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  .'ָיֵעל ִמִּכָּתה ב ָּכְתָבה – 4ֶקַטע 

ת שׁ  ְמִסּבַ ית" ֻחּמָ ֵראׁשִ   "ּבְ
  

יֹום ַלת  ּבְ ה ְלַקּבָ ֶעֶרב ָהְיָתה ָלנּו ְמִסּבָ י ּבָ שׁ ֲחִמיׁשִ ית ֻחּמָ ֵראׁשִ אּוַלם  ּבְ ּבְ

ינּוִסים ה ַהּכִ ִסּבָ שִ . ִלְפֵני ַהּמְ ַלּבְ ר ִהּתְ ה ְוָיׁשָ ִסּבָ י ִלְקַרת ַהּמְ ְנּתִ י ְוִהְתַאְרּגַ ּתִ

י ֶאל ִסְפֵרי  ְלּתִ ּקַ י ִהְסּתַ ּתִ ֶהּגַ שׁ ׁשֶ ה ֲאִני ָהִייִתי ַהֻחּמָ ִסּבָ ת ַהּמְ ְתִחּלַ . ּבִ

ֲאִני ֹלא ֶאְזקֹור ְצִריָכה ְלַהְקִרי ֶקַתה ּוְמֹאד  י ׁשֶ ְבּתִ י, וֲַאִני ָחׁשַ ּתִ יַּׁשְ ִהְתּבַ

ְפִקידֶאת הָ  ּתֹור, ְוֹלא ּתַ י ֲאִני ָהִייִתי ִראׁשֹוָנה ּבַ י, ּכִ ּתִ ׁשְ , ֲאִני ִהְתַרּגַ

את ָהְיָתה  ה ַהּזֹ ִסּבָ ַהּמְ י ָאְמָרה ׁשֶ ּלִ א ׁשֶ י, ְוִאּמָ ּלִ ְפִקיד ׁשֶ י ֶאת ַהּתַ ַכְחּתִ ׁשָ

ם.ֲהִכי ָיָפה, וְ  ּלָ י ָנִעים ִעם ּכֻ ּתִ ׁשְ       ִהְרּגַ

ּה: ּלָ ׁשּובֹות ׁשֶ ַאְלנּו ֶאת ָיֵעל, ְוַהּתְ ָ ׁשּ ֵאלֹות ׁשֶ ְ   ַהׁשּ

ֶפר ְלַיד ֲחַדר ָהֹאֶכל.ִּכינּוִסיםֵהיָכן הּוא אּוַלם הַ   .1 ֵבית ַהּסֵ   ?  ת. ּבְ
  ? ַהִאם ָהאּוָלם ָהָיה ְמֻקָּׁשט  .2

ט      ָ ן, ָהאּוָלם ָהָיה ְמֻקׁשּ ִציּּוִרים  ת. ּכֵ שׁ ּבְ ֵרֹאִשית. ֵמֻחּמָ   ּבְ
ָמה.ֵהיָכן ָהיּו ִסְפֵרי ַהֻחָּמש  .3 ָהָיה ַעל ַהּבָ ְלָחן ׁשֶ ֻ   ? ת. ַעל ַהׁשּ
   ?ָמה עֹוד ָהָיה ַּבְּמִסָּבה, חּוץ ֵמַהַּתְפִקיד ֶׁשָּל  .4

הת. ְלָכל        ֵרֹאִשית. ַיְלּדָ ש ּבְ ּפּוֵרי ֻחּמָ ְפִקיד ִמּסִ   ָהָיה ּתַ
  ? ַהֻחָּמׁש ִסְפֵרי ֶאת ִקַּבְלֶּתם יָמַת   .5

ה.       ה ָקְראּו ְלָכל ַיְלּדָ ִסּבָ סֹוף ַהּמְ   ת. ּבְ
  ?"ֶׁשל ִמי ָהְיָתה ַהְּמִסָּבה? ִמי ֶזה "ָלנּו  .6

ְלִמידֹות      ה ב ת. ּתַ ּתָ   . 'ּכִ
ִדיֹקות נֹוָספֹות   ּבְ

ה   .7 ּלָ ּמִ ּמּוׁש ַרב ּבַ ר ַעל ׁשִ ר ְלוַּתֵ יַצד ֶאְפׁשָ ָעִמים)  5"ֲאִני"? (ּכֵ   ּפְ
_________________________________________________________  

קֹומֹות ָהְראּוִיים?  ______________________  .8 ּמְ ּסּוק ּבַ   ַהִאם ַקיִָּמים ִסיָמֵני ּפִ
ִתיב?  _______________  .9 ִגיאֹות ּכְ   ַהִאם יֵׁש ׁשְ
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