ִנְסָּתר ַהּלֵ 

   יְוַהָּנִביא ַהִּגְלָעד

  ָעה ְק ם ֶאל ַהּבִ מָ יֹוֵרד ּדּו

  ָלִדים. ַלֲחזֹות ִּבְׁשַנת ַהּיְ 
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  גולדברג ֵלָאה/  ְּדָבִרים ָׁשהוֹ ְׁשל ַעל

  

  ָאַמר ַהַּדָיג ַהּיֹוֵרד ַלָּים 

  –ָׁשה ְּדָבִרים ָהעֹוָלם ַקָּים וֹ ַעל ְׁשל

  , ַהַּיִּמיםַעל ֵמי           

  ַעל חֹוֵפי ַהַּיֶּבֶׁשת           

   .ה ָהעֹוִלים ָּבֶרֶׁשתלָ צּוְּמ ל ְּדֵגי הַ ְועַ           

  

   :ֵרָׁשהָאַמר ָהִאָּכר ַהּמֹוִביל ַמְח 

   – ָׁשהוֹ עֹוֵמד ָהעֹוָלם ַעל ְּדָבִרים ְׁשל

   ,ַעל ַאְדַמת ַהָּׂשדֹות          

   ,י ָׁשַמִיםְׁשמֵ ַעל ּגִ           

   .ָצא ְּבֵזַעת ַאַּפִיםְוַעל ֶלֶחם מּו          

  

   :ְּבֵביתֹו ַהּבֹוֵדד ָמןָהאֳ ָאַמר 

   – ָׁשה ְּדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמדוֹ ַעל ְׁשל

   ,ַעל ִלּבֹו ֶׁשל ָאָדם          

   .ַעל ֹיִפי ַהֶּטַבע          

   .ַעל ִּבּטּוי ַהְּדָבִרים ִּבְצִליל ְוֶצַבע          

  

   :ָאַמר ָהָאָדם ַהּפֹוֵקַח ֵעיָניו

  –ָלא הּוא ּוָמה ַרב ְׁשרֹו ֶׁשל עֹוָלם ָמה ִנפְ עָ 

  ֹּבֶקר ֹּבֶקר           

   ְּכָבֶרֶׁשתִנְלָּכד ְּבִלִּבי           

   ,ָהעֹוָלם ּוְמלֹואוֹ           

   ,ַהַּיֶּבֶׁשת ,הלָ צּוְּמ הַ           

  ְואֹורֹות ּוְצָלִלים           

   ,יןּלִ ים ְוחֻ ְוַחּגִ           

  ּוִמִּלים ּוְצִליִלים          

  ּוְׂשדֹות ִׁשֳּבִלים           

  .ְוָכל ִצְבֵעי ַהֶּקֶׁשת          
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  גולדברג ֵלָאה/  ַהָּזָהב גּדַ 

  

  ם ַהְּזֵקָנה,אֵ יֹוֶׁשֶבת ַּבַּבִית הָ         ה ַמֲעָרב ַעל ְּגבּול ַהָּׁשַמִים ִּבְקצֵ 

  :ְּבָנּה ם ְוחֹוֶלֶמת ַעלאֵ יֹוֶׁשֶבת הָ         ׁשֹוַקַעת ַהֶּׁשֶמׁש ְּכָדג ֶׁשל ָזָהב, 

  –ת וֹ ּלחֻ ּכְ ִהְפִליגּו ַלָּים ֵעיָניו הַ          ,טֹוֶבֶלת ְסִפיָנה ְּבַגִּלים ְיֻרִּקים

  ָּמה ֵלילֹות!ַּכָּמה ָיִמים, ּכַ       י ֶמְרַחִּקים. ְסִפיָנה ַמְפִליָגה ַאל סֹופֵ 

  

   ם ַהְּזֵקָנה,אֵ ַהַּׁשַחף ָּבא ֶאל הָ וְ         ָיָצא ַהַּדָיג ַהָּצִעיר ִּבְסִפיָנה, 

  :ּדֹוֵפק ַעל ַחּלֹון ְּבָכָנף ְלָבָנה        ְוִרְׁשּתֹו ְלָבָנה.  ,וֹ ׂשָר פְ ָלָבן ִמ 

  "אֹוָיה ִלְבֵנ ֶׁשָּיָצא ַלֶּמְרָחב,        ָיָצא ַהַּדָיג ַהָּצִעיר ַלֶּמְרָחב 

  ג ַהָּזָהב!", א ָמָצא ֶאת ּדַ נֵ בְ לִ       ָלדּוג ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש, ֶאת ָּדג ַהָּזָהב. 

  

  ,ם ְלַבָּדּה, ְלַבָּדּהאֵ יֹוֶׁשֶבת הָ         ְונֹוֵסַע ַּבָּים ַהָּיֹרק,  ַמְפִליג

  ע עֹוד ָיָדּה,ּוְבַבד א ִּתּגַ  ְּבחּוט      ַהָּים הּוא ָעֹמק ְוָהֹאֶפק ָרחֹוק, 

  :א ְּתַבֵּׁשל עֹוד ְוא ִּתְתֹּפר        ָהֶרֶׁשת יֹוֶרֶדת, ָהֶרֶׁשת עֹוָלה, 

  ה ָלנּו אֹור!"יָ י, ַּגם ְּבִלי ֶׁשֶמׁש הָ "ְּבנִ       צּוָלה. ְּמ ׁשֹוַקַעת ַהֶּׁשֶמׁש ָעֹמק ּבַ 

  

  עֹוְבִרים ָיִמים ְוחֹוְלִפים ֵלילֹות,         ,נֹוֵסַע ַּדָיג ְוַדְרּכֹו ֲאֻרָּכה

  ם ֲעצּובֹות ּוְגדֹולֹות.אֵ ֵעיֵני הָ       מֹוִציא ַהַּדָיג ֶאת ִרְׁשּתֹו ָהֵריָקה 

  ָיָצא ַהֵּבן ַלֶּמְרָחק ְוא ָׁשב,      ילֹות, ְוַרִּבים ַהָּיִמים ְוַרִּבים ַהּלֵ 

  ַהֶּׁשֶמׁש ׁשֹוַקַעת ְּכָדג ֶׁשל ָזָהב.וְ          ת.וֹ ּלחֻ ּכְ ָחְׁשכּו ֵעיֵני ַהַּדָיג הַ 
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  משימות

  

  גלעדהערב מול 

  

  בשיר מובא סיפור על טלה.   .1

  ספרו אותו במילים שלכם.  א.

  בהקשר המתאים. מה יכול לסמל הטלה בשיר? כתבו את הסיפור  ב.

  

  מדוע הוא מוזכר? ?המוזכר בשירִדי ַהִּגְלעָ  ַהָּנִביאמי הוא   .2

  

  לפניכם רשימת מילים מהשיר. מיינו אותן בטבלה כמו זו שכאן.  .3

  תואר השם  תואר הפועל  שם  פועל  

        

  

, ַהֵּליל ִנְסָּתר, ַהָּקט, ַּבִּדיר, ּפוָֹעה, ַר, ִנְרָּדִמים, ַהַּמְרִּגיָעה, ְּכַבִדיםהמילים:   

  םמָ ּדּו, ַהַּבִדים

  

  אחד הבתים בשיר כתוב כולו בצורת עתיד.   .4

 איזה בית?  א.

  העתיקו את כל הפעלים, וכתבו את הגוף של כל אחד מהם.  ב.

  מדוע, לדעתכם, כתוב הבית הזה, והוא בלבד, בצורת עתיד?  ג.
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  על שלושה דברים

  

  פי השיר?- על ,"קיים" העולםמהם שלושת הדברים עליהם "עומד" או   .1

  

  חרזות בשיר.מתהעתיקו את המילים ה  .2

  

  "?ְּדָבִרים ְׁשלוָֹׁשה ַעלמדוע נקרא השיר "  .3

  

  ת המילים המנוגדות המופיעות בשיר.כתבו את זוגו  א.   .4

  יבשת –דוגמה: ימים       

  תפקיד הניגודים בשיר? כם,לדעת ,מה  ב.

  

טבלה מי הדמויות, מה הדברים בשיר מופיעות ארבע דמויות. כתבו ב  .5

  , ומה הטענה של אותה דמות.החשובים לכל דמות

  

          הדמות

הדברים 

  החשובים

        

          הטענה

  

הם הדברים  מה יג בתשובה לשאלהימדוע אין הסכמה בין האיכר, האמן והד  .6

  החשובים ביותר בעולם?

  

  שמעון הצדיק היה אומר:  .7

 ְּגִמילּות ְוַעל ָהֲעבוָֹדה ְוַעל ַהּתוָֹרה ַעל – עוֵֹמד עוָֹלםהָ  ְּדָבִרים ְׁשלוָֹׁשה ַעל"  

  " (אבות א', ב')..ַחָסִדים

 ְוַעל ַהִּדין ַעל: עוֵֹמד ָהעוָֹלם ְּדָבִרים ְׁשלוָֹׁשה ַעלרבן שמעון בן גמליאל אומר: "  

  ." (אבות א', י"ח).ַהָּׁשלוֹם ְוַעל ָהֱאֶמת

  ק ושל רבן שמעון בן גמליאל.ירו את דבריהם של שמעון הצדיהסב  א.  

  מה הם שלושת הדברים החשובים בעיניכם?  ב.
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  דג הזהב

 לפני המצאת הדפוס, ,שראשיתו בימים הרחוקים ,)ַּבָּלָדהדג הזהב הוא שיר סיפורי (

  מדור לדור. הפ-לכשהספרות הייתה חלק מהמסורת שהועברה בע

  

  את ההתרחשות בו. ותאר. השיר נכתב כסיפור ובו עלילה  .1

  

  לאיזו מטרה יצא הדייג?  .2

  

ציינו ו ,כל צבע שמוזכר בשיר וכתב. לכל אורך השיר מוזכרים צבעים שונים  .3

  מה הוא מסמל.

  

  .כםאת דבריו ריהסב. בשיר )הרגשה(ה מהי האווירה  .4

  

 ,מה .המשוררת משתמשת בשירה בכמה סמלים: דג הזהב, השמש והשחף  .5

  מסמל כל אחד מהם בשיר? כם,לדעת

  

  פי השיר?-תכונותיו של הדייג על כם,לדעת ,מהן  .6

  .ו כל תכונה בהקשר להתנהגותריוהסב ,תכונות שלוש- נו שתייםציי  

  

או שמסעו  ,הדייג צריך לוותר על חלומו ולהישאר עם אמולדעתכם, היה האם   .7

  נמקו את דעתכם. שלא חזר? פי - על- אףהיה מוצדק 

  

  מהו המסר שבשיר?  .8

  

כיצד הפסוק  וריהסב .)', ד'" (קוהלת אעֹוֶמֶדתעֹוֶמֶדתעֹוֶמֶדתעֹוֶמֶדת    אאאא    ְלעֹוָלםְלעֹוָלםְלעֹוָלםְלעֹוָלם    ְוָהָאֶרץְוָהָאֶרץְוָהָאֶרץְוָהָאֶרץ    ָּבאָּבאָּבאָּבא    ְודֹורְודֹורְודֹורְודֹור    הֹוֵלהֹוֵלהֹוֵלהֹוֵל    ּדֹורּדֹורּדֹורּדֹור"  .9

  מתקשר לשיר.

  

  נו את הגוף ואת הזמן של כל פועל.ייצו ,טבלהלאת הפעלים  וקיהעת  .10

  חוְֹלִפים, ִּתְתֹּפר, חוֶֹלֶמת, ָחְׁשכּו, נוֵֹסעַ , ַמְפִליג, ָיָצא, טוֶֹבֶלת  



56 

 

  מתיידדים עם מילים

של ת. נסו לזהות את פירושה ומוכר-לא יםמיל ותלפניכם מופיעשמשפטים ב  .1

  שתהיה בו המילה שפירשתם. משפט משלכם ווכתבפי ההקשר, - כל מילה על

"בעלי בילדים אחרים, בעיקר חלשים מהם או  להתקלסישנם ילדים הנהנים 

ב והגי עשתונותיואת  איבדשאפשר לבוא בטענה לילד "בעל מום" -. אימום"

לא רק פגיעה פיזית מכאיבה לילד החלש,  בקיצוניות כלפי מי שפגע בו.

שאין לה סליחה, אפילו לא ביום הכיפורים.  הלבנת פנים ברביםלפעמים זו 

פעולות אלימות ולהגיב  להוקיעלפוגע. החברה חייבת  למחולרק הנפגע יכול 

ש לבדוק את התופעה. נוסף על כך י לשרשבחומרה כלפי ילדים אלימים, כדי 

  תגובות של ילדים חלשים כלפי תוקפיהם.  בעין בוחנת

  

  התאימו בין כל מילה ברשימה א' לפירושה ברשימה ב'.  .2

 ַמֲעֶׂשה, ָּפִנים עּוףזְ , ְמֻחָּצף, ֶעְׁשּתוֹנֹות ִאֵּבד, ְלִהְתַקֵּלס, ִקְמָעה, ְּדיוֹ ֶקֶסת   :א'רשימה 

 א, מּום ַּבַעל, ַמָּבטוֹ ֵהִׁשיט, ּבוֶֹחֶנת ןַעיִ , ַעףזַ  ִמְׁשֶנה ,ַּכָּפָרה לוֹ ֶׁשֵאין

  ְלהֹוִקיעַ , לפֵ ָׁש  ַמֲעֶׂשה, ָּפִנים ְלַהְלִּבין, ְּבֹעֶנׁש ִיָּׂשא

מבט  , נכה,להתעלל, פנים כעוסות, להעלים, מעשה שאין לו סליחה  רשימה ב':

מתקן , וציאלה , קצת,  חוצפן,יתר כעס, בד שליטהיא, לא ייענש, בודק

  מעשה שלילי מאוד   , ה את מבטוהפנ, לדיו

  

   א' בכל מקום המסומן בקו.  רשימהשלפניכם שבצו מילים מבטקסט   . 3

  __. הם לקחו ממנּו את התיק, פתחו אותו ופיזרוהנערים בשכונה נהגו בנער שהיה 

  פי שכולם- על-את חפציו האישיים. הם טלטלו אותו קדימה ואחורה עד שנפל. אף

  , אף אחד לא __ את המעשה. כולם פחדו מהנערים הללוהסכימו שזה מעשה __

ניגשה ֲאליהם ובקול שקט אמרה להם: "המעשה  2רק ילדה אחת, קטנה ורזה, מכיתה ה' 

שאתם עושים הוא מעשה __". היא __ אל כל אחד מהנערים והוסיפה: "אסור __ 

ת רוצה שמשהו הרי גם לך," פנתה לאחד הנערים, "יש אח נכה. היי .ובייחוד לא ילד נכה

"אני לא חושבת שצריך לשאת  יפגע בו?" היא ֵהרימה את ראשה וב__ ִהביטה בהם שוב.

ב__ כדי להפסיק ולהתנהג כך, די שתחשבו על מה שעשיתם." כשסיימה, הסתובבה 

לאט, ללא חשש. הנערים נשארו המומים ולא משו ממקומם, עד שהילדה -והלכה לאט

  נעלמה מעיניהם.



57 

 

  מעשה נדיב

  וך "הלב", אדמונדו ד'אמיצ'יס, תרגם שלמה סקולסקי)מת(

  , יום רביעי26

מקרוב. בבואי לבית הספר  גרונהגרונהגרונהגרונהדווקא הבוקר ניתנה לי הזדמנות טובה להכיר את 

בדרך ושאלה אותי, עכבתני , כי מורתי מן המחלקה הראשונה קמעהואני איחרתי  –

ארבעה -ה החלו שלושהעדיין המורה לא היה, והנ –תוכל לבקרני בבית  אימתי

אדמוני לו, וידו משותקת, ואשר אמו  ֵׂשערהמסכן, הוא אשר  קרוסיקרוסיקרוסיקרוסילנערים להציק 

מוכרת ירקות בעיר. הם ִהכוהו בסרגלים, זרקו בפניו קליפות ערמונים, אף כינוהו 

בשם "בעל מום" ובחקותם אותו עשו את זרועם כזרועו הנתונה בעניבה. והוא, 

ללא מגן, חיוור ומחריש ואינו עונה להם דבר, כי אם המסכן, עמד בקצה הספסל 

, פעם בזה ופעם בזה, כמבקש שיניחו לו. אולם כשאלה מעניומסתכל בתחנונים ב

בו הלוך והתקלס, התחיל רועד בכל גופו, ופניו אדמו מכעס. להתקלס הוסיפו 

, קפץ על הספסל, ובעשותו פנים-זעוףמחוצף  ,ופתאום קפץ כנגדו אחד הנערים

י, מוכרת הירקות, כיצד קרוסו נושא שני סלים בידיו, החל לחקות את אמו של עצמ

פי שעכשיו אין היא באה עוד, כי -על-היא באה ומחכה לבנה בשער בית הספר, אף

את  קרוסיחולה היא. למראה הזה פרצו רבים מקרב הנערים בצחוק רם. אז איבד 

אך פרנטי ִהטה  .פרנטיפרנטיפרנטיפרנטייו של הדיו והטיל בכוח רב ישר בפנ-קסתעשתונותיו, תפס את 

  את ראשו הצדה בעוד מועד, והקסת פגעה בחזה המורה, שנכנס אותו רגע לחדר.

  מפחד ומאימה.  דמומיםכולם ברחו למקומותיהם וישבו 

  ניגש המורה אל השולחן ושאל בקול זעף:

  "מי עשה זאת?"

  אך אין עונה.

  :זעף-הרים המורה קולו וקרא במשנה

  "מי?"

  המסכן, קם מהר ממקומו וקרא בעוז: קרוסיקרוסיקרוסיקרוסיעל  ְגרֹוֶנהְגרֹוֶנהְגרֹוֶנהְגרֹוֶנה ֲחֵמיִנְכְמרּו ַר 

  "אני!"
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פני התלמידים הנדהמים ובקול רגוע -מבטו על השיט, בוחנתנתן בו המורה עין 

  אמר:

  " ואחרי רגע הוסיף: "האשם לא יישא בעונש. יקום.","לא, לא אתה עשית זאת

  ממקומו ובקול בכי אמר: קרוסיקרוסיקרוסיקרוסיאז קם 

  גו לי, לא ידעתי את נפשי עוד, וזרקתי...""ִהּכּוִני, לע

  "שב!" קרא המורה. "יקומו אלה שהְתָגרו בו והביאוהו לידי כעס." 

  קמו הארבעה והשפילו ראשם.

," אמר המורה, "שלא עשה לכם כל רע. התקלסתם בנער פני חבר ִהְלַּבְנֶּתם"הנה 

שיתם, מעשה שאין ע ָלהְנבָ , מעשה שפלמום חסר מגן. מעשה -האומלל, ִהכיתם בעל

  לו כפרה. שפלים שכמותכם!"

, שעמד בראש גרונהגרונהגרונהגרונהובאומרו זאת ניגש אל הספסלים, שם ידו תחת סנטרו של 

  מושפל, ובהרימו קמעה את פניו, הסתכל בעיניו ואמר לו:

  "נפש אצילה לך!"

מה על אוזן המורה, והלה פנה אל ארבעת -שתק רגע ואחר לחש דבר גרונהגרונהגרונהגרונה

  ע:העבריינים וקרא לפת

  "סלחתי לכם!"

  

  משימות

  

  מדוע איחר קרוסי לכיתה?   .1

  מהו סוג הטקסט?  .2

  ד. מפעיל  ג. סיפורי    ב. מדעי   אינפורמטיבי -א. מידעי   

  באיזה תחום חיים עוסק הטקסט?  .3

  לימודים ד.    חברות ג.    תקשורת ב.  הוראה  א.   

  ?7" בשורה אותו.      למי הכוונה במילה "4

  למורה  ד.     לקרוסי  ג.    לפרנטי  ב.  לגרונה    א.
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  ?9" בשורה  יוּנָ עַ ְמ  למי הכוונה במילה "  .5

  לנערים שעינו את קרוסי   ב.    לילדים בכיתה של קרוסי  א.

  ג'  -תשובות ב' ו  ד.    לנערים שִהיכו את קרוסי   ג.

  

בטקסט סיפורי הִמְׁשָלב הלשוני גבוה, ויש בו כינויים חבורים רבים. ציינו את   .6

  לבקר אותי –) 3( ינִ ֵר ְּק בַ לְ יבי הכינויים. דוגמה: רכ

    )5( הּוּוּכִה     ) 2( ינִ ַּת בְ ּכַ עִ     ) 2( יִת ָר מוֹ   

      )6( םתָ וֹ ּקחַ בְ ּו    )5( הּוּוּנּכִ       )5( ְּבָפָניו  

  )16( םיהֶ תֵ מוֹ קוֹ ְמ לִ     )8( יוּנָ עַ ְמ     )6( םעָ רוֹ זְ 

  ?16" בשורה אךאיזו מילה אפשר לכתוב במקום המילה "  .7

  כאשר ד.    אולם ג.    גם ב.    כדי  א.

  ?26" בשורה בולמי מתכוונת המילה "  .8

  פרנטי ל ד.    קרוסיל ג.  לגרונה ב.  מורה ל א.

  ? 33" בשורה ָחֵבר ְּפֵני ִהְלַּבְנֶּתםמה פירוש הביטוי "  .9

  חבר ִהִּכיֶתם ב.        חבר םהעלבת א.

  אף תשובה אינה נכונה ד.        האשמתם חבר ג.

לה עשו הנערים, שגרמה לקרוסי לאבד את עשתונותיו ולזרוק את איזו פעו  .10

  מכל הדיו לעבר פרנטי, ַאַחד הנערים?

  מהכתוב.את תשובתכם מדוע קם גרונה והודה במעשה שלא עשה? הוכיחו   .11

  שפגעו בקרוסי.  ,ציינו שתי פגיעות פיזיות ושתיים שאינן פיזיות  .12

הוכיחו כל תכונה  .גרונהל אישיותו של ציינו שלוש תכונות שאפשר ללמוד ע  .13

  מהכתוב.

  מה, לדעתכם, לחש גרוֶנה על אוזנו של המורה, שגרם למורה לסלוח לנערים?  .14

יש הטוענים שיש להחמיר עם תלמידים הנוהגים אלימות, ולהענישם בחומרה   .15

עד כדי הרחקתם מבית הספר. כתבו פסקה שבה תתייחסו לטענה, ותביעו את 

  יה. דעתכם על
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  מתיידדים עם מילים

  

  .את המילים שבמאגר למטהשלפניכם שבצו במשפטים 

  

הוגלתה ממלכת  ,לפני הספירה 586בעקבות חורבן בית מקדש הראשון בשנת   .1

  יהודה לבבל. לאחר מכן התפזרו היהודים ביתר ה_____.

  

  היה צורך _____. ,כדי שהשוליים של הפסל יהיו מעוגלים ועדינים יותר  .2

  

  היו לי כל כך הרבה שגיאות בטיוטה שכתבתי, כך שהיה צורך _____ מיד.  .3

  

  יהודים בגולה דואגים למצוא בני זוג יהודיים לילדיהם כדי למנוע _____.  .4

  

  סופיים.-ולכן יש עמו ויכוחים אין ,לול ולהבין בכוהשכן שלנו _____ לדעת הכ  .5

  

השתמשו ב_____ _____ כדי  ,ןהַמְקֵר כשעוד לא היה קיים  ,לפני שנים רבות  .6

  להקרין סרט או שקופיות. 

  

  ציון גבוה במבחן, אבא שלי _____ _____. מקבלבכל פעם שאני   .7

  

ישנם אוהדים במשחקי כדורגל שמרוב עוינות כלפי הקבוצה היריבה הם   .8

  אלימות. נוהגיםמתנהגים כ _____ _____ ו

  

  ו_____. בכל פעם שהחורף קשה, נחל איילון מתמלא  .9

  

  מאגר מילים

, ןּדֵ עַ לְ , ֶקֶסם סָּפנַ , ויתָ דוֹ ּגְ  ַעל עוֶֹלה, ֻּפְרָקן ְצֵמֵאי, רּמֵ ִהְתיַ , ןָק ְח מָ לְ , ִמַּנַחת קוֵֹרן, ָּגלֻּיוֹת

  ִהְתּבוְֹללּות
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  אמנון שמוש צעדים ראשונים /

את המשך חינוכי והשכלתי קיבלתי בעיר תל אביב. העיר השנייה בחיי. היא הייתה 

צעירה ויפה ורעננה. קטנה ושובבה כזאת. עליזה, חצופה. התאהבתי בה ממבט  אז

ראשון. שיכור הייתי כנער שיצא משליטתה של אמו אל חיקה של נערת חלומותיו. 

כשאמרו לי שאלך ל"בית ספר ביאליק", הייתי בטוח שביאליק הוא מנהל בית 

אותו. בהתרגשות הכנתי כרתי את פניו של המשורר מן הספרים, וציפיתי לרהספר. ִה 

את עצמי איך אומרים לו שלום, למשוררנו הלאומי, וראיתיו בעיני רוחי צובט את 

לחיי בחיבה. לאחר שנתגלתה לי תמימותי, התנחמתי בלבי שאילו היה ביאליק 

  בלי ספק צובט את לחיי; לא את אוזני. ההי ,המנהל

ניין. אבל לא תיארתי לי סיפרו לי שתהיינה בבית הספר בנות. זה נשמע מוזר ומע

שתהיינה רבות כל כך ויפות כל כך. ימים לא מעטים חשבתי שהמבוגרים הללו 

בארץ אינם יודעים את נפש הנוער, אם הם חושבים שאפשר לשבת בכיתה מעורבת 

  להתפנות גם ללימודים.ו

בתוך ימים ספורים חלו בי שינויים רבים. קיצרתי את שערי, שהיה ארוך ומתולתל 

ילדה; אופנת שיער ארוך לבנים טרם נודעה אז בארץ. קיצרתי גם את מכנסיי,  כשל

שהגיעו ממש עד לברכיים. התחלתי להרכיב משקפיים, לאחר שהתברר למורים 

הרבה חברים  ישאיני רואה את הכתוב על הלוח. למדתי להפריע בכיתה ורכשתי ל

  רובן גלויות של מערב. - לשון גוזמה: אולי עשרים  -חדשים משבעים גלויות. שבעים 

הילדים אמרו לי שאם אדגיש פחות את החי"ת והעי"ן שבפי, אהיה ממש כמו כולם. 

והוסיפו, גם זאת מתוך כוונה טובה, שאין רואים עליי את מוצאי ובמראה פניי אני 

ממילא כמו כולם. בהחלט רציתי להיות כמו כולם, והחי"ת והע"ין לא היו תקועות 

ר לי וָ יכולתי לעדנן ואפילו למחותן, אלא שמשהו שלא היה מחּועמוק בגרוני שלא 

  מנע ממני את הנטייה הטבעית להתבוללות.

ההכרעות בין להיות כמו כולם בבית הספר או כמו כולם בבית התסיסו את שנותיי 

  הראשונות בארץ.

בית הספר ייצג את הקדמה, את החדש, את העתיד; פניי, פני ילד, היו אל העתיד. 

ל רציתי להיות לבנות את הישראלי האחיד; ויותר מכובית הספר התיימר גם 

ישראלי. אולם כבוד עמוק שהיה לי לעבר, עבר בדמות עירי ומשפחתי, משהו שהלך 

קצרים ורחבים, חאקי, כמו  "אתא"והתגבש לכבוד עצמי, עצר בי מלקנות מכנסי 
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יפות הישנות של אחיי כולם. קיצרתי, אפוא, את מכנסי האריג שתפרו לי מן החל

אמרה  - הגדולים, והמשכתי ללבוש אותם. חלקם היו מצמר ("צמר אנגלי משובח"

"לזרוק (אימא) ולא תאמו את אקלימה של תל אביב בקיץ. אך דווקא משום כך 

ומשום  )"חראם!" כלומר חבל ואסור -אמרה אימא  - יים מצמר אנגלי?" סמכנ

זיע. בסתר לבי ציפיתי אמנם לאותו יום המשכתי ללבוש אותם ולה -דווקא שבכך 

  הכי זולים והכי טובים," נאום אחי.  -  שהם לא יעלו עליי ואצטרך לחדשים. "אתא

הבנות, ימים מספר לאחר -את השפה העברית כבשתי בתנופה. היו אמנם כמה אי

שהצטרפתי לכיתה הודיע לנו המורה לגאוגרפיה שבשיעור הבא נראה פנס קסם. 

נס וידעתי מה פירוש קסם לא שאלתי, אפוא, שאלות. ציפיתי שיראה ידעתי מהו פ

  לנו מין מנורת קסמים, כמו זו של אלדין, למשל.

במקום זה הובלנו לחדר אפל, ושם הקרינו על הקיר תמונות של יוון. חשבתי 

שהמורה שינה את דעתו ובפעם אחרת יראה לנו את  פנס הקסמים. לאחר הפסקה 

  ה לגאוגרפיה לכיתה.קצרה חזרנו עם המור

דחף אותי להרים  ,הוא פתח וסיפר על אתונה. יצר הסקרנות שלא בא על סיפוקו

  "?אצבע ולשאול בכל הנימוס: "המורה, ומתי נראה פנס קסם

צחוק פרץ בכיתה. הילדים חשבו שאני מנסה את המורה. המורה חשב שאני מיתמם 

י, אפוא, שם של מצחיקן. ומתחכם. עד היום הם אינם יודעים את האמת. יצא ל

משראיתי ששמי הולך לפניי, התחלתי הולך אחריו. הפכתי למצחיקן הכיתה. נוח 

שובבות שבי, שנבלמה שם,  היה לי בתפקיד זה, בעיקר כשאין מורא מקל עליי.

פרצה כאן החוצה. מבט מבחוץ אל השפה העברית סיפק לי חומר, פעמים במתכוון 

  ופעמים שלא במתכוון.

אדם חביב, משוגע למקצועו. בקושי הבנתי שמוזיקה  –ו מורה למוזיקה היה לנ

אך בין שאר מוזרויות קיבלתי גם את זו, ובהתלהבות. כל עוד  נלמדת בבית הספר.

למדנו שירים שמחתי מאוד. כשהגענו לתווים שמחתי פחות; הרבה פחות. המורה 

ובו  –סרט ממש  –רט אחד לשיעור, כולו קורן מנחת וסיפר שהוא השיג ס הופיע יום

הוא כינס  נוכל לראות את כל כלי התזמורת מנגנים כולם ביחד וכל אחד לחוד.

שלוש כיתות ביחד, ובזה עשה את טעותו הראשונה. הוא לא הסביר לי מה זה מנצח 

  הגורלית. –ובזה עשה את טעותו השנייה 

י שלאיש שכן מנצח. ולא העליתי על דעת-כל-מעולם לא ראיתי קודם תזמורת, לא

אשר על התזמורת יקראו "מנצח". כשכבו האורות והתחיל הסרט, הייתי מרוכז 
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יה של מקהלת בית הכנסת לכולי. המוזיקה הייתה די יפה, אם כי לא הגיעה לקרסו

"אוהל מועד" שהייתי שומע בשבתות. הייתה דומייה, ומתוכה בקעה הערה שקטה 

  :של המורה, על גבול הלחישה

  איך הוא מנצח." "עכשיו, שימו לב

  לוחש. –שאלתי באותו טון שקט  – "את מי? "מנצח...

פורקן. המורה חשב שעשיתי זאת בכוונה. אך - ר פרץ ממאה פיות צמאייצחוק אד

בשלב זה עוד שלט ברוחו, כדי לא להפריע למוזיקה. צעקו שש... שש... מכל צד, 

  והצחוק שכך.

מות. אם בראשיתו של הסרט הסרט נמשך. אך גחלי הצחוק העוממות נשארו ח

התעכב הצלם על כל כלי וכלי, הרי מעתה ליוותה המצלמה את המנצח, מכל זווית 

 –אפשרית. וכאן ראיתי את מה שלא ראיתי מעולם: אדם מכובד, מבוגר, כמעט זקן 

ת, כֶ חֶ מנתר, מטלטל ידיו בצורה מגּו עושה צחוק מעצמו. ועוד בפני תזמורת שלמה:

  על פניו כאילו התפלל "שמע ישראל". עוצם עיניו ושם יד

לפתע שוב מנתר כמשוגע ומבצע על אחד המנגנים: עושה לו תנועות בידו כאומר לו 

לקום, והלה עושה עצמו עוקב אחרי כל תנועה אך נשאר יושב. דווקא, ברגעים 

מוקיון רציני מדי נראה בעיניי. אולם  –הראשונים הייתי תמה על הטיפוס הזה 

 –בקטע של שיא לנענע כל גופו כלולב ולטלטל ראשו כתקוף עווית  כאשר התחיל

פרצתי בצחוק. בזווית עיניי ראיתי מה מתחולל על פניו של המורה למוזיקה. ניסיתי 

לעצור בעד הצחוק והוא הפך לצחקוקים. כשהסמיק המורה והתחיל מגמגם לעברי, 

ל הציבור הגדול, הותרה הרצועה כליל. צחקתי עד לכאב בטן, גורר אחריי את כ

  ו ממש על הרצפה.לשגילה פתאום חוש הומור מפותח והצטרף אליי. אחדים התפת

ההקרנה הופסקה. המורה למוזיקה ניגש אליי, ראיתי שהוא על סף התפוצצות, אך 

  מה יכולתי לעשות? 

המחשבה הראשונה שבאה לראשי הייתה שאילו היה תופס מקל וחובט בכף ידי, 

ת זעמו, אולי בדרך הטובה ביותר. במאמץ אדיר הוא שלט היה פורק בוודאי א

  ת טורפות ושאל:וֹ ּיִמ ברוחו. שואף ונושף כמפוח פקח עליי זוג עיניים ּדָ 

  "זה אתה שרצית לדעת את מי הוא מנצח, מה?"

  "כ.. כ.. כן המורה," גמגמתי, מהרהר במקלותיו של החכם.

  בדיחה?" את"ואתה חושב שז

  את מי הוא מנצח. בחיי. בחיי ה' וספר התורה." "לא. אני באמת לא ראיתי
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  "אתה עוד מתחצף! ונשבע לשווא!!"

  כאן בא לעזרתי ידידי הקרוב, אחד ממנהיגי הכיתה שלקח אותי תחת חסותו.

זאת  –"המורה, הוא עולה חדש. המורה, הרבה מילים הוא עוד לא מבין. מנצח 

  מילה קשה."

רתם לי שהוא עולה? עולה על כולכם תמה המורה "למה לא אמ -"עולה חדש?" 

אופן. חבלן מקצועי. ומאיזו ארץ הוא עלה?" פנה אל חברי,  בעליזות שלו, בכל

  מדגיש בזה שאתי אין לו מה לדבר.

  "מסוריה," באה התשובה מכמה פיות.

  "אהה, כך תיארתי לעצמי," סיכם המורה למוזיקה, ונח מזעפו.

בקרקעית גאוותי  וּוְק צור בעד הדמעות שנִ הסמקתי, רתחתי. אימצתי כל כוחותיי לע

 - הפצועה ועמדו לעלות על גדותיה. אך סלחתי לו. ידעתי שפגעתי ביקר לו מכול 

  במוזיקה.

כרוני לא היה משמר את המעשה ומעלה יושמא לא סלחתי לו. אילו סלחתי, אולי ז

  אותו לפניי מעת לעת. 

  

  משימות

  

ע בחר המספר להביא את הסיפור מסופר הסיפור? מדו מבטמאיזו נקודת   . 1

  דווקא מנקודת מבט זו?

הבחנה בין מספר בגוף ראשון  –ממנה הסיפור מסופר ש מבט(זיהוי נקודת ה  

  מספר "כל יודע").בין ל

  

  כיצד מתאר הסופר את העיר תל אביב?  .2

  

הסיפור "צעדים ראשונים" עוסק בחוויה לא נעימה, שחווה המספר בהיותו   .3

  דש מסוריה. מה הייתה אותה חוויה?תלמיד, עולה ח

  

כיצד הצליח המספר לשלב בין עולמו הישן לזה החדש? הביאו הוכחה   .4

  מהטקסט. 
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והתאימו לו שלוש תכונות, הוכיחו  ,תארו את התנהגותו של גיבור הסיפור  .5

  מהכתוב. 
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  . ה של כל מילהפירוש
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  בה את הגוף ואת הזמן של כל אחד מהפעלים שלפניכם.יינו צו ,ערכו טבלה  .9
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  נורית זרחיכיכר השמחה וכיכר העצב / 

  

ומיד, בלי  -שעה שנשמעו שלוש דפיקות על הדלת  ,ה ישבה לבדה בביתטָ יּונועה נְ 

 - סא גבהיאחריו כ ,לחכות לתשובה, נכנס אל החדר שולחן כבד בעל ארבע רגליים

יק על שה זרה בעלת שער שיבה גזוז. עמדה וסקרה את החדר הריד ואחריהם אעָ ְס ִמ 

  ארבעת קירותיו החשופים.

מא שהבאתי ימא אינם? ודאי יצאו לסידורים. אין דבר, ילדה, תגידי לאי"אבא וא

  ל."לכם כמה חפצים עד שיבוא המטען שלכם מן הנמֵ 

  היא התכוונה להחליק על ראשה של נועה:

  "את מבינה מה שאמרתי?"

רצתה שום מגע עם  אבל נועה ניוטה כיווצה את כתפיה והפנתה את גבה. היא לא

שה הזאת וגם לא עם שום אדם אחר כאן במקום. אף שלא הבינה בדיוק את יהא

שה נופפה בידה יהניעה בראשה לאות הן, כדי לשים קץ לשיחה. הא ,פשר הדברים

  והלכה לה ונועה ניוטה נשארה שוב לבדה.

. סא והציצה בעד החלוןיהיא גררה את השולחן הזר למרכז החדר, טיפסה על הכ

לא עצי גן ולא עצי פרי,  !בחוץ לא היה כלום, כלומר היה שם משהו בשפע רב: חול

אף לא פני אדם. גם בבית שבו השתכנו היו כל הקומות ריקות, כי הדיירים 

רק הם הזדרזו ובאו הנה ראשונים,  .לארץ ןשעתידים היו לגור פה לא הגיעו עדיי

תה התלמידה ייוטה, שהיכאילו בלעדיהם לא היו יכולים להסתדר. והיא, נ

  חייבת עתה ללמוד קרוא וכתוב מההתחלה. ,המצטיינת במחלקה הרביעית

  "גם בלעדי זה די קשה לנו." ,מאי"אל תקשי עלינו," אומרת א

הרי שם נשארו חברותיה  ?ומי אשם בכך אם לא הם? מי בכלל ביקש מהם לבוא הנה

  ר העיר.הטובות, היער, הטיולים אל הנהר, הגנים היפים שבכיכ

, שבעדו נראו שלושה עצים שניסא אל החלון שמן העבר היניוטה העבירה את הכ

רזים וילדים משחקים בכדור. אתמול ניגשה אליהם והם לא שיתפו אותה, ואחד 

  מהם אפילו משך בצמתה.

סא והעמידה אותו אצל השולחן. מאחת התיבות ישוב גררה נועה ניוטה את הכ

  שלפה לה ספר וישבה לקרוא.
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כעבור רגע הרימה את עיניה מן הדף. אף בכך אין טעם. אין זו השפה שבה מדברים 

  :הילדים שבחוץ. הנה הם צועקים

  יותר גבוה!" ,ייי, אלי"אל

  פי שהיא שונאת את השפה החדשה.-על-לים אחדות, אףיניוטה כבר מבינה מ

וד אחד. נועה סא מגולף ציורים שונים: הנה לימון מוארך גדול ולידו עיד הכעַ ְס ִמ 

סא יונבהלה: נדמה לה שנבעה חור בכ ,לחצה על המסעד בכוח כדי שלא תפרוץ בבכי

המנהרה חשוכה והיא  ;והיא צועדת בה והולכת -לא חור, אלא מנהרה שלמה!  –

  אך נראה שיש לה קצה: קרני האור הבוקעות בחשכה מעידות על כך. ;פוחדת קצת

  "מה זה?" צועקת ניוטה.

גדולה של לימונים העומדים כולם בפריחה. נועה משפשפת את  ְׂשֵדָרהּבִ ניצבת היא 

, אבל הם קוראים לה ֲאֵליֶהםעיניה: נער ונערה רצים לקראתה. היא חוששת לגשת 

  היא מבינה מה הם אומרים. –אמנם, אך ראה זה פלא  ,בקול נעים. שפתם זרה

קיצור של שמי "שמי מוני. זאת אומרת, זה ה ,"הבה נעשה הכרה," אומר הנער

  זו לי."" ,צביע הוא על הנערה המחייכתמ"   -  האמתי: מון. וזו

ירוקות. הם מושיטים לה -וגם עיניהם זרועות נקודות צהבהבות ֵׂשָערשניהם צהובי 

  יד.

  "שמך נועה, האין זאת?"

"לא," אומרת ניוטה, והיא מרגישה שוב איך עולה בגרונה פקעת של דמעות, "שמי 

ו לי כשנולדתי. שם אינו דבר שמחליפים אותו כמו שמלה, כפי ניוטה, כך קרא

הרי זה בדיוק נועה. תתחדשי  ,'שמך ניוטה? כמה נחמד'שחושבים פה האנשים: 

  !"'ילדה בשמך החדש

מתוך  ֲאֵליֶהםכשהוא מדבר  ,ַּבָּנֵמלאת קולו של האיש שקיבל את פניהם  הָּק חַ ְמ נועה 

  פנקסיו.

 ךבקולו הנעים, "הרי שם אינו אלא סימן. לא אות"אין מה לכעוס," אומר מון 

החליפו, אלא רק את הסימן שלך. אל לך להטריד את עצמך בשל כך. מזלך שהגעת 

  אלינו בדיוק לשעת המיץ."

איש מהם נושא - לי ומוני מושיבים אותה על תלולית חמימה בצל אחד העצים. איש

וכל אחד  ,את הגביעים מיד ליד בידו גביע שקוף ובתוכו נוזל צהבהב. מעבירים הם

  בתורו לוגם לגימה מן הנוזל, החמוץ עד כדי צמרמורת.

  ן.ישלי מנחשת במה העני ִנְרֶאהאת פניה, אך  ְלַעֵּותניוטה מנסה שלא 
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"אנו לא נוהגים להמתיק את מאכלינו. אוהבים את החמוץ  ,"חמוץ?" שואלת היא

ם. יש אלף ומאה ים את כפליחמוץ ואת המתוק מתוק. לאחר שתתרגלי תיהני ג

 ,אדם. כלום לא שמת לב לכך-אלף ואחד מינים של בני נםויש ,ואחד גוונים של טעם

  כמה שונים הם זה מזה כבר מרגע לידתם? האם חשבת רגע מדוע שונים הם?"

  ומוני אמר:

  הסיפור על כיכר השמחה וכיכר העצב."לך את  ַוֲאַסֵּפר"שבי 

צה לו, ניצבת כיכר לחם ענקית, היא כיכר השמחה. בעברו האחד של העולם, מחו

ולד. ליד כיכר ולידה עומדות המון עריסות זעירות ובתוכן התינוקות העתידים להי

הלחם הענקית עומדים שני אנשים והם לבושים חלוקי אופים לבנים וכובעי בד 

גבוהים לראשם. תפקידם הוא לשגר את התינוקות הקטנים אל העולם. לשם כך 

בים הם את התינוק במין נדנדה ענקית, וזו מביאה אותו בתנופתה אל המקום משכי

חוששים האנשים שמא ירעבו התינוקות בדרך,  ,ון שהדרך ארוכהוהמיועד לו. אך כי

ולכן צובטים הם קמצוץ של לחם מן הכיכר הגדולה ומכניסים אותו לפי התינוק. 

האבות והאמהות, בכל בשמחת  ִריםְמַהְרהֲ געת למדי, אולם הם יעבודתם מי

הדברים הנפלאים העתידים לקרות את הילדים בבואם אל העולם עד שיהיו בו 

לאנשים. צביטת הלחם נמסה בפי התינוק עוד בהיותו בדרך, אך בדמו נספגים כמה 

  פירורים זעירים מכיכר השמחה. 

לידה של העולם, מחוצה לו, ניצבת כיכר לחם ענקית. זוהי כיכר העצב.  שנימעברו ה

ולד. שני האנשים העומדים שם ועומדות המון עריסות ובהן תינוקות העתידים להי

ת. משכיבים הם את התינוקות הוֹ ּדֵ  ַּבד תוֹ ּתְמ ּכֻ לבושים חלוקים אפורים ולראשיהם 

כדי שיגיעו למקומם. עם כל תינוק שעליהם  ,בנדנדה ומניפים אותה תנופה עזה

ים ואומרים: 'הוי, מה קשה ינאנחים השנ ,להרים, עם כל דחיפה שעליהם לדחוף

ולשם מה? כלום  ,תפקידנו. עד עולם, עד עולם מוטל עלינו להביא תינוקות לעולם

מה רבים הצער והעבודה  ,אדם? מה צר על התינוקות האומללים חסרים שם בני

התינוקות צביטה אחת  דוחפים הם לפי ,' ובעוד הם נאנחים.הקשה הצפויים להם

לשם מה "קית, ועד עולם לא יוכל עוד התינוק לגרש את הצער מלבו. מן הכיכר הענ

והם  "אפשר לעשות זאת בלעדינו?- כלום אי" ,יםיאומרים השנ "עמלים אנו?

  כמה עמל וצער יד בחיים!""מרחמים על עצמם וטופחים זה על גבו של זה: 

  

  נועה ניוטה הביטה בפניו של מוני, אבל לי אמרה בקולה הנעים: 
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נשים משתנים, כמובן, אם הם רוצים. כל אחד יכול לאפות לעצמו כיכר "אבל א

משלו, כיכר שמחה או כיכר של עצב. זה תלוי באדם עצמו. אנו חשבנו שאולי שכחת 

את כיכר השמחה שלך בארץ אחרת, לכן החלטנו לתת לך טעימה קטנה מן הכיכר 

  שבידינו. פתחי את פיך!"

מאחד הענפים הנמוכים והכניסה אותו לפיה של  ןַהִּלימוֹ  םִּפּטַ ולי צבטה את קצה 

  נועה.

ת ַר דֵ הכול: ְׂש  ָנגֹוזוהנה נטרקה הדלת ולפתע  ,לא הספיקה נועה לעמוד על טעמו

מא שבאה עייפה יהלימונים הפורחים, לי ומון. נותרו רק החול שמעבר לחלון וא

  הביתה.

  ה?" שאלה בקול חששני.זסא הי"מאין השולחן והכ

חיוך כש ,שהיא תתפרץ נועה שוב, אבל נועה תיארה לפניה את האהיא פחדה שמ

  על שפתיה. ְמַרֵּצדמוזר 

 ,שהייה. הוא כבר שמע על האינד בראשו בדומ ,מא לאבא עם ערביכשסיפרה זאת א

מפי האנשים שישבו וחיכו אתו בלשכת העבודה. יום אחד הופיעה הנה מאחד 

  ותיקים שבמרכז הארץ ואמרה:וישובים היה

  ה."נָ ׂשֶ עֱ אֶ ו לי כל עבודה נחוצה וְ "תנ

, מנכשת את ֲאֵליֶהןשוטפת היא את הדירות לפני בוא העולים  ,ימים על וכך, ימים

הקוצים בכניסה לבית כדי שיוכלו לעבור, ובבואם מטפלת היא בתינוקות ומלמדת 

  את האמהות כיצד לעשות את כל הדברים בארץ החדשה.

ותו בצריף קטן במבואות הכפר, ובבוא את כל רכושה הביאה עמה והניחה א

את הכול היא מחלקת כדי להקל  :מחלקת היא להם חפצים מחפצי ביתה ,העולים

עליהם בימים הראשונים. פעם היה לה משק מפואר ופרדס מן המובחרים בשרון, 

  שנתפרסם בלימוניו ובטעמם המיוחד; אבל היא נטשה הכול ובאה הנה.

  כך סיפרו היום בלשכה.

יתה נועה ניוטה לוחצת יה ,ה ימים, מדי יום ביומו, שעה שהכול הלכו לענייניהםשבע

דרת הלימונים. גיעה אל ְׂש תה מַ יסא ושוקעת עמוק במנהרה, עד שהייעל מסעד הכ

כך, עד -שני חבריה החדשים ומשחקת אתם. הם היו עליזים כלביתה פוגשת ישם ה

  ועולה.איך כיכר השמחה שלה טופחת  ַּבֲעִלילשהיא חשה 
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95  

100  

105  

110  
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 שה. כבדה, נמוכתישוב נכנסה הא ,מא מן הביתיביום השביעי, רק יצאו אבא וא

מן השמש, העבירה את ידה המחוספסת על ראשה של  ָחרּוקומה ושערה הגזוז 

  את גבה והתבוננה בעיני האישה שהיו אפורות וצלולות.נועה  ִהְפְנָתהנועה. הפעם לא 

. היום יגיע עודאינך זקוק להם  ,סאיוהכ באתי לקחת את השולחן ,"שלום ילדתי

סא עד שיגיעו יהמטען שלכם ואתו יבואו עוד אנשים, אשר יזדקקו לשולחן ולכ

  החפצים שלהם."

שה לומר: ינועה לא הבינה את פשר כל המלים, אבל היטב הבינה מה מבקשת הא

  סא לילד אחר שיבוא היום.יאת, שהצמחת כבר את הכיכר שלך, יכולה לתת את הכ

היא הושיטה  .שה, להתנצל על התנהגותה בימים הראשוניםינועה רצתה להודות לא

  ואמרה: ,היד המחוספסת, השזופה את ידה הקטנה והניחה אותה בתוך כף

  "שלום!"

  תה זו המילה הראשונה שאמרה בעברית.יהי

  שה לחצה את ידה, ובאותו רגע פשט בחדר ריח עז וחריף של פריחת לימונים.יהא

  

  משימות

  

בין הסיפור בנוי משלושה מעגלים (סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור). התאימו   . 1

  ו.וגכל סיפור לבין ס

  
  סוג הסיפור  הסיפור

  א. סיפור דמיוני  . הסיפור על קליטתה של נועה ניוטה בארץ1

  ב. משל  . המפגש של נועה עם לי ומון2

  יג. סיפור מציאות  העצב רכיכר השמחה וכי. הסיפור על כ3

  

  טקסט. פי הכתוב ב-על מיהי גיבורת הסיפור? אפיינו את דמותה  .2

  

ציינו מיהן הדמויות האמיתיות בסיפור, ומי הן הדמויות הדמיוניות. כיצד   .3

  הגעתם למסקנה זו?

  

  מהי בעייתה העיקרית של הגיבורה בסיפור?  .4

115  

120  

125  
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ר, לפניכם מילים הלקוחות מן הסיפור. פרשו אותן בהתאם להקשר בסיפו  .5

  וחברו לכל מילה משפט חדש.

  ְּתלּוִלית. ה   ָחרּו. ד   ּדּוִמָּיה. ג  ֲעֵמִלים .ב  דעָ ְס ִמ . א  

  

לפניכם ביטויים ומשפטים מתוך הסיפור. ציינו לגבי אחד מהם, אם הוא   .6

  דמיוני או מציאותי.

  ניוטה כבר מבינה מילים חדשות, אף על פי שהיא שונאת את השפה.  א.  

  ים לקראתה.ער ונערה רצנ  ב.

  כיכר השמחה וכיכר העצב.  ג.

  ימים היא שוטפת את הדירות לפני בוא העולים אליהן.  ד.

  הייתה נועה ניוטה לוחצת על מסעד הכיסא.  ה.  

  שוקעת עמוק במנהרה, עד שהייתה מגיעה אל שדה הלימון.  ו.

  

  נועה ניוטה מספרת כיצד ניתן לה השם נועה. למה היא כועסת על שמה?  . א. 7

  סביר מוני לניוטה (על מהות השם)?מה מ  ב.     

  

  מן הטקסט. תשובתכםהוכיחו את במה עזרו דברי לי לנועה?   .8

  

כיצד משתקפת הסתגלותה של נועה לארץ בסיום הסיפור? ציינו שלוש   .9

  על השינוי. ותהמעידדוגמאות 

  

יינו נורית זרחי בחרה לאפיין את תהליך הסתגלותה של ניוטה ב"ניגודים". צ  .10

  שלושה ניגודים שונים המופיעים בסיפור זה.

  

כמובן, אם הם רוצים. כל אחד יכול  ,ור כתוב: "אבל אנשים משתניםפבסי  .11

לאפות לעצמו כיכר משלו, כיכר שמחה או כיכר של עצב. זה תלוי באדם 

   יו.והביעו את דעתכם על ,עצמו." הסבירו בלשונכם למה הכוונה בטיעון זה

  

  הקשיים העומדים בפני העולים החדשים בארץ? ,תכםלדע ,מהם  .12
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  יצחק נויהחייכן / 

 

  

 

הוא הגיע לבית הספר לקראת סוף השליש  הראשון, ופניו מחייכות מאוזן אל 

 אוזן. הרגשה של זרות אפפה אותו למן הרגע הראשון.

  

  

5 

קודם כול, מה זה חיוך? אתה מגיע לכיתה זרה בבית ספר זר, אפשר לומר 

היה רציני, השתדל לתת לפנים שלך מבע קפוא, -חר לחלוטין, אם כן עולם א

מוגדר, כך תשתמט מן המבטים הסקרניים - ואת מבטיך רכז לכיוון בלתי

 הנוקבים אותך בימים הראשונים. כך עושה כל תלמיד הגון, זה ברור לגמרי.

  

  

  

10  

  

  

  

  

15 

אלא חיוך רחב לא, הוא חייך. לא חיוך סתמי מבויש כלשהו של תלמיד הגון, 

חושף שיניים, מאושר.אבל עוד לא כלום לעומת המבטים. הוא לא צמצם את 

עיניו כדי סדק, הוא גם לא תקע אותן אי שם, בנקודה סמויה, הוא עשה דבר 

שלא ייעשה, שלא ייאמן. הוא נעץ את מבטיו בפשטות בכל אחד מאתנו. עיניו 

רבע, אפילו כדי שליש, היו פקוחות אותה שעה לחלוטין. לא מצומצמות כדי 

פקוחות לחלוטין היו, ואין עליהן כל דוק ערפל מסתורי, כשל זה המבקש 

להיעלם עד ארגיעה. אותה שעה מחייך היה את כל חיוכו צחור -להתכנס

השיניים. ניכר בו שכללי המשחק אינם נהירים לו. גם כן תלמיד. שנאתי אותו 

ה שהביט בי בעיניו הגדולות למן הרגע הראשון,לא, לא, למן השנייה הראשונ

וחייך את חיוכו המטופש. וכי מה יכולתי לעשות? נאלצתי הייתי להשפיל את 

מבטי, אני  הוותיק, המושרש, המקומי, המקובל על חבריי, והוא החדש, 

 הטיפש, מסתכל בי ומחייך.

  

20 

שנאתי אותו. עד הנה לא החלפתי עמו אפילו מילה אחת, אבל שנאתי אותו. 

נכם שונאים לפעמים מישהו שאינכם מכירים? סתם בגלל מבע עיניים האם אי

 דלוח כלשהו  או כדומה?

  

  

  

25  

  

  

משצלצל הפעמון וקרא לתלמידים להיכנס לכיתות, עמד החייכן מן הצד 

וחיכה בשקט. מבטי התלמידים החולפים על פניו והחותרים להגיע למקום 

שם בפתח הכיתה ממתין ומחייך. מושבם לא הטרידוהו, כנראה, שכן עמד 

מדוע חייב היה דווקא שכני לספסל להיות נעדר אותו יום, אין בידי להשיב 

זה שעיניו גדולות  - לכם. אולם מדוע החליט המורה שזה החייכן, הזר החדש 

ידי, יודע אני גם יודע. זהו -מדוע ישב הוא על - ומביטות בעיניך בלי רתיעה 
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30  

  

  

 

ה שעדיין לא נפרע, על פי חשבונו של המורה. והוא חשבון ישן ביני לבין המור

מנסה היה פעם לחדשו בצורת ציונים עלובים וצווים מסוג זה. זהו מקרה 

לדעת המורה  - פעוט וישן. איזו בחינה בהנדסה שבה הצטיינתי יתר על המידה 

בעזרת שכני המוכשר, ולדעתי בגלל, נקרא לזה, שילוב נסיבות מתאים.  

עשה מאמצים הראויים להערכה לחשוף את פרצופה  בקיצור, מורה זה

האמיתי של הפרשה האומללה, ומשלא עלה בידו הטעימני מעולו הקשה.  

 הושבת החייכן לידי הייתה רק חוליה בשרשרת ייסורים ארוכה.

35  

  

  

 

הוא התיישב לידי מחייך, וכי לא כך חשבתם? הצצתי בו, הפעם בגנבה. רגיש 

ליי והביט בי גלויות, ישר בלי רתיעה. עדיין היה היה מאוד, הסב את ראשו א

הוא  - מחייך. 'איזה מין טיפוס,' חשבתי, והשפלתי את מבטי. דמי עלה לראשי 

ממש הטעימני עלבונות. בהינף יד זריז תיחמתי את קו הגבול שבין שני חלקי 

 השולחן.

גבול. סיימתי את משיכת עפרוני מעשה אומן. קו עבה, גס, מתוח היה לסימן  40

"את זה אל תעז לעבור," סיננתי סינון של ארס. הזר הסב את ראשו אלי. 

 בניחותא הסב, ושוב חייך. 'מה זה, הוא אידיוט או משהו כזה?' הרהרתי.

  

  

45  

  

 

השיעור עבר חיש קל. הייתי עסוק בשמירת גבולות ממלכתי והזמן חלף מהר. 

ט. 'מילא,' חשבתי, משנשמע צלצולו הגואל של הפעמון, אפילו הצטערתי מע

'בשיעור הבא אדאג שגם רגליו לא יעברו את החצי המוקצב. לשון אחר, מה 

- רגל. בדרך- שטוב מעל לשולחן טוב מתחתיו.'  ואז הכניס מישהו לכיתה כדור

יד. -רגל, לפעמים שימש הוא גם כדור- רגל ככדור-כלל שימש אצלנו כדור

אין משגיח, היא שימשה כלל היא שימשה כיתה, ולפעמים, ב-והכיתה? בדרך

 לנו מגרש משחקים.  

50  

  

  

  

  

55  

  

  

יד פרוע. הבנות -עתה הצטרפו שתי האפשרויות הפחות שכיחות והפכו לכדור

נמלטו החוצה בצווחות חדווה. הבנים, הבנים בה"א הידיעה, נותרו בה, היו 

 - זורקים את הכדור זה לזה במרץ רב. החייכן עמד מן הצד ליד אחד החלונות

מחייך. ואז תפסתי את הכדור. "תפוס!" צעקתי לחייכן והטלתי בו את הכדור. 

שיקעתי בהטלה זו את מלוא כוחי . היא הייתה, אפשר לומר, מן הלב ומהולה 

בהרבה שנאה לנער המחייך, שלא הרע לי ולא הזיק לי מעולם, שעמד ליד 

ער ונתקע החלון והביט בנו בעיניו הגדולות. הכדור טס מעל לראשו של הנ
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60 

בחמת זעם בחלון. נשמע קול נפץ זכוכית והכדור נעלם. הכיתה נשתקעה 

בדומייה כבדה,מתוחה. כמה שניות אלם ואחר כך שלל קולות. "איך זה 

קרה?"  "מי זרק את הכדור?" "שמע, השמשה מרוסקת לגמרי". ושוב באחת 

דומייה כבדה. המורה עמד בפתח. "מי   עשה זאת?" גנח בקול חנוק 

תרגשות. 'זהו זה!'  חשבתי, 'הפעם ינצל את ההזדמנות. ודאי יעיפו אותי מה

 מבית הספר.'

  

  

65  

  

 

  'אוף הצרות האלה מן ההורים. איך יוצאים מן הבוץ הזה...'

"אני עשיתי את זה." הרמתי את ראשי בתימהון. החייכן פסע קדימה והוסיף, 

נשמט לך מן "הכדור נשמט לי מהידיים ונתקע בחלון."  "חבל מאוד ש

הידיים," חרק המורה בקולו, "יכולת  לשחק בחוץ ולא כאן. אסוף את חפציך 

המנהל. אכן התחלה יפה התחלת אצלנו, מי יודע כמה חלונות - ולך לחדר

 לך אל המנהל."-שבורים נזקפים לזכותך בבית הספר שממנו הגעת אלינו? לך
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לא ניסיתי להעביר פתקים, ואני שתקתי, כל אותה עת שתקתי. בזמן השיעור 

וגם לא למשוך למירה בצמותיה. גם בשיעור שאחריו הייתי שקט. בן ארבע 

עשרה או חמש עשרה הייתי אז, בחור גדול לכל הדעות. אך משהגעתי הביתה 

  עם תום יום הלימודים, נכנסתי לחדרי ופרצתי בבכי גדול.

ם גדולות מסתכלות נדמה היה לי שחיוך רחב תלוי בחללו של החדר וזוג עיניי

 בי ישר, ללא רתיעה. 

  

  

  משימות

  

  מה משפט זה יוצר אצל הקוראים?. סיפורבמשפט הפתיחה  קראו את  .1

  

  מדוע שנא הילד הוותיק את החדש?  .2

  

  הסיפור מסופר? מבט ומאיזו נקודת  ,מיהו המספר בסיפור  .3

  

  כיצד מפרש הילד הוותיק את חיוכו של הילד החדש?  .4

  ד. חיוך מפחיד  ג. חיוך מתנשא    ב. חיוך מבושה    מפחד  א. חיוך   
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: חפץ, דמות, מילה, התנהגות, מצב וכדומה, שחוזרים בטקסט מוטיב  .5

  ומסמלים רעיון 

מוטיב החיוך ומוטיב השנאה. מדוע הם חוזרים  :ים שני מוטיביםחוזרבסיפור 

  ?כםבסיפור לדעת

  

  ?2בשורה  ָאְפָפההמילה מה משמעות   א.  .6

  נכונות 2+  1. )4  . הקיפה)3    הסתירה )2  א. עטפה) 1      

  ?13בשורה  ַאְרִּגיָעה ַעדמה פירוש הביטוי   ב.

    עד שיירגע)5  בן רגע) 3   כדי להרגיע) 2  לחלוטין) 1      

  

  :בשמות שלפניכם כינויים חבורים. פרקו אותם.  .7

  יַמֲאָמצַ ד.     כוֹּוּיִח ג.     יוַמָּבטָ ב.     ינֶ ּפָ א.   

  

  ענש במקום הילד הוותיק?יהתנדב הילד החדש לה ,לדעתכם ,דועמ  א.  . 8

  האם גם אתם הייתם נוהגים כך? הסבירו את תשובתכם.  ב.  

  

המספר כותב: "שנאתי אותו. עד הנה לא החלפתי עימו אפילו מילה אחת,   .9

אבל שנאתי אותו. האם אינכם שונאים לפעמים מישהו שאינכם מכירים?" 

  חינם.שנאת  הוא מתארלמעשה, 

  

פי דעות - מדוע ישנם בני האדם הנוטים לשפוט אנשים אחרים על  א.

  קדומות וסטריאוטיפים? מה הסכנה הנובעת מנטייה זו?

דעה קדומה ופשטנית,  :סּפֵ ְט הֶ  ],יוונית: "רושם מוצק"[ב סטריאוטיפ(  

  ספקים, שקשה מאוד לשנותה.בעלת נימוקים לא מ

  

ת תוויות, סטיגמות, סטריאוטיפים הדבקמלהימנע  כדימה עלינו לעשות   ב.

  ודעות קדומות?

  

שתי דקות להפסקת השימוש  שלפרסומת  עצבו כרזה או הכינו קליּפ  ג.

  בסטריאוטיפים, שנאת חינם ודעות קדומות. 
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  גלגולו של חג –ט"ו בשבט 

  התאריך

 הראשונה והמאה השנייה התאריך ט"ו בשבט נזכר לראשונה במשנה (המאה

עה תאריכים הקובעים מתי מתחילה הספירה של שנה חדשה לספירה) כאחד מארב

א' בניסן נקבע בראש השנה למלכי יהודה וישראל, ובו היו  ,לעניינים שונים. לדוגמה

ר, כראש השנה יתא' בתשרי נקבע, בין ה ;מונים שנה חדשה לשלטונו של המלך

כאן לחג והתאריך ט"ו בשבט נקבע כראש השנה לאילן. אין הכוונה  .למניין השנים

הֵּפרות יבול זמניו של אלא לתאריך המיועד לחקלאים כבסיס לחישוב  ,האילן

כלומר חייב החקלאי להפריש מעשר,  ,פי התורה-השנתי, לצורך הפרשת מעשר: על

  ר לטובת העניים והנזקקים.יתבין ה, רותעשירית, מיבול הּפֵ 

  

  החג

(עשירית) מיבול  בתחילה היה ט"ו בשבט התאריך לחקלאים לצורך הפרשת מעשר

ולא יום חג. אך במשך הדורות קיבל היום אופי של חג, ולכן אסרו להספיד  ,רותהּפֵ 

ואף נהגו לאכול ביום זה מחמשת מיני הפירות שבהם נתברכה ארץ  ,מתים ביום זה

 - גפן, תאנה, רימון, זית ותמר. משמעות מיוחדת קיבל ט"ו בשבט במאה ה –ישראל 

קבעו "סדר ליל שמחת האילנות". סדר זה של ט"ו בשבט בצפת של המקובלים, ש 16

רות ויין. כלל שולחנות ערוכים, מקושטים בפרחים ובענפי הדס, ועליהם שפע ּפֵ 

רות מתוך התורה, התלמוד וספר הזוהר, ואומרים המסובים היו לומדים על הּפֵ 

  תפילות מיוחדות לשלום האילנות.

  

  חג הנטיעות

המושבות הראשונות בארץ ישראל קיבל ט"ו  עם ראשית הציונות והקמתן של

בשבט משמעות נוספת. טקס הנטיעות הראשון של ט"ו בשבט התקיים בשנת 

במושבה ייסוד המעלה. ההיסטוריון זאב יעבץ, ששימש גם מחנך  1884 –תרמ"ד 

ומנהל בית ספר, יצא בקריאה לקבוע את ט"ו בשבט כחג הנטיעות, ובט"ו בשבט 

את תלמידיו לנטיעת עצים במושבה זיכרון יעקב. בתחילת לקח  1890 –שנת תר"ן 

, הכריזה הסתדרות המורים והגננות בארץ ישראל על ט"ו 1908, בשנת 20 -המאה ה

בשבט כחג הנטיעות, הרעיון קיבל את אישורם של מוסדות התנועה הציונית שפעלו 
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וך באותן שנים, לפני הקמת המדינה. מנהג הנטיעות התקבל בכל מוסדות החינ

  העבריים והתבצע באמצעות הקרן הקיימת לישראל. 

  

  חג שמירת הטבע

שנה, עם ראשית  100 -ט"ו בשבט קיבל את משמעותו כחג הנטיעות לפני כ

ההתיישבות הציונית בארץ ישראל. אך במשך השנים שאחרי קום המדינה, עם 

ההתפתחות וההתרחבות של החקלאות, התעשייה והבנייה, הלכו ופחתו השטחים 

אך קיבל משמעות חדשה:  –לנטיעות. ט"ו בשבט איבד את משמעותו כחג הנטיעות 

חג שמירת הטבע. גופים ומוסדות העוסקים בהגנה על החי והצומח, כגון החברה 

להגנת הטבע ורשות שמורות הטבע, עם משרד החינוך, הכריזו על ט"ו בשבט כחג 

  שמירת הטבע.

  

  יום הולדת לכנסת ישראל

) אישרה האסיפה המכוננת את חוק 1949בפברואר  14ט תש"ט (תאריך ט"ו בשבב

  המעבר, שקבע כי האסיפה המכוננת תהיה הכנסת הראשונה של מדינת ישראל.

  (מבוסס על מאמר של הרב שרגא סימונס, אתר "איש התורה")     

  

  משימות

  עבור מי עוד נקבע התאריך ומדוע?. בתאריך החג לא נקבע רק כחג לאילן  .1

  

  .ַמֲעֵׁשרמהו  וריהסב  .2

  

  מה אסור היה לעשות ביום חג זה?  .3

  ד. לעבוד  ג. לקבור מתים  רותב. לקטוף ּפֵ     א. לקצור קציר  

  

  מהו סדר ט"ו בשבט? במה הוא דומה לסדר פסח?  .4

  

  קבעה הכנסת את יום הולדתה בתאריך זה? כם,לדעת ,מדוע  .5

  

  .משמעותוב םיישינואת המתאר את גלגולו של החג והערכו תרשים   .6
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   ְמנּוִסי יִדיִּד : םּגֵ ְר ִּת /  ָהִאיָלן ְּתִפַּלת

  פי המנון שמורת הטבע של מוזמביק)- (על

  

  ֵּביְת ֶאת ַּבָּקָרה יקִּס ּמַ הַ  ֲאִני

  הכָ ׁשֵ חֲ  ְּבֵלילֹות ֲאבּוָקה ַוֲאִני

  לֹוֵהט ַקִיץ ְּביֹום ַהֵּצל הּוא ַוֲאִני

  .דַהּצֹועֵ  ַלָּיִׁשיׁש ַהִּמְׁשָען ַוֲאִני

  ַהֻּמְבָחר ַהְּפִרי ֶאת ַהֵּמִניב ַוֲאִני

  .רחָ ּנִ הַ  ְּגרֹוְנ ּבוֹ  הוֶ ְר ַּת  ְלַמַען

ְמַחָּכה ִמְׁשָּפָחה ְלַפְרֵנס ּוְבֵצאְת,  

  .ַהַחָּכה ַוֲאִני ֶׁשתֶק וָ  ֵחץ ֲאִני

  ִּבְקָּתה ֶׁשֵהִקיָמה ַהּקֹוָרה ֲאִני ִּכי

  ,ַהִּמָּטה ַוֲאִני ַהֻּׁשְלָחן ַוֲאִני

  ַהַּמְׁשקֹוף ַוֲאִני ַהַּסף הּוא ִניַואֲ 

  ַלָּמנֹוף ֶׁשָהְפָכה ַהָּיִדית ַוֲאִני

  ַהָּקרֹון ַוֲאִני ַהַּגְלַּגל ַוֲאִני

  .ַאֲחרֹון ְּבַמָּסע ָהָארֹון ַוֲאִני

  ,ְוַהָּׁשב ָהעֹוֵבר יֲאֹדנִ , ָּכ ִמּׁשּום

  , ְלָׁשְוא ִּבי ִּתְפַּגע ַאל

  !!!ַלָּׁשְוא ִּבי ִּתְפַּגע ַאל

  

  

  

מקורה  עץהמילה לקוחות משני רובדי לשון שונים:  ֵעץוהמילה  ִאיָלןהמילה 

 ץענראה שהמילה בימינו מקורה בלשון חכמים במשנה.  אילןהמילה אילו במקרא, ו

התייחדה לרמת לשון גבוהה אילן המילה אילו כבשה לה מקום בלשון הדיבור, ו

  יותר, ספרותית.
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  משימות

  

  ואל מי הוא פונה? מיהו הדובר בשיר  .1

  

  שורה בשיר.פי כל -, עלכתבו מה התועלת שמביא העץ לאדם  .2

  אני המסיק בקרה את ביתך  א.

  אני אבוקה בלילות חשיכה  ב.

  אני הוא הצל ביום קיץ לוהט  ג.

  אני המשען לישיש הצועד  ד.

  אני המניב את הפרי המובחר למען תרווה בו גרונך הניחר  ה.

  אני חץ וקשת ואני החכה חה מחכה,בצאתך לפרנס משפ  ו.

  אני הקורה שהקימה בקתה  ז.

  טהיאני השולחן ואני המ  י.

  אני הוא הסף ואני המשקוף  ט.

  אני הגלגל ואני הקרון  י.

  אני הארון במסע אחרון  יא.

  

  אילו שימושים נוספים עושה האדם בעץ?  .3

  

  ? נושא האילןשמהי התפילה   .4

  

  ילה.כתבו מילה נרדפת לכל מ  .5

  ִנָחר, ָיִׁשיׁש,  ִמְׁשָען,  לוֵֹהט,   ֲחֵׁשָכה,   ֲאבּוָקה  

  

  העתיקו מהשיר חמישה זוגות של מילים מתחרזות.  .6

  

  מה מטרת השיר?  .7

  ב. להרחיב את ייצור הרהיטים      א. לעודד שתילת עצים  

  ר על הטבעובקשה לשמלד.     שימושיו של העץאת תאר לג.   
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  ם בשנה משנים זהות ומתחפשיםפע –חג פורים ומשמעותו 

  .ט"ו באדר –חג פורים נחגג יומיים: בימים י"ד 

   –במגילת אסתר מסופר, כי היהודים שגרו בערי הפרזות ניצחו את אויביהם 

ביום י"ג באדר, וחגגו את הפורים למחרת, בתאריך י"ד  –שבראשם המן האגגי 

ר מן המלך אחשוורוש באדר. לעומתם קיבלו היהודים שחיו בשושן הבירה, אישו

  להמשיך ולהילחם גם בי"ד באדר, והם חגגו את פורים למחרת, בט"ו באדר. 

מאחר שהעיר שושן הייתה מבוצרת ומוקפת חומה, נוהגים לחגוג את חג הפורים 

",  שושן פוריםבערים המוקפות חומה, כמו ירושלים, בתאריך ט"ו באדר, הנקרא "

רים והיישובים הפרוזים, שאינם מוקפים פורים של העיר שושן, ואילו בכל הע

  בחומה, חוגגים את חג הפורים בי"ד באדר.

  

  במחברת. את הטבלה והשלימו ,הכינו תעודת זהות לחג פורים  . 1

  שושן הבירה  ערי הפרזות  פי מגילת אסתר...-על

      היהודים ניצחו את אויביהם בתאריך...

      היהודים חגגו את פורים בתאריך...

  

, והמנהג להתחפש בפורים, שמגביר את שמחת החג, מבוסס הוא חג השמחהפורים 

  על מנהגי העמים וגם על הסיפור במגילת אסתר.

במסורת היהודית מבוסס הקשר בין תחפושת לבין החג על שני רעיונות ממגילת 

  אסתר: הרעיון של היפוך ומהפך בגורל, והרעיון של הסתרת הזהות האמתית.

  

(= אדר) וַהֹחֶדׁש וַהֹחֶדׁש וַהֹחֶדׁש וַהֹחֶדׁש בגורלם של היהודים: " היפוך לטובהעל ה במגילת אסתר מסופר

" (מגילת אסתר, ט', כ"ב). המן זמם טֹובטֹובטֹובטֹוב    ְליֹוםְליֹוםְליֹוםְליֹום    ּוֵמֵאֶבלּוֵמֵאֶבלּוֵמֵאֶבלּוֵמֵאֶבל, , , , ְלִׂשְמָחהְלִׂשְמָחהְלִׂשְמָחהְלִׂשְמָחהָלֶהם ִמָּיגֹון ָלֶהם ִמָּיגֹון ָלֶהם ִמָּיגֹון ָלֶהם ִמָּיגֹון     ֶנְהּפַ ֶנְהּפַ ֶנְהּפַ ֶנְהּפַ ֲאֶׁשר ֲאֶׁשר ֲאֶׁשר ֲאֶׁשר 

אבל הגורל התהפך, והיהודים ניצלו מגזירת  –להרוג את כל היהודים בחודש אדר 

  יגון  לחודש של שמחה.המן, וכך הפך חודש אדר מחודש של 

  

פי המגילה, הוא המהפך בגורלם של המן ושל מרדכי. במגילה -, עלהיפוך נוסף

מסופר על חילופי גורלות ביניהם. הגורל הרע שתכנן המן למרדכי נהפך בסופו של 

דבר לגורלו של המן, ולמעשה, התהפכו הגורלות: המן, שהיה אחד משריו החשובים 
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תלות על עץ את מרדכי היהודי (שסירב להשתחוות לו), של המלך אחשוורוש, זמם ל

  אך בסופו של דבר המן נידון בעצמו לתלייה, ואילו מרדכי עלה לגדולה.

  

  גורלו של מי התהפך לטובה?  א.      .2

  וגורלו כל מי התהפך לרעה?  ב.

  העתיקו מהפסוק במגילה את המילים שיש להן משמעות הפוכה.   ג.

  בגורל להתחפשות?מה הקשר בין המהפך   ד.

  

  הסתרת הזהות האמתית

פי הסיפור במגילה, אסתר הסתירה את זהותה היהודית כשבאה לארמונו של -על

" (מגילת אסתר, ֵאין ֶאְסֵּתר ַמֶּגֶדת מֹוַלְדָּתּה ְוֶאת ַעָּמה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ָעֶליָה ָמְרֳּדַכיֵאין ֶאְסֵּתר ַמֶּגֶדת מֹוַלְדָּתּה ְוֶאת ַעָּמה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ָעֶליָה ָמְרֳּדַכיֵאין ֶאְסֵּתר ַמֶּגֶדת מֹוַלְדָּתּה ְוֶאת ַעָּמה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ָעֶליָה ָמְרֳּדַכיֵאין ֶאְסֵּתר ַמֶּגֶדת מֹוַלְדָּתּה ְוֶאת ַעָּמה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ָעֶליָה ָמְרֳּדַכיאחשוורוש: "

ם אלוהים לא נזכר אפילו פעם ב', כ'). גם אלוהים "מסתתר" במגילת אסתר: ׁשֵ 

  אחת במגילה, בניגוד לכל ספרי התנ"ך האחרים.

  

  מי הסתיר את זהותו במגילה?א.        .3

  מי עוד "מסתתר" במגילת אסתר?  ב.

  שבמגילה באופן חגיגת החג בימינו? "הסתרהלידי ביטוי ה" איך באה  ג.

  

  מצוות פורים

(מגילת " " " " ָלֶאְביֹוִניםָלֶאְביֹוִניםָלֶאְביֹוִניםָלֶאְביֹוִנים    ּוַמָּתנֹותּוַמָּתנֹותּוַמָּתנֹותּוַמָּתנֹות    ְלֵרֵעהּוְלֵרֵעהּוְלֵרֵעהּוְלֵרֵעהּו    ִאיׁשִאיׁשִאיׁשִאיׁש    ָמנֹותָמנֹותָמנֹותָמנֹות    ּוִמְׁשלֹוחַ ּוִמְׁשלֹוחַ ּוִמְׁשלֹוחַ ּוִמְׁשלֹוחַ     ְמָחהְמָחהְמָחהְמָחהְוׂשִ ְוׂשִ ְוׂשִ ְוׂשִ     ִמְׁשֶּתהִמְׁשֶּתהִמְׁשֶּתהִמְׁשֶּתה    ְיֵמיְיֵמיְיֵמיְיֵמי    אֹוָתםאֹוָתםאֹוָתםאֹוָתם    ַלֲעׂשֹותַלֲעׂשֹותַלֲעׂשֹותַלֲעׂשֹות"... "... "... "... 

  אסתר, ט, כ"ב).

  

  . קריאת המגילה1

המצווה העיקרית בחג הפורים היא קריאת מגילת אסתר. קוראים את המגילה 

בבית כנסת, בציבור, פעמיים: בפעם הראשונה בערב פורים, הוא י"ג באדר, לאחר 

  ים; בפעם השנייה למחרת בבוקר, ביום פורים.צאת הכוכב

  בכל פעם שמזכירים את שם "המן", הילדים מרעישים ברעשנים.

  

  

  . סעודת פורים2
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מצווה לערוך ביום הפורים סעודה שבה הרבה מאכלים ויין. שתיית יין בפורים היא 

בפורים עד שלא ידע (לשתות יין ומשקאות חריפים)  "חייב אדם להתבסם :חובה

  .ארור המן לברוך מרדכי" בין

  

  משלוח מנות איש לרעהו. 3

מצוות משלוח מנות היא בין המצוות  זה לזה.בפורים לשלוח מנות  המצוו

  כי היא מבטאת את תחושת האחווה והשיתוף בישראל. ,החשובות

  .בו שני פריטים לפחות להיותאך חייבים  ,המשלוח אינו חייב להיות גדול

  

  מתנות לאביונים. 4

ת מתנות לאביונים מבטאת את הדאגה לעניים, שיוכלו גם הם לקיים את מצוו

  חייבים לתת לפחות שתי מנות לעניים. .מצוות השמחה בחג

  

  

  מה אתם זוכרים? מה אתם יודעים?

  עבדו בזוגות. 

  שאלו זה את זה שאלות על המגילה.

  

  רבה ושתי להגיע למשתה המלך?ימדוע ס  .1

  

  טוי, ובאיזה הקשר הוא נאמר.ו של כל ביכתבו מה פירוש  .2

    ַהְּיהּוִדים צוֵֹרר. ג  ּבוֹ ָּבֲעָרה ַוֲחָמתוֹ . ב    ּכּוׁש ְוַעד ֵמֹהּדּו. א  

    הּוא ְוַנֲהֹפו.   ַהַּמְלכּות ֲחִצי ַעד. ה  ָאַבְדִּתי – ָאַבְדִּתי ַּכֲאֶׁשר. ד

  ֹראׁש ַוֲחפּוי לָאבֵ ח.     רוֹיָק ּבִ  ָחֵפץ ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר ָלִאיׁש ַיֲעֶׂשה ָּכָכה. ז

      

  ?תענית אסתרבאיזה תאריך חלה   .3

  ט"ו באדר  ג.    י"ד באדר  ב.    י"ג באדר  א.

  

  בשם זה? ּפּוִרים מדוע נקרא חג  .4
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  מתיידדים עם מילים

  

כתבו את הפירוש של כל מילה או ביטוי המודגשים במשפטים. היעזרו בהקשר של 

  המשפט.

  וי.כך חברו משפט משלכם לכל מילה או ביט-אחר

  

  כדי לא להפריע. ַהִּמְגָרׁש ְּבַיְרְּכֵתיחקו, ישבנו יבזמן שהשחקנים ש  א. 

  

  .ּבוְֹגרוֹת תלוֹ חֵ ְר הם כמה יובינ ,לרפי הרועה יש עדר כבשים  ב.

  

  מיד!" ֲהלוֹם המורה כעסה על רן וקראה לו: "גש  ג.

  

  מתוקים. ּתּוִפיִניםוהיא מכינה לי  ,כשחג הפורים מגיע, אני נוסעת לבית סבתי  ד.

  

  לשולחן עד תום הארוחה. ְמֻסִּביםבערב הסדר אנו יושבים כולנו   ה.

  

  .ַמֲעָרב ְלַפֲאֵתיאנו צופים בה  ,כשהשמש שוקעת  ו.

  

  מן הכיתה. ִמְתַיֵּפחַ חברי נכשל במבחן בהיסטוריה, ולכן יצא   ז.

  

  .ִמִּקְרֵּבנּו ָיָצאלא האמנו שתלמיד מצטיין במשחק השחמט   ח.
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  יפרח חביב בפורים /נורית נקמה 

  

בילדותנו נהוג היה בינינו להתאסף בחג הפורים במגרש הציבורי של הכפר, כדי 

לבחור במֵסכות הטובות ביותר, לאחר טקס שבו היינו בוחרים מקרבנו את קבוצת 

התחפושות בעלת הרעיון המשותף המוצלח ביותר, ומשגרים אותה בין בתי הספר 

ת" של המושבניקים. שנה שנה נתחלפה הקבוצה; כדי להביא לנו את "משלוח המנו

ופעם שוטרים. בלכתם  –פיות, פעם אינדיאנים  –פעם היו אלה שודדי ים, פעם 

היינו  –מבית לבית היינו ממתינים להם בירכתי מגרש המשחקים שלנו, ובשובם 

עטים על השלל, תופינים ורקיקים ואוזני המן שונים ומשונים, כידן הטובה של 

הייתה קרבה ובאה נורית  –. ובשעה שמסובים היינו אל סעודת פורים זו אמותינו

הקטנה אל החבורה. קטנה הייתה נורית ומנומשת, תמיד פרועה ותסרוקתה איומה, 

אך דווקא משום שהייתה ִּכְרֵחָלה איֶלמת המובלת לגז, התעללו בה, ויותר מכולנו 

ה היה לנו, שפעם הלשינה אביתר, ראש חבורת הילדים. נדמ –הפליא תעלוליו בה 

עליו בבית הספר, ומאז הוא נוטר לה טינה, אף כי נתגלתה והוכח, שלא ידה הייתה 

במעל. לא פעם ולא פעמיים קרע לה את התחפושות בפורים, ולא הועילו דברי 

הכיבושין של מורינו והורינו. כך נמשך הדבר שנים אחדות, עד שבא יום הפורים 

  הגדול.

קודר היה וסגרירי. גשם אמנם לא ירד, אך רוחנו עגומה הייתה, גם אותו יום פורים 

התחפושות לא היו מוצלחות ביותר, ואף כי שודדי הים ירו באקדחי פקקים 

והשוטרים באקדחי "קפצונים", והאינדיאנים בחצים ובקשתות, והסעודה 

 הייתה נפשנו ריקה וריקנית. היה זה חג אפור וחסר –הפורימית נערכה כהלכתה 

טעם; ולא היה לנו חשק להמשיך בו. ישבנו אפוא משמימים בירכתי מגרש 

המשחקים כדרכנו, ובעוד בלענו בפינו, ופירורי אוזני המן וגרגירי הפרג שבהם 

מתפזרים על תחפושותינו המקומטות, התחלנו לחוש, כי אם לא יקרה דבר היוצא 

  נתפזר לנו איש לעברו, וחסל סדר פורים. –מגדר הרגיל 

בריה, ואיפה נורית?" נשמע לפתע קולה של תמי. "ולמה תבוא?" צייצה נירה "ח

  הקטנטונת. "הרי בין כה קורעים לה כאת את התחפושות".

"שקט!" גער בה שודד ים אחד, שתום עין וחגור זוג אקדחים, שלא היה אלא 

אביתר. "השנה נורית היא ֶזֶרׁש, אשת המן, ואנחנו מחכים לה כאן עד שתבוא. אם 
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נתלה אותה על עץ. ואם תפטפטי את, נירה, יותר מדי, תהיי את המן."  –תבוא 

ותהיה ֶזֶרׁש.  –הפעם התחלנו כולנו להתרגז. פתאום נתחשק לנו שתופיע, שתבוא 

הרי אי אפשר תמיד לחוג אותו פורים עם אותם הפנים ואותן התחפושות. צריך 

  למצוא משהו חדש בכל שנה.

  לפתע קריאתה של תמי."ֶחבריה, הביטו!" נשמעה 

רגל של מגרש המשחקים, צצה מן -הפנינו מבטינו לפאת מערב, ושם, ליד שער הכדור

וקול משונה עוד יותר  –ספק דחליל, ספק לצן. עודנו לוטשים עינינו  –דמות משונה 

  בקע מתוך הדמות.

  תררר!"- י- "אבָיתר! אב

  ."לי פה "אני אלך ואראה. חכו ,"נדמה לי שזאת נורית," אמר אביתר

הוא הלך לעבר ה"דחליל", ואנחנו ישבנו ופטפטנו לנו. תיארנו לעצמנו, כי נורית 

 –התחפשה השנה לדחליל, והריהי עומדת מרחוק, כמתגרה באביתר, ואם אך יופיע 

  תימלט. "גם כן פחדנית," לגלגה תמי.

ם, לעבר הדחליל והוא עדיין ניצב ש ִהבטנועברו חמש עשרה דקות ואביתר טרם בא. 

אף כי נדמה לנו שזז מעט: "מישהו ראה שם מקודם את הדחליל?" שאלתי. "לא," 

ענה לי ַׁשיְיֶקה, "פתאום צץ." "מה פירוש פתאום?" "מתוך האדמה, טמבל, 'ָתה לא 

מבין?" "נכון, מתוך האדמה," נשמע קולו של אפריקני אחד, שלא היה אלא דני 

ה'ֶלה, ידידו של אביתר, "אתם השמן. "שטויות, יצאתם מדעתכם?! "קרא דֹובֶ 

  כולכם מבולבלים, בואו נראה מה זה שם, ודי."

"לא צריך ללכת," צייץ קול משונה בינינו, והפעם צץ לו, כמתחת לאדמה, אביתר 

עם שני אקדחיו וניצב בתוכנו. קול מוזר היה לו, לאביתר, והמסכה הייתה הדוקה 

  נוה. לפניו, ומטפחתו האדומה מקומטת יותר מכפי שראי

  "מה קרה, אביתר?" שאל דובה'לה, מודאג ומוטרד.

נורית! בואו! נלך להרביץ!" והוא  –אביתר רמז באקדחיו לעבר הדחליל וצייץ: "שם 

רץ ראשון לעבר הדחליל, וכולנו אחריו בחדווה, בשמחה ובתרועת ששון. אכן, נורית 

התורן של  היא, נורית ולא אחרת, שהתחפשה לדחליל. הפעם נעלה אותה על ראש

אוניית השודדים שלנו, את המלשינה הזאת! הפעם תדע את עוצם ידנו. הפורים לא 

יהיה משעמם עוד. הנה היא, נורית, לבושה שקים וקרעי בגדים, ומצנפת דחליל 

משונה לראשה. בבגדים בלים אלה לא יהיו לה למגן, תהיה שכבתם עבה כאשר 

  תהיה. חבוט בה, חבוט! אחת, שתיים, שלוש...
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התרנו את שקי הדחליל, השלכנו את מעיליו ופרמנו את סרטיו וקישוריו, ואת 

לתדהמתנו הנוראה מצאנו בפנים,  –תסבוכת חוטי הברזל שלפפה אותה, והנה 

רוט, בוכה שקשור לעמוד, את אביתר! אביתר בכבודו ובעצמו, חבוט ומרוט ו

ביתר" שודד הים אביתר הגדול, ראש החבורה... באותה שעה השליך "א –ומתייפח 

את המסכה מעל פניו ואת המטפחת האדומה, ולנגד עינינו נגלה פרצופה השחור 

  משחור של נורית, וטור שיניים נחשף לעברנו, לגלגניות עד אין קץ...

  סוף דבר

מה אוסיף ומה אומר? פורים כזה לא היה, ואולי אף לא יהיה לעולם. לא אבוא 

כיצד דיברנו על המאורע ימים ולילות לתאר כל אשר אירע באותו ערב בכפר ו

  לכם, ידידיי, ובזה אסתפק. ֲאספרוחודשים ושנים. רק קיצורו של עניין 

במשך שנה שלמה תכננה נורית תחבולה נאה, שאיש לא היה מעלה על דעתו. חפרה 

בדמדומי בין הערביים שוחה קטנה. היא השכילה להצניע היטב את השוחה, וסמוך 

אותה בשקים ופתחה פתח בגדר, כדי להגיע אליה. תפרה  סתהיּכלחג הפורים 

את הדחליל הניחה,  ,בביתה דחליל נאה, שחובר אל מסגרת חוטי ברזל מלופפים

בבוקר יום הפורים, על יד השוחה, ואל עמוד הברזל שליד הגדר קשרה חבל, עם 

עניבה מתהדקת בקצהו. היא עצמה מרחה פניה במשחה שחורה והידקה לראשה זוג 

י פרה צבועות באדום. בראותה אותנו מתאספים, הרימה אט אט את הדחליל קרנ

יוונה אותו בקריאות וקשרה אותו לעצים הסמוכים. אחר כך קראה לאביתר. היא ּכ

לעבר השוחה. ברוצו אליה נפל פנימה, ובטרם התאושש, זינקה עליו, הטילה לעברו 

 –דהם, ובעודו הלום את העניבה ופלצרה אותו. בראותו את פרצופה המפלצתי נ

הסיר מעל גופו את אקדחיו, חגורו, מגפיו  –פי דרישתה -קשרה את פיו במטפחת. על

ותלבושת שודד הים אשר לו, ונתנם לה. היא לבשה אותם ואותו הצמידה לדחליל. 

אחר כך הקיפה את הפרדס ואת בית העם, קרבה אלינו חרש חרש ונתייצבה בתוכנו, 

  ולנו הלוא היו נשואות אל הדחליל הרחוק.בלי שנחוש בה, כי עיני כ

כאשר רצנו לעבר הדחליל, התייצבה ברגליים פשוקות על שוחתו, לבל ניפול לתוכה, 

ובהיותנו חובטים בכל כוחנו באביתר, סייענו לנקום את נקמתה... אכן בת חיל היא 

א נורית! מאז אותו יום נעשתה דברית לילדי הכפר וראשונה לכל מבצע. ואילו נֹוׂשֵ 

ֵּכֶליָה הנאמן אינו אלא אביתר, המוליך את נורית לכל מקום, כהמן בשעתו, להבדיל, 

  המוליך את מרדכי וקורא: "ככה ייעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו".
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  משימות

  

  מדוע בחרו חבורת הילדים להתעלל בנורית? הביאו שתי הוכחות מהטקסט.  .1

  

  ילים אותה לגזיזת הצמר.ספר מדמה את נורית לכבשה צעירה שמובהמ  .2

  והעתיקו אותו. ,מצאו את המשפט  א.

  ביע הדימוי את מצבה של נורית? כיצד מַ   ב.

  

  " מדוע לא?.ן של הורינו ומורינוילא הועילו דברי הכיבוש"  .3

  

  בסיפורנו נקודות מבט שונות על נורית.  .4

דעותיהם מהי דעתו של אביתר על נורית? של החבורה? במה שונות   א.

  תה של נירה?מדע

  מדוע השתנתה דעתם לאחר הנקמה?   ב.

  

אנשים הולכים כקבוצה אחרי מוביל גם  –" ָהֵעֶדר ּתוָֹפַעתבסיפור מתוארת "  .5

  צודק. ינוכשהם יודעים שהוא א

  זה קרה? ,לדעתכם ,ומדוע, מי הלך אחרי מי בסיפור  

  

  . כתבו אותם.בסיפור מתרחשים כמה היפוכים  .6

  ..ג. החבורה הופכת ממלגלגים ל.  ...ב. אביתר הופך ל   ...א. נורית הופכת ל  

  

  . כתבו אותם."הּוא ְוַנֲהֹפגם במגילת אסתר משתמשים במושג "

  ..הפך ל. ,המן שהיה סגן המלך  א.

  ..יום הפור להשמדת היהודים הפך ל.  ב.

  

על כל הביעו את דעתכם כתבו לכל אחת מהשאלות שלפניכם פסקת טיעון.   .7

  אותה. נמקוואחת מהן, 

  ישה בדרך של נקמה ַמשיגה את מטרתה?הענהאם   א.

  האם הדרך שבחרה נורית נכונה?   ב.
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  פסח בא –אביב הגיע 

  

   מעבדות לחירות

----ִנים, ּוְבָכלִנים, ּוְבָכלִנים, ּוְבָכלִנים, ּוְבָכלֹחֶמר ּוִבְלבֵ ֹחֶמר ּוִבְלבֵ ֹחֶמר ּוִבְלבֵ ֹחֶמר ּוִבְלבֵ ֲעֹבָדה ָקָׁשה, ּבְ ֲעֹבָדה ָקָׁשה, ּבְ ֲעֹבָדה ָקָׁשה, ּבְ ֲעֹבָדה ָקָׁשה, ּבְ ַחֵּייֶהם ּבַ ַחֵּייֶהם ּבַ ַחֵּייֶהם ּבַ ַחֵּייֶהם ּבַ - - - - ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָפֶר. ָוְיָמְררּוָפֶר. ָוְיָמְררּוָפֶר. ָוְיָמְררּוָפֶר. ָוְיָמְררּוְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּבְ ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּבְ ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּבְ ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּבְ - - - - דּו ִמְצַרִים ֶאתדּו ִמְצַרִים ֶאתדּו ִמְצַרִים ֶאתדּו ִמְצַרִים ֶאתַוַּיֲעבֵ ַוַּיֲעבֵ ַוַּיֲעבֵ ַוַּיֲעבֵ "

  ."ָפֶרָפֶרָפֶרָפֶרָעְבדּו ָבֶהם ּבְ ָעְבדּו ָבֶהם ּבְ ָעְבדּו ָבֶהם ּבְ ָעְבדּו ָבֶהם ּבְ - - - - ֲעֹבָדָתם ֲאֶׁשרֲעֹבָדָתם ֲאֶׁשרֲעֹבָדָתם ֲאֶׁשרֲעֹבָדָתם ֲאֶׁשר- - - - ֵאת ָכלֵאת ָכלֵאת ָכלֵאת ָכל        ַּבָּׂשֶדהַּבָּׂשֶדהַּבָּׂשֶדהַּבָּׂשֶדהֹבָדה ֹבָדה ֹבָדה ֹבָדה עֲ עֲ עֲ עֲ 

  יד"). –(שמות, א', י"ג 

  

  .עבדותהסבירו מהי   .1

  

חפשו באינטרנט כתבה או תמונה המתייחסת לעבדות של ילדים בימינו. הציגו   .2

היכן קיימת עבדות  לה:והתייחסו לנושאים הא , התמונהאת את הכתבה או 

  ?תוצאותיהםמה  ?תנאי העבדות ? מההסיבות לניצול ילדים ? מהיםשל ילד

  

בדקו במה דומים תנאי העבדות של הילדים בימינו לאלה של בני ישראל   .3

  עבודת פרך, תנאים קשים, ניצול ופגיעה. –בהיותם במצרים 

  

  . קראו את הקטע  .4

    ַעדַעדַעדַעד, , , , ִּכְסאוֹ ִּכְסאוֹ ִּכְסאוֹ ִּכְסאוֹ ----ַעלַעלַעלַעל    ַהּיֹוֵׁשבַהּיֹוֵׁשבַהּיֹוֵׁשבַהּיֹוֵׁשב    ַּפְרֹעהַּפְרֹעהַּפְרֹעהַּפְרֹעה    ִמְּבכֹורִמְּבכֹורִמְּבכֹורִמְּבכֹור, , , , ִמְצַרִיםִמְצַרִיםִמְצַרִיםִמְצַרִים    ֶאֶרץֶאֶרץֶאֶרץֶאֶרץּבְ ּבְ ּבְ ּבְ     ְּבכֹורְּבכֹורְּבכֹורְּבכֹור----ָּכלָּכלָּכלָּכל    ַהֹּכהַהֹּכהַהֹּכהַהֹּכה    ה'ה'ה'ה'וַ וַ וַ וַ , , , , ַהַּלְיָלהַהַּלְיָלהַהַּלְיָלהַהַּלְיָלה    ַּבֲחִציַּבֲחִציַּבֲחִציַּבֲחִצי    ַוְיִהיַוְיִהיַוְיִהיַוְיִהי"   

----ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל    ֲעָבָדיוֲעָבָדיוֲעָבָדיוֲעָבָדיו- - - - ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל    הּואהּואהּואהּוא, , , , ַלְיָלהַלְיָלהַלְיָלהַלְיָלה    ַּפְרֹעהַּפְרֹעהַּפְרֹעהַּפְרֹעה    ַוָּיָקםַוָּיָקםַוָּיָקםַוָּיָקם. . . . ְּבֵהָמהְּבֵהָמהְּבֵהָמהְּבֵהָמה    ְּבכֹורְּבכֹורְּבכֹורְּבכֹור    ללללְוכֹ ְוכֹ ְוכֹ ְוכֹ ; ; ; ; ַהּבֹורַהּבֹורַהּבֹורַהּבֹור    ְּבֵביתְּבֵביתְּבֵביתְּבֵבית    ֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשר    ַהְּׁשִביַהְּׁשִביַהְּׁשִביַהְּׁשִבי    ְּבכֹורְּבכֹורְּבכֹורְּבכֹור

    ּוְלַאֲהֹרןּוְלַאֲהֹרןּוְלַאֲהֹרןּוְלַאֲהֹרן    ְלֹמֶׁשהְלֹמֶׁשהְלֹמֶׁשהְלֹמֶׁשה    ְקָראְקָראְקָראְקָראּיִ ּיִ ּיִ ּיִ וַ וַ וַ וַ . . . . ֵמתֵמתֵמתֵמת    ָׁשםָׁשםָׁשםָׁשם- - - - ֵאיןֵאיןֵאיןֵאין    ֶׁשרֶׁשרֶׁשרֶׁשראֲ אֲ אֲ אֲ , , , , ַּבִיתַּבִיתַּבִיתַּבִית    ֵאיןֵאיןֵאיןֵאין----ִּכיִּכיִּכיִּכי    ְּבִמְצַרִיםְּבִמְצַרִיםְּבִמְצַרִיםְּבִמְצַרִים    ְּגדֹוָלהְּגדֹוָלהְּגדֹוָלהְּגדֹוָלה    ְצָעָקהְצָעָקהְצָעָקהְצָעָקה    ייייהִ הִ הִ הִ ּתְ ּתְ ּתְ ּתְ וַ וַ וַ וַ , , , , ִמְצַרִיםִמְצַרִיםִמְצַרִיםִמְצַרִים

. . . . ְּכַדֶּבְרֶכםְּכַדֶּבְרֶכםְּכַדֶּבְרֶכםְּכַדֶּבְרֶכם, , , , ''''הההה----ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָעְבדּוָעְבדּוָעְבדּוָעְבדּו    ּוְלכּוּוְלכּוּוְלכּוּוְלכּו; ; ; ; ִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאל    ְּבנֵיְּבנֵיְּבנֵיְּבנֵי----ַּגםַּגםַּגםַּגם, , , , ַאֶּתםַאֶּתםַאֶּתםַאֶּתם- - - - ַּגםַּגםַּגםַּגם    ַעֵּמיַעֵּמיַעֵּמיַעֵּמי    ִמּתֹוִמּתֹוִמּתֹוִמּתֹו    ְּצאּוְּצאּוְּצאּוְּצאּו    קּומּוקּומּוקּומּוקּומּו    ַוֹּיאֶמרַוֹּיאֶמרַוֹּיאֶמרַוֹּיאֶמר, , , , ַלְיָלהַלְיָלהַלְיָלהַלְיָלה

----ַעלַעלַעלַעל    ִמְצַרִיםִמְצַרִיםִמְצַרִיםִמְצַרִים    קקקקזַ זַ זַ זַ חֱ חֱ חֱ חֱ ּתֶ ּתֶ ּתֶ ּתֶ וַ וַ וַ וַ . . . . ִתיִתיִתיִתיאֹ אֹ אֹ אֹ ----ַּגםַּגםַּגםַּגם, , , , םםםםּתֶ ּתֶ ּתֶ ּתֶ כְ כְ כְ כְ רַ רַ רַ רַ ּובֵ ּובֵ ּובֵ ּובֵ ; ; ; ; ּוְלכּוּוְלכּוּוְלכּוּוְלכּו, , , , ִּדַּבְרֶּתםִּדַּבְרֶּתםִּדַּבְרֶּתםִּדַּבְרֶּתם    ַּכֲאֶׁשרַּכֲאֶׁשרַּכֲאֶׁשרַּכֲאֶׁשר    ְקחּוְקחּוְקחּוְקחּו    ְּבַקְרֶכםְּבַקְרֶכםְּבַקְרֶכםְּבַקְרֶכם----ַּגםַּגםַּגםַּגם    ֹצאְנֶכםֹצאְנֶכםֹצאְנֶכםֹצאְנֶכם----ַּגםַּגםַּגםַּגם    ֵלבֵלבֵלבֵלב

  ".ֵמִתיםֵמִתיםֵמִתיםֵמִתים    ֻּכָּלנּוֻּכָּלנּוֻּכָּלנּוֻּכָּלנּו, , , , ָאְמרּוָאְמרּוָאְמרּוָאְמרּו    ִּכיִּכיִּכיִּכי: : : : ָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץ- - - - ִמןִמןִמןִמן    ְלַׁשְּלָחםְלַׁשְּלָחםְלַׁשְּלָחםְלַׁשְּלָחם    ְלַמֵהרְלַמֵהרְלַמֵהרְלַמֵהר, , , , ָהַעםָהַעםָהַעםָהַעם

  ל"ג) –, כ"ט ב(שמות, י"   

  

". בדקו אילו חירותחפשו במילון ובמקורות נוספים את משמעות הערך "  א.

  .ןתוסכמו א, ופרשנויות יש למושג זה



89 

 

מושג הוהציעו שתי זכויות המבטאות את , ת זכויות הילדאמנעיינו ב  ב.

  לדעתכם., חירות

  

הקוראת  כרזה או" מעבדות לחירות" הקצרה שכותרת תבהכהכינו   ג.

  . מלחמה בעבדותל

  

  יש הטוענים, כי עבדות היא   .5

כתבו פסקת טיעון, ובה הביעו את דעתכם על הטענה. בנימוקיכם הביאו   

  דוגמאות.

  

  

  לדיון

  הדור המצוטטים כאן, שנלחמו נגד העבדות,  סללו את הדרך לחירות עמם.גדולי 

  דונו בציטוטים המובאים כאן.

  

"להיות חופשי פירושו הרבה מעבר להסרת שלשלאות אזיקים. להיות חופשי   .1

  " (נלסון מנדלה)..העצמה וכיבוד החופש של אחריםכדי תוך בהוא לחיות 

  

המשעבד, עליו להידרש מהמשועבד (מרטין "חופש אף פעם לא ניתן כמחווה מ  .2

  לותר קינג).
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  )ַׁשְּבַתאי ַיֲעֹקב םּגֵ ְר ִּת ( מאנגר ִאיִציק / ַּגְדָיא ַחד

  

  

  ,ַקל ִחיׁש ַהְּגִדי ֶאת הֹוַלְכנּו      , ָלָבן ְּגִדי ָאִבינּו ָקָנה

  ְּבַקְרָניו ָמַׁשְכנּו      ִמְּכָבר אֹותוֹ  ָקָנה

  ָׁשם הּוא ִאם אוֹ  ֹּפה הּוא ְוִאם    תוֹ אוֹ  אלָ ּכָ " ַּגְדָיא ַחג"ּבְ 

  .ַעְכָׁשו ְנַגֶּלה א      .ַצָּואר ַעל ֶחֶבל ִעם

  

  ,ּכֹוִסית מֹוְזִגים, ָּבא ַהֵּסֶדר      ַמר לוֹ  ּוַמר ַהְּגִדי ָעצּוב

  ,יֵאלַ  ַמִּביט ָאִבי      ,חנַ גְ יִ  ִלּבוֹ  ְּבֶמִרי

  ?"ַהְּגִדי יָכןהֵ : "אֹוִתי ׁשֹוֵאל    ְּדָׁשִאים ִיְרֶאה א ַּבַּקִיץ

  .יפַ ְּכתֵ  מֹוֵׁש ֲאִני      .ַצח ֶׁשֶלג – ַּבֹחֶרף

  

  ?"נּו: "נאטל ֶאת ָאִבי ׁשֹוֵאל    ְׁשַמע, ִאיִציק: "ִלי ָאִחי אֹוֵמר

  ,ֶׁשִּלי ָאִחי ֵמִׁשיב      ,ֶאְפָׁשר ִאי ֶזה ֲהֵרי

  ֶׁשָעַבר ַהֶּפַסח ִמן ִּכי      ָחָטא ֶׁשא ָלָבן ְּגִדי ַעל

  .ְּגִדי ׁשּום ָרָאה א הּוא      ."ִנְׁשָּבר ַמָּמׁש ַהֵּלב

  

  ,ּבֹוָכה ִאִּמי, ׁשֹוֵתק ָאִבי    , ֵּכן: "לנאטל ֲאִני ֵמִׁשיב

  ;ָמרֹור ְוִדְמָעָתּה      ?"ְלַדֵּבר ֹּפה ֵיׁש ָמה

  "ַּגְדָיא ַחד" ֶאת ֻּכָּלם ָׁשִרים      ָאִביב ְּבֵליל ָהָיה ְוֶזה

  .ַלִּמְזמֹור לוֹ  אֹוי ַא        .ּוְמַסְחֵרר ָצלּול

  

  ַהָּבר ִּבְׂשֵדה ָלָבן ּוְגִדי      ,המָ נָ  ִאִּמי, ָיֵׁשן ָאִבי

  ֹכהוָ  ֹּכה לוֹ  קֹוֵפץ        ;ּדּוִמָּיה ַּבַּבִית

  ַהַחָּמה ִמן ְוֶנֱהֶנה    ִמּתֹו ַהְּגִדי ֶאת הֹוֵצאנּו ַּבָּלאט

  .ֻּכּלוֹ  ְוָהעֹוָלם        ".ַּגְדָיא ַחד"הַ 
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  משימות

  

שית המאה העשרים בגולה. צעירים רבים שחיים בגולה השיר נכתב ברא  .1

מורדים באורח החיים הדתי, שהיה נהוג בקהילות היהודיות. חלקם עוזבים 

גלותי ומצטרפים לתנועות נוער ציוניות במטרה לעלות - את הבית המסורתי

  לארץ ישראל.

  , למי משול הגדי.על פי הרקע לתקופההגדי בשיר הוא דימוי. שערו, 

  

  וש סיבות לכך שהגדי היה עצוב.נו שלציי  .2

  

  אותו "חד גדיא" שבו שם האב את הגדי? ,לדעתכם ,מהו  .3

  

  מה החליטו שני האחים לעשות עם הגדי ומדוע?  .4

  

  בבית השלישי? "אי אפשר"במקום מה אפשר לומר   . א.5

  בבית השביעי? "אני מושך כתפי"מה אפשר לומר במקום   ב.     

  

  מדוע חופש זה הוא סמלי?  .מתואר כחופשי בבית האחרון הגדי  .6

  

  שרצה המשורר להעביר לנו? המסר העיקרימהו   .7

  ב. אסור לסגור חיות במלונה.     א. צריך לאהוב את כל בעלי החיים. 

  ד. מי שאוהב חיות בסוף מצליח.  ג. חשוב שכל אחד יחיה באמונתו ללא כפייה.

  

  מילים ארמיות. הנה תרגומן.בהגדה של פסח מופיעות  שיר: "חד גדיא"ב  .8

  אש,  – נוראמים,  – מיאשור,  – תוראבא,  – אתאגדי אחד,  – חד גדיא

  חתול –שונרא כלב,  – כלבאמקל,  – חוטרא

  מה מייחד את המילים בארמית?  

   

פי -קראו את השיר בהגדה של פסח, וערכו השוואה בין שני השירים על  .9

  השירים, ובמה הם דומים. תבחינים שתבחרו. סכמו במה שונים שני
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  גולדברג ֵלָאה/  ַּגְדָיא ַחד

  

  

  ֶהֱאִזינּו ַחְבַרָּיא

  ַמֲעֶׂשה ְּבַחד ַּגְדָיא,

  ַהִּסּפּור ִאיׁש א ָּבָדה

  ָּכ ָּכתּוב ַּבַהָּגָדה.

  

ַאָּבא ֶאל ַהּׁשּוק ָהַל  

.ְוָקָנה ְּגִדי ַצח ְוַר  

   יםֶזה ַהְּגִדי, ְּגִדי ִעּזִ 

  ְׁשֵני זּוִזים.הּוא ָקָנה ּבִ 

  

  ֹר ָׂשָפםֶהָחתּול אֲ 

  ַמְחָׁשָבה ָרָעה ָזַמם,

  ֶאת ַהְּגִדי ָּתַפס ַּבַּכף

  ְוַאַחר אֹותֹו ָטַרף.

  

  ֹזאת ָרָאה ְוִהְתַמְרֵמר

  ַהְּכַלְבַלב ֶׁשֶּבָחֵצר,

  ַלּזֹוֵלל הּוא א ָסַלח

  . אֹותֹו ָנַׁשְוָנׁשוֹ 

  

  

  ִמן ַהחּוץ ִזֵּנק ַמֵּקל,

  ֶלב ִהְתַנֵּפלַעל ַהּכֶ 

  ָחַבטּוְבֶׁשֶצף ַרב 

  ְוִהָּכה ּבֹו ִמָּכל ַצד.

  

  ִהְׁשּתֹוֵלל ָאז ְׁשִביב ָהֵאׁש,

  ַּבַּמֵּקל ִלְנֹקם ִּבֵּקׁש,

  ִּפיף ופף ִהְתַלֵּקחַ 

  ַהֵּמֵקל ָּכִליל ִנְׂשַרף.

  

  

  ָׁשַטף ַמִים, ַמִים ַּגל

  ַעל ָהֵאׁש ָקַפץ ִחיׁש ַקל,

  ִהְׁשָּתֵרַע ֶרַגע ָקט

  ֵאׁש ָּכְבָתה ִמָּיד.ְוהָ 
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  משימות

  

פי -ערכו רשימה של כל הדמויות על .על השיר מתוך ההגדה מבוססגם שיר זה   .1

  וציינו תכונה אחת לכל דמות. ,סדר הופעתם בשיר

  

  מה המיוחד בסדר הופעתן של הדמויות בשיר?  .2

  

  . הסבירו טענה זו.מבנה השיר הוא מתגלגל  .3

  

  בעלי החיים: הגדי, החתול, השור? בשירכיצד מתוארים   .4

  

  כיצד מסתיים השיר? ואיזו אווירה נוצרת?  .5

  

  מהו המסר המועבר בשיר זה?  .6

  

  במה דומה או שונה שיר זה מהשיר בהגדה של פסח?  .7

  

  ה מיוחד בחריזה בשיר?של מילים מתחרזות. מהעתיקו חמישה זוגות   .8

  

  לדיון

  המתאימים לתקופות שונות. דים שונים ובילחד גדיא המסורתי קמו ע

אחת האפשרויות לחבר את השיר של לאה גולדברג לתקופתנו היא באמצעות 

  ועוד. התנערות מאחריות, חוסר שליטה, עדריות, שימוש בכוח : האלה המושגים

  ונסו להסביר את השיר באמצעותו.  ,בחרו באחד המושגים
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  יאנוש קורצ'ק הצלקת /

  

ו על ספסל אחד. ובכן כאשר לא רצו, לא ישבו וחסל. שום תלמיד לא רצה לשבת את

אבל יאשק הוא שקט, אפילו כאשר אינו רוצה, אבל מישהו מצווה, ישמע, רק לא 

  נעים לו.

  היום הראשון בבית הספר.

יושב יאשק, זז עד קצה הספסל, אבל כאשר רק יסתכל, מיד יזכור. עליו להיזהר. רק 

יספר לאמא וישאל: מה לעשות, כדי לא היום להחזיק מעמד. כאשר ילך הביתה, 

  לשבת איתו.

שומע יאשק את דברי המורה, איך צריכים תלמידים ללמוד בחריצות, את 

המחברות לא לקמט, לנקות במברשת את השיניים ולא להפריע בשיעורים. הוא 

  שומע ועיניו דומעות. והמורה אינה מכירה עדיין את הנערים ואומרת:

האחרון, מה שמך? מדוע אתה בוכה? הסתובבו כולם  י, אתה, מהספסליבוא אל

  אחורה, רואים ואומרים:

  מפני שהוא המורה אינו רוצה לשבת עם יהודי.

  לשם מה בא הנה היהודי?

  יצאו אפילו מהספסלים, כדי לראות טוב יותר ואז:

  יהודון! רבי! מושק!

  המורה קמה. השתתפו במקצת, כי אינם יודעים אם מותר.

  אבל שוב:

  מסריח. –בצל נודף ממנו ריח 

  לך לבית הכנסת!

  ל"חדר"!

  אין אנו רוצים בך!

  המורה עומדת, מחכה, והנערים סקרנים מה תגיד.

אבל המורה אינה אומרת ולא כלום. רק סיכת ראש הוציאה משערותיה. והשערות 

  התפזרו. ולמורה שערות יפות, ארוכות, בהירות, מסורקות למשעי.

  מה יהיה כאן?

  דממה.



95 

 

  גמרתם כבר? –מה? שואלת המורה  ובכן

  מה היה עלינו לגמור? אומר הנער, אשר השליך אבנים בחצר.

  מוסיפים האחרים. –נסדר ליהודי "חימום" כזה, שילך לו 

גם אם כל יום תכו אותו, הוא מוכרח כאן להישאר, כי כך  - לא ילך, אומרת המורה 

קת הזאת. התדעו מה אומר החוק. ועכשיו הירגעו, ואספר לכם את תולדות הצל

מקום  ,זאת צלקת? המורה התכופפה והראתה מקום ריק חסר שערות על ראשה

  צלוק. כאשר שערותיה היו מסודרות ומסורקות כראוי, הצלקת לא נראתה כלל.

  אתם רואים?

  זה ודאי מאבן...

  אולי סוס בעט במורה?

  אנשים לא נבונים, רעי לב. –השיבה המורה  ,לא סוס, כי אם אנשים

היא מסתכלת בנערים היושבים  יןהמורה הידקה שוב את שערותיה כמקודם. א

  תמונה. ובכיתה, כי אם גבוה, כאילו באיז

הייתי אז ילדה, בערך בגילכם. אמי גרה בעיירה. הפולנים בעיירה היו מעטים, רק 

מא ואני. והאזור ההוא, של פולין, היה יגרמנים היו. אבי מת. היינו רק שתינו: א

ז לגרמניה. וגם אצל הגרמנים היה אז חוק, שהילדים מוכרחים לבקר בבית שייך א

מא לבית הספר, אחרת הייתה משלמת קנס, או יהספר. ובכן, רשמה אותי א

  מושיבים אותה בבית הסוהר.

ספר הגרמני, נשקה אותי אמא, דמעות זלגו הכאשר הלכתי בפעם הראשונה לבית 

י השתוממתי, כי הייתי מרוצה ושמחתי מעיניה ואמרה: "פעוטה אומללה"... ואנ

  מא פוחדת, ועל מה צר לה כל כך?ישאהיה כבר תלמידה. מפני מה א

נו, ומה? חדלתי להשתומם. אתם ודאי כבר מתארים לעצמכם? כאשר צעקתם זה 

עתה והעלבתם את הנער מפני שהוא יהודי, נזכרתי ביום העצוב, ביום הראשון שלי 

תה את אשר עוללו לי ואמרה: "אלוהים יעניש בבית הספר ונזכרתי באמי שרא

  ."אותם על מעשיהם הרעים, את הגרמנים

  נו, מספיק ילדים. זה היה לפנים. כבר עבר, לא נעים להיזכר.

המורה לא רצתה להמשיך את סיפורה, אבל הנערים התחילו לבקש ולהתחנן: 

  שהמורה תספר, איך היה!

  "אחד, אמרו: "חזירה פולנית! איך היה? אף אחד לא רצה לשבת אתי על ספסל
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ואבי אף פעם לא שתה יין שרף. אפילו בירה לא  ""אביך שיכור! ""פולנית ארורה!

שתה. הבינותי אז רק מעט גרמנית, ואינני יודעת מה עוד אמרו. אבל הייתה רשעות 

כזאת ושנאה איומה. רק ארבעה לא הציקו לי, שלושה בנים ובת אחת. ביקשתיה, 

י, שתעמיד פנים, כאילו גם היא אינה אוהבת אותי. נו, ין עלאחר כך, שלא תג

י, רע יאת מנוחתה. שאלו אותה, כמה שילמתי לה בעד זה שתגן על דריטוהתחילו לה

  היה לי בבית הספר הגרמני הזה.

  פעמון בית הספר הפסיק את סיפורה של המורה, חבל!

פצע אותה באבן. פעמים רבות אחרי כן, ביקשו הילדים שהמורה תספר, מי ואיך 

  אבל המורה עמדה על דעתה, לא רצתה ולא סיפרה.

זה היה לפנים, לא נעים להיזכר. לא כדאי! ומה יש לספר? אבן, ידוע שקשה היא. 

והתרפא. עדיין אינכם מבינים, ילדים: צלקת על הראש אינה כואבת, אבל גם  -  כאב

ו ילדים: לא אותו, כואבת. אל תרגיז- בלב נשארה צלקת מאותה אבן. והצלקת שבלב

ולא שום אדם. הגנו על כבוד בית הספר! אל יצא איש מבית הספר עם צלקות, כמו 

  שלי, על הראש ובלב!

  

  משימות

  

  והעתיקו אותו., ַצֶּלֶקתמצאו במילון את פירוש המילה   . 1

  

" ושם בפי המורה לקתהמספר, מתייחס בדבריו לשני המובנים של המילה "צ  .2

  על הראש איננה כואבת, אבל... צלקת שבלב כואבת".  את הדברים: "צלקת

  מה ההבדל בין שני סוגי הצלקות?  א.

  איזו משתי הצלקות כואבת יותר, לדעתכם? הסבירו את תשובתכם.  ב.

  

 .קורצ'אק עושה הקבלה בין סיפורה של המורה לבין סיפורו של הילד היהודי  .3

  מה משמעותה של הקבלה זו?

  

  בנערים ונוקטת גישה אחרת. מהי הגישה? המורה אינה נוזפת  .4
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מישהו אמר שלא רק למורה נגרמה צלקת, גם לילד היהודי יש צלקת. מה   .5

  דעתכם על טענה זו ? הסבירו את תשובתכם.

    

ביטויים שונים  עשרהבסיפור שלפנינו מתייחסים לכבוד הזולת. לפניכם   .6

  הקשורים לכבוד. 

  ,ְמָלִכים בוֹדּכְ , ַהָּכבוֹד ָּכל , ָּכבוֹד אוֹתוֹ , ְבַעְצמוֹ ּו ִּבְכבוֹדוֹ , ַעְצִמי ָּכבוֹד  

  ִמְּכבוֹדוֹ ִּבְמִחיָלה, ְּכבוֹדוֹ  ָאָדם ֶׁשל ְרצוֹנוֹ , ָּכבוֹד ַׁשַער, מּוָנח ִּבְמקוֹמוֹ  ְּכבוֹדוֹ  

  מצאו לכל ביטוי את הפירוש המתאים.  א.

  חברו לכל ביטוי משפט מתאים.  ב.

תו בדרך יצירתית (כרזה, ציור, שיר, מצגת, והמחישו או ,בחרו ביטוי  ג.

  הצגה או כל רעיון אחר).

  

  לדיון

לפניכם ציטוט ידוע של מרטין נימולר, כומר פרוטסטנטי גרמני, שהתנגד לנאציזם 

  ונשלח למחנה ריכוז.

  כי לא הייתי יהודי.  ,ואני לא הרמתי קול ,בהתחלה הם באו לקחת את היהודים"

  וניסטים, ואני לא הקמתי קול, כי לא הייתי קומוניסט.אז הם באו לקחת את הקומ

כי לא הייתי  ,ואני לא הרמתי קול ,אז הם באו לקחת את אנשי האיגוד המקצועי

ולא נשאר עוד איש, שיוכל להרים  ,אז הם באו לקחת אותי איש האיגוד המקצועי.

  ."את קולו למעני

  מהו המסר של ציטוט זה, וכיצד הוא נקשר לסיפור?
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  משואה לתקומה

  

  זראי יוָֹחָנן: ןחַ לַ , ְמנּוִסי יִדיִּד : ִמִּלים/  ֶׁשָחַלם ִמי

  

  

 ִמי ֶׁשָחַלם לֹו, ְוִנְׁשַאר לֹו ַהֲחלֹום

 ִמי ֶׁשָּלַחם לֹו, א ִיְׁשַּכח ַעל ַמה ָּלַחם

 ַהַּלְיָלה עֹוד ִיְרֶאה אֹור יֹום ִמי ֶׁשִּנְׁשַאר ֵער ָּכל

 ְלעֹוָלם. עֹוד ּובָיׁש אִמי ֶׁשָהַל הּוא 

 

 ֶאת ַחְרּבוֹ  ִמי ֶׁשִהְבִטיַח א ֵהִניחַ 

 ִמי ֶׁשָּקְראּו לֹו הּוא ָצַעד ְּבֹראׁש ֻּכָּלם

 ַרּבֹות עֹוד ְצפּויֹות לֹו ֲאָהבֹות ,לוֹ  ֶׁשָאַהבִמי 

 ִמי ֶׁשָהַל הּוא א ֹיאַהב עֹוד ְלעֹוָלם.

 

 ְזִריחֹות ְוֶהָהִרים עֹוד ּבֹוֲעִרים ְּבֵאׁש

 ּוֵבין ַעְרַּבִים עֹוד נֹוֶׁשֶבת רּוַח ָים

 ְּפִריחֹות ֶאֶלף ְּפָרִחים עֹוד ְמַׂשְּמִחים ָּכל ֵלב ִּבְׁשַלל

 א ִיְרֶאה ֹזאת ְלעֹוָלם. בּוׁשִמי ֶׁשָהַל 

  

  

 ִמי ֶׁשָחַלם ְוִהְתַּגֵּׁשם לֹו ַהֲחלֹום

 ֶׁשָּלַחם ַעד ֶׁשָּׁשַמע קֹול ְמַנְּצִחים ִמי

 ֶאת ָּכל ַהַּלְיָלה, ְוָרָאה אֹור יֹוםִמי ֶׁשָעַבר 

 ֶׁשִּנְׁשַּכח ֶאת ַההֹוְלִכים. הּוא א ָיִניחַ 

 

 ִמי ֶׁשִהְבִטיַח ְוָזָכה ַּגם ְלַקֵּים

 ַהְּדָרִכים ֹזר ִמןִמי ֶׁשִהְצִליַח ַלחֲ 

 ִמי ֶׁשָּכַאב, ֲאָבל ֵהִבין ֶׁשַהְּכֵאב ִאֵּלם

 ִכים.ַההֹולְ  הּוא א ָיִניַח ֶׁשִּנְׁשַּכח ֶאת

 

 ְוֶהָהִרים עֹוד ִיְבֲערּו ְּבֵאׁש ְזִריחֹות

 ָים ּוֵבין ַעְרַּבִים ְּתַנֵּׁשב עֹוד רּוחַ 

  חֹותּוׁש ּוְבתֹו ֵּבין ִיְפְרחּוֶאֶלף ְּפָרִחים עֹוד 

 ֻּכָּלם. ֵהם ֶׁשָּיִעידּו, ִּכי ָזַכְרנּו ֶאת
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  משימות

  

  ומה מצבם? ,מי הם. אנשים במצבים שונים יםארושיר מתב  .1

  

  .תחושה עולה בכם מקריאת השיר ותארו איז  .2

  

  בשיר מתוארות פעולות שקרו בעבר, בהווה ובעתיד.  .3

  הזמנים. מיינו את התופעות לפי  א.

  .מצאו מאפיין מיוחד לכל תופעה  ב.

  

הנשארים למען אלה שהקריבו אלה אחריות של או את התפקיד התארו את   .4

  את נפשם למולדת.

  

  , למי מתכוונים?"ַההוְֹלִכיםכשנאמר: "  א.      .5

  ?הכאב אילםלמה הכוונה בביטוי   ב. 

  

  מדוע כה חשוב לזכור את הנופלים?  .6

  

. במותם ציוו לנו את החייםשנוהגים להשתמש במשפט  באירועים שונים  .7

  הסבירו את המשפט, והיעזרו בשיר כדי לנמק את דבריכם.

  

  נוגדות.העתיקו מהשיר זוגות של מילים מ  .8
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  שירת התקווה

  

. 1876, בשנת ככל הנראה ,ידי נפתלי הרץ אימבר-מילות השיר "התקווה" נכתבו על

הכילו תשעה בתים. השיר הושר בסיום הקונגרסים הציוניים החל משנת במקור הם 

. עם הקמת המדינה הפך השיר 1933, ונקבע כהמנון התנועה הציונית בשנת 1907

הנוסח  .ינת ישראל. במשך השנים חלו שינויים בנוסח השירלהמנון הלאומי של מד

  הוא נוסח ההמנון המושר היום. כאןש

  

  (מילים: נפתלי הרץ אימבר)התקווה 

  

  ָּכל עֹוד ַּבֵּלָבב ְּפִניָמה

  ֶנֶפׁש ְיהּוִדי הֹוִמָּיה,

  ּוְלַפֲאֵתי ִמְזָרח ָקִדיָמה,

  ַעִין ְלִצּיֹון צֹוִפָּיה,

 

  ָוֵתנּו,עֹוד א ָאְבָדה ִּתְק 

  ַהִּתְקָוה ַּבת ְׁשנֹות ַאְלַּפִים,

  ִלְהיֹות ַעם ָחְפִׁשי ְּבַאְרֵצנּו.

  ֶאֶרץ ִצּיֹון ִוירּוָׁשַלִים.
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  משימות

  

  מצאו בשיר את המילים שהפירושים שלהם כתובים לפניכם.  .1

  כינוי לארץ ישראל, מתגעגעת, לב, מזרח, מסתכלתלכיוון,   

  

  ל מדינה או של קבוצה.  הוא שיר רשמי ש ִהְמנוֹן  .2

  מונות באים בו לידי ביטוי בהמנון של ישראל?אילו ערכים וא  א.

  ?כם"התקווה" בשבילמסמלת שירת מהו   ב.

  

והושמע בו המנון שנכחתם או צפיתם בו, על מעמד מרגש במיוחד  וספר  .3

  "התקווה".

  

של קראו במקור מידע וגלו איזה בית (חוץ מהפזמון) שרד מתשעת הבתים   .4

  השיר?

  

  שהוא נכתב לפני קום המדינה? ,ללמוד מן השיר אפשרכיצד   .5

  

העתיקו את השורה המבטאת את התקווה, מהי התקווה לפי ההמנון?   .6

  והסבירו אותה במילים שלכם. 

  

לא נכתב כהמנון ולא נתחבר  –"התקווה"  –ההמנון של מדינת ישראל   .7

במשך יותר ממאה שנים הוצע  בהזמנת התנועה הציונית או אחד ממנהיגיה.

להחליף את השיר ולבחור בהמנון אחר. הנימוק לכך היה כי מדינה יהודית 

ואנו כבר "עם חופשי בארצנו". יש התוהים לגבי התאמת ההמנון  ,כבר קמה

  לתקופתנו.

  את דעתכם על כך.בה והביעו  ,כתבו פסקת טיעון  
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  אלמגור ָּדן/  ֶׁשִּלי ְירּוָׁשַלִים

  

  ְזֶּכֶרת  ֹמֶׁשה:ָהרֹוֵכל  ִמּמַ ָאַמר  

  ֶׁשִּליְירּוָׁשַלִים  

  ִהיא  ַמֲחֶנה  ְיהּוָדה  ְּבֶעֶרב  ַחִּגים

  ְוחּומּוס  ֶׁשל  ַרְחמֹו  ְוֵריַח  ָּדִגים

  ַׁשָּבת  ֶׁשל  ַּפִּפיָטאס ,  ִקְללֹות  ֶנָהגים

  ִליְּכִביָסה  ַעל  ַהְּכִביׁש  ּוִמְקַלַחת  ִמְּד 

  ִּליׁשֶ ְירּוָׁשַלִים  

  

  ָקָטמֹון:  ִמְּׁשכּוַנתָאַמר  ַהַּסְנְדָלר  

  ֶׁשִּליְירּוָׁשַלִים  

  ִהיא  ֶׁשַבע  ָׁשִנים  ֶׁשל  ְּגָׁשִמים  ַּבְּבלֹוקֹון

  ִׁשּכּון  ְּבִלי  ֲחנּות ,  אֹוטֹוּבּוס  ְּבִלי  ֶחְׁשּבֹון,

  ַׁשַּבת  ַהָּצָגה  ִראׁשֹוָנה  ְּב"אֹוְריֹון"

  ִהיא  ִּבְׁשִביִלי  ַּגם  ָקָטמֹון  ג'

  ֶׁשִּליְירּוָׁשַלִים  

  

  ְׁשָעִרים:  ִמֵּמָאהָאַמר  ֶהָחִסיד  

  ֶׁשִּליְירּוָׁשַלִים  

  ִהיא  ְׁשְטֵריֶמל  ָׁשֹחר  ּוְסָפִרים  ֲאֹפִרים

  ּו"ַבת  ִיְׂשָרֵאל  א  ֵּתֵל  ִּבְקָצִרים"

  ְלָיִמים  ֲאֵחִרים  ְּתִפָּלהִהיא  ַלַחׁש  

  ִּכי  ְלַמְעָלה  קֹוֶרֶצת  ִהיא  ִלי א  ָּכאן 

  ֶׁשִּליְירּוָׁשַלִים  

   

  ַׁשַער  ְׁשֶכם  ְלַידָאַמר  ַהָצִעיר  ָׁשם  

  ֶׁשִּליְירּוָׁשַלִים  

  ִהיא  ְצָלב  ֶׁשל  ֲחנּות  ְוַרְגַלִים  ָרצֹות

  ְוָאחֹות  ֶׁשִהְלִׁשיָנה  ְוׁשֹוְטִרים  ַּבֲחצֹות

  ם  ְקפּוצֹותד  ַעְצָמאּות  ְוָיַדיִ ִמְצעַ 

  ֶיס  ֶסר ,  וֹוט  וּוד  יּו  ַלִיק,

  ַקָּבב  אֹו  ִׁשְׁשִליק?

  

  ֵמַאְׁשדֹות  ַיֲעֹקב:  לַהַחּיָ ָאַמר  

  ֶׁשִּליְירּוָׁשַלִים  

  ַּפַעם  ְּבֹבֶקר  ֶׁשל  ְׁשכֹול  ָּבּהָהִייִתי  

  ִמְׂשֹמאל  ַּבְּצִריחַ ִסְמָטה  ְוַצָּלף  

  ׁשּוט  א  ָיכֹולֵמָאז  א  ָחַזְרִּתי ,  ּפָ 

  ַאְבֵנר  ְוָגִדי  ְׁשֵניֶהם  ִּבְׁשִביִלי

  ֶׁשִּליְירּוָׁשַלִים  

  

  ָאְמָרה  ַהְסטּוֶדְנִטית  (ָׁשָנה  ִראׁשֹוָנה)

  ֶׁשִּליְירּוָׁשַלִים  

  ִהיא  עֹוד  ִׁשעּוִרים  ְּבַמַּדע  ַהְּמִדיָנה

  ִחּפּוׂש  ֲחָדִרים  ְוָחֵבר  ּוְבִחיָנה

  ִמיִׁשי  ִמְזָוָדה  מּוָכָנהּוְביֹום  חֲ 

   ֶׁשִּליַלַּבִית    ַלָּיםִלְבֹרַח  

  

  ֶׁשִּליְירּוָׁשַלִים  

  ִהיא  ַקְמּפּוס  הֹוֶמה  ּוָמֵלא  ֲחִתיכֹות

  נּוחֹותִהיא  ֵאם  ִמְתַיַּפַחת  ְּבַהר  ַהְּמ 

  ְחָרר"ִהיא  ֵּתה  ֶׁשל  ִמְנָחה  ְּב"ָמלֹון  ְמׁשֻ 

  ִגְבַעת  ַהִּמְבָּתרִהיא  עֹוד  ַהְגָרָלה  ּבְ 

  ִהיא  זּוג  אֹוֲהִבים  ֵּבין  ֵזיֵתי  ַמְצֵלָבה

  ִהיא  ֵהד  ְלָיִמים  ֶׁשל  ְּתִפָּלה  ַּב"חְרָּבה"

  ֶׁשִּליְירּוָׁשַלִים  
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  משימות

  

הן בכותרת והן בכל בתי  ,ידי חזרות רבות- מובלט על ירושלים שליהביטוי   .1

  השיר. שערו מה משמעות החזרה.

  

ה של הדמויות א מכלול זוויות הראייוחד המאפיינים של ירושלים הא  .2

שלוש דמויות השונות. ירושלים מהווה עבור כל דמות משהו אחר. בחרו ב

  , ולכל דמות נסחו משפט שיתאים לה, כמו בדוגמה.מהשיר

קשיים בימי חול הוא מתכוון ל ,'ירושלים שלי'אומר  סנדלרכשה: דוגמה

  . ולהנאה בשבת

  

  .דמות הנזכרת בשיר, מייצגת ומאפיינת קבוצה בחברה הישראליתכל   .3

  כתבו מי מייצג כל אחת מהקבוצות שלפניכם.  

  את השוק  ב.      את הלוחמים   א.

  את שער שכם  ד.    את מאה שערים   ג.

  את קטמון ג'מיידגה  ו.    את האוניברסיטה  ה.

  

  במה שונה הבית האחרון מיתר הבתים?  .4
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  שגיא שגב אם החיטה /

  

שנה שלח הברון אדמונד דה רוטשילד חוקר צמחים צעיר ומבטיח  100 -לפני יותר מ

אהרון אהרונסון, תושב המושבה זיכרון יעקב, ללימודי אגרונומיה בצרפת.  ששמו

סמוך למושבה ראש פינה. עקב  1906אהרונסון גילה את אם החיטה מחדש בשנת 

להוביל לידע שיסייע באיתור כך הגה את הרעיון שלפיו גילוי אם החיטה עשוי 

תכונות המצויות בחיטה, ובעזרתן להשביח את הגידולים ואף לסייע ביצירת 

  עמידות בפני מחלות ויובש.

כיום חשיבותה של התגלית אף עולה בשל שינויי האקלים וההתחממות העולמית, 

כמו עמידות ליובש, לחום ולקרינה.  ,המצריכה טיפוח תכונות בצמח החיטה

ות הידע על הגנטיקה פותחת אפשרויות רבות יותר להשבחה גנטית של מיני התפתח

הצומח לייצור מזון. ברמת הנדיב נערכים מחקרים הקשורים לחיטה (ועל כך נספר 

  בקרוב).

לפני שנים אחדות סיים החוקר חנן סלע מחקר על המגוון הגנטי של "בן חיטה 

ה זו נמצא כי האוכלוסייה קטוע", שהוא למעשה ה"אבא" של אם החיטה. בעבוד

הגדולה והמגוונת ביותר של מין זה בישראל נמצאת ברמת הנדיב. מין זה עמיד לכל 

בפני מחלות לחיטה  היכול לשמש מקור לעמידהוא ו ,המחלות התוקפות את החיטה

  התרבותית.

החיטה היא צמח המזון הנפוץ ביותר ואחד משלושת הגידולים החשובים ביותר 

גרעינים  נותמיליון טו 700 - תירס והאורז. ייצור החיטה מניב קרוב לבעולם לצד ה

אחוז מתצרוכת החלבון והקלוריות. החיטה משמשת להכנת  20 - בשנה ומספק כ

מגוון מוצרים כמו לחם, פיתות, פסטה, בורגול, קוסקוס, עוגיות ומאפים שונים, וכן 

עיקריים של חיטה מזון לבעלי חיים הגדלים לצורכי הזנת האדם. שני מינים 

נמצאים כיום בשימוש לייצור מוצרי מזון: "החיטה הרכה", המשמשת בעיקר 

לייצור לחם, ו"החיטה הקשה" או חיטת הדורום, המיוצרת בתפוצה נמוכה יותר 

ומשמשת בעיקר לייצור סוגים של פסטה ופיתות. "אם החיטה", הנקראת גם 

האדם את שני מיני החיטה "חיטת הבר", היא צמח המקור שממנו תרבת ופיתח 

הללו ואת רוב מיני החיטה התרבותית בעולם. ממצאים ארכיאולוגיים באתרים 

5 

10 

15 

20 

25 
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ישראל לדרום טורקיה מעידים על ביות אם החיטה לפני כעשרת - שונים בין ארץ

  אלפים שנה.

במשך תהליך התרבות של החיטה אבד הידע על צמח המקור של החיטה, ולכן 

ניהם תוקפים את שטחי החיטה הגדולים והאחידים מחלות צומח ומזיקים למי

אחוז מיבולי החיטה בעולם עקב  18 - כיום אובדים כ ,פי ההערכה-ביתר קלות. על

מחלות ומזיקים. עם הגידול באוכלוסייה גבר הצורך להשביח את איכות החיטה, 

  את עמידותה למחלות ואת כמות הגידולים המופקת מיחידת שטח.

רמת שנה לגילוי אם החיטה.  100לאומי לציון -ןבארץ כנס בינערך  2007בשנת 

ים הנדיב אירחה את החוקרים לסיור בוטני שבמהלכו צפו בדוגמות של רוב הזנ

הקרובים לאם החיטה, שגודלו למטרה זו בחלקות קטנות בפארק הטבע. כשנתיים 

 1944פי תצלום אוויר נדיר משנת -כעשרה דונמים, שעל שלקודם לכן אותר שטח 

 ברמת הנדיב החליטושימש לגידול חיטה בשיטות מסורתיות.  ,פי עדויות- וכן על

להשיב את השדה לייעודו הוותיק. מגדלים בו חיטה הנזרעת בשיטות מסורתיות, 

אלא נועדו  ,אך הפעם הגידולים אינם משמשים לייצור קמח או לצרכים מסחריים

פשר לצפות במגוון בעלי לשמש מזון לבעלי החיים בפארק טבע. בשדה החיטה א

חיים הניזונים ממנו, כמו המכרסמים, דורסי היום והלילה וחזירי הבר. השנה לא 

אלא סוגים של קטניות. מדוע? ובכן, גידול החיטה מדלל  ,מגדלים בשדה הזה חיטה

את תכולת החנקן באדמה. הקטניות משיבות ומאזנות את הרכב הקרקע, ולאחר 

וחוזר חלילה. כבר בימי חז"ל הכירו שיטה חלופית זו  מכן אפשר לשוב ולגדל חיטה

  .ואף המליצו עליה, ובכך למעשה יצרו "חקלאות מקיימת"

30 

35 

40 

45 
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  משימות

  

חיטת הבר היא צמח המקור שממנו תרבת במשפט " ִּתְרֵּבתמה פירוש המילה   .1

  ?25בשורה  ".. ופיתח האדם את שני מיני החיטה הללו

  גידול חקלאיך אותו מצמח בר להפב.     ל לנהוג באדיבותירגהא.   

  מד אותו כללי התנהגות.יד. ל    נך לנהוג באופן תרבותייג. ח  

  

  ?5" בשורה בעזרתולמה מתכוונת המילה "  .2

    

  ?13בשורה  "אבאבמילה "במשפט מה מציינות   .3

  ד. מטפורה    ג. כינוי  ב. דימוי  א. היפוך משמעות  

  

  ?33בשורה למחלות"  תהעמידו" בצירוף "עמידותהמה פירוש המילה "  .4

  לעמוד ישר תב. יכול    א. מסוגלות לעמוד זקוף  

  ד. יכולת לא להתכופף ברוח  ת לעמוד בתנאים קשיםוג. מסגול  

  

  מי? ידי- , ועלמתי התגלה הזן של "אם החיטה" ,פי הכתבה-על  .5

  

  מה גילה החוקר חנן סלע?  .6

  

  מהם יתרונות אם החיטה?  .7

  

  שנה חיטה בשדה של רמת הנדיב?מדוע החליטו לא לגדל ה  .8

  

  מהם שני המינים העיקריים של החיטה כיום?  .9

  

  במה חשיבותה של תגלית "אם החיטה"?  .10

  

  ?אגרונוםמהו  ,לפי הטקסט  .11
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  מגילת רות

(נקראת  רּות (נקראת בפסח), ַהִּׁשיִרים ִׁשיר: חמש מגילותבין ספרי הקודש יש 

 ֶאְסֵּתרוְ  (נקראת בחג סוכות) תלֶ הֶ קֹ  ה באב),(נקראת בצום תשע ֵאיָכה בָשבועות),

  (נקראת בפורים).

במגילת רות ארבעה פרקים. היכנסו לאחד האתרים באינטרנט, שיש בהם תקציר 

  לפניכם. של המגילה, קראו את התקציר, וענו על השאלות ש

  

  משימות

  קיימות מספר סיבות לקריאת מגילת רות דווקא בחג הָשבועות. מהן?    .1

  

  באיזו תקופה התרחשו האירועים במגילת רות?    .2

  ב. בתקופת האבות      א. בתקופת השופטים    

  ד. בתקופת בית המקדש השני      ג. בתקופת המלכים    

  

 ֶלֶקטהקשורים לימי הקציר, כמו מצוות " צוותבמגילה זו אפשר ללמוד על מ  .3

  . "ּוֵפָאה ִׁשְכָחה

  מהי אותה מצווה? הסבירו את המושגים.  א.

  מדוע, לדעתכם, ציוותה התורה לתת מתנות אלה?  ב.

  

האם היא באילו מערכות ומסגרות ניתנת כיום עזרה לחלשים ולנזקקים?   .4

  מערכת נכונה בעיניכם? 

  

  מה היה יחסה של הסביבה כלפי רות המואבייה?  .5

  

  היזכרו במפגש שבו חשתם זרים או נפגשתם עם זרים.  .6

  למפגש זה?אילו רגשות ותחושות התלוו   א. 

  תנו דוגמות לתגובות בעת מפגש עם זר.  ב.

  

מה אפשר לעשות, אחת החברות בארצנו, המרגישה ָזרות, היא חברת העולים.   .7

  לדעתכם, כדי להקל את תחושת הָזרות של העולים הַמגיעים אלינו?

  


