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  שלום רב לכם תלמידות ותלמידים,

  

  

ישראלית -מכיל סיפורים, שירים וקטעים הקשורים להיסטוריה היהודית לקט זה

  שלנו. 

  

טקסטים מקראיים לצד חומרים מודרניים; תהיה לכם הזדמנות  ותמצאו ב

של השפה העברית, המוכרים פחות; מובאים שירים שונים להיחשף למשלבים 

; ושזורים מספר טקסטים youtube - הולחנו, ותוכלו להאזין להם בביתם שמר

  מספרות העולם, שתורגמו לעברית.

  

מגוון הרחב של הטקסטים המובאים כאן וכן מהעושר ספק שתתאהבו ב נואין ל

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

  סובלנות ועל נימוסים.  תוך כדי  הקפדה עלכיתתי 

  

  מהנה. ת לכם קריאה ומאחל ואנ

  

  

  שלכם,                

  

 , הלין ומריאנהציפי                            
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  כיצד נזהה שיר?
  .ִנּגּון, ֶזֶמראבן שושן: מילון מתוך  שירהגדרה למילה 

  כעת ִקְראּו את שני הקטעים שלפניכם, וִקְבעּו מי מהם הוא שיר. 

  

  / ְּגֻאָּלה ַאְלֹמג ִלּמּוִדים ׁשּוב חוֶֹזֶרתְׁשַנת 

  ְׁשַנת ִלּמּוִדים ׁשּוב חֹוֶזֶרת

  ַהֹּכל ֻמָּכר ְוַאֶחֶרת,

  ְלֶאְתמֹול ְּכָבר קֹוְרִאים "ַהָּׁשָנה ֶׁשָעְבָרה"

  ַהֹּכל ָחָדׁש ְוַהֹּכל ְּכָבר ָקָרה.

  חֹוְזִרים ֲחָזָרה,

  ִיְהֶיה טֹוב? ִיְהֶיה ַרע?

  ָרה.ַהְרָּגָׁשה מּוזָ 

  

  ַוֲאִני ֶׁשָּגַדְלִּתי ִּפְתאֹום ְּבָׁשָנה,

  ְׁשָּתָנה?ָמה ִּבי ִנְׁשַאר ּוָמה ִה 

  ַמְרִּגיׁש ְּכָתִמיד ּוְבָכל ֹזאת ַאֵחר.

  ּוִמי ַהָּׁשָנה ְּתֵהא ַהּמֹוָרה?

  ָמה ָקבּוַע ֵמֹראׁש ּוָמה ִנָּתן ִלְבִחיָרה?

  ָׁשָנה ֲחָדָׁשה, ֵּכיַצד ֶאְסַּתֵּדר?

  ַעל ִמי ֶאְצָטֵר ְלַוֵּתר? ַעל ָמה אוֹ 

  ָהמֹון ְׁשֵאלֹות ָצצֹות ּופֹוְרחֹות

  ּוִמְׁשָאלֹות א ָּפחֹות.

  ֵּבית ַהֵּסֶפר ִמָּלה ַּבִּמּלֹון

  ַא ֶאְצִלי ַּבֵּלב ֵּפרּוִׁשים ָלּה ִמיְליֹון.

   
  שימו    הקווקּוו הוא תוספת למטרות למידה. 

  האם הקטע הוא שיר?   

  תכם.נמקו את תשוב
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צ. אקסל/ ְׁשַנת ִלּמּוִדים ׁשּוב חוֶֹזֶרת   

ְּבָכל ְּתִחַּלת ָׁשָנה ֵיׁש ִלי אֹוָתּה ַהַהְרָּגָׁשה. ַהֹּכל ִנְרֶאה ֻמָּכר, ּוְבָכל ֹזאת ְקָצת 

ַאֶחֶרת. ֵיׁש אֹוָתן ִהְתַלְּבֻטּיֹות ְּבַיַחס ַלּמֹוָרה ּוְלַיְלֵדי ַהִּכָּתה. ֵיׁש ִלי ְּתחּוׁשֹות ֶׁשל 

ָחה, ֲאָבל ַּגם ְקָצת ֶׁשל ַּפַחד. ַהַּפַחד עֹוֵבר ִלי ְּכֶׁשֲאִני ּפֹוֶגֶׁשת ׁשּוב ֶאת ַהְּיָלִדים ִׂשְמ 

  ְוֶאת ַהּמֹוָרה. ָאז ֶזה א נֹוָרא!

  

  ?   הוא שירהאם הקטע 

   נמקו את תשובתכם.

  

  משימות

  

  .בשירהמופיעות חמש שאלות העתיקו   . 1

  

  .בשירהמופיעים שני רגשות א. ציינו   .2

  .בקטעהמופיעים  שני רגשותב. ציינו    

  

  ? ִמְׁשָאָלהא. מהי   .3

  ב.  האם מופיעות משאלות בשיר?  

  שהייתם מוסיפים לשיר. שתי משאלותג. כתבו   

  

  ."ֵּבית ֵסֶפרמילון את הפירוש של המילה "העתיקו מה     א.  .4

  ? ֵּבית ֵסֶפרמה הפירוש שלכם למילה   ב.

  בעיניי...  הוא בית הספרך: התחילו את תשובתכם כ  

  

בבוקר היום הראשון לשנת  ראשכםכתבו חמש שאלות שעלו ב  .5

  הלימודים. 
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  מאפיינים של שיר
בכל שיר קיים שילוב בין התוכן לבין המבנה החיצוני והאמצעים 

  הספרותיים (האמנותיים). 

 יש קשר בין המבנה החיצוני של השיר לבין תוכנו. :ִמְבֶנה ִחיצוִֹני  א.

לעתים השורות קצרות, לעתים הן ארוכות; לעתים השיר מחולק 

לבתים, ובכל בית יש מספר קבוע של שורות, ולעתים מספר השורות 

  שונה. לסגנונות השונים יש חשיבות. 

אחד המאפיינים של שירים הוא חרוזים. חרוזים הם מילים   : ֲחִריָזה  ב.

מילים  כל שתי שנגמרות באותו הצליל או בצלילים דומים.

תנועה זהה, יוצרות חריזה. החריזה בהמסתיימות בשתי אותיות זהות ו

מסתיימות  2ושורה  1שורה  ,מעניקה לקורא צליל נעים לאוזן. לדוגמה

, ָרה(שעב ָרהמסתיימות בצליל  7-3שורות  ,)ֶרת, אחֶרת(חוז ֶרתבצליל 

  ). ָרה, מוזַרע, ָרהָק 

ידי האמצעים הספרותיים אפשר להביע -על: ֶאְמָצִעי ִסְפרּוִתי (ָאָּמנּוִתי)  ג.

  רעיון. 

', כידי האות -או על ְּכמוֹ ידי המילה -אפשר לזהות דימוי על   ִּדּמּוי:

  צב. ְּכמוֹ אילה, אטי ּכְ הנצמדת למדומה. מהיר 

: אנו משנים משמעות של מילה או של ָלׁשוֹן ִציּוִרית, ֵמָטפוָֹרה, ַהְׁשָאָלה

 אחרת, יורית למשמעותביטוי ומרחיבים אותה בצורה צ

= התגאה (הוא לא ביצע  ָהַאף ֶאת ֵהִריםלדוגמה,  ייחודית.

  בפועל הרמה של אף.)

אנו מייחסים תכונה או פעולה של בן אדם לצמח, לדומם או   ַהֲאָנָׁשה: 

הכיסא התחנן לי "תודה",  העץ לחש לדוגמה, לבעל חיים.

  שאשב עליו.

  או על מבנה של משפט. : חוזרים על מילים או על שורשֲחָזָרה

  : מילים שיש להן משמעות דומה.ִמִּלים ִנְרָּדפוֹת

  : מילים שיש להן משמעות הפוכה.ִמִּלים ְמנָֻגּדוֹת

  : שאלות שהתשובה עליהן ידועה.וֹתְׁשֵאלוֹת ְרטוִֹרּי

  לסימני השאלה ולסימני הקריאה יש משמעויות שונות. :ִסיָמֵני ִּפסּוק   ד.

 ,הראשון הוא שאלה "לא""לא?" לבין "לא!". ה למשל, יש הבדל בין  

  והשני מציג עובדה. 
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  ּדוֹר-ֶּבן ָיהְת ּדַ /  ַלְּסָתו ַהַּקִיץ ֵּבין
  

   - ֵּבין ַהַּקִיץ ַלְּסָתו 
  ֹחֶדׁש ִּתְׁשֵרי 

  אַהב ִעם ָּכל ֶׁשּנֹ 
  ְּבֹחֶדׁש ִּתְׁשֵרי. 
  ַּתּפּוַח ִּבְדַבׁש 

  ְוַתּפּוַח ַעל ֶּדֶגל 
  ים. ַלַחּגִ ּוֶבֶגד ָחָדׁש 

  ִּכי ָידּוַע ֲהֵרי 
  ֶׁשֹחֶדׁש ִּתְׁשֵרי 
  ד ֲחִגיִגי. וֹ ַזהּו ֹחֶדׁש ְמא

  
   - ֵּבין ַהַּקִיץ ַלְּסָתו 

  ֹחֶדׁש ִּתְׁשֵרי 
  אַהבִעם ָּכל ֶׁשּנֹ 

  ְּבֹחֶדׁש ִּתְׁשֵרי. 
  ָחָצב ֶׁשל ִּתְׁשֵרי, 
  ָׁשָרב ֶׁשל ִּתְׁשֵרי 

 .ְויֹוֶרה ֶׁשַּמְרִטיב ֶאת ַהְּסָכ  
  ִּכי ָידּוַע ֲהֵרי 

  ֶׁשֹחֶדׁש ַּתְׁשִרי 
  ד ֲהַפְכַּפ. וֹ ַזהּו ֹחֶדׁש ְמא

  
   - ֵּבין ַהַּקִיץ ַלְּסָתו 

  ֹחֶדׁש ִּתְׁשֵרי 
  אַהב ִעם ָּכל ֶׁשּנֹ 

  ְּבֹחֶדׁש ִּתְׁשֵרי. 
  ְּבָרכֹות ֶׁשל ִּתְׁשֵרי, 

  ְסִליחֹות ֶׁשל ִּתְׁשֵרי 
  ּוְבַלַחׁש עֹוָלה ַּבָּקָׁשה. 

  ּוַע ֲהֵרי ִּכי ָיד
  ֶׁשְּבֹחֶדׁש ִּתְׁשֵרי 

  ַמְתִחיָלה ִלי ָׁשָנה ֲחָדָׁשה.
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  "............טֹוָבהטֹוָבהטֹוָבהטֹוָבהָׁשָנה ָׁשָנה ָׁשָנה ָׁשָנה     ָעֵלינּוָעֵלינּוָעֵלינּוָעֵלינּו    ׁשׁשׁשׁשָאִבינּו ַמְלֵּכנּו, ַחּדֵ ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו, ַחּדֵ ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו, ַחּדֵ ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו, ַחּדֵ "

  )(מתוך המחזור לראש השנה               

  

  משימות

  

  מי הם חגי תשרי?  .1

  

  התאימו לכל שורה את החג המתאים.  .2

   ֶּדֶגל ַעל ּפּוחַ ַּת      ִּתְׁשֵרי ֶׁשל ְסִליחוֹת   

  ַהְּסָכ ֶאת ֶׁשַּמְרִטיב יוֶֹרה       ִּבְדַבׁש ַּתּפּוחַ   

  

תשריתו שמו של חודש תשרי לקוח מהשפה האכדית: מהמילה   .3

המציאו לחודש תשרי שם אחר שמתאים לאופיו לפי  ,שפירושה התחלה

  השיר. 

  

כיצד מתואר מזג האוויר בחודש זה? הביאו שלוש הוכחות שונות   .4

  .שירמה

  

  השלימו את הקטע במילים מתוך מחסן המילים.  .5

  __.  ִנְקָרא ַּבָּׁשָנה ָהַאֲחרוֹן ַהֶּגֶׁשם ְוִאּלּו ,יוֶֹרה ִנְקָרא ָהִראׁשוֹן ַהֶּגֶׁשם

 אוֹ __  ִנְקָרא ַחָּלׁש ֶּגֶׁשם ְוִאּלּו, __ אוֹ __  ִנְקָרִאים דוֹ ְמא ֲחָזִקים ְּגָׁשִמים

  __. ְקָרִאיםנִ  ַהְּגָׁשִמים ָּכל__. 

  ַזְרִזיף/  ָמָטר/  ַמְלקוֹׁש/  ַעףזַ  יְׁשמֵ ּגִ /  ִטְפטּוף/  ַמּבּול: ליםימ מחסן   

  

וכתבו להם  ,המוכרים לכם פחות ,ילדה מהכיתהבבחרו בילד או   .6

כדי שכל ילד יקבל  ,(הודיעו למורה למי אתם כותבים כרטיס ברכה

  רכה.)כרטיס ב
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  2000 ְנִציְקלוֶֹּפְדַיתאֶ  ִמּתוֹ/  ַהָּׁשָנה-ֹראׁש

 עִנְקּבַ  יֹוֵתר ְמֻאָחר. ַהְּׁשִביִעי ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ַהּיֹום הּוא ַהָּׁשָנה- ֹראׁש, ַהּתֹוָרה ְלִפי

, ֹחֶדׁש ֹראׁש ָּכל חֹוְגִגים ָהיּו "ַהַּתנַ  ִּביֵמי. יְׁשֵר ִּת  ֹחֶדׁש ְּבֹראׁש ָיחּול ַהָּׁשָנה ֶׁשֹראׁש

, ַהַחִגים ֶיֶתר. ֹחֶדׁש ְּבֹראׁש ֶהָחל ַהָּיִחיד ַהַחג הּוא ַהָּׁשָנה-ֹראׁש םַּכּיוֹ  ְוִאּלּו

-ֹראׁש ֶׁשֶאת ְלָכ ַהִּסָּבה ַּגם זוֹ . ַהֹחֶדׁש ְּבַמֲהלַ  יםגִ חוֹ נְ , יםְוַהְּלֻאִּמּיִ  יםַהַחְקָלִאּיִ 

: ִיְׂשָרֵאל-ְּבֶאֶרץ ַּגם ִאם ִּכי, ִּבְלַבד ָלָאֶרץ ְּבחּוץ א ִייםיֹומַ  ְּבֶמֶׁש חֹוְגִגים ַהָּׁשָנה

  . ַהָּיֵרחַ  דמֹולַ  ְּבִזהּוי ָטעּות ֶׁשָּתחּול ַהֲחָׁשׁש ֶאת ִלְמֹנעַ  ְּכֵדי

 ָחְדֵׁשי ַאֲחֵרי ַהַחְקָלִאית ָהעֹוָנה ֶׁשתִמְתַחֶּד  ֶׁשּבוֹ , ַּבְּסָתו ַמְתִחיָלה ָהִעְבִרית ַהָּׁשָנה

. ָּכ ַעל ֵמִעיד ַּבָּׁשָנה ָהִראׁשֹון ַהֹחֶדׁש ֶׁשל מוֹ ְׁש  ַּגם. ָקֵמל ַהֹּכל ֶׁשָּבֶהם ַהַּקִיץ

 ַהְתָחַלת ַרק זוֹ  ֵאין ַּבַּיֲהדּות אּוָלם. ַהְתָחָלה ְּבַבְבִלית ֵּפרּוׁשוֹ , ִּתְׁשֵרי אוֹ , תשריתו

 ֶׁשל ֶּנֶפׁשהַ  ְּבֶחְׁשּבֹון וֹ ֲחִׁשיבּות רִעַּק  – ַהָּׁשָנה-ֹראׁש ַהַחג ִנְקָרא ְּבִמְקֶרה ְוא, ַהָּׁשָנה

  . ָאָדם ָּכל

 ֶׁשּבוֹ  ַהּיֹום ֶזה": ְּתרּוָעה רֹוןִזכְ , "ַּבּׁשֹוָפר ַהְּתִקיָעה ֹזאת ְלַסֵּמל נֹוֲעָדה ,ַהֶּיֶתר ֵּבין

 ַהָּכבֹוד ינֵ ּוּנּגִ ִמ  ִהיא ְּבׁשֹוָפר ַהְּתִקיָעה. אֹוָתם ּופֹוֵקד ַהִּנְבָרִאים ֶאת ֱאִהים זֹוֵכר

  .עֹוָלם ְּבבֹוֵרא ְוַכָּמה ַּכָּמה ַאַחת ַעל – ָוָדם ָּבָׂשר ְּבֶמֶל ֶׁשּנֹוֲהִגים

 ַהַחג ֶׁשל ֶזה ֹאִפי .ָהָאָדם ְּבֵני ָּכל ִנְׁשָּפִטים ֶׁשּבוֹ , ַהִּדין ְליֹום ֶנְחָׁשב ַהָּׁשָנה- ֹראׁש

 ׁשֹוִנים ֶׁשָהיּו, ַּבָּקְרָּבנֹות ֵחדיַ ִהְת  ֵכן- ְוִלְפֵני, ָהַאֲחרֹונֹות ַהָּׁשִנים ְּבַאְלֵפי ִהְתַּגֵּבׁש

, ַּכִּנְרֶאה, ָהָיה ַהָּׁשָנה-ֹראׁש ֹזאת ִעם. ֶהֳחָדִׁשים ְוָראֵׁשי ָהְרָגִלים ׁשוֹ ְׁשל ֶׁשל ֵמֵאֶּלה

 ְוֵיׁש ,ְוַהֵּמִתים ַהַחִּיים ֵסֶפר ֶנְחַּתם ֶׁשּבוֹ , ַהִּכּפּוִרים ְליֹום ְמִכיָנה ַהְקָּדָמה ֵמֵעין

 ֵדיִמּמֹועֲ  – ַהֻּסּכֹות ַחג ָקֵרב ִּכי ְלַהְזִּכיר נֹוֲעָדה ׁשֹוָפרּבְ  ַהְּתִקיָעה ִּכי ַהְּסבּוִרים

  .ָלֶרֶגל ָהֲעִלָּיה

 ּוְמַבְּקִרים, ַחג ִּבְגֵדי לֹוְבִׁשים, ֵהיֵטב אֹוְכִלים: ִׂשְמָחה ֻּכּלוֹ  ַהָּׁשָנה-ֹראׁש ַּכּיֹום

 ְּבֶקֶרב ֹזאת ִעם. ַהִּכּפּוִרים יֹום ֶׁשל וֹ תְלֶחְלקָ  ֻּכּלוֹ  ָעַבר ַהִּדין יֹום .ּוְקרֹוִבים ֲחֵבִרים

 ְׁשִמיַעת" ּבֹוֶלֶטת ּוָבֶהן, ֲאַחדֹות ֲחׁשּובֹות ִמְצוֹות ְמַקְּיִמים ַהָּדִתי ַהִּצּבּור

  ". ַהּׁשֹוָפר

; ֲאֻרּכֹות" ְיָבבֹות" :ַהּׁשֹוָפר ִמן ְלָהִפיק ֵיׁש קֹולֹות לּויאֵ  ִוּכּוחַ  ִהְתַנֵהל ֶקֶדם ִּביֵמי

"; ֶזהלָ  ֶזה מּוִכיןְס  ְקָצִרים קֹולֹות ,ּוְמקֹוֵנן ּבֹוֶכה ְּכָאָדם" – ֶּבִכי ֵעיןְּכמֵ  קֹולֹות

5 
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 ׁשוֹ ָׁשל ַהּׁשֹוָפר קֹול ֶאת ְלַהְׁשִמיעַ  ֶׁשֵּיׁש ָידּועַ  ָהָיה .כֹותּׁשָ ְממֻ " תיחוֹ נִ ּגְ " ְואּוַלי

 ׁשוֹ ָׁשל: ְּקִהּלֹותהַ  ָּכל ֵגיִמְנהֲ  ֶאת ְלָצֵרף ֶהְחִליטּו – ַהָּסֵפק ּוִבְגַלל, ְּפָעִמים

 יּוְׁשֵּת  ְיָבָבה: ׁשֹוִנים יםִׁשּלּובִ  ְוַגם", תיחוֹ נִ ּגְ " ׁשוֹ ָׁשלוְ " ְּבִכּיֹות" ׁשוֹ ָׁשל", ְיָבבֹות"

  . ָהְלָאה ְוֵכן, ְּבִכּיֹות

 ְמַחֵּיב ַהְּתִקיעֹות ְוֵסֶדר, ּוְתרּוָעה ְׁשָבִרים, ְּתִקיָעה קֹוְרִאים ֵאֶּלה ְלקֹולֹות

 ָּכל ָס ָּכ ִמּׁשּום. ְוַאֲחֶריהָ  ְׁשִליִׁשָּיה ָּכל ִלְפֵני ֶכתּׁשֶ ְממֻ  ְּתִקיָעה ְלַהְׁשִמיעַ 

  .ְּכָׁשָעה ְוִנְמָׁש, ְלֵמָאה ַמִּגיעַ  ַהְּתִקיעֹות

 ֶאת ִסְמִלי ְּבֹאֶפן ְלַנֵער נֹוֲהִגים יםָּדִתּיִ  ְיהּוִדים": ַּתְׁשִלי" ִנְקָרא ַאֵחר ִמְנָהג

 ַהָּים ְלַיד ֹזאת עֹוִׂשים ֵהם. ֶׁשִהְסַּתְּיָמה ַּבָּׁשָנה ָּבֶהם ֶׁשָּדְבקּו וֹונֹותעֲ הָ  ִמן ִּבְגֵדיֶהם

 ֶאת אוֹ  ַהָּים ֶאת רֹוִאים ֶׁשִּמֶּמּנּו ַּגג ֵמַעל אוֹ  ַהר ֹראׁש ַעל ְלָפחֹות אוֹ , ָנָהר ְלַיד אוֹ 

  .ַהָּנָהר

  

  משימות

  

  . ַהְּׁשִביִעי ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ֹוםַהּי הּוא ַהָּׁשָנה-ֹראׁש, ַהּתֹוָרה ְלִפי    .1

  החודש הראשון בתקופת המקרא היה חודש ניסן. מדוע, לדעתכם?

  

  ?יםכיפורהלו מנהגים יש ביום יא  א.    . 2

  מה הם סוגי התקיעות בשופר? תארו כיצד נשמעת כל תקיעה.  ב.  

  

  .ָלֶרֶגל ָהֲעִלָּיה ֵדיִמּמֹועֲ  – ַהֻּסּכֹות ַחג  .3

  עים מה הם שלושת הרגלים?האם אתם יוד  

  ַהְיַדְעֶּתם?  

יֹום, ֵּפרּוָׁשה ַאַחת ֶמַהַּגַּפִים -ֶׁשָאנּו ִמְׁשַּתְּמִׁשים ָּבּה ְּבַחֵּיי ַהּיֹום ֶרֶגלַהִּמָּלה 

 . ְלֻעַּמת ֹזאת ַהִּמָּלהְנֵקָבה ַהַּתְחּתֹונֹות ֶׁשְּבגּוֵפנּו. ַהִּמָּלה ַהּזֹו ִהיא ְּבצּוַרת

עּות ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ִמְּׁשלֹוֶׁשת ַהַחִּגים ֶׁשָּבֶהם עֹוִלים ִלירּוָׁשַלִים, ְּבַמְׁשמָ  ֶרֶגל

 ְמֻקָּבל לֹוַמר ֶאת ְׁשֵּתי ַהּצּורֹות:.ְלִפיָכ ְנֵקָבהאֹו ְּבצּוַרת  ָזָכרִהיא ְּבצּוַרת 

  .ָהְרָגִלים ְׁשלוֶֹׁשת אוֹ  ָהְרָגִלים ְׁשלוֹׁש

30 

35 
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 ֶאָחד ַעל ַּבִּכָּתה לֹוְמִדים ֶׁשַאֶּתם ַּפַעם לְּבכָ . מלאו אותה ַטְבָלה ִלְפֵניֶכם  .4

  .ִּתְׁשֵרי יֵמַחּגֵ 

+  ֻסּכֹות  ַהִּכּפּוִרים יֹום  ַהָּׁשָנה ֹראׁש  ַהַחג

  ֲעֶצֶרת ְׁשִמיִני

  ּתֹוָרה ִׂשְמַחת

 ֵׁשמֹות

  ְלַחג נֹוָסִפים

  ְּתׁשּוָבה ְיֵמי ֲעֶׂשֶרת

  "ְלָעׂשֹור ַּכֵּסה ֵּבין"

    

 ַהִּסָּבה

 ֶאת יםֶׁשחֹוְגגִ 

   ַהַחג

  

 ַהָּפסּוק(

 אוֹ  יַהִּמְקָרִא 

 ַּבִּמִּלים

  )ֶׁשָּלֶכם

 ְּתִחַּלת: ֻּדְגָמה

 ַהָּׁשָנה

 יֹום, ֲחָדָׁשההַ 

 ְּבִריַאת

 ָהעֹוָלם

  ְוָהָאָדם

      

, ְּתִפּלֹות

 ְסָמִלים

 ּוִמְנָהִגים

  ַּבַחג ְמֻקָּבִלים

        

 ַהָּמֹסֶרת

 ַהְּפָרִטית

  ַּבַחג ְּבֵביְתֶכם
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  ..." (במדבר, ט"ו, כ"ו)םםםםכָ כָ כָ כָ ְּבתוֹ ְּבתוֹ ְּבתוֹ ְּבתוֹ     ַהָּגרַהָּגרַהָּגרַהָּגר    ְוַלֵּגרְוַלֵּגרְוַלֵּגרְוַלֵּגר    ִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאל    ְּבֵניְּבֵניְּבֵניְּבֵני    תתתתדַ דַ דַ דַ עֲ עֲ עֲ עֲ     ְלָכלְלָכלְלָכלְלָכל    ְוִנְסַלחְוִנְסַלחְוִנְסַלחְוִנְסַלח"

"ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶזה ְּכֹגֶדל ַחְסֶּדְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶזה ְּכֹגֶדל ַחְסֶּדְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶזה ְּכֹגֶדל ַחְסֶּד(במדבר, י"ד, י"ט)...ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶזה ְּכֹגֶדל ַחְסֶּד "  

  

  רטֶ ְּפ לֵ ְק  ִיְצָחק/  ְסִליָחה
  

  

  ְסִליָחה ָחֵבר, ְסִליָחה

  היָר ִה ָּפַגְעִּתי ְּב ִעם ִטְּפׁשֹות יְ 

  ָאָדם ִלְפָעִמים ִנְכָׁשל-ןַהּבֶ 

  ַרק ֱאִהים הּוא ָּתִמיד ֵמַעל

 

  ַאל ִּתְׁשַּכח

  ַאָּתה ָיָקר ִלי ְּכמֹו ָאח

  ַלחַלח ִלי, ָאָּנא ְס ָאָּנא ְס 

 

  ְסִליָחה ָחֵבר, ְסִליָחה

  ָנַהְגִּתי ְּב א ַּכּׁשּוָרה

  ת ְּכמֹו ְלָכל ֶאָחדוֹ ׁשלְ ֵיׁש ִלי חֻ 

  דּבָ כֻ א ְמ ז ִהְתַנְּצלּות ִהיא מֹוצָ ָא

 

  ַאל ִּתְׁשַּכח

  ַאָּתה ָיָקר ִלי ְּכמֹו ָאח

  ַלחַלח ִלי, ָאָּנא ְס ָאָּנא ְס 
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  משימות

  

  .ת"ירּוִה "יְ את פירוש המילה מהמילון העתיקו א.       . 1

  תנו דוגמה למישהו שהתנהג ביהירות כלפיכם.  ב.

  

   .שורשה אותומילים מה את מרב כתבו ? ְסִליָחההמילה  שורש ומה  .2

  

  אדם נכשל.לעתים כתבו שלוש דוגמות לכך ש  .3

  

  איך מתנצלים באופן מכובד?  .4

  

  ?די בהתנצלותל מנת לבקש סליחה עהאם   .5

  

  פה? נמקו את תשובתכם.- בכתב או בעל :כיצד עדיף להתנצל  .6

  

  "חשוב לדעת להתנצל, אך חשוב גם שיקבלו את התנצלותי."   .7

  מרה זו?האם אתם מסכימים עם א

  

כיצד תוכלו להפוך  ?לכםיש לו חולשות יאכן, לכל אדם יש חולשות. א  .8

  חולשות אלה לחוזק?

  

 ֵאֶּלה. ַהִּכּפּוִרים ְליֹום ַהָּׁשָנה ֹראׁש ֵּבין ַהִּנְסָּפִרים ַהָּיִמים ֵהם ְּתׁשּוָבה ְיֵמי ֲעֶׂשֶרת

  .ֱאלּול ְּבֹחֶדׁש עֹוד ֶׁשִהְתִחיל ֹותַהְּסִליח ֹחֶדׁש ֶאת ֶׁשחֹוְתִמים ָהַאֲחרֹוִנים ַהָּיִמים

א ִאם ַּגם, ָּפַגְענּו ִאם, ָטִעינּו ִאם, ְסִליָחה לֹוַמר ָחׁשּוב ַהָּׁשָנה ָּכל ְּבֶמֶׁש .ִּבְמֻכָּון 

, ַהחֹוֶלֶפת ַהָּׁשָנה ָּכל ַעל ַלֲחֹׁשב ָלנּו ֶׁשְּמַאְפֵׁשר ְמיָֻחד ְזַמן הּוא ַהִּכּפּוִרים יֹום

 יֹום ְלַׁשֵּמר. ֶזהּו רֹוִצים ֶׁשֲאַנְחנּו ַהְּדָבִרים ַעל ְוַגם ְלַתֵּקן, ֶׁשִּבְרצֹוֵננּו ָמה לעַ  ַלֲחֹׁשב

  ...ָחָדׁש ַּדף ִלְפִתיַחת ֶׁשְּמֹיָעד
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  ב)"ג, מ"כ(ויקרא  ..."ַּבֻּסֹּכת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמיםַּבֻּסֹּכת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמיםַּבֻּסֹּכת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמיםַּבֻּסֹּכת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים"

  

  ָנאוֹר ֵלָאה/  ַוֲעצּוָבה ַּבְיָׁשִנית ַּבֲעָרָבה ַמֲעֶׂשה

 ָיְדָעה ִהיא. ַּבְּסִביָבה ָהֵעִצים ְּבָכל ֶׁשִּקְּנָאה ַוֲעצּוָבה ַּבְיָׁשִנית ַּבֲעָרָבה ַמֲעֶׂשה

 ָמה ָאז, טֹוב. ְמַקְּנִאים ְּכֶׁשָּתִמיד ָנִעים- א ְונֹוָרא נֹוָרָאה, ִמָּדה זוֹ  ֶׁשִּקְנָאה

  .ַדְעֶּתםיְ  ַרק ִאם ַאֶּתם ִלי ִאְמרּו? ֶׁשָּכֹזאת ִקְנָאה ִעם ַלֲעׂשֹות

 ְוַצֶּמֶרת ְמִניָפה – ָעֶלה ָּכל, ֶנְהָּדר, ָיֶפה, ָזקּוף, ָּגבֹוּהַ . ָּתָמר ֵעץ ָצַמח ָיָדּה-ַעל ַמָּמׁש

 לּוָלִבים, ְטִעיִמים ָּכ-ָּכל, ְוחּוִמים ְקַטִּנים, ֶנְהָּדִרים ְּתָמִרים ִצַּמח הּוא. ָיָפה

 הּוא ַּגם, ָהָדר ֵעץ ָצַמח ַהָּתָמר ַיד-ַעל. קֹוְטִפים ָּבִאים ַרק, ּוְזקּוִפים ַּדִּקים, ָיִפים

 ְּבָכל ִמְּזַמן ָהָיה א ָּכֶזה ִניחֹוחַ , ְוָנִאים ֲהדּוִרים, ִנְפָלִאים ֶאְתרֹוִגים. ֶנְהָּדר

 ֵעִצים ְועֹוד. ַמְקִסים ֵריחַ  ְסִביָבּה ִפיָצהֶׁשהֵ  יםֲהַדִּס  תַר דֵ ְׂש  ַּגם ָׁשם ָהְיָתה. ַהֻּבְסָּתן

 ִאם. ִמיִנים ִמיֵני ִמָּכל ּוְקַטִּנים ְּגדֹוִלים, ּוְמֻׁשִּנים ׁשֹוִנים, ְוַדִּקים ָעִבים, ֻרִּקיםיְ 

 ִהיא. ֲעצּוָבה ָּכ-ָּכל ָהֲעָרָבה ָהְיָתה. ֶאְפָׁשר- ִאי. ֶאְגֹמר א ָמָחר ַעד ֶאְסֹּפר

 ָקָטן ֶׁשִּיְהֶיה ִלי תּפַ כְ ִא  א. ָלִדיםּיְ לַ  ַמָּתָנה ְמָגִדים ְּפִרי ִלי ָהָיה ִאּלּו: ָחְׁשָבה

. ִלי אֹוי: "ִלְבּכֹות ָלהיְתִח ְוִה  ִהְצַטֲעָרה ִהיא. דחָ אֶ  ְלֶיֶלד ְלָפחֹות ֶׁשַּיְסִּפיק. ִּבְמיָֻחד

  ?"ְּבֻסּכֹות ָלִדיםּיְ לַ  ֶאֵּתן ָמה

 ִּתְבִּכי ַאל: "רְוָאמַ , ְּכָנַפִים קְוָספַ  ְוָצַחק ָׁשַמע. ַּבָּׁשַמִים ִציםעֵ הָ  ַמְלאַ  ֹזאת ָׁשַמע

 ַהְּדָמעֹות ֶאת ִחיְמ . ֲחׁשּוָבה ִמָּדה ֵּכן ַּגם ִהיא ַהְּצִניעּות. טֹוָבה ַאְּת  יְּבֵעינַ , ֲעָרָבה

  .ַהִּמיִנים ַאְרַּבַעת ֵּבין ִּתְהִיי ְּת אַ  ְּבֻסּכֹות, ַהְּקַטִּנים יִ לַ עֲ לְ עַ מֵ 

 ְוֶאְתרֹוג ַוֲהַדס לּוָלב ִעם, ַהָּנאָוה ַהֻּסָּכה זְּבֶמְרּכַ , הָּק רֻ ַהּיְ , ַהָּיָפה ַּבֻּסָּכה, ּוֵמָאז

  .ָבהָר עֲ  ֲעַנף ַּגם ָׂשִמים – ְמיָֻחס

  

5 

10 

15 
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  משימות

  כיצד הערבה מתוארת לאורך הקטע כולו?  . 1

  

מדוע הערבה מקנאה בעצים ובשיחים שסביבה? מה הייתם מציעים לה   .2

  קנאה זו?כדי להתגבר על לעשות 

  

  ?"לקנא למישהו" לבין "ישהולקנא במ"מה ההבדל בין   .3

  

  ?הואלמי הכוונה במאזכר  6בשורה   .4

  

  מהו בוסתן?  .5

  שיחים ופרחים  ב.      רותיעצים עם פ  א.

  שדרת עצים  ד.  גן שיש בו עצים ושיחים  ג.

  

ְוַעְרֵבי ְוַעְרֵבי ְוַעְרֵבי ְוַעְרֵבי     , ַוֲעַנף ֵעץ ָעֹבת, ַוֲעַנף ֵעץ ָעֹבת, ַוֲעַנף ֵעץ ָעֹבת, ַוֲעַנף ֵעץ ָעֹבתְּתָמִריםְּתָמִריםְּתָמִריםְּתָמִריםְּפִרי ֵעץ ָהָדר, ַּכּפֹות ְּפִרי ֵעץ ָהָדר, ַּכּפֹות ְּפִרי ֵעץ ָהָדר, ַּכּפֹות ְּפִרי ֵעץ ָהָדר, ַּכּפֹות     ָהִראׁשֹוןָהִראׁשֹוןָהִראׁשֹוןָהִראׁשֹוןּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום "

  )ויקרא, כ"ג, מ'(" .ַחל..ַחל..ַחל..ַחל..נָ נָ נָ נָ 

  

  ?ְמָגִדים ְּפִרימהו   .6

  אפשר לאכול-פרי שאי .ג  פרי קטן ב.    פרי מתוק וטעיםא. 

  

  מילים מתחרזות. העתיקו כמה מהן. נןבסיפור שקראתם יש  . 7

החריזה מעניקה לסיפור קצב, זרימה. נסו לקרוא את הסיפור בהדגשת   

כך שבסוף השורות יהיו  החריזה. נסו לכתוב את הסיפור בצורת שיר,

  מילים מתחרזות.

  

ידי מישהו חיצוני לסיפור -מוכיח שהמעשה מסופר עלההעתיקו משפט   .8

  (מספר).
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  הם ארבעת המינים? ימ  .9

  

  ומדוע הוא מבטיח לה מקום בין "ארבעת המינים"? מי עוזר לערבה  .10

  

  ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים  .11

  

 ְמַסְּמִלים ֵהם ְוַיְחָּדו, ְמיָֻחדֹות ִּבְתכּונֹות ְמֻאְפָין יםַהִּמינִ -ֵמַאְרַּבַעת ֶאָחד ָּכל

, ַהֹּׁשָרִׁשים אֹוָתםת אֶ  ָלֶהם ֶׁשֵּיׁש ַהְיהּוִדי, ָהַעם ָּכל ֶאת, ִיְׂשָרֵאל-ַעם ָּכל ֶאת

ְּבַמהּוָתם ִמֶּזה ֶזה ׁשֹוִנים ֵהם ַא ֵמַאְרַּבַעתד חָ אֶ  ְלָכל .ַחֵּייֶהם ּוְבֶדֶר 

 ְמַיֵּצג ַהַּטַעם. ִסְמִלִּיים ֵהם ֵאּלּו ְוֵריחַ  ַטַעם. ְוֵריחַ  ַטַעם ֵאין אוֹ  ֵיׁש ַהִּמיִנים

  .טֹוִבים ַמֲעִׂשים ְמַיֵּצג ְוָהֵריחַ  ַהּתֹוָרה,  ִלּמּוד ֶאת

     

  .-  או+  סמנו בטבלה

  ערבה  הדס  אתרוג  לולב (תמר)  ציורים

          ריח (מעשים טובים)

          טעם (לימוד תורה)

          משמעות (במילים)

  

  מדוע? יותר?עם מי מארבעת המינים אתם מזדהים   .12

  

  מהי החשיבות בכך שמברכים על ארבעת המינים יחד?  .13

  

חשיבות בבו הם דנים  ,שיח) בין ארבעת המינים- שיח (או רב-כתבו דו  .14

, אך )עימות( טיְק לִ ְפ נְ קוֹ הם יגיעו לששל כל אחד ואחת מהם. ייתכן 

  גיעו לפשרה.שיח י- חשוב שבסופו של הדו



14 

 

  

  :ברי גוף שוניםיאל" ארבעת המינים מדומים ַהִחּנּו ֵסֶפרב"  .15

את הפתרון ליד שמותיהם  . ציירוהללו הגוף איברילפניכם רמזים על   

  של ארבעת המינים בטבלה שלמעלה.

  לעמוד ישר. אפשר- את הלולב: בלעדיו איאיבר הגוף שמייצג 

  איבר הגוף שמייצג את האתרוג: הוא פועם ואוהב.

איבר הגוף שמייצג את ההדס: פותחים אותן בבוקר וסוגרים 

  אותן בלילה.

  איבר הגוף שמייצג את הערבה: משנות צורה עם החיוך.

  

מדרש הטעם את  :איזה מדרש על ארבעת המינים העדפתם  א.  16

  ?מדרש איברי הגוףאת או  והריח

  של המדרשים דומה או שונה? נמקו את תשובתכם. האם המסר  ב.
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  ַאְטַלס ְיהּוָדה/  אוֵֹהב ֶׁשֲאִני ֵריחוֹת

  

  

  :אֹוֵהב ֶׁשֲאִני ֵריחֹות

  ֻמְקָּדם ְּכֶׁשָּקִמים, ֹּבֶקר ֶׁשל ֵריחַ 

  ,ִנְרָּדם ֶׁשֲאִני ִלְפֵני ַהַּכר ְוֵריחַ 

  ַהִּקיר ַעל ָטִרי ֶצַבע

  ,ַּבִּסיר ִּתיָרס ֶׁשל ֵריחַ וְ 

  סּוחַ ּכָ  ֶּדֶׁשא ֶׁשל ֵריחַ 

  ַהִּגּלּוחַ  ַאֲחֵרי ְוַאָּבא

  ְוָעָׁשן ָעִלים ֶׁשל ְמדּוָרה

  ,ָיָׁשן ֵסֶפר ֶׁשל ְוֵריחַ 

  ָזָהב ַּתּפּוחַ  ֶׁשל ְקִלָּפה

  ,ַּבְּסָתו תבוֹ יָ גּו ִעם ְוֵעץ

  ,ֹיֶקרּבְ  ֶׁשעֹוֶלה ַסּבֹון

  .ֶקרַּבּבֹ  ֶלֶחם ֶׁשל ְואֹוטוֹ 

  ַּגְרִעיִנים ֲחנּות ֵריחַ 

  .ִמִּבְפִנים – ָחָדׁש ְואֹוטוֹ 

  ּפּוִרים ֶׁשל חֶאְקּדָ  ֵריחַ 

  ,ֶׁשּיֹוִרים ַאֲחֵרי ֵּתֶכף

  ִלְנׁשֹם ֶׁשֶאְפָׁשר ַהֶּזה ְוָהֵריחַ 

  .ִראׁשֹון ֶּגֶׁשם ֶׁשּיֹוֵרד ַאֲחֵרי

   ַמְנּתּור ֶׁשל ְּפִריָחה ֵריחַ 

  ַּבַּתּנּור עּוָגה ְוֵריחַ 

   – ֵמַהֹּכל ֲהִכיוַ 

  .ּגּור ֶׁשל ֵריחַ 
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 :העוסק באחד מחמשת החושים ִליִרי ִׁשיר או" האוֵֹהב ֶׁשֲאִני ֵריחוֹתהשיר "

  .חוש הריח

  . ֶרֶגׁש אתּטֵ בַ ְּמ הָ  יתִת רּופְ ִס  ִסּוָגה – ייִר לִ  ִׁשיר

  .  ַהְּסִפיָרה ִלְפֵני ַהְּׁשִביִעית ּוַבֵּמָאה ַהִּׁשִּׁשית ַּבֵּמָאה ְּבָיָון ּהָר וֹ קְמ  יתיִר ּלִ הַ  ַהִּׁשיָרה

 ֶאת ִריםְמׁשֹוְר  ִלּוּו ֶׁשְּבֶעְזָרתוֹ  ָקָטן ֶבלנֵ  – ִליָרה – ְנִגיָנה ִּבְכִלי ַהֵּׁשם קֹורְמ 

  .םיהֶ יֵר ִׁש 

  

  משימות

בחר בחוש  ,לדעתכם ,הדובר מספר בשיר על ריחות שהוא אוהב. מדוע  .1

  ייה, מישוש)?עם, שמיעה, ראהאחרים (ט הריח מכל החושים

  ..שיר שורות המספרות על ריחות שגם אתם אוהביםהעתיקו מה  א.    . 2

ציינו  ,ם אוהבים? אם כןכהאם מוזכרים בשיר ריחות שאינ  ב.

  אותם.

  ? ציינו אותם.פעם לא הרחתם-האם מתוארים בשיר ריחות שאף  ג.

ם צליליקו מתחת ל מנו , וסצמדים של חרוזיםמהשיר העתיקו   א.     .3

  ייםשעת – ייםנעלדוגמה:  היוצרים את החריזה. ,הזהים

שתי השורות האחרונות של השיר אינן מתחרזות האם זה   .ב

  במקרה? מה דעתכם על סיום זה?

 שאתם אוהביםנוספים ריחות ציינו הם וב ,הוסיפו לשיר ארבע שורות  .4

  מופיעים בשיר.אינם  אשר

  .ַּתְתָרן –באופן זמני או קבוע נקרא  חוש ריחאין לו אדם ש  .5

  ראייה?אין לו חוש אדם ש אכיצד נקר  

  שמיעה?אין לו חוש אדם ש אכיצד נקר  

  .בהשראת שיר זה, כתבו שיר על טעמים שאתם אוהבים  .6
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  ָמנוֹר הּודאֵ /  ְּבַמּכוֹת ָלָּמה

  

  

  ַהֵּסֶפרְּכֶׁשֲאִני הֹוֵל ְלֵבית 

  , ִלְפָעִמים ֲאִני ּפֹוֵחד

  ִּכי ֲאִני ַאף ַּפַעם א יֹוֵדַע 

  ִלְקַראת ָמה ֲאִני צֹוֵעד.

  ֵיׁש ָּתִמיד ֶאָחד, 

  ָּכל ֶרַגע  ֶׁשְּמַחֵּפׂש

  ָלֲאָבִנים ּוְלחֹול.  ַמָּטָרה

  ֶאָחד  ָּתִמידֵיׁש 

  ֶׁש"ֵמת ָלִׂשים ִלי ֶרֶגל" 

  .ָּגדֹול ִּגּבֹורְוחֹוֵׁשב ֶׁשהּוא 

  

  מֹוִכיַח?  ַאָּתהֶיֶלד, ָמה 

  ְּבַמּכֹות? ַּדְוָקא ָלָּמה

  ָעלּול ָמָחר ִלְבּכֹות.  ַאָּתה ַּגםֶיֶלד, ֶיֶלד, 

  

  ּוַבַהְפָסָקה, ַּבַּכדּוֶרֶגל 

  , רֹוֵעׁש, ּגֹוֵעׁש ַהִּמְׂשָחק

   ַהַּׁשַערַמְצִליַח מּול  ֶׁשאִמי 

  .ֶׁשֵּיׁשְסָתם ּבֹוֵעט ְּבָמה 

  , ְּבֹכחַ  ֶׁשְּמַאֵּיםֵיׁש ָּתִמיד ֶאָחד 

  ַנְפֵנף ְּבִלי ֶהֶרף ְּבֶאְגרֹוף, ְמ 

  נֹוֵתן ָמנֹוַח, ֶׁשאֵיׁש ָּתִמיד ֶאָחד 

  . ִיְרֹּדףהּוא  ִלְבֹרחַ ִאם ִּתְרֶצה 

  

  

 מֹוִכיַח?  ַאָּתהֶיֶלד, ָמה 

  ְּבַמּכֹות? ַּדְוָקא ָלָּמה

  ָעלּול ָמָחר ִלְבּכֹות.  ַאָּתה ַּגםֶיֶלד, ֶיֶלד, 

  

  ֶקט, ִלְפָעִמים ֲאִני ָיכֹול ְּבׁשֶ 

  ְלַהֲחִזיר לֹו ְּבַקלּות,

  ֲעַדִין ֶׁשּטֹובַא זֹוֵכר ֵהיֵטב 

  ! ֵמַאִּלימּותא ָצַמח 

  ֳהַרִיםּצָ ּבַ ְּכֶׁשֲאִני חֹוֵזר ָּכל יֹום 

  ָאז ִנְדֶמה ִלי ֶׁשֲאִני חֹוֵלם

  ּוְׁשַּתִיםַאַחת  אֹוֵכלֲארּוָחה טֹוָבה 

  טֹוב ִלְהיֹות ָּבִריא ְוַגם ָׁשֵלם.

  

  מֹוִכיַח?  ַאָּתהה ֶיֶלד, מָ 

  ְּבַמּכֹות? ַּדְוָקא ָלָּמה

  ָעלּול ָמָחר ִלְבּכֹות.  ַאָּתה ַּגםֶיֶלד, ֶיֶלד, 

  

  ֶיֶלד, ּבֹוא ַּתְקִׁשיב ִלי ֶרַגע

  ַהּיֹום ִנְפַּתחָחָדׁש  ַּדף

  ֶיֶלד, ֶיֶלד, ֵּתן ִלי ָיד ְוַנֲעֶׂשה ָׁשלֹום.
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  משימות

  

  זהו אותם. .וזר על עצמופזמון החמהשיר בנוי משלושה בתים ו  .1

  בכל בית ובית. יודברכתבו למי מכוון הכותב את   

  

  ?תאוֹ כָ ְר מֵ מדוע מופיעה השורה התשיעית בבית הראשון ב  .2

  

הסבירו את הפזמון החוזר. מה ההבדל בין הפזמון החוזר של הבית   .3

   ?הראשון והשני לבין הפזמון של הבית השלישי

  

  .את תשובתכם מזדהים עם השיר? הסבירוהאם אתם   .4

  

  .אלימות פיזיתל העתיקו את כל המילים מהשיר הקשורות  .5

  

מילים נוספות ממשפחתה של  וכתב? ַאִּלימּותהמילה  של שורשה ומה  .6

  מילה זו.

  

ומלאו אותו במילים הקשורות  ,ציירו במחברתכם תרשים כוכב  .7

  .םלוֹ ָׁש ל

  רִוּתּו            ִׁשּתּוף      

  

  ָׁשלֹום             

    

  

  

  . תנּולָ בְ סוֹ ו ַסְבָלנּותמילון את ההגדרות למילים מה העתיקו  .8

   ן?דל ביניהבהה ומה
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, ִהְתַנְּגדּותמצביעה על  ִעּמּותהמילה  לעומת זאת, וָחֵברהוא  ָעִמית  .9

  ?מכךלהסיק אפשר קונפליקט, קושי. איזו מסקנה 

  

  האלימות שהוא סופג? נייןבעמה בוחר לעשות הדובר בשיר   .10

  

ויש ילדים שצופים על  ,הסופגים את המכות ישנם ילדים שמכים, יש  .11

המתרחש מהצד, לעתים מתערבים ולעתים לא. לכל אחד מהצדדים יש 

בו שהייתם מעורבים  ,אחריות. כתבו על מקרה אלימות אחד שחוויתם

דברים היום והאם הייתם עושים  ,כיצד בחרתם לפעול .עדים לואו 

  .אחרת

  

  מדוע? .הדובר בשיר אינו בוחר לבקש עזרה מאדם מבוגר  .12

  

 בריונותאו על  אלימות מילולית בין ילדיםכתבו סיפור עלילה בנושא   .13

  באופן כללי.

  

מות. -לי- להברות: א ַאִּלימּותהזמר שלום חנוך פירק את המילה   .14

, מהי? האם בפירוק המילה הוא מבהיר את הסכנה שחבויה בתופעה זו

  קיימות סכנות נוספות?
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  ַלָּׁשלוֹם ִׁשיר

   יענקל'ה רוטבליטמילים: 

  

  ת ְּתנּו ַלֶּׁשֶמׁש ַלֲעלוֹ 

  ַלֹּבֶקר ְלָהִאיר, 

  ַהַּזָּכה ֶׁשַּבְּתִפּלֹות 

  אֹוָתנּו א ַּתֲחִזיר. 

  

  ִמי ֲאֶׁשר ָּכָבה ֵנרֹו 

  ּוְבָעָפר ִנְטַמן, 

   ֶּבִכי ַמר א ָיִעירוֹ 

  ְלָכאן.  א ַיֲחִזירוֹ 

  

  ִאיׁש אֹוָתנּו א ָיִׁשיב 

  ִמּבֹור ַּתְחִּתית ָאֵפל, 

  ָּכאן א יֹוִעילּו 

  ְמַחת ַהִּנָּצחֹון א ִׂש 

  ְוא ִׁשיֵרי ַהֵּלל. 

  

  ירּו ִׁשיר ַלָּׁשלֹום ָלֵכן ַרק ִׁש 

  ַאל ִּתְלֲחׁשּו ְּתִפָּלה 

  מּוָטב ָּתִׁשירּו ִׁשיר ַלָּׁשלֹום 

  ִּבְצָעָקה ְּגדֹוָלה. 

  ְּתנּו ַלֶּׁשֶמׁש ַלֲחֹדר 

  ִמַּבַעד ַלְּפָרִחים. 

  ַאל ַּתִּביטּו ְלָאחֹור, 

  ְלִכים. ָהִניחּו ַלהוֹ 

  

  ְׂשאּו ֵעיַנִים ְּבִתְקָוה, 

  א ֶּדֶר ַּכָּונֹות 

  ַאֲהָבה ירּו ִׁשיר לָ ִׁש 

  ְוא ַלִּמְלָחמֹות. 

  

   - ַאל ַּתִּגידּו יֹום ָיבֹוא 

  ִביאּו ֶאת ַהּיֹום! הָ 

  ִּכי א ֲחלֹום הּוא 

  ּוְבָכל ַהִּכָּכרֹות 

  ָהִריעּו ַלָּׁשלֹום!

  

  ...ָּׁשלֹוםירּו ִׁשיר לַ ָלֵכן ַרק ִׁש 
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  משימות

  

  מי הם הדוברים בשיר?  . 1

  

וכתבו תשובה  ,בית-ומה לא לעשות? עברו בית ,ציעים לעשותמה הם מַ   .2

  מלאה.

  

-כלקשה מדוע אם כן,  .נדמה כי השלום הוא חלום של כל אדם ואדם  .3

  כך להשיגו?

  

הביאו הוכחה  ?האם הדוברים בשיר חושבים שהשלום הוא חלום  .4

  מהטקסט.

  

  האחריות להביא את השלום?מוטלת  ל מיע  .5

  

צרו כרזה נגד אלימות , והתארגנו בקבוצות (לפחות שלושה ילדים)  .6

ובעד השלום. עבדו בקבוצה יחד בדרכי שלום ובמתן כבוד לדעות 

  השונות.
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  ִּביןָר  ִיְצָחק ֶׁשל ְכרוֹ ְלזִ 

  

 תוֹ רּוׁשֵ  ֶאת ֵהֵחל הּוא. ַמְנִהיג, ְוָׁשֵקט ָצנּועַ  ִאיׁש, יְרּכִ עֶ  ָאָדם ָהָיה ל"ז ִּביןָר  קִיְצחָ 

 ְלַׁשְגִריר ָהַפ, ל"ַצהַ  ֶאת ּוְכֶׁשָעַזב, ל"ְּכַרַמְטּכָ  ָּכ- ַאַחר, ָצָבא ְּכִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ְלַמַען

  . ַהְּבִרית ְּבַאְרצֹות ִיְׂשָרֵאל

  .1995  – 1992ָּׁשִנים בַ ּו 1973 – 1972 ָּׁשִניםּבַ  ִיְׂשָרֵאל ֶמְמֶׁשֶלת ֹראׁש ָהָיה ְלָיִמים

 רְּבִכּכַ  ֶׁשִהְתַקְּיָמה ֶמְרָּכִזית ַּבֲעֶצֶרת ְנאּום ִּביןָר  ָנָׂשא 1995 ְמֶּברְּבנוֹבֵ  ְּבַאְרָּבָעה

 ּוְבַעד ַאִּלימֹות דֶנגֶ  ִלְפֹעל ֵיׁש: "ָּברּור ָהָיה ַהֶּמֶסר. ָאִביב- ְּבֵתל ִיְׂשָרֵאל ַמְלֵכי

  !"ַאִּלימֹותלָ  א, ַלָּׁשלֹום ֵּכן: "ָהְיָתה ָהֲעֶצֶרת תמַ ְס ִס ". ַהָּׁשלֹום

  .ְלַהְגִׁשים ֶׁשֶאְפָׁשר ֲאִמִּתית ְׁשִאיָפה זוֹ  ְוִכי, ָׁשלֹום ַלֲעׂשֹות ֶׁשֶאְפָׁשר ֶהֱאִמין ִּביןָר 

 ִקֵּבל ַהִּׁשיר. "ַלָּׁשלוֹם ִׁשיר" ֶאת ַהָּבָמה ַעל ִּביןָר  ִיְצָחק ָׁשר ָהֶעֶרב ְּבאֹותוֹ 

 ִיְגָאל ִּביֵדי ֶׁשִּנְרַצח ָּכ ַעל הֹוִדיעּו ָּכ-ַאַחר ֹותְמַעּט ְּכֶׁשָּׁשעֹות, ַאֶחֶרת ַמְׁשָמעּות

  .ָעִמיר

  

  . ּובּוָׁשה ְּכֵאב, ַּתְדֵהָמה ֶׁשל ָהיּו ָהעֹוָלם ּוְבַרֲחֵבי ָּבָאֶרץ ִּביןָר  ְלֶרַצח ַהְּתגּובֹות

  .זוֹ  ַּתְדֵהָמה ְלַהִּביעַ  ירוֹ ְּבִׁש  ִהְצִליחַ  ָמנֹור הּודאֵ 
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  ָמנוֹר הּודאֵ /  ִלְהיוֹת ָיכוֹל א ֶזה

  

   ִלְהיֹות, ָיכֹולֶזה א 

   ִלְהיֹות ֶׁשֶּזה ָקָרה. כֹוליָ א, א 

   ִלְהיֹות, ָיכֹולֶזה א 

    ֹזאת ַרק ְׁשמּוָעה ָרָעה

   .ַּבֹחֶׁשֶׁשִהְתַפְּׁשָטה 

    ֹזאת ַרק ְׁשמּוָעה ָרָעה

   ַהָּקֵרב, ָּבֹאֶׁשרה ָאּנְ ַק ְת ִה ׁשֶ 

   ָהעֹוָלה ְּבתֹו ַהֵּלב, ַּבֶּׁשֶמׁש

    ֵּׁשםּוַבֲחלֹום ַהִּמְתּגַ 

    ם, ֶׁשעֹוד נֹוֵׁשם, ֶׁשעֹוד נֹוֵׁשם.ֶׁשעֹוד נֹוׁשֵ 

  

   ד ָאִחיוִמּיַ ד ָאָדם, ִמּיַ  ֶׁשֵּמתּוִמי 

   ָהֱאִהים ַמֲחִזיר לֹו ֶאת ַחָּייו

   ְוָאז ִמְּגבּול ָהֵעֶדן, ִמֶּמְרָחק,

ְוהּוא ִיְצַחק ,הּוא ִיְתּבֹוֵנן, הּוא ְיַחֵּי.  

  

  משימות

  

  לאיזה אושר מתכוון מנור?  . 1

  

  שהחלום של השלום ממשיך להתקיים. ,הוכחה מהטקסטהעתיקו   .2

  

  מה עלה בגורלו של יצחק רבין לאחר מותו לפי השיר?  .3

  

  ?שקיים בשיר משחק המילים ומה  .4
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  ַמֲעִׂשָּיה

  .ּוִפְלִאית ִּדְמיֹוִנית ְּבֶאֶרץ ַהִּמְתַרֵחׁש ִסּפּור ִהיא ַמֲעִׂשָּיה

  :ְמַאְפְיִנים רִמְסּפַ  ַלַּמֲעִׂשָּיה

   ֻמְגָּדִרים ּוָמקוֹם ןְזמַ  ְלא – ֶרַקע �

  ...);ַרּבֹות ָׁשִנים ִלְפֵני, ַאַחת ַּפַעם, ָהָיהה ָהיֹ (   

 ;לוֹׁשָׁש  ַהִּמְסָּפר ֶׁשל רוֹ ּוּכזְ ִא  �

 ;ַהְּדֻמּיֹות ֵּבין ִׂשיחַ - ּדּו �

 ;)ְוַכּדֹוֶמה ַרע מּול טֹוב( ַהְּדֻמּיֹות ֵּבין ִנּגּוִדיּות �

 רמּוסַ  ּמוֹ עִ  ֶׁשֵּיׁש) ָּגלּוי אוֹ  ָסמּוי( ֶמֶסר ַהֲעָבַרת �

  ;)ָלַקח( ַהְׂשֵּכל

, יםִד ּמָ ּגַ , ְּדָרקֹוִנים, ְנִסיִכים, ְנִסיכֹות: ְּכמוֹ , תוֹ ּיִא לְ פִ ּו תמוֹ סּוְק  ְּדֻמּיוֹת �

  .ְועֹוד ְמַדְּברֹות ַחּיֹות, יםלִ רוֹ ְט 

  

 ֶׁשִּלְּקטּו סֹוְפִרים ָהיּו ַא, דֹורלְ  ּוִמּדֹור ֶּפה ַעלּבְ , ֹרב ִּפי-ַעל, ַברעֳ הָ  ַהַּמֲעִׂשָּיה ִסּפּור

, ִריםּגְ  ָהַאִחים ֵהם ֵּביֵניֶהם ַהֻּמָּכִרים. ִּבְסָפִרים אֹוָתן ְוָכְתבּו ֹותַהַּמֲעִׂשּי ֶאת

  .עֹודוָ  סּבַ אַ  ְׁשֹמה, ןסֶ ְר ּדֵ נְ ַא

  

  משימות

  כירים.כתבו שמות של מעשיות מפורסמות שאתם מַ   .1

בחרו במעשייה אחת וכתבו מספר מאפיינים הבאים לידי ביטוי   .2

  שבחרתם.  במעשייה
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  אנדרסן כריסטיאן ַהֵּנס/  ָהֲאפּוָנה ַעל ַהְּנִסיָכה

  .ולדמן ָיֵעל: ִמֶּדִנית ִּתְרְּגָמה

  

 ְנִסיָכה ִלְהיֹות ַחֶּיֶבת ָהְיָתה ַהַּכָּלה אַ , ְלִהְתַחֵּתן ֶׁשָרָצה ָנִסי ַּפַעם ָהָיה ָהֹיה

 ָמָצא א ֲאָבל, ֲאִמִּתית ְנִסיָכה ִלְמֹצא ְּכֵדי ָהעֹוָלם ְּבָכל ׁשֹוֵטט הּוא. ֲאִמִּתית

 ַּפַעם ַאף ֲאָבל, ַרּבֹות ְנִסיכֹות ְּבַדְרּכוֹ  ָּפַגׁש הּוא ָאְמָנם. ָמקֹום ְּבׁשּום ָּכֹזאת ְנִסיָכה

 ָהָיה ֶׁשא ַמֶּׁשהּו ֶאְצָלן ִּגָּלה ְוָתִמיד, ַמָּמׁש ֶׁשל ְנִסיכֹות ָאֵכן ֶׁשֵהן ּוחַ ָּבט ָהָיה א

  . ֲאִמִּתית ְנִסיָכה ָּכ-ָּכל ָרָצה ִּכי, אּכָ ּוְמדֻ  ָעצּוב ַהַּבְיָתה ֵאפֹוא ָחַזר הּוא. ֲאִמִּתי

  

 ַעז ְוֶגֶׁשם, ימּועִ ְר ִה  ִמיםְרעָ , יקּוִר בְ ִה  ְּבָרִקים, נֹוָרָאה סּוָפה ִהְתחֹוְלָלה ֶאָחד ֶעֶרב

ָהַאְרמֹון ַׁשַער ַעל ְּדִפיקֹות ִנְׁשְמעּו ְלֶפַתע! ְזָוָעה ַמָּמׁש, ַאְרָצה ִנַּת ,ַהָּזָקן ְוַהֶּמֶל 

ּוְלִהָּׁשֵאר ָלַאְרמֹון ְלִהָּכֵנס ּוִבְּקָׁשה ְנִסיָכה ָעְמָדה ַּבחּוץ. ַהַּׁשַער ֶאת ִלְפֹּתחַ  ָהַל 

 ַעל ָּגְלׁשּו ַהַּמִים. ..ּוַבֶּגֶׁשם ַּבּסּוָפה ִנְרֲאָתה ִהיא ֵאי, ֲאבֹוי ֲאָבל. ַּלְיָלהּבַ  ָׁשם

, ֵמָהֲעֵקִבים ְוָיְצאּו יהָ ַנֲעלֶ  ַחְרטּוֵמי ֶּדֶר ִנְכְנסּו, ֶׁשָּלּה ֵמַהְּבָגִדים ְוָנְטפּו ָרּהעָ ְׂש 

   .ֲאִמִּתית ְנִסיָכה ֶׁשִהיא ָאְמָרה ִהיא ֹזאת ּוְבָכל

  

 ִהיא. ָּדָבר ָאְמָרה א ֲאָבל, ַהְּזֵקָנה ַהַּמְלָּכה ָחְׁשָבה" ,ְנָבֵרר עֹוד ַהֶּזה ָהִעְנָין ֶאת"

 ְוִהִּניָחה ַהַּמָּצִעים ָּכל ֶאת ֵמַהִּמָּטה ֵהִסיָרה, ַהֵּׁשָנה ַלֲחַדר ְּבֶׁשֶקט ְּבֶׁשֶקט ָהְלָכה

 ַעלמֵ  אֹוָתם ָמהְר עָ וְ  ִמְזָרִנים ֶעְׂשִרים ָלהָנְט  ָּכ-ַאַחר. ַהִּמָּטה ַּתְחִּתית ַעל ֲאפּוָנה

  .ַּבְרָוִזים תמַ לּוּפְ ִמ  ְׂשִמיכֹות ֶעְׂשִרים עֹוד ָּפְרָׂשה ַהִּמְזָרִנים ַעלּומֵ , ָהֲאפּוָנה

  .ִליֹׁשן ַהְּנִסיָעה ֶאת ִהְׁשִּכיבּו ָׁשם

  

 ָעְנָתה "!נֹוָרא ָהָיה ֶזה. "הַהַּלְילָ  ָעֶליהָ  ָעַבר ֵאי ַהַּמְלָּכה אֹוָתּה ָׁשֲאָלה ַּבֹּבֶקר

 ָׁשַכְבִּתי? ַּבִּמָּטה ָׁשם ָהָיה ָמה! ַהַּלְיָלה ָּכל! ְלֶרַגע ֲאִפּלּו ַעִין ָעַצְמִּתי א" ,ַהְּנִסיָכה

  "!ִסּיּוט ַמָּמׁש ָהָיה ֶזה! ְוָכֹחל ָׁשֹחר ֶׁשִּלי ַהּגּוף ָּכל ְוַעְכָׁשו, ָקֶׁשה ַמֶּׁשהּו ַעל

  

5 

10 

15 
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 ְלֶעְׂשִרים ִמַּבַעד ָּבֲאפּוָנה ָחָׁשה ִּכי, ֲאִמִּתית ְנִסיָכה ָאֵכן ֶׁשִהיא ָּלםּכֻ  ֵהִבינּו ָאז

 ְיכֹוָלה ֲאִמִּתית ְנִסיָכה ַרק. ַהַּבְרָוִזים תמַ לּוּפְ ִמ  ַהְּׂשִמיכֹות ּוְלֶעְׂשִרים ַהִּמְזָרִנים

  . ָּכ-ָּכל ְרִגיָׁשה ִלְהיֹות

  

ְנִסיָכה סֹוף-סֹוף ֶׁשָּמָצא ְלַגְמֵרי ָּבטּוחַ  ָהָיה יּכִ , ָלִאָּׁשה אֹוָתּה ָנָׂשא ַהָּנִסי 

  . ֲאִמִּתית

  

  משימות

  

  מה רצה הנסיך? ומה עשה כדי להשיג את מבוקשו?  . 1

  

  ?הראשונה" בשורה ַאמה מציינת מילת הקישור "  .2

  ג. נימוק      ב. ניגוד    א. תוספת   

  .שציינתםמצאו מילות קישור נוספות המציינות את הקשר   

  

  ?השלישית" בשורה ָּכֹזאתלמי הכוונה במילה "  .3

  כלהלד.   עולםלג.     אמתיתב.     נסיכהלא.    

  

מהי הסיבה שהנסיך לא התחתן עם אף אחת מהנסיכות שפגש   .4

  במסעותיו?

  

תה בעיני המלך והמלכה גיעה לארמון לא נראֲ מדוע הנסיכה שִה   .5

  כ"נסיכה אמתית"? הוכיחו את תשובתכם מהטקסט.

  

  השמינית?בשורה  ִנַּתפירוש המילה מה   .6

  ג. הצטבר    ב. ירד בחוזקה    א. טפטף  

  

20 
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  ?15בשורה  המָ ְר עָ פירוש המילה מה   .7

  ג. שמה בשכבות  ב. התנהגה בערמומיות  א. אספה  

  

  ה צריכה לעבור? כהנסיהייתה איזה מבחן   .8

  נסיכה? ותה ה להיתזה מוכיח על התאמשכמדוע דווקא סוג מבחן   

  

  מהם מאפייני המעשייה שזיהיתם בסיפור?  .9

  

 ְלַאְרמֹון ִהִּגיעּו ַרּבֹות ְנִסיכֹות ִּכי ְמֻסָּפר ַהַּמֲעִׂשָּיה ֶׁשל ֲאֵחרֹות ְּבִגְרָסאֹות  .10

בְּבֵמיטַ  ְלבּוׁשֹות, תוֹ ּיפִ ְה פֵ יְ  ֻּכָּלן, ִלּבוֹ  ֶאת ְוִלְכֹּבׁש ְלַנּסֹות ְּכֵדי ַהָּנִסי 

 ִמַּתַחת ֻמְסָּתר ֶׁשָהָיה ָהָאפּון ןִמְבחַ  ֶאת ָעְברּו א ֻּכָּלן ָלםאּו ,ַהְּבָגִדים

 ַהֶּמֶל ְלֵבית ִהִּגיָעה ָהֲאִמִּתית ַהְּנִסיָכה ֹזאת ְלֻעַּמת .ִניםַהִּמְזָר  ַלֲעֵרַמת

   .ןִמְבחַ הַ  ֶאת ְוָעְבָרה ֲעִנִּיים ִּבְלבּוׁש

  .ר ביטויים המבטאים את המסר של המעשייהלפניכם מספ  

  מיינו את הביטויים לשתי קבוצות.ו ,הסבירו כל ביטוי

  ָזָהב ַהּנוֵֹצץ ָּכל אא. 

  ָׁשִוים ְוִלּבוֹ  ִּפיוב. 

  ַרְגַלִים ֵאין ַלֶּׁשֶקרג. 

  ּבוֹ  ֶׁשֵּיׁש ָּבָמה ֶאָּלא, ַּבַּקְנַקן ִּתְסַּתֵּכל ַאלד. 

  

כיום קיימות נסיכות בעולם כמו הנסיכה קיט מידלטון הנשואה  גם  .11

  מבית המלוכה הבריטי.וויליאם לנסיך 

  ? כדי להיות נסיכההתכונות שנדרשו ממנה  ,לדעתכם ,מהן  

  

  . ַנְפִׁשי ֶהֵּבטו ִפיִזי ֶהֵּבט לרגישות יש שני היבטים:  .12

  . איזו רגישות חשובה יותר? נמקו את תשובתכם
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  טים שלפניכם בביטוי מתאים.כעת השלימו כל אחד מהמשפ

  

רוב חפצי הבית שלהם מצופים זהב אבל אל תצפו שאנשי     )1

הבית יעזרו ויתרמו לחלשים למרות היכולת הכספית שלהם. 

  ....אומרים  ועל זה

  

  .... , ת על דבריוכאני סומ  )2

  

  ....כי  ,תפסיאולם בסוף י ,הוא יכול להמשיך ולגנוב  )3

  

אך אם תכירו  מותגא בגדי , לליםפשוטבבגדים היא מתלבשת     )4

תמצאו שהיא טובת לב ומוכנה לעשות הרבה למען  ,אותה

  . ...כך . לפיהחברה והסביבה

  

בתשובתכם ביטוי אחד ושלבו  ,נסחו בלשונכם את המסר של המעשייה  .13

  .12משאלה 
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  ִמְׁשָאָלה

  

וררת לאה אתם עומדים לקרוא את השיר "כובע קסמים", שכתבה המש

את ו יהרגשותאת בו הדוברת ַמביעה חוויה אישית,  ִליִרי ִׁשירגולדברג. זהו 

  אישית לעולם הסובב אותה.ה ההתייחסות

  

  ? מתי אנחנו מבקשים משאלות?ִמְׁשָאָלה מהי  .1

  

תנו דוגמות לכאלה שיכולות להתגשם, ולכאלה שאינן יכולות   .2

  להתגשם.

  

לעצמכם שיש לכם "כובע קסמים". כתבו שלוש משאלות  דמיינו  .3

  עבורכם.שיגשים שהייתם מבקשים 

  

  .ָּכָזב, ְּבָדָיהפרשו את המילים:   א.     .4

  .לכל מילה כתבו משפט  ב.

  

  האם אתם מכירים את הסיפור "הדייג ודג הזהב"?  .5

  מהדג שלוש משאלות. ביקש הדייג בסיפור   

האם אתם מכירים סיפורים או שירים אחרים, שמופיעה בהם דמות   

  אשר מגשימה משאלות?

  .בקצרה עליהםכתבו   
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  גְר ּבֶ ְּד לְ וֹ ּג ֵלָאה/  ְקָסִמים ּכוַֹבע

  ָּכל ַהָּיִמים, ָּכל ַהָּיִמים

  .חֹוֶלֶמת ֲאִני ַעל ּכֹוַבע ְקָסִמים

 ,ן, ְמֻקָּׁשט נֹוָצהּכֹוַבע ָקטָ 

 .ָהעֹוֶׂשה ָּכל ָמה ֶׁשֲאִני רֹוָצה

 :ֶאְחֹּבׁש אֹותֹו ְוֹאַמר, ְלָמָׁשל

  !"ּכֹוַבע, ֲעֵׂשה ֶׁשֲאִני ֶאְגַּדל"

  ,ְוִהֵּנה ִמָּיד ִהְנִני עֹוָלה

 ,ְוגּוִפי ִמְתַמֵּתַח ַוֲאִני ְּגדֹוָלה

  :ְוֵאין ָּכמֹוִני ְּבָכל ָהעֹוָלם

  .ּוְגדֹוָלה ִמֻּכָּלם ִּכי ֲאִני ְּגבֹוָהה

 ,ְוַהֹּכל ִמְסַּתְּכִלים ְּבִיְרָאה ְוָכבֹוד

 .דוֹ ִּכי ֲהֵרי ֲאִני ְּגדֹוָלה ַעד ְמא

 :ְוִאָּמא ָּבֶעֶרב ְּכָבר א ֹּתאַמר

  !"ְלִכי ִליֹׁשן ְּכָבר ְמֻאָחר"

  :ְוַאָּבא א עֹוד ִיְגַער ַּבִּמִּלים

  !"םַאל ִּתְתָעְרִבי ְּבִׂשיַחת ַהְּגדֹוִלי"

 ,ּוְכֶׁשֲאַדֵּבר ַיְקִׁשיבּו ֻּכָּלם

 .ִּכי ֲאִני ַהְּגדֹוָלה ְּבָכל ָהעֹוָלם

 

 ָּכל ַהָּיִמים, ָּכל ַהָּיִמים

  .חֹוֶלֶמת ֲאִני ַעל ּכֹוַבע ְקָסִמים

 ,ּכֹוַבע ָקָטן, ְמֻקָּׁשט נֹוָצה

 .ָהעֹוֶׂשה ָּכל ָמה ֶׁשֲאִני רֹוָצה

  

 :הִהֵּנה ְּבִלִּבי ַּבָּקָׁשה ְׁשִנּיָ 

 !"ּכֹוַבע ֱהֵיה ָלֳאִנָּיה"

  אִׁשי ַלָּיםִמָּיד הּוא קֹוֵפץ ֵמרֹ 

  ,ַוֲאִני ַמְפִליָגה ּבֹו ְּבָכל ָהעֹוָלם

 ,ְלִאִּיים ְרחֹוִקים, ְלֶאֶרץ ָזָרה

 ,נֹוַסַעת ָהלֹו ַוֲחָזָרה

 ,ְורֹוָאה ָעִרים ְוַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים

 ,ים ְוכּוִׁשיםִד הֹ ִסים וְ ְר ּפַ 

 ,ֵיַדעִבין, ְוִאיׁש א ְוִאיׁש א יָ 

 .ַיְלָּדה ְלַבָּדּה ַּבָּיםִּכי נֹוַסַעת 

  ,ָעצּוב ַּבָּיםְוִאם ִיְהֶיה ִלי 

 "!"ּכֹוַבע, ַהַּבְיָתה ׁשּוב :לוֹ  ֹאַמר

  ְוָאבֹוא ְלֵביִתי. ּוִמָּכל ַהְּמִדינֹות

 .ָאִביא ַמָּתנֹות ֲחֵבַריְלָכל 

  ֲחֵבִרים ֵיְׁשבּוּוִמְּסִביִבי 

 ,ֲאַסֵּפר ָלֶהם ִסּפּוִריםַוֲאִני 

 :ְוִאיׁש א ָיֵעז ְלַהִּגיד ִלי ַעְכָׁשו

  "!ׁשּוב ִהיא ּבֹוָדה ִסּפּוֵרי ָּכָזב"

  

  ַהָּיִמים ָּכל, ַהָּיִמים ָּכל

  ,ְקָסִמים ּכֹוַבע ַעל ֲאִני חֹוֶלֶמת

  ֶזהּבַ - ִאי ֲאָבל, ֵאיֹפה ֲאָבל

  ?ָּכֶזה ּכֹוַבע ְלַהִּׂשיג ֶאְפָׁשר

  ,ֶאְׁשַאל א ִאָּמאוְ  ַאָּבא ֶאת

  .ְּכָלל ָיִבינּו א ַהְּגדֹוִלים ִּכי
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  משימות

  

ומה , אילו בקשות או משאלות מבקשת הילדה מכובע הקסמים  .1

  מלאו את הטבלה. ?בקשהכל התוצאה המצופה ממילוי 

  

  תוצאה מצופה  משאלה/ בקשה 

    

  

עים בשיר קיימים אירועים הקשורים לעולם הדמיון והחלום ואירו  .2

, ומיינו אותם  הקשורים לעולם המציאות. ערכו רשימה של האירועים

  בהתאם.

  

. ִּפְזמוֹןבשיר יש קטע החוזר על עצמו במקום קבוע. קטע זה נקרא   .3

שינוי שחל בפזמון בבית ה ומה .העתיקו את הפזמון למחברתכם

  האחרון?

  

 התווהוכיחו אאת תשובתכם, נמקו  ?מה חושבת הילדה על המבוגרים  .4

   .מהשיר

  

  .צמדי חרוזים העתיקו משיר  .5

  

  ולא באביזר אחר? ,בחרה המשוררת להשתמש בכובע ,לדעתכם ,מדוע  .6

  

משמעותי עבורכם. תנו לאחד מחבריכם  שהיה כתבו חלום שחלמתם  .7

  לכיתה לקרוא אותו ולכתוב לכם את התרשמותו מחלומכם.

  

  רו.תבחשכובע קסמים בבית בכל דרך  ורצ  .8
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  גְר בֶ ְּד לְ וֹ ּג ֵלָאה/  ֲחלוֹם ָהָאדוֹן

  

  

  ִמי ֶזה ָּגר, ִמי ֶזה ָּגר ַּבּקֹוָמה ַהִּׁשִּׁשית –

  ִמַּתַחת ַלַּגג ָהָאֹדם?

  ַּבּקֹוָמה ַהִּׁשִּׁשית ַּתַחת ַּגג ָאֹדם –

  ִמְתּגֹוֵרר ָהָאדֹון ֲחלֹום.

  

  ּוַמּדּוַע ֵאיֶנּנּו יֹוֵצא ִמֵּביתֹו, –

  ָניו ָּכל ַהּיֹום?א ַיְרֶאה ֶאת ּפָ 

  ד, הּוא עֹוֵבד ְוָעֵמלוֹ הּוא ָעסּוק ַעד ְמא –

  ָּכל ַהּיֹום, ָהָאדֹון ֲחלֹום!

  

  ֹו?ְמַלאְכּת ָמהַהֻאְמָנם א ְׁשַמְעֶּתם עֹוד 

  ַהֲחלֹום הּוא ַצָּיר ָּגדֹול,

  ֵיׁש לֹו ַּבד ַּגם ְנָיר ַּבּקֹוָמה ַהִּׁשִּׁשית,

  חֹול.ּוִמכְ  ּוְצָבִעיםֶעְפרֹונֹות 

  

  ַהַחָּמה הּוא יֹוֵׁשב ּוְמַצֵּיר ֵמָהֵנץ

  ֳאָנִׁשים, ּוְצָמִחים, ְוַחּיֹות,

  ֱאֶמתְוַהְרֵּבה ְּדָבִרים ֶׁשָהיּו ּבֶ 

א ְיכֹוִלים ִלְהיֹות.ְוֶׁש  

  

  

  ִלְפָרִקים הּוא ּבֹוֶדה ִמִּלּבֹו ַאָּגדֹות

  ְויֹוֵׁשב ּוְמַצְּיָרן ָּכל ַהּיֹום,

  ְיצּוִרים ְמֻׁשִּנים, ְוִהֵּנה ַּבְּתמּונֹות

  ֶׁשרֹוִאים אֹוָתם ַרק ַּבֲחלֹום!

  

  ,וֹ ִנְׁשֶלֶמת ָּתִמיד ְמַלאְכּת ּוָבֶעֶרב

  הּוא לֹוֵקַח ֶאת ָּכל ְּתמּונֹוָתיו

  ְויֹוֵצא ִמֵּביתֹו ְלַחֵּלק ַמָּתנֹות

  ף.ְוַלּטָ  ַלְּגדֹוִלים – ַלְּיֵׁשִנים

  

  ּוַוַּדאי ַּגם ַהַּלְיָלה ָיִביא ְלֻכְּלֶכם

  ר.ַהַּצּיָ - ַמְּתנֹות ַהֲחלֹום

  ִאם ִּתְראּו ְּתמּונֹוָתיו ְּבֵעיַנִים ְסגּורֹות,

  !ָמָחרְּתַסְּפרּו ִלי  ֲהא
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  משימות

  

  ?אדון חלוםמיהו   . 1

  

  מדוע הוא אינו יוצא מביתו?היכן אדון חלום גר?   .2

  

  מתי מסתיימת מלאכתו? צטטו מהשיר ביטוי המורה על סיום עבודתו.  .3

  

  ?"ַהַחָּמה ָהֵנץרביעי: "הבבית בשורה  הראשונה מה פירוש המילה   .4

  

  "?ִמִּלּבוֹ  ּבוֶֹדהמה פירוש הביטוי בשורה הראשונה בבית החמישי: "  .5

  ד. מספר  ג. מצייר  ב. בודד  א. ממציא   

  

בשיר מתוארות פעולותיו של אדון חלום במהלך יממה שלמה. כתבו   .6

  בוקר עד הערב ובלילה.מהאת פעולותיו 

  

  ). ִׂשיחַ -ּדּו( ִּדיָאלוֹגבתחילת השיר מתנהל   .7

  בין מי למי?  א.

  העתיקו את השאלות וענו עליהם במילותיכם.  ב.

שחקו במשחק תפקידים בזוגות. בחרו מי שואל את השאלות     ג.

  מהשיר ומי עונה עליהן. התאמנו בקריאתכם, והקריאו בכיתה. 

  

  המשוררת אל הקוראים. מה היא מבקשת מהם?בסוף השיר פונה   .8

  

  אדון חלום? האיזה סוג של ציורים מצייר   .9

  

  מתי? ?למי ?מה הן המתנות שאדון חלום מחלק  .10
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  דעתכם.את האם חלום רע או מפחיד הוא מתנה? נמקו   .11

  

  יב "החלום". יצירות רבות של לאה גולדברג עוסקות במוט  .12

    

 ְּפָעִמים ַּכָּמה ַהחֹוְזִרים, ֵחֶפץאֹו  ְּדמּות, ִמָּלה, ַרְעיֹון ִלְהיֹות ָיכֹול מוִֹטיב

  .ַהְּדָבִרים ֵּבין ְמַקֵּׁשר חּוט יֹוֵצר ַהּמֹוִטיב. ְיִצירֹות ְּבַכָּמה אוֹ  ַאַחת ִּביִציָרה

  .ַהֹּכל ֶאת ֵטףֶׁשעוֹ  ַמֶּׁשהּו ְּכמוֹ  הּוא ֶׁשּמֹוִטיב לֹוַמר ֶאְפָׁשר

  

האם אתם זוכרים חלומות? האם יש לכם חלום שחוזר לפעמים? האם   .13

  קורה שאתם מתעוררים באמצע חלום? ספרו על החלומות שלכם.
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  ַהְצָלָחה

  

  השיר "יוסי, ילד שלי מוצלח", שכתב ע' הילל.אתם עומדים לקרוא את 

  

  פי הכותרת?- שערו, מה יהיה נושא השיר על  .1

  

  תכונותיו של ילד "מוצלח"? ,לדעתכם ,מהן  .2

  

  מה נחשבת "הצלחה", בעיניכם?  . 3

  

  ִהֵּלל ע'/  ֻמְצָלח ֶׁשִּלי ֶיֶלד, יוִֹסי

  

 ֶׁשֶמׁש ַּבָּמרֹום זֹוַרַחת

 ׁשֹוַלַחת:ִאָּמא ֶאת יֹוִסי ְּבָנּה 

 ֵל ָהֵבא ַּבְקּבּוק ָחָלב, –

 ֵל ָיָׁשר ְוַאל ִּתְׁשַּכח,

  .יֹוִסי, ֶיֶלד ֶׁשִּלי ֻמְצָלח

  

 ּפֹוֵסעַ  ַּבְּׂשֵדָרהיֹוִסי 

 ּוִפְתאֹום אֹורֹות ֵעיָניו,

 ָאץ הּוא, ָרץ הּוא ְלָפָניו:

  –ּגּור ְּכָלִבים ִמְסֵּכן צֹוֵלַע 

  .הּוא חֹוֵבק ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו

  ִאָּמא ְמַחָּכה ַּבַּבִית:

  ֵאיֹפה יֹוִסי? ֵאין ָחָלב! –

  ַא ִהֵּנה ַהֶּיֶלד ָּבא ִעם...

  ?ֶזה ָמה –

  ֹחֶמד ֶׁשל ְּכַלְבַלב –

.ַמָּתָנה ֵהֵבאִתי ָל  

  

  אֹוי ִלי, ֶיֶלד ׁשִלי ֻמְצָלח. –

  

 ֶׁשֶמׁש ַּבָּמרֹום זֹוַרַחת,

 ִאָּמא ֶאת יֹוִסי ְּבָנּה ׁשֹוַלַחת:

– ,ָהֵבא ָנא ִלי ִּכַּכר ֵל  

  ֶלֶחם ַחם, ַא ַאל ִּתְׁשַּכח,

  .יֹוִסי, ֶיֶלד ֶׁשִּלי ֻמְצָלח
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  .ְמַצֶּיֶצת ָלּה ַהְּׂשֵדָרה

  ,ֵעיָניו קֹוְפצֹות ׁשּוב ֶּפַתע

  :ָאְזָניו תנוֹ גְ נוֹ , רֹוֲעׁשֹות

  נֹוֶצֶצת ְקַטָּנה ַמּפּוִחית

  .ִׂשְפתֹוָתיו ַאל אֹוֵסף הּוא

  

  ה ַּבַּבִית:ִאָּמא ְמַחּכָ 

  ֵאין, ֶלֶחםְליֹוִסי?  ָמה –

  ַא ִהֵּנה ַהֶּיֶלד ָּבא ִעם...

  ? ֶזה ָמה  –

  (יֹוִסי ְמַנֵּגן)

  ֵהֵבאִתי ָל! ַמְנִּגיָנה  –

  

  אֹוי ִלי, ֶיֶלד ׁשִלי ֻמְצָלח.  –

  

 ֶׁשֶמׁש ַּבָּמרֹום זֹוַרַחת

 ִאָּמא ֶאת יֹוִסי ְּבָנּה ׁשֹוַלַחת:

  ,יִתיםזֵ  ָהֵבא ְלָפחֹות  –

  ,ִּתְׁשַּכח ַאל ַא, ַהֹּכל ֶזה

  .יֹוִסי, ֶיֶלד ֶׁשִּלי ֻמְצָלח

  

  –ַהְּׁשֵדָרה לֹוֶחֶׁשת: יֹוִסי! 

  ׁשּוב רֹוְקדֹות ֵעיָניו, ִהֵּנה

  ֶנְחַּפז הּוא, ְלָפָניו ָמה

  ֹיִפי!- ַאי –ֶּפַרח ַאְדמֹוִני 

  .ָהַאףְמַבְלֵּבל לֹו ֶאת 

  ִאָּמא ְמַחָּכה ַּבַּבִית.

  ִלי, יֹוִסי, ַזִית ֵאין,אֹוי  -

  ַא ִהֵּנה ַהֶּיֶלד ָּבא ִעם...

  ֶזה?  ָמה –

  ָל ַהֹּכל ַאָּתן! –

  ! ֶׁשָּלְקִחי, ַהֶּפַרח הּוא 

  

  אֹוי ִלי, ֶיֶלד ׁשִלי ֻמְצָלח! –

  

  ֵריק ַהַּבִית, 

  ֵאין ָחָלב, ֶלֶחם ֵאין, 

  ְולּו ַּכַּזִית

  

  ַא ָמֵלא, ָמֵלא ַהַּבִית

  ָוֶפַרח ּוןִנּג, ַאֲהָבה

  .ְּכַלְבַלב ּוְנִביחֹות
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  משימות

  פי השיר.- והשלימו אותה על העתיקו למחברת טבלה זהה לטבלה זו  .1

  הביאמה של האםתגובת   ביא  לאמומה יוסי מ  מא מיוסייבקשה של אה

      

  

ייחוס תכונה או פעולה של  – ַהֲאָנָׁשהבהמשורר משתמש מספר פעמים   .2

  מספר דוגמות מהשיר. בן אדם לדומם. העתיקו 

  

העתיקו את כל השורות שחוזרות על עצמן בכל אחד מהימים. מהי   .3

  מטרת החזרה בשיר? 

  

  נמקו את תשובתכם. ?מה דעתכם על תגובותיה של אמו של יוסי  .4

, ֶחְמָלה, ַאְכָזָבה, ַסְבָלנּות, ַסְלָחנּות: האלה להיעזר במילים תוכלו(

  .)ועוד ֲהָבָנה, תַעְצָּבנּו, ַּכַעס, ַהְׁשָלָמה

     

צעתם ילבצע משהו ולא בידי הוריכם -עלהיזכרו במצב בו התבקשתם   .5

ומה  ?את בקשתם. מה הייתה התגובה של הוריכם? כיצד הרגשתם

  התגובה?  בעקבותעשיתם 

  

  .והוסיפו נימוק לכל תכונה ,אפיינו את דמותו של יוסי  .6

, ַׁשְכָחן, ִטֵּפׁש, ָחָכם: כמו אלה תיאור תכונותמילים ליעזר ב(תוכלו לה

  .)ועוד ָּפִזיז, ָזִהיר, חוְֹלָמִני, ַסְקָרן, ָרִגיׁש, ַחְברּוִתי, ַרְגָזן

  

או  חיוביתכמהי התוצאה הסופית בשיר? האם היא מצטיירת   .7

  ? שלילית

  

  חשבו על דרכים לעזור ליוסי לזכור את מטלותיו.   .8
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  ָמנוֹר הּודאֵ /  ֶּגֶׁשם ֶׁשל חּוִטים

 ,ֶּגֶׁשם ֹּפה ֵיֵרדְמַעט  עֹוד

 .ַּבחּוץ ְוִנָּׁשֵארּבֹוא 

  ִנְתַחֵּדׁש ְּכמֹו ַהֶּדֶׁשא

 .ְּבעֹוָלם ָיֶפה, ָרחּוץ

 

  ;ִהְסַּתֵּכל, ִהֵּנה חּוִטים ֶׁשל ֶּגֶׁשם

 ,ִמיֶׁשהּו רֹוֶצה ִלְתֹּפר

 ,ַחג ְלָכל ָהֵעֶמק ֶּבֶגד

 .ְוַלִּמיׁשֹור, ֶלָהִרים עֹותבָ ּגְ לַ 

 

  ַלֶּגֶׁשםֶּכה ּבֹוא ּוְנחַ 

 .ַעד ֶׁשָּיׁשּוב ְנַצֶּפה

 ,ְנַחֶּכה לֹו ַעד ָהֶעֶרב

 .ֶׁשהּוא ָחׁשּוב ֶׁשֵּיַדע

 

  ֵאי ָּתְפרּו ָלֶהם חּוִטים ֶׁשל ֶּגֶׁשם

 ,ּכֹוַבע ֶטְמֵּבל ֶלָחָצב

  ְוַעְכָׁשו ֵּתֵצא ַהֶּׁשֶמׁש

 .ְותֹוִסיף ְלִקּׁשּוט ִרְקַמת ָזָהב

 

 ,ֶׁשםַהּגֶ  יֹוֵרדִהֵּנה ְּכָבר 

  .ִמִּׂשְמָחה רֹוֵקד ַהְּברֹוׁש

 ,ְּבֶקֶצבַהִּטּפֹות יֹוְרדֹות 

   !ַמְרִטיבֹות ִלי ֶאת ָהֹראׁש
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  משימות

  

  מדוע, לפי השיר, יש לחכות לגשם? העתיקו את המשפט מהשיר.  .1

  

אתם מרגישים ם ג י להישאר בחוץ כשיורד גשם?כדאלפי השיר  ,מדוע  . 2

  ?כך לפעמים

  

? מה קורה כשלא יורד גשם? כיצד זה משפיע על חיי חשוב הגשםמדוע   .3

  האנשים?

  

  אהוד מנור דווקא בדימוי זה?בחר  ָלָּמהאת הגשם?  יםִּמ דַ ְמ  ְלָמה  .4

  

  הציגו את החריזה בשיר.   .5

  

  תפקידה?  ומה מיהי השותפה של הגשם למלאכת התפירה?  .6

  

  כיצד יודעים זאת? .השיר הוא שיר שמח  .7
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  כך-ג יפה כלחנוכה, חנוכה, ח

  

  ?ְּכַדאי ָמה - ַׁשַּמאי ִיתּבֵ  אוֹ  ִהֵּלל ֵּבית

 יםּיִ נִ נּוְמ ׁשַ  ַמֲאָכִלים ַהְרֵּבה ְוֶׁשל ִׂשְמָחה ֶׁשל, אֹור ֶׁשל ַחג הּוא ַהֲחנָֻּכה ַחג

 יםַהְּסָפִר  ַהִּנְקָרִאים ִּבְסָפִרים ֶאָּלא ,"ַּבַּתנַ  ָּכתּוב ֵאינוֹ  ַהֲחנָֻּכה ִסּפּור. ּוְטִעיִמים

  .ַהִחיצוִֹנִּיים

  

 ֵּבית ִטהּור ְוֶאת ָוִניםַהּיְ  ַעל, ַהַּמַּכִּבים, ַהְּיהּוִדים ֶׁשל םנָ חוֹ ְצ נִ  ֶאת ְמַצְּיִנים ֶזה ְּבַחג

 ָוִניםֶׁשַהּיְ  ַהְּפָסִלים ִּבְׁשִביַרת ֹזאת ָעׂשּו ַהְּיהּוִדים ִסְמִלי ְּבֹאֶפן. ִמָּיָדם ַהִּמְקָּדׁש

 עֹוד ַּבַּיֲהדּות ֶמְרָּכִזי ֵסֶמל ֶׁשָהְיָתה ַהְּמנֹוָרה ּוְבַהְדָלַקת ,ְקָּדׁשַהִּמ  ְּבֵבית ִהִּציבּו

  .ַּבִּמְדָּבר םיהֶ ֵד דּונְ  ִּבְׁשנֹות ָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְּכֶׁשְּבֵני ,"מֹוֵעד ֹאֶהל" ִמיֵמי

  

  .ָיִמים ָנהִלְׁשמוֹ  ִהְסִּפיק הּוא ֵנס ְּבֶדֶר ַא, מּוָעט ָהָיה ַהֶּׁשֶמן, ָלֶכם ַּכָּידּועַ 

 ַהֲחנָֻּכה ַחג ִלְכבֹוד ִּבְמיָֻחד ֶׁשּנֹוְצָרה ַלֲחנִֻּכָּיה ְוִאּלּו ,ִּבְלַבד ִניםָק  ִׁשְבָעה ַלְּמנֹוָרה

 הְוָקנֶ  ,ִלְדק ַהְּמנֹוָרה ִהְמִׁשיָכה ֶׁשּבוֹ  יֹום ְלָכל ֶאָחד הָקנֶ  – ִניםָק  ִּתְׁשָעה ֶיְׁשָנם

  .ַהֶּׁשֶמׁש הּוא ֲהא ,ַהֶּיֶתר ָּכל ֶאת ִליקֶׁשַּמְד  ,יֹוֵתר ָּגבֹוּהַ  ,ףנֹוסָ 

  

  ?ַהֵּנרוֹת ַהְדָלַקת ֵסֶדר ַעל ֶהְחִליטּו ֵּכיַצד

 :)ִיְׂשָרֵאל ְלַחְכֵמי ִּכּנּוי( ִאיםּנָ ַּת  ְׁשֵני ָהיּו ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ןֻחְרּבַ  ֶׁשְּלַאַחר ַּבְּתקּוָפה

 ִלְּמדּו ֵהם. וֹ ּלִמּׁשֶ  ְוַתְלִמיִדים ִמְדָרׁש ֵּבית ָהָיה ֵמֶהם ֶאָחד ְלָכל. ְוַׁשַּמאי ֵּללִה 

  .ֵּביֵניֶהם ִהְסִּכימּו א ֵהם ְּכָלל ְּבֶדֶר .ְלִפיהָ  ֻחִּקים ְוָקְבעּו אֹוָתּה ּוֵפְרׁשּו ּתֹוָרה

 תַּביִ  , ָאְמרּוַהֲחנִֻּכָּיה ֶאת ְלַהְדִליק ְּביֹוֵתר ַהּטֹוָבה ַהֶּדֶר ַמִהי עִלְקּבֹ  ּוָרצ ַּכֲאֶׁשר

 ְלֻעַּמת ."ְוהֹוֵל ּפֹוֵחת לָ יאֵ וָ  ִמָּכאן – הְׁשמֹונָ  יםַמְדִליִק  ִראׁשֹוןהָ  ַּבּיֹום: "ַׁשַּמאי

 ףמֹוִסי לָ יאֵ וָ  ִמָּכאן, ֶאָחד יםַמְדִליִק  ִראׁשֹוןהָ  ַּבּיֹום": ֵּללִה  יתּבֵ  ָאְמרּו ֹזאת

ְוהֹוֵל".  
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  משימות

  ביחס להדלקת הנרות? ֵּללִה  ֵּביתו ַׁשַּמאי ֵּביתמהי דרכם של   . 1

  פי איזו קביעה אנו מדליקים את הנרות כיום?-על  .2

  הפעילו את דמיונכם. .נסו למצוא סיבה הגיונית לכל קביעה  .3

 נוביומה האחרון לפי בית הלל. ליד כל נר ונר ציי תלקוציירו חנוכייה ד  .4

  מעריכים. תםואותו א כם,אור בחיי כםמשהו או מישהו שמעניק ל

 , כתבה של אפרת כהןהידברותקטע מתוך אתר האינטרנט  לפניכם  .5

  :בשם

  - וֹתּיּכִ נֻחֲ  ַאְסָפן, ָּפז ַעל ַּכָּתָבה ,ְלַכּבוֹת ֶאְפָׁשר- ֶׁשִאי ַהֲחנִֻּכָּיה"

 ִיְׂשָרֵאל ַעם ַעל ֶׁשָעְברּו ִׁשּנּוִיים ַהְרֵּבה ַּדְרָּכן ִלְראֹות ֶׁשֶאְפָׁשר ַמְסִּביר ָּפז"

ֹרבלְ  ֶׁשְּבָעָבר ִלְראֹות ַמָּמׁש ֶׁשֶאְפָׁשר הּוא ֶׁשֵּמִעְנָין המָ : "ַהָּׁשִנים ְּבֶמֶׁש 

 ,ֶׁשעֹוֶמֶדת ְמנֹוָרה ֶׁשל ָהַאַחת – תוֹ ּיִּת ְר סָ מָ  צּורֹות ְׁשֵּתי ַרק ָהיּו ֹותּיּכִ נֻ ַהחֲ 

 ֹּדֶפן ִעם ֲחנִֻּכָּיה – ְוַהְּׁשִנָּיה, ַהִּמְקָּדׁש ְּבֵבית ֶׁשָהְיָתה ַלְּמנֹוָרה ְּבדֹוֶמה

, ְנָׁשִרים ְּכמוֹ  ַחּיֹות אוֹ  תוֹ ּיִר ְט מֶ אוֹ ּגֵ  צּורֹות ַּגם ָּבֶהן ֻׁשְּלבּו ְלִעִּתים. ֲאחֹוִרית

 ּובַהִּכּת, ִמְקֶרה ְּבָכל ֲאָבל. קִיְצחָ  ֵמֲעֵקַדת לָהַאיִ  ֲאִפּלּו ְוִלְפָעִמים ,ֲאָריֹות

 ֶאת ְּכֶׁשַּמְדִליִקים ֶׁשאֹוְמִרים ֵמַהְּתִפָּלה ֵחֶלק(ֵהם' ֹקֶדׁש ַהָּללּו 'ַהֵּנרֹות

 ּוְתִחַּלת ָלָאֶרץ ָהֲעִלָּיה ִעם, ָּכ-ַאַחר ָׁשִנים .ְּכֻכָּלן ֻרָּבן ַעל ִּכֵּכב) ַהֵּנרֹות

 ְלַעֵּצב ֵהֵחּלּו םוֹ ִּפְתא – ּפָ ְה מַ  ַמָּמׁש ִלְראֹות ֶאְפָׁשר ֱהֵיה, ַהִּצּיּוֵני ַהִּמְפָעל

 ַחָּיִלים, ֳאִנּיֹות, ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ַמַּפת – ַגְמֵרילְ  ֲאֵחִרים יםיבִ ִט מוֹ  ִעם ֹותּיּכִ נֻ חֲ 

  ."ַהְּתקּוָפה רּוחַ  ֶאת ֶׁשִּיְּצגּו ּדֹוִמים ּוְסָמִלים

  כיצד החנוכיות המסורתיות היו מעוצבות?  א. 

  מתי החל שינוי בעיצובן?  ב.

 :חיתאו בקבוצה חנוכייה לפי רוח התקופה הנוכְ  כםעצבו לבד  .ג

. , ראיתם בטלוויזיה או הושפעתם ממנּומשהו ששמעתם בחדשות

גם בעיצוב שלכם התייחסו , חשבו על רעיון מקורי ומעניין

  ת של מה שבחרתם.יומשמעולהחג וגם משמעות ל
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  להתיידד עם המילים

  

 ָהָיה ָּגדוֹל ֵנס: אוֹ  ָהָיה ֶזה, "נתן אלתרמןאתם עומדים לקרוא את יצירתו של 

ירוע של מסכת (הצגה) שהוכנה יצירה זו היא שיר סיפורי הקשור לא ."ֹּפה

  לכבוד החנוכה.

  

  הבה נכיר כמה מהמילים ומהביטויים המופיעים ביצירה.

  במשפט. הקשרפי ה-נסו לפרש את המילים ואת הביטויים המודגשים על

התיק חדש, משום ש ספר-בית- בלתי תיקיבתחילת השנה ק – ִהְתַּבָּלה  א. 

  והרוכסן נקרע.  ,הישן התבלה

אימה, לכן מיהרתי  יונפלה עלי ,צפיתי בסרט מפחיד – יָמהאֵ  ָנְפָלה  ב.

  לכבות את הטלוויזיה.

היא מאכילה אמי נוהגת לחמול על חתולים רעבים ברחוב,  – ַלֲחֹמל  ג.

  אותם מדי יום.

אך השקט הופר כאשר אחד מהצופים  ,צפינו בסרט בקולנוע – הּוַפר  ד.

  צעק בבהלה.

אות רקראתי את הו ,להרכיב את המשחק כדי – חוֹתַהְּטפָ  ַעד סוֹדַהּיְ  ִמן  ה.

  .אך לא הצלחתי ,ההרכבה מן היסוד ועד הטפחות

אחר הצהריים נסעתי לחוף הים, ושם התפרקדתי בכיסא  – ְלִהְתַּפְרֵקד  ו.

  והתבוננתי בגלים. ,נוח
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  / נתן אלתרמן ֹּפה ָהָיה ָּגדוֹל ֵנס: אוֹ  ַּבֲחנָֻּכה ָהָיה ֶזה

  

  .ֲחנָֻּכהֶזה ָהָיה ּבַ 
 ,ָלִדים ָׁשְכבּו ִליׁשֹןַהּיְ 

  .ַהִּכָּתה ָהְיָתה ֵריָקה
  ן.ַרק ִהְבֵהב עֹוד ֵנר ִראׁשוֹ 

  – ֶׁשֶקט, ֹחֶש, ֵאין ָאָדם
  – ְּכֵלי ַהַּבִית ְלַבָּדם
  ָרֲעדּו ֻּכָּלם ְּבַיַחד 

  ...ְקָצת ִמֹּקר ּוְקָצת ִמַּפַחד
  

  ?ָּכל ֶאָחד ָחַׁשב לֹו: ָמה
  ?ֲהָמהָמה ָהרּוַח נָ 

 ?ָלָּמה ָהִרְצָּפה חֹוֶרֶקת
 ?ִמי זֹוֵחל ֵאַלי ִמֶּנֶגד

 !ִמי ִצְפֵצף? ֶזה א ְצָרַצר
 !ָּכ מּוָזר-ַהִּצְפצּוף ָּכל

 אֹוָיה, ַמֶּׁשהּו ָאֹים
  .םַהּיוֹ ֹּפה ִיְקֶרה ַעד אֹור 

  
 ַהֻּׁשְלָחן ָּפַחד ַּכֹהֶגן

  !" ַּהִּכֵּסא ָלַחׁש: "ַהִּצילּו
  ...ִמֹּזֶקןַמְטֲאֵטא ָּבֶלה 

  ...ְּכָבר ָּפַחד ִלְפֹחד ֲאִפּלּו
  בַהְּכַלְבלַ  –ּוֵבין ֵאֶּלה 

  ...עֹוד ְמַעט ְוִהְתַעֵּלף
  

  – ַעד ֲאֶׁשר ִהִּגיַע ֵקץ
 ִאֵּמץַהָּׁשעֹון ִלּבֹו 

  :ְוָקָרא ְּבקֹול ַּבְרֶזל
  !?ָמה ֶזה ֶּפה, ַלֲעָזאֵזל

 ֶזה רֹוֵעד ְוֶזה ָמתּוחַ  -
 ...רּוחַ  ּוְלֶזה ֵיׁש ַמַּצב  -

 ִדיםִמי ַאֶּתם? ֵּכִלים ְּכבּו
  !?אֹו ְסָחבֹות ּוְסַמְרטּוִטים

 ְתעֹוְררּו ֻּכָּלםּיִ וַ 
  :ַוָּיִריעּו ְּבקֹול ָרם

 ְׁשֹתק ִטֵּפׁש, ָאַמְרָּת ְׁשטּות"
  !ְּבַעְצְמ ַאָּתה ְסַמְרטּוט

 ,א ַּפְחָדִנים ֲאַנְחנּו ה,אֵ ְר 
 ְוִלְׂשֹמַח א ָׁשַכְחנּו

 ִמְׂשָחק ַעִּליז ְנַסֵּדר
  !"ַּדְוָקא, ַּדְוָקא, ְלַהְרִּגיז

  
 ָאז ָאַמר ַהַּמְטֲאֵטא

 ַנֲעֹר לֹו ֲחִגיָגה  -
  ,ַלּׁשֹוֶטה ,ְרֶאה לוֹ ְונַ 

  !ַהֲחנָֻּכה קִמְׂשחַ ֶאת 
  

 ,י ָנֶאהנִ ָק זְ  ,ָאֹנִכי
  ַעל ֵּכן!… ַמְטֲאֵטא ֲאִני 

 ֶאְהֶיה ָהֹיהִּבְרׁשּוְתֶכם, 
  .ןַמִּתְתָיהּו ַהָּזֵק 

  
 ,ַּדע ְוַאָּתה ַהְּפִרימּוס

 !ְיהּוָדה ִּתְהֶיה ַאָּתה
 קּום ְוֵצא ְלִמְלָחָמה

 !ה ַחָּמהיָ ְת בֶ הֶ לְ ׁשַ ּבְ 
  

 ,יםִר ּבָ ּצַ ְוַאֶּתם הַ 
  ,י ַהִּגּבֹוִריםיצַ ִצ עֲ 

 ַרק ֶאְתֶכם ָּבַחר ִלִּבי
  .ְלָאִחי ַהַּמַּכִּבי

 ,ַחְּדדּו ֶאת ַהּקֹוִצים
 !ִּכי ִלְקָרב ָאנּו יֹוְצִאים
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  ,ַּגם ַאָּתה, ַמְׁשֵּפ ַּבְכָין
 ,ַּתְפִקיְד הּוא ְמֻצָּין

 ֵׁשב ּוְׁשֹפ ְּדָמעֹות ַּכַּמִים
  !ַעל ֻחְרָּבן ְירּוָׁשַלִים

  
 ָּכ הֹוִסיף ַהַּמְטֲאֵטא
 ,ֶאת ַהַּתְפִקיִדים ָלֵתת
 ַא סֹוף סֹוף ִהִּגיַע ַעד

  !ה ָעַמדּופֹ ... ָוִניםַהּיְ 
  

  ,נֹו חֹוֵטףַאף ֶאָחד ֵאי
  ת...ִלְבּכו הָּכל ֶאָחד רֹוצֶ 

  – ִּכי ֻּכָּלם יֹוְדִעים ֵהיֵטבֹ
 ת...ַמּכוֹ ָוִנים ִקְּבלּו ַהּיְ  
  

 ַעד ֶׁשֵּבין ַהִּכְסאֹות
  :ָּבָאה ַהְחָלָטה ָּכֹזאת
 ,ָאנּו ִּגּבֹוִרים ִּכְפַלִים

 ,םיִ לַ גְ ָלנּו ֵיׁש ַאְרַּבע ַר 
 ִנָּבֵהלֲאַנְחנּו הָ 

  ?ֵני ִיְׂשָרֵאלּבְ  ִמִּצְבאֹות
 ְׂשֹמאל ָיִמין, ָיִמין ּוְׂשֹמאל

 !ְלַהְרִּביץ ְוא ַלֲחֹמל
  

 יםִמ קּוְמ ּקֻ ָאז ָנְׂשאּו הַ 
 יםִּמ קֻ עֲ ם הָ יהֶ ּפֵ אַ 

  ִריעּוְוַהִּכְסאֹות הֵ 
  !ֵהי ֵהיָדד! ִּפיִלים ִהִּגיעּו

  'ֵמַעְכָׁשו ִאיׁש א ַיֶּכּנּו
  ...!נּוּכֵ לְ ַעד עֹוָלם ְיִחי מַ 

  
  

 ?ֶלי ַהּמֶ ִמ 
  ?ימ

  !ְּדָמָמה
 ַעל ֻּכָּלם ָנְפָלה ֵאיָמה
  :ְוֻכָּלם ֹראָׁשם ֵהִניעּו

  !א ֲאִני הּוא !ֹוכּוסַאְנִטּי -
  

 ַהִּמְׂשָחק ִּכְמַעט הּוַפר
 !ִּכי ְּבִלי ֶמֶל ֵרַע ּוַמר

 ם ִנְתַקלוֹ ִּפיל ִּפְתאַא הַ 
  ,ה ַהֶחֶדרַּבְּכַלְבַלב ִּבְקצֵ 

 ַקלל ִחיׁש ל עָ אֶ  ִרימוֹ הֵ 

  !ְוָקָרא: ַהֹּכל ְּבֵסֶדר
  

 ,ל, ִיּלֵ ָּבָכהַהְּכַלְבַלב 
ַֹּגם ִנָּסה ִלְׂשֹרט, ִלְנׁש,  
 ַא ֵמֻאָּמה א הֹוִעיל

- ְׁשֹתק ַּפְחָדן, ֲעֵלה ּוְמ! 
  - ִהְתַרֵּגז ָעָליו ִהִּפיל
 ִאם ִלְבֹרַח ְּתַנֶּסה

 ַלִּכֵּסאִיְקְׁשרּו!...  
  

 ַּכֲאֶׁשר הּוַכן ַהֹּכל
  :ְיהּוָדה ָקָרא ְּבקֹול

 ,ִהָּזֵהרַאְנִטיֹוכּוס  -
 ,ַזְעִמי ְּכֵאׁש ּבֹוֵער

 ִאם ּתֹוִסיף עֹוד ְלָהִציק
  ,ִלירּוָׁשַלִים ,ייִר ְלעִ 

 ת ּגּוְפ ַאִּציגלַ בְ ֶאת נִ 
  .ָׁשַמִים ּוְלעֹוףַלַחָּיה 

  
  ,ָאז ָּבָכה ַהֶּכֶלב: ִאָּמא

  ?ִרימּוסּפְ ה ָעִׂשיִתי לֹו לַ מָ 
 ְבַלב ָקָטן ֲאִניַרק ְּכלַ 

  !ְיָוִני ֶמֶלְוא 
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 ַהְּכַלְבַלב ָּבָכה ַלָּׁשְוא
 ם ִהְתִחיל ַהְּקָרבוֹ ִּכי ִּפְתא

 ּוִבן ֶרַגע ִהְתַהֵּפך
ַהִּכֵּסא ַעל ַהּמֹוֵל  

  
 ָּכל ַהַּבִית ִהְתַמֵּלא

 סֹוד ַעד ַהְּטָפחֹותִמן ַהּיְ 
 ֵללקֹול ִׂשְמָחה ְוקֹול יְ 

  !תיחוֹ נִ גְ קֹול ִרָּנה ּו
  

  מֹוִריד וֹ ְרּבְיהּוָדה חַ 
  .ַחתְוגֹוֵזר ְּכֵׁשד ִמּׁשַ 

 ִמְתעֹוֶפֶפת ַהְּבלֹוִרית
  ...ְולֹוֵהֵטת ְורֹוַתַחת

  
  ...ִעיםְר ַּגם ַהַּמְטֲאֵטא מַ 

  !י ַאָּתה ִּגּבֹור ַאִּמיץְּבנִ 
  ,ַּבחּוִריםּבֹואּו, ּבֹואּו, 

  !ַעל ַהֶּמֶל ְלַהְרִּביץ
  ,ַוחָּכָכה, ָּכָכה, ֲהבּו ֶר 

  ַהִּפיִלים ָּפְרצּו ַלֶּטַבח
 עּורּו, עּורּו, ִמי ַיִּפיל
  ?ִמי ַיְכִריַע ֶאת ִהִּפיל

  ,קּום ִעְרּבּוְבָיהָּת וַ 
  ,ִמין ִּבְלּבּול ֶׁשָּכֶזה

  ,ָידֹראׁש, ָיד ּבְ ֹראׁש ּבְ 
  !הה מּול ָחזֶ ְוָחזֶ 

  
 ַהְּסִביבֹון –ַרק ֶאָחד 

  ה,כֹ ִהְסּתֹוֵבב ֹּכה וָ 
 ןּוָבַחן ְּכָנבוֹ 

  ...ַמֲחֶנה ְוֹכחוֹ 
  :ְוָחׁש ַהִּפֵּקחַ 

  ?חַ ֵמי ַהַּלְיָלה ְיַנּצֵ 
  ,ֲאַחֶּכה ָנא ַעד ַהּסֹוף

  !ָאז ֵאַדע ִלְבֹחר ְּבטֹוב
  

 הַא ִהֵּנה, ַמֲחנֵ 
  ...ס ְלָאחֹורָוִנים נָ ַהּיְ 

  ,הּוָדה ָקָרא: ֵהיָדדיְ 
  !ֹחֶפׁש ָלנּו, אֹור ּוְדרֹור

  
  ,ָאז ָעַמד ַהְּסִביבֹון

 ֵקד ַעל ַּגּבוֹ ִהְתַּפְר 
  !ְוָקָרא: ִנָּצחֹון

  !הֵנס ָּגדֹול ָהָיה ּפֹ 
  
  

  משימות

  

  מהו האירוע המומחז בשיר?  . 1

  

האווירה לקראת ההכנות להצגה? צטטו מהי המקום וו הזמן םמה  .2

  מתוך השיר.
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  מדוע החליטו הכלים "לערוך חגיגה" ולהעלות הצגה?  .3

  ב. כי היה להם משעמם  א. כי הגיע חג החנוכה  

  ד. כי רצו להוכיח לשעון שהם לא פחדנים      ג. כי הם פחדו  

  

 המדוע נבחר ?בהצגה ה של כל אחתמה תפקיד ?מיהן הדמויות בשיר  .4

ולהוסיף  מיליםהעזר במחסן (תוכלו להי לתפקיד? השלימו את הטבלה

  .)מילים משלכם

  לתפקיד ההסיבה לבחירת  בהצגה התפקיד  הדמות
ה לוהט המכשיר עם להב  יהודה המכבי  

ומרתיח כמו הדמות 
שמלהיבה את היהודים 
לקום ולצאת למלחמה 

  ביוונים.
      צבר (צברים)

מקונן (בוכה ומתאבל)   
  על חורבן ירושלים

  

    יוונים  
      קומקומים

      כלבלב
  

 ;ְירּוָׁשַלִים ֻחְרָּבן ַעל ְּדָמעוֹת – ַמִים ׁשוֵֹפ ;ַּמַּכִּבים מחסן מילים:   

 ַאַּפִים ַּבֲעֵלי ;ַמִּתְתָיהּו ;ַרְגַלִים ְּבַאְרַּבע ַוֲחמּוִׁשים ֲחָזִקים ;ַאְנִטיוֹכּוס

 ַּבַעל ;ִּפיִלים ;ְּפִרימּוס ;ַלָּקֵרב ֲערּוִכים ְוָלֵכן יםּיִ נִ צָ ְק עוֹ  ;ְּכֵחֶדק יםִּמ קֻ עֲ 

 ְפִקידַלַּת  ִנְבַחר, ִּכְסאוֹת ;ַמְׁשֵּפ ;ַּתְפִקיִדים ְלֻכָּלם ּוְמַסֵּדר ַרּבוֹת ְׂשָערוֹת

  .ֶׁשְּמַבֵּצעַ  ַתְפִקידֵׁשם הַ לְ  ּדוֶֹמה ְׁשמוֹ  ;ֶׁשָרָצה ְּבִלי

  

ומדוע ההצגה כמעט בוטלה? נמקו  ,באילו תפקידים התעוררו בעיות  .5

  תשובתכם.את 

  

  מדוע בכה הכלב?  .6

  



47 

 

פי רצף האירועים בשיר. (מצאו תחילה את - תארו את מהלך הקרב על  .7

  .)הפעלים

  

  ?ר את המצב ששרר בקרבכיצד מתאר המשור  .8

  ב' - א' ו ְּתׁשּובֹותד.   ַוֲאָנחֹות ִרָּנה קֹולג.   ִּבְלּבּולב.   ִעְרּבּוְבָיהא.   

  

  יבון תפקיד לעצמו?בלא לקח הס ,לדעתכם ,מדוע  .9

  

  ומדוע?  הסביבון להצטרף? מתיבחר לאיזה מחנה   .10

  

  דעתכם.את מה דעתכם על התנהגותו של הסביבון? נמקו   .11

  

  כיצד מסתיים השיר?  .12

  

על המשפך  :לדוגמה . כ' הדימויבאמצעות  דימויהמשורר משתמש ב  .13

והעתיקו  מים. מצאו בשיר שלושה דימוייםכהוטל לשפוך דמעות 

  אותם למחברותיכם. 

  

  אחד מהסעיפים א', ב'.ו בחר  .14

  ציירו אירוע אחד מתוך ההצגה.  א.

  לשיר. (קומיקס) ןכתבו עלילוציירו   ב.

  

שאלו את הוריכם או את סבא וסבתא שלכם מהו המתקן הזה? מתי   .15

   .לאיזו מטרהו השתמשו בו
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  ת קודששב

  

  ב"ע, ה"ל יוָֹמא ַמֶּסֶכת, ַּבְבִלי ַּתְלמּוד ְלִפי / ּתוָֹרה לוֵֹמד ִהֵּלל

  

 ְלַהְרִויחַ  ָקֶׁשה ְוֶׁשָעַמל ׁשּוטּפָ  ָאָדם ָהָיה ַּדְרּכוֹ  אִׁשיתֶׁשְּבֵר  ַהָּזֵקן ֵּללִה  ַעל ָאְמרּו

; ִּדיָנר ֲחִצי ֶׁשל ֶאָחד ַמְטֵּבעַ  ּוַמְרִויחַ  ַלֲעבֹוָדתוֹ  יֹוֵצא ָהָיה יֹוםוָ  יֹום ְּבָכל. מוֹ ְח לַ  ֶאת

, ִויָלָדיו ִאְׁשּתוֹ  ָחִליָלה ְרֲעבּויִ  ֶׁשא, ּוְלִמְׁשַּפְחּתוֹ  ְלַעְצמוֹ  ָּדַאג ַמֲחִציתוֹ ּבְ 

  .ַהּתֹוָרה ְלִׁשעּור ְּכִניָסה ְּדֵמי ַהִּמְדָרׁש ֵּבית ְלׁשֹוֵמר ִׁשֵּלם ַמֲחִציתוֹ בְ ּו

 ִהִּגיעַ . ַאַחת ֲעבֹוָדה ֲאִפּלּו ָמָצא ְוא ֻּכּלוֹ  ַהּיֹום ָּכל ֵּללִה  ִהְסּתֹוֵבב ַאַחת ַּפַעם

 ּוָבא, ּתֹוָרה ְבֵריִּד  ִלְׁשֹמעַ  ַנְפׁשוֹ  ָצְמָאה ֵכן-ִּפי-ַעל-ַאף. ָּדָבר ְּבָידוֹ  ְוֵאין ,ָהֶעֶרב

 ֶאל ֵּללִה  ָּפָנה," יֲאֹדנִ , ִמְּמ ְּבַבָּקָׁשה. "ַהִּמְדָרׁש ֵּבית ׁשֹוֵמר ֵאֶצל ַמָּזלוֹ  ֶאת ְלַנּסֹות

 ֵּתן, ָאָּנא. ֶאָחד ַמְטֵּבעַ  ֲאִפּלּו ַהּיֹום ְלַהְרִויחַ  ִהְצַלְחִּתי א, "ַּבֶּפַתח ָהעֹוֵמד ַהּׁשֹוֵמר

, ְלַׁשֵּלם ֲאִני ַמְקִּפיד יֹוםוָ  יֹום ֶׁשְּבָכל יֹוֵדעַ  ַאָּתה. ְלַׁשֵּלם ְּבִלי ַעםַהּפַ  ְלִהָּכֵנס ִלי

  . יובָ ֵק עֲ  ַעל ָלׁשּוב ֶנֱאַלץ ֵּללְוִה , ְלִהָּכֵנס לוֹ  ִהִּניחַ  א ַהּׁשֹוֵמר." ְּבָיִדי ֵאין ְוַהּיֹום

 ִּדְבֵרי ִלְׁשֹמעַ  ָּכ-ָּכל ָרָצה הּוא. קְלִהְתַרחֵ  לוֹ  ִהִּניחַ  א ִלּבוֹ  אּוָלם ,ָלֶלֶכת ֵּללִה  ָּפָנה

 ַהִּמְדָרׁש ְּבֵבית ַלְּמִדיםַהְּמ  ַהֲחָכִמים ,ְוַאְבַטְליֹון ְׁשַמְעָיה ֶׁשל ִמִּפיֶהם ָחְכָמה

 ֶלֶחם ְּבָידוֹ  ֵאין ִאם. ָלֶהם ְלַהֲאִזין ֶּדֶר ִלְמֹצא ֻמְכָרח ֶׁשהּוא ִהְרִּגיׁש ֵּללִה . ְּפִניָמה

  . ּתֹוָרה ֶׁשל אֹוָרּהּבְ  ַנְפׁשוֹ  םּמֵ חַ ְת ִּת  ְלָפחֹות –

 ויֶׁשֵאלָ  ַהֶּפַתח ֶזה. ַהִּמְדָרׁש ֵּבית ֶׁשל ְּבַגּגוֹ  ַחּלֹון ְוִהֵּנה, ַמְעָלה ֵעיָניו ֶאת ֵּללִה  ָנָׂשא

 ֶאת דְוִהְצִמי ִהְׁשַּתַּטח ַהַחּלֹון ֶאל ְּכֶׁשִהִּגיעַ . ְלַטֵּפס ְוֵהֵחל, ֵּללִה  ָחַׁשב, ִהְתַּפַּלְלִּתי

  . ִּבְׁשִקיָקה ַמְקִׁשיב, ַהֶּפַתח ֶאל ָאְזנוֹ 

 ֵּללִה  ְּבעֹוד. ַהֹחֶרף ֶׁשל ְּבִעּצּומוֹ , ֵטֵבת ְּבֹחֶדׁש ַׁשָּבת ֶעֶרב, ָהָיה ַׁשָּבת ֶעֶרב יֹום אֹותוֹ 

 ֵחלֶׁשהֵ  ַעד ְוָגַבר ַהֹּקר ָּגַבר, ַהּתֹוָרה ְלִדְבֵרי ּוַמֲאִזין ַהַחּלֹון ַתחּפֶ  ַעל ָּכ ׁשֹוֵכב

 ֵּללְוִה , ְוַהֶּׁשֶלג ַהִּצָּנה ֵמֲחַמת ִמְצַטְּנִפים, ְּבָבֵּתיֶהם יםִס ּנְ ִמְתּכַ  ַהֹּכל. ֶׁשֶלג ָלֶרֶדת

 זֹוֵרחַ  הּוא, ֵּללִה לְ  לוֹ  ַחם. ַּבֹּקר ְּכָלל ַמְרִּגיׁש ְוֵאינוֹ  ַהִּלּמּוד ְּבסֹודֹות ֻּכּלוֹ -ָּכל קּועַ ׁשָ 

  . הּתֹוָר  ֶׁשל ּהיוָ ּזִ ִּמ  ִמִּבְפִנים
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, ָלָבן ְּבַמְרָבד ִמְתַּכָּסה ָהֲאָדָמה. ָועֹוד עֹוד ְוֶנֱעָרם ַהֶּׁשֶלג צֹוֵנחַ  ְּבֶׁשֶקט-ְּבֶׁשֶקט

 ַּגּגוֹ  ַּגם ִמְתַּכֶּסה. ַהָּבִּתים ַּגּגֹות ִמְתַּכִּסים, יִחיםַהִּׂש  ַוֲעֵלי ָהֵעִצים ַעְנֵפי ִמְתַּכִּסים

, ְוקֹוֵפא ֵּללִה  הֹוֵל. ְלַהְרִּגיׁש ְּבִלי ִמְתַּכֶּסה ֵּללִה  ַאף ְוִאּתוֹ , ַהִּמְדָרׁש ֵּבית ֶׁשל

ַּבּתֹוָרה ַמֲעִמיִקים, םָד ּוּמלִ ּבְ  ְוַאְבַטְליֹון ְׁשַמְעָיה ַמְמִׁשיִכים ַהִּמְדָרׁש ֵּבית ּוְבתֹו 

  .ֻּכּלוֹ  ַהַּלְיָלה ָּכל

 ְּבָכל? ַהַּׁשַחר אֹור ָעָלה א ֶזה יַצדּכֵ : ְּתֵמִהים ְוַאְבַטְליֹון ְׁשַמְעָיהּו, עֹוֵבר ַרב ְזַמן

 ָּכל ַמְסִּתיִרים ֶׁשָהֲעָנִנים, ָּכ-ָּכל ְמֻעָּנן ַהּיֹום אּוַלי. ָאֵפל ְוַהּיֹום, ֵמִאיר ַהַּבִית יֹום

 ְׁשַמְעָיה ָיְצאּו ִמָּיד. ָאָדם ְּדמּות ַהַחּלֹון ְּבֶפַתח ְוָראּו ַמְעָלה ֵהִציצּו? אֹור ֶקֶרן

 ַהַּגג ַעל ֶנֱעַרם ַהֶּׁשֶלג. ַהִּמְדָרׁש ֵּבית ַּגג ַעל ִּבְמִהירּות ְוִטְּפסּו הצָ ַהחּו יֹוןְוַאְבַטלְ 

 הּוא ֵהיָכן. ָנהָאוָ  הנֶ ָא ָנעּו, ְוִחְּפׂשּו ַהְּׁשַנִים ִהְתרֹוְצצּו. ַאּמֹות ׁשוֹ ָׁשל ֶׁשל ֹגַבּהּבְ 

  ? ָראּו ָּפָניו ֶׁשֶאת ָאָדם אֹותוֹ 

. ַהַחּלֹון ָקבּועַ  ֶׁשּבוֹ  ַּבָּמקֹום ָנָחה ֲעצּוָמה ֲעֵרָמה, ִלְפֵניֶהם ֶלגׁשֶ  ֶׁשל ַהר ְוִהֵּנה

 ּגּופוֹ , ֵּללִה  ףְחׂשַ נֶ  טַאלְ -ְלַאט. ַהֶּׁשֶלג ֶאת ּוְלַפּנֹות ַלֲחֹפר ֵהֵחּלּו ֲעצּוָמה ְּבֶבָהָלה

  . ִחּיּו ָּפָניו ְוַעל ָקפּוא

 ַהִּמְדָרׁש ְלֵבית ְוִהְכִניסּוהּו ֵּללִה  ֶאת ַאְבַטְליֹוןוְ  ְׁשַמְעָיה ֵהִרימּו ִמֻּׁשָּתִפים ְּבֹכחֹות

 ֶׁשל ַסָּכָנהּבְ  ַחָּייו ִיְהיּו ,ָהֶאְפֶׁשר ְּכָכל ַמֵהר הּומּוְּמ חַ יְ  א ֶׁשִאם ָיְדעּו ֵהם. ְּפִניָמה

 ְׁשַמְעָיה. רַהַּתּנּו ְּכֶנֶגד ְוהֹוִׁשיבּוהּו הּוצּוחָ ְר , ַהֶּׁשֶלג ֶאת ֵמָעָליו ֵהִסירּו ֵהם. ַמָּמׁש

 ַרק. ֵאׁש ְלַהְבִהיר ֶהְחִליטּו ֶאָחד ּוֶפה, ְׁשַמְעָיהּבִ  ִהִּביט ןיוֹ לְ טַ בְ ַא, ןיוֹ לְ טַ בְ ַאּבְ  ִהִּביט

 ֲהֵרי, ָּבתׁשַ ּבְ  ֲאסּוָרה ּהתָ קָ לָ ְד הַ  ִאם ְוַגם, ַהֶּזה ָהָאָדם ֶאת ְלַהִּציל ּתּוַכל ָהֵאׁש

 ָאָדם ּוְלַהִּציל ַהַּׁשָּבת ֶאת ְלַחֵּלל ֻמָּתר ְוִאם. ַהַּׁשָּבת ֶאת ּדֹוֶחה ֶנֶפׁש ֶׁשִּפּקּוחַ 

 ֶאת ֵחֵרף ֲאֶׁשר, ֵּללִה  ִּבְׁשִביל ַהַּׁשָּבת ֶאת ְלַחֵּלל ָראּוי ְוַאף ֻמָּתר, ָמֶות ִמַּסָּכַנת

  . ַהּתֹוָרה ֶאל ְלִהְתָקֵרב ְּכֵדי ְפׁשוֹ נַ 

, ֵעיָניו ֶאת ֶׁשָּפַקח ַעד ַהּבֹוֶעֶרת ׁשָהאֵ  מּול ֵּללִה  ֶאת ְוַאְבַטְליֹון ְׁשַמְעָיה הֹוִׁשיבּו

  . ַהִּמְדָרׁש ְּבֵבית ַהֶּקַבע ִמּיֹוְׁשֵבי ֵּללִה  ָהָיה ַהּיֹום ּוֵמאֹותוֹ 

  .ַהּדֹורֹות ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ַחְכֵמי ֵלידוֹ ִמּגְ  ְלֶאָחד ָהָיה ְוהּוא, ַהָּׁשִנים ָעְברּו
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  משימות

  

  :קסטבט קשרהפי ה- ילים עלכתבו במילים שלכם את פירושן של המ  . 1

  ִּבְׁשִקיָקה ג.  ַהִּצָּנה ֵמֲחַמת .ב     יובָ קֵ עֲ  ַעל ְלׁשּוב א.

  ַנְפׁשוֹ  ֶאת ֵחֵרף ו.    אּוָלם. ה     ָנהָאוָ  הנֶ ָא ָנעּו .ד

  

  ?"ֵכן-ִּפי- ַעל-ַאףבמקום המילים "מה אפשר לרשום   .2

  ללא. אך      ב. גם      ג. למרות זאת      ד. לפיכך      ה. בג  

  

  ?"ָראּוי ְוַאף ֻמָּתר"במשפט  "ַאף"מה משמעות המילה   .3

  מילת ניגוד, לא ג.      מילת הוספה, גםב.   א. איבר באמצע הפנים     

  

  ".ּתוָֹרה ֶׁשל אוָֹרּהּבְ  ַנְפׁשוֹ  םּמֵ חַ ְת ִּת  ְלָפחוֹת – ֶלֶחם ְּבָידוֹ  ֵאין ִאם"  .4

  הסבירו משפט זה.

  

  ית המדרש?מדוע תמהו החכמים המלמדים בב  .5

  

בנויות  האלההמילים  - ּהתָ קָ לָ ְד הַ , ֲעבוָֹדתוֹ , מוֹ ְח לַ , הוִֹׁשיבּוהּו, הּוצּוחָ ְר   .6

  . שמותול פעליםמכינויים חבורים. פרקו אותן, ומיינו אותן ל

  

  .ַּׁשָּבת ּדוֶֹחה ֶנֶפׁש ִּפּקּוחַ   .7

  איזה מצב של פיקוח נפש מתואר בטקסט?

  

  ?מדוע השבת כה חשובה  .8

  

  משפחתכם? עםכיצד אתם נוהגים לבלות את ערב שבת ואת יום שבת   .9

  

  סיפור עלילה. אלפחות שלוש הוכחות לכך שסיפור זה הו ואיהב  .10
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  ןימָ זִ נְ ּבֶ  יתַחּגִ /  הּלָ פִ ְּת 

  ׁשּוּדִק ְּכֶׁשַאָּבא עֹוֶׂשה 

  הּוא ְּכמֹו ֵמַזֵּמר.

  ֶאְפָׁשר ִלְׁשֹמעַ 

  הּוא אֹוֵמר. ָמה

  ָּמא ַמְדִליָקה ֵנרֹות,ֲאָבל ְּכֶׁשִא 

  ִהיא ָּפׁשּוט ׁשֹוֶתֶקת.

  אֹוֶמֶרת ְּתִפָּלה

  ְּבֶׁשֶקט ְּבֶׁשֶקט

  ְמַגָּלהְוא 

  ָמה ַהְּתִפָּלה.

   ֲאָבל ֲאִני, ִמן ַהַּצד,

  ָּתִמיד ְמַנֶחֶּׁשת

  ָמה ַהְּתִפָּלה

  ֶׁשִאָּמא לֹוֶחֶׁשת.

  ִּכי ֵיׁש ִלי ִמין חּוׁש

  ְמיָֻחד ְלִנחּוׁש

  ֶׁשֹּפה ִמְתַרֵחׁש המָ ּוְלִפי 

  ַהחּוׁש ְמַנֵחׁש.

  ֶׁשַּיְׁשִלים. –ִאם ִמיֶׁשהּו ְּבֹרֶגז 

  .ֶׁשַּיְחִלים –ִאם ִמיֶׁשהּו חֹוֶלה ֹּפה 

  ֶׁשָּיׁשּוב ְּבָׁשלֹום. –ְוִאם ִמיֶׁשהּו ָנַסע 

ַּבת ָׁשלֹום!   ֹשַ

  (ְוִאם ַהחּוׁש א צֹוֵדק ְּבָכל ִנחּוָׁשיו,

  ה א ֶנְחָׁשב.ֵּתַדע, ֶאִהים, ֶׁשּזֶ 

  ַּתְחׁשֹב ֶׁשֲאִני ִהְתַּפַּלְלִּתי ַעְכָׁשו.

  –ִנְמָצא ְּבֵביִתי  ְּכָברִּכי ִאם ַאָּתה 

  .)ִּתְׁשַמע ַּגם אֹוִתי
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  ִקּדּוׁש

  מתוך סידור התפילה

ים ים ים ים הִ הִ הִ הִ אֱ אֱ אֱ אֱ ל ל ל ל כַ כַ כַ כַ יְ יְ יְ יְ וַ וַ וַ וַ     ם.ם.ם.ם.ָאָאָאָאבָ בָ בָ בָ ל צְ ל צְ ל צְ ל צְ כָ כָ כָ כָ ץ וְ ץ וְ ץ וְ ץ וְ רֶ רֶ רֶ רֶ ָאָאָאָאהָ הָ הָ הָ וְ וְ וְ וְ     ַהָּׁשַמִיםַהָּׁשַמִיםַהָּׁשַמִיםַהָּׁשַמִים    ּוּוּוּוּלּלּלּלכֻ כֻ כֻ כֻ יִ יִ יִ יִ י. וַ י. וַ י. וַ י. וַ ּׁשִ ּׁשִ ּׁשִ ּׁשִ ּׁשֶ ּׁשֶ ּׁשֶ ּׁשֶ ם הַ ם הַ ם הַ ם הַ ר יוֹ ר יוֹ ר יוֹ ר יוֹ קֶ קֶ קֶ קֶ י בֹ י בֹ י בֹ י בֹ הִ הִ הִ הִ יְ יְ יְ יְ ב וַ ב וַ ב וַ ב וַ רֶ רֶ רֶ רֶ י עֶ י עֶ י עֶ י עֶ הִ הִ הִ הִ יְ יְ יְ יְ וַ וַ וַ וַ 

ר ר ר ר ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ אֲ אֲ אֲ אֲ     וֹ וֹ וֹ וֹ ּתּתּתּתאכְ אכְ אכְ אכְ לַ לַ לַ לַ ל מְ ל מְ ל מְ ל מְ ּכָ ּכָ ּכָ ּכָ מִ מִ מִ מִ     ַהְּׁשִביִעיַהְּׁשִביִעיַהְּׁשִביִעיַהְּׁשִביִעים ם ם ם וֹ וֹ וֹ וֹ ּיּיּיּית ּבַ ת ּבַ ת ּבַ ת ּבַ ּבֹ ּבֹ ּבֹ ּבֹ ׁשְ ׁשְ ׁשְ ׁשְ ּיִ ּיִ ּיִ ּיִ ה. וַ ה. וַ ה. וַ ה. וַ ׂשָ ׂשָ ׂשָ ׂשָ ר עָ ר עָ ר עָ ר עָ ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ אֲ אֲ אֲ אֲ     וֹ וֹ וֹ וֹ ּתּתּתּתאכְ אכְ אכְ אכְ לַ לַ לַ לַ י מְ י מְ י מְ י מְ יעִ יעִ יעִ יעִ בִ בִ בִ בִ ּׁשְ ּׁשְ ּׁשְ ּׁשְ הַ הַ הַ הַ ם ם ם ם וֹ וֹ וֹ וֹ ּיּיּיּיּבַ ּבַ ּבַ ּבַ 

    תוֹ תוֹ תוֹ תוֹ אכְ אכְ אכְ אכְ לַ לַ לַ לַ ל מְ ל מְ ל מְ ל מְ ּכָ ּכָ ּכָ ּכָ ת מִ ת מִ ת מִ ת מִ בַ בַ בַ בַ ׁשָ ׁשָ ׁשָ ׁשָ     וֹ וֹ וֹ וֹ י ּבי ּבי ּבי ּבּכִ ּכִ ּכִ ּכִ     תוֹ תוֹ תוֹ תוֹ אֹ אֹ אֹ אֹ     ׁשׁשׁשׁשּדֵ ּדֵ ּדֵ ּדֵ קַ קַ קַ קַ יְ יְ יְ יְ וַ וַ וַ וַ     ַהְּׁשִביִעיַהְּׁשִביִעיַהְּׁשִביִעיַהְּׁשִביִעים ם ם ם ת יוֹ ת יוֹ ת יוֹ ת יוֹ אֶ אֶ אֶ אֶ     ֱאִהיםֱאִהיםֱאִהיםֱאִהים    רֵ רֵ רֵ רֵ בָ בָ בָ בָ יְ יְ יְ יְ ה וַ ה וַ ה וַ ה וַ ׂשָ ׂשָ ׂשָ ׂשָ עָ עָ עָ עָ 

   ....תתתתוֹ וֹ וֹ וֹ ׂשׂשׂשׂשעֲ עֲ עֲ עֲ לַ לַ לַ לַ     ֱאִהיםֱאִהיםֱאִהיםֱאִהיםא א א א רָ רָ רָ רָ ר ּבָ ר ּבָ ר ּבָ ר ּבָ ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ אֲ אֲ אֲ אֲ 

  ג')-(בראשית,ב', א'

  !!!!ַחִּייםַחִּייםַחִּייםַחִּייםלְ לְ לְ לְ  : ְועֹוִנים. ןןןןנָ נָ נָ נָ רָ רָ רָ רָ י מָ י מָ י מָ י מָ ִר ִר ִר ִר בְ בְ בְ בְ סַ סַ סַ סַ 

        ן:ן:ן:ן:פֶ פֶ פֶ פֶ ּגֶ ּגֶ ּגֶ ּגֶ י הַ י הַ י הַ י הַ ִר ִר ִר ִר א ּפְ א ּפְ א ּפְ א ּפְ רֵ רֵ רֵ רֵ וֹ וֹ וֹ וֹ ם ּבם ּבם ּבם ּבלָ לָ לָ לָ עוֹ עוֹ עוֹ עוֹ הָ הָ הָ הָ     לֶ לֶ לֶ לֶ מֶ מֶ מֶ מֶ     ינּוינּוינּוינּוהֵ הֵ הֵ הֵ ה ה' אֶ ה ה' אֶ ה ה' אֶ ה ה' אֶ ּתָ ּתָ ּתָ ּתָ אַ אַ אַ אַ     רּורּורּורּוּבָ ּבָ ּבָ ּבָ 

ת ת ת ת ּבַ ּבַ ּבַ ּבַ ׁשַ ׁשַ ׁשַ ׁשַ וְ וְ וְ וְ     נּונּונּונּוה ּבָ ה ּבָ ה ּבָ ה ּבָ צָ צָ צָ צָ רָ רָ רָ רָ יו וְ יו וְ יו וְ יו וְ תָ תָ תָ תָ וֹ וֹ וֹ וֹ צְ צְ צְ צְ מִ מִ מִ מִ ּבְ ּבְ ּבְ ּבְ     נּונּונּונּוׁשָ ׁשָ ׁשָ ׁשָ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ר קִ ר קִ ר קִ ר קִ ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ אֲ אֲ אֲ אֲ     ָּברּו ַאָּתה ה' ֶאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלםָּברּו ַאָּתה ה' ֶאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלםָּברּו ַאָּתה ה' ֶאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלםָּברּו ַאָּתה ה' ֶאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם

    ,,,,ׁשׁשׁשׁשדֶ דֶ דֶ דֶ י קֹ י קֹ י קֹ י קֹ אֵ אֵ אֵ אֵ רָ רָ רָ רָ קְ קְ קְ קְ מִ מִ מִ מִ ה לְ ה לְ ה לְ ה לְ ּלָ ּלָ ּלָ ּלָ חִ חִ חִ חִ ּתְ ּתְ ּתְ ּתְ , , , , יתיתיתיתאׁשִ אׁשִ אׁשִ אׁשִ רֵ רֵ רֵ רֵ ה בְ ה בְ ה בְ ה בְ ׂשֵ ׂשֵ ׂשֵ ׂשֵ עֲ עֲ עֲ עֲ מַ מַ מַ מַ ן לְ ן לְ ן לְ ן לְ רוֹ רוֹ רוֹ רוֹ ּכָ ּכָ ּכָ ּכָ זִ זִ זִ זִ     נּונּונּונּולָ לָ לָ לָ ייייחִ חִ חִ חִ נְ נְ נְ נְ ן הִ ן הִ ן הִ ן הִ צוֹ צוֹ צוֹ צוֹ רָ רָ רָ רָ בְ בְ בְ בְ ה ּוה ּוה ּוה ּובָ בָ בָ בָ הֲ הֲ הֲ הֲ ַאַאַאַאּבְ ּבְ ּבְ ּבְ     וֹ וֹ וֹ וֹ ׁשׁשׁשׁשדְ דְ דְ דְ קָ קָ קָ קָ 

ה ה'. ה ה'. ה ה'. ה ה'. ּתָ ּתָ ּתָ ּתָ אַ אַ אַ אַ     רּורּורּורּו. ּבָ . ּבָ . ּבָ . ּבָ נּונּונּונּוּתָ ּתָ ּתָ ּתָ לְ לְ לְ לְ חַ חַ חַ חַ נְ נְ נְ נְ ן הִ ן הִ ן הִ ן הִ צוֹ צוֹ צוֹ צוֹ רָ רָ רָ רָ בְ בְ בְ בְ ה ּוה ּוה ּוה ּובָ בָ בָ בָ הֲ הֲ הֲ הֲ ַאַאַאַאּבְ ּבְ ּבְ ּבְ     ׁשְ ׁשְ ׁשְ ׁשְ דְ דְ דְ דְ ת קָ ת קָ ת קָ ת קָ ּבַ ּבַ ּבַ ּבַ ׁשַ ׁשַ ׁשַ ׁשַ וְ וְ וְ וְ . . . . םםםםיִ יִ יִ יִ רָ רָ רָ רָ צְ צְ צְ צְ ת מִ ת מִ ת מִ ת מִ יַאיַאיַאיַאיצִ יצִ יצִ יצִ ר לִ ר לִ ר לִ ר לִ כֶ כֶ כֶ כֶ זֵ זֵ זֵ זֵ 

  .תתתתּבָ ּבָ ּבָ ּבָ ּׁשָ ּׁשָ ּׁשָ ּׁשָ הַ הַ הַ הַ     ׁשׁשׁשׁשּדֵ ּדֵ ּדֵ ּדֵ קְ קְ קְ קְ מִ מִ מִ מִ 

                  

  

  משימות

  שיר?מה מתואר ב  . 1

  ?הדלקת נרותלבין  קידושמה ההבדל בין   .2

  מה עושים במהלך הקידוש?   א.   . 3

  אילו אירועים מוזכרים בברכה זו?  ב.

  מהי התפילה של הילדה?   מהי התפילה של האם?  .4

מהן התפילות והבקשות  .את נרות השבת נהוג להדליק כל שבוע  .5

  שמבקשים לדעתכם?

וות מדליקים נרות ומקדשים על היין. בבתים רבים שאינם שומרי מצ  .6

יש הטוענים שזהו חלק מהמסורת. הסבירו את ההבדל בין קיום מצוות 

  שמירה על מסורת.לבין 

  ר ימות השבוע?יתמה מייחד את ארוחת הערב בליל שבת מ  .7
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  י' בטבת –יום הולדת לחיים נחמן ביאליק 

 ָהָיה הּוא. תוֹ יבָ ִת ּכְ  ִּבְזכּות" ַהְּלֻאִּמי ׁשֹוֵררַהְּמ " ַלֹּתַאר ָזָכה יקאלִ יָ ּבְ  נחמין ַחִּיים

  . ַהִּצּיֹונּות ֶׁשל ִנְלָהב ְותֹוֵמ ּוְמׁשֹוֵרר סֹוֵפר

 ְוהּוא ,יתנִ ׁשָ ְד חַ לְ  ֶנְחְׁשָבה תוֹ ָר יִׁש , ָהִעְבִרית ַהָּׂשָפה ַעל ַרּבֹות ִהְׁשִּפיעַ  יקאלִ יָ ּבְ 

 ַרִּבים ֲאָנִׁשים ֶׁשל ֵּדעֹוֵתיֶהם ַעל ְלַהְׁשִּפיעַ  וְוִסּפּוָרי יוָר מָ אֲ מַ  ְּבֶעְזַרת ִהְצִליחַ 

  . ְוַלֲעִתיָדּה הּוִדיתַהּיְ  ִדיָנהְּמ לַ  ְקׁשּוִרים ֶׁשָהיּו נֹוְׂשִאיםּבְ 

 ֻהַּלְדּתוֹ  יֹום ֶאת ִניםְמַצּיְ  ָאנּו. 1934 - ּבְ  ְוִנְפַטר 1873 ְּבֵטֵבת י'-ּבְ  נֹוַלד יקאלִ יָ ּבְ 

  .ִסּפּוָריו לְואֶ  יָריוִׁש  ַאל, וֵאָלי ְלַהֲעָרָכה ְּכֵסֶמל

  

ורשמו חמש  ,על ביאליקמידע חפשו באנציקלופדיה או באינטרנט   .1

עובדות מעניינות על חייו האישיים, חמש עובדות מעניינות על עבודתו 

  של חמש מיצירותיו.  יהןשמותאת וכן 

  

הוסיפו ום, כמיתילבין אלו שמצאו ע םמצאתהעובדות ש ביןהשוו   .2

  רשמתם.עובדות שלא 
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  ָעִמיר הּדָ נְ ַא/  ִאיׁש ָהָיה

  

  

  ,ְוָקרֹוב ָיָקר ִאיׁש ָהָיה

  ְוָעָנו ָּגדֹול ִאיׁש ָהָיה

  ָּבְרחֹוב ְלׂשֹוֵחחַ  ָאַהב

  .ָׁשב ָּכל ִעם, עֹוֵבר ָּכל ִעם

  ,ִהִּכירוֹ  ָּכאן ֶיֶלד ָּכל

  .ּוָפָניו קֹוָמתוֹ 

  ,לוֹ  ָהיּו א ָּבִנים ְוִאם

  .ָניוְּכבָ  ָהיּו ֻּכָּלם

  

  

  משימות

חפשו את המילה 'ענו' במילון והעתיקו את פירושה. העתיקו את   . 1

  המשפט בשיר שמוכיח כי ביאליק היה כזה.

  

  על ביאליק?  עמיר מה עוד אפשר ללמוד משירו הקצר של אנדה  .2

  

  איזו מן המלים שלפניכם היא פועל?  א.     .3

   ?הפועלמייחד את . מה ָניוּבָ , ָניוּפָ , קוָֹמתוֹ , ִהִּכירוֹ    

 דופן? מדוע?-מבין שמות העצם שברשימה, איזו מילה יוצאת  .ב

  (סרקו את השמות). 

  

  תנו שני פירושים למשפט "היה איש גדול וענו".   .4
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  ביאליק חמןניים / ח קָר ּיָ ת הַ ּנַ גִ ּבְ 

             ַחגא ַׁשָּבת ְוא 
    ִּכי ִאם יֹום ַקִיץ ְסָתם,

                     ּוְבִגַּנת ַהָּיָרק
                           ַעם. -קֹול ָׂשׂשֹון ּוְמחֹול

   
                        ֶהָחָגב ָּבעּוָגב,

           –ַּבֲחצֹוְצָרה ַהְּצָרַצר, 
                  ֶרֶגל ִמי ֶזה ֵאפֹוא

                 ִמְּמחֹולֹות ֵּתָעֵצר?
   

                    ּוַבֲערּוגֹות ַהִּגָּנה
                     יב ֶלָחִביתִמָּסבִ 

       ָקַפץ ְּכרּוב, ֵהִרים ׁשֹוק,
        ָקם ִלְרֹקד ִעם ְּכרּוִבית.

   
               ַוָּיְרא ֹזאת ֲאַבִּטיחַ 
                ְוא ָיֹכל עֹוד ֲעֹמד

                     ּוְבַמֵּדי ַהַּפִּסים
             ָרץ ִעם ְּדַלַעת ִלְרֹקד.

   
         ַהְּמִעיל  ָירס ְצֹהבִּת -ֶּבן

             ְּבלֹוִריתֹו ָאז ִהְפִׁשיל
                     ּוְבָחְטפֹו ַחָּמִנית

              ָקם ְלַכְרֵּכר ְּבִגיל.
  

                     ַוִּיְבַער ָאז ָּכֵאׁש
                ִמִּקְנָאה ֵלב ַהְּצנֹון

                          ַוִּיְקֹּפץ ְלַפֵּזז
            ִעם ֲאחֹות ַהְּמָלְפפֹון.

  

  ְוִכְראֹות ֹזאת ַהֶּסֶלק
  ִהְתַאֵּפק א ָיֹכל

  ַוִּיְתֹּפס ַעְגָבִנית
       ַוֵּיֵצא ְּבָמחֹול.

   
  –ִׂשימּו ֶרַוח  –ּוִפְתֹאם 

  ַּגם ַהֶּגֶזר ֶזה ָּבא
  ְמַכְרֵּכר ְּבָכל ֹעז

  ִעם ַּבת ֶלֶפת ָעָבה.
   

  ְוַגם ֶצֶמד ֶחֶמד,
  ׁשּום,- ָּבָצל ּוַבת

  ִהְתַלְּבטּו ֵּבין ַרְגַלִים,
  ְרׁשּום.ּוְראּו: א ּגֵ 

   
  ַּגם ֻּבְלּבּוס ָהֶאְביֹון

  –ַאל ֶאֵּתן ִּפי ַלֲחֹטא  –
  ָּבא ִלְרֹקד, ִּבְמִחיָלה,

  הּוא ַעל ָּכל ִמְׁשַּפְחּתֹו.
   

  ַוִּתְרַעׁש ַהִּגָּנה
  ַוֵּיֹהם ָּבּה ָּכל ְׁשִביל

  ְנִגיָנהחֹולֹות ּוִמְּמ 
  ּוִמִּמְצֲהלֹות ִּגיל

   
  ַרק ָאפּון ַהִּמְסֵּכן

  ָעַמד ִמן ַהַּצד,
  ןַעל ַמֵּטהּו ִנְׁשעַ 

  ְוא ָנע ְוא ָנד.
   

  "ֵאיָכה אּוַכל ָלׂשּוׂש
  –ֵאיָכה אּוַכל ִלְרֹקד 

  ְוִציַצי ָנְׁשרּו ְּכָבר,
  ."ְוַתְרִמיַלי ֵריִקים עֹוד
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  שאלות לדיון 

  ו עצוב?האם השיר שמח א  . 1

  מדוע האפון אינו רוקד?  .2

מה היה קורה, לו ניסה אחד הירקות למשוך את האפון לחוג הרוקדים,   .3

  נענה? היה האפוןהאם 

  

  משימות

  

  מה הזמן, המקום והאירוע המתוארים בשיר?  .1

  

תוכלו להתייחס  פי המתואר בשיר.-אפיינו את הירקות הרוקדים, על  .2

נקבה, זוגות שיש ביניהם ניגודים או -רלתבחינים האלה: זוגות של זכ

  דמיון בצורה, בצבע, בריח, אופי השיחה שהם מנהלים וכדומה.

  צרו במחברת טבלה כמו זו שלפניכם, ומלאו אותה. 

  

הזוגות 
  הרוקדים

צבעם של 
  הירקות

התנהגות 
  הקשורה בריקוד

אפיונם של 
  דיםקזוגות הרו

    הרים שוק  ירוק  –ירוק   כרובית  –כרוב 

  

  לחוגגים מצטרף זוג שונה מציבור הרוקדים.  .3

          א. מי הוא הזוג?   

  ב. מדוע הם שונים? 

  ליהם?אֲ  האחרים ג. מהי תגובת הזוגות   

  

  משפחתו. - האדמה ובני-אחרונים מצטרפים תפוח  .4

  .העתיקו מהשיר את אפיונו של תפוח האדמה  א.
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מאכל לעניים והפך  האדמה-תפוח בעברש בשל היותו זול שימ  ב.

לדעתכם עובדה זו השפיעה על בחירתו של האם לסמל של עוני. 

   ?ביאליק לכתוב על ירק זה

  

  מי עומד בניגוד לכל החוגגים ואינו מצטרף לחגיגה? מדוע?  א.  .5

  מה דעתכם על התנהגות זו?  ב.  

  

  על מי מוטלת האחריות להשתתף?  .6

  

הקשורים בתיאור הירקות הם צבעים "בוערים": אדום הצבעים   .7

ל על הרקע הירוק ווהכ, (עגבנייה); צהוב (תירס); כתום (גזר, דלעת)

ליצירת הרושם של שמחת חיים המשותף לכולם. הצבעים תורמים 

על רקע שמחת את המצב של האפון המסכן בציור ועליצות. המחישו 

  .הירקות הרוקדים

  

  ות.השיר יש שימוש רב בהאנשה. העתיקו כמה דוגמלאורך     .8

  

  לכל אחת מהמילים שלפניכם מצאו בשיר מילה שמשמעותה דומה.     .9

    ִלְׂשֹמחַ     ָעִני    ִלְרֹקד  ִׂשְמָחה     ֲאָדָמה ַּתּפּוחַ 

    ַמְקלוֹ     ִרּקּוִדים    ִיְרַעׁש ְמאוֹד    יחַ ָר ְּפ 
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  ָׁשֵלו ֵמִאיר –ייחודו של יוצר  

  .ְוִליָלִדים ִלְמֻבָּגִרים ַהּכֹוֵתב סֹוֵפר הּוא ֵלוׁשָ  ֵמִאיר

  .ִמְּסָפָריו ַרִּבים ַמִּכיִרים ֶׁשַאֶּתם ִיָּתֵכן

  .יותָ ירוֹ ִצ יְ  ֶאת ֹעֶמקלָ  ִנְבַחן דוֹ חּויִ  ֶאת ְלָהִבין ְּכֵדי

  , נֹוַלד ָׁשֵלו ֵמִאיר ֵאיֹפה ָלֶכם ְנַסֵּפר א

  ,ַלֲעׂשֹות אֹוֵהב הּוא ּוָמה

  .ְלַגּלֹות ְּבַעְצְמֶכם ּתּוְכלּו ְּבַקּלּות ֶזה ָּכל ֶאת

  !ִלְקֹרא ְלַהְתִחיל ָּפׁשּוט ָצִרי, ּבוֹ  ְמיָֻחד ָמה ְלָהִבין ְּכֵדי

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  עבודה בזוגות

  :רשימה של סיפורים שכתב מאיר שלו לפניכם

 ּוְׁשֵּתי ָנָחׁש ּבּולמַ , ֶנָחָמה הּנָ ּכִ הַ , ּבּוׁשוֹת עוֶֹׂשה ַאָּבא, ֹזַהר ֶׁשל ַהֵחן ּגּומוֹת

 ,ָהרוָֹמִני ַהַּקָּבּב ֶאת ְּבִמְקֶרה ְלַגְמֵרי ִהְמִציא ַהַּקְדמוֹן ָהָאָדם ֵאי, ֵּתבוֹת

 ַהּדוָֹדה, ִמירּוָׁשַלִים ְוַהִּמְפֶלֶצת ַחִּיים ַהֶּיֶלד, ַהחוֹל זָּבַאְרּגַ  ַהְּטַרְקטוֹר

, ַאֲהֹרן ַסָּבא ֶׁשל ַהֶּגֶׁשם, ַּבֵּלילוֹת ַאְרֵיה, ַיֲעֹקב ַהֹּדב ְונוִֹמי רוִֹני, ִמיַכל

 ֶאל יוֵֹצא ְקֶרֶמר ֶהָחתּול, ַהְּזַמן ָּכל ָיֵׁשן ֶהָחתּול רמֶ ֵר ְק , ֶׁשִּמַּתַחת ַהַּצַּלַחת

  .ָהַאף ַעל ְותּות ַהֵּמַצח ַעל ָוִניל, ַהַּיַער

  .אותו ווקרא ,סיפור אחד מתוך רשימה זו ובחר

  .)רים נוספים מהרשימהשכדאי להרבות בקריאת סיפו כמובן(

  

  שבעמוד הבא, ולענות על השאלות.  דוגמת הדףעליכם להכין דף כ

אתם מוזמנים לכתוב שאלות נוספות שלא חשבנו עליהן, להוסיף אותן 

  ולענות עליהן. 
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  בעקבות הספר _________________ מאת מאיר שלו

  שם הוצאת הספר:  .1

  שנת ההוצאה:  .2

  ספר:מספר העמודים ב  .3

  שם המאייר:  .4

  האם הספר מנוקד?  .5

  האם ישנם חרוזים בסיפור? תנו דוגמות.  .6

  ?ן? מה תפקידותלו חייא ,בסיפור? אם כן ותחי ותהאם מוצג  .7

, בחרו שתי דמויות ןמי הן הדמויות המרכזיות בסיפור? ציינו אות  .8

  וספרו עליהן.

  ת.שלוש דוגמו הביאואם כן, האם קיימת האנשה בסיפור?   .9

  .כיצד הסבירוהאם האיורים מוסיפים מידע?   .10

 העתיקו קטע  ,האם יש בו הומור? אם כן ?האם הסיפור מצחיק  .11

  .בו והסבירו מה מצחיקמצחיק, 

  ר על משפחה בסיפור? אם כן, הציגו אותה.האם מסופ  .12

  דוגמות. הביאוהאם מאיר שלו פונה לקוראים שלו?   .13

תמש בסלנג (שפת רחוב), בלשון דבורה, האם בכתיבתו מאיר שלו מש  .14

  בלשון גבוהה? תנו דוגמות.

  העתיקו אותן. ,האם בסיפור יש מילים לא בעברית? אם כן  .15

  מהו? ,האם קיים לספרכם ספר המשך? אם כן  .16

  מהו הנושא המרכזי של הסיפור?  .17

  גלוי או סמוי?מסר האם ה ?המסרים של הסיפוראו  מה המסר  .18

  לדעתכם? נמקו את תשובתכם. ,גיל הספר מתאיםלאיזה   .19

האם אפשר לפי תוכן הסיפור להסיק מסקנה על דברים שמאיר שלו   .20

  אוהב בחייו? הוכיחו את תשובתכם.

  דעתכם עליו. את האם נהניתם מהספר? חוו   .21
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והתחילו להסיק  של חבריכם, לאחר שעניתם על השאלות, עיינו בעבודות

שלו ועל דברים  סגנון הכתיבהשל מאיר שלו, על  יבהנושאי הכתמסקנות על 

  , או אופייניים לו.מייחדים את כתיבתוש

ידכם כדי שיסכם את -העבירו את מסקנותיכם לנציג כיתתי שייבחר על

  הדברים. 

  

  משימות

  

  אותו?  ו פגשתםלאימה הייתם שואלים את מאיר שלו   .1

  ערכו רשימת שאלות כיתתית.

  

ושתפו את תלמידי הכיתה פר שקראתם סהכתבו המלצה על   .2

  בהמלצתכם.
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ּדוֹר-ֶּבן ָיהְת ּדַ /  ֵעץ ִלְהיוֹת ֶזה ֵאי  

  

  

  "ֵעץ, ֵאי ֶזה ִלְהיות ֵעץ?": ֵעץ ָׁשַאְלִּתיַעם ּפַ 

  .ָהֵעץ ָאַמר  - אי ִמְתלוֵצץ"ּדַ ה וַ "ַאָּת 

" ָא וַרע אוֹ  טֹוב ֶזה ,ְּגמּוָרה ִּבְרִצינּות" -  ָאַמְרִּתי" ,א"?  

  ?"ַמּדּועַ . "ָהֵעץ ַמּהָּת ?" ַרע"

  ?"ַהָּׁשבּועַ  ָּכל ָּתקּועַ  ֶׁשַאָּתהא ִאְכַּפת ְל "וְ 

  ֲהֵרי ָנטּוַע" ֲאִני, ָּתקּועַ  ֵאיֶנִּני"

  ֲחֵבִרים ְלַבֵּקרָלֶלֶכת  ִלְפָעִמיםְל  ִמְתַחֵּׁשקא "וְ 

  ֲאֵחִרים?" ִּבְמקֹומֹות ִנְׁשָמע ָמה ִלְראות אוֹ 

  ָקבּועַ  ְּבֹאֶפן ִלי ְמַזְּמרֹות ִצֳּפִרים ָלנּוד ְוָלנּוַע. ֹצֶר ָּכל ילִ "ֵאין 

  ָפתּוַח." ָהֹאֶפק ָּכל - ֵעיַני ּוְלֶנֶגד, ָהרּוחַ  ְמַלֶּטֶפת, נֹוְׁשִקים ִלי ִריםַּפְרּפָ 

   ?"ָמה ָאז -  ְיֵשִנים ְּכֶׁשֻּכָּלם ,ּוַבַּלְיָלה"

  , ָהֲאָדָמה נֹוֶׁשֶמת ֵאי ְוׁשֹוֵמעַ , ַלְּדָמָמהַמֲאִזין  ֲאִני ַּבַּלְיָלה"

 ַמְבִׁשיִלים ֵּפרֹותֵאי , ָלִליםַהְּט  יֹוְרִדיםֵאי  

  ."ְׁשָנָתםַעל  ׁשֹוֵמרַוֲאִני  ּגֹוָזִלים ְיֵׁשִניםּוְבתו ֲעָנַפי 

  ָאַמְרִּתי - " ֵעץ אֹוְת אֹוֵהב ֲאִני"

  ַּגִּניְוָהַלְכִתי ֶאל 

   ֵעץְוָנַטְעִתי לי 

 .ּלֹוִניחַ מּול 
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  משימות

  

  ל הצורה החיצונית של השיר.המרמז עקווקוו באצבע על העברו   . 1

  האם יש משמעות לצורה החיצונית של השיר?  

  

  . כיצד אנו יודעים זאת?ִׂשיחַ - ּדּושיר זה הוא      א.  .2

  מי הם הדוברים בשיר?  ב.

  שיח.-התחלקו לזוגות, ודקלמו את השיר כשאתם מקפידים על דו  ג.

  

מרגיש צורך לנוד ולנוע לפי השיר? מדוע אין לעצים  ינומדוע העץ א  .3

  צורך לעשות זאת במציאות?

  

  העצים תורמים רבות לעולמנו, היכן תרומה זו מוזכרת בשיר?  .4

  

  כתבו מילה נרדפת לכל אחת מהמילים שלפניכם.  .5

  ָמהמָ ְּד  ,ַמֲאִזין, יֵעינַ  ְלֶנֶגד, ְוָלנּועַ  נּודלָ , ָּתַמּה, ִמְתלוֵֹצץ  

  

  המילים שלפניכם בנויות מכינויים חבורים. פרקו אותן.  א.     .6

  ַחּלוִֹני, ַּגִּני, ֲעָנַפי, ֵעיַני   

  מיינו את המילים לשתי קבוצות, וציינו לפי מה מיינתם אותן.  ב. 

  

  ".ֲאִני" ראשון יחיד העתיקו מהשיר את המילים השייכות לגוף     א..     7

  ".ַאָּתה" יחיד שני השייכות לגוףהעתיקו מהשיר את המילים   ב.

  ".ֵהם" שלישי רבים העתיקו מהשיר את המילים השייכות לגוף  ג.
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  שלפניכם.קראו את הקטע   .8

  

) ָהֵעִצים ָּבֶהם( ַהְיֻרִּקים ִחיםַהְּצמָ  ְּבָכל ַהִּמְתַּבֵּצעַ  ַּתֲהִלי ִהיא הזָ ֵּת ינְ ִס טוֹ פוֹ   

 ,ַחְמָצִני- ּדּו ּוַפְחָמן ַמִים ַמחַהּצֶ  קֹוֵלט ֶזה ְּבַתֲהִלי. ַהֶּׁשֶמׁש אֹור תחּוְּבנֹוכְ 

  . ַחְמָצן ּופֹוֵלט) ֻסָּכִרים( ְּגלּוקֹוָזה ְמַיֵּצרהּוא  ַהֶּׁשֶמׁש אֹור ּוְבַהְׁשָּפַעת

הּוא הזָ ֵּת ינְ ִס טוֹ פוֹ הָ  ַּתֲהִלי ַעל ַהַחִּיים ִקּיּוםלְ  ְּכמֹותוֹ  יןֵמאֵ  ָחׁשּוב ַּתֲהִלי 

  .ָהָאֶרץ ַּכּדּור ְּפֵני

 סֹוֵפג, ְמֹזָהם ֲאִויר ֶׁשל ֲעצּומֹות ַּכֻּמּיֹות ּוְמַטֵהר ְמַסֵּנן, ְמַנֶּקה ִּבְלַבד ָחדאֶ  ֵעץ  

 ֶׁשל םִמיִקילֹוְגָר  ֵמאֹות ְמַיֵּצר ַחָּייו ָּכל ּוְבַמֲהָל ָאָבק ֶׁשל ַרִּבים םִמיִקילֹוְגָר 

  . ַחְמָצִני- ּדּו ַּפְחָמן ֶׁשל ַרּבֹות תנוֹ טוֹ  ְוקֹוֵלט ַחְמָצן

 ְּגדֹוָלה תוֹ עָ ּפָ ְׁש הַ  ָּכ, יֹוֵתר יםּבִ ַר  ָעִלים נֹוֵׂשאוְ  יֹוֵתר ּובֹוֵגר ָּגדֹול ֶׁשָהֵעץ לְּככָ 

  .ַהּבֹוְגִרים ָהֵעִצים ַעל ַהְּׁשִמיָרה ֶׁשל ַהֲחִׁשיבּות נֹוַבַעת ּוִמָּכאן. יֹוֵתר

  

ערוך מתוך "עצים: היצורים החיים המופלאים או למה חשוב לחבק    

  .2011, 4גן -גלון, דגנית עצמון, עלון דע עצים?" ישראל

  

לפי קטע זה, מהי תרומתם הגדולה ביותר של העצים? ערכו רשימה של   

  דברים נוספים שבהם מורגשת תרומתם של העצים לאדם.
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  ִאיָדה ֹּכֵהן ַׁשַחר ַהֻּדְבְּדָבִנים", "ֵעץ ִמּתוֹ ְמֻעָּבד/  ָהֵעץ ַהּבוֶֹכה

  

  ם, ִמיֵמיֶכם ַעל ֵעץ ּבֹוֶכה?ַהְׁשַמְעֶּתם, ְיָלִדי

ֲאִני ָׁשַמְעִּתי. ַהְסִּכיתּו, ַוֲאַסֵּפר ָלֶכם ֶאת ִסּפּור ָהֵעץ ַהּבֹוֶכה. ְלָסִבי ָהְיָתה ָחֵצר 

ְמֻטַּפַחת, ּוְבִפַּנת ֶהָחֵצר, ַעל ְׂשַפת ַהָּגֵדר, ָצַמח לֹו ֵעץ ּתּות ָיֶפה ְוָיֹרק, ֵעץ ַעִּתיק 

ְלַׂשֵחק ֵּבין ֲעָנָפיו,  –עֹוד ִמיֵמי ַיְלדּוִתי. ָאַהְבנּו ֶאת ָהֵעץ יֹוִמין ֶׁשָּזכּור ִלי 

ְלִהְסַּתֵּתר ְּבִצּלו, ְוֶלֱאֹכל ֶאת ֵּפרֹוָתיו ַהְּמתּוִקים. ְוִהֵּנה, ֹּבֶקר ֶאָחד ִהִּגיעּו ּפֹוֲעִלים 

ץ," ָאְמרּו ִמָּיד ְלא ּוִביֵדיֶהם ַּגְרִזִּנים, ַמּסֹוִרים ּוַמְזֵמרֹות. "ָּבאנּו ִלְגֹּדַע ֶאת ָהעֵ 

ִהּסּוס ּוְבִלי ַהְקָּדמֹות. "ָאנּו רֹוִצים ְלַהְרִחיב ֶאת ַהְּכִביׁש, ְוָהֵעץ ַמְפִריַע." ַסָּבא 

ָיָצא ְּבִריָצה ֵמַהַּבִית ְוִהְתִחיל ְלִהְתַוֵּכַח ִעם ַהּפֹוֲעִלים, ְוָכל ַהְּיָלִדים ִנְּצבּו ְסִביב 

ְתנּו ָלֶהם ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו. ַהּפֹוֲעִלים ָעְזבּו ְּבַהְבִטיָחם ָהֵעץ ְּכחֹוַמת ָמֵגן ְוא נָ 

ֶׁשְּלָמֳחָרת ָיׁשּובּו ְּבִלְוַית ִּתְגֹּבֶרת ְּכֵדי ִלְגֹּדַע ֶאת ָהֵעץ. ְּבאֹותֹו ַהַּלְיָלה, ְּכֶׁשֻּכָּלם ְּכָבר 

ִכי ֶׁשל ִרְׁשרּוׁש ָעִלים ָיְׁשנּו, א ִהְצַלְחִּתי ְלֵהָרֵדם. ָׁשַמְעִּתי קֹול ֶּבִכי ָעֹמק, ּבֶ 

ַוֲעָנִפים. ָהַלְכִּתי ַאַחר ַהּקֹול, ְוִהַּגְעִּתי ְלֵעץ ַהּתּות ָהַעִּתיק, ֶׁשָעַמד ְּבִפַּנת ֶהָחֵצר, ַעל 

ְׂשַפת ַהָּגֵדר. ָעַמְדִּתי ְלָידֹו, ִלַּטְפִּתי ֶאת ִּגְזעֹו, ְוִהְבַטְחִּתי לֹו: "ִאיָלִני ַהָּיָקר, ְלעֹוָלם 

  ֵּתן ִלְגֹּדַע אֹוְת. ָאָּנא, ַאל ִּתְבֶּכה..."א נִ 

ֵּבית ָהִעיִרָּיה ְּכֵדי  ֶאלִמְׁשַלַחת ְׁשֵכִנים, ּוְברֹאָׁשּה ַסָּבא, ִמֲהָרה ַהְׁשֵּכם ַּבֹּבֶקר 

ֲעֹבר ְלַבֵּטל ֶאת ֹרַע ַהְּגֵזָרה, ְוַהְּיָלִדים נֹוְתרּו ְּכֵדי ְלָהֵגן ַעל ָהֵעץ, ְּכִפי ֶׁשִהְבַטְחִּתי. ּכַ 

ָׁשעֹות ֲאַחדֹות ִהִּגיַע ָׁשִליַח ִמַּטַעם "ַהֶחְבָרה ַלֲהַגַּנת ַהֶּטַבע", ְוִעּמֹו ְנִציג "ָרׁשּות 

  ַהַּגִּנים", ְוֵהם ִסְּיעּו ָלנּו ְּבִבּטּול ַהְּגֵזָרה.

 ְּבִבְרַּכתְפַרְדִּתי ָהֵעץ ִנַּצל! ַּבַּלְיָלה ַההּוא ִנְרַּדְמִּתי ְוִחּיּו ַעל ְׂשָפַתי, ְוא ִלְפֵני ֶׁשּנִ 

 ַלְיָלה טֹוב" ֵמֵעץ ַהּתּות ֶׁשָאַהְבִּתי. ַוֲאִני ָיכֹול ְלִהָּׁשַבע ֶׁשָרִאיִתי ֶאת ָהֵעץ ְמַחֵּי"

    ֵאַלי, ַמְרִּכין ֶאת ַצַּמְרּתֹו ְולֹוֵחׁש: "ּתֹוָדה!"
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  משימות

  

ורי (בעיה, רצף סיפ ּגּוף, ָּפִתיחַ  :חלקו את הסיפור לשלושה חלקים  .1

  רשמו את השורות המתאימות. .ִסּיּוםופתרון הבעיה), 

  אותו.לכל חלק שציינתם העתיקו את המאפיינים הבונים   

וציינו  ,המקוםואת שמות התואר את העתיקו את מילות הזמן,  :פתיח  

  את הדמויות הקשורות בחלק זה.

         הגורמים העוזרים ואת פעולותיהם.את העתיקו את הבעיה,  :גוף  

  משפט המציין את פתרון הבעיה.וכן שיח, -העתיקו משפטי דוכן - כמו

  תארו את הסיום.  :סיום  

  

  ?6בשורה  עַ ּדֹ גְ לִ פירוש המילה מה   .2

  ג. לקטוף    ב. לגרות    א. לגזום  

  

  מדוע רצו הפועלים לגדוע את העץ?  .3

  

  ציינו את כל הגורמים שעזרו לפתור את הבעיה.  .4

  

  עץ?מה עשו הילדים כדי להגן על ה  .5

  

  מה המסר של הסיפור?  .6

  צריך להתנגד בכל פעם שפועלים באים לכרות עץ.  א. 

  אפשר להגיע למטרה אם מאחדים כוחות ופועלים בשיתוף פעולה.  ב.

  תמיד יש אנשים שמוכנים לעזור לפתור בעיות.  ג.

  

  המסר. ינןאבל הן א ,להיות נכונות עשויותשימו    חלק מהתשובות 

  

  ל הילד לעץ?יחסו ש המה הי  .7
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  חווה את החוויה? הוא מי מספר את הסיפור? ובאיזה שלב מחייו  .8

  

  . כתבו את הפירוש של כל מילה או ביטוי. תוכלו להיעזר במשפטים.  .9

       ִסְיעּו     ַּהְסִּכיתו      ַצַּמְרּתוֹ ַמְרִּכין       

  יוִֹמין ַעִּתיק    ְמֻטַּפַחת

  .ֹּכֶבד ֵמֹרב ַצַּמְרּתוֹ  ֶאת יןּכִ ַמְר  הּוא ,ְּבֵפרֹות ָעמּוס ְּכֶׁשָהֵעץ  . 1

  לסיפור.  יתּוּכִ ְס ִה  ְוֻכָּלם ,ַּבֶחֶדר ְּדָמָמה ָהְיָתה  .2

  .ְלַחְדרוֹ  ַהֻּׁשְלָחן ֶאת ְלַהֲעִביר ִלי ִסַּיע ָאִחי  .3

  .יֹוִמין ַעִּתיק ֵעץ ְוהּוא ,ּדֹורֹות רִמְסּפַ  ִלְפֵני ִנְׁשַּתל ַהֶּזה ָהֵעץ  .4

 ְּבָכל ְמֻטַּפַחת ָּתִמיד ִנְרֵאית ְוזוֹ  ,ַּבִּגָּנה ִחיםְצמָ  ְלַהֲחִליף הַמְקִּפידָ  ִאָּמא  .5

  .ַהָּׁשָנה עֹונֹות
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  ָמָׁשל

  

 ִסּפּור הּוא ַהָּמָׁשל ַּגם, ֲעִׂשָּיהּמַ הַ  ְּכמוֹ  .ֶלַקח ְלַלֵּמד ֶׁשַּמְטָרתוֹ  ִסּפּור הּוא ָמָׁשל

 ּבֹוֶלֶטת .ָהַעם יטֵ ּוׁשּפְ  ַעל אוֹ  ַחִּיים ֵליַּבעֲ  ַעל ּבוֹ  ְמֻסָּפר ְּכָלל ּוְבֶדֶר, ֲעָמִמי

  .ְוַכּדֹוֶמה ִטֵּפׁש מּול ֲחַכם, ָעִׁשיר מּול ָעִני: ּותַהִּנּגּוִדּי ִּבְמָׁשִלים

  . ַהֶּמֶל ְׁשֹמה ָהָיה ָידּועַ  ִליםׁשָ ְמ  ַמְמִׁשיל

  .ְקִרילוֹבו ייןָלה פוְֹנטֵ , ֵאיזוֹּפוֹס םהֵ  דּוִעיםַהּיְ  ִליםׁשָ ַהְּמ  ּכֹוְתֵבי ֵּבין

, ְּבָיָמיו ִנְכְּתבּו א ֶׁשּלוֹ  ִליםׁשָ ַהְּמ  .ַהְּסִפיָרה ִלְפֵני ַהִּׁשִּׁשית ַּבֵּמָאה ְּבָיָון ַחי ֵאיזֹוּפֹוס

 ַּבַּפַעם לּועֳ הָ  ַהְּסִפיָרה ִלְפֵני ָהְרִביִעית ַּבֵּמָאה ְוַרק ,ֶּפה-ַעלּבְ  רּובְ עָ הָ  ֶאָּלא

  . ַהְּכָתב ַעל ָהִראׁשֹוָנה

 ְּכלֹוַמר, אֹוָתם ִניׁשאֲ מַ  הּוא. ָאָדם ִּכְבֵני ַחִּיים ַּבֲעֵלי ְמָתֵאר ֵאיזֹוּפֹוס ִּבְמָׁשָליו

םיהֶ ִּבְתכּונֹותֵ  ֶלֱאנֹוִׁשִּיים אֹוָתם הֹוֵפ ,ְּבֵני ֶׁשל תוֹ ׁשלְ חֻ הַ  ֶאת ְלַהִּציג ָיכֹול הּוא ָּכ 

  ).א' כרך, חדש אביב ופדיהאנציקל מתוך( ִּבְפֵניֶהם ַקּלֹות ְּביֹוֵתר ָהָאָדם

  

  

  קרילוב/  ָהעוֵֹרב- ּוַבת ַהּׁשּוָעל

  

  .ְּגִביָנה ִריץחֲ  ֹוָרּהּקמַ ּובְ  ֵעץ ֶׁשל ָעָנף ַעל עֹוֵרב-ַּבת ָלּה ָיְׁשָבה ַּפַעם

  . ַהְּגִביָנה ֶאת ְוָחַמד ׁשּוָעל ָׁשם ָעַבר

  :ְוָאַמר ָהעֹוֵרב-ַּבת ֶאל ָהַעְרמּוִמי ַהּׁשּוָעל ָּפָנה

 !ִנְפָלִאים ְצָבִעים ֵאילּו, ָאֹר ַצָּואר ֵאיֶזה, ְוָיָפה ָּכ- ָּכל ַאְּת  ֲחִביָבה עֹוֵרב-ַּבת"

 .ַמָּמׁש ִנְפָלא, אֵ ְר מַ  ְּכמוֹ , קֹוֵל ֶׁשַּגם יֹוֵדעַ  ֲאִני !ִמִּלים ֵאין, ַמָּמׁש ֶׁשל הּיָ פִ ְה פֵ יְ 

  ?"םיִ נַ ְׁש  אוֹ  ריִׁש  ְלָאְזִני ְנִעיםְלהַ  ייִמ ּכִ ְס תַ הֲ 

 ְוָנְפָלה, ַמּקֹור ָּפְצָחה ,ֹראָׁשּה ָזְקָפה, ַהּׁשּוָעל ִמַּמֲחָמאֹות ָהעֹוֵרב-ַּבת ִהְתַרְּגָׁשה

  .ַהְּגִביָנה

  ...קֹוָלּה ְלִסְלסּול ְלַהְמִּתין ְּבִלי ַרחּובָ , ַהְּגִביָנה ֲחִריץ ֶאת ַהּׁשּוָעל ָחַטף ִמָּיד
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  משימות

  

  מהי הסיבה שהשועל פנה לבת העורב?  .1

  

  .ָחַמד כתבו מילה נרדפת למילה  .2

  

  לזכות בחריץ הגבינה?כדי השועל עשה מה   .3

  

העורב. העתיקו -השועל משתמש בשמות תואר רבים כדי להחמיא לבת  .4

(תוכלו להתבונן בתמונה  אותם, וכתבו אם הם תואמים את המציאות

  .)להסתמך על הידע האישי שלכם אףשל עורב ו

  

  שועל.ו את דמותו של האפיינ  .5

  

העורב, -. ַזהו את אלה המתאימות לבתְּתכּונוֹתלפניכם רשימה של   .6

  וכתבו אותן בצורת ְנֵקָבה.

  ַחְנָפן, ָּתִמים, בּנָ ּגַ , ֶּפִתי, ָחָכם, ַעְרמּוִמי, ֻמְחָמא

  

  מהו המסר של המשל?  .7

  

  ".ָּדָבר ְלָכל ַמֲאִמין ֶּפִתיכתבו סיפור קצר שקשור לפתגם: "  .8
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  ןיי'ן דה לה פונטא/ ז הידָ ִס חֲ הַ וְ  לעַ ּוּׁשהַ 

  )תרגם משה בן שאול(

  

  

  יֹום ֶאָחד ׁשּוָעל ָחִביב ִהְזִמין ִלְסֻעָּדה 

  ֶאת ֲחֶבְרּתֹו ַהֲחִביָבה, ְּגֶבֶרת ֲחִסיָדה.

 ָאז ְּבַקּלּות ַרָּבה ֶנֶעְרָכה ָהֲארּוָחה 

 ְלא ִטְרָחה. ַּבְּכָללַרּבֹות,  ֲהָכנֹותְּבא 

  

  ה, ְּדִליָלה ּוְמֻדְלֶּדֶלת ַּדְיָסה ֶצחָ 

  ָיַצק ּשּוַעל ָערּום ָיָׁשר ְלתֹו ַצַּלַחת.

   - ֲאָבל ַמּקֹור ָאֹר ַלֲחִסיָדה ֻאְמָלָלה 

  ְוֵכיַצד ּתּוַכל ָּכאן ֶלֱאֹכל ְּבַנַחת?

  

  , הֹו ֵלץ ֶּבן ֵלץ, ֶאת ָּכל ֻּכָּלּה ַהּׁשּוָעלָאז 

  ִחְּסָלּה.ְּבמֹו ִּפיו ָהָאֹר ְלַבּדֹו ְלַבּדֹו 

  

  ִלְנֹקם ָנָקם ָרְצָתה ַהֲחִסיָדה, 

  ָיבֹוא ָנא ִלְסֻעָּדה. –ִּבְקָׁשה ֶאת ַהּשּוַעל 

  

  ָעָנה ָלּה ַהּשּוַעל, –"ְּבֹעֶנג ַרב," 

  "ִליִדיִדים ָּכמֹו א ֲאָסֵרב ִּבְכָלל..."

  

  ּוַבָּׁשָעה ַהְּיעּוָדה 

  ָּבא ְלֵביָתּה ֶׁשל ֲחִסיָדה.

  ים ִׁשַּבח הּוא ַעד ְמאֹוד ֶאת ֵסֶבר ַהָּפנֳ 

  ְוֵכן ָמָצא ֶׁשַהַּתְפִריט ֶּבֶאֶמת ָראּוי ִלְׁשמֹו.

  

  ְוֵתָאבֹון?! ּשּוַעל ֹזאת א ֶיְחַסר. 

  ִמָּיד ִנְמַׁש ֶאל ֵריַח ַהָּבָׂשר,

   -הֹוי ַּכָּמה ַמר  - ֲאֶׁשר נַֻּתח ִלְנָתִחים 

  ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶּפַתח ַצר! ִּבְכִליהּוַׂשם 

  ַהֲחִסיָדה ִנְכַנס ּבֹו ְוָנַבר ,  ַמּקֹור

  ַא א ָחְטמֹו ֶׁשל ׁשּוָעֵלנּו ַהָּיָקר ...

  הּוא ְּבֵקָבה ֵריָקה ָאז ֶאל ֵּביתֹו ָחַזר. 

  ְזָנבֹו ִקֵּפל , ָאְזָניו ָהיּו ְׁשמּוטֹות 

  ְּכמֹו ִׁשּטּו ּבֹו ָּכל ַהַּתְרְנגֹולֹות...

  

  י ֹזאת, ַעָּתה הֹו, ַרָּמִאים, ְלַמַעְנֶכם ָּכַתְבִּת 

  ַחּכּו ִלְסֻעָּדה ָּכֹזאת ְוַגם ְלֻדְגָמָתה ...
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  משימות

  

הן בצורת זוג חרוזים שהמילים בו  וקימשל זה כתוב בחרוזים. העת  . 1

  זכר, וזוג חרוזים שהמילים בו הן בצורת נקבה.

  

  ?השועלמה אפשר לומר על הארוחה שהכין   .2

  היא לא הייתה טעימה לחסידה.א.   

  כנה בהתחשבות רבה. הוהיא ב. 

  החסידה לא יכלה ליהנות ממנה. ג.   

  

באה ממשפחת המילים: התלוצץ, לצון.  ֵלץ השועל מתואר כלץ. המילה  .3

  ומרים על מישהו שהוא לץ?כאשר אלמה מתכוונים 

  התבדח על חשבון האחרב.     ליצן התנהג כא.   

      ד. מתנהג ברמאות       ערמומי ג.   

  

  ידה בשועל?כיצד נקמה החס  .4

  

  צד חש השועל לאחר הארוחה אצל החסידה?יכ  .5

  

האם אתם מסכימים או ל וגם החסידה הפגינו חוסר רגישות. גם השוע  .6

  נמקו את תשובתכם. ?לא מסכימים עם דעה זו

  

  " ...ֹזאת ָּכַתְבִּתי ְלַמַעְנֶכם, ַרַּמִאים, הוֹ בסוף המשל כתוב: "  .7

  למי הכותב פונה? 

  

במה אתם מכבדים אותם?  .ד מקבלים בביתכם אורחיםתארו כיצ  .8

  ליהם ואל הצרכים שלהם?כיצד אתם מתייחסים אֲ 
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  .ׁשּוָעלבשני המשלים שקראתם אחת הדמויות היא   .9

כתבו מהי התכונה של השועל, הבאה לידי ביטוי בכל אחד מהמשלים, 

וציינו מהי התכונה המנוגדת, שאותה מייצגת הדמות האחרת בכל אחד 

  משלים.מה

  

מוזכר בהם, אלא מוזכרים רק המסר אינו . שימו לב לכותרות המשלים  .10

  שמות המשתתפים. 

  היכן המסר מצוי במשלים? האם הוא גלוי או סמוי?  
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  ֶאְסֵּתר ְמִגַּלת
  

ְּבָכל ְּבָכל ְּבָכל ְּבָכל ַוִּיכְ ְֹתב ָמְרְּדַכי ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים ֶאל ָּכל ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ַוִּיכְ ְֹתב ָמְרְּדַכי ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים ֶאל ָּכל ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ַוִּיכְ ְֹתב ָמְרְּדַכי ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים ֶאל ָּכל ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ַוִּיכְ ְֹתב ָמְרְּדַכי ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים ֶאל ָּכל ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר "

ת ת ת ת ים אֵ ים אֵ ים אֵ ים אֵ ׂשִ ׂשִ ׂשִ ׂשִ ת עֹ ת עֹ ת עֹ ת עֹ יוֹ יוֹ יוֹ יוֹ הְ הְ הְ הְ ם לִ ם לִ ם לִ ם לִ יהֶ יהֶ יהֶ יהֶ לֵ לֵ לֵ לֵ ם עֲ ם עֲ ם עֲ ם עֲ ּיֵ ּיֵ ּיֵ ּיֵ קַ קַ קַ קַ ים: לְ ים: לְ ים: לְ ים: לְ קִ קִ קִ קִ חוֹ חוֹ חוֹ חוֹ ְר ְר ְר ְר הָ הָ הָ הָ ים וְ ים וְ ים וְ ים וְ בִ בִ בִ בִ רוֹ רוֹ רוֹ רוֹ ּקְ ּקְ ּקְ ּקְ הַ הַ הַ הַ     ׁשׁשׁשׁשרוֹ רוֹ רוֹ רוֹ וֵ וֵ וֵ וֵ ׁשְ ׁשְ ׁשְ ׁשְ חַ חַ חַ חַ אֲ אֲ אֲ אֲ     לֶ לֶ לֶ לֶ ּמֶ ּמֶ ּמֶ ּמֶ ת הַ ת הַ ת הַ ת הַ ינוֹ ינוֹ ינוֹ ינוֹ דִ דִ דִ דִ מְ מְ מְ מְ 

ים ים ים ים מִ מִ מִ מִ ּיָ ּיָ ּיָ ּיָ ה: ּכַ ה: ּכַ ה: ּכַ ה: ּכַ נָ נָ נָ נָ ׁשָ ׁשָ ׁשָ ׁשָ ה וְ ה וְ ה וְ ה וְ נָ נָ נָ נָ ל ׁשָ ל ׁשָ ל ׁשָ ל ׁשָ כָ כָ כָ כָ ּבְ ּבְ ּבְ ּבְ     וֹ וֹ וֹ וֹ ר ּבר ּבר ּבר ּבׂשָ ׂשָ ׂשָ ׂשָ עָ עָ עָ עָ     ֲחִמָּׁשהֲחִמָּׁשהֲחִמָּׁשהֲחִמָּׁשהם ם ם ם ת יוֹ ת יוֹ ת יוֹ ת יוֹ אֵ אֵ אֵ אֵ ר וְ ר וְ ר וְ ר וְ דָ דָ דָ דָ אֲ אֲ אֲ אֲ     ׁשׁשׁשׁשדֶ דֶ דֶ דֶ חֹ חֹ חֹ חֹ ר לְ ר לְ ר לְ ר לְ ׂשָ ׂשָ ׂשָ ׂשָ ה עָ ה עָ ה עָ ה עָ עָ עָ עָ עָ ּבָ ּבָ ּבָ ּבָ רְ רְ רְ רְ ם ַאם ַאם ַאם ַאיוֹ יוֹ יוֹ יוֹ 

ה ה ה ה חָ חָ חָ חָ מְ מְ מְ מְ ׂשִ ׂשִ ׂשִ ׂשִ ן לְ ן לְ ן לְ ן לְ גוֹ גוֹ גוֹ גוֹ ּיָ ּיָ ּיָ ּיָ ם מִ ם מִ ם מִ ם מִ הֶ הֶ הֶ הֶ לָ לָ לָ לָ     ּפַ ּפַ ּפַ ּפַ הְ הְ הְ הְ ר נֵֶ ר נֵֶ ר נֵֶ ר נֵֶ ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ אֲ אֲ אֲ אֲ     ׁשׁשׁשׁשדֶ דֶ דֶ דֶ חֹ חֹ חֹ חֹ הַ הַ הַ הַ ם וְ ם וְ ם וְ ם וְ יהֶ יהֶ יהֶ יהֶ בֵ בֵ בֵ בֵ יְ יְ יְ יְ אֹ אֹ אֹ אֹ ים מֵ ים מֵ ים מֵ ים מֵ דִ דִ דִ דִ הּוהּוהּוהּוּיְ ּיְ ּיְ ּיְ ם הַ ם הַ ם הַ ם הַ הֶ הֶ הֶ הֶ ּבָ ּבָ ּבָ ּבָ     חּוחּוחּוחּור נָ ר נָ ר נָ ר נָ ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ אֲ אֲ אֲ אֲ 

    הּוהּוהּוהּועֵ עֵ עֵ עֵ רֵ רֵ רֵ רֵ לְ לְ לְ לְ     יׁשיׁשיׁשיׁשת אִ ת אִ ת אִ ת אִ נוֹ נוֹ נוֹ נוֹ מָ מָ מָ מָ     חַ חַ חַ חַ ׁשְ ׁשְ ׁשְ ׁשְ מִ מִ מִ מִ ה ּוה ּוה ּוה ּוחָ חָ חָ חָ מְ מְ מְ מְ ׂשִ ׂשִ ׂשִ ׂשִ ה וְ ה וְ ה וְ ה וְ ּתֶ ּתֶ ּתֶ ּתֶ ׁשְ ׁשְ ׁשְ ׁשְ י מִ י מִ י מִ י מִ מֵ מֵ מֵ מֵ ם יְ ם יְ ם יְ ם יְ תָ תָ תָ תָ ת אוֹ ת אוֹ ת אוֹ ת אוֹ וֹ וֹ וֹ וֹ ׂשׂשׂשׂשעֲ עֲ עֲ עֲ ב לַ ב לַ ב לַ ב לַ ם טוֹ ם טוֹ ם טוֹ ם טוֹ יוֹ יוֹ יוֹ יוֹ ל לְ ל לְ ל לְ ל לְ בֶ בֶ בֶ בֶ אֵ אֵ אֵ אֵ מֵ מֵ מֵ מֵ ּוּוּוּו

  ..."יםיםיםיםנִ נִ נִ נִ יֹ יֹ יֹ יֹ בְ בְ בְ בְ אֶ אֶ אֶ אֶ ת לָ ת לָ ת לָ ת לָ נוֹ נוֹ נוֹ נוֹ ּתָ ּתָ ּתָ ּתָ מַ מַ מַ מַ ּוּוּוּו

  כ"ב)-, פרק ט', פסוקים כ'לת אסתרימג(

  

  משימה

  ורים.פוות ואת המנהגים הקשורים לחג זהו בקטע המקראי את המצ

  אינם מופיעים בקטע.ש הוסיפו עוד מנהגים הידועים לכם

  

  דיון

ורשמו אותם בעשרה  ,על האירועים העיקריים המופיעים במגילה חזרו

  צרו תבנית של סיפור עלילה, וכתבו בה את עיקרי האירועים. משפטים.

  

  

    

 פתיח
  זמן

  מקום
 דמויות

 גוף

אירוע 
מאתחל 

  בעיה 
  רצף עלילה

 פְתרון

 סיום
  

 סיום
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  ֹעֶמר בוָֹרהְּד /  דחָ ים אֶ ִר פּוה לְ ּכָ לְ מַ 

י נִ אֲ  ן. אַ מַ ּזְ ה ִמ יָ ה הָ י זֶ ק, ּכִ ּוּיִד ת ּבְ ֶר כֶ י זוֹ ינִ ע; אֵ ׁשַ ֵּת  ה אוֹ נֶ מוֹ ת ְׁש ז ּבַ י ָאיִת יִ הָ 

? ׁשיֵ  ָמהן, ן, ּכֵ ה. ּכֵ ּכָ לְ מַ לְ  ׂשּפֵ חַ ְת ִה י לְ ִּת ְט לַ ְח י הֶ נִ אֲ וַ ים ִר ּוי ּפנֵ פְ ה לִ ה זֶ יָ י הָ ת ּכִ ֶר כֶ זוֹ 

: ר לָ אמַ א יֹ  יׁשז. ִא ה ָאחָ טּוי ּבְ יִת יִ ן, הָ פֶ ל אֹ כָ , ּבְ . ּכָ ְלָּכהמַ ת יוֹ ְה א לִ לָ פְ ה נִ זֶ 

  ק!"ָר ּמָ ת הַ ם אֶ יִ ַּת ת ְׁש ר 'חַ גמֹ : "לְִ ?" אוֹ ַהִּׁשעּוִריםם ה עִ ן! מָ יׁשֹ י לִ כִ "לְ 

ים. ִר חֵ ל אֲ ת עַ וֹ ּוצַ ה לְ לָ כוֹ ה, יְ ָּד לְ יא יַ ִה  ּוּלפִ , אֲ ַמְלָּכה. ַמְלָּכהל ים אֶ ִר ּבְ ַד ין ְמ אֵ  ּכָ 

א ן ׁשֶ בָ ז מּו, ָאּהּלָ י ׁשֶ ִט ָר ה ּפְ ֶר מוֹ  ּהלָ  ׁשת, יֵ בֶ הֶ יא אוֹ ִה ׁשֶ  ָמהק ת ַר לֶ כֶ יא אוֹ ִה 

ר ׁשָ פְ אֶ -יִא  ָּפׁשּוט." ּלָ ת ׁשֶ י אֶ ִא ְר ִת ה, וְ פֶ ב יָ תָ ּכְ  ׁשי יֵ ִת רּו: "לְ ּהר לָ מַ לוֹ  ָיֵעּזּו

 הּוזֶ וְ  ַמְלָּכהיא ִה  ַמְלָּכהי את, ּכִ ים זֹ ִׂש א עוֹ ים. ִט ּוׁשּפְ  ַלֲאָנִׁשים ַמְלָּכהת ווֹ ְׁש הַ לְ 

ים ִר חֵ ל אֲ קוֹ ּבְ  עַ מֹ ְׁש ה לִ יכָ ִר יד ְצ ִמ ָּת י, ׁשֶ נִ מוֹ א ּכָ , ְּבקֹוָלּה עַ מֹ ְׁש ים לִ בִ ּיָ חַ  ַהֹּכלה. זֶ 

 ר לוֹ ָּת ּמֻ ב ׁשֶ ׁשֵ ר, חוֹ כוֹ ּבְ י הַ ִח , ָאיֹוָרם ּוּלפִ אֲ ים; וַ ִר וֹ ּמא, הַ ּמָ א, ִא ּבָ ל אַ קוֹ ּבְ  –

  ג.נּועֲ ַּת יא הַ ה ִׂש זֶ  ַמְלָּכהת יוֹ ְה י. לִ לַ ת עָ וֹ ּוצַ לְ 

ים ִר פָ ְּס י ּבַ אִת צָ א מָ  ל ּכָ ה עַ בָ ּוׁש? ְּת ַמְלָּכהי לְ נִ מוֹ ה ּכָ ּדָ לְ ית יַ ׂשֵ עֲ נַ  יל אֵ בָ אֲ 

 קּוּיִד י ּבְ ִּת עְ דַ ל. יָ אֹ ְׁש י לִ יִת ִצ א ָר ים ִר ּגָ בֻ ְּמ ת הַ ז. אֶ י ָאאִת ָר ָּק ים ׁשֶ כִ לָ ל ְמ ים עַ ּבִ ַר הָ 

ת נוֹ יוֹ עְ ַר  ׁשאת יֵ ּזֹ הַ  ַלַּיְלָּדה? ַמְלָּכהם וֹ אְת ּפִ  ָמה? ַמְלָּכהה: "בָ ּוׁשְּת ה הַ יֶ ְה ִּת  ָמה

ת ּבָ ׁשַ ּבְ  ילּו ּפִ אֲ י, וַ יִׁש ִמ ם חֲ יוֹ ּבְ  י, אוֹ יעִ בִ ם ְר יוֹ י ּבְ י ּכִ ר לִ רּוה ּבָ יָ ה!" הָ ּלֶ אֵ ים ּכָ ּיִ ִׁש ּפְ ִט 

 ּוּלת אֵ גוֹ ּצָ הַ ר. ּבְ פֶ ּסֵ ית הַ ל ּבֵ ׁשֶ  ַּבַהָּצגֹות ּוּלפִ ; אֲ ַמְלָּכהת יוֹ ְה ים לִ יִ ּוּכי ִס ין לִ אֵ 

. ַמְלָּכהה תָ יְ יא הָ ה ִה ָּת ּכִ ם ּבַ , ּגַ ַּבַהָּצגֹותא יד. וְ ִמ . ָּת ַהַּמְלָּכהיא י ִה ִת יד רּוִמ ָּת 

ים ִר פּוּבְ  ׂשּפֵ חַ ְת ִה י לְ ִּת ְט לַ ְח ן הֶ כֵ ! לָ ַמְלָּכהת יוֹ ְה י לִ יִת ִצ ָר  ל ּכָ י, ּכָ יִת ִצ י ָר נִ ם אֲ גַ וְ 

ם ה, עִ ָר בְ עָ ׁשֶ  ַּבָּׁשָנהה תָ יְ ה הָ 'ֶק ְר ֵּת ְס אֶ ׁשֶ  מוֹ , ּכְ ַמְלָּכהם תָ א ְס ל בָ . אֲ ַמְלָּכהלְ 

ת, ֶר אֶ פֹ ה ְמ לָ ְמ ם ִׂש , עִ ַמָּמׁש ַמְלָּכהז ָא – ַמְלָּכהר בָ ם ּכְ ר. ִא יָ ר נְ תֶ כֶ ה וְ לָ יְ ת לַ נֶ תֹ ּכְ 

  ב.תּוּכָ ׁשֶ  מוֹ ל ּכְ ּכֹ הַ  –יט בִ ְר ב, ׁשַ הָ י זָ לֵ עֲ ב, נַ הָ ר זָ תֶ ּכֶ 

י ִת ים. רּוִר פּוּבְ  ּוׂשּפְ חַ ְת ּיִ  ְלָמהל ק עַ ַר  רּוּבְ ם ִּד ּלָ ים. ּכֻ ִר ּוי ּפנֵ פְ לִ  עַ בּוה ׁשָ ה זֶ יָ הָ 

ת חוֹ ל ָאן ׁשֶ בָ ק לָ לּוחָ  ְּכָבר ּהלָ  ׁשּיֵ ה ׁשֶ יזָ ִר כְ ִה ה וְ ּיָ נִ מָ חֲ ת ַר חוֹ ת ָאיוֹ ְה לִ ה יטָ לִ ְח הֶ 

ה ימָ ִא ְת ת מַ ׁשֶ ּבֹ לְ ִּת  לוֹ  ׁשם יֵ ד ִא חָ ל אֶ ל ּכָ ַאׁשָ אי וְ ּבַ ּכַ  תיוֹ ְה ה לִ צָ י ָר ּגָ ע. חַ בַ וֹ ם ּכגַ וְ 

 וֹ ּמִא  ר לוֹ ּפֹ ְת ים ִּת ִד גָ ּבְ ל הַ ת ּכָ אֶ ׁשֶ  ְוָאַמרר טֵ וֹ ל ׁשע ׁשֶ בַ וֹ ר ּכבַ יג ּכְ ִּׂש י ִה נִ ה. ָּד לָ ָאְׁש הַ לְ 

  ים.ִר חֵ אֲ ם הָ ּגַ  ּכָ וְ ג. ָּד  –ה ינָ ן, ִּד צָ לֵ  –ן נָ ח, חָ ַר ת ּפֶ יוֹ ְה ה לִ יטָ לִ ְח ל הֶ עֵ ת. יָ ֶר פֶ וֹ ּתהַ 
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ת: ווֹ א ׁשָ  לּוּלָ ת הַ וֹ ׂשוֹ ּפְח ַּת ל הַ ּכָ י ׁשֵ ּבִ לִ י ּבְ ִּת בְ ׁשַ ק חָ ם: ַר לּוי ּכְ ִּת ְר מַ א ָאי נִ אֲ 

ת אֶ  אּוְר ִּת ד ׁשֶ , עַ ּוּכחַ  ּוּכן? חַ צָ ר? לֵ טֵ וֹ . ׁשהּוּׁשֶ ן מַ ם ּכֵ ת. ּגַ חוֹ ל ָאן ׁשֶ בָ ק לָ לּוחָ 

י. ִת י רּונֵ זְ ָאי ּבְ ִד ת סוֹ י אֶ ִּת ְׁש חַ ית," לָ ִּת ִמ אֲ  ַמְלָּכהה יֶ ְה י אֶ נִ י! "אֲ ּלִ ת ׁשֶ ׂשֶ ּפֹ ְח ַּת הַ 

ן יִ ַא? מֵ ׁשּמָ מַ  ַמְלָּכהן: "מּואֵ -יִא י ּבְ ה ּבִ יטָ ּבִ י ִה ִת ק. רּוּפֵ אַ ְת ִה י לְ ִּת לְ כֹ א יָ ט, ּוׁשּפָ 

  "ית?ִּת ִמ אֲ  ַמְלָּכהל ים ׁשֶ ִד גָ י ּבְ ִח ְק ִּת 

 יׁשִא . לְ ּהלָ  ָּגִליִתיא  י. אַ ִד ת סוֹ אֶ  ִליִתיּגָ א  ָה, ּלֶ אֵ ים ּכָ ִד גָ י ּבְ לִ  יּוְה י יִ י ּכִ ִּת עְ ַד י

 ן אוֹ צָ ּלֵ י הַ ֵד גְ ּבִ ִמ ת, חוֹ ָאק הָ לּוחֲ ים מֵ פִ ר יָ תֵ ה יוֹ ּבֵ ְר הַ  יּוְה י יִ ה ּכִ חָ טּוי ּבְ יִת יִ הָ וְ 

י י ּכִ יִת ִצ י. ָר ּלִ ת ׁשֶ כּולְ ּמַ י הַ ֵד גְ ת ּבִ ל אֶ ּבֵ ַק ן אֲ יִ ַאמֵ  יׁשִא לְ  ָּגִליִתיא ר. טֵ וֹ ּׁשי הַ ֵּד ּמַ ִמ 

ן, רוֹ ְט ַאֵּת ן ּבַ ָק חֲ ה ׂשַ יָ הָ  ּדֹוִדיאת. ת זֹ וֹ ּלגַ ה לְ לָ כוֹ י יְ נִ ם אֲ כֶ לָ  ה. אַ עָ ָּת פְ הַ  ה זוֹ יֶ ְה ִּת 

 ָמהל כָ ר וְ תֶ ים, ּכֶ ִד גָ י ּבְ יא לִ בִ יָ ת וְ וֹ ׁשוֹ ּבלְ ִּת הַ ן סַ ְח מַ ּבְ  ׂשּפֵ חַ י יְ י ּכִ לִ  יחַ ִט בְ א ִה הּווְ 

ה ילָ בִ חֲ ת הַ י אֶ יא לִ בִ ר הֵ ׁשֶ אֲ כַ , וְ ַהָּללּוים ִד גָ ּבְ לַ  חַ ר רּוצֶ קֹ י ּבְ יִת ּכִ ה. ִח יכָ ִר צְ  ֶׁשַּמְלָּכה

  ת.דוֹ עֲ ם רוֹ יִ ַד יָ ּבְ  אֹוָתּהי ִּת ְח תַ ל, ּפָ בֶ חֶ ה ּבְ ָר ּוׁשְק ב ּוהֹ ר צָ יָ נְ ּבִ  ָהֲעטּוָפהה, לָ דּוּגְ הַ 

ה! לָ ְמ ִׂש  יזוֹ ים: אֵ נִ פְ ּבִ ת ׁשֶ רוֹ צָ אוֹ ת הָ י אֶ יִת ִא ָר ׁשֶ י ּכְ ּפִ ה ִמ קָ ְּת עְ י נֶ ִת מָ ְׁש נִ  –א! יָ  –

ים זִ רּות חֲ צֶ ּבֶ ׁשֻ ה, ְמ ּמָ דֻ ה אֲ יפָ ִט ת ְק לַ ְמ יק. ִׂש ִה בְ ִה ץ וְ צַ ל נָ ּכֹ ר! הַ תֶ ה ּכֶ יזֶ אֵ 

 ֶּכֶתר –ר תֶ כֶ . וְ ּהבוֹ ב ּגָ ֵק ל עָ ף עַ סֶ י ּכֶ לֵ ְּד נְ ים. סַ ִמ לוֹ הֲ יַ ה וְ ינָ נִ י ּפְ יֵ מּוים, ְּד יִק ִה בְ מַ 

יו לָ עָ ב, וְ הָ זְ ד, מֻ בֵ ר ּכָ תֶ ה ּכֶ ה זֶ יָ ים. הָ ִר ּול ּפכָ ים ּבְ ִא רוֹ ט, ׁשֶ ּוׁשּפָ  ֶּכֶתרא ! ׁשּמָ מַ 

  ת.וֹ ּבהֻ זְ ת וְ וֹ ּקרֻ ת, יְ וֹ ּמדֻ ת, אֲ וֹ ּלכֻ ְּת  –ים עִ בָ ְּצ ל הַ כָ ת ּבְ בוֹ ים טוֹ נִ בָ אֲ 

  ת.ׁשֶ ּגֶ ְר י נִ ִּת לְ ַאת?" ׁשָ מֶ אֱ ת ּבֶ בוֹ ים טוֹ נִ בָ ן אֲ הֵ  ּוּל"אֵ 

  .ּוּיִח ד ּבְ וֹ ּדי הַ ה לִ נָ ?" עָ ֵּת עְ ה ּדַ "מַ 

ין ִמ אֲ הַ י לְ יִת ִצ ד. ָר ל עוֹ אֹ ְׁש י לִ יִת ִצ א ָר י, וְ ִּת ְר מַ ָא –י" ִת ִמ אֵ  מוֹ ה ּכְ אֶ ְר ה נִ "זֶ 

ת י אֶ ִּת לְ ַאא ׁשָ ל. ּכֹ ים, הַ לִ ָּד נְ ּסַ ר, הַ תֶ ּכֶ יט, הַ בִ ְר ּׁשַ ית: הַ ִת כּולְ יא מַ ת ִה ׁשֶ ּבֹ לְ ִּת הַ ׁשֶ 

ה אֶ ְר ה נִ י. זֶ ִת ִמ ה אֲ ה. זֶ חָ ְמ ִּׂש ת הַ אֶ  לוֹ ת ׁשֶ נּוָק פְ ּסַ ּבַ  לקֵ לְ קַ ּיְ י ׁשֶ יִת ִצ א ָר י ד, ּכִ וֹ ּדהַ 

  א...יד ׁשֶ ּגִ הַ ים לְ ִד לָ ּיְ הַ  ּוּסנַ ּיְ ׁשֶ י, וְ ִת ִמ אֲ 

א, ּמָ ה ִא נָ ְּק ה ִּת לָ ְמ ִּׂש ת הַ ה. אֶ לָ ְמ ִּׂש ם הַ גַ ט וְ עַ י ְמ לַ ים עָ לִ דוֹ גְ  יּוף הָ סֶ ּכֶ י הַ לֵ ְּד נְ סַ 

ב? ּוׁשחָ  ָמהל בָ ין, אֲ ִט ְק הַ ר לְ ׁשָ פְ ה אֶ יָ א הָ ים לִ ּדָ נְ ּסַ ת הַ . אֶ ּהתָ ה אוֹ ָר צֵ הֵ ה וְ ָר ְּצ ִק 

י ת לִ ּפַ כְ ה ִא יָ א הָ ר. ָּד ְה נֶ  אּוְר נִ ים וְ ִה בוֹ ים ּגְ בִ קֵ ם עֲ ף עִ סֶ ים ּכֶ יִ ּוׂשעֲ  יּוהָ ר ׁשֶ ָּק עִ הָ 

  ?ׁשיֵ  ָמהט. עַ ים ְמ לִ דוֹ ם ּגְ הֵ ל ׁשֶ לָ ּכְ 
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ל כָ ּבְ  ּכָ - רחַ ַאב, וְ ֶר עֶ  תוֹ ים אוֹ ִמ עָ ּפְ  ׁשוֹ לד ׁשָ וֹ ּדהַ  ייר לִ ּכִ זְ ל!" ִה ּכָ ל הַ י עַ ִר ְמ ְׁש ִּת "ׁשֶ 

י ִּת ְח ַק לָ  וֹ ּבב ׁשֶ ּצָ מַ  תוֹ אוֹ ן ּבְ סָ ְח ּמַ ר לַ זֹ חֲ לַ  יִר צָ ן, וְ רוֹ ְט ַאֵּת לַ  ּיָ ה ׁשַ ת: "זֶ נּוְּמ ַּד זְ ִה 

ק ַר ר; ׁשֶ מֹ ְׁש לִ וְ ר מֹ ְׁש לִ  ַּבֲחִגיִגּיּות ִהְבַטְחִּתיי. ִּת נְ בָ הֵ ן ׁשֶ בָ ה?" מּוינָ בִ ְמ  ְּת את. אַ זֹ 

י ִת רּוי ַמְלָּכה, וְ ֵד גְ ּבִ  ְּכָברי לִ  ׁשּיֵ ד ׁשֶ סוֹ י ּבְ ִּת ְר ּפַ י ִס ִת רּוים. לְ ִר ּוג ּפחַ  ְּכָברא בוֹ יָ 

ל ים ׁשֶ ִד גָ בְ י ּבִ ִת ת אוֹ אוֹ ְר לִ  חַ ר רּוצֶ קֹ ּבְ  ּוּכים ִח ִד לָ ּיְ ל הַ ם. ּכָ ּלָ כֻ ד לְ סוֹ את ּבְ ה זֹ ָר ּפְ ִס 

  ם.ּלָ ּכֻ ִמ ר תֵ ה יוֹ ּזֶ ם הַ וֹ ּיא הַ בוֹ י לְ יִת ּפִ י ִצ נִ אֲ וַ  ׁשּמָ ַמְלָּכה מַ 

ה יָר ִּת א ִה ּמָ י. ִא ִת מּוְד י ּבִ ִּת ְט ּבַ ִה י וְ ִא ְר י הָ נֵ פְ י לִ ִּת ְד מַ ים. עָ ִר ּוג ּפחַ  יעַ ּגִ ף ִה ף סוֹ סוֹ 

 רתֶ ת ּכֶ ה אֶ ׁשָ בְ ה חָ הֶ ּכֵ י הַ ִר עָ ל ְׂש ם. עַ יִ פַ תֵ ּכְ ל הַ י עַ ִר עָ ת ְׂש ה אֶ ָר ּזְ פִ י ּותַ וֹ ּמי צַ ֵּת ת ְׁש אֶ 

 ֶׁשַּמְלָּכהר מַ א ָאּבָ ד. אַ בֵ ל ּכָ בָ ה, אֲ פֶ י! יָ ים לִ ִא ְת מַ ּו ל ּכָ ה ּכָ פֶ ה יָ יָ ה הָ זֶ ב, וְ הָ ּזָ הַ 

י ִּת פְ ַק ה. זָ יֶ ְה ּיִ ל ׁשֶ כָ ד ּכְ בֵ ה ּכָ יֶ ְה יִ ר, וְ תֶ ּכֶ ת הַ ה אֶ וָ אֲ גַ ּבְ  ָלֵׂשאתת עַ ַד ה לָ יכָ ִר ית ְצ ִת ִמ אֲ 

ה ָאְצ יָ  ּוּלִא י ּכְ ה לִ תָ אֲ ְר י נִ לִ ה מּופָ ְּק ַּת ְׁש ִה ׁשֶ ת מּוְּד י. הַ ִא ְר י ּבָ ִּת ְט ּבַ ִה י וְ אִׁש ת רֹ אֶ 

ת לַ ְמ ִׂש ים, ּבְ פִ סּוּכְ ב הַ קֵ עָ י הֶ לֵ ְּד נְ סַ ּבְ  –ַמְלָּכה ּכְ  ׁשּמָ י מַ יִת אֵ ְר ת. נִ דוֹ ּגָ אַ ר הָ פֶ ּסֵ ִמ 

  ם.וֹ להֲ יַ ת ּכְ צֶ צֶ ן נוֹ בֶ ל אֶ ר עַ תֶ ּכֶ הַ יט וְ בִ ְר ּׁשַ ם הַ ת, עִ צֶ צֶ וֹ ּנית הַ ִת יפָ ִט ְּק ן הַ מָ ּגָ ְר ַאהָ 

  י.ה לִ ָר ְמ " ָא,רבָ ם ּדָ ּוי ׁשִד ּבְ אַ א ְּת ק ַר "ׁשֶ 

י ִּת פְ פַ ת, טוֹ רוֹ הָ זְ ַאה ּבְ ּוָ לֻ, ְמ כָ א. וְ ּבָ י אַ יר לִ ּכִ זְ ן," ִה רוֹ ְט ַאֵּת הַ  ְרכּוׁשל י עַ ִר ְמ ִׁש "וְ 

  ב.חוֹ ְר ל הָ ת אֶ גוֹ ְר ְד ּמַ י ּבַ אִת צָ יָ וְ 

  ל ַמְלָּכה."ׁשֶ  ׁשּמָ ר מַ תֶ ים! ּכֶ ִד גָ ּבְ  ילּוא, אֵ י!" "יָ פִ ה יֹ יזֶ א, אֵ "יָ 

  ב."ֶר עֶ ן הָ וֹ אׁשס ִר ָר ל ּפְ ּבֵ קַ אי ְּת ּדַ יא וַ "ִה 

  ית.ִא ּנָ ַּק י הַ ִת רּו ּוּלפִ ם, אֲ ּלָ ּכֻ  לּועֲ ּפַ ְת ר!" ִה ּדָ ְה ית נֶ אֵ ְר נִ  ַאְּת "

ב, הָ ּזָ ל הַ מּו ֶׁשָּלּהים נִ בָ ּלְ ת הַ חוֹ ָאי הָ ֵּד מַ ה ּבְ בָ לּוית עֲ אֵ ְר יא נִ ה ִה ּמָ י ּכַ ּבִ לִ י ּבְ ִּת בְ ׁשַ חָ 

  י.ּלִ ה ׁשֶ יפָ ִט ְּק הַ ף וְ סֶ ּכֶ הַ 

ר. תֵ יוֹ ה ּבְ פָ ּיָ ת הַ ׂשֶ ּפֹ ְח ַּת ל הַ ת עַ רּוחֲ ַּת לַ ר וְ פֶ ּסֵ ית הַ בֵ ה ּבְ ּבָ ִס ְּמ ב, לַ ֶר עֶ א הָ בוֹ י לְ יִת ּכִ ִח 

ם י עִ ִּת בְ בַ ם סוֹ יִ תַ ינְ ך. ּבֵ ּכָ  בּוְׁש ים חָ ִד לָ ּיְ ל הַ ם ּכָ גַ , וְ ַּבְּפָרסה ּכֶ זְ י אֶ ה ּכִ חָ טּוי ּבְ יִת יִ הָ 

ת ֶר הֶ זוֹ ה וְ ָאת, ּגֵ ֶר ּׁשֶ אֻ י ְמ יִת יִ ל. הָ י ּכֹ ינֵ עֵ י לְ ִמ צְ ת עַ ת אֶ אוֹ ְר הַ ת, לְ בוֹ חוֹ ְר ם ּבָ ּלָ ּכֻ 

  ד.וֹ אְמ 

ר תֶ ּכֶ ת הַ ן אֶ אוֹ גָ את ּבְ ׂשֵ ל לָ לָ כְ ל ּולָ ל ּכְ ה ַק ין זֶ אֵ י ׁשֶ ר לִ ֵר ּבָ ְת ה ִה ָר הֵ ד ְמ ... עַ אַ 

 ּוּלִא י. וְ ִצ פְ חֶ ּכְ  עַ עֵ נוֹ ְת ִה י לְ ִּת לְ כֹ א יָ ב, אֹ כְ יל לִ ִח ְת י ִה אִׁש . רֹ אׁשרֹ ל הָ ד עַ בֵ ּכָ הַ 

א , ּהתָ אוֹ  לֵ כְ לַ ה לְ יָ ר הָ סּוָא –ית ִת כּולְ ּמַ הַ ה וְ ּמָ דֻ אֲ ה הָ יפָ ִט ְּק ת הַ לַ ְמ ה, ִׂש לָ ְמ ִּׂש הַ 
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י לַ גְ י. ַר ִּת זְ עַ א הֵ ת בֶ ׁשֶ לָ  ּוּלפִ אֲ ! ל ּכָ י ּכָ ִּת ְר הַ זְ . נִ עַ רֹ ְק א לִ ס חַ ה וְ ילָ לִ חָ ט, וְ ּמֵ קַ לְ 

ים לִ ּדָ נְ ּסַ ל הַ לַ גְ ם ּבִ גַ ת, וְ בֶ ׁשֶ י לָ לִ ה ּבְ ּבֵ ְר הַ  ל ּכָ י ּכָ ִּת כְ לַ הָ י ׁשֶ נֵ ּפְ ם ִמ ּגַ  – בּואֲ ּכָ 

ת, דֶ עֶ מוֹ  ָהִייִתים עַ י ּפַ ֵּד ִמ ם, ּויִ לַ גְ ַר הָ  ְּבַכּפֹותים" פִ ּוׁשפְ י "ִׁש ִּת ְׁש ּגַ ְר ים. ִה לִ דוֹ ּגְ הַ 

  ם.יִד ָּד חֻ ְּמ הַ ים וְ ִה בוֹ ּגְ ים הַ בִ קֵ עֲ ל הָ לַ גְ ּבִ 

ט לֵ ְח הֶ ל ּבְ בַ ה, אֲ יבָ בִ ְּס ר ּבַ תֵ יוֹ ת ּבְ ֶר אֶ פֹ ְּמ ת הַ ׁשֶ ּבֹ לְ ִּת ת הַ לַ עֲ י ּבַ יִת יִ הָ  –ק פֵ ין סָ ן, אֵ ּכֵ 

 ִּת ְׁש ּגַ ְר י. ִה ב לִ ַאר. ּכָ תֵ יוֹ ת ּבְ ֶר ּׁשֶ אֻ ְּמ הַ וְ  ַהְּׂשֵמָחהא ן ה ִמ פָ יֵ י עֲ יִת יִ הָ וְ  חַ נוֹ א ּבְ י

ן צָ ּלֵ ן, הַ פָ ּׁשָ ת, הַ חוֹ ָאר. הָ ַק  ַּגםי ה לִ יָ הָ  – כָ י ּבְ ַּד  יןם אֵ ִא ים. וְ בִ ֵק עֲ ל הָ ה עַ יכָ לִ הֲ הַ 

ת כֶ לֶ י הוֹ נִ ל אֲ בָ ם; אֲ ׁשֶ ף ּגֶ טֵ פְ טַ ל לְ חֵ הֵ ׁשֶ ם ּכְ ׁשֶ ּגֶ יל הַ עִ ת ְמ אֶ  ּוׁשבְ לָ  ָּפׁשּוט ְוַהּׁשֹוֵטר

ן כֵ ת! לָ ֶר אֶ פֹ ְּמ ה הַ לָ ְמ ִּׂש ת הַ אֶ  וֹ ת ּבוֹ ּסכַ ר לְ ׁשַ פְ אֶ - יי ִא ֵר ר. הֲ פֶ ּסֵ ית הַ בֵ ם לְ ם יוֹ יוֹ 

ה י זֶ ֵר . הֲ ַּכּמּוָבןי, ִּת ְׁש בַ א לָ ר מֶ י צֶ ּבֵ ְר ר. ּגַ ּקֹ י ִמ ִּת ְד עַ . ָר ב ּכָ בֵ וֹ ּתְס ִה י לְ ִּת כְ ׁשַ ְמ ִה 

ת י אֶ ִּת ְׁש בַ את לָ ם זֹ קוֹ ְמ ים! ּבִ ּיִ ִת כּולְ ף מַ סֶ י ּכֶ לֵ ְּד נְ ם סַ ר עִ מֶ י צֶ ּבֵ ְר ּגַ  ׁשּבֹ לְ ן לִ עוֹ ּגָ ִׁש 

  .ְּכָלל מּוְּמ א ִח וְ  כּוּבְ ַּת ְס ִה וְ  ּוׁשלְ גָ ים וְ ּכִ רֻ אֲ  יּום הָ הֵ א, וְ ּמָ ל ִא ם ׁשֶ יִ ּבַ ְר ּגַ הַ 

ל ּבֵ ַק אֲ  ָּבּהה, ּבָ ִס ְּמ לַ  לֵ ּנֵ ׁשֶ  ַהִּׁשִּׁשית ְלָׁשָעהי יִת ּכִ ִח ה וְ עָ ּׁשָ ה הַ י מָ ִּת לְ ַאן ׁשָ מַ ּזְ ל הַ ּכָ 

ל כַ אּוה, ׁשֶ עָ ּׁשָ הַ  יעַ ּגִ ַּת ק ׁשֶ . ַר תוֹ ל אוֹ ּבֵ קַ אֲ ה ׁשֶ חָ טּוי ּבְ יִת יִ ון. הָ אשֹ ִר הָ  ַהְּפָרסת אֶ 

  ר.י קַ ה לִ יֶ ְה יִ  ְוֶׁשאת בֶ ׁשֶ ף לָ ף סוֹ סוֹ 

ת אוֹ לֵ ְמ  יּוהָ  ַרְגַלית וֹ ּפת. ּכַ כֶ לֶ י לָ ִּת לְ כֹ א יָ , ׁשה ׁשֵ עָ ּׁשָ ף הַ ף סוֹ ה סוֹ יעָ ּגִ ִה ׁשֶ ל ּכְ בָ אֲ 

ים ִר ְׂש עֶ  ּוּלִא ר, ּכְ תֶ ּכֶ ל הַ לַ גְ ב ּבִ ַאי ּכָ אִש ים. רֹ פִ ּוׁשפְ ִּׁש ן הַ ת ִמ וֹ ּיִק נָ ת עֲ וֹ ּיִח ּוּפלְ ׁשַ 

ם. י חֹ לִ  ׁשי יֵ ת ּכִ בֶ ׁשֶ יא חוֹ ִה ה ׁשֶ ָר ְמ ָא ְוִאָּמא, ּוׁשְק נָ  ִׁשַּני. כוֹ תוֹ ּבְ  קּופְ ים ָּד יִׁש ִּט ּפַ 

  ה.ּטָ ִּמ ר לַ ׁשָ י יָ ִּת ְס נַ כְ נִ וְ  ֶׁשִּלית כּולְ ּמַ י הַ ֵד גְ ת ּבִ י אֶ ִּת ְט ׁשַ ּפָ 

ַמְלָּכה לְ  ׂשּפֵ חַ ְת ִה י לְ יִת ִצ ה ָר ּבָ ה ׁשֶ נָ רוֹ חֲ ַאהָ וְ ה נָ וֹ אׁשִר ם הָ עַ ּפַ הַ  ה זוֹ תָ יְ ה! הָ זֶ  הּוזֶ 

  ה...זֶ ר הַ ּמַ ח הַ ַק ּלֶ ת הַ ב אֶ ב טוֹ י טוֹ ִּת ְד מַ ים. לָ ִר פּוּבְ 

ת נֶ ּוֶ ּכַ ְת י ִמ נִ ה אֲ מָ , לְ ינּובִ אי ָּת ַּד ה, וַ מֶ וֹ ן ּדיוֹ ּסָ נִ ם ּבְ עַ ּפַ -ים אֵ יתֶ ּסֵ נַ ְת ם ִה ם, ִא ֶּת אַ וְ 

את, זֹ ת ּכָ ׂשֶ ּפֹ ְח תַ ים ּבְ ִר פּון ּבְ יִ ַד ם עֲ ֶּת ְׂש ּפְ חַ ְת א ִה ם ִא ת. וְ ֶק דֶ י צוֹ נִ אֲ ׁשֶ  ימּוּכִ ְס ַּת וְ 

י נִ אֲ  –ל ּבָ ְר סֻ ְמ ל ּודוֹ ד, ּגָ בֵ ל ּכָ ּכֹ הַ וְ  ּהתָ אוֹ  לֵ כְ לַ ר לְ סּוָאוְ  ּהת ּבָ בֶ ׁשֶ ר לָ ׁשָ פְ אֶ -יִא ׁשֶ 

ר קֵ וֹ ּב , אוֹ ֶּפַרח ן, אוֹ צָ ת לֵ יוֹ ְה אי לִ דַ ר ּכְ תֵ ה יוֹ ּבֵ ְר . הַ ְלַנּסֹותא  ּוּלפִ ם אֲ כֶ לָ  ַמִּציָעה

, תוֹ אוֹ  ׁשּבֹ לְ ל לִ ַּק ר ׁשֶ בָ ל ּדָ ים ּכָ ִר פּות ּבְ יוֹ ְה אי לִ דַ ג. ּכְ הָ נֶ  ת אוֹ חוֹ ָא לּופִ אֲ אי, וַ ּבַ ּכַ  אוֹ 

  ן? כוֹ . נָ ַהִּׂשְמָחהא ּוים הִר פּור ּבְ ָּק עִ . הָ וֹ ּתל ִא לֵ וֹ ּתְׁש ִה לְ , וְ תוֹ אוֹ  לֵ כְ לַ ר לְ ָּת מֻ 
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  משימות

  

  ה זו.תציינו שלוש סיבות לשאיפ ?פה של הילדה המספרתמהי השאיא.   .1

  ה? מי עזר לה בכך?תשאיפת אלהגשים  כדימה עשתה הילדה ב.   

  

  הוכיחו את תשובתכם.  האחרות? מה היה יחסה של הילדה לתחפושות  .2

  

האם התלבושת שהביא הדוד מהתאטרון התאימה לילדה? הוכיחו   .3

  תשובתכם מהסיפור.

  

  ייתה מחופשת?חוותה הילדה כשהשם הפיזיים מה היו הקשיי א.  .4

  ?חוותהש רגשיתחוויה המה הייתה  ב.

  נעליים נוחים או לוחצים או - האם קרה לכם שלבשתם בגדים לא ג.

   נוחות רק כדי להיראות יפים? ספרו על כך. -לא 

  

מגורל רע ליהודים  :)הּוא ְוַנֲהֹפ )ּפָ ְה מַ בסיפור מגילת אסתר ישנו   .5

רצתה רל טוב. לזכר מהפך זה אנו מתחפשים בפורים. בסיפור זה לגו

  ?ה התגשם עבורהמהפך זהאם  אחרת. יהילדה להפוך למישה

  

  שלמדה הילדה מהאירוע? חַק לֶ מה ה  .6

  

היא שתייחסו ללקח שהיא למדה ולשאלה הכתבו מכתב לילדה ובו   .7

  שואלת בסוף הסיפור.

  

  חברו כותרת אחרת לסיפור.  .8



78 

 

ּדוֹר-ֶּבן ָיהְת ּדַ /  ָאִביב ֶׁשָּבא יוְֹדִעים ֵאי  

  

  

  ?ֵאי יֹוְדִעים ֶׁשָּבא ָאִביב

  

  ִמְסַּתְּכִלים ָסִביב ָסִביב

  ְוִאם רֹוִאים ֶׁשֵאין ֹּבץ ַּבְּׁשִביִלים

  ְוִאם רֹוִאים ֶׁשֶּנֶעְלמּו ַהְּמִעיִלים

  ְוִאם ָּפָרג ְוַגם ַחְרִצית

  ְרִציִלְכבֹוד ַהַחג ִקְּׁשטּו ַא

  ָאז יֹוְדִעים, ָאז יֹוְדִעים 

  ֶׁשָּבא ָאִביב ֶׁשָּבא ָאִביב

  .ָאז יֹוְדִעים ֶׁשָּבא ָאִביב

  

  ?ֵאי יֹוְדִעים ֶׁשָּבא ָאִביב 

  

  ִמְסַּתְּכִלים ָסִביב ָסִביב

  ְוִאם רֹוִאים ָהמֹון ָיַדִים ֲחרּוצֹות

  .ים ְּכֵבִדים ִעם ַיִין ּוַמּצֹותנֹוְׂשאֹות ַסּלִ 

  ִרים "ִׂשְמָחה ַרָּבהְוִאם ׁשָ 

  "ָאִביב ִהִּגיַע ֶּפַסח ָּבא

  ָאז יֹוְדִעים ָאז יֹוְדִעים

  ֶׁשָּבא ָאִביב ֶׁשָּבא ָאִביב

  .ָאז יֹוְדִעים ֶׁשָּבא ָאִביב
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  משימות

  

  אחר. עבצב ַהְּתַנאי ִמּלוֹתאחד, ואת  עבצב ַהְּׁשֵאָלה ִמּלוֹתסמנו את   . 1

  

  .ווציירו אות ,ביב המופיעים בשירבחרו את אחד הסימנים של הא  .2

  

דור לא -הוסיפו בית לשיר. הכניסו בו סימני אביב שהמשוררת דתיה בן  .3

  כתבה עליהם.

  

  כתבו חוויה הקשורה באביב.  .4

  

  .כיתתי ז'לָ קוֹ וצרו הביאו צילומים מתקופת האביב   .5
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  ֶׁשֵּביֵניֶהם ּוָמה ָהְרָגִלים ֶׁשתוֹ ְׁשל

  

. ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁשָהָיה ַהִּמְקָּדׁש ְלֵבית ָלֶרֶגל ַלֲעלֹות ָנֲהגּו ֶׁשּבוֹ  ַהֵּׁשִני ַהַחג ּואה ָּפַסח

 ִנְקָרִאים יםַהַחּגִ  ֶׁשתוֹ ְׁשל ָלֵכן, לעשות זאת ָנהּוג ָהָיה ָׁשבּועוֹתּבְ  ְוַגם ֻסּכוֹתּבְ  ַּגם

  :החגים הללו קשורים בעוד אופניםשלושת . ָהְרָגִלים ֶׁשתוֹ ְׁשל

  

 ָלֶהם ֵיׁש ְלָכ ּוְבֶהְתֵאם ,ַהָּׁשָנה ְּבַמֲהַל ׁשֹונֹות ִּבְתקּופֹות םחלי ָהְרָגִלים ֶׁשתוֹ ְׁשל

 ִּבְתקּוַפת ָנֹחג ֶּפַסח ,ָאִסיףהָ  ִּבְתקּוַפת ָנֹחג ֻסּכוֹת .ַהַחְקָלִאית ַלֲעבֹוָדה ׁשֹוֶנה ֶקֶׁשר

  .ָּקִצירהַ  ְּבֵעת, ַהַּקִיץ ּבֹוא ִעם ָנֹחג ָׁשבּועוֹת, ָאִביבהָ 

  

 םיהֶ ֵד דּונְ ּבִ  ,ְזַמִּני ְּכַבִית), ָקבּועַ -א( ֲאָרִעי ְּכִמְׁשָּכן ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ָׁשהִׁשְּמ  ֻּסָּכההַ 

אל עברו בו זמן קצר גם שמו של אחד המקומות שבני ישרזהו ו .ַּבִּמְדָּבר

  לאחר שעזבו את ארץ גושן במצרים. 

  

 ִמְצַרִים ֶאת ָעְזבּו ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבֵני ַהּיֹום הּוא, ַהְּבכֹורֹות ַמַּכת ֵליל הּוא ֶּפַסח ֶעֶרב

  . ָחְפִׁשי ְּכַעם ּוְלִהְתַּגֵּבׁש ָהַעְבדּות ֶּכְבֵליִמ  ְלִהְׁשַּתְחֵרר ַמָּסָעם ֶאת ְוֵהֵחּלּו

  

 ְּבֵניָהְלכּו בהם , ְּבִדּיּוק ָיִמים ְוִתְׁשָעה ַאְרָּבִעים, ַהָּׁשבּועֹות ִׁשְבַעת ֵהם ָּׁשבּועוֹתהַ 

  .ִסיִני ַהר דְּבַמֲעמַ  ַהּתֹוָרה ֶאת ֶׁשִּקְּבלּו ַעד ַּבִּמְדָּבר ִיְׂשָרֵאל

  

   .ָהֹעֶמר ְסִפיַרת ֶׁשל ַהְּתקּוָפה ִהיא ָׁשבּועֹות ַחג ְלֵבין ֶּפַסח ןֶׁשֵּבי ַהְּתקּוָפה

  

    ִמְצַרִיםִמְצַרִיםִמְצַרִיםִמְצַרִים    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְּבָנְגּפוֹ ְּבָנְגּפוֹ ְּבָנְגּפוֹ ְּבָנְגּפוֹ , , , , ְּבִמְצַרִיםְּבִמְצַרִיםְּבִמְצַרִיםְּבִמְצַרִים    ִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאל----ְּבֵניְּבֵניְּבֵניְּבֵני    ָּבֵּתיָּבֵּתיָּבֵּתיָּבֵּתי- - - - ַעלַעלַעלַעל    ָּפַסחָּפַסחָּפַסחָּפַסח" ָהֵאל ִּכי ָּכ ִנְקָרא ֶּפַסח

. "ְלַדֵּלג" ִהיא ַּכָּוָנההַ  ַמֶּׁשהּו ַעל "ִלְפֹסחַ "). ז"כ, ב"י ְׁשמֹות" (ִהִּצילִהִּצילִהִּצילִהִּציל    ָּבֵּתינּוָּבֵּתינּוָּבֵּתינּוָּבֵּתינּו- - - - ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת

תעבור  ַהְּבכֹורֹות ֶׁשַּמַּכת ְּכֵדי ,ְּבָדם ִנְצְּבעּו םיהֶ פֵ קוֹ ְׁש ּמַ ׁשֶ  ַהָּבִּתים ָּכל ַעל ִּדֵּלג ָהֵאל

  .ָהִעְבִרִּיים ֶׁשל ָבֵּתיֶהםמעל 
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 ִפיִזית ְּבצּוָרה ְלָחְפִׁשי ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ָיְצאּו ְּתִחָּלה.  ַהֵחרּות ַחג ַּגם ִנְקָרא ֶּפַסח

    .ְּפִניִמית ֵחרּות החלו לגבש ָּכ-ְוַאַחר

  

  משימות לפסח

  

  על אף שאלה...  ִּתְפְסחּושימו לב שלא 

  

וציירו את קווי המתאר של כף רגלכם. גזרו את  ,קחו בריסטול חלק  . 1

הצורה שהתקבלה. רשמו בתוכה את כל הדברים שחג הפסח מייצג 

  עבורכם. 

  

רות ואת ישים סדר: נקו את השולחנות שלכם, את המגגם בכיתה עו  .2

  וחושו בריח הניקיון והאביב שמסביב. ,הארונות

  

  ע לכם על החג:ויד בואו נגלה מה  .3

  מי הן הדמויות המרכזיות בחג זה?  . א

  מהם המנהגים שנעשים לפני החג ובחג עצמו?   . ב

בחג הפסח נוהגים לקרוא בהגדה לזכר הניסים הרבים   .ג.

  העם העברי לצאת ממצרים. הצליח ותם שבזכ

  לו ניסים מדובר?יבא

  ?ֲאִפיקוָֹמןמהו   .ד

בהגדה מצויים חלקים שונים שבאים לשמר את הזיכרון של   .ה

  הדורות שלא ידעו מהי עבדות. אותם 

  בה היינו עבדים?את הזיכרון על תקופה חשוב לשמר כה מדוע 

  

גיע? כיצד כתבו על ליל הסדר המסורתי שלכם. מי בדרך כלל מַ   .4

לו רגעים אתם מצפים יאצל מי הוא בדרך כלל נערך? לא ?מתלבשים

  מערב זה?
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  מתוך ההגדה של פסח  .5

, ָּתםָּתםָּתםָּתם, ְוֶאָחד ָרָׁשעָרָׁשעָרָׁשעָרָׁשע, ְוֶאָחד ָחָכםָחָכםָחָכםָחָכםֶאָחד  :ַהּתֹוָרהַהּתֹוָרהַהּתֹוָרהַהּתֹוָרה    ִּדְּבָרהִּדְּבָרהִּדְּבָרהִּדְּבָרה    ָּבִניםָּבִניםָּבִניםָּבִנים    ַאְרָּבָעהַאְרָּבָעהַאְרָּבָעהַאְרָּבָעה    ְּכֶנֶגדְּכֶנֶגדְּכֶנֶגדְּכֶנֶגד

  . ֶׁשֵאינו יוֵדַע ִלְׁשאולֶׁשֵאינו יוֵדַע ִלְׁשאולֶׁשֵאינו יוֵדַע ִלְׁשאולֶׁשֵאינו יוֵדַע ִלְׁשאולְוֶאָחד 

ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ה'  ָהֵעדּותה מָ  ָחָכם ָמה הּוא אוֵמר?ָחָכם ָמה הּוא אוֵמר?ָחָכם ָמה הּוא אוֵמר?ָחָכם ָמה הּוא אוֵמר?

ַהֶּפַסח: ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר  כֹותלְ הִ ּכְ ֱאלֵהינּו ֶאְתֶכם. ְוַאף ַאָּתה ֱאמור לו 

   .ַהֶּפַסח ֲאִפיקוָמן

. ּוְלִפי לוֹ ְולא  -. ָלֶכם ָלֶכםָלֶכםָלֶכםָלֶכםָמה ָהֲעבוָדה ַהּזאת  ָרָׁשע ָמה הּוא אוֵמר?ָרָׁשע ָמה הּוא אוֵמר?ָרָׁשע ָמה הּוא אוֵמר?ָרָׁשע ָמה הּוא אוֵמר?

ר ִעָּקר. ְוַאף ַאָּתה ַהְקֵהה ֶאת ִׁשָּניו ֶוֱאמֹ ִמן ַהְּכָלל ָּכַפר ּבָ  ַעְצמוֹ  ֶׁשהוִציא ֶאת

. ִאּלּו ָהָיה ָׁשם, לא לוֹ ִים. ִלי ְולא ְּבֵצאִתי ִמִּמְצרַ  ִליִליִליִלילו: ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ה' 

   .ָהָיה ִנְגָאל

יָאנּו ה' ֶזק ָיד הוצִ ְּבחֹ  :זאת? ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ָמה ָּתם ָמה הּוא אוֵמר?ָּתם ָמה הּוא אוֵמר?ָּתם ָמה הּוא אוֵמר?ָּתם ָמה הּוא אוֵמר?

  ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים. 

 ם ַההּואם ַההּואם ַההּואם ַההּואוֹ וֹ וֹ וֹ ַּבּיַּבּיַּבּיַּבּי, ֶׁשֶּנֱאַמר, ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנ ַאְּת ְּפַתח לוֹ  - ְוֶׁשֵאינו יוֵדַע ִלְׁשאולְוֶׁשֵאינו יוֵדַע ִלְׁשאולְוֶׁשֵאינו יוֵדַע ִלְׁשאולְוֶׁשֵאינו יוֵדַע ִלְׁשאול

  .ִיםָעָׂשה ה' ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצרַ  ַּבֲעבּור ֶזהַּבֲעבּור ֶזהַּבֲעבּור ֶזהַּבֲעבּור ֶזהר, ֵלאמֹ 

  

  מי הם ארבעת הבנים?  א.

  מדוע הם שואלים שאלות?  ב.

  מדוע? ים?מזדהמהבנים אתם יזה ם אע  ג.

  על מי מוטלת האחריות לענות להם?  ד.

   מו?כיצד יש לנהוג ע .מלבד בן אחד ,כל הבנים שואלים שאלות  ה.

  האם יש מקום נוסף בהגדה בו שואלים שאלות? כתבו היכן.  ו.

בדרך כלל , לשאלות בהגדה יש מקום מכובד וחשוב. מי ששואל שאלות  ז.

לעתים לא  ,ומי שנשאר אדיש לנושא מסוים ,סביבומעורב יותר בנעשה 

  לומד דברים חדשים על עצמו ועל אחרים.

  האם אתם מסכימים עם טענה זו? נמקו את תשובתכם.   

  את ההגדה של פסח קוראים מדי שנה, והיא איננה משתנה.  ח.

  אמירות או קטעים יש בהגדה, שהם מתאימים גם לתקופתנו? לו יא   
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  רמֶ ֶׁש  ָנֳעִמי/  םַאִחי ַאְרָּבָעה

  
  

  ְּביֹום ָּבִהיר ְוֶנְהָּדר

  ָיְצאּו ִמּתֹו ַהַהָּגָדה

  ָרָׁשע ָּגדֹול ,ָחָכם ְוָתם

  ְוֶזה ֶׁשא ֶיַדע ִלְׁשֹאל

 

  ּוְכֶׁשַאְרַּבַעת ָהַאִחים

  ָיְצאּו ָלנּוַע ַּבְּדָרִכים

  ִמָּיד ִמָּכל ַאְרַּבע רּוחֹות

  תְּפָרִחים ִהִּגיעּו ּוְבָרכוֹ 

 

  ָמהכָ חֲ ָּפַגׁש ָחָכם ּבַ 

  ָאַהב ַהָּתם ֶאת ַהְּתִמיָמה

  ְוָהָרָׁשע ְּבתֹור ִאָּׁשה

  ָּתַפס ִמְרַׁשַעת ֲאיָֻּמה

  

  

  ְוֶזה ֶׁשא ָיַדע ִלְׁשֹאל

  ָלַקח ֶאת ַהָּיָפה ִמֹּכל

  ִׁשֵּלב ָידֹו ְּבתֹו ָיָדּה

  ְוָחַזר ִאָּתּה ַלַהָּגָדה

 

  ?ָרִכיםְלָאן הֹוִבילּו ַהְּד 

  ?ֵהיָכן ַאְרַּבַעת ָהַאִחים

  ַּבִּׁשיר ֶׁשָּלנּו ְיִדיַדי

  !ָאסּור ִלְׁשֹאל יֹוֵתר ִמַּדי

  

  משימות

  נעמי שמר את סדר הופעת הבנים בשירה?שינתה מדוע   . 1

  האם הבן "שאינו יודע לשאול" מצטייר בשיר אחרת?  .2

  מהו ההבדל המרכזי בין השיר לבין המדרש?  .3

  ?(מצחיק מעט) ִהּתּוִליהבית האחרון מדוע   .4

  : אתרוג, לולב, הדס, ערבה.מינים הארבע בסוכות יש  .5

  בפסח יש ארבעה אחים: חכם, רשע, תם, שאינו יודע לשאול.

  התאמתם ביניהם. נסו להתאים ביניהם, והסבירו כיצד  



84 

 

  ְוַלְּגבּוָרה ַלּׁשוָֹאה ַהִּזָּכרוֹן יוֹם

  

 ֶאת ְמַצְּיִנים ָאנּו ֶזה ְּביֹום. ְּבִמינוֹ  ְמיָֻחד יֹום הּוא ְּגבּוָרהְולַ  ַלּׁשֹוָאה ַהִּזָּכרֹון יֹום

 ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת ִּביֵמי ַהָּנאִצי ַהּצֹוֵרר ִּביֵדי ְיהּוִדים ִמיְליֹון ִׁשָּׁשה ֶׁשל םתָ יחָ ִצ ְר 

  .ַהְּׁשִנָּיה

 ַמְפִחיד ְמַעט ִלְהיֹות לּולעָ  ְוהּוא ,ּוְמֻבָּגִרים ְיָלִדים ְלַהְרֵּבה ַקל ֶׁשֵאינוֹ  יֹום ֶזהּו

 ַּכָּמה ְוַנְבִהיר ,ְּתקּוָפה אֹוָתּה ַעל ַיַחד ְוִנְלַמד ֵנֵׁשב, ִנְפַחד ֶׁשא ְּכֵדי. ָּברּור-ְוא

  .ִהיְסטֹוִרית ִמְּבִחיָנה ֶׁשָּקרּו ְּדָבִרים

  

כתבו כיצד אתם חשים כשאומרים לכם את המילה "שואה" ומה אתם   . 1

    זו? יודעים על תקופה

  

 ַהְּיהּוִדים ִּכי ֶהֱאִמין ִהיְטֶלר. ִהיְטֶלר ָאדֹוְלף ְּבֶגְרַמְנָיה ַלִּׁשְלטֹון ָעָלה 1933 ִּבְׁשַנת

 ֵמֶהם ִלְמֹנעַ  ֵיׁש ְוִכי ,ַהֶחְבָרה ֶׁשל ִלְבָעיֹוֶתיהָ  יםַאֲחָרִאּיִ ) ֲאֵחִרים ִמעּוִטים ּוְבֵני(

 ַהֶּמְמָׁשָלה. ַהְּיהּוִדים ֶנֶגד ֶׁשּלוֹ  ַהִּמְפָלָגה ִעם ָּפַעל הּוא. ָהֶאְזָרִחים ִּכְׁשָאר ִלְהיֹות

 ֶאְזְרֵחי ִלְׁשָאר ֵעֶר-יוֵ ְׁש  ְלַהְרִּגיׁש ֵמֶהם ִלְמֹנעַ  ְּכֵדי ֶנְגָּדם ִאּסּוִרים ְלהֹוִציא ַהַחָּלה

 הּוִדיםיְ  ְלַפֵּטר, ֶׁשָּלֶהם ַּבֲחנּויֹות ִלְקנֹות א, אֹוָתם ְלַהְטִריד ֵהֵחּלּו. ֶּגְרַמְנָיה

 ְּכֵדי ַהֹּכל ַלֲעׂשֹות ָרצּו ֵהם. ְּבַאִּלימּות ְּכַלֵּפיֶהם ְוִלְנֹהג ְּבִכירֹות ְּבִמְׂשרֹות ֶׁשָעְבדּו

  .ַאְפָלָיה ָיְצרּו ֶׁשחֹוְקקּו ַהֻחִּקים. מֹוַלְדָּתם ֶׁשָהְיָתה ַהְּמִדיָנה ֶאת ֶׁשַּיַעְזבּו

  

  ו את פירושה. והעתיק, ַאְפָלָיהאת ערך המילה במילון חפשו   .2

  

 ֶנֶגד ִליםַהַּמפְ  ַהֻחִּקים ִעם ִהְסִּכימּו ֶׁשא ,םיְיהּוִדּיִ -א ֶאְזָרִחים ֶׁשַּגם ְלַצֵּין ָחׁשּוב

 ִהְמִׁשיכּו ֲאָנִׁשים אֹוָתם ָּתִמיד א, ָרצּו ִאם ַּגם ָלֵכן .ְּבַסָּכָנה ָהיּו ,ַהְּיהּוִדים

 ָהיּו ַא .ֶׁשָּלֶהם ַחֵּייֶהם ַעל ָּפֲחדּוֵהם  ִּכי ,הּוִדיםַהּיְ  ַחְבֵריֶהם ִעם ְּבֶקֶׁשר ִלְהיֹות

  . ַרִּבים ִהִּצילּו ְוַאף ְיהּוִדים ְלַמַען ֶׁשָּפֲעלּו ֵאֶּלהּכָ 

  .דוֹ ְמא ֻמְרָּכב ָהָיה ְּתקּוָפה ְּבאֹוָתּה ַהַּמָּצב



85 

 

 ַעְצָמם ַעל ָלִׂשים הּוִדיםַהּיְ  ֻחְּיבּו יםּיִ ִר ּוּבצִ  ִּבְמקֹומֹות ַהְּיהּוִדים ֶאת ְלַזהֹות ְּכֵדי

 ֶאת ִחְּיבּו ֵהם? ַהָּנאִצים ָעׂשּו ָמה. ָּדִוד ַהָּמֵגן הּוא ָחׁשּוב ְיהּוִדי ֵסֶמל. ֵסֶמל

 ָעׂשּו ֵהם". ְיהּוִדי" ָעָליו ֶׁשָּכתּוב ,ָצֹהב ְּבֶצַבע ָּדִוד ָמֵגן ְלִבְגֵדיֶהם ִלְתֹּפר ַהְּיהּוִדים

 ַּבַּיֲהדּות ָקדֹוׁש למֶ סֵ  ָלְקחּו ֵהם. יםִּכְנחּוִת  אֹוָתם ְלַסֵּמן ְכֵדיּו ְלַהְׁשִּפיָלם ְּכֵדי ֹזאת

  .ָקלֹון- ְלאֹות ַּגֲאָוהֶׁשל  ִמָּמקֹור, ֶׁשּלוֹ  ַהַּמְׁשָמעּות ֶאת" ִׁשּנּו"וְ 

  

  ?ָקלוֹן אוֹתמה מטרתו של   .3

  ד. כל התשובות נכונות  ג. לבייש  ב. לבזות  א. להשפיל  

  

  :ַהָּצֹהב ַהְּטַלאי ֶאת ִלְלֹּבׁש הבָ ּיְ ֶׁשחֻ  ֵמהּוְנַגְרָיה, 12 ַּבת, היוויָ לִ  ִמִּפי ֵעדּות ִהֵּנה

 ְּבֻפְמִּבי אֹוִפיעַ  א! ָצֹהב ְטַלאי ַלֲעֹנד מּוָכָנה א ֲאִני. ַהַּבִית ִמן ָלֵצאת ֵסַרְבִּתי"

 ִאם. ַהֶּזה ּנֹוָראהַ  ַהָּדָבר ִעם אֹוִתי ֶׁשִּיְראּו מּוָכָנה א ֲאִני! ְיהּוִדי ָקלֹון אֹות ִעם

 ֶׁשָּׂשמּו ַעל ְוכֹוֶעֶסת העָ גּוּפְ  ַחְׁשִּתי! ָאמּות ֲאִני ,אֹוִתי ִיְרֶאה ִּכָּתִתי ִמְּבֵני ִמיֶׁשהּו

 ָמה, ּפֹוַׁשַעת אוֹ  הּיָ ִד הּויְ . אֹוִתי ּוְלַהְׁשִּפיל ְלִהְבִליט ְּכֵדי ְוִלְׁשִניָנה ְלָמָׁשל אֹוִתי

? ַהֶּיַׁשע ּוְבֹחֶסר ַּבּבּוָׁשה ֶהְבֵּדל ֵיׁש ַהִאם? ֶׁשָּלֶהם ַּבַּכָּונֹות ֵּדלֶהבְ  ֵיׁש ַהִאם? ַהֶהְבֵּדל

  ."ֵחֶפץ ְוָהַפְכִּתי ,ֱאנֹוִׁשי ְיצּור ִלְהיֹות יִּת לְ ַד חָ 

  )ַהּׁשוָֹאה ֶאת חוִֹזים ְיָלִדים – ְלֵעיֵנינּו ִמַּבַעד: טייטלבום ִמּתֹו   

  ).73 דועמ, 1993 ארבע קריית דודו הוצאת

  

  ה?יוויָ לִ אצל אלו רגשות עולים   .4

  

  ?ֻּפְמִּבימה פירוש המילה   .5

  ג. בכל מקום גלוי    ב. בחצר    א. בבית   

  

  מלפגוש במישהו מבני כיתתה?כך -כלמדוע ליוויה חוששת   .6

  

במשל נלמד על חשבונו של מישהו. אם  חַק לֶ הלמדנו השנה על משלים.   .7

  "?ְוִלְׁשִניָנה ְלָמָׁשללמה מתכוונת ליוויה ששמו אותה " ,כן
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ליוויה מרגישה חסרת תקווה, חסרת ישע, שמתייחסים אליה כמו אל   .8

יכולתם לכתוב לה תגובה, מה הייתם  ילופושעת וכמו אל חפץ. א

  כותבים לה? כיצד הייתם מגיבים לתחושותיה ולמה שהיא עוברת?

  

      ליוויה היא גיבורה? ,האם לדעתכם  .9
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   – וָֹאהַּבּׁש ָקָרה ָמה

   ָּדָגן ֶׁשַבע ַּבת/  ָלַדַעת ָהרוִֹצים ִליָלִדים ַּבֲחרּוִזים ִסּפּור

  

  ִאִּתי ָּכאן ִלְהיֹות רֹוֶצה ִמי

  ֲאִמִּתי ִסּפּור ִמִּפי ִלְׁשֹמעַ 

  ִלְזֹּכר ֶׁשָעֵלינּו ִסּפּור ֶזה

  .דֹורוָ  ּדֹור ְּבָכל ּוְלַסֵּפר

  

  .ָׁשִנים ַהְרֵּבה ִלְפֵני ָהָיה ֶזה

  ,ְקַטִּנים ָאז ָהיּו ְוָסְבָתא ַסָּבא

  ִהְתִחילּו ַרק ֶׁשִּלְגֹּדל, ִּתינֹוקֹות אּוַלי

  .ֲאִפּלּו עֹוד נֹוְלדּו א ֶׁשאּוַלי אוֹ 

  

  ַהָּדָבר ָקָרה ַהָּנאִצית ְּבֶגְרַמְנָיה

  .ְיֻסַּפר עֹוד ָּכ ַעל ְוַהְרֵּבה

  צֹוֵרר, ָרָׁשע ִאיׁש ֵׁשם ָהָיה

  .רַאחֵ  אֹוֵיב ִמָּכל יֹוֵתר

  - ִנְקָרא ָּכ - ִהיְטֶלר ָאדֹוְלף

  .נֹוָרא, ַאְכָזר, ָאֹים ִאיׁש

  ָהעֹוָלם ָּכל ֶאת ִלְכֹּבׁש ָרָצה הּוא

  .ֻּכָּלם ֶאת אָׂשנָ  ִּכי, ַהְּזרֹועַ  ְּבֹכחַ 

  

  ,יםנִ לָ וֹ ּפ אָׂשנָ  הּוא

  ,יםנִ עָ צוֹ , רּוִסים

ְיהּוִדים אָׂשנָ  הּוא ִמָּכל יֹוֵתר ַא  

  .ְיָלִדים ֲאִפּלּו, יםְצִעיִר , ְזֵקִנים

  ַרב ְוֶנֶׁשק ָצָבא לוֹ  ָהיּו

  .ַלָּקֵרב ַחָּיִלים ִעם ָלֵצאת

  ?ִלֵּמד ַחָּיָליו ֶאת ּוָמה

  ְלַהְׁשִמיד

  ַלֲהֹרג

  .ּוְלַאֵּבד

  

  ְּבִמְלָחָמה ָּפַתח ּפֹוִלין ְּבֶאֶרץ

ִלְׁשָמָמה ַרּבֹות ֲאָרצֹות ָהַפ.  

  ּוִדיםֵמַהְּיה ִלְׁשֹּדד ְצָבאוֹ  ֶאת ִצָּוה

  .ּוְבָגִדים ֵחן ַאְבֵני, ָזָהב, ֶּכֶסף ְּכֵלי

  

  ַרֲחִמים ְלא, ֲאִפּלּו ִצָּוה

  .ַהְּכָלִבים ֶאת ֵמֶהם ִלְגֹזל

  ִריםעָ הֶ  ּוִמן ָערֹותַהּיְ  ִמן

  ,ַהְּיהּוִדים ֹּגְרׁשּו טוֹ ְלגֵ 

  ,ַאֵחר ְלָמקֹום ְּבַרָּכבֹות ּוִמָּׁשם

  .ֵררַהּצוֹ  ִצָּוה ָּכ -ִרּכּוז הְלַמֲחנֵ 

  ַּבֶּדֶר יֹום יֹום ָצֲעדּו ּוְגָבִרים ָנִׁשים

  .ֶּפֶר ֲעבֹוַדת - ְקֵׁשה ַלֲעבֹוָדה
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  ,ּוַבֹּקר ַּבֶּגֶׁשם, ַמִים ְּבִלי, ֹאֶכל ְּבִלי

  ,ִלְגֹּבר ַהֶּסֶבל ַעל דוֹ ְמא ָקֶׁשה ָהָיה

  ָהָאָדם ְּבֵני ָהיּו ַרִּבים, ְוַרִּבים

  .מֹוָתםלְ  ָּגְרמּו ְוֹחִלי ִריֶׁשּיֶ 

  

  ִּבְגבּוָרה ֶׁשָּלֲחמּו ַּבחּוִרים ָהיּו

  .ַהּנֹוָרא, ָהָאֹים ָהָרָׁשע ֶנֶגד

  ץֶר ּפֶ  ַסָּבא ַּגם ֵּביֵניֶהם ָהָיה

  ,ֶמֶרץ ּוַבַעל ָצִעיר לֹוֵחם ָאז

  ַהֶּגְרָמִני ֵמֵעיֵני ִּבְזִריזּות ֶׁשָחַמק

  ַהֵּׁשִני ַלַּצד ָלֵצאת ְוִהְצִליחַ 

  ַלַּׁשַער ֶברֵמעֵ  ַהְרֵחק, ַהְרֵחק

  .ֶׁשְּבַיַער ַהַּפְרִטיָזִנים ֶאל

  ָּבאֹוֵיב ֲחֵבָריו ִעם ָלַחם הּוא

  .ֵלב-ּוְבֹאֶמץ ַהֹּכחַ  ְּבָכל

  

  ?ִלְלֹחם ִאָּתם ָיָצא ִמי

  ,ָהָאֹדם ַהָּצָבא ֵליּיָ חַ 

  ַהַּמֲעָרב תילוֹ חֵ  ַּגם

  .ַהָּקֵרב ִּבְׂשֵדה ָלֲחמּו

  

  

  -ּוָבא ָקַרב ַהִּנָּצחֹון ָאז

  .ַלִּמְלָחָמה ֵקץ עַ ִהִּגי

  ִריםַהְּׁשעָ  ִנְפְּתחּו ָהִרּכּוז ְּבַמֲחנֹות

  ָהֲאִסיִרים ִׁשְחרּור יֹום ִהִּגיעַ 

  ַהִּנָּצחֹון ְוִׂשְמַחת

  .ָמקֹום ְּבָכל ָּפְׁשָטה

  

  ,דְוִנְפחָ  ִנְרָּדף, ָהָרָׁשע ִהיְטֶלר

  ,ִמְקָלט ְּבתֹו מֹותוֹ  ֶאת ָמָצא

  - ַהִּביָרה ִעיר ִהיא, ֶּבְרִלין ָּבִעיר

  .ַהּנֹוָרא ָהִאיׁש ֶׁשל סֹופוֹ  ָהָיה ֶזה

  

  ַהַּסָּכָנה ָעְבָרה ָחְלָפה

  .ָּפָנה ְלֵביתוֹ  ַעם ָּכל

ָאַבד ֶׁשֵּביתוֹ , ץֶר ּפֶ  ַסָּבא ַא  

  ,ָלַעד ִמֶּׁשּלוֹ  ַּבִית ָרָצה

  דוִ ְוָד  ָיִניב ֶׁשל ָסָבם הּוזֶ 

  .ְלָתִמיד ַאֵחר ַּבִית ָאז ֶׁשִחֵּפׂש

  אֹותוֹ  ָׁשֲאלּו ֲחֵבָריו ַּכֲאֶׁשר

  ,ֵּביתוֹ  ֶאת הּוא ִיְבֶנה ֵהיָכן

  :ִנְרָּגׁש ְּבקֹול ַהָּבחּור ָעָנה

  ".ּוְדַבׁש ָחָלב ָזַבת ְּבֶאֶרץ"

  - ׁשֹוֵאל ְלָכל ַהְּתׁשּוָבה זוֹ 

  .ְּבִיְׂשָרֵאל ָחָדׁש ַּבִית
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  משימות

  

  לדיון  . 1

  מדוע חשוב ללמוד על תקופת השואה?

  

  תעבודה בזוגו  .2

   השיר. סדרו אותם לפי  .לפניכם אירועים הקשורים בתקופה

  .ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ִהִּגיעַ  ֶׁשִּנַּצל ִמי �

  .טוֹ ְלגֵ  ֹּגְרׁשּו ַהְּיהּוִדים �

  .ֶחְפֵציֶהם ֶאת ֵמַהְּיהּוִדים ָׁשְדדּו �

  .טוֹ ַהּגֵ  ְּבתוֹ ִּבְגבּוָרה ָלֲחמּו ַהְּיהּוִדים �

  .ִּמְלָחָמההַ  ְּבסוֹף ְּבִמְקָלט ֵמת ִהיְטֶלר �

  .ֶּפֶר ֲעבוֹדוֹת ָעְבדּו ַהְּיהּוִדים �

  .ַאְכָזר ִאיׁש ָהָיה ְוהּוא ,ַהָּנאִצית ֶּגְרַמְנָיה ַעל ָׁשַלט ִהיְטֶלר ָאדוְֹלף �

  . ּוַמֲחלוֹת ֹקר, ֹאֶכל א, ַמִים א: ָקִׁשים ְּתָנִאים ָהיּו טוֹ ַּבּגֵ  �

  .ַּפְרִטיָזִנים ְקְראּוְונִ  טוֹ ַלּגַ  ִמחּוץ ֶׁשָּלֲחמּו ְיהּוִדים ָהיּו �

  .ַהַּמֲעָרב תילוֹ חֵ  ְוַגם ָהָאֹדם ַהָּצָבא ַחָּיֵלי ַּגם ַהְּיהּוִדים ִעם ָלֲחמּו �

  

 :והיו כאלה שניסו לשרוד. היכן הגבורה נמצאת היו יהודים שלחמו,  .3

  אצל הלוחמים, אצל השורדים, אצל כולם? נמקו את תשובתכם.
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  ָחִביב ִיְפַרח/  יםבִ ָּת כְ ִמ 

  ,ֵאׁש ְוַעל ְקָרב ַעל ִלי ַסֵּפר, ַאָּבא

  .ְותֹוָתח ָמטֹוס ַעל ַסֵּפר

  – ְמָגֵרׁש ָהאֹוֵיב ַאָּתה ֵאי ַסֵּפר

  .ְיַנַּצח ִּכי ַעד ּבוֹ  יֹוֶרה

  

  ,ָקָרהַהּיְ  ִּבִּתי, ַהְּקַטָּנה ִּבִּתי

  .ְוָׁשָרב ָחִזיתָ  ַעל ֶאְכֹּתב א

  הִּבְמֵהָר  ֲאֵליֶכם ְוָאׁשּוב ִיֵּתן ִמי

  .ַהְּקָרב ְׂשֵדה ֵאיַמת ֶאת ְוֶאְׁשַּכח

  

  ,ְוָׁשָלל ְׁשבּוִיים ַעל ַסֵּפר, ַאָּבא

  .ׁש"ְוַנְגמָ  ִטיִלים ַעל ַסֵּפר

  – לּלָ ְמהֻ  ִּגּבֹור ַאָּתה ִּכי אֹוְמִרים

  .ׁש"ַצּלָ  ִעם ֵאִלי ׁשּוָבה ָאז

  

  ,ָקָרהַהּיְ ְ ָּבֵּתי, ַהְּקַטָּנה ִּבִּתי

  .ָעָנןוְ  ַּפְרַּפר ַעל יבִ ְת ּכִ 

  ,ְּדבֹוָרה ֶׁשל ִזְמזּום, ֶּפַרח ַעל ִלי ַסְּפִרי

  . ַהָּקָטן ָאִחי ֶאת יִר ּיְ צַ 

  

  

  

  

  

  

  

  ?ָעָנן ָּת ְׁש ַק ּבִ  ַמּדּועַ , ַאָּבא

  ?ּוַפְרַּפר ְּדבֹוָרה, ֶּפַרח ִעם

  ִעְנֵין ֵאין ְל ֵאֶּלה ְּבָכל ֲהֵרי

  !ַּבִּמְדָּבר ִׁשְריֹוַנאי ַאָּתה ִאם

 

  ,ָקָרהַהּיְ  ִּבִּתי, ַטָּנהַהְּק  ִּבִּתי

  – ַלֲחם ּתּוְכִלי ְלַמַען

  ִּבְמֵהָרה ְוָאׁשּוב ָרבְּק לַ  ָיָצאִתי

  ָׁשלֹום ִׁשיר ָל ְוָאִביא
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  משימות

  בין מי למי? .שיח-בשיר ישנו דו  .1

  היכן כל אחד מהם נמצא?  .2

  .מלחמההעתיקו מהשיר את כל המילים הקשורות ל  .3

. שאלו את הוריכם או צל"שו נגמ"שני ראשי תיבות: בשיר ישנם ש  .4

  , מה הפירוש שלהם.אחרמישהו 

  ציירו לאבא את הציור שברצונו לקבל. מדוע הוא מבקש ציור שכזה?  .5

  קראו את השיר שלפניכם.  .6

  ֲאָתר הִּתְרצָ /  ַּבִּמְלָחָמה ָהִייִתי ֶאְתמוֹל

 ,ֶאְתמֹול ָהִייִתי ַּבִּמְלָחָמה

  ֵּקר ֶאת ַאָּבא ֶׁשִּלי ַּבֻּמָּצבָנַסְעִּתי ְלבַ 

  ֵיׁש ָלֶהם ְפִריִג'יֶדר ְוִתְקָרה חּוָמה

  ּוְלָכל ֶאָחד נֹוְתִנים ִּדְסִקית

  .ְוָקֶפה ְּבִלי ָחָלב

  ַאָּבא ִנֵּׁשק אֹוִתי

  ְוהֹוִׁשיב אֹוִתי ַעל ַהְּכֵתַפִים

  ְוַאָּבא ִחֵּבק אֹוִתי ְּבָכל ֹּכחוֹ 

  .ֵּביְנַתִים ּוִבֵּקׁש ֶׁשַאְחִזיק ַמֲעָמד

  ֻּמָּצבהַ ְּכֶׁשָחַזְרִּתי ַהַּבְיָתה ִמן 

  ,ַאָּבא, ַאָּבא, אֹוֵהב אֹוָתנּו :ָאַמְרִּתי

  ִאָּמא, ֲאִני אֹוֶהֶבת ֶאת ַאָּבא

  .ְוֶאת ָּכל ַהַחָּיִלים ֶׁשָּלנּו

 ִני יֹוַדַעת ֶׁשַאָּבא ָיׁשּוב ְּבָקרֹובאֲ 

 ֲאִני יֹוַדַעת ֶׁשהּוא ָהָיה ֻמְכָרח ָלֶלֶכת

  ֲאָבל ִמְלָחָמה ֶזה ָּדָבר ּבֹוֶכה

 .ַוֲאִני ּבֹוָכה ְּבֶׁשֶקט

  

מהם ההבדלים בין השירים? חשבו על האמצעים האמנותיים וכן   א.

, התחושות, ההתרחשות, שיח-דועל התוכן (מקום, זמן, הדמויות, 

  וכדומה).

  מדוע? –" ּבוֶֹכה ָּדָבר ֶזה ִמְלָחָמה"  ב.

ורסם על מלחמה או על שלום. העתיקו מצאו באינטרנט ציטוט מפ  ג.

  דעתכם עליו.את וחוו  ,ציטוט זה

  המציאו ציטוט משלכם על מלחמה או על שלום.  ד.
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  ָהַעְצָמאּות יוֹם

  

  בלֵ ְר הַ טַ  יוָֹרם/  ְוָלָבן ָּכֹחל הּוא ֶׁשִּלי ַהֶּדֶגל

 ֲאִני ְוַגם ַהָּסְבָתא

 ָיַׁשְבנּו ֹּפה ְּבַצְוָּתא

ָּנהַעל ַהַּסְפָסל ֶׁשַּבּגִ   

 ְוָסְבָתא ׁשּוב חֹוֶזֶרת ְוׁשּוב ִהיא ְמַסֶּפֶרת

:ָמה ֶׁשָהָיה ִלְפֵני ַהְּמִדיָנה  

 ּוִבים ָּבְנָתה ִהיאּׁשֵאי יִ 

 ,ִמְגָּדל, ָּגֵדר ֶׁשל ַּתִיל

 ּוַבֵּלילֹות ָׁשְמָרה ִמְּפֵני אֹוֵיב

 היתָ נִ חֲ ְּבַדְפָנה וַ 

 ֵמַהִּמְגָּדל ִהִּביָטה

  :ִמָּכל ַהֵּלבְוָׁשָרה ִעם ֻּכָּלם 

 ֲאִני ְוַגם ַהָּסְבָתא

 ָיַׁשְבנּו ֹּפה ְּבַצְוָּתא

 ַעל ַהַּסְפָסל ֶׁשַּבִּגָּנה

 ְוָסְבָתא ׁשּוב חֹוֶזֶרת ְוׁשּוב ִהיא ְמַסֶּפֶרת

 .ָמה ֶׁשָהָיה ִלְפֵני ַהְּמִדיָנה

 ַהּיֹום ַהֹּכל ּפֹוֵרַח ָּגֵדל ּוִמְתַּפֵּתחַ 

 רֹוָאה ְוא ַמֲאִמיָנה

 ִמיד חֹוֶזֶרתְוִהיא ָּת 

 צֹוֶחֶקת ְואֹוֶמֶרת

  :ָאסּור ִלְׁשֹּכַח ֶאת ַהַּמְנִּגיָנה

 

 ַהֶּדֶגל ֶׁשִּלי הּוא ָּכֹחל ְוָלָבן

 ֶאְתמֹול, ַהּיֹום ְוַגם ָמָחר

 ַהֶּדֶגל ֶׁשִּלי הּוא ָּכֹחל ְוָלָבן

  .ְּכמֹו ַהָּים ְוַהִּמְדָּבר

...ַהֶּדֶגל ֶׁשִּלי הּוא ָּכֹחל ְוָלָבן  
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  משימות

  "?ְּבַצְוָּתא יוְֹׁשִביםלמה הכוונה בביטוי "  . 1

  ד. יחד  ג. זה מאחורי זה     ב. גב אל גב   א. שלובי ידיים  

  סבתא לפני קום המדינה?עשתה לו פעולות יא  .2

 חוָֹמהשובים שהוקמו כחלק מיישובי "ישני ישמות של בשיר מצוינים   .3

  ".ּוִמְגָּדל

 ַלְיָלה-ןּבִ  ִּבְזִריזּות ֶׁשהּוְקמּו ּוִביםּׁשיִ  52 ָהיּו" לּוִמְגָּד  חֹוָמה" יבֵ ּוּׁשיִ 

 ֵהִקימּו ַהְּיהּוִדים. ַהְּמִדיָנה קּום ִלְפֵני ָּבָאֶרץ ָׁשְלטּו ְּכֶׁשַהְּבִריִטים

 ְלַהְתִריעַ  ּוְכֵדי ַּבֶּׁשַטח הֻעְבָּד  ִהיא םתָ חּוכְ וֹ ּנׁשֶ  עַ ִלְקּבֹ  ְּכֵדי אֹוָתם

 תוֹ ּיִד הּויְ  ִהְתַיְּׁשבּות ּדֹותְנקֻ  ְלָהִקים ְזכּוָתם ַעל ִיָּלֲחמּו ֶׁשֵהם

  .ָּבָאֶרץ ֲחָדׁשֹות

 ַהְּׁשִמיָרה ּוִמְגָּדל ָזִריםלישתם של פ ִמְּפֵני ַלֲהַגָּנה חֹוָמהִּבְזכּות הַ 

 ֶׁשָּקָמה ַעד ְלָפחֹות( ְמֻסָּדִרים ָהיּו ֵהם ּה,בַ ּגֹ  ִיְתרֹון ָלֶהם ָּנַתןׁשֶ 

  .)ִרְׁשִמי ְּבֹאֶפן ַהְּמִדיָנה

  מתקופת חומה ומגדל וענו. מפה באינטרנט  מצאו

  יישובים? נסו לשער מדוע. יותרבאיזה אזור הוקמו   א.      

  ציינו שלושה יישובים שהוקמו בדרום הארץ.  ב.

  סבתא לפני קום המדינה? גרה היכן ,לפי השיר והמפה  .4

  ד. במרכז  ג. בצפון    ב. בירושלים   א. בנגב      

  ה... צבע הצבעים של הדגל הם כמו  .5

  לו עוד דברים צבעי הדגל יכולים לסמל. יחשבו א  

דגל המדינה, הרבה אנשים הגישו כל מיני ייראה לפני שקבעו כיצד   .6

יכולתם, כיצד הייתם  ילוהצעות. אתם כבר יודעים מה נבחר, אך א

מעצבים את דגל המדינה? ובאילו צבעים? חשבו על כל הדברים שיום 

באופן אישי. תלו את הדגלים  זה מייצג עבור הישראלים ועבורכם

  שעיצבתם ברחבי הכיתה לקראת יום העצמאות.
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  גרש הלין/  ָּבֹעֶמר ג"ל

  ְואֹור ֶלָהָבה ֶׁשל ַחג הּוא ָּבֹעֶמר ג"לַ 

  .ִּגּבֹור ֶׁשָהָיה ּכֹוָכָבא-ְּבַבר ִנְזָּכִרים

  ,ֲאִרי ַּגב ַעל ָרַכב ָהַאָּגָדה ְלִפי

  !"ִּבְׁשִביִלי ֹחֶפׁש: "ָׁשֲאגּו ַיַחד ַהְּׁשַנִים

  

  יםִא מָ רוֹ ּבָ  ָמַרד) ּכֹוָכב ןּבֶ  הּוא( ּכֹוָכָבא-רּבַ 

   ,ַרִּבים לֹוַחִמים ָסַחף הּוא ַאֲחָריו

  ,ַהְּבׁשֹוָרה ֶאת ִפיץְלהָ  ְּכֵדי ְמדּורֹות ֶׁשִהְדִליקּו

  .ְּתאּוָצה לוֹ  צֹוֵבר ַהָּגדֹול ֶׁשַהֶּמֶרד

  

ַאֵחר ְלִמיֶׁשהּו ָקׁשּור ַּגם ֹעֶמרּבָ  ג"לָ  ַא,  

  ".זֹוֵהר" ִאיׁש ֶזה ָהָיה, ְּתקּוָפה ְּבאֹוָתּה ְּבִדּיּוק ֶׁשַחי

  ,ְּבִקּצּור י"ַרְׁשּבִ , יֹוַחאי-רּבַ  ִׁשְמעֹון ַרִּבי

  .ָאסּור ָהָיה ְוֶזה ּתֹוָרה ִלְלֹמד ְלַהְמִׁשי ָרָצה

  

  ,ָּבְרחּו ֵהם ְוַיַחד, ֶאְלָעָזר, ְּבנוֹ  ֶאת ָלַקח

  ?ִהְתַקְּימּו ֵהם ָמה ַעל, ְּמָעָרהּבַ  ִמְסּתֹור ָמְצאּו

ְוָחרּוִבים ןיָ עֲ מַ  ָׁשם ָצצּו ֵנס ְּבֶדֶר,  

  .ָׁשִנים ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתים ֵמֶהם ֶנֱהנּו ַהְּׁשַנִים

  

  ָּכָבה י"ַרְׁשּבִ  ֶׁשל אֹורוֹ  ָּבֹעֶמר ג"ְּבלַ  ִּכי ַמֲאִמיִנים

  .ִהּלּוָלה לוֹ  עֹוְרִכים ירֹוןמֵ  ְּבַהר ָׁשָנה ְוָכל
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  משימות

  

השלימו את המשפט: זהו היום ה___ י"ח באייר. -ל"ג בעומר חל ב  . 1

  ל___ העומר.

  

  כוכבא?-איזו אגדה מספרים על בר  .2

  

  איזו אגדה מספרים על רשב"י?  .3

  

  מהי מטרתן של האגדות האלה?  .4

  

  ל"ג בעומר בהדלקת מדורות?את מדוע חוגגים   .5

  

   ?ִהּלּוָלהפירוש המילה מה   .6

  הללויה שירתג.   ב. תפילה מיוחדת   א. מסיבה גדולה  
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   ְירּוָׁשַלִים יוֹם

  )ח"מט באתר קם הימת של כתיבתה מתוך ערוך(

  

 ָהְיָתה ְירּוָׁשַלִים) 1967( ַהָּיִמים ֵׁשֶׁשת ִמְלֶחֶמת ַעד) 1948( ָהַעְצָמאּות ִמְלֶחֶמת ֵּבין

 ֶחְלָקּה ְוִאּלּו ,ִיְׂשָרֵאל ִּביֵדי ָהָיה ירָהעִ  ֶׁשל ַהַּמֲעָרִבי ַהֵחֶלק: ְמֻחֶּלֶקת ִעיר

). ַהּצֹוִפים ְלַהר ְּפָרט( ַיְרֵּדן ִּבְׁשִליַטת ָהָיה, ָהַעִּתיָקה ְירּוָׁשַלִים ּכֹוֵלל, ַהִּמְזָרִחי

 ְירּוָׁשַלִים ֶאת ל"ַצהַ  ַחָּיֵלי ָּכְבׁשּו ַהָּיִמים ֵׁשֶׁשת ְלִמְלֶחֶמת ַהְּׁשִליִׁשי ַּבּיֹום

  .ָהִעיר ֶׁשל ְלִאחּוָדּה ֵהִביאּו ּוְבָכ יתִח ָר זְ ִּמ הַ 

  

 יֹום – ְירּוָׁשַלִים ְּכיֹום ְּבִאָּיר ח"כ ַהַּתֲאִרי ֶאת ַהְּכֶנֶסת ָקְבָעה ִמֵּכן ְלַאַחר ְּכָׁשָנה

 םעַ  ֶׁשל יָֻחדַהְּמ  ַהִהיְסטֹוִרי ַהֶּקֶׁשר ְוֶאת ָהִעיר ֶׁשל ֵמָחָדׁש ִאחּוָדּה ֶאת ְלַצֵּין ֶׁשּנֹוַעד

  .ַהּדֹורֹות ָּכל ְלֹאֶר ִלירּוָׁשַלִים ִיְׂשָרֵאל

  

ִאחּוָדּה ִלְפֵני ְירּוָׁשַלִים ִנְרֲאָתה ָּכ.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  משימות

  ירושלים מחולקת?הייתה כמה שנים   .1

מדוע היה כה חשוב לממשלת ישראל לאחד את כלל האזורים   .2

  בירושלים?
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ך היא מיוחדת וקדושה לאנשים ירושלים היא עיר הבירה של ישראל א  .3

  למי עוד היא קדושה? רבים מכל העולם. 

 ֶאֶבן ִנְמֵצאת ַהּמֹוִרָיה ְּבַהר ִּכי ֶהֱאִמינּו) ִלְבָרָכה ִזְכָרם ֲחָכֵמינּו( ל"ֲחזַ   .4

 ֵהם. ָהעֹוָלם ָּכל) נֹוַצר( תַּת ְׁש הֻ  ֶׁשִּמֶּמָּנה ,"ַהְּׁשִתָּיה ֶאֶבן" היָ רּוְּק הַ  ,ְמיֶֻחֶדת

 ֶׁשל ַהַּטּבּור" אֹוָתּה ּוּנּכִ  ְוָלֵכן ,ָהעֹוָלם זֶמְרּכַ  ִהיא ְירּוָׁשַלִים ִּכי ינּוֶהֱאִמ 

  ". ָהעוָֹלם

  באינטרנט שמות נוספים שיש לירושלים. ומצא

  שלפניכם. קראו את השיר  .5

  / שלומית כהן אסיף ְירּוָׁשַלִים ִצּפוֵֹרי

  ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ֶהָהִרים  

  .לֹותִּבְמחוֹ  יֹוְצִאים  

  ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ַהִּצֳּפִרים  

  .ִמְתַּפְּללֹות, ִמְתַּפְּללֹות  

  

  ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ַהִּצֳּפִרים  

  ְיֵפהִפָּיה ִקְרָיה ִצּפֹוֵרי  

  "טֹוב ֹּבֶקר" אֹוְמרֹות א  

  !"ַהְללּוָיּה: "אֹוְמרֹות ֵהן  

  ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ַהִּצֳּפִרים

  ,ַּבֵּקן ְוַגם ָּבֲאִויר

  !"ַהְלַואי" אֹוְמרֹות א ןהֵ 

  !"ָאֵמן: "אֹוְמרֹות ֵהן

  

  ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ֶהָהִרים

  .קֹוְנִכָּיה ְּבתֹו ְּפִניָנה

  ֶאֶבן ַעל יֹוְׁשבֹות ְוִצֳּפִרים

  !"ַהְללּוָיּה: "ָלּה ְמַהְּללֹות

  

 ,לפי שולמית כהן אסיף? מהו כוחן ,מה מיוחד בציפורים הירושלמיות  א. 

  שונות מציפורים אחרות?והאם הן 

  משמעותי בשיר? ,מלבד הציורים ,מי  ב.

כתבו לה בית משלה בשיר.  .ּדּוִכיַפתההציפור הלאומית שלנו היא   ג.

  ועל הסגנון. , על חריזהעל מספר השורות בביתהקפידו 
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  ַהֵּמִאיִרי ֲאִביְגדוֹר/  ַהּצוִֹפים ַהר ִּפְסַּגת ֵמַעל

  1ח מספר סנו

ַהר ַהּצֹוִפיםֵמַעל ִּפְסַּגת   

;ֶאְׁשַּתֲחֶוה ָל ַאַּפִים  

 ֵמַעל ִּפְסַּגת ַהר ַהּצֹוִפים

.ָׁשלֹום ָל, ְירּוָׁשַלִים  

ֵמָאה ּדֹורֹות ָחַלְמִּתי ָעַלִי 

ִלְזּכֹות ִלְראֹות ְּבאֹור ָּפַנִי.  

 

,ְירּוָׁשַלִים, ְירּוָׁשַלִים  

ִלְבֵנ ָהִאיִרי ָּפַנִי.  

ָׁשַלִיםְירּוָׁשַלִים, ְירּו  

ֶאְבֵנ ֵמָחְרבֹוַתִי.  

 

 ְּבֵלב ּבֹוֵטַח ָּבאִתי ֲהלֹום

ָהִקים ֶאת ֲהִריסֹוַתִי 

ֶאְבֶנה ֶאת ֵּבית ִמְקָּדֵׁש ֵאי ַא 

ִאם ֵאין ָׁשלֹום ֵּבין ָּבַנִי?  

 ְסָפַרִּדים, ַאְׁשְּכַנִּזים, ֵּתיָמִנים, ָפָלִׁשים

ִׁשיםפָ ם ְוחָ אּוְרָפִלים ְוגּוְרִג'ים ַוֲחֵרִדי  

 

 ְירּוָׁשַלִים, ְירּוָׁשַלִים

!א ֹזאת ָחִזיִתי ַּבֲחלֹום  

 ְירּוָׁשַלִים, ְירּוָׁשַלִים

!ֵּבין ָּבַנִי ַהְׁשִרי ָנא ָׁשלֹום  
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  2סח מספר ונ

  מעל פסגת הר הצופים

  
  מעל פסגת הר הצופים

  אשתחוה לך אפיים

  מעל פסגת הר הצופים

 !שלום לך ירושלים

 ,אלפי דורות חלמתי עלייך

 !לראות, לזכות, באור פנייך

 

 ,ירושלים, ירושלים

 !האירי פנייך לבנך

  "ירושלים, ירושלים

 !מחרבותייך אבנך

 

  מעל פסגת הר הצופים

  אפיים אשתחוה לך

  מעל פסגת הר הצופים

 !שלום לך ירושלים

 !באלפי ברכות היי ברוכה

 !מקדש, מלך, עיר מלוכה

 

 ,ירושלים, ירושלים

 !אני לא אזוז מפה

  ,ירושלים, ירושלים

 !יבוא המשיח, יבוא
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  משימות

  המוכר יותר הוא מאוחר יותר.  2סח מס' והשיר מופיע בשני נוסחים: נ

  

  מהר הצופים? דווקא הדובר פונה אל העיר מדוע  .1

  אלו הם?  1סח מספר וחסרים שני בתים הקיימים בנ 2סח מספר ובנ  .2

  מדוע נעשו שינויים אלה לדעתכם?   .3

 העתיקו את השורות בשיר המעידות כי בירושלים אוכלוסייה מגוונת  .4

  ). 1(נוסח מס' 

אך הוא  ,בארץ שלנו)(בין האזרחים החיים  פנימיהשלום יכול להיות   .5

על איזה שלום מדבר  .(בינינו ובין שכנינו) חיצונייכול להיות גם שלום 

  ). 1(נוסח מספר  הדובר בשיר?

  את השיר שלפניכם.  קראו  .6

  

  ארי-/ מוש בן אםלָ סָ 

  עֹוד ָיבֹוא ָׁשלֹום ָעֵלינּו

  ינּועֹוד ָיבֹוא ָׁשלֹום ָעלֵ 

  .ָּלםינּו ְוַעל ּכֻ עֹוד ָיבֹוא ָׁשלֹום ָעלֵ 

  ינּו ְוַעל ָּכל ָהעֹוָלםאם, ָעלֵ לָ סָ 

  אםלָ אם, סָ לָ סָ 

  ינּו ְוַעל ָּכל ָהעֹוָלםאם, ָעלֵ לָ סָ 

  .אםלָ אם, סָ לָ סָ 

  

  ארי לשלב בשיר מילים בערבית?-מדוע בחר מוש בן  א. 

  האם כדי להשיג שלום יש צורך בשפה משותפת?  ב.

  בין מי למי יבוא שלום בשיר זה?  ג.

  (שלילי)? ֶּפִּסיִמי(חיובי) או  ִטיִמיאוְֹּפ האם השיר   ד.
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  ָׁשבּועוֹת

  ַהִּמיִנים ִׁשְבַעת

ת. ת. ת. ת. וֹ וֹ וֹ וֹ עעעעבִ בִ בִ בִ ה ׁשָ ה ׁשָ ה ׁשָ ה ׁשָ עָ עָ עָ עָ בְ בְ בְ בְ ר ׁשִ ר ׁשִ ר ׁשִ ר ׁשִ ּפֹ ּפֹ ּפֹ ּפֹ סְ סְ סְ סְ ל לִ ל לִ ל לִ ל לִ חֵ חֵ חֵ חֵ ה ּתָ ה ּתָ ה ּתָ ה ּתָ מָ מָ מָ מָ ּקַ ּקַ ּקַ ּקַ ּבַ ּבַ ּבַ ּבַ     ׁשׁשׁשׁשמֵ מֵ מֵ מֵ רְ רְ רְ רְ חֶ חֶ חֶ חֶ ל ל ל ל חֵ חֵ חֵ חֵ הָ הָ הָ הָ מֵ מֵ מֵ מֵ     לָ לָ לָ לָ - - - - ררררּפָ ּפָ ּפָ ּפָ סְ סְ סְ סְ ת, ּתִ ת, ּתִ ת, ּתִ ת, ּתִ עֹ עֹ עֹ עֹ בֻ בֻ בֻ בֻ ה ׁשָ ה ׁשָ ה ׁשָ ה ׁשָ עָ עָ עָ עָ בְ בְ בְ בְ ׁשִ ׁשִ ׁשִ ׁשִ "

    ''''הההה    כְ כְ כְ כְ רֶ רֶ רֶ רֶ בַ בַ בַ בַ ר יְ ר יְ ר יְ ר יְ ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ אֲ אֲ אֲ אֲ ן ּכַ ן ּכַ ן ּכַ ן ּכַ ּתֵ ּתֵ ּתֵ ּתֵ ר ּתִ ר ּתִ ר ּתִ ר ּתִ ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ , אֲ , אֲ , אֲ , אֲ דְ דְ דְ דְ ת יָ ת יָ ת יָ ת יָ בַ בַ בַ בַ דְ דְ דְ דְ ת נִ ת נִ ת נִ ת נִ ּסַ ּסַ ּסַ ּסַ מִ מִ מִ מִ     ––––    ייייהֵ הֵ הֵ הֵ אֵ אֵ אֵ אֵ ה' ה' ה' ה' , ל, ל, ל, לָׁשִבעֹותָׁשִבעֹותָׁשִבעֹותָׁשִבעֹותג ג ג ג חַ חַ חַ חַ     יתָ יתָ יתָ יתָ ׂשִ ׂשִ ׂשִ ׂשִ עָ עָ עָ עָ וְ וְ וְ וְ 

ר ר ר ר ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ י אַ י אַ י אַ י אַ וִ וִ וִ וִ ּלֵ ּלֵ ּלֵ ּלֵ הַ הַ הַ הַ , וְ , וְ , וְ , וְ ּתֶ ּתֶ ּתֶ ּתֶ מָ מָ מָ מָ ַאַאַאַאוַ וַ וַ וַ     ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ בְ בְ בְ בְ עַ עַ עַ עַ וְ וְ וְ וְ     ּתֶ ּתֶ ּתֶ ּתֶ בִ בִ בִ בִ ּוּוּוּו    נְ נְ נְ נְ בִ בִ בִ בִ ה ּוה ּוה ּוה ּוּתָ ּתָ ּתָ ּתָ , אַ , אַ , אַ , אַ ייייהֵ הֵ הֵ הֵ אַ אַ אַ אַ     ''''י הי הי הי הנֵ נֵ נֵ נֵ פְ פְ פְ פְ לִ לִ לִ לִ     ּתָ ּתָ ּתָ ּתָ חְ חְ חְ חְ מַ מַ מַ מַ ׂשָ ׂשָ ׂשָ ׂשָ . וְ . וְ . וְ . וְ ייייהֵ הֵ הֵ הֵ אֵ אֵ אֵ אֵ 

, , , , ייייהֶ הֶ הֶ הֶ אֱ אֱ אֱ אֱ     ''''ר הר הר הר החַ חַ חַ חַ בְ בְ בְ בְ ר יִ ר יִ ר יִ ר יִ ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ ם אַ ם אַ ם אַ ם אַ קוֹ קוֹ קוֹ קוֹ ּמַ ּמַ ּמַ ּמַ ּבַ ּבַ ּבַ ּבַ     ––––    ּבֶ ּבֶ ּבֶ ּבֶ ְר ְר ְר ְר קִ קִ קִ קִ ר ּבְ ר ּבְ ר ּבְ ר ּבְ ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ ה אַ ה אַ ה אַ ה אַ נָ נָ נָ נָ מָ מָ מָ מָ לְ לְ לְ לְ ַאַאַאַאהָ הָ הָ הָ ם וְ ם וְ ם וְ ם וְ תוֹ תוֹ תוֹ תוֹ ּיָ ּיָ ּיָ ּיָ הַ הַ הַ הַ ר וְ ר וְ ר וְ ר וְ ּגֵ ּגֵ ּגֵ ּגֵ הַ הַ הַ הַ , וְ , וְ , וְ , וְ יייירֶ רֶ רֶ רֶ עָ עָ עָ עָ ׁשְ ׁשְ ׁשְ ׁשְ ּבִ ּבִ ּבִ ּבִ 

  א)."י-'"ז, טט" (דברים םםםם, ׁשָ , ׁשָ , ׁשָ , ׁשָ מוֹ מוֹ מוֹ מוֹ ן ׁשְ ן ׁשְ ן ׁשְ ן ׁשְ ּכֵ ּכֵ ּכֵ ּכֵ ׁשַ ׁשַ ׁשַ ׁשַ לְ לְ לְ לְ 

  ב)."..." (שמות ל"ד, כיםיםיםיםּטִ ּטִ ּטִ ּטִ יר חִ יר חִ יר חִ יר חִ צִ צִ צִ צִ י קְ י קְ י קְ י קְ רֵ רֵ רֵ רֵ ּוּוּוּוּכּכּכּכ, ּבִ , ּבִ , ּבִ , ּבִ ה לְ ה לְ ה לְ ה לְ ׂשֶ ׂשֶ ׂשֶ ׂשֶ עֲ עֲ עֲ עֲ ּתַ ּתַ ּתַ ּתַ     ֹעתֹעתֹעתֹעתָׁשבֻ ָׁשבֻ ָׁשבֻ ָׁשבֻ ג ג ג ג חַ חַ חַ חַ וְ וְ וְ וְ "

  

  חג השבועות הוא חג חקלאי. הוכיחו זאת מהפסוקים.  .1

  כיצד חג השבועות נקשר בנדיבות?  .2

  

י ָמִים ַעָיֹנת ּוְתֹהֹמת ֹיְצִאים י ָמִים ַעָיֹנת ּוְתֹהֹמת ֹיְצִאים י ָמִים ַעָיֹנת ּוְתֹהֹמת ֹיְצִאים י ָמִים ַעָיֹנת ּוְתֹהֹמת ֹיְצִאים ֶאֶרץ טֹוָבה ֶאֶרץ, ַנֲחלֵ ֶאֶרץ טֹוָבה ֶאֶרץ, ַנֲחלֵ ֶאֶרץ טֹוָבה ֶאֶרץ, ַנֲחלֵ ֶאֶרץ טֹוָבה ֶאֶרץ, ַנֲחלֵ - - - - ֵאֵהי, ְמִביֲא ֶאלֵאֵהי, ְמִביֲא ֶאלֵאֵהי, ְמִביֲא ֶאלֵאֵהי, ְמִביֲא ֶאל    ''''ִּכי הִּכי הִּכי הִּכי ה"

" ׁשׁשׁשׁשֶׁשֶמן ּוְדבָ ֶׁשֶמן ּוְדבָ ֶׁשֶמן ּוְדבָ ֶׁשֶמן ּוְדבָ     יתיתיתיתזֵ זֵ זֵ זֵ - - - - ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ    ְוֶגֶפןְוֶגֶפןְוֶגֶפןְוֶגֶפןָהר, ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשֹעָרה ָהר, ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשֹעָרה ָהר, ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשֹעָרה ָהר, ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשֹעָרה ַּבִּבְקָעה ּובָ ַּבִּבְקָעה ּובָ ַּבִּבְקָעה ּובָ ַּבִּבְקָעה ּובָ 

  ).'ח- ', ז'(דברים ח

  

  הפותחת את הפסוקים? ִּכימה מציינת המילה     . 3

   ,ֶּגֶפן ,הְׂשעוָֹר  ,ִחָּטהא. אלה שבעת המינים שאנו ַמכירים היום:   4

  איזה מהם מכונה אחרת במקרא?  . ַזִית, ָּתָמר ,ִרּמוֹן ,ְּתֵאָנה        

  . מה השימוש או המאכל שעושים בכל אחד משבעת המיניםכתבו  ב.

  . הסבירו מדוע םכבעיני םדרגו את שבעת המינים לפי חשיבות ג.

  דירגתם אותם כך.    

  המינים על חשיבותו של  עין ויכוח בין שבעתשהוא משיח -כתבו דו ד.

  כל אחד מהם.     

   ,המאפיינים את ארץ ישראל, צמחים נוספיםאתם מכירים האם  ה.

  הם  ,לדעתכם ,יכלו להיות מועמדים לשביעייה זו? מי הם? מדועש     

  מייצגים את ארץ ישראל?      
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  יסלִ ֶק טֶ ְׁש - ןלָ יָ  םיָ ְר ִמ /  ִג'יְנִג'י

  ַמִּדי,ִאָּמא אֹוֶמֶרת ָּתִמיד: ַמְח 
  ָזָהב,-ְלַיְלִּדי ֹראׁש

  ָזָהב ְלַיְלִּדי.-ֹראׁש
  

  ּוָבְרחֹוב ֵהם קֹוְרִאים ִלי... ִג'יְנִג'י.
  ַּבִּכָּתה ֵהם קֹוְרִאים ִלי ִג'יְנִג'י

ָּכִרי-ֲאִפילּו ַּבַּלְיָלה ְּבתֹו ּתֹו  
  ִיְבַער ְׂשָעִרי!

  ִג'יְנִג'י...
  

  –ַרִּבים ַהְּצָבִעים ִעְּמ, ֲאֹדָני 
  ְּתֵכֶלת ָּפַרְׂשָּת ַעל ְּפֵני ַהָּׁשַמִים,
  ּוְלִאָּמא ֶׁשִּלי חּומֹות ָהֵעיַנִים,

  ָיֹרק ֶלָעֶלה, ְוַלֶּוֶרד ָוֹרד,
  אֹו ָלָבן, אֹו ָאֹדם, ְועֹוד ֵיׁש, ְועֹוד!

  ַרִּבים ַהְּצָבִעים ִעְּמ, ֲאֹדָני,
  ָיִפים ּוְמֻרִּבים!

  ים,ְוָלָּמה ָּבָראָת ְל ְיָלִדים ְצֻהּבִ 
  ֲאֹדָני, ְצֻהִּבים?

  

  ָּבִכיִתי ָהֶעֶרב ִלְפֵני ַהֵּׁשָנה,
  ְוִאָּמא ִנְּגָׁשה, ְוִדְמָעה ְּבֵעיָנּה.

  ַמְחַמִּדי, ָלֲחָׁשה, ַמְחַמִּדי...
  ַּבַּלְיָלה ַוָּיבֹוא ֵאִלָּיהּו,-ּוַבַּלְיָלה

  ַוַּיֲעֹמד ַעל ָיִדי,
  : קּוָמה, קּוָמה, ַיְלִּדי!ַוֹּיאֶמר

  ף ַאַּדְרּתֹו ֲעָטַפִניּוִבְכנַ 
  –ּוְנָׂשַאִני 
  ֶאל ָעל.

  ֵהיָכל, –ֵעֶדן -ְוָׁשם ַּבָּמרֹום, ְּבַגן
  ַהַּמְלכּות,-ִּכֵּסא –ּובֹו ַּבֵהיָכל 

  ְויֹוֵׁשב לֹו ַהֶּמֶל ָּדִוד,
  ּוְבָידֹו ַהַּׁשְרִביט,

  ַוֲאִרי ִמיִמינֹו ַוֲאִרי ִמְּׂשֹמאלֹו,
  ו ְוָׂשָריו,ְועֹוְמִדים ְלָפָניו ְמָׁשְרָתי

  ְועֹוְמִדים ְלָפָניו ִרְבבֹות ֵחילֹוָתיו,
  ָזָהב –ְוַהֹּכל 

  –ּוִמַּתַחת ַלֶּכֶתר יֹוְרִדים ַּתְלַּתָּליו 
  ְצֻהִּבים ַּתְלַּתָּליו ֶׁשל ַהֶּמֶל ָּדִוד,

  ְצֻהִּבים ַּתְלַּתָּליו!
   ְוֻכּלֹו ַאְדמֹוִני.

  
  :ָּדִוד ַהֶּמֶל ַוֹּיאֶמר

  ,ינִ טֹ נְ טַ ְק , ֵאַלי ַּגׁש
  ,ֶׁשִּלי ֶּפִתי

  !ִג'יְנִג'י ֲאִני ַּגם – ּוְרֵאה
  ,יֵעינַ  ֶאל ְוִהִּביט
  ,ּתֹוִכי ֶאל ְוִהִּביט

  ,ֶאְפרֹוִחי, ֶאְפרֹוִחי – ְלַחׁשּיִ וַ 
  !ֶׁשִּלי ִג'יְנִג'י

  
ָּדִוד ִלי ָאַמר ָּכ ,ִלי ָאַמר ָּכ ַהֶּמֶל  

  
   – ֶׁשִּלי ְוִאָּמא

  ,ִעָּמִדי הָהְיתָ  ָׁשם ִהיא ַּגם
  ,ַמִּדיַמְח  – ְוָלֲחָׁשה

  ...ַמִּדיַמְח 
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  משימות

  

כיצד אפשר לתאר את ראשו בצבע  כיצד מתואר ראשו של הילד?   . 1

  אחר או בעזרת מילה אחרת?

  שלפניכם.השלימו את הטבלה   .2

שהדמות  כינויה  הדמות

  מעניקה לילד

שהכינוי רגש ה

  מעורר בילד

  חיבה, אהבה  מחמדי  מאיא

      ים ברחובהאנש

      הילדים בכיתה

      הילד (הדובר)

      דוד המלך

      אליהו הנביא

  

ות כיצד מתייחסת אמו של הילד אליו? נמקו וצטטו דוגמ  . 3

, ְמֻאְכֶזֶבת, ּתוֶֹמֶכת: האלה היעזר במיליםתוכלו ל( .מהטקסט

  .)תיִאְכַּפִּת , ְרִגיָׁשה, אוֶֹהֶבת

  

  "?!ִיְבַער ְׂשָעִרי ּתוֹ ָּכִרי- ְּבתוֹ" למה הכוונה בדברי הילד:  .4

  

  למי פונה הילד בשיר? מהי תלונתו?    .5

  

  מהו החלום שחלם הילד?  .6

  הילד על דמותו של דוד המלך? לםמדוע, לדעתכם, ח  
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הילד מתואר בהדרגה. השלימו את לבין המפגש בין דוד המלך   .7

  השיר.פי -עלהטבלה 

  בחלק הראשון 
  ההיכל:תיאור 

  חלק שני: תיאור
  סביבתו של דוד

  המלך

  חלק השלישי:
  תיאור שערו של 

  דוד המלך
  מקום ההיכל:

  מה נמצא בהיכל:
  מי יושב בהיכל:

של דוד לימינו 
  המלך...

  ...ולשמאלו
  לפניו...

  
  

  

  ?"...ּתוִֹכי ֶאל ְוִהִּביט ,יֵעינַ  ֶאל ְוִהִּביטלמה הכוונה במשפט "  .8

  דוד המלך אהב את שערו האדמוני (הג'ינג'י) של   א.       

  הילד. 

  אהב את העיניים ואת השיער הג'ינג'י של  המלך דוד  ב. 

  הילד. 

ולא רק את  ,דוד המלך אוהב את נפשו של הילד  ג. 

  שערו הג'ינג'י.

  

  מדוע המפגש עם דוד המלך כה משמעותי?   .9

  

ואולי קשה לו  ,לכל אחד מאתנו יש משהו שברצונו לשנות בעצמו  .10

  לקבל. מה אתם הייתם רוצים שיהיה שונה בכם? 
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  עברית

   

  אסיף.- ם לקרוא את השיר "עברית של סבא" מאת שלומית כהןאתם עומדי

  מה עולה בדעתכם?  –" סבא", "עבריתכשאתם חושבים על המילים: "  א.

  יעסוק השיר.במה  ,לפי הכותרת ,שערו  ב.

  

  ָאִסיף-ֹּכֵהן ְׁשלוִֹמית / ַסָּבא ֶׁשל ִעְבִרית

  

  ַסָּבא ֶׁשִּלי ְמַדֵּבר ִעְבִרית ְמֻשָּנה

  ה, אּוַלי ְיָׁשָנה.אּוַלי ֲחָדׁשָ 

  

  ִעְבִרית א ֲחֵבִרית

  ִעְבִרית מּוָזָרה

  ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ַהֲחמֹור ֵאיָנּה ֲחמֹוָרה

  ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ַהֲחמֹור ִהיא ָאתֹון,

  ֵאיָנּה יֹוַדַעת ִלְכֹעס

  ַרק ִלְרֹטן.

  

  ַסָּבא ֶׁשִלי

  קֹוֵרא ִּכְרָּכר ְלָכל ְסִביבֹון.

  ןִׁשְלּגוֹ  –ֶאְצלֹו ָהַאְרִטיק 

  ֶקַרח. ֻּכּלוֹ 

  ַהֵּביַגאֶלעך ֵהם ְּכָעִכים

  ְּבֻׂשְמׂשּום אֹו ֶמַלח.

  

  

  

  

  ְוָצִריך ְלַסֵּפר:

  ֶׁשִּליֵאֶצל ַסָּבא 

  ָּכִרי. –ַהֶּסְנְּדִויץ' 

  ְוֵיׁש לֹו ַהְמָצָאה ַאֶחֶרת:

  ַלִּפיָג'ָמה קֹוֵרא ַנְמֶנֶמת

  ַלַנְדֵנָדה קֹוֵרא ְסַחְרֶחֶרת.

  

  ָּכל יֹום נֹוֶלֶדת

  ָּלה ַאֶחֶרת.ִמ 
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  משימות

  " .אּוַלי ֲחָדָׁשה, אּוַלי ְיָׁשָנה, ַסָּבא ֶׁשִּלי ְמַדֵּבר ִעְבִרית ְמֻשָּנה"  .1

  האם העברית של סבא ישנה או חדשה? 

  

   , וכתבו את הפירוש של כל אחת.ערכו רשימה של כל המילים של סבא  .2

  

  כיצד אפשר לאפיין את רוב המילים של סבא?  . 3

  ד. מומצאות  ג. נרדפות  ב. תנ"כיות  גדותא. מנו  

  

הקף: בבית הראשון השפה של הסבא היא תקנית/לא תקנית ושפתו של   .4

  הנכד/ה היא תקנית/לא תקנית. 

  

. בעבר ןעבריות) שאנו משתמשים בה-לאבשיר יש מילים לועזיות (  .5

  ך מילים לעברית) את המילים הלועזיות.ו(להפת ֵר בְ עַ לְ החליטו 

המקבילה העברית של  ציינו מהיו ,מילים לועזיות לושיר שהו בשזַ   א.

  .כל אחת מהן

נסו להסביר מדוע נקבעה המילה העברית לכל אחת מהמילים   ב.

  העבריות שציינתם. 

השתמש לכדאי האם לדעתכם, צריך לעברת מילים, או אולי   ג. 

  שפתנו? נמקו את דעתכם.כחלק ממילים לועזיות 

  

  או בקבוצות זוגותבמשימה   .6

ה, יָ ְר לֶ ן, ּגָ פוֹ יְ ַאמילים הלועזיות שלפניכם: המציאו שמות עבריים ל

  .אּבק, ּפָ יְס ן, ִּד אוֹ זֵ מּו

על וכן להתבסס  להתאים לשימושי המוצר ותשלכם צריכ יםהמיל   

  משפחות מילים.
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  :קראו את קטע המידע שלפניכם  .7

   ַרִּבים לוֹ  ְוֵׁשמוֹת ֶאָחד ְסִביבוֹן

 ְוַהִּכּנּוי, ֻמְסָּכם ִעְבִרי ֵׁשם ַלְּסִביבֹון ָהָיה א ָׁשָנה יםְּכִׁשְבעִ  ִלְפֵני ַעד

  . ָידּועַ  ָהָיה א" ְסִביבֹון"

 רֲחַזְרזָ , ֹעז לִמְגּדַ , )ְּבִאיִדיׁש( ְּדַרְייֶדל:  ַרִּבים ְּבֵׁשמֹות ִנְקָרא ַהְּסִביבֹון

 ַנְחָמן ַחִּיים ְיֵדי-ַעל עֻהּצַ ( ִּכְרָּכר, )ְסָפִרים מֹוֵכר ֶמְנֶּדִלי ְיֵדי-ַעל ֻהַּצע(

 ,ַּגְלְּגָלן ,סוֶֹבֶבת ,)אברונין ַאְבָרָהם ְיֵדי-ַעל ֻהַּצע( ַסב-ַסב, )יקאלִ יָ ּבְ 

  .ַּפְרָּפָרה, פוְֹרֵפָרה, )גְר ּבֶ ינְ יְ טַ ְׁש  ְיהּוָדה ְיֵדי- ַעל ֻהַּצע( ַּגְלִגילוֹן

 דוִ ּדָ  ַהּסֹוֵפר הּוא ָהֶאָחד: ְסִביבוֹן ַהֵּׁשם ַעל ַלְּזֻכּיֹות טֹוֲעִנים ֲאָנִׁשים ְׁשֵני

 ַהֵּׁשִני"; ַהְּצִפיָרה" ָהִעְבִרי ָּבִעּתֹון ַהֵּׁשם ֶאת ֶׁשִּפְרֵסם זילברוש ְיַׁשְעָיה

 ֶאת ֶׁשִהְמִציא ֶׁשּטֹוֵען ְיהּוָדה ֵּבן ֱאִליֶעֶזר ֶׁשל ְּבנוֹ , י"אב ֵּבן ִאיָתָמר הּוא

   .ָחֵמׁש ןּבֶ  ֶּבֱהיֹותוֹ  ַהִּמָּלה

  משרד החינוך). –ח "האתר של או (ערוך מתוך

http:cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/Hanuka/
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  מה מאפיין את השמות המוצעים?  .א

  מדוע? ?הייתם בוחרים לסביבון איזה כינוי  ב.

  

  


