הַ ְמ ִסבָּ ה שֶ ל ִ ִירית – ב'
יטה ְל ַהזְ ִמין חֲ בֵ ִרים ל ְִמ ִסבַּ ת יוֹם הַ הֻ לֶּדֶ ת שֶׁ לָּ הּ____ .
ִ ִירית הֶ ְחלִ ָ
אוֹתן בֵּ ין הַ חֲ בֵ ִרים .הַ חֲ בֵ ִרים בָּ אוּ ֵא ֶליהָ ,
ָ
לְּקה
הֵ כִ י ָה הַ זְ מָ וֹת וְ ִח ָ
בֵּ ְרכוּ _____ ְליוֹם הַ הֻ ֶלּדֶ ת וְ ְָת וּ _____ מַ ָתּ וֹת יָפוֹת.
ִק ְראוּ ֶאת הַ ֶקּטַ ע ,וְ ַס ְמּ וּ ְבּמַ ְדגֵּשׁ ֶאת כָּל הַ ְמּקוֹמוֹת שֶׁ הַ שֵּׁ ם ַרן
מוֹפִ יעַ בָּ הֶ ם .כִּ ְתבוּ ֶאת הַ ֶקּטַ ע שֵׁ ִ ית בַּ מַּ ְחבֶּ ֶרת ,כַּאֲ ֶשׁר ַא ֶתּם
יחים )= ְמשַׁ פְּ ִרים( ֶאת הַ כְּ ִתיבָ ה וּמַ חֲ ִליפִ ים )כְּ שֶׁ ֶאפְ ָשׁר( ֶאת
מַ ְשׁבִּ ִ
הַ שֵּׁ ם ַרן בִּ ְמ ַאזְ כְּ ִרים )הוּא ,אוֹתוֹ ,לוֹ וְ כַדּוֹמֶ ה(ִ .מ ְתחוּ ְשׁ ֵי ַקוִּ ים
לַמּ ַאזְ כְּ ִרים.
ִמ ַתּחַ ת ְ
ַרן הֶ חָ בֵ ר הַ טּוֹב
ִמּוּדים .כָּל ַה ְיּל ִָדים
לְמיד בְּ כִ ָתּה ב'ַ .רן מַ צְ ִליחַ ְמאוֹד בַּ לּ ִ
ַרן ַתּ ִ
פּוֹרט
אוֹהֲ ִבים ֶאת ַרן כִּ י ַרן מוּכָ ן ַל ֲעזֹרַ .רן ִמ ְשׁ ַתּ ֵתּף בִּ פְ עִ ילֻיּוֹת ְס ְ
וְ יוֹזֵ ם פְ עִ ילֻיּוֹת חֶ בְ ָר ִתיוֹת בְּ סוֹפֵ י שָׁ בוּעַ ַ .רן מַ ְשׁ ִאיל ֶאת הָ אוֹפַ נַּיִם
שֶׁ לּוֹ לַחֲ בֵ ָריו .בְּ יוֹם הֻ לּ ְַדתּוֹ ִא ְרגְּ וּ ְל ַרן ַחבְ ֵרי הַ כִּ ָתּה ְמ ִסבַּ ת הַ פְ ָתּעָ ה,
וְ ַרן ִה ְת ַרגֵּשׁ ְמאוֹד.
וֹשׂא הַ ְמּ ַאזְ כְּ ִרים?
מָ ה לָמַ ְד וּ בְּ ֵ
 .1הַ ְמּ ַאזְ כְּ ִרים ְמ ַאפְ ְשׁ ִרים ל ֹא לַחֲ זֹר עַ ל שֵׁ ם כַּמָּ ה פְּ עָ ִמים,
וְ כָ הַ ֶקּטַ ע ֵאי וֹ ְמשַׁ עְ מֵ ם.
 .2הַ ִשּׁמּוּשׁ בְּ ְמ ַאזְ כְּ ִרים הוּא ַאחַ ת הַ ְדּ ָרכִ ים ל ְַה ְשׁבִּ יחַ
)לְ שַׁ פֵּר( כְּ ִתיבָ ה.
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