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  קראו את הסיפור וענו על השאלות שאחריו

  יֹוֵבל 'נ / ֲחָדָׁשה ַיְלָּדה

  

 ,המַ ה צָ חָ ְמ צָ  ָׂשָרהלְ ְלַהִּכיר ֶאת ַהְּיָלִדים:  ְקָצתָקֶׁשה  ַּביֹום ָהִראׁשֹון ַלִּלּמּוִדים

ְּבִמְסֶּגֶרת.  ִיםפַ ָק ְש ִמ  היבָ ּכִ ְר מַ  ָרֵחלִּפְתאֹום ִנְרֵאית ַאֶחֶרת, וְ  ִרְבָקה ָּגְבָהה. טֹוָבהוְ 

 ֲחָדׁשֹות ּוְנִקּיֹות. ִּכְמַעט ֻּכַּלן ןֻּכּלָ , ְוַהַמְחָּברֹות ֶׁשל תֹוייגִ גִ ים חֲ יִ לַ עֲ נָ  ָּבְתָיהלְ 

ַּבת ּזּוג  הַא ָמצְ  ַאַחתִמן ַהָּׁשָנה ֶׁשָעְבָרה, ְוִכְמַעט ָּכל  רֹותִלְפֹּגׁש ֲחבֵ  שֹֹותִמְתַרּגְ 

ָעְמָדה ִמן ַהַּצד,  ֻׁשְלָחן. ַרק ַיְלָּדה ַאַחת ָעְמָדה ְלַבָּדּה. ַיְלקּוט ָחָדׁש ָהָיה ְּבָיָדּה,לַ 

  אֹוָתּה. ִהִּכיָרהלֹא  ֵמַהָּבנֹות ַאַחת, ְוַאף ֶּפה לֹא ָּפְצָתה

ָעְנָתה ַהְּקַטָּנה  ,ַהּמֹוָרה ִנְּגָׁשה ֵאֶליָה ִמָּיד ְוָאְמָרה: "ַאְּת ַהַּיְלָּדה ַהֲחָדָׁשה?" "ֵּכן"

?" ְוָלֲחָׁשה: "עֹוָלה ֲחָדָׁשה. ֵאיֹפה ָלֶׁשֶבת ְּבַבָקָׁשה?" "ּו  ,""סֹוִפי". "ֹיִפי –ָמה ְׁשֵמ

, ַאְּת ְּכָבר ְמַדֶּבֶרת?"  ,ָאְמָרה ַהּמֹוָרה ..." ָעְנָתה -"לֹא ָּכל –"ֵאי ָהִעְבִרית ֶׁשָּל ָּכ

. ִהיא הלָ יִה ְּת  ְלַידָאְמָרה ַהּמֹוָרה, "ְּתַקְּבִלי ֶעְזָרה, ְׁשִבי  ,ַהַּיְלָּדה. "ֵאין ָּדָבר"

  ַגם ַּתְלִמיָדה טֹוָבה. ִהיא ַּתֲעֹזר ָל ְּבַאֲהָבה".ַיְלָּדה ֲחִביָבה וְ 

ֲהֵרי ֵהן  יֹוֶכֶבד, ְלַידָלֶׁשֶבת  ָרְצָתהְמֻאְכֶזֶבת ְמאֹוד, ִהיא  ָהְיָתה הילָ ִה ְּת ֲאָבל 

ַיְלָּדה ָזָרה ֶׁשִהיא  ְלַידִּכְמַעט ִהְתִחיָלה ִלְבּכֹות: ָלֶׁשֶבת  הילָ ִה ֲחֵברֹות ָוִתיקֹות! ְּת 

ְרצּוָיה. ָעצּוב ִלְהיֹות ַיְלָּדה ְּדחּוָיה!  לֹא ִהְרִּגיָׁשהֵאיָנּה ַמִּכיָרה?! סֹוִפי ִּבְכָלל 

ָלֶׁשֶבת ְלָיָדּה! ְׁשֵּתיֶהן ִמְסַּתְּכלֹות זֹו ָּבזֹו  ָרְצָתה לֹא ִהיאלֹא ֶנְחָמָדה! ַּגם  הילָ ִה ְּת 

ה: "ֶּבֱאֶמת לֹא ָנֶאה. ָר ְמ ָא ה , ּוְׁשֵּתיֶהן ְּבַיַחד רֹוצֹות ִלְבּכֹות. ַהּמֹוָר ְמֻאְכָזבֹות

  ָּכ ִנְרֶאה!"- ַעְכָׁשו ֵׁשְבָנה ַיַחד, ַאַחר

ְוֹכל ַאַחת  ,ָאְמָנם ְּבַיַחד, ֲאָבל ְלַבד –ִמְתַיְּׁשבֹות ּוַמְפנֹות ַצד ֶאל ַצד  ְׁשֵּתיֶהן

אׁשֹון ְּכָבר ָהִר ַהּיֹום  ,ְמֹאדטֹוָעה!' ּוְלָכל ַאַחת ִאְכַּפת  ַהּמֹוָרה'חֹוֶׁשֶבת ְּבִכְסָאה: 

 ֹ   .ֶנְחָמדא ל

 תֹוּפֹוְתח תֹוָּכל ַהַּתְלִמיד ,ְוִדְבֵרי ַהְּבָרָכה, ְקִריַאת ַהֵּׁשמֹות ַהְּתִפָּלהַאֲחֵרי 

, ִּכי ִאם ַהַּׁשַער ַמְסִּביר ָּפִנים, ָנִעים ְלַהְמִׁשי ְמַצְּירֹותת ֶר ּבֶ ְח מַ ר לַ עַ שָ וְ ַמְחָּברֹות 

 ,ְמַצֶּיֶרת ַּבַּׁשַער ֶׁשָּלּה ַיְלָּדה ְקַטָּנה ְּבִׂשְמָלה ְּכֻחָּלה הילָ ִה ְּת ְוִלְכֹּתב ִּבְפִנים. 

ְּבָזִוית  .. ִהיא ָרְצָתה ִלְצֹּבַע אֹותֹו ְּבָסֹגל, ַא ַהֶּצַבע ָחֵסרֲעָנקַמֲחִזיָקה ְּבָיָדה ָּבלֹון 

ֶטת ָיֶפה ַעל ַהַּׁשַער ְרטֶ ׂשַ רֹוָאה ֵאי סֹוִפי צֹוַבַעת, ֻּכָּלּה ְׁשקּוָעה, ְמ ה ילָ ִה ְּת ָהַעִין 
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ְלַבֵּקׁש  ַהִאם'ִמְתַלֶּבֶטת ְוחֹוֶׁשֶבת:  ְּגדֹוָלה, ְרָחָבה ּוְסגָֻּלה. ְּתִהיָלהֶׁשָּלּה ִמְסֶּגֶרת 

לֹא ָנִעים ְלַבֵּקׁש  –ָסֹגל ְּבַהְׁשָאָלה? ֹקֶדם ָלֵכן ִהְתַיַחְסִּתי ֵאֵליָה ְּבֵאיָבה  ֶצַבעִמֶּמָּנה 

ָרה. ֲאִני לֹא ַה"ָּזָרה", ֵאיֶנִּני ְצִריָכה ׁשּום טֹובֹות ְוֶעזְ מ"ִהיא", , ֵמהָ ּוִבְכָללטֹוָבה. 

! ... ַא ֶצַבע ָסֹגל ִיְהֶיה ֹּפה ַמְתִחיָלהֶׁשִהיא לֹא ַּתְחֹׁשב ֶׁשֲאִני  ,ִמָּלה ׁשּוםַאִּגיד ָלּה 

 ֹ  'את? ֵּכן אֹו לֹא?ַמְתִאים... ָלָּמה ִּבְכָלל ֲחֵסִרים ִלי ְצָבִעים? אּוַלי ֲאַבֵּקׁש ְּבָכל ז

ְלַצֵיר ֶאת ַהַּׁשַער ֶׁשָּלּה ַּבַּמְחֶּבֶרת, ְוִהיא  ִסְּיָמה לֹא ֶׁשְּתִהיָּלה ,סֹוִפי ִהְרִּגיָׁשה

ִמְסַּתֶּכֶלת ַלַּצד ֶׁשל סֹוִפי ְוַלַּקְלָמר ֶׁשָּלּה, ְורֹוָאה ֶׁשֵאין ָלּה ַהְרֵּבה ְצָבִעים. ָהָיה ֶרַגע 

ְוסֹוִפי ָאְמָרה ָלּה: "ְקִחי,  ,ֶׁשִּנְפְּגׁשּו ָּבֵעיַנִים, ַאֶּתם יֹוְדִעים)ֶאָחד ְמֹאד לֹא ָנִעים (ּכְ 

ְוָׂשְמָחה. סֹוִפי ִהִּניָחה ֶאת ַהַּקְלָמר ֵּביֵניֶהן,  ִלְרָוָחהָנְׁשָמה  הילָ ִה ְּת ַאְּת ְצִריָכה?" 

ֶׁשל ֲחֵברּות ְּגדֹוָלה ְוִׁשּתּוף זֹו ָהְיָתהַ◌ַהְתָחָלה ָחן, ֶׁשִּיְהֶיה ִלְׁשֵּתיֶהן. ְּבֶאְמַצע ַהֻּׁשלְ 

ִּכי ֵמאֹותֹו ֶרַגע ֵהן ִהְתַּיְדדּו ְוַיַחד ָעְבדּו, ִׂשֲחקּו  ,ְּפֻעָּלה ְּבֶמֶׁש ָּכל ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה

ֵהן ֲאִפּלּו ִּפְטְּפטּו ַּבִּכָּתה ַעד ֶׁשַהּמֹוָרה ש, טֹוָבה ֹּכה ָהְיָתה ַהֲחֵברּותְוָלְמדּו. 

  ִיָּתֵכן! עֹוד ֶאְצָטֵר ְלַהְפִריד ֵּביֵניֶכן!"ָּכֲעָסה: "לֹא 

   

  משימות – ילדה חדשה

  את מילות ההוראה לפני שאתם והדגישו במדגש את מילות השאלה  . אשימו    

  עונים על השאלה.            

  ור שאפשר לענות בעזרתן עלב. הדגישו במדגש את השורות בסיפ         

  .שמו לידן את מספר השאלהורהשאלה             

  ציינו אלו שינויים חלו בתלמידות לקראת השנה החדשה.    . 1

  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

אפשר לזהות שסופי ילדה חדשה? הדגישו במדגש את היה כיצד   .2

  כך כתבו את תשובתכם. -המשפטים בטקסט, ואחר

  ________________________________________________  

  ________________________________________________  

  ושל סופי בתחילת הסיפור? תהילהת של ֹוׁשחּוְּת הַ מה היו   .3
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