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יח
לֹומ ִדים לְ ַה ְצלִ ַ
ְ

חֹוב ֶרת ֵעזֶ רְ :מיֻ ָּמנֻ ּיֹות לְ ִמ ָידה
ֶ

ֵׁשם________________________:
ּכִ ָּתה_______________________ :

ֵּבית ַה ֵּס ֶפר___________________:

יׁשי
ַה ָּשׁלָ ב ַה ְּשׁלִ ִ

יּפי ְמׁשּולָ ם
ִצ ִ
ַטל ֵאלִ ּיָ הּו

ָׁשלֹום ַּתלְ ִמידֹות וְ ַתלְ ִמ ִידים!
יח.
רֹוצים לְ ַה ְצלִ ַ
ֲאנִ י ַמ ֲא ִמינָ ה ֶׁשּכָ ל ַּתלְ ִמיד וְ כָ ל ַּתלְ ִמ ָידה ִ
צּורה
יאת ֵט ְק ְסט ְּב ָ
יחֲ ,אנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים לִ ְהיֹות ַא ֲח ָר ִאים לַ ּלְ ִמ ָידהְ .ק ִר ַ
ּובכֵ ןּ ,כְ ֵדי ֶׁשּנַ ְצלִ ַ
ְ
יפה וְ ַה ְצ ָהרֹות ּכְ מֹו "ֹלא ֵה ַבנְ ִּתי ּכְ לּום" ֵהן ֻּדגְ ָמאֹות לְ ח ֶֹסר ַא ֲח ָריּות.
ֲח ִפ ָ
יקים לָ כֶ ם ּכֵ לִ ים ּכְ ֵדי ֶׁש ַּתּגִ יעּו לַ ֲה ָבנָ ה ,וְ ַא ֶּתםַ ,ה ַּתלְ ִמידֹות
ּומ ֲענִ ִ
ּמֹורים ְמלַ ְּמ ִדים ֶא ְתכֶ ם ַ
ַה ִ
אֹותם.
וְ ַה ַּתלְ ִמ ִידיםְ ,צ ִריכִ ים לְ יַ ֵּשׂם ָ
חֹוב ֶרת ְמכִ ילָ ה
"א ְרּגַ ז ַהּכֵ לִ ים" לְ ִׁשּפּור ֲה ָבנַ ת ַהּנִ ְק ָראַ .ה ֶ
מּובא ַ
חֹוב ֶרת ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ ם ָ
ַּב ֶ
ּדּוע
ּומ ַ
עֹוׂשים ַ
לֹומר לְ ָה ִבין ָמה ַא ֶּתם ִ
ֻּדגְ ָמאֹות ְּב ָרמֹות ׁשֹונֹותֲ .עלֵ יכֶ ם לַ ֲעבֹד ִּב ְר ִצינּותּ ,כְ ַ
עֹוׂשים זֹאת.
ַא ֶּתם ִ
יחה ִׁשּפּור ַּב ֲה ָבנַ ת ַהּנִ ְק ָרא ֶׁשל ּכָ ל ֶא ָחד וְ ַא ַחת ִמּכֶ םִ ,אם ְּת ַב ְּצעּו ֶאת ּכָ ל
ֲאנִ י ַמ ְב ִט ָ
ּוב ַא ֲח ָריּות.
ַה ְּפ ִעילּויֹות ִּב ְר ִצינּות ְ

ְּב ַה ְצלָ ָחה!
ֶׁשּלָ כֶ ם,

ציפי
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ּתֹכֶ ן ָה ִענְ יָ נִ ים
הֹוראֹות
ְׁש ֵאלֹות וְ ָ

5

ַּבנְ ק ִמּלֹות ְׁש ֵאלָ ה

10

יאלֹוג ִעם ֵט ְק ְסט" לְ ִׁשּפּור ֲה ָבנַ ת ַהּנִ ְק ָרא
"ּד ָ
ִ

11

ֹלא-מּכָ רֹות
ֻ
יאה – ִמּלִ ים
ַח ָּס ֵמי ְק ִר ָ

11

ֲח ִס ָידה

14

16

יצד עֹונִ ים ַעל ְׁש ֵאלֹות?
ּכֵ ַ

16

ְׁש ֵאלֹות ִאּתּור ֵמ ָידע

19

יאלֹוג ִעם ֵט ְק ְסט" לְ ִׁשּפּור ֲה ָבנַ ת ַהּנִ ְק ָרא
"ּד ָ
ִ

19

יאה – ְמ ַאזְ ּכְ ִרים
ַח ָּס ֵמי ְק ִר ָ

25

ַמ ֲע ֶרכֶ ת ַה ֶּשׁ ֶמׁש

28

יצד עֹונִ ים ַעל ְׁש ֵאלֹות?
ּכֵ ַ

28

ְׁש ֵאלֹות ִא ְרּגּון ֵמ ָידע
לְ ָאן נֶ ֱעלָ ִמים ַה ֲח ָר ִקים ַּבח ֶֹרף?

32

ּדּוע ֲעלֵ י ָה ֵעץ ּכְ ֻחּלִ ים  /ו' אוסייבה
ַמ ַ

36

40

יצד עֹונִ ים ַעל ְׁש ֵאלֹות?
ּכֵ ַ

41

רּועים
ְׁש ֵאלֹות ִא ְרּגּון ֵמ ָידע ֶ -ר ֶצף ֵא ִ
ִּפיזָ ה – ַה ִּמגְ ָּדל ַהּנָ טּוי

43

יבה?
ָמה לַ ֲעׂשֹות ּכְ ֵדי לִ ְׁשמֹר ַעל ַה ְּס ִב ָ

47

51

ֵט ְק ְסט ֵמ ָיד ִעיִ ,עּיּונִ י
ִמ ְבנֵ ה ַה ֵּט ְק ְסט ַה ֵּמ ָיד ִעי

51

נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה
זִ הּוי ֵ

53

ּדּו-חּיִ ים
ַ

53

ַה ַּמ ָּסע ַה ְּמ ֻסּכָ ן ֶׁשל ַצב ַהּיָ ם

55
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59

יאלֹוג ִעם ֵט ְק ְסט" לְ ִׁשּפּור ֲה ָבנַ ת ַהּנִ ְק ָרא
"ּד ָ
ִ

59

יאה – ִמּלֹות ִקּשּׁור
ַח ָּס ֵמי ְק ִר ָ
ַה ֵּשׂ ָער – ִמי ָצ ִריְך אֹותֹו ִּבכְ לָ ל?

63

צ'ֹוקֹולַ ֶטל

67

ַהּנֶ ֶׁשרֶ ,מלֶ ְך ָהעֹופֹותְּ ,ב ַסּכָ נַ ת ַהכְ ָח ָדה!

71

75

יאלֹוג ִעם ֵט ְק ְסט" לְ ִׁשּפּור ֲה ָבנַ ת ַהּנִ ְק ָרא
"ּד ָ
ִ

75

ימנֵ י ִּפּסּוק
יאה – ִס ָ
ַח ָּס ֵמי ְק ִר ָ

יצד עֹונִ ים ַעל ְׁש ֵאלֹות?
ּכֵ ַ

80

ְׁש ֵאלֹות ּתֹכֶ ן ָסמּוי

80

ּפּורים"
"ּכָ ל יֹום ִ

84

ּגִ לְ ּגּולָ ּה ֶׁשל ַׂש ִּקית נַ יְ לֹון

89

94

יצד עֹונִ ים ַעל ְׁש ֵאלֹות?
ּכֵ ַ

94

ׁשּובת נִ ּמּוק
יבת ְּת ַ
ּכְ ִת ַ
יֹום-הּלֶ ֶדת  /נִ ָירה ַה ְר ֵאל
ֻ

100

ַעל א ֶֹרן וְ ָהא ֶֹרן ֶׁשּלֹו  /לֵ ָאה נָ אֹור

106

ָה ֲאנָ ָפה

111

115

ַה ְׁשוָ ָאה ֵּבין ֵט ְק ְס ִטים
(ֲ )1ח ִס ָידה (ַ )2ה ֲח ִס ָידה

115

סּורים (ִּ )2פינְ ּגְ וִ ינִ ים
הֹורים ְמ ִ
(ַ )1ה ִּפינְ ּגְ וִ ינִ ים ִ -

119

126

עּודת זֶ הּות" לְ ַב ַעל ַחּיִ ים אֹו לְ ֶצ ַמח
"ּת ַ
יבת ְ
ּכְ ִת ַ
הֹופְך לְ יֹום (ָ )2ה ֲע ַטּלֵ ף
(ּ )1כְ ֶׁש ַהּלַ יְ לָ ה ֵ

129

ִמ ְבנֶ ה ֶׁשל ִסּפּור ֲעלִ ילָ ה – ִּתזּכ ֶֹרת

137

יבת ִסּפּור ֲעלִ ילָ ה
ַה ְּשׁלַ ִּבים לִ כְ ִת ַ

138
141

אֹוצרֹות ֶׁשל ִמּלִ ים
ָ

144

ַּת ֲהלִ יְך ֶׁשל ַה ְׁש ָּב ָחה

144

יחים ִסּפּור?
עֹושׂים ּכְ ֶש ַּׁמ ְש ִּׁב ִ
ָמה ִ
צּוע
ַה ִּטּיּול לַ יַ ַּער אֹו ָה ַאיִ ל ַה ָּפ ַ

146

ַהּבֹור ַּב ֶח ְרמֹון

150

חֹורי ָק ְראּו לֹו
ְׁש ִ

152
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הֹוראֹות
ְׁש ֵאלֹות וְ ָ
ְׁש ֵאילַ ת ְׁש ֵאלֹות
הֹוראֹות
יאת ָ
ְּוק ִר ַ

ּדּוע?
ַמ ַ

ַצּיְ נּו

ֵאיזֶ ה?
ֵאיזֹו? ֵאילּו?

ָמ ַתי?

ַה ְדּגִ יׁשּו
ָמה?

ַמּיְ נּו
ּכַ ָּמה?

ִמי?

ַה ְס ִּבירּו

הֹוכִ יחּו
נַ ְּמקּו

ֵהיכָ ן?

ַמּיְ נּו ֶאת ַה ְּשׁ ֵאלֹות לִ ְׁש ֵּתי ְקבּוצֹות.
הֹוראֹות
בּוצה ב' – ָ
ְק ָ

בּוצה א' – ְׁש ֵאלֹות
ְק ָ
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לְ ִע ִּתים ָאנּו נִ ְד ָר ִׁשים לְ ַב ֵּצ ַע ְמ ִׂשימֹותֶ ,חלְ ָקן ְׁש ֵאלֹות ַהּנִ ְפ ָּתחֹות ְּב ִמּלַ ת ְׁש ֵאלָ ה וְ ֶחלְ ָקן
הֹור ָאהַ .ה ְּתׁשּובֹות לַ ְּמ ִׂשימֹות ַהּלָ לּו ׁשֹונֹותְּ .ברֹב ַה ִּמ ְק ִריםּ ,כַ ֲא ֶׁשר ַה ְּשׁ ֵאלָ ה
ְּב ִמּלַ ת ָ
ׁשּובה ִמּתֹוְך ַה ֵּט ְק ְסטֹ .לא ּכָ ְך ִּב ְׁש ֵאלֹות
נִ ְפ ַּת ַחת ְּב ִמּלַ ת ְׁש ֵאלָ הֶ ,א ְפ ָׁשר לְ ַה ְע ִּתיק ֶאת ַה ְּת ָ
ׁשּובה ּולְ נַ ֵּס ַח
הֹור ָאה יֵ ׁש לְ ַא ֵּתר ֶאת ְמקֹורֹות ַה ְּת ָ
הֹור ָאהִּ .ב ְׁש ֵאלֹות ֶׁשל ָ
ַהּנִ ְפ ָּתחֹות ְּב ָ
ׁשּובה ַע ְצ ָמ ִאית.
ְּת ָ
ְּת ִחּלָ ה נַ ּכִ יר ִמּלֹות ְׁש ֵאלָ ה.
ִצּיּון ָמקֹום

ֵהיכָ ן?

ִצּיּון זְ ַמן

ָמ ַתי?

ִצּיּון ּכַ ּמּות

ּכַ ָּמה?

ִצּיּון ִס ָּבה

ּדּוע?
ַמ ַ

ִצּיּון ְּדמּות

ִמי?

ִצּיּון א ֶֹפן

יצד?
ּכֵ ַ

ְמ ִׂשימֹות
ַּ 1ב ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ ם ֻמ ְדּגָ ׁשֹות ְּתׁשּובֹות לִ ְׁש ֵאלֹות.
ימה.
ּכִ ְתבּו לָ ֶהן ֶאת ִמּלַ ת ַה ְּשׁ ֵאלָ ה ַה ַּמ ְת ִא ָ
יע ּכִ י ָהיָ ה חֹולֶ ה.
אֵ .ע ָרן ֹלא ִהּגִ ַ

________

בֲ .ח ִמ ָּשׁה יְ לָ ִדים ִׂש ֲחקּו ֶּב ָח ֵצר.

________

גִ .הּגַ ְע ִּתי לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ְמ ֻא ָחר.

________

דַ .חּיִ ים ּגָ ר ְּב ֵאילַ ת.

________
________

הַ .א ָּבא ָא ַמר ֶׁש ָּצ ִריְך לָ ַק ַחת ְמ ִעילִ ים.

________

וַ .הּיְ לָ ִדים ָע ְבדּו ִּב ְמ ִסירּות ַר ָּבה.
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ַּ 2ב ֲחרּו ַא ְר ַּבע ִמּלֹות ְׁש ֵאלָ ה ,וְ כִ ְתבּו לְ כָ ל ַא ַחת ֵמ ֶהן ִמ ְׁש ָּפט.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

ַּ 3ב ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ ם ֵאין ְׁש ֵאלֹות ֻמ ְדּגָ ׁשֹות ,לָ כֵ ן ּתּוכְ לּו לִ ְׁשאֹל ּכָ ל ְׁש ֵאלָ ה ֶׁש ִּת ְרצּו
ׁשּובה).
(ּב ְתנַ אי ֶׁשּיֵ ׁש לָ ּה ְּת ָ
ִ
יתם ּכִ י ֵהם ָּפ ֲחדּו.
אַ .הּיְ לָ ִדים ָרצּו לְ ֵב ָ
_________________________________________________________________________________________________
יתם.
בַ .הּיְ לָ דֹות ָרצּו ַמ ֵהר לְ ֵב ָ
_________________________________________________________________________________________________
גֲ .ח ִמ ָּשׁה יְ לָ ִדים ִא ֲחרּו לַ ִּטּיּול.
_________________________________________________________________________________________________
ּסּופה ַה ְּק ֵר ָבה.
דַ .הּיְ לָ ִדים ָח ְׁשׁשּו ֵמ ַה ָ
_________________________________________________________________________________________________
הַ .ה ְּב ָעיָ ה ָה ִע ָּק ִרית ִהיא ֵאיכּות ַה ַּמיִ ם.
_________________________________________________________________________________________________
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 4לִ ְפנֵ יכֶ ם ִמ ְׁש ָּפ ִטים .לְ כָ ל ִמ ְׁש ָּפט ֶא ְפ ָׁשר לִ ְבנֹות ּכַ ָּמה ְׁש ֵאלֹותּ .כִ ְתבּו ֶאת ֵמ ַרב
(מ ְס ַּפר ַהּשּׁורֹות ֵאינֶ ּנּו ְמ ַר ֵּמז ַעל ּכַ ּמּות ַה ְּשׁ ֵאלֹות).
ַה ְּשׁ ֵאלֹות ֶׁשּתּוכְ לּוִ .
ּבֹוּביּ ,כַ לְ ֵּבנּו ָה ָאהּוב.
אֹופּנַ יִ ם לְ כִ ּוּון ַה ַּפ ְר ֵּדס ּכְ ֵדי לְ ַח ֵּפׂש ֶאת ִ
אָ .רכַ ְבנּו ִּב ְמ ִהירּות ַעל ָה ַ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

מּודים ְּב ַמ ֲהלַ ְך ַהּלַ יְ לָ ה.
ּגּורים ֲח ִ
לֹוׁשה ִ
יטה ְׁש ָ
בַ .ה ֲחתּולָ ה ִה ְמלִ ָ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

יהםֶׁ ,ש ָראּו ֵח ֶפץ ָחׁשּוד ְּב ַת ֲחנַ ת ָהאֹוטֹוּבּוס ֶׁש ִּב ְק ֵצה
הֹור ֶ
גַ .הּיְ לָ ִדים ִס ְּפרּו לְ ֵ
ַה ְּשׁכּונָ ה.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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 5לִ ְפנֵ יכֶ ם ֶק ַטע ָק ָצרִ .ק ְראּו אֹותֹו.

עֹור ְר ִּתיָ .היָ ה ֶׁש ֶקט ַּב ַּביִ ת וְ גַ ם ַּבחּוץ ,וְ ַרק ִמ ֵּדי ַּפ ַעם
ְּב ֶא ְמ ַצע ַהּלַ יְ לָ ה ִה ְת ַ
ָע ְב ָרה ְמכֹונִ ית ,וְ ָר ִא ִיתי ֶאת ָהאֹור ֶׁשּלָ ּהֶׁ ,שּנִ כְ נַ ס ֶּד ֶרְך ֲח ִר ֵיצי ַה ְּת ִריס ,זָ ז ַעל
ַה ִּת ְק ָרהִ .ה ְת ַה ַּפכְ ִּתיֲ ,א ָבל ֹלא נִ ְר ַּד ְמ ִּתיַ .הּכֹל ִּבגְ לַ ל ַה ְּמ ִד ָידהְּ .ביֹום ֵׁשנִ י ֶׁש ָע ַבר
קֹור ִאים לָ ִר ָיצה ַהּזֹאת
"מ ֻׁשּלָ ׁש"ְ .
ַר ְצנּו ְּב ִׁשעּור ִה ְת ַע ְּמלּות ַּב ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ ה ְ
ּכָ כָ ה ִמּשּׁום ֶׁש ָר ִצים ִמחּוץ לֶ ָח ֵצרָּ ,ב ְרחֹובֹות ֶׁשּלְ יַ ד ֵּבית ַה ֵּס ֶפרֶׁ ,ש ֵהם ְּביַ ַחד
צּורת ְמ ֻׁשּלָ ׁשְּ .ב ֵע ֶרְךֲ .אנִ י ֹלא ּכָ לּ-כָ ְך טֹוב ְּב ִריצֹות ְק ָצרֹות ,לָ כֵ ן ֻה ְפ ַּת ְע ִּתי
ְּב ַ
נֹוראָ ,ה ִר ָיצה ַהּזֹאתֲ ,א ָבל ֹלא
ִמּכָ ְך ֶׁש ִהּגַ ְע ִּתי ֵּבין ָה ִראׁשֹונִ ים .זֶ ה ָהיָ ה ָק ֶׁשה ָ
ָק ֶׁשה ּכְ מֹו ִריצֹות ְק ָצרֹותָ .ק ֶׁשהּ ,כִ י ָצ ִריְך לְ ַה ֲחזִ יק ַמ ֲע ָמד ַה ְר ֵּבה זְ ַמן.
יצה" ּ /גָ ִדי ָטאּוּב.
"ּת ֲחרּות ִר ָ
קּוח ִמּתֹוְך ַ
ַה ֶּק ַטע לָ ַ
ׁשּובה ַּב ֶּק ַטע.
ַח ְּברּו ֵׁשׁש ְׁש ֵאלֹות ׁשֹונֹותֶׁ ,שּלְ כָ ל ַא ַחת ֵמ ֶהן יֵ ׁש ְּת ָ
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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ַּבנְ ק ִמּלֹות ְׁש ֵאלָ ה
ִמּלַ ת ַה ְּשׁ ֵאלָ ה

ַה ְּפ ֻעּלָ ה ַהּנִ ְד ֶר ֶׁשת

ּדּוע?
ַמ ַ

לְ ַח ֵּפׂש ִס ָּבה

יצד?
ּכֵ ַ

לְ ַח ֵּפׂש א ֶֹפןַ ,מ ָּצב

ֻּדגְ ָמה

ִּבּטּוי ְמ ַר ֵּמז
ּכִ יּ ,כֵ יוָ ן ֶׁש,...

יח ּכִ י
ַהּיֶ לֶ ד ִה ְצלִ ַ

ִמ ְּפנֵ י ֶׁש...

בֹודה ַר ָּבה.
יע ֲע ָ
ִה ְׁש ִק ַ

ִמּלָ ה ְמ ָת ֶא ֶרת ְּפ ֻעּלָ ה

ָהלַ כְ נּו לְ ַאט.

מּודה לַ ּפ ַֹעל
אֹו ֵׁשםְ ,צ ָ

יצד ָהלַ כְ נּו?
ּכֵ ַ

ּכַ ָּמה?

לְ ַח ֵּפׂש ּכַ ּמּות

ֵׁשם ִמ ְס ָּפר

ֲח ִמ ָּשׁה נְ ָע ִרים ִה ְצלִ יחּו

ֵהיכָ ן? ֵאיפֹה?

לְ ַח ֵּפׂש ָמקֹום

ִצּיּון ָמקֹום

ַהּיְ לָ ִדים ִהּגִ יעּו לְ יֹום

לְ ָאן?

רּוע
אֹו ֵא ַ

רּוע
אֹו ֵא ַ

ַה ֻהּלֶ ֶדת ֶׁשל ֵע ָרן.

חֹומה.
לְ ַט ֵּפס ֵמ ַעל ַה ָ
ּכַ ָּמה נְ ָע ִרים?

ֵמ ַאיִ ן?

לְ ָאן ִהּגִ יעּו?...

ִמי?

לְ ַח ֵּפׂש ְּבנֵ י ָא ָדם

ִמּלָ ה ַה ְּמיַ ֶּצגֶ ת

ֹׁומ ִרים זִ הּו ֶאת
ַהּש ְ

ִמי ֵהם?

אֹו ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים אֹו

ֲאנָ ִׁשיםַּ ,ב ֲעלֵ י ַחּיִ ים אֹו

ּפֹורץ.
ַה ֵ

ְצ ָמ ִחים

ְצ ָמ ִחים

ִמי זִ ָהה?

ָמה? ַמהּו?

לְ ַח ֵּפׂש ֵׁשם ֶע ֶצם

יע
ּתֹופ ַ
לְ ִע ִּתים ִ

ּמֹורה ָא ְמ ָרה ֶׁשּיֵ ׁש
ַה ָ

ָמ ֵהם?

אֹו ִמ ְׁש ָּפט ַה ָּצמּוד

ַה ִּמּלָ ה ֶׁשׁ אֹו ּכִ י.

לְ ִה ְתּכֹונֵ ן לִ ְק ַראת
ַה ֲחגִ יגָ ה.

לַ ּפ ַֹעל

ּמֹורה?
ָמה ָא ְמ ָרה ַה ָ
ֵאיזֶ ה? ֵאיזֹו?

לְ ַח ֵּפׂש ֵׁשם ּת ַֹאר

ֵאילּו?

ָצמּוד לַ ֵּשׁם

ָמ ַתי?

לְ ַח ֵּפׂש זְ ַמן

ֵׁשם ּת ַֹאר

ּמֹורה ַהּיָ ָפה;
ַה ָ
ַהּיְ לָ ִדים ַהּגְ דֹולִ ים

ַּת ֲא ִריכִ יםָׁ ,שעֹות,

ְּבסֹוף ַה ָּשׁנָ ה

ָׁשעֹוןֶ ,חלְ ֵקי ַהּיֹום,

יָ ָצאנּו לְ ֻח ְפ ָׁשה.

מֹוע ִדים,
בּועֲ ,
ַה ָּשׁ ַ

אתם לְ ֻח ְפ ָׁשה?
ָמ ַתי יְ ָצ ֶ

רּועים
י-חגֵ ,א ִ
זְ ַמּנֵ ַ
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יאלֹוג ִעם ֵט ְק ְסט" לְ ִׁשּפּור ֲה ָבנַ ת ַהּנִ ְק ָרא
"ּד ָ
ִ
ּומנַ ִּסים לְ ָה ִבין ָמה
יח ִעם ַה ֵּט ְק ְסט ְ
ּדּוׂ-ש ַ
ִ
יאלֹוג ִעם ֵט ְק ְסט" ֲאנַ ְחנּו ְמנַ ֲהלִ ים
"ּד ָ
ִּב ְפ ֻעּלַ ת ִ
יח ִעם ֲח ֵב ִרים.
דּוׂ-ש ַ
ִ
ּדֹומה לְ
אֹומר לָ נּוַ .ה ָּד ָבר ֶ
הּוא ֵ
ְּבכָ ל ֵט ְק ְסט יֵ ׁש ַח ָּס ִמים ֶׁש ָעלֵ ינּו "לְ ָפ ֵרק".
ֹלא-מּכֶ ֶרת).
ֻ
"ק ָׁשה"ֶ ,אּלָ א
(אל ַּת ְח ְׁשבּו ָ
ֹלא-מּכֶ ֶרת ַ
ֻ
ַה ָּד ָבר ָה ִראׁשֹון ֶׁשּנִ ְפּגֹׁש ְּב ֵט ְק ְסט הּוא ִמּלָ ה

ֹלא-מּכָ רֹות
ֻ
יאה — ִמּלִ ים
ַח ָּס ֵמי ְק ִר ָ
ֹלא-מּכֶ ֶרת.
ֻ
יאה ֶׁשל ֵט ְק ְסט נְ ַס ֵּמן ַקו ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ִמּלָ ה
ְּב ַמ ֲהלַ ְך ְק ִר ָ
ֹלא-מּכֶ ֶרת?
ֻ
מֹוד ִדים ִעם ִמּלָ ה
ֵאיְך ִמ ְת ְ
ִהּנֵ ה ּכַ ָּמה ְּד ָרכִ ים.
ֶּד ֶרְך ֲ :1ה ָבנָ ה ְּב ֶה ְק ֵׁשר
יהּ ,ונְ נַ ֶּסה לְ ָה ִבין ֶאת
נִ ְק ָרא ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט אֹו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ֶׁשּלִ ְפנֵ י ַה ִּמּלָ ה ּולְ ַא ֲח ֶר ָ
ַה ִּמ ְׁש ָּפט ּכֻ ּלֹוֵ .אין צ ֶֹרְך ְּב ֵפרּוׁש ִמּלֹונִ י ֶׁשל ַה ִּמּלָ הַּ ,די ַּב ֲה ָבנַ ת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ּכְ ֵדי ֹלא לִ ְפּג ַֹע
יאה.
ְּב ֶׁש ֶטף ַה ְּק ִר ָ
ֻּדגְ ָמאֹות

ּסּוסים.
תּומה לַ ִ
ָ I Iה ֲעגָ לָ ה ָהיְ ָתה ְר ָ

תּומה?
ָמה ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה ְר ָ

נְ נַ ֶּסה לְ ַה ֲחלִ יף ֶאת ַה ִּמּלָ ה ְּב ִמּלָ ה ַא ֶח ֶרתֻ ,מּכֶ ֶרת:
ּסּוסים.
ָה ֲעגָ לָ ה ָהיְ ָתה ________ לַ ִ
ּסּוסים?
ָמה ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבין ָה ֲעגָ לָ ה לְ ֵבין ַה ִ
ּסּוסים.
ׁשּורה לַ ִ
ּסּוסים ,אּולַ י ָה ֲעגָ לָ ה ְק ָ
אּולַ י ָה ֲעגָ לָ ה ְמ ֻח ֶּב ֶרת לַ ִ

ּנֹודדֹות ּדֹואֹות ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁשעֹות ַרּבֹות.
ַ I Iה ִּצ ֳּפ ִרים ַה ְ

ָמה ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה ּדֹואֹות?

נְ נַ ֶּסה לְ ַה ֲחלִ יף ֶאת ַה ִּמּלָ ה ְּב ִמּלָ ה ַא ֶח ֶרתֻ ,מּכֶ ֶרת:
ּנֹודדֹות _________ ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁשעֹות ֲא ֻרּכֹות.
ַה ִּצ ֳּפ ִרים ַה ְ
ָמה ַה ִּצ ֳּפ ִרים יְ כֹולֹות לַ ֲעׂשֹות ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁשעֹות ֲא ֻרּכֹות?
ַה ִּצ ֳּפ ִרים ָעפֹות ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁשעֹות ֲא ֻרּכֹות ,אּולַ י נִ ְמ ָצאֹות ָּב ֲאוִ יר ָׁשעֹות.
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ֶּד ֶרְך ִ :2מ ְׁש ְּפחֹות ִמּלִ ים
ּדֹומהֶׁ ,שּכֵ ן ֻמּכֶ ֶרת לָ נּו.
ֹּלא-מּכֶ ֶרת ַמזְ ּכִ ָירה לָ נּו ִמּלָ ה ַא ֶח ֶרתָ ,
ֻ
אּולַ י ַה ִּמּלָ ה ַה
ֻּדגְ ָמאֹות

נּוחה לְ ַמ ַען ַה ִּמ ְת ַר ֲח ִצים.
זֹורי ְמ ָ
I Iיֵ ׁש צ ֶֹרְך לִ ְבנֹות ְסכָ כֹות ַעל חֹוף ַהּיָ ם ּכְ ֵדי לְ ָה ֵצל ֲא ֵ
ּדֹומה ַה ִּמּלָ ה לְ ָה ֵצל?
ָמה ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה לְ ָה ֵצל? לְ ֵאיזֹו ִמּלָ ה ָ
ַה ִּמּלָ ה לְ ָה ֵצל ָּב ָאה ֵמ ַה ִּמּלָ ה ֵצל.
ֵצל ִהיא ִמּלָ ה ֻמּכֶ ֶרתַ .עכְ ָׁשו ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לְ ָה ִבין ָמה ּכַ ּוָ נַ ת ַה ִּמ ְׁש ָּפט.
לֹומר ּכְ ֵדי לִ יצֹר ֵצל לְ ַמ ַען
ָצ ִריְך לִ ְבנֹות ְסכָ כֹות ַעל חֹוף ַהּיָ םּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיָ גֵ ּנּו ִמ ְּפנֵ י ַה ֶּשׁ ֶמׁשּ ,כְ ַ
ַה ִּמ ְת ַר ֲח ִצים.

ּI Iכָ ל ַה ַּמ ְר ֶּבה ֲה ֵרי זֶ ה ְמ ֻׁש ָּבח.
ַה ִּמּלָ ה ַה ַּמ ְר ֶּבה ַמזְ ּכִ ָירה לָ נּו ֶאת ַה ִּמּלָ ה ַה ְר ֵּבה.
לָ כֵ ן ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לְ ָה ִבין ֶאת ַמ ְׁש ָמעּות ַה ִּמ ְׁש ָּפט.
עֹוׂשה ַה ְר ֵּבה ,זֶ ה טֹוב ְמאֹוד.
ּנֹותן ַה ְר ֵּבה אֹו ָ
ּכָ ל ִמי ֶׁש ֵ

ֶּד ֶרְך ִ :3ה ְת ַעּלְ מּות ֵמ ַה ִּמּלָ ה
ׁשּובה לַ ֲה ָבנַ ת
יעה ַּב ֲה ָבנַ ת ַה ֵּט ְק ְסט אֹו ֵאינֶ ּנָ ּה ֲח ָ
ֹּלא-מּכֶ ֶרת ֵאינֶ ּנָ ּה ַמ ְפ ִר ָ
ֻ
לְ ִע ִּתים ַה ִּמּלָ ה ַה
יה.
ַה ֵּט ְק ְסט .לָ כֵ ן נּוכַ ל לְ ַדּלֵ ג ָעלֶ ָ
ֻּדגְ ָמה

ָ I Iר ִא ִיתי ֶׁש ֲח ֵב ִרי ְּב ָצ ָרה ,וְ לָ כֵ ן ָק ַפ ְצ ִּתי ַמ ֵהר ּכְ ֵדי לְ ַסּיֵ ַע לֹו.
ּגַ ם ִאם ֵאין לָ נּו ַה ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלֹונִ י לַ ִּמּלָ ה לְ ַסּיֵ ַעֲ ,אנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לְ ָה ִבין ֶאת ּכַ ּוָ נַ ת ַה ִּמ ְׁש ָּפט.
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ְמ ִׂשימֹות
ימה.
ׁשּובה ַה ַּמ ְת ִא ָ
ַּב ֲחרּו ַּב ְּת ָ
ָ 1א ִחי ַה ָּק ָטן ִּב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנִ י ֶׁש ֲא ַסּיֵ ַע לֹו לִ ְקׁשֹר ֶאת ְׂשרֹוכֵ י נַ ֲעלָ יו.
"א ַסּיֵ ַע"?
ָמה ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה ֲ
אֶ .אלְ ַּבׁש

בֶ .א ֱעזֹר

גֶ .אנְ ַעל נַ ֲעלַ יִ ם

יאה לֹו אֹכֶ ל ַּבּב ֶֹקר
רּותי ָהיָ ה ָחתּול ,וְ ִהיא ִט ְּפלָ ה ּבֹו ִּב ְמ ִסירּות ַר ָּבהִ .היא ָהיְ ָתה ְמ ִב ָ
 2לְ ִ
ּוב ֶע ֶרב וְ ָׂש ָמה לֹו ַּב ַּסל ְׂש ִמיכָ הּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו נָ ִעים.
ָ
"ּב ְמ ִסירּות"?
ָמה ַמ ְׁש ָמעּות ַה ִּמּלָ ה ִ
ּוב ְמ ֻחּיָ בּות
אְּ .בנֶ ֱא ָמנּות ִ
בְּ .ב ִדּיּוק ַרב
ׁשּוחה ִאּתֹו)
(היא ָהיְ ָתה ְק ָ
גִּ .ב ְק ִׁשיחּות ִ

נּוחת ַה ָּצ ֳה ַריִ ם ֶׁשל ִא ִּמי.
יע לִ ְמ ַ
יׁשיּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא ַא ְפ ִר ַ
ִּ 3ד ַּב ְר ִּתי ְּבקֹול ֲח ִר ִ
יׁשי"?
"ח ִר ִ
ָמה ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה ֲ
אּ .בֹוכֶ ה

בָׂ .ש ֵמ ַח

גָׁ .ש ֵקט

ׁשּובי ַה ַּביְ ָתה?"
"מ ַתי ָּת ִ
אֹותיָ :
אתי ֵמ ַה ַּביִ ת לִ ְקנֹות ִמ ְצ ָרכִ יםִ .א ָּמא ָׁש ֲאלָ ה ִ
 4יָ ָצ ִ
ׁשּובי"?
"ּת ִ
ָמה ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה ָ
אַּ .ת ְחזְ ִרי

גּ .תֹאכְ לִ י

בֵּ .תלְ כִ י
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ְמ ִׂשימֹות
הֹוראֹות ֶׁשּכָ אן.
לּ-פי ַה ָ
ּופ ֲעלּו ַע ִ
ִק ְראּו ֶאת ַה ֵּט ְק ְסט ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ םַ ,
(ׂשימּו לֵ בַּ ,ב ֵּט ְק ְסט ֻמ ְדּגָ ׁשֹות
ֹלא-מּכֶ ֶרתִ .
ֻ
יאה ַס ְּמנּו ַקו ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ִמּלָ ה
ְּ 1ב ַמ ֲהלַ ְך ַה ְּק ִר ָ
ִמּלִ ים ֶׁשּכְ ָבר ֵּפ ַר ְׁשנּו).
ֲ 2ענּו ַעל ַה ְּשׁ ֵאלֹות ֶׁש ַא ֲח ֵרי ַה ֵּט ְק ְסט.

ֲח ִס ָידה
"ה ֵּבט ּולְ ַמד"ּ ,כֶ ֶרְך ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלַּ ,ב ֲע ִריכַ ת ַא ִּדיר ּכ ֶֹהן)
(מּתֹוְךַ :
ִ

1

5

10

ימן
רֹואים ֲח ִסידֹות ַרּבֹות ַה ָּבאֹות ֵאלֵ ינּו ִּבלְ ָהקֹות ְּבסֹוף ַהח ֶֹרף – זֶ ה ִס ָ
ּכַ ֲא ֶׁשר ִ
ירֹוּפה
ֶׁש ִהּגִ ַיע ָה ָא ִביבַ .ה ֲח ִסידֹות ָּבאֹות ֵמ ַא ְפ ִר ָיקה ַה ַח ָּמה ְּב ַד ְרּכָ ן ֲחזָ ָרה ֶאל ֵא ָ
ּומ ִטילֹות ֵּב ִיצים.
ַה ָּק ָרהָׁ ,שם ֵהן ּבֹונֹות ֵקן ְ
ּגּופּה ְמכֻ ֶּסה נֹוצֹות
ַה ֲח ִס ָידה ִהיא ִצּפֹור ּגְ דֹולָ ה ,וְ לָ ּה ַמּקֹור ָאדֹם וְ ַרגְ לַ יִ ם ֲא ֻדּמֹותָ ,
גֹומאת
דֹואה וְ ֵ
יהןְּ .ב ֶעזְ ָר ָתן ִהיא ָע ָפה וְ ָ
צֹות ֶ
ּוׁשחֹרֹות ִּב ְק ֵ
יה ּגְ דֹולֹות ְ
לְ ָבנֹותּ ,וכְ נָ ֶפ ָ
זֹוחלִ יםַ ,עכְ ָּב ִרים
ּתֹופ ֶסת ֲ
ּקֹורּה ָה ָארְֹך וְ ֶה ָחזָ ק ִהיא ֶ
ֶמ ְר ַח ִּקים ֲא ֻרּכִ ים ְמאֹודְּ .ב ַמ ָ
אֹותן לַ ּג ַֹבּה
זֹור ֶקת ָ
וַ ֲח ָר ִקיםַ ,אְך ְּב ִע ָּקר ִהיא אֹוכֶ לֶ ת ְצ ַפ ְר ְּד ִעים וְ ַק ְר ָּפדֹותִ .היא ֶ
ת-א ַחת.
אֹותן ְּב ַב ַ
ּובֹולַ ַעת ָ
ַּב ָּשׁנִ ים ָה ַא ֲחרֹונֹות ֵה ֵחּלּו ַה ֲח ִסידֹות לְ ַקּנֵ ן ֶּד ֶרְך ֶק ַבע ְּב ַא ְר ֵצנּו – ַּב ַה ְת ָחלָ ה ַּב ָּדרֹום,
וְ ַא ַחרּ-כָ ְך ּגַ ם ַּבגֹולָ ן.
עֹומ ֶדת
ּומ ַסּכֶ נֶ ת ֶאת ַהּגֹוזָ לִ ים ָה ַרּכִ יםֶ ,
ימי ָׁש ָרבּ ,כַ ֲא ֶׁשר ַה ֶּשׁ ֶמׁש ַמּכָ ה ְּב ָחזְ ָקה ְ
ִּב ֵ
יה.
ּופֹור ֶׂשת ּכְ נָ ַפיִ ם ּכְ מֹו ִׁש ְמ ִׁשּיָ ה ּכְ ֵדי לְ ָה ֵצל ַעל ּגֹוזָ לֶ ָ
ַה ֲח ִס ָידה ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ֵּקן ֶ
(ׁשּורה ?)5
ָ
"ּגֹומאת"
ֵ
אָ .מה ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה
זֹוחלִ ים
ּתֹופ ֶסת ֲ
ֶ
()1

עֹוב ֶרת
(ֶ )2

(ְ )3מ ַקּנֶ נֶ ת

(ׁשּורה ?)9
ָ
בָ .מה ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה "לְ ַקּנֵ ן"
( )1לָ עּוף לְ ֹלא ַה ְפ ָס ָקה

( )2לְ ָה ִקים ַּביִ ת לַ ּגֹוזָ לִ ים
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(ׁשּורה ?)12
ָ
גָ .מה ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה "לְ ָה ֵצל"
אֹותם
( )1לְ ַה ִּציל ָ

אֹותם
( )2לְ גַ ֵּדל ָ

( )3לַ ֲעׂשֹות ֵצל

(ׁשּורה ?)9
ָ
"ּד ֶרְך ֶק ַבע"
דָ .מה ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה ֶ
(ּ )1כָ ל ַהּזְ ַמן

( )2לִ ְפ ָע ִמים

(ְּ )3ב ָרצֹון

ּגֹומאת ,לְ ַקּנֵ ן ,לְ ָה ֵצל.
הּ .כִ ְתבּו ִמ ְׁש ָּפ ִטים לְ כָ ל ַא ַחת ֵמ ַה ִּמּלִ ים ָה ֵאּלֶ הֵ :
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

ֹלא-מּכָ רֹות?
ֻ
מֹודד ִעם ִמּלִ ים
יצד נִ ְת ֵ
ִסּכּוםּ :כֵ ַ
ֲה ָבנָ ה ְּב ֶה ְק ֵׁשר

ִמ ְׁש ַּפ ַחת ִמּלִ ים

אּוּפס ,אּולַ י ֵאין צ ֶֹרְך ַּב ֵּפרּוׁש...
ְ

נִ ְק ָרא ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט
אֹו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים
ּקֹוד ִמיםּ ,ונְ נַ ֶּסה לְ ָה ִבין
ַה ְ
ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט.

ֹּלא-מּכֶ ֶרת
ֻ
ַה ִּמּלָ ה ַה
ּדֹומה לְ ִמּלָ ה ֻמּכֶ ֶרת,
ָ
ּומ ֶּמּנָ ה ֶא ְפ ָׁשר לְ ָה ִבין
ִ
ֶאת ַמ ְׁש ָמעּות ַה ִּמ ְׁש ָּפט.

אּולַ י ֶא ְפ ָׁשר לְ ָה ִבין ֶאת
ַה ִּמ ְׁש ָּפט לְ ֹלא ֲה ָבנַ ת ַה ֵּפרּוׁש
ַה ְּמ ֻדּיָ ק ֶׁשל ַה ִּמּלָ ה.
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יצד עֹונִ ים ַעל ְׁש ֵאלֹות?
ּכֵ ַ
ּכֹות ִבים ֶאת
ׁשּובהֲ ,א ָבל ּכְ ֶׁש ָאנּו ְ
יֹוד ִעים ֶאת ַה ְּת ָ
לְ ִע ִּתים ָאנּו ְמ ִבינִ ים ֶאת ַה ְּשׁ ֵאלָ ה וְ ְ
יח לָ נּו".
"מ ְצלִ ַ
ַה ְּד ָב ִרים ,זֶ ה ֹלא ְּב ִדּיּוק ַ
ׁשּובה.
יבת ַה ְּת ָ
לָ כֵ ן ּכָ ֵעת נַ ְר ִחיב ַעל א ֶֹפן ּכְ ִת ַ

ְׁש ֵאלֹות ִאּתּור ֵמ ָידע
ַה ְּתׁשּובֹות לִ ְׁש ֵאלֹות ִאּתּור נִ ְמ ָצאֹות ַּב ֵּט ְק ְסט.
` `יֵ ׁש לִ ְקרֹא ְּב ִעּיּון ֶאת ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
ּדּוע?).
(מה? ִמי? ָמ ַתי? ֵהיכָ ן? ַמ ַ
` `ּכְ ַדאי לְ ַס ֵּמן ֶאת ִמּלַ ת ַה ְּשׁ ֵאלָ ה ָ
ׁשּובה יֵ ׁש לְ ֵה ָעזֵ ר ְּב ִמּלִ ים ִמּתֹוְך ַה ְּשׁ ֵאלָ הַ ,ה ְּמצּויֹות ּגַ ם
` `ּכְ ֵדי לִ ְמצֹא ֶאת ְמקֹום ַה ְּת ָ
ַּב ֵּט ְק ְסט.
ׁשּובה וְ ֶאת ִמ ְס ַּפר ַהּש ָּׁורה.
` `ּכְ ַדאי לְ ַה ְדּגִ יׁש ֶאת ִמ ְׁש ַּפט ַה ְּת ָ
ׁשּובה לִ ְׁש ֵאלַ ת ִאּתּור
יבת ְּת ָ
ּכְ ִת ַ
ּפֹות ַחת ְּב ֵחלֶ ק ֵמ ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
ׁשּובה ַ
ּ1.1כָ ל ְּת ָ
2.2יֵ ׁש לְ ַה ְק ִּפיד ֶׁשֹּלא לִ כְ ּתֹב ִמּלִ ים ְמיֻ ָּתרֹות.
ׁשּובה ַחּיֶ ֶבת לִ ְהיֹות ִמ ְׁש ָּפט.
ַ 3.3ה ְּת ָ
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה)ֲ ,א ָבל יֵ ׁש לְ ַה ְק ִּפיד ַעל
(ע ִ
ֻ 4.4מ ָּתר לְ ַה ְע ִּתיק ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֵמ ַה ֵּט ְק ְסט ַ
ׁשּובה ְמ ֻדּיֶ ֶקת.
ְּת ָ
ֻּדגְ ָמאֹות

ָ I Iמ ֵהם ֲח ֵמ ֶׁשת ַה ֵּשׁמֹות ֶׁשל ְּבנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך ֶׁש ָּמלַ ְך ְּביָ ד ָר ָמה ְּב ַא ַחת ֵמ ַא ְרצֹות ֶק ֶדם?
ׁשּורה לַ ְּשׁ ֵאלָ הִ ,היא
"ׁש ָּמלַ ְך ְּביָ ד ָר ָמה ְּב ַא ַחת ֵמ ַא ְרצֹות ֶק ֶדם" ֵאינָ ּה ְק ָ
ּתֹוס ֶפת ֶ
ַה ֶ
ׁשּובה.
יחת ַה ְּת ָ
אֹותּה לִ ְפ ִת ַ
ְמיֻ ֶּת ֶרת ,וְ לָ כֵ ן ֹלא נַ ְע ִּתיק ָ
ׁשּובה:
ְּת ָ

הַש ֹ
ח ֵ
ֶּ
הַמלֶ ך ְ הֵם...
ֵמות ׁשֶל ּ ְב ִני
ֲמ ׁ ֶשת ׁ ּ
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ְ
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ימתֹו?
יח ַה ַּתלְ ִמיד ֶׁש ָחלַ ם לִ ְהיֹות ְּפ ַסנְ ְּת ָרןִּ ,ב ְמ ִׂש ָ
ּדּוע ֹלא ִה ְצלִ ַ
ַ I Iמ ַ
ׁשּובה:
ְּת ָ

ְמיד ֹלא הִ צְ ִליחַ ִ
הַתל ִ
מ ּכֵיוָן ׁ ֶש...
ַּ

(עּמּוד )14
"ח ִס ָידה" ַ
ֻּדגְ ָמה ִמּתֹוְך ַה ֵּט ְק ְסט ֲ

יֹוד ִעים ֶׁש ִהּגִ ַיע ָא ִביב?
ּI Iכֵ ַיצד ְ
יצד.
אׁשית ,נַ ְדּגִ יׁש ֶאת ִמּלַ ת ַה ְּשׁ ֵאלָ ה – ּכֵ ַ
ֵר ִ
ׁשּובה ַּב ֵּט ְק ְסט.
ּכָ ֵעת נְ ַח ֵּפׂש ֶאת ַה ְּת ָ
יע ָה ָא ִביב.
ימן ֶׁש ִהּגִ ַ
ׁשּורה ּ 1כָ תּוב :זֶ ה ִס ָ
ְּב ָ
יע ָא ִביב?
יֹוד ִעים ֶׁש ִהּגִ ַ
יצד ְ
ִאם ּכָ ְךּ ,כֵ ַ
רֹואים ֲח ִסידֹות ַרּבֹות ַה ָּבאֹות ֵאלֵ ינּו
(ׁשּורה ּ :)1כַ ֲא ֶׁשר ִ
ָ
ׁשּובה
נְ ַס ֵּמן ַּב ֵּט ְק ְסט ֶאת ַה ְּת ָ
יע ָה ָא ִביב.
ימן ֶׁש ִהּגִ ַ
ִּבלְ ָהקֹות ְּבסֹוף ַהח ֶֹרף – זֶ ה ִס ָ
ׁשּובה ַה ְּמלֵ ָאה.
ּכָ ֵעת נִ כְ ּתֹב ֶאת ַה ְּת ָ
ׁשּובה:
ְּת ָ

אים חֲסִ ֹ
אָביבַ ּ ,כא ׁ ֲֶשר ֹ
הַב ֹ
ִ
ידות ַר ּב ֹות ּ ָ
ֹיו ְדעִ ים ׁ ֶשהִ ִּגיעַ
רו ִ
אות אֵלֵינ ּו

ּ ִב ְל ֹ
הָקות ּ ְב ֹ
סוף הַ ֹחרֶף.

ְמ ִׂשימֹות
(עּמּוד ִׂ .)14שימּו לֵ בִ ,ה ַּק ְפנּו
"ח ִס ָידה" ַ
ַה ְּשׁ ֵאלֹות ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ ם ִמ ְתיַ ֲחסֹות לַ ֵּט ְק ְסט ֲ
ֶאת ִמּלַ ת ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.

1

נּוע ָתן ֶׁשל ַה ֲח ִסידֹות ְּבסֹוף ַהח ֶֹרף?
ַמ ִהי ְּת ָ
נֹודדֹות ִּב ְת ִחּלַ ת ַהח ֶֹרףּ ,ולְ ָאן ֵהן ָׁשבֹות ְּבסֹוף ַהח ֶֹרף?)
(מ ַאיִ ן ֵהן ְ
ֵ
עָתן ׁשֶל הַ חֲסִ ֹ
ידות הִ יא ּ ָכךְִ ּ :ב ְת ִח ּ ַ
לת ___________________________________________________________________________________________
ּ ְתנ ּו ָ

__________________________________________________________________________________________________
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לְ ָמה ְמ ַׁש ְּמׁשֹות ַהּכְ נָ ַפיִ ם ַהּגְ דֹולֹות ֶׁשל ַה ֲח ִס ָידה?
__________________________________________________________ _
__________________________________________________________ _

עֹוׂשה זֹאת?
יצד ִהיא ָ
ימי ַה ַּקיִ ץ ַה ַח ִּמים ְמגִ ּנָ ה ַה ֲח ִס ָידה ַעל ּגֹוזָ לֵ יּהּ .כֵ ַ
ִּ 3ב ֵ
__________________________________________________________ _
__________________________________________________________ _
4

ָמה ְמזֹונָ ּה ֶׁשל ַה ֲח ִס ָידהּ ,ו ָמה ְמיֻ ָחד ַּב ֶּד ֶרְך ֶׁש ָּבּה ִהיא אֹוכֶ לֶ ת אֹותֹו?
__________________________________________________________ _
__________________________________________________________ _

ׁשּובה לִ ְׁש ֵאלַ ת ִאּתּור ֵמ ָידע
ִסּכּוםְּ :ת ָ
עֹוׂשים?
ָמה ִ

`
`
`

קֹור ִאים ְּב ִעּיּון ֶאת ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
` ְ
ּדּוע?).
(מה? ִמי? ָמ ַתי? ֵהיכָ ן? ַמ ַ
` ְמ ַס ְּמנִ ים ֶאת ִמּלַ ת ַה ְּשׁ ֵאלָ ה ָ
ׁשּובה נֶ ֱעזָ ִרים ְּב ִמּלִ ים ִמּתֹוְך ַה ְּשׁ ֵאלָ ה,
`ּכְ ֵדי לִ ְמצֹא ֶאת ְמקֹום ַה ְּת ָ
ַה ְּמצּויֹות ּגַ ם ַּב ֵּט ְק ְסט.
ׁשּובה וְ ֶאת ִמ ְס ַּפר ַהּש ָּׁורה.
יׁשים ֶאת ִמ ְׁש ַּפט ַה ְּת ָ
` ַמ ְדּגִ ִ

`
`
`
`

ׁשּובה ְּב ֵחלֶ ק ֵמ ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
ּפֹות ִחים ֶאת ַה ְּת ָ
` ְ
` ַמ ְק ִּפ ִידים ֶׁשֹּלא נִ כְ ּתֹב ִמּלִ ים ְמיֻ ָּתרֹות.
ׁשּובה ּכְ ִמ ְׁש ָּפט.
` ְמנַ ְּס ִחים ֶאת ַה ְּת ָ
ׁשּובה
` ֻמ ָּתר לְ ַה ְע ִּתיק ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֵמ ַה ֵּט ְק ְסטֲ ,א ָבל יֵ ׁש לְ ַה ְק ִּפיד ַעל ְּת ָ
ְמ ֻדּיֶ ֶקת.

`
יצד עֹונִ ים?
ּכֵ ַ
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יאלֹוג ִעם ֵט ְק ְסט" לְ ִׁשּפּור ֲה ָבנַ ת ַהּנִ ְק ָרא
"ּד ָ
ִ
ּומנַ ִּסים
יח ִעם ַה ֵּט ְק ְסט ְ
ּדּוׂ-ש ַ
ִ
יאלֹוג ִעם ֵט ְק ְסט" ֲאנַ ְחנּו ְמנַ ֲהלִ ים
"ּד ָ
לָ ַמ ְדנּו ֶׁש ִּב ְפ ֻעּלַ ת ִ
אֹומר לָ נּוְּ .בכָ ל ֵט ְק ְסט יֵ ׁש ַח ָּס ִמים ֶׁש ָעלֵ ינּו "לְ ָפ ֵרק".
לְ ָה ִבין ָמה הּוא ֵ
ֹלא-מּכָ רֹות ,וְ ִהּכַ ְרנּו ָׁשלֹוׁש ְּד ָרכִ ים לַ ֲה ָבנַ ת ִמּלָ ה
ֻ
יאה ,לְ ָמ ָׁשל ִמּלִ ים
לָ ַמ ְדנּו ּכִ י יֵ ׁש ַח ָּס ֵמי ְק ִר ָ
ֹלא-מּכֶ ֶרת.
ֻ
אֹותם.
נֹוס ִפיםְ ,מ ַאזְ ּכְ ִרים ,וְ נִ לְ ַמד "לְ ָפ ֵרק" ָ
יאה ָ
ּכָ ֵעת נַ ּכִ יר ַח ָּס ֵמי ְק ִר ָ

יאה – ְמ ַאזְ ּכְ ִרים
ַח ָּס ֵמי ְק ִר ָ
נֹוׂשא אֹו ְּפ ֻעּלָ ה ֶׁשּכְ ָבר ֻהזְ ּכְ רּו ק ֶֹדם לָ כֵ ן.
ַּת ְפ ִקידֹו ֶׁשל ַה ְּמ ַאזְ ּכֵ ר הּוא לְ ַהזְ ּכִ יר ְּדמּות אֹו ֵ
ָחׁשּוב לְ ָה ִבין ֶאת ָמה ַה ְּמ ַאזְ ּכֵ ר ַמזְ ּכִ ירּ ,כְ ֵדי לִ ְׁשמֹר ַעל ֶר ֶצף ֲה ָבנַ ת ַה ֵּט ְק ְסט.
ַּב ֵּט ְק ְסט נְ ַס ֵּמן ְׁשנֵ י ַקּוִים ִמ ַּת ַחת לַ ְּמ ַאזְ ּכֵ ר.
סּוגֵ י ְמ ַאזְ ּכְ ִרים
ּכִ ּנּויֵ י ּגּוף :הּואִ ,היאֵ ,הםֵ ,הן
יהּ ,בֹוָּ ,ב ֶהם ,לָ ּה
אֹותּהָ ,עלָ יוָ ,עלֶ ָ
ִמּלֹות יַ ַחס ִּבנְ ִטּיָ ה :אֹותֹוָ ,
רֹומזִ ים :זֶ ה ,זֹוֵ ,אּלֶ הַ ,הּלָ לּו
ּכִ ּנּויִ ים ְ
ּכִ ּנּויֵ י ִקנְ יָ ןֻׁ :שלְ ָחנָ ּה (= ַה ֻּשׁלְ ָחן ֶׁשּלָ ּה)ִ ,ס ְפ ָרם (= ַה ֵּס ֶפר ֶׁשּלָ ֶהם)
אּורים :זְ ַמן ָ -אזָ ,מקֹום ָׁ -שם ,א ֶֹפן ּ -כָ ְך
ֵּת ִ

ֻּדגְ ָמאֹות
אּ .כִ ּנּויֵ י ּגּוף

ַ I Iהּיַ ְר ָקן ִס ֵּדר ֶאת ַהּיְ ָרקֹות ,הּוא ִה ְב ִּדיל ֵּבין ְמלָ ְפפֹונִ ים וְ ַעגְ ָבנִ ּיֹות.
ִמי זֶ ה הּוא? __________
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ַׁ I Iשיָ ,ח ֵבר ֵמ ַהּכִ ָּתה ֶׁשל ע ֶֹמר וְ נָ ָדבֹ ,לא ִהּגִ ַיע לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר' .הּוא ּכַ ּנִ ְר ֶאה חֹולֶ הָ ',ח ְׁשבּו.
ֵהם ֶה ְחלִ יטּו לָ לֶ כֶ ת לְ ַב ֵּקר אֹותֹו.
ִמי זֶ ה הּוא? ______

לְ ִמי ִמ ְתּכַ ּוֶ נֶ ת ַה ִּמּלָ ה ֵהם? ______

בִ .מּלֹות יַ ַחס ִּבנְ ִטּיָ ה

ַ I Iה ַּסל ָהיָ ה ּכָ ֵבדּ ,כִ י יֹונָ ָתן ָׂשם ּבֹו ַה ְר ֵּבה יְ ָרקֹות.
לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה "ּבֹו"? ______

רּותי ִהיא ֲח ֵב ָרה ֶׁשל ָא ִחי יְ הֹונָ ָתן .נָ ַת ִּתי לָ ּה ִמכְ ָּתב ִמ ֶּמּנּו.
ִ II
לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה "לָ ּה"? ______
"מ ֶּמּנּו"? ______
לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה ִ
רֹומזִ ים
גּ .כִ ּנּויִ ים ְ

טֹובה".
חֹורה ָ
ַ I Iהּיַ ְר ָקן ִה ְצ ִּב ַיע ַעל ַהּיְ ָרקֹות וְ ָא ַמר" :זֹאת ְס ָ
לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה "זֹאת"? ______
דּ .כִ ּנּויֵ י ִקנְ יָ ן

ּוב ִחינָ ָתּה ָהיְ ָתה ָק ָׁשה.
ָּ I Iדן וְ ָר ֵחל נִ ּגְ ׁשּו לִ ְב ִחינָ הְּ .ב ִחינָ תֹו ָהיְ ָתה ַקּלָ הְ ,
"ּב ִחינָ תֹו" – ֶׁשל ִמי? __________
ְ
"ּב ִחינָ ָתּה" – ֶׁשל ִמי? __________
ְ

ּש ָמלֹות ַּב ְּמ ִס ָּבה.
יה לִ ְמ ִס ָּבהִׂ .ש ְמלָ ָתּה ָהיְ ָתה ַהּיָ ָפה ִמ ֵּבין ַה ְ ׂ
ָּ I Iדנָ ה ָהלְ כָ ה ִעם ָא ִח ָ
"ׂש ְמלָ ָתּה"? ______
לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה ִ
אּורים
הֵּ .ת ִ

ָּ I Iדן וְ ָר ֵחל נִ ְפּגְ ׁשּו ַּב ֲחנּותָ .היְ ָתה ָׁשם ְמכִ ַירת "סֹוף עֹונָ ה".
"ׁשם"? ______
לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה ָ
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ְמ ִׂשימֹות
ִ 1ק ְראּו ֶאת ְׁשנֵ י ַה ְּק ָט ִעים ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ ם.
ֶק ַטע א'
יתי חֹולֶ הָ ",א ַמר ָר ִמי" ,וַ ֲאנִ י
"היִ ִ
עּורי ַה ַּביִ תָ .
יתןֶׁ ,שּיְ ַסּיֵ ַע לֹו ַּב ֲהכָ נַ ת ִׁש ֵ
ָר ִמי ִּב ֵּקׁש ֵמ ֵא ָ
ִמ ְת ַק ֶּשׁה לְ ַה ְׁשלִ ים ֶאת ַהח ֶֹמר ְּבכֹחֹות ַע ְצ ִמי".
"הח ֶֹמר ָּפׁשּוט ,וְ ַא ֲח ֵרי ַה ֶה ְס ֵּבר ֶׁשּלִ י ָּת ִבין ֶאת ַהח ֶֹמר ְּבלִ י
יתןַ ,
"אין ְּב ָעיָ הָ ",ענָ ה ֵא ָ
ֵ
יח ַּב ְּב ִחינָ ה".
ְּב ָעיָ ה ,וְ תּוכַ ל לְ ַה ְצלִ ַ
"א ָּתה ָח ֵבר ֲא ִמ ִּתי".
יתןָ ",א ַמר ָר ִמיַ ,
"ּתֹודה ֵא ָ
ָ
ֶק ַטע ב'
יתי חֹולֶ הָ ",א ַמר" ,וַ ֲאנִ י
"היִ ִ
עּורי ַה ַּביִ תָ .
יתןֶׁ ,שּיְ ַסּיֵ ַע לֹו ַּב ֲהכָ נַ ת ִׁש ֵ
ָר ִמי ִּב ֵּקׁש ֵמ ֲח ֵברֹו ֵא ָ
ִמ ְת ַק ֶּשׁה לְ ַה ְׁשלִ ים ֶאת ַהח ֶֹמר ְּבכֹחֹות ַע ְצ ִמי".
"א ְס ִּביר לְ ָך ְּב ִׂש ְמ ָחה ,וְ ֵאין לִ י ָס ֵפק ֶׁש ָּת ִבין אֹותֹו ְּבלִ י ְּב ָעיָ ה,
"אין ְּב ָעיָ הָ ",ענָ ה ֲח ֵברֹוַ ,
ֵ
יח ַּב ְּב ִחינָ ה".
וְ ַאף ַּת ְצלִ ַ
"א ָּתה ָח ֵבר ֲא ִמ ִּתי".
"ּתֹודהָ ",א ַמר ָר ִמיַ ,
ָ
ׁשּוב ְתכֶ ם.
יֹותר ְּב ֵעינֵ יכֶ ם ,וְ נַ ְּמקּו ֶאת ְּת ַ
אַּ .ב ֲחרּו ֶאת ַה ֶּק ַטע ַהּכָ תּוב טֹוב ֵ
הַכת ּוב ֹ
ֶּ
תר ִ
מ ּ ֵבין ׁ ּ ְ
הַקטַע ּ ָ
טוב ֹיו ֵ
הַש ַניִם ה ּוא ֶקטַע ____ִ ּ ,כי ___________ _

_____________________________________________________________________________________________
בּ .כִ ְתבּו ִמ ַּת ַחת לַ ִּמּלִ ים ַה ְּמ ֻס ָּמנֹות ִּב ְׁשנֵ י ַקּוִים ,לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה.
ֲ 2ענּו ַעל ַה ְּשׁ ֵאלֹות ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ ם.
ֹׁוערֲ .א ָבל ַה ַּפ ַעם הּוא וִ ֵּתר לְ יָ ֵאיר.
אְּ .ב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל ָּדנִ ּיֵ אל ְמ ַׂש ֵחק ְּב ַת ְפ ִקיד ַהּש ֵ
לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה "הּוא"? _____________

21 -

-

יח |
לֹומ ִדים לְ ַה ְצלִ ַ
ְ
|

עברה על החוק.
© כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצליח" .צילום דף זה הוא ֵ

ּוק ָצת
ּכֹובע ְ
ּוׂש ְמנּו ּבֹו ַּב ְקּבּוק ַמיִ םַ ,
יֹוצ ִאים לְ ִטּיּולָ .א ַרזְ נּו ִּתיקַ ,
בַ .הּיֹום ֲאנִ י וְ ַא ָּבא ְ
אֹכֶ ל.
לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה "ּבֹו"? _____________
ּפּוצים .הּוא ָא ַמר ֶׁש ַה ִּמ ְבנֶ ה
ג .רֹאׁש ָה ִעיר ֶה ְחלִ יט לִ ְסּגֹר ֶאת ַה ַּקנְ יֹון ָּב ִעיר לְ צ ֶֹרְך ִׁש ִ
ּתֹובב ּבֹו ּכָ ֵעת.
טּוח ,וְ ֵאין ֶא ְפ ָׁשרּות לְ ִה ְס ֵ
ֹלאּ-ב ַ
ָ
לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה "הּוא"? _____________
לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה "ּבֹו"? _____________
ירֹוּפה ַה ָּק ָרהָׁ ,שם ֵהן
יקה ַה ַח ָּמה ְּב ַד ְרּכָ ן ֲחזָ ָרה ֶאל ֵא ָ
דַ .ה ֲח ִסידֹות ָּבאֹות ֵמ ַא ְפ ִר ָ
יצים.
ּומ ִטילֹות ֵּב ִ
ּבֹונֹות ֵקן ְ
"ּב ַד ְרּכָ ן"? _____________
לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה ְ
"ׁשם"? _____________
לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה ָ
"הן"? _____________
לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה ֵ
זֹוחלִ ים.
ּתֹופ ֶסת ֲ
ּקֹורּה ָה ָארְֹך וְ ֶה ָחזָ ק ִהיא ֶ
הַ .ה ֲח ִס ָידה ִהיא ִצּפֹור ּגְ דֹולָ הְּ .ב ַמ ָ
ּקֹורּה"? _____________
"ּב ַמ ָ
לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה ְ
לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה ִהיא? _____________
ו .יֹונָ ָתן ָׁש ַמר ַעל ַהּסֹוד וְ ֹלא ּגִ ּלָ ה אֹותֹו לְ ַאף ֶא ָחד.
לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה "אֹותֹו"? _____________
יע ַּבּזְ ַמן.
אֹופּנַ יִ ם לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפרֵ .הם עֹוזְ ִרים לִ י לְ ַהּגִ ַ
נֹוס ַעת ְּב ַ
זֲ .אנִ י ַ
"הם"? _____________
לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה ֵ
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טּוח.
אֹותם לְ ֵאזֹור ָּב ַ
ּתֹוׁש ִבים ,וְ לָ כֵ ן ִּפּנּו ָ
חָ .ה ֵאׁש ִסּכְ נָ ה ֶאת ָּב ֵּתי ַה ָ
"אֹותם"? _____________
ָ
לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה
אֹותם.
יצה לִ ְקרֹא ָ
טְ .ס ָפ ִרים ֵאּלֶ ה ֻּת ְרּגְ מּו לְ ִע ְב ִרית ,וַ ֲאנִ י ַמ ְמלִ ָ
"אּלֶ ה"? _____________
לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה ֵ
יִּ .ב ַּק ְר ִּתי ֶאת ָּדנִ י ,וְ ָׁשכַ ְח ִּתי ֶא ְצלֹו ֶאת ַה ֵּטלֵ פֹון ַהּנַ ּיָ ד ֶׁשּלִ י.
"א ְצלֹו"? _____________
לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה ֶ

קֹור ִאים ֶק ַטע ָארְֹך?
ֵאיְך ֹלא נִ ְת ַּבלְ ֵּבל ֵּבין ַה ְּמ ַאזְ ּכְ ִריםּ ,כַ ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו ְ
ֶּד ֶרְך (ֶ :)1א ְפ ָׁשר לְ ַס ֵּמן ֶאת ַה ְּמ ַאזְ ּכְ ִרים ְּב ִמ ְס ָּפ ִרים.
1

2

1

2

1

אֹותן לָ בֹוא
יֹואב .הּוא ִהזְ ִמין ָ
יָ ֵעל וְ ָדנָ ה ָהלְ כּו לִ ְמ ִס ָּבהֵ .הן ָּפגְ ׁשּו ְּב ַד ְרּכָ ן ֶאת ָ
3

אּורי.
לַ ְמ ִס ָּבה ֵא ֶצל ִ
 3לִ ְפנֵ יכֶ ם ֶה ְמ ֵׁשְך ַה ֶּק ַטעַ .ה ְמ ִׁשיכּו ַּב ִּסּמּון.

יֹואב.
אֹותנּוָ ",א ְמרּו ַה ָּבנֹות לְ ָ
אּורי ֹלא ִהזְ ִמין ָ
"א ָבל ִ
ֲ
"הּוא ִה ְתּכַ ּוֵ ן לְ ַהזְ ִמין ֶא ְתכֶ ן ,הּוא ָּפׁשּוט ָׁשכַ חִ .אם ַא ֶּתן ֹלא ַמ ְרּגִ יׁשֹות נָ ִעיםֶ ,א ְפ ָׁשר
לְ ַצלְ ֵצל ֵאלָ יו".
אֹותנּו".
ּובטּוחֹות ֶׁש ִה ְתּכַ ּוֵ ן לְ ַהזְ ִמין ָ
אּורי ְ
"אנַ ְחנּו ֲח ֵברֹות ֶׁשל ִ
"ֹלאָ ",ענּו ַה ָּבנֹותֲ ,
יֹואב.
"ּבֹואּו נָ זּוזָ ",א ַמר ָ
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ֶּד ֶרְך (ֶ :)2א ְפ ָׁשר לְ ַה ְדּגִ יׁש ֶאת ַה ְּד ֻמּיֹות ִּב ְצ ָב ִעים ׁשֹונִ ים.
1.1יָ ֵעל וְ ָדנָ ה – ַמ ְדּגֵ ׁש וָ רֹד
יֹואב – ַמ ְדּגֵ ׁש ּכָ חֹל
ָ 2.2
אּורי – ַמ ְדּגֵ ׁש יָ רֹק
ִ 3.3

ִסּכּוםְ :מ ַאזְ ּכְ ִרים
סּוג ַה ְּמ ַאזְ ּכֵ ר

ִמּלִ ים ִע ָּק ִרּיֹות

ֻּדגְ ָמאֹות

ּכִ ּנּויֵ י ּגּוף

הּואִ ,היאֵ ,הםֵ ,הן

ַהּיַ ְר ָקן ִס ֵּדר ֶאת ַהּיְ ָרקֹות.
הּוא ִה ְב ִּדיל ֵּבין
ְמלָ ְפפֹונִ ים
לְ ֵבין ַעגְ ָבנִ ּיֹות.

ִמּלֹות יַ ַחס ִּבנְ ִטּיָ ה

אֹותּהּ ,בֹוָּ ,בּה ,לֹו,
אֹותֹוָ ,
לָ ּהֶ ,א ְצלֹוֶ ,א ְצלָ ּה...

ַה ַּסל ָהיָ ה ּכָ ֵבדּ ,כִ י ָּדנִ י ָׂשם
ּבֹו ַה ְר ֵּבה יְ ָרקֹות.

רֹומזִ ים
ּכִ ּנּויִ ים ְ

זֶ ה ,זֹוֵ ,אּלּוֵ ,אּלֶ הַ ,הּלָ לּו

יע ַעל
ַהּיַ ְר ָקן ִה ְצ ִּב ַ
ַהּיְ ָרקֹות וְ ָא ַמר" :זֹו
טֹובה!"
חֹורה ָ
ְס ָ

ּכִ ּנּויֵ י ִקנְ יָ ן

"ׁשל"
ֵּפרּוק ִמּלַ ת ַהּיַ ַחס ֶ

ּדֹוהר ַמ ֵהר.
סּוסוֹ ֵ

אּורים
ֵּת ִ

ָאזָׁ ,שםּ ,כָ ְך

ֶא ְתמֹול ָהיִ ינּו ַּבּיָ םָ .היּו
ָׁשם ַה ְר ֵּבה ֲאנָ ִׁשים.
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ְמ ִׂשימֹות
הֹוראֹות ֶׁשּכָ אן.
לּ-פי ַה ָ
ּופ ֲעלּו ַע ִ
ִק ְראּו ֶאת ַה ֵּט ְק ְסט ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ םַ ,
ֹלא-מּכֶ ֶרת.
ֻ
ַ 1ס ְּמנּו ַקו ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ִמּלָ ה
ַ 2ס ְּמנּו ְׁשנֵ י ַקּוִים ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ְמ ַאזְ ּכֵ ר.
ֲ 3ענּו ַעל ַה ְּשׁ ֵאלֹות ֶׁש ַא ֲח ֵרי ַה ֵּט ְק ְסט.

ַמ ֲע ֶרכֶ ת ַה ֶּשׁ ֶמׁש
(מ ֻע ָּבד ִמּתֹוְך "ּגִ ּלּוי ֶה ָחלָ ל" ַ /אלֶ ּכְ ַסנְ ֶדר וז'נברג)
ְ

1

5

10

15

ּתֹוב ִבים ְס ִביב
ּכַ ּדּור ָה ָא ֶרץ ֶׁשּלָ נּו הּוא ֵחלֶ ק ִמ ַּמ ֲע ֶרכֶ ת ְׁשלֵ ָמה ֶׁשל ּכֹוכָ ִבים ַה ִּמ ְס ְ
"מ ֲע ֶרכֶ ת ַה ֶּשׁ ֶמׁש"ַ .מ ֲע ֶרכֶ ת ַה ֶּשׁ ֶמׁש ּכֹולֶ לֶ ת ֶאת
ַה ֶּשׁ ֶמׁש .לָ כֵ ן ַמ ֲע ֶרכֶ ת זֹו נִ ְק ֵראת ַ
יטים וְ ֶחלְ ִק ֵיקי ָא ָבק.
רֹוא ִידיםְׁ ,ש ִב ִ
ַה ֶּשׁ ֶמׁשּ ,כֹוכְ ֵבי לֶ כֶ ת ,יְ ָר ִחיםַ ,א ְס ְט ִ
אֹותּה ְּב ַמ ְסלּול ִמ ֶּשּׁלֹו
ּומ ִּקיף ָ
ּתֹובב ְס ִביב ַה ֶּשׁ ֶמׁש ַ
ּכָ ל ּכֹוכָ ב ְּב ַמ ֲע ֶרכֶ ת ַה ֶּשׁ ֶמׁש ִמ ְס ֵ
יֹותר זְ ַמן .לְ ֻדגְ ָמה,
אֹורכֶ ת ֵ
חּודיּ .כְ כָ ל ֶׁש ִּמ ְת ַר ֲח ִקים ֵמ ַה ֶּשׁ ֶמׁשַ ,ה ַה ָּק ָפה ֶ
ּוב ֶק ֶצב יִ ִ
ְ
יֹותר לַ ֶּשׁ ֶמׁש ַ -ח ָּמה ַ -מ ִּקיף ֶאת ַה ֶּשׁ ֶמׁש ִּב 88 -יָ ִמים ,וְ ַהּכַ ּדּור
ַהּכַ ּדּור ַה ָּקרֹוב ְּב ֵ
יֹותר ֵמ ַה ֶּשׁ ֶמׁש – ְּפלּוטֹו ְ -מ ַסּיֵ ם ַה ָּק ָפה ַא ַחת ֶׁשל ַה ֶּשׁ ֶמׁש ְּבָׁ 248 -שנִ ים.
ָה ָרחֹוק ְּב ֵ
(א ֲח ֵרי ּכֹוכַ ב
יׁשי ְּב ֶמ ְר ַחּקֹו ֵמ ַה ֶּשׁ ֶמׁש ַ
ּכַ ּדּור ָה ָא ֶרץּ ,כֹוכַ ב ַהּלֶ כֶ ת ֶׁשּלָ נּו ,הּוא ַה ְּשׁלִ ִ
ַח ָּמה וְ נֹגַ ּה) ,וְ הּוא ַמ ְׁשלִ ים ִסיבּוב ְס ִביב ַה ֶּשׁ ֶמׁש ְּב ָׁשנָ ה ַא ַחת.
ּכַ ּדּור ָה ָא ֶרץ הּוא ּכַ ּדּור ְמיֻ ָחד ,וְ הּוא ַהּיְ ִח ִידי ְּב ַמ ֲע ֶרכֶ ת ַה ֶּשׁ ֶמׁשֶׁ ,ש ִּמ ְת ַקּיְ ִמים ָעלָ יו
ׁשֹוקק ַחּיִ יםְׁ .ש ֵּתי ַה ִּסּבֹות
כּותן ּכַ ּדּור ָה ָא ֶרץ הּוא ֵ
ַחּיִ ים .יֵ ׁש ּכַ ָּמה ִסּבֹות ֶׁש ִּבזְ ָ
קּוקים לְ ַמיִ ם.
צּורים ַה ַחּיִ יםּ ,כֹולֵ ל ָה ָא ָדם ,זְ ִ
ַה ֶּמ ְרּכָ זִ ּיֹות ֵהן ַמיִ ם וַ ֲאוִ ירּ .כָ ל ַהּיְ ִ
יחים לְ ִה ְת ַקּיֵ ם ַעל ּכַ ּדּור ָה ָא ֶרץ ִּבזְ כּות ּכַ ֻּמּיֹות ַה ַּמיִ ם ַהּגְ דֹולֹות
ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ַמ ְצלִ ִ
נֹוסף ֶׁש ָאנּו ֹלא
ַה ַּקּיָ מֹות ָעלָ יו (רֹב ִׁש ְטחֹו ֶׁשל ּכַ ּדּור ָה ָא ֶרץ ְמכֻ ֶּסּה ַמיִ ם) .יְ סֹוד ָ
יְ כֹולִ ים לְ ִה ְת ַקּיֵ ם ִּבלְ ָע ָדיו ,הּוא ָה ֲאוִ ירָ .ה ֲאוִ יר ֵמכִ יל ַח ְמ ָצןֶׁ ,שהּוא ּגַ ז ִחּיּונִ י לַ ַחּיִ ים
יפה ֶאת ּכַ ּדּור ָה ָא ֶרץִּ .בזְ כּות ַה ִּשּׁלּוב ַה ְּמיֻ ָחד ֶׁשל ַמיִ ם
מֹוס ֵפ ָרה ֶׁש ַּמ ִּק ָ
ּומצּוי ָּב ַא ְט ְ
ָ
לּ-פנֵ י ּכַ ּדּור ָה ָא ֶרץ.
וַ ֲאוִ יר ָאנּו ַחּיִ ים ַע ְ
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ִאּתּור ֵמ ָידע
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ַה ְּתׁשּובֹות לִ ְׁש ֵאלֹות ִאּתּור ֵמ ָידע נִ ְמ ָצאֹות ַּב ֵּט ְק ְסטֻ .מ ָּתר לְ ַה ְע ִּתיק
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֵמ ַה ֵּט ְק ְסטַ ,ע ִ

ְּ 1בכַ ָּמה זְ ַמן ַמ ְׁשלִ ים ּכַ ּדּור ָה ָא ֶרץ ִסיבּוב ֶא ָחד ְס ִביב ַה ֶּשׁ ֶמׁש?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
צּורים ַחּיִ ים ֵאינָ ם יְ כֹולִ ים לְ ִה ְת ַקּיֵ ם ְּבלִ י ֲאוִ יר?
ּדּוע יְ ִ
ַ 2מ ַ
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
ֹלא-מּכֶ ֶרתְ ,מ ַאזְ ּכְ ִרים)
ֻ
(מּלָ ה
יאה ִ
ַח ָּס ֵמי ְק ִר ָ
יֹותר.
ׁשּובה ַהּנְ כֹונָ ה ְּב ֵ
ִּב ְׁש ֵאלֹות ַ 6-3ה ִּקיפּו ֶאת ָהאֹות ַה ְּמיַ ֶּצגֶ ת ֶאת ַה ְּת ָ
(ׁשּורה ?)4
ָ
"מ ֶּשּׁלֹו"
 3לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה ִ
א .לַ ֶּשׁ ֶמׁש

ג .לְ ַמ ֲע ֶרכֶ ת ַה ֶּשׁ ֶמׁש

ב .לַ ּכֹוכָ ב

(ׁשּורה ?)5
ָ
חּודי"
ָ 4מה ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה "יִ ִ
אְ .מיֻ ָחד

גָ .מ ִהיר

בּ .כְ לָ לִ י

(ׁשּורה ?)11
ָ
"ׁשֹוקק ַחּיִ ים"
ֵ
ָ 5מה ֵּפרּוׁש ַה ִּבּטּוי
אְ .מלֵ א ַחּיִ ים

גַּ .ב ֲעלֵ י ַחּיִ ים

בֲ .ח ַסר ַחּיִ ים
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(ׁשּורה ?)14
ָ
"עלָ יו"
 6לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה ָ
א .לְ ַמ ֲע ֶרכֶ ת ַה ֶּשׁ ֶמׁש

ב .לְ כַ ּדּור ָה ָא ֶרץ

ג .לַ ַּמיִ ם

(ׁשּורה ____________________ ?)14
ָ
"אנּו"
 7לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה ָ
(ׁשּורה ____________________ ?)9
ָ
 8לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה "הּוא"
(ׁשּורה ?)2
ָ
 9לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה "זֹו"

____________________

ַ 10ח ְּברּו ֲח ִמ ָּשׁה ִמ ְׁש ָּפ ִטים ֶׁשּיִ ְהיּו ָּב ֶהם ְמ ַאזְ ּכְ ִרים.
(_____________________________________________________________________________________________ )1
__________________________________________________________________________________________________
(_____________________________________________________________________________________________ )2
__________________________________________________________________________________________________
(_____________________________________________________________________________________________ )3
__________________________________________________________________________________________________
(_____________________________________________________________________________________________ )4
__________________________________________________________________________________________________
(_____________________________________________________________________________________________ )5
__________________________________________________________________________________________________
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יצד עֹונִ ים ַעל ְׁש ֵאלֹות?
ּכֵ ַ
ּכֹות ִבים ֶאת
ׁשּובהֲ ,א ָבל ּכְ ֶׁש ָאנּו ְ
יֹוד ִעים ֶאת ַה ְּת ָ
לְ ִע ִּתים ָאנּו ְמ ִבינִ ים ֶאת ַה ְּשׁ ֵאלָ ה וְ ְ
יח לָ נּו".
"מ ְצלִ ַ
ַה ְּד ָב ִרים ,זֶ ה ֹלא ְּב ִדּיּוק ַ
ׁשּובה.
יבת ַה ְּת ָ
לָ כֵ ן ּכָ ֵעת נַ ְר ִחיב ַעל א ֶֹפן ּכְ ִת ַ

ְׁש ֵאלֹות ִא ְרּגּון ֵמ ָידע
הֹוראֹות ּכְ מֹוַ :צּיְ נּוַ ,ה ְס ִּבירּו ,הֹוכִ יחּו.
יֹופיעּו ְּב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל ָ
ִּב ְׁש ֵאלֹות ִא ְרּגּון ֵמ ָידע ִ
(צּיְ נּוַ ,ה ְס ִּבירּו ,הֹוכִ יחּו).
הֹור ָאה אֹו ַה ְּשׁ ֵאלָ ה ַ
` `יֵ ׁש לְ ַה ְדּגִ יׁש ֶאת ִמּלַ ת ַה ָ
"ׁשלֹוׁש
(אם ּכָ תּוב ָ
יׁשה ַּב ְּשׁ ֵאלָ ה ,לְ ָמ ָׁשל :לְ ַה ִּקיף ֶאת ַה ִּמ ְס ָּפ ִרים ִ
` `יֵ ׁש לְ ַה ִּקיף ֶאת ַה ְּד ִר ָ
לֹומר ָמה
ּדֹומה) ,לְ ַס ֵּמן ִּב ְׁשנֵ י ַקּוִים ֶאת ֶהּגֵ ד ַה ְּשׁ ֵאלָ הּ ,כְ ַ
ּגֹור ִמים" וְ כַ ֶ
"א ְר ָּב ָעה ְ
ִסּבֹות"ַ ,
ֶׁש ָעלֵ ינּו לִ ְמצֹא ַּב ֵּט ְק ְסט.
לֹוׁשה ְמקֹומֹותּ .כְ ַדאי
םׁ-ש ָ
ְ
ׁשּובה ַּב ֵּט ְק ְסט .לְ ִע ִּתים ֵאּלֶ ה ְׁשנַ יִ
` `יֵ ׁש לְ זַ הֹות ֶאת ֶחלְ ֵקי ַה ְּת ָ
אֹותם.
לְ ַה ְדּגִ יׁש ָ
ׁשּובה.
` ` ֶאת ַה ִּבּטּויִ ים ַה ֻּמ ְדּגָ ִׁשים יֵ ׁש לְ ַא ְרּגֵ ן לִ ְת ָ
ׁשּובה לִ ְׁש ֵאלַ ת ִא ְרּגּון
יבת ְּת ָ
ּכְ ִת ַ
ּפֹות ַחת ְּב ֵחלֶ ק ֵמ ַה ְּשׁ ֵאלָ הּ ,כְ מֹו ִּב ְׁש ֵאלֹות ִאּתּור.
ׁשּובה ַ
ַ 1.1ה ְּת ָ
2.2יֵ ׁש לְ ַה ְק ִּפיד ֶׁשֹּלא לִ כְ ּתֹב ִמּלִ ים ְמיֻ ָּתרֹות.
יפים.
ֶ 3.3א ְפ ָׁשר לַ ֲענֹות ְּב ֶא ְמ ָצעּות ִמ ְסּפּור ְס ִע ִ
הֹוראֹות ַצּיְ נּוַ ,ה ְס ִּבירּו ,הֹוכִ יחּו.
יצד עֹונִ ים ַעל ְׁש ֵאלַ ת ִא ְרּגּון ְּבכָ ל ַא ַחת ֵמ ַה ָ
ּכָ ֵעת נִ ְר ֶאה ּכֵ ַ
הֹור ָאה ַצּיְ נּו ַמ ְצ ִריכָ ה ֵּפרּוט.
` ` ַה ָ

עּותּיִ ים ְּב ַחּיֵ יכֶ ם.
רּועים ַמ ְׁש ָמ ִ
לֹוׁשה ֵא ִ
ַ I Iצּיְ נּו ְׁש ָ
ׁ ְש ֹ
לו ׁ ָשה אֵר ּועִ ים ַ
מ ׁ ְשמָע ּו ִתיִּים ּ ְבחַ יַּי הֵם ____________________ ,

וְ.__________ -
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הֹור ָאה ַה ְס ִּבירּו ַמ ְצ ִריכָ ה ַה ְר ָח ָבה ֶׁשל ֶע ְמ ָּדה אֹו ֶׁשל ִּבּטּוי אֹו ֶׁשל ֲא ִמ ָירה.
` ` ַה ָ

ּדּוע ִה ְתנַ ּגֵ ד ַּפ ְרעֹה לָ ֵתת לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לָ ֵצאת ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם.
ַ I Iה ְס ִּבירּו ַמ ַ
ּ ַפ ְרעֹה הִ ְת ַנ ּ ֵגד ִליצִ יאַ ת ּ ְב ֵני ִי ְׂשרָ אֵל ִ
מצְ ַריִםִ ּ ,כי ּ ְב ֵני ִי ְׂשרָאֵל הָי ּו הָ עֲבָ ִדים
מ ִּ
ׁש ּ
ש ּו ּ ִב ׁ ְש ִב ֹ
ילו וּבָ נ ּו ּ ִב ׁ ְש ִב ֹ
ילו ּו ִב ׁ ְש ִביל ִ
מצְ ַריִם ְ
ֶל ֹו ,וְהֵם עָ ׂ
דבָ ִרים ,וְה ּוא ֹלא
הַר ּ ֵבה ְ ּ
רָ צָה ְלהַפְ סִ יד אֶת ּכָל הָ ע ֹ
הַז ֹו.
ֲבודָ ה ּ

יטת
יטת ֶע ְמ ָּדה לְ ֵבין ַה ֶה ְס ֵּב ִרים לִ נְ ִק ַ
הֹור ָאה הֹוכִ יחּו ַמ ְצ ִריכָ ה ַה ְת ָא ָמה ֵּבין נְ ִק ַ
` ` ַה ָ
ָה ֶע ְמ ָּדה.
ׁשּובה ְמצּויָ ה ּבֹו
ׁשּובה ֵמ ַה ֵּט ְק ְסטֲ ,א ָבל ַה ְּת ָ
י-א ְפ ָׁשר לְ ַה ְע ִּתיק ֶאת ַה ְּת ָ
לִ ְפ ָע ִמים ִא ֶ
ׁשּובה ַע ְצ ָמ ִאית ִּבלְ ׁשֹונֵ נּו.
ׁשּובה וְ לִ יצֹר ְּת ָ
ִּב ְמקֹומֹות ׁשֹונִ יםָ .עלֵ ינּו לִ ְמצֹא ֶאת ֶחלְ ֵקי ַה ְּת ָ
(עּמּוד )25
"מ ֲע ֶרכֶ ת ַה ֶּשׁ ֶמׁש" ַ
ֻּדגְ ָמה ִמּתֹוְך ַה ֵּט ְק ְסט ַ

ּוב ֶק ֶצב
אֹותּה ְּב ַמ ְסלּול ִמ ֶּשּׁלֹו ְ
ּומ ִּקיף ָ
ּתֹובב ְס ִביב ַה ֶּשׁ ֶמׁש ַ
ּI Iכָ ל ּכֹוכָ ב ְּב ַמ ֲע ֶרכֶ ת ַה ֶּשׁ ֶמׁש ִמ ְס ֵ
חּודיַ .צּיְ נּו ְׁש ֵּתי ֻּדגְ ָמאֹות לְ כָ ְך.
יִ ִ
בֹודה:
ְׁשלַ ֵּבי ָה ֲע ָ
אֹותם ְּב ַמ ְדּגֵ ׁש.
ׁשּובה ַּב ֵּט ְק ְסט ,וְ ַה ְדּגִ יׁשּו ָ
אִ .מ ְצאּו ֶאת ֶחלְ ֵקי ַה ְּת ָ
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
יחה ַע ִ
בּ .כִ ְתבּו ִמ ְׁש ַּפט ְּפ ִת ָ
יחה הּוא ִמ ְׁש ָּפט ַמכְ לִ ילַ .א ֲח ָריו נְ ָפ ֵרט ֶאת ַה ֻּדגְ ָמאֹות.
גִ .מ ְׁש ַּפט ַה ְּפ ִת ָ
(אל ַּת ְע ִּתיקּו ִמ ְׁש ָּפ ִטים ְׁשלֵ ִמים).
ׁשּובה ַּב ִּמּלִ ים ֶׁשּלָ כֶ םַ .
ד .נַ ְּסחּו ְּת ָ
ׁשּוב ְתכֶ ם.
ּכִ ְתבּו ּכָ אן ֶאת ְּת ַ
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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ִה ְצלַ ְח ֶּתם? ָה ָבה נִ ְבּדֹק.
ׁשּובה:
רּוׁשים לַ ְּת ָ
ֶחלְ ֵקי ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ַּב ֶּט ְק ְסטַ ,ה ְּד ִ
יפה ֶאת ַה ֶּשׁ ֶמׁש ִּב 88 -יָ ִמים;
` ` ַח ָּמה ַמ ִּק ָ
` `ּכַ ּדּור ָה ָא ֶרץ ַמ ְׁשלִ ים ִסיבּוב ְס ִביב ַה ֶּשׁ ֶמׁש ְּב ָׁשנָ ה ַא ַחת.
ׁשּובה.
ִהּנֵ ה ַה ָּצ ָעה לַ ְּת ָ
מ ׁ ּש ּ
מ ֹ
אות ְלכָ ך ְ ׁ ֶש ּכָל ּכ ֹוכָ ב ַ
ד ְֻג ָ
מסְ ל ּול ִ
הַשֶמֶ ׁש ּ ְב ַ
ֶל ֹו ּו ְב ֶקצֶב יִח ּו ִדי הֵן ()1
מ ּ ִקיף אֶת ׁ ּ
ּ
חַמה ַ
ָּ
ַד ּור הָאָ רֶץ ַ
הַשֶמֶ ׁש ּ ִב 88 -י ִ
ּכ ֹוכָ ב
הַשֶמֶ ׁש
מ ּ ִקיף אֶת ׁ ּ
מ ּ ִקיף אֶת ׁ ּ
ָמיםּ ,וּ )2(-כ ּ
ּ ְב ׁ ָש ָנה אַחַת.

(עּמּוד .)25
"מ ֲע ֶרכֶ ת ַה ֶּשׁ ֶמׁש" ַ
נֹוס ֶפת ִמּתֹוְך ַה ֵּט ְק ְסט ַ
ּכָ ֵעת נַ ֲענֶ ה ְּביַ ַחד ַעל ְׁש ֵאלָ ה ֶ

לּ-פנֵ י ּכַ ּדּור ָה ָא ֶרץ.
כּותן ִמ ְת ַקּיְ ִמים ַחּיִ ים ַע ְ
ַ I Iצּיְ נּו וְ ַה ְס ִּבירּו ְׁש ֵּתי ִסּבֹות ֶׁש ִּבזְ ָ
בֹודה:
ְׁשלַ ֵּבי ָה ֲע ָ
אֹותם ְּב ַמ ְדּגָ ׁש.
ׁשּובה ַּב ֵּט ְק ְסט ,וְ ַה ְדּגִ יׁשּו ָ
אִ .מ ְצאּו ֶאת ֶחלְ ֵקי ַה ְּת ָ
ׁשּובה.
ימים לַ ְּת ָ
יקים ִמ ְׁש ָּפ ִטים ְׁשלֵ ִמיםֶ ,אּלָ א ֲחלָ ִקים ַה ַּמ ְת ִא ִ
ֹלא ַמ ְע ִּת ִ
ׁשּובה:
ֶחלְ ֵקי ַה ְּת ָ
` `_
` `_
(ׁשּורה )14
ָ
` `יְ סֹוד ...הּוא ָה ֲאוִ יר.
(ׁשּורה )15
ָ
` ` ָה ֲאוִ יר ֵמכִ יל ַח ְמ ָצןֶׁ ,שהּוא ּגַ ז ִחּיּונִ י לַ ַחּיִ ים.

לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
יחה ַע ִ
בּ .כִ ְתבּו ִמ ְׁש ַּפט ְּפ ִת ָ
______________________________________________________________________________________________
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יחה.
ִהּנֵ ה ַה ָּצ ָעה לְ ִמ ְׁש ַּפט ְּפ ִת ָ
מ ְת ַקיּ ִ
ִ
ְּ
ַד ּור הָאָ רֶץ ּ ִב ְזכ ּות
ְמים חַ יִּים
עַל-פ ֵני ּכ ּ

(אל ַּת ְע ִּתיקּו ִמ ְׁש ָּפ ִטים ְׁשלֵ ִמים).
ׁשּובה ַּב ִּמּלִ ים ֶׁשּלָ כֶ םַ .
ג .נַ ְּסחּו ְּת ָ
ִׂשימּו לֵ בַּ ,ב ְּשׁ ֵאלָ ה ִה ְת ַּב ַּק ְׁש ֶּתם לְ ַצּיֵ ן ּולְ ַה ְס ִּביר.
אֹותּה.
ׁשּובה ֶחלְ ִקיתַ .ה ְׁשלִ ימּו ָ
לִ ְפנֵ יכֶ ם ְּת ָ
ַד ּור הָאָ רֶץ ּ ִב ְזכ ּות ַ
מ ְת ַקיּ ִ
ִ
ְּ
מיִם ו ____________________.
ְמים חַ יִּים
עַל-פ ֵני ּכ ּ
דו ֹ
ַמיּ ֹות ְּג ֹ
לות ׁשֶל ַ
ַד ּור הָאָ רֶץ י ֵׁש ּכ ּ ֻ
מיִםֶ ׁ ,ש ּכָל הַ יְּצ ּו ִרים הַ חַ יִּיםּ ,כ ֹולֵל הָאָדָ ם,
עַל ּכ ּ
הַס ּ ָבה ׁ ּ ְ
ִּ
ְזק ּו ִקים לָהֶם ּ ְכדֵ י ִל ְח ֹיות.
הַש ִניּ ָה הִ יא __________________________ _

____________________________________________________________ _
____________________________________________________________ _

ִסּכּוםְׁ :ש ֵאלֹות ִא ְרּגּון ֵמ ָידע
()1

()2

()3

()4

()5

ַצּיְ נּו

ַה ְס ִּבירּו

ַה ִּציגּו

ַצּיְ נּו וְ ַה ְס ִּבירּו

הֹוכִ יחּו

ֵּפרּוט

ַה ְר ָח ָבה ֶׁשל
ֶע ְמ ָּדה אֹו
ֶׁשל ִּבּטּוי אֹו
ֶׁשל ֲא ִמ ָירה

ִצּיּון (+ )1
ֶה ְס ֵּבר ָק ָצר ()2

ִצּיּון (+ )1
ֶה ְס ֵּבר ()2

ַה ְת ָא ָמה ֵּבין
יטת ֶע ְמ ָּדה
נְ ִק ַ
לְ ֵבין ַה ֶה ְס ֵּב ִרים
יטת
לִ נְ ִק ַ
ָה ֶע ְמ ָּדה
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ְמ ִׂשימֹות
הֹוראֹות ֶׁשּכָ אן.
לּ-פי ַה ָ
ּופ ֲעלּו ַע ִ
ִק ְראּו ֶאת ַה ֵּט ְק ְסט ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ םַ ,
ֹלא-מּכֶ ֶרת.
ֻ
ַ 1ס ְּמנּו ַקו ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ִמּלָ ה
ַ 2ס ְּמנּו ְׁשנֵ י ַקּוִים ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ְמ ַאזְ ּכֵ ר.
רּוׁשי ַה ִּמּלִ יםּ ,ולְ ִמי ִמ ְתּכַ ּוְנִ ים ַה ְּמ ַאזְ ּכְ ִרים.
(א ְפ ָׁשר ְּבזּוגֹות) ֶאת ֵּפ ֵ
ָּ 3ב ְררּו לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ֶ
ֲ 4ענּו ַעל ַה ְּשׁ ֵאלֹות ֶׁש ַא ֲח ֵרי ַה ֵּט ְק ְסט.

לְ ָאן נֶ ֱעלָ ִמים ַה ֲח ָר ִקים ַּבח ֶֹרף?
1

ּופ ָרט
ִצ ְר ָצ ִריםַּ ,פ ְר ָּפ ִריםָּ ,פרֹות מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ,נְ ָמלִ ים – ּכָ ל ֵאּלֶ ה נֶ ֱעלָ ִמים ַּב ְּס ָתוְ ,
לְ ִמ ְק ִרים ְמ ַע ִּטיםֵ ,אין ֵהם נִ ְר ִאים ּכָ ל ַהח ֶֹרף .אּולָ ם ְּבבֹוא ָה ָא ִביבּ ,כְ ֶׁש ַּמ ְת ִחילִ ים
מֹופ ִיעים ֵמ ָח ָדׁשֵ .היכָ ן ָהיּו ּכָ ל ֵאּלֶ ה ַּבח ֶֹרף?
ִ
ׁשּוב ַהּיָ ִמים ַה ַח ִּמיםֵ ,הם
יח ֶאת ַה ְּצ ָר ַצר ֶאל ַה ֵּקן ַה ָּק ָטן ֶׁש ָח ַפר לֹו ִמ ַּת ַחת לִ ְפנֵ י
ֶמזֶ ג ָה ֲאוִ יר ַה ַּקר ַמ ְב ִר ַ
"ּת ְר ֵּד ַמת-ח ֶֹרף".
קֹור ִאים ַ
ָה ֲא ָד ָמהָׁ .שם הּוא יָ ַׁשן ּכָ ל יְ ֵמי ַהח ֶֹרף .לְ ֵׁשנָ ה ֲא ֻרּכָ ה זֹו ְ
עֹוׂשים ּגַ ם ִמינֵ י ֲח ָר ִקים ֲא ֵח ִריםַ ,הּש ְֹׁוק ִעים ַאף ֵהם ְּב ַת ְר ֵּד ַמת ח ֶֹרף.
ִ
ּכָ מֹוהּו
יֹותר.
ּנֹוד ִדים לַ ֲא ָרצֹות ַחּמֹות ֵ
ַר ִּבים ִמן ַה ַּפ ְר ָּפ ִרים ֵמ ִתים ְּבסֹוף ַה ַּקיִ ץ .אּולָ ם יֵ ׁש ַה ְ
ּנֹוד ִדיםּ .גַ ם
יֹוצ ִאים לְ ַד ְרּכָ ם ְּב ַמ ֲחנֹות ּגְ דֹולִ ים ,וְ ֵהם נִ ְמנִ ים ִעם ַה ַּפ ְר ָּפ ִרים ַה ְ
ַהּלָ לּו ְ
יֹותר.
יֹוצאֹות לַ ֲחרֹף ַּב ֲא ָרצֹות ַחּמֹות ֵ
ָּפרֹות מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ְ

10

יהן ֶׁש ְּבתֹוְך
יֹוׁשבֹות ְּב ָב ֵּת ֶ
י-ה ָא ָדםַּ .בּיָ ִמים ַה ָּק ִרים ֵהן ְ
נֹוהגֹות ּכִ ְבנֵ ָ
אּולָ ם ַהּנְ ָמלִ ים ֲ
יהן ּכְ ֵדי לֵ ָהנֹות
יֹוצאֹות ִמ ָּב ֵּת ֶ
זֹור ַחת ַה ֶּשׁ ֶמׁשֵ ,הן ְ
ְמ ִחּלֹות ָּב ֲא ָד ָמה ,וְ כַ ֲא ֶׁשר ַּבחּוץ ַ
ִמן ַהחֹם.

5

15

יהם ִמ ְס ָּפר
רֹב ַה ֲח ָר ִקים ַהּבֹוגְ ִרים ֵמ ִתים ְּבסֹוף ַה ַּקיִ ץ ,אּולָ ם ֵהם ַמ ְׁש ִא ִירים ַא ֲח ֵר ֶ
עֹורר לְ ַחּיִ ים ֲח ָד ִׁשים ,נִ ְדּגָ רֹות
ַרב ֶׁשל ֵּב ִיציםְּ .בבֹוא ָה ָא ִביבּ ,כַ ֲא ֶׁשר ַה ֶּט ַבע ִמ ְת ֵ
ּומ ְת ַּפ ְּת ִחים ֲח ָר ִקים ְצ ִע ִירים.
ַה ֵּב ִיציםִ ,
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ִאּתּור ֵמ ָידע
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ַה ְּתׁשּובֹות לִ ְׁש ֵאלֹות ִאּתּור ֵמ ָידע נִ ְמ ָצאֹות ַּב ֵּט ְק ְסטֻ .מ ָּתר לְ ַה ְע ִּתיק
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֵמ ַה ֵּט ְק ְסטַ ,ע ִ

ְּ 1ב ֵאילּו עֹונֹות נֶ ֱעלָ ִמים ַה ֲח ָר ִקים?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
בֹואם ִמ ַּת ַחת לִ ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה?
יֹוד ִעים ַה ֲח ָר ִקים ָמ ַתי לָ ֵצאת ִמ ַּמ ֲח ָ
יצד ְ
ּ 2כֵ ַ
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
ֹלא-מּכֶ ֶרתְ ,מ ַאזְ ּכְ ִרים)
ֻ
(מּלָ ה
יאה ִ
ַח ָּס ֵמי ְק ִר ָ
יֹותר.
ׁשּובה ַהּנְ כֹונָ ה ְּב ֵ
ִּב ְׁש ֵאלֹות ַ 4-3ה ִּקיפּו ֶאת ָהאֹות ַה ְּמיַ ֶּצגֶ ת ֶאת ַה ְּת ָ
ׁשּורה ?6
 3לְ ָמה ִמ ְתּכַ ּוֶ נֶ ת ַה ִּמּלָ ה "ּכָ מֹוהּו" ְּב ָ
א .לְ ֶמזֶ ג ָה ֲאוִ יר

ג .לַ ְּצ ָר ַצר

ב .לַ ַּפ ְר ַּפר

ׁשּורה ?8
ָ 4מה ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה "נִ ְמנִ ים" ְּב ָ
יֹוצ ִאים
אְ .

נֹוד ִדים
גְ .

בַׁ .שּיָ כִ ים

ׁשּורה ?5
"ׁשם" ְּב ָ
 5לְ ָמה ִמ ְתּכַ ּוֶ נֶ ת ַה ִּמּלָ ה ָ

__________
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ִא ְרּגּון ֵמ ָידע
בֹודה:
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ְׁשלַ ֵּבי ָה ֲע ָ
אֹותם ְּב ַמ ְדּגֵ ׁש.
ׁשּובה ַּב ֵּט ְק ְסט ,וְ ַה ְדּגִ יׁשּו ָ
אִ .מ ְצאּו ֶאת ֶחלְ ֵקי ַה ְּת ָ
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
יחה ַע ִ
בּ .כִ ְתבּו ִמ ְׁש ַּפט ְּפ ִת ָ
יחה הּוא ִמ ְׁש ָּפט ַמכְ לִ ילַ .א ֲח ָריו נְ ָפ ֵרט ֶאת ַה ֻּדגְ ָמאֹות.
ִמ ְׁש ַּפט ַה ְּפ ִת ָ
(אל ַּת ְע ִּתיקּו ִמ ְׁש ָּפ ִטים ְׁשלֵ ִמים).
ׁשּובה ַּב ִּמּלִ ים ֶׁשּלָ כֶ םַ .
ג .נַ ְּסחּו ְּת ָ

ַ 6ה ִּציגּו ָׁשלֹוׁש ְּד ָרכִ ים ַה ְּמ ַׁש ְּמׁשֹות לַ ֲח ָר ִקים ֶא ְמ ָצ ִעי ֲהגַ ּנָ ה לְ ֶמ ֶׁשְך ַהח ֶֹרף ַה ַּקר .לְ כָ ל
ֶּד ֶרְך ְּתנּו ֻּדגְ ָמה ֶׁשל ֶח ֶרק ַה ִּמ ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּבּה.
ׁשּובה
ַמ ֲהלַ ְך ַה ְּת ָ
הֹור ָאה ְּב ַקו.
ִ 1.1ס ַּמּנּו ֶאת ִמּלֹות ַה ָ
אֹותנּו לַ ִחּפּוׁש
ּיֹוביל ָ
ֶ 2.2את ֵׁשם ַה ִּמ ְס ָּפר ִה ַּק ְפנּו ְּב ַמ ְעּגָ ל ,וְ ֶאת ֶהּגֵ ד ַה ְּשׁ ֵאלָ הֶׁ ,ש ִ
ַּב ֵּט ְק ְסטִ ,ס ַּמּנּו ִּב ְׁשנֵ י ַקּוִים.
אֹותם.
ׁשּובה ,וְ ַה ְדּגִ יׁשּו ָ
ַ 3.3ס ְּמנּו ַּב ֵּט ְק ְסט ֶאת ֶחלְ ֵקי ַה ְּת ָ
ׁשּובה ְׁשלֵ ָמה.
ַ 4.4א ְרּגְ נּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ֶׁש ִּס ַּמנְ ֶּתם ,לִ ְת ָ
ּפֹות ַחת ְּב ֵחלֶ ק ֵמ ַה ְּשׁ ֵאלָ הַ .ה ְק ִּפידּו ֶׁשֹּלא לִ כְ ּתֹב
ׁשּובה ַ
ׁשּובהַ .ה ְּת ָ
ּ5.5כִ ְתבּו ֶאת ַה ְּת ָ
יפים.
ִמּלִ ים ְמיֻ ָּתרֹותּ .תּוכְ לּו לַ ֲענֹות ְּב ֶא ְמ ָצעּות ִמ ְסּפּור ְס ִע ִ
ׁשּוב ְתכֶ ם.
ּכִ ְתבּו ּכָ אן ֶאת ְּת ַ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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ׁשּובה.
ִהּנֵ ה ַה ָּצ ָעה לִ ְת ָ
ּ
ַמ ׁש ֹות אֶת הַ חֲרָ ִקים ְלהִ ְת ֹ
ׁ ָש ֹ
אֵלֶה:
מו ְדד ּות עִ ם הַ ֹחרֶף הֵן
הַדרָ ִכים
לו ׁש
הַמ ׁש ְּ
ְּ
ְּ
קו ֹ
ִמ ֹ
מת ֹחרֶףְ )2( ,נ ִדידָ ה ל ְ
ד ַ
ת ּ ְתר ּות ּ ִב ְ
חַמים וְ )3(-הִ סְ ּ ַ
מות
(ַ ּ )1
מ ִח ּל ֹות.
ִּ
ת ְר ֵ ּ

ִׂשימּו ,
ִאּלּו ַה ְּשׁ ֵאלָ ה ָהיְ ָתה ַצּיְ נּו ָׁשלֹוׁש ְּד ָרכִ ים...
ׁשּובה ַּב ָּשׁלָ ב ַהּזֶ ה.
עֹוצ ִרים ֶאת ַה ְּת ָ
ָהיִ ינּו ְ
אֹותן.
ׁשּובה ְמכִ ילָ ה ַרק ֻע ְבּדֹותְּ ,בלִ י לְ ַה ְס ִּביר ָ
"צּיְ נּו" ַה ְּת ָ
ִּב ְׁש ֵאלָ ה ִמּסּוג ַ
ֲא ָבל ַה ָ
ּוב ֶה ְמ ֵׁשְך ָאנּו ִמ ְת ַּב ְּק ִׁשים לָ ֵתת ֻּדגְ ָמה .לָ כֵ ן ָעלֵ ינּו
הֹור ָאה ֶׁש ִּק ַּבלְ נּו ִהיא " ַה ִּציגּו"ַ ,
לְ ַה ְס ִּביר ּכָ ל ֻע ְב ָּדה ֶׁש ִּצּיַ ּנּו.
ׁשּובה ַה ְּשׁלֵ ָמה.
ִהּנֵ ה ַה ְּת ָ
ַמ ׁש ֹות אֶת הַ חֲרָ ִקים ְלהִ ְת ֹ
ׁ ָש ֹ
מו ְדד ּות עִ ם הַ ֹחרֶף הֵן
הַדרָ ִכים
לו ׁש
הַמ ׁש ְּ
ְּ
ְּ
קו ֹ
ִמ ֹ
ת ּ ְתר ּות ּ ִב ְ
מת ֹחרֶףְ )2( ,נ ִדידָ ה ל ְ
ד ַ
חַמים וְ )3(-הִ סְ ּ ַ
מ ִח ּל ֹות.
מות
(ַ ּ )1
ִּ
ת ְר ֵ ּ
פ ֹ
מ ׁ ֶשה ַר ּ ֵבנ ּו ֹיוצְ ֹ
ד ַ
מת ֹחרֶףָ ּ .
רות ֹ
אות
הַש ֹו ְקעִ ים ּ ְב ַ
הַ ְ ּצרָ צַר ה ּוא אַחַד הַ חֲרָ ִקים ׁ ּ
ת ְר ֵ ּ
לַ אֲרָ ֹ
ת ּ ְת ֹ
רות ֵ
מ ִלים ִ
חַמ ֹות ּ ְכדֵ י לַעֲבֹ ר אֶת הַ ֹחרֶף .הַ ְּנ ָ
הַקֹר ּ ִב ְ
צות
מסְ ּ ַ
מ ִח ּל ֹות
מ ּ
ּ
חַמ ֹות הֵן ֹיוצְ ֹ
מה ,וּבַ ּ ְתק ּו ֹ
אות ֵ
ׁ ֶש ּ ָבאֲדָ ָ
מהֶן.
פות הַ ּ

ִׂשימּו ,
נֹותנִ ים ֶה ְס ֵּבר
ימהּ ,ולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ְ
ְּב ִמ ְׁש ַּפט ַה ַהכְ לָ לָ ה ַּב ַה ְת ָחלָ ה יֵ ׁש לְ ַצּיֵ ן ֶאת ַה ְּד ָרכִ ים ּכִ ְר ִׁש ָ
אֹו ֻּדגְ ָמה לְ כָ ל ַא ַחת ֵמ ַה ְּד ָרכִ ים.
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ְמ ִׂשימֹות
הֹוראֹות ֶׁשּכָ אן.
לּ-פי ַה ָ
ּופ ֲעלּו ַע ִ
ִק ְראּו ֶאת ַה ֵּט ְק ְסט ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ םַ ,
(חלֶ ק ֵמ ַה ִּמּלִ ים ְמ ֻס ָּמנֹות).
ֹלא-מּכֶ ֶרתֵ .
ֻ
ַ 1ס ְּמנּו ַקו ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ִמּלָ ה
(חלֶ ק ֵמ ַה ְּמ ַאזְ ּכְ ִרים ְמ ֻס ָּמנִ ים).
ַ 2ס ְּמנּו ְׁשנֵ י ַקּוִים ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ְמ ַאזְ ּכֵ רֵ .
רּוׁשי ַה ִּמּלִ יםּ ,ולְ ִמי ִמ ְתּכַ ּוְנִ ים ַה ְּמ ַאזְ ּכְ ִרים.
(א ְפ ָׁשר ְּבזּוגֹות) ֶאת ֵּפ ֵ
ָּ 3ב ְררּו לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ֶ
ֲ 4ענּו ַעל ַה ְּשׁ ֵאלֹות ֶׁש ַא ֲח ֵרי ַה ֵּט ְק ְסט.

ּדּוע ֲעלֵ י ָה ֵעץ ּכְ ֻחּלִ ים
ַמ ַ

 /ו' אוסייבה

(ע ְּב ָדהַ :חגִ ית אהרונוף)
ִ

1

אֹותּה ּכִ ָּתה .לְ סֹונְ יָ ה יֵ ׁש ַקלְ ָמר ּובֹו ֶע ְפרֹונֹות ִצ ְבעֹונִ ּיִ ים
לֹומדֹות ְּב ָ
סֹונְ יָ ה וְ ָדנָ ה ְ
ַר ִּביםּ ,ולְ ָדנָ ה – ַרק ַא ְר ָּב ָעה ְצ ָב ִעיםָ :אדֹםּ ,כָ חֹלָ ,צהֹב ּווָ רֹד .יֹום ֶא ָחדּ ,כְ ֶׁש ַהיְ לָ ִדים
סּוקים ְּב ִצּיּורִּ ,ב ְּק ָׁשה ָּדנָ ה" :סֹונְ יָ הַ ,ה ְׁש ִאילִ י לִ י ִע ָּפרֹון יָ רֹק ".סֹונְ יָ ה
ַּבּכִ ָּתה ָהיּו ֲע ִ
ָׁש ְת ָקה ֶרגָ ע וְ ַא ַחרּ-כָ ְך ָענְ ָתה:

5

נֹותנֶ ת לָ ָך ְּב ָרצֹוןֲ ,א ָבל ָעלַ י לִ ְׁשאֹל ֶאת ִא ִּמי ".לְ ָמ ֳח ָרת נִ ְפּגְ ׁשּו ַה ָּבנֹות
"היִ ִיתי ֶ
ָ
ְּב ַד ְרּכָ ן לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר .סֹונְ יָ ה ָח ְׁש ָבה ֶׁש ָּדנָ ה ָׁשכְ ָחה ֶאת ִענְ יַ ן ָה ִע ָּפרֹוןַ ,אְך ָּדנָ ה ָּפנְ ָתה
יה וְ ָׁש ֲאלָ ה:
ֵאלֶ ָ
"סֹונְ יָ הַ ,ה ִאם ָׁש ַאלְ ְּת ֶאת ִא ֵּמְך?"

10

ימהַ ,אְך ָעלַ י לִ ְׁשאֹל ֶאת ָא ִחיּ ,כִ י הּוא
"א ִּמי ִה ְסּכִ ָ
ִח ְּפ ָׂשה סֹונְ יָ ה ֵּתרּוץ וְ ָענְ ָתהִ :
יה.
זֶ ה ֶׁשּנָ ַתן לִ י ֶאת ַה ְּצ ָב ִעים לְ יֹום ֻהלַ ְד ִּתיּ ".כָ ְך ָא ְמ ָרה סֹונְ יָ ה וְ ִה ְׁש ִּפילָ ה ֶאת ֵעינֶ ָ
לְ ָמ ֳח ָרת ׁשּוב נִ ְפּגְ ׁשּו ַהּיְ לָ דֹות ,וְ ׁשּוב ָא ְמ ָרה ָּדנָ ה" :סֹונְ יָ הֶּ ,ב ֱא ֶמת ֹלא נָ ִעים לִ י
יה
לִ ְׁשאֹלֲ "...א ָבל ָּדנָ ה ֹלא ִה ְס ִּפ ָיקה לְ ַסּיֵ ם ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ,נִ כְ נְ ָסה סֹונְ יָ ה לִ ְד ָב ֶר ָ
ּובכֵ ןָ ,א ִחי ִה ְר ָׁשה לִ יַ ,אְך ָה ֱא ֶמת ִהיא
רֹוצה לָ ַד ַעת ַעל ָה ִע ָּפרֹון? ְ
"א ְּת ָ
וְ ָא ְמ ָרהַ :
חֹוׁש ֶׁשת".
ֶׁש ֲאנִ י ֶ
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"מ ָּמה?" ָׁש ֲאלָ ה ָּדנָ ה.
ִ
י-רצֹון.
חֹוׁש ֶׁשת ֶׁש ִּת ְׁש ְּב ִרי ֶאת ָה ִע ָּפרֹוןָ ",ענְ ָתה סֹונְ יָ ה ְּב ִא ָ
"אנִ י ֶ
ֲ
יחה ָּדנָ ה.
"א ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו ִּבזְ ִהירּותִ ",ה ְב ִט ָ
ֶ
יחי
"אְך זִ כְ ִריַ :אל ְּת ַח ְּד ִדי אֹותֹוַ ,אל ִּתלְ ֲח ִצי ָעלַ יוַ ,אל ַּתּנִ ִ
"טֹובָ ",א ְמ ָרה סֹונְ יָ הַ ,
יֹותר ִמ ַּדי".
ְּב ִפיְך ֶאת ָק ֵצהּו ,וְ ַאל ְּת ַצּיְ ִרי ּבֹו ֵ

20

"עלַ י לִ ְצּב ַֹע ַרק ּכַ ָּמה ָעלִ ים ֶׁש ִּצּיַ ְר ִּתי".
יחה ָּדנָ הָ .
יֹותר ִמ ַּדיִ ",ה ְב ִט ָ
"ֹלא ֲא ַצּיֵ ר ּבֹו ֵ
יֹותר ִמ ַּדי ָעלִ ים ָּב ֵעץ ֶׁשּלָ ְך".
"אנִ י ְמ ַקּוָ ה ֶׁש ֵאין ֵ
"ּב ֵס ֶדרָ ",ענְ ָתה לָ ּה סֹונְ יָ הֲ .
ְ
יטה לְ ָדנָ ה ֶאת ָה ִע ָּפרֹוןַ ,אְך ָּדנָ ה ֹלא לָ ְק ָחה אֹותֹוִ .היא ַרק ָא ְמ ָרה
הֹוׁש ָ
סֹונְ יָ ה ִ
"ּתֹודהֵ ,אין לִ י ּכְ ָבר צ ֶֹרְך ָּב ִע ָּפרֹון".
ָ
ְּבקֹול ָר ֶפה:

25

ּיּורי ַה ַּתלְ ִמ ִידיםּ .כַ ֲא ֶׁשר ִהּגִ ָיעה לְ ַמ ְח ַּב ְר ָּתּה ֶׁשל ָּדנָ ה,
ּמֹורה ְּב ִצ ֵ
לְ ָמ ֳח ָרת ִה ְתּבֹונְ נָ ה ַה ָ
ָא ְמ ָרה ְּב ִה ְת ַּפ ֲעלּות"ְ :ראּו ,יְ לָ ִדיםָּ ,דנָ ה ִצּיְ ָרה ֶאת ֲעלֵ י ָה ֵעץ ּכְ ֻחּלִ יםּ .כַ ָּמה יָ ֶפה!
לִ ְפ ָע ִמיםַּ ,בח ֶֹרף ֶה ָעלִ ים נִ ְר ִאים ּכֵ ִהים ְמאֹוד ,וְ נִ ְד ֶמה ֶׁש ֵהם ּכְ ֻחּלִ יםַ .ה ִאם לְ כָ ְך
ּמֹורה.
ִה ְתּכַ ּוַנְ ְּתָּ ,דנָ ה?" ָׁש ֲאלָ ה ַה ָ
ֹאׁשה וְ ָא ְמ ָרה ְּב ֶׁש ֶקטֹ" :לאֹ ,לא לְ כָ ְך ִה ְתּכַ ּוַנְ ִּתיָּ .פׁשּוט ֹלא ָהיָ ה לִ י
ּכֹופ ָפה ר ָ
ָּדנָ ה ְ
ִע ָּפרֹון יָ רֹק".

30

"וְ לָ ָּמה ֹלא ָׁש ַאלְ ְּת ִע ָּפרֹון ֵמ ֲח ֶב ְר ֵּתְך?"
"ר ִצ ִיתי לָ ֵתת לָ ּה ,וְ ִהיא ֹלא ָר ְצ ָתה
ּומלְ ְמלָ הָ :
יׁשה ,וְ סֹונְ יָ ה ִה ְס ִמ ָיקה ִ
ָּדנָ ה ֶה ְח ִר ָ
לָ ַק ַחת".
ּמֹורה ֵה ִבינָ הּ ,גַ ם ַהיְ לָ ִדים ַּבּכִ ָּתה ֵה ִבינּו.
ַה ָ
ּנֹותנִ יםָ ,צ ִריְך לָ ֵתתּ ,כָ ְך ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָרצֹון לָ ַק ַחת".
ּמֹורהּ" :כְ ֶׁש ְ
וְ ָאז ָא ְמ ָרה ַה ָ

ִאּתּור ֵמ ָידע
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ַה ְּתׁשּובֹות לִ ְׁש ֵאלֹות ִאּתּור ֵמ ָידע נִ ְמ ָצאֹות ַּב ֵּט ְק ְסטֻ .מ ָּתר לְ ַה ְע ִּתיק
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֵמ ַה ֵּט ְק ְסטַ ,ע ִ
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ֵ 1איזֶ ה ִע ָּפרֹון ָר ְצ ָתה ָּדנָ ה? לָ ָּמה ִהיא ָר ְצ ָתה ֶאת ַה ֶּצ ַבע ַהּזֶ ה?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

ֹלא-מּכֶ ֶרתְ ,מ ַאזְ ּכְ ִרים)
ֻ
(מּלָ ה
יאה ִ
ַח ָּס ֵמי ְק ִר ָ
יֹותר.
ׁשּובה ַהּנְ כֹונָ ה ְּב ֵ
ִּב ְׁש ֵאלֹות ַ 3-2ה ִּקיפּו ֶאת ָהאֹות ַה ְּמיַ ֶּצגֶ ת ֶאת ַה ְּת ָ
ׁשּורה ?31
יׁשה" ְּב ָ
"ה ְח ִר ָ
ָ 2מה ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה ֶ
אָׁ .ש ְת ָקה

ב .נֶ ֶע ְׂש ָתה ֵח ֶר ֶׁשתֹ ,לא ָׁש ְמ ָעה

יׁשה
גִ .ה ְר ִע ָ

ׁשּורה ?9
 3לְ ֵמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה "הּוא" ְּב ָ
א .לָ ִע ָּפרֹון

ג .לַ ֵּתרּוץ

ב .לָ ָאח

ִא ְרּגּון ֵמ ָידע
בֹודה:
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ְׁשלַ ֵּבי ָה ֲע ָ
אֹותם ְּב ַמ ְדּגֵ ׁש.
ׁשּובה ַּב ֵּט ְק ְסט ,וְ ַה ְדּגִ יׁשּו ָ
אִ .מ ְצאּו ֶאת ֶחלְ ֵקי ַה ְּת ָ
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
יחה ַע ִ
בּ .כִ ְתבּו ִמ ְׁש ַּפט ְּפ ִת ָ
יחה הּוא ִמ ְׁש ָּפט ַמכְ לִ ילַ .א ֲח ָריו נְ ָפ ֵרט ֶאת ַה ֻּדגְ ָמאֹות.
ִמ ְׁש ַּפט ַה ְּפ ִת ָ
(אל ַּת ְע ִּתיקּו ִמ ְׁש ָּפ ִטים ְׁשלֵ ִמים).
ׁשּובה ַּב ִּמּלִ ים ֶׁשּלָ כֶ םַ .
ג .נַ ְּסחּו ְּת ָ
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ַ 4ה ִּציגּו ָׁשלֹוׁש ְּתגּובֹות ֶׁשל סֹונְ יָ ה לְ ַב ָּק ָׁש ָתּה ֶׁשל ָּדנָ ה לְ ַה ְׁש ִאיל לָ ּה ִע ָּפרֹון יָ רֹק ּכְ ֵדי
ּיּורּה.
לִ ְצּב ַֹע ֶאת ֲעלֵ י ָה ֵעץ ְּב ִצ ָ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
גּובה ּולְ ַה ְדּגִ יׁש
ִׂשימּו ַ ,ה ְּתגּובֹות נִ ְמ ָצאֹות לְ א ֶֹרְך ַה ִּסּפּור ּכֻ ּלֹו .יֵ ׁש לִ ְמצֹא ּכָ ל ְּת ָ
אֹותּה.
ָ
ׁשּובה.
ַה ְק ִּפידּו לִ כְ ּתֹב ִמ ְׁש ָּפט ְמ ַסּכֵ ם ְּבסֹוף ַה ְּת ָ
ׁשּובה.
ִהּנֵ ה ַה ָּצ ָעה לִ ְת ָ
ּ
אש ֹו ָנה ֹ
תיהָ ׁשֶל ֹ
לו ׁש ּ ְתג ּו ֹ
ׁ ָש ֹ
ְ
אֵלֶהַ ּ )1( :ב ּפַעַם ִ
לַד ָנה
אָמרָ ה
סו ְניָה
הָר ׁ
סו ְניָה הָי ּו
בו ֶ
ָּ
ע ָנה ֹ
א ָּ
ׁשֶעָלֶיהָ ְל ַק ּ ֵבל ְר ׁש ּות ֵ
הַש ִניּ ָה טָ ֲ
מ ּה; (ַ ּ )2ב ּפַעַם ׁ ּ ְ
מ ִ
סו ְניָה ׁשֶעָלֶיהָ ְל ַק ּ ֵבל אֶת
ישית ֹ
ְר ׁש ּו ֹ
ֶא ּ ָ
ְ
הַש ִל ׁ ִ
אָחיהָ; (ַ ּ )3ב ּפַעַם ׁ ּ ְ
אָמרָ ה ׁש ִ
סו ְניָה
ְאָחיהָ הִ סְ ּ ִכימ ּו,
מ ּה ו ִ
ִ
תו ׁשֶל
פ ֹ
תר ִ
ת ֵּ
אֲבָ ל הִ יא ׁ ְ
מ ׁש ּבָעִ ּ ָ
הַתג ּובוֹת הֵן
לוֹש ּ ְ
דיּ .כָל ׁ ָש ׁ
רון ֹיו ֵ
ֶד ָנה ּ ִת ׁ ְש ּ ַ
מ ַּ
חָש ׁ ָשה ׁש ָ ּ
לָתת ְלדָ ָנה אֶת ָ
ֵ
תר ּוצִ ים ּ ְכדֵ י ֹלא
ֵּ
מה ׁ ֶש ּ ִב ּ ְק ׁ ָשה.

39 -

-

יח |
לֹומ ִדים לְ ַה ְצלִ ַ
ְ
|

עברה על החוק.
© כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצליח" .צילום דף זה הוא ֵ

יצד עֹונִ ים ַעל ְׁש ֵאלֹות?
ּכֵ ַ
ְמ ִׂשימֹות
הֹוראֹות ֶׁשּכָ אן.
לּ-פי ַה ָ
ּופ ֲעלּו ַע ִ
לִ ְפנֵ יכֶ ם ֵט ְק ְסט ָק ָצרִ .ק ְראּו אֹותֹוַ ,
ֹלא-מּכֶ ֶרת.
ֻ
ַ 1ס ְּמנּו ַקו ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ִמּלָ ה
ַ 2ס ְּמנּו ְׁשנֵ י ַקּוִים ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ְמ ַאזְ ּכֵ ר.
רּוׁשי ַה ִּמּלִ יםּ ,ולְ ִמי ִמ ְתּכַ ּוְנִ ים ַה ְּמ ַאזְ ּכְ ִרים.
(א ְפ ָׁשר ְּבזּוגֹות) ֶאת ֵּפ ֵ
ָּ 3ב ְררּו לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ֶ
ֲ 4ענּו ַעל ַה ְּשׁ ֵאלֹות ֶׁש ַא ֲח ֵרי ַה ֵּט ְק ְסט.
1
2
3
4

עֹוב ֶרת לִ ְחיֹות ַּבּיַ ָּב ָׁשהְּ .ת ִחּלָ ה
ּגּופּה ִמ ְׁש ַּתּנֶ ה ,וְ ִהיא ֶ
ּוב ֶה ְמ ֵׁשְך ָ
ַה ְּצ ַפ ְר ֵּד ַע ַחּיָ ה ַּב ַּמיִ םַ ,
ֹאׁשנִ ים ,וְ ֵהם ַחּיִ ים ַּב ַּמיִ ם .לְ ַאט-לְ ַאט ִמ ְת ַּפ ְּת ִחים לָ ֶהם
ּבֹוק ִעים ֵמ ַה ֵּב ִיצים ֶׁשּלָ ּה ר ָ
ְ
ֹאׁשן
ּומ ְת ַּפ ְּתחֹות ֵראֹות .לְ ַא ַחר ִׁש ָּשׁה ָׁשבּועֹות ָהר ָ
ּגַ ַּפיִ םַ ,הּזָ נָ ב ִמ ְת ַק ֵּצר וְ נֶ ֱעלָ םִ ,
קֹופץ לַ ּיַ ָּב ָׁשה.
הֹופְך לִ ְצ ַפ ְר ֵּד ַע ,וְ הּוא ְמנַ ֵּתר וְ ֵ
ֵ

ִאּתּור ֵמ ָידע
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ַה ְּתׁשּובֹות לִ ְׁש ֵאלֹות ִאּתּור ֵמ ָידע נִ ְמ ָצאֹות ַּב ֵּט ְק ְסטֻ .מ ָּתר לְ ַה ְע ִּתיק
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֵמ ַה ֵּט ְק ְסטַ ,ע ִ

ֹאׁשן לַ ְּצ ַפ ְר ֵּד ַע?
הֹופְך ָהר ָ
ָ 1מ ַתי ֵ
_________________________________________________________________________________________________
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ֹלא-מּכֶ ֶרתְ ,מ ַאזְ ּכְ ִרים)
ֻ
(מּלָ ה
יאה ִ
ַח ָּס ֵמי ְק ִר ָ
ּ 2כִ ְתבּו לְ ִמי ִמ ְתּכַ ּוְנִ ים ַה ְּמ ַאזְ ּכְ ִרים ֶׁשּכָ אן.
__________ _

(ׁשּורה _ __________ :)1
ָ
ּגּופּה
ָ

(ׁשּורה :)1
ָ
ִהיא

(ׁשּורה _ __________ :)2
ָ
ֶׁשּלָ ּה

(ׁשּורה _ __________ :)2
ָ
לָ ֶהם

(ׁשּורה __________ _:)4
ָ
הּוא

רּועים
ְׁש ֵאלֹות ִא ְרּגּון ֵמ ָידע ֶ -ר ֶצף ֵא ִ
רּועים ְּב ִסּפּור אֹו ְּב ֶק ַטע ֵמ ָידע.
לִ ְפ ָע ִמים ֲאנַ ְחנּו ִמ ְת ַּב ְּק ִׁשים לְ ָת ֵאר ֶאת ֶר ֶצף ָה ֵא ִ
ּדֹור ֶׁשת ֵמ ִא ָּתנּו לִ ְמצֹא ַּב ֵּט ְק ְסט ָמה ָק ָרה ַּב ַה ְת ָחלָ הָ ,מה ָק ָרה
ּגַ ם זֹאת ְׁש ֵאלַ ת ִא ְרּגּון ,וְ ִהיא ֶ
ּומה ִה ְת ַר ֵחׁש ַּבּסֹוף.
ָּב ֶא ְמ ַצעָ ,
ימה ֵמ ַהּסּוג ַהּזֶ ה?
ֵאיְך נַ ֲענֶ ה ַעל ְמ ִׂש ָ
ֻּדגְ ָמה:

ָּ I Iת ֲארּו ֶאת ְׁשלַ ֵּבי ַה ִה ְת ַּפ ְּתחּות ֶׁשל ַה ְּצ ַפ ְר ֵּד ַע.
ׁשּובה.
זֹאת ְׁש ֵאלַ ת ִא ְרּגּון ,לָ כֵ ן נְ ַס ֵּמן ַּב ֶּק ַטע ֶאת ַה ֲחלָ ִקים ֶׁשּיַ ְרּכִ יבּו ֶאת ַה ְּת ָ

עֹוב ֶרת לִ ְחיֹות ַּבּיַ ָּב ָׁשהְּ .ת ִחּלָ ה
ּגּופּה ִמ ְׁש ַּתּנֶ ה ,וְ ִהיא ֶ
ּוב ֶה ְמ ֵׁשְך ָ
ַה ְּצ ַפ ְר ֵּד ַע ַחּיָ ה ַּב ַּמיִ םַ ,
ֹאׁשנִ ים ,וְ ֵהם ַחּיִ ים ַּב ַּמיִ ם .לְ ַאט-לְ ַאט ִמ ְת ַּפ ְּת ִחים לָ ֶהם
ּבֹוק ִעים ֵמ ַה ֵּב ִיצים ֶׁשּלָ ּה ר ָ
ְ
הֹופְך
ֹאׁשן ֵ
ּומ ְת ַּפ ְּתחֹות ֵראֹות .לְ ַא ַחר ִׁש ָּשׁה ָׁשבּועֹות ָהר ָ
ּגַ ַּפיִ םַ ,הּזָ נָ ב ִמ ְת ַק ֵּצר וְ נֶ ֱעלָ םִ ,
קֹופץ לַ ּיַ ָּב ָׁשה.
לִ ְצ ַפ ְר ֵּד ַע ,וְ הּוא ְמנַ ֵּתר וְ ֵ
ׁשּובה.
ַקּיָ מֹות ְׁש ֵּתי ְּד ָרכִ ים לִ כְ ּתֹב ֶאת ַה ְּת ָ
ֶּד ֶרְך (ּ :)1כְ ִפי ֶׁשּלָ ַמ ְדנּו ַעד ּכֹה ,נִ כְ ּתֹב ִמ ְׁש ָּפט ַמכְ לִ ילּ ,ונְ ָפ ֵרט ֶאת ַה ִה ְת ַּפ ְּתחּות ֶׁשל ַה ְּצ ַפ ְר ֵּד ַע
ְּב ֶעזְ ַרת ִמ ְסּפּור.
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ׁשּובה:
ְּת ָ
ּ
הָרֹאש ִנים ּב ֹו ְקעִ ים ֵ
מ ֵּ
ָׁ
אֵלֶה)1( :
הַביצִ ים וְחַ יִּים
דֵעַ הֵם
ׁ ְשלַ ּ ֵבי הַהִ ְת ּ ַפ ּ ְתח ּות ׁשֶל הַ ְ ּצפַ ְר ּ
חות רֵ ֹ
מ ְת ּ ַפ ּ ְת ֹ
מ ְת ַק ּצֵר ְו ֶנעֱלָםּ ,ו ִ
מפַ ּ ְת ִחים ּ ַג ּ ַפיִםְ ,ז ָנבָ ם ִ
הָרֹאש ִנים ְ
ּ ַב ּ ַ
ָׁ
אות,
מיִם)2( ,
דֵעַ ו ֹ
הָרֹאשן ֹ
ָׁ
וְ)3(-
ְעובֵ ר ִל ְח ֹיות ּ ַביּ ּ ַָב ׁ ָשה.
הופֵ ך ְ ִלצְ פַ ְר ּ

ֶּד ֶרְך ( :)2נִ ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ִמּלִ ים ַה ְּמ ַק ְּשׁרֹות ֵּבין ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטיםֵ .אּלֶ ה ֵהן ִמּלֹות ִקּשּׁור.
ִהּנֵ ה ּכַ ָּמה ִמּלֹות ִקּשּׁור ַה ְּמ ַסּיְ עֹות ַּב ֲה ָבנַ ת ָה ֶר ֶצףַּ :ב ַה ְת ָחלָ הַּ ,ב ֶה ְמ ֵׁשְך ,לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ,לְ ַבּסֹוף.
אׁשיתֵׁ ,שנִ ית ,לְ ַבּסֹוף.
ֶא ְפ ָׁשר ּגַ ם לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ִמּלִ ים ּכָ ֵאּלֶ הֵ :ר ִ
ּסּוחִ ,ה ָּמנְ עּו ֵמ ַה ִּשּׁמּוׁש ַּב ִּמּלָ ה "וְ ָאז".
ִׂשימּו ּ ,כְ ֵדי לְ ַׁש ֵּפר ֶאת ַהּנִ ַ
ׁשּובה.
ִהּנֵ ה ַה ָּצ ָעה לִ ְת ָ
הָרֹאש ִנים ּב ֹו ְקעִ ים ֵ
תחַת ּ ְב ּ ָ
דֵעַ ִ
מ ֵּ
ָׁ
מ ְת ּ ַפ ּ ַ
הַביצִ ים וְחַ יִּים
כַמה ׁ ְשלַ ּ ִביםְ ּ .ת ִח ּלָה
הַ ְ ּצפַ ְר ּ
מ ְת ּ ַפ ּ ְת ֹ
מיִםְ .לאַחַ ר ִ
ּ ַב ּ ַ
מ ְת ַק ּצֵר ְו ֶנעֱלָםּ ,ו ִ
מפַ ּ ְת ִחים ּ ַג ּ ַפיִםְ ,ז ָנבָ ם ִ
הָרֹאש ִנים ְ
ָׁ
מ ּכֵן
חות
הָרֹאשן ֹ
רֵ ֹ
ָׁ
דֵעַ .
אותְ .לבַ ּסוֹף
הופֵ ך ְ ִלצְ פַ ְר ּ

רּועים
ִסּכּוםְׁ :ש ֵאלֹות ִא ְרּגּון ֵמ ָידע – ֶר ֶצף ֵא ִ

ֶּד ֶרְך 1
יבת ִמ ְׁש ַּפט ַמכְ לִ יל
ּ .1כְ ִת ַ
ֵּ .2פרּוט

ֶּד ֶרְך 2
ִׁשּמּוׁש ְּב ִמּלֹות ִקּשּׁור (לְ ַא ַחר ִמּכֵ ןַּ ,בּסֹוף,
אשׁיתֵ ,שׁנִ ית ,לְ ַבּסֹוף)...
ֵר ִ
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ְמ ִׂשימֹות
הֹוראֹות ֶׁשּכָ אן.
לּ-פי ַה ָ
ּופ ֲעלּו ַע ִ
ִק ְראּו ֶאת ַה ֵּט ְק ְסט ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ םַ ,
ֹלא-מּכֶ ֶרת.
ֻ
ַ 1ס ְּמנּו ַקו ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ִמּלָ ה
ַ 2ס ְּמנּו ְׁשנֵ י ַקּוִים ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ְמ ַאזְ ּכֵ ר.
רּוׁשי ַה ִּמּלִ יםּ ,ולְ ִמי ִמ ְתּכַ ּוְנִ ים ַה ְּמ ַאזְ ּכְ ִרים.
(א ְפ ָׁשר ְּבזּוגֹות) ֶאת ֵּפ ֵ
ָּ 3ב ְררּו לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ֶ
ֲ 4ענּו ַעל ַה ְּשׁ ֵאלֹות ֶׁש ַא ֲח ֵרי ַה ֵּט ְק ְסט.

ִּפיזָ ה – ַה ִּמגְ ָּדל ַהּנָ טּוי
"מ ָּסע ַא ֵחר"ּ ,גִ ּלָ יֹון  ,154יּולִ י )2004
(מ ֻע ָּבד ִמּתֹוְך ַ
ְ

1

חּודי ַעד ּכְ ֵדי
ּנֹוטה ַעל ִצּדֹוַ .ה ִּמ ְבנֶ ה יִ ִ
יטלְ יָ ה הּוא ִמ ְבנֶ ה ַמ ְר ִהיב ַה ֶ
"ּפיזָ ה" ֲא ֶׁשר ְּב ִא ַ
ִ
צּומים:
ּכָ ְך ֶׁשהּוא נֶ ְח ָׁשב לְ ֶא ָחד ִמ ִּשׁ ְב ַעת ִּפלְ ֵאי ָהעֹולָ ם ַה ֲח ָד ִׁשיםְ .מ ַמ ֵּדי ַה ִּמגְ ָּדל ֲע ִ
ּובתֹוכֹו ַ 294מ ְד ֵרגֹות.
ּגָ ְבהֹו נִ ָּשׂא לַ ֶ 56-מ ֶטרִ ,מ ְׁש ָקלֹו  14,473טֹונֹותְ ,
נֹוטה ַעל ִצּדֹו?
קֹורה ֶׁש ִּמגְ ָּדל ֶ
ֵאיְך ֶ

5

10

15

ָה ַא ְד ִריכָ ל ּבֹונָ אנֹו ִּפיזָ אנֹו ֵה ֵחל ַּב ְּמלָ אכָ ה ִּב ְׁשנַ ת ַ .1173מ ְּט ָרתֹו ָהיְ ָתה לִ ְבנֹות
ּומ ְר ִׁשים ֶׁשּיַ ְבלִ יט ֶאת ָה ִעיר ַה ְּמ ַׂשגְ ֶׂשגֶ ת ִּפיזָ הִּ .פיזָ אנֹו ֹלא
ִמגְ ַּדל ַּפ ֲעמֹונִ ים יָ ָׁשר ַ
יהִ ,היא ֲא ָד ָמה ַרּכָ ה ְמאֹודּ ,ולְ ַא ַחר ֶׁשּנִ ְבנּו
ִה ְת ַח ֵּשׁב ָּב ֻע ְב ָּדה ֶׁש ָה ֲא ָד ָמה ֶׁש ָּבנָ ה ָעלֶ ָ
נֹוטה ְּב ִמ ְק ָצת לְ ִצּדֹו ַה ְּצפֹונִ יְּ .ב ַמ ֲא ָמ ִצים ּגְ דֹולִ ים
ָׁשלֹוׁש קֹומֹותִ ,ה ְת ָּב ֵרר ֶׁש ַה ִּמגְ ָּדל ֶ
ֵה ֵחּלּו לְ נַ ּסֹות לְ יַ ֵּשׁר ֶאת ַה ִּמגְ ָּדלַ .אְך ִּב ְמקֹום לְ יַ ְּשׁרֹו ,הּוא ֵה ֵחל לִ יצֹר זָ וִ ית ּגְ דֹולָ ה
יֹותר לַ ּכִ ּוּון ַה ֵּשׁנִ י .לְ ַבּסֹוףִּ ,ב ְׁשנַ ת ֻ 1350ה ְׁשלְ ָמה ְמלֶ אכֶ ת ַה ְּבנִ ּיָ ה ,וְ ַה ִּמגְ ָּדל ֲע ַדיִ ן
ֵ
נֹוטה ַעל ִצּדֹו.
ֶ
אׁשיתַּ ,ב ֵּמ ָאה ַה 19-נֶ ֱע ַרְך ְּפרֹויֵ ְקט ְּבנִ ּיָ ה ָח ָדׁש
ַה ְּב ָעיָ ה ֻה ְח ְמ ָרה ִמּכַ ָּמה ִסּבֹותֵ :ר ִ
ּכֹוׁשלִ ים לְ ַמּלֵ א ֶאת
ָסמּוְך לְ ִּפיזָ הֶׁ ,ש ִה ְׁש ִּפ ַיע ַעל יַ ִּציבּותֹוֵׁ .שנִ ית ,נֶ ֶע ְרכּו נִ ְּסיֹונֹות ְ
יְ סֹודֹות ַה ִּמ ְבנֶ ה ְּב ֶמלֶ ט .לְ ַבּסֹוףֵ ,מאֹות ַאלְ ֵפי ַּתּיָ ִרים ֶׁש ִּט ְּפסּו ַעל ַה ִּמגְ ָּדל ִה ְׁש ִּפיעּו
ַעל ֶק ֶצב ַה ְּשׁ ִק ָיעה ֶׁשל ַה ִּבנְ יָ ן.
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ּפּוצים ְּב ִע ְקבֹות ַה ַּמ ָּצב
אׁשי ָה ִעיר ֶה ְחלִ יטּו לִ ְסּגֹר ֶאת ַה ִּמגְ ָּדל לִ ְמ ַב ְּק ִרים לְ צ ֶֹרְך ִׁש ִ
ָר ֵ
ּוב ַמ ֲהלָ כֹו ֻהּנְ חּו
ּשּפּוץ ַהּגָ דֹול נֶ ֱע ַרְך ָׁ 12שנָ הְ ,
מֹוטטּותַ .ה ִ ׁ
ֶה ָחמּור וְ ַה ֲח ָׁשׁש ֵמ ִה ְת ְ
 600טֹונֹות ֶׁשל ִמ ְׁשקֹולֹות-נֶ גֶ דַ .ה ִּשּׁנּויִ ים ַּב ִּמגְ ָּדל ָעזְ רּו לְ יַ ֵּצב אֹותֹו ,וְ כָ ֵעת זָ וִ ית
יֹותר ִמּלִ ְפנֵ י ַה ִּשּׁפּוץ ָה ָר ָחב.
נְ ִטּיָ תֹו ְק ַטּנָ ה ֵ
20

ימן ֶהּכֵ ר זֶ ה ,הּוא ֶא ָחד ֵמ ַה ִּמ ְבנִ ים
ּובזְ כּות ִס ַ
נֹוטה ַעל ִצּדֹוִ ,
ּכַ ּיֹום ַה ִּמגְ ָּדל ֲע ַדיִ ן ֶ
ַה ְּמ ֻפ ְר ָס ִמים ָּבעֹולָ ם.

ִאּתּור ֵמ ָידע
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ַה ְּתׁשּובֹות לִ ְׁש ֵאלֹות ִאּתּור ֵמ ָידע נִ ְמ ָצאֹות ַּב ֵּט ְק ְסטֻ .מ ָּתר לְ ַה ְע ִּתיק
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֵמ ַה ֵּט ְק ְסטַ ,ע ִ

ָ 1מה ָהיְ ָתה ַמ ְּט ָרתֹו ֶׁשל ָה ַא ְד ִריכָ ל ּבֹונָ אנֹו ִּפיזָ אנֹו?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

אׁשי ָה ִעיר לִ ְסּגֹר ֶאת ַה ִּמגְ ָּדל לִ ְמ ַב ְּק ִרים?
ּדּוע ֶה ְחלִ יטּו ָר ֵ
ַ 2מ ַ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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ִא ְרּגּון ֵמ ָידע
בֹודה:
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ְׁשלַ ֵּבי ָה ֲע ָ
אֹותם ְּב ַמ ְדּגֵ ׁש.
ׁשּובה ַּב ֵּט ְק ְסט ,וְ ַה ְדּגִ יׁשּו ָ
אִ .מ ְצאּו ֶאת ֶחלְ ֵקי ַה ְּת ָ
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
יחה ַע ִ
בּ .כִ ְתבּו ִמ ְׁש ַּפט ְּפ ִת ָ
יחה הּוא ִמ ְׁש ָּפט ַמכְ לִ ילַ .א ֲח ָריו נְ ָפ ֵרט ֶאת ַה ֻּדגְ ָמאֹות.
ִמ ְׁש ַּפט ַה ְּפ ִת ָ
(אל ַּת ְע ִּתיקּו ִמ ְׁש ָּפ ִטים ְׁשלֵ ִמים).
ׁשּובה ַּב ִּמּלִ ים ֶׁשּלָ כֶ םַ .
ג .נַ ְּסחּו ְּת ָ

נֹוטה ַעל ִצּדֹו?
קֹורה ֶׁש ִּמגְ ָּדל ֶ
יעה ַה ְּשׁ ֵאלָ הֵ :איְך ֶ
מֹופ ָ
ׁשּורה ַּ 4ב ֵּט ְק ְסט ִ
ְּ 3ב ָ
ֲענּו ַעל ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
ׁשּוב ְתכֶ ם ֵה ָעזְ רּו ַּב ִּמּלִ יםַּ :ב ַה ְת ָחלָ הַּ ,ב ֶה ְמ ֵׁשְך ,לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ,לְ ַבּסֹוף.
ִּב ְת ַ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ַ 4צּיְ נּו ָׁשלֹוׁש ִסּבֹות לְ ַה ְח ָמ ַרת ַה ְּב ָעיָ ה.
יחהֶׁ ,שהּוא ִמ ְׁש ָּפט ַמכְ לִ יל ,וְ ַא ַחרּ-כָ ְך לְ ָפ ֵרט ֶאת
(זִ כְ רּוֲ ,עלֵ יכֶ ם לִ כְ ּתֹב ִמ ְׁש ַּפט ְּפ ִת ָ
ַה ִּסּבֹות).
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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ֹלא-מּכֶ ֶרתְ ,מ ַאזְ ּכְ ִרים)
ֻ
(מּלָ ה
יאה ִ
ַח ָּס ֵמי ְק ִר ָ
יֹותר.
ׁשּובה ַהּנְ כֹונָ ה ְּב ֵ
ִּב ְׁש ֵאלֹות ַ 7-5ה ִּקיפּו ֶאת ָהאֹות ַה ְּמיַ ֶּצגֶ ת ֶאת ַה ְּת ָ
ּכֹות ֶרת)?
(מּתֹוְך ַה ֶ
 5לְ ָמה ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה "נָ טּוי" ִ
בֹוּה
אּ .גָ ַ
6

עֹומד ַעל ִצּדֹו
ּפּועֵ ,
עֹומד ְּב ִׁש ַ
ֵ
ב.

(ׁשּורה ?)13
ָ
לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה "יַ ִּציבּותֹו"
א .לַ ִּמגְ ָּדל

ג .לַ ְּפרֹויֵ קט

ב .לַ ְּב ָעיָ ה

(ׁשּורה ?)20
ָ
ימן ֶהּכֵ ר"
"ס ַ
ַ 7מהּו ִ
אַ .ה ֵּשׁם ֶׁשּלֹו

ימן זִ הּוי
גִ .ס ַ

בְ .מ ֻפ ְר ָסם
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לֹומ ִדים לְ ַה ְצלִ ַ
ְ
|

ְמ ִׂשימֹות
הֹוראֹות ֶׁשּכָ אן.
לּ-פי ַה ָ
ּופ ֲעלּו ַע ִ
ִק ְראּו ֶאת ַה ֵּט ְק ְסט ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ םַ ,
ֹלא-מּכֶ ֶרת.
ֻ
ַ 1ס ְּמנּו ַקו ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ִמּלָ ה
ַ 2ס ְּמנּו ְׁשנֵ י ַקּוִים ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ְמ ַאזְ ּכֵ ר.
רּוׁשי ַה ִּמּלִ יםּ ,ולְ ִמי ִמ ְתּכַ ּוְנִ ים ַה ְּמ ַאזְ ּכְ ִרים.
(א ְפ ָׁשר ְּבזּוגֹות) ֶאת ֵּפ ֵ
ָּ 3ב ְררּו לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ֶ
ֲ 4ענּו ַעל ַה ְּשׁ ֵאלֹות ֶׁש ַא ֲח ֵרי ַה ֵּט ְק ְסט.

יבה?
ָמה לַ ֲעׂשֹות ּכְ ֵדי לִ ְׁשמֹר ַעל ַה ְּס ִב ָ
"עינַ יִ ם"ּ ,גִ ּלָ יֹון ִ ,96מ ְחזּור)
(מ ֻע ָּבד ִמּתֹוְך ֵ
ְ

1

ַקּיָ מֹות ְּד ָרכִ ים ׁשֹונֹות לִ ְׁש ִמ ָירה ַעל ַה ְּס ִב ָיבה ,וְ כָ ל ֶא ָחד וְ ַא ַחת יְ כֹולִ יםֲ ,א ִפּלּו
יְ לָ ִדים! ַּב ָּשׁלָ ב ָה ִראׁשֹון ָעלֵ ינּו לְ ַה ְפ ִחית ַּב ְּצ ִריכָ הַּ ,ב ְּקנִ ּיָ ה אֹו ַּב ִּשּׁמּוׁש ְּב ַמ ְׁש ַא ִּבים.
מּוצ ִרים .לְ ַבּסֹוף ָעלֵ ינּו לִ ְׁשמֹר
ַּב ָּשׁלָ ב ַה ֵּשׁנִ י ָעלֵ ינּו לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל לְ ַב ֵּצ ַע ִׁשּמּוׁש חֹוזֵ ר ְּב ָ
ַעל ּכְ לָ לֵ י ַה ִּמ ְחזּור.

5

לֹומר ָעלֵ ינּו לְ נַ ּסֹות לִ ְקנֹות ָּפחֹות
ַּב ָּשׁלָ ב ָה ִראׁשֹון ָעלֵ ינּו לְ ַה ְפ ִחית ַּב ְּצ ִריכָ ה ֶׁשּלָ נּוּ .כְ ַ
נֹוסף
ּמּוצר ַהּזֶ ה?" ָ
קּוקים לַ ָ
"ה ִאם ֲאנַ ְחנּו ֶּב ֱא ֶמת זְ ִ
מּוצ ִרים וְ לִ ְׁשאֹל ֶאת ַע ְצ ֵמנּוַ :
ָ
מּוצ ִרים ְּב ָפחֹות ַׂש ִּקּיֹות אֹו לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש
ַעל ּכָ ְךֶ ,א ְפ ָׁשר לַ ֲעׂשֹות ַמ ֲא ָמץ וְ לִ ְקנֹות ָ
בּ-פ ֲע ִמּיֹות.
ְּב ַׂש ִּקּיֹות ַּבד ַר ַ

10

15

ּוב ַמ ְׁש ַא ִּביםֲ .ח ִׁש ָיבה
ׁשּורה ּגַ ם ְּב ִׁשּמּוׁש ֻמ ְׂשּכָ ל ְּב ֶאנֶ ְרּגְ יָ ה ְ
ַה ְפ ָח ַתת ַה ְּצ ִריכָ ה ְק ָ
ֶח ְסכֹונִ ית ִּתגְ רֹם לָ נּו לִ ְׁשמֹר ַעל ַה ְּס ִב ָיבה .לְ ָמ ָׁשלֶ ,א ְפ ָׁשר לַ ְחׁשֹב ַעל ַר ֲעיֹונֹות ֶׁשל
יפת ַהּכֵ לִ ים
ִח ָּסכֹון ְּב ַמיִ םִׁ :שּמּוׁש ְּב ַח ְסכָ ִמיםְ ,סגִ ַירת ַה ֶּב ֶרז ֵמ ֵעת לְ ֵעת ִּבזְ ַמן ְׁש ִט ַ
אֹו לְ ַה ִּציב ְּדלִ י ְּב ִמ ְקלַ ַחת לִ ְׁש ִמ ַירת ַה ַּמיִ ם ַעד ֶׁש ֵהם ִמ ְת ַח ְּמ ִמים ,וְ לִ ְפנֵ י ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
נִ כְ נָ ִסים לְ ִה ְת ַקּלֵ ַחַּ .ב ַּמיִ ם ֶׁש ָח ַסכְ נּו ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְׁשקֹות ֶאת ָה ֲע ִצ ִיצים ,לְ ָמ ָׁשלִ .ח ָּסכֹון
נֹוסף הּוא ִח ָּסכֹון ְּב ֶאנֶ ְרּגְ יַ ת ַח ְׁש ַמלַּ .ד ֲאגּו לִ ְסּגֹר ֶאת ַמכְ ִׁש ֵירי ַה ַח ְׁש ַמל ַּב ַּביִ ת
ָ
ּכְ ֶׁש ַא ֶּתם ֹלא ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ָּב ֶהם ,וְ ַה ְת ִקינּו נּורֹות ֶח ְסכֹונִ ּיֹות.
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זֹור ִקים ַמ ֶּשׁהּוָ ,עלֵ ינּו לַ ְחׁשֹב ִאם
ַּב ָּשׁלָ ב ַה ָּבא ָעלֵ ינּו לְ ַב ֵּצ ַע ִׁשּמּוׁש חֹוזֵ ר .לִ ְפנֵ י ֶׁש ָאנּו ְ
טֹובה לְ ִׁשּמּוׁש חֹוזֵ ר .לְ ַא ַחר ֶׁש ָא ַרזְ נּו
ֶא ְפ ָׁשר לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו ׁשּובַׂ .ש ִּקּיֹות ֵהן ֻּדגְ ָמה ָ
אֹותּה ַה ַּשׂ ִּקית לְ ַפח ַהּזֶ ֶבל אֹו ּכְ ֵדי לֶ ֱאסֹף ֶאת
יְ ָרקֹות ְּב ַׂש ִּקּיֹות ,נּוכַ ל לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ָ
ַה ְּצ ָרכִ ים ֶׁשל ַהּכֶ לֶ בּ .גַ ם ִּבנְ יָ ר ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעׂשֹות ִׁשּמּוׁש חֹוזֵ ר ַעל-יְ ֵדי ּכְ ִת ָיבה ִּב ְׁשנֵ י
ּבּוקי ַה ְּפלַ ְס ִטיק.
ּדֹומה ִח ְׁשבּו ַעל ִׁשּמּוׁש חֹוזֵ ר ְּב ַב ְק ֵ
צּורה ָ
ִצ ֵּדי ַה ַּדףְּ .ב ָ
יׁשי נַ ְחׁשֹב ַעל ִמ ְחזּורּ .כַ ּיֹום ִּב ְמקֹומֹות ֶמ ְרּכָ זִ ּיִ ים ַר ִּבים ַקּיָ ִמים ְמכָ לִ ים
ַּב ָּשׁלָ ב ַה ְּשׁלִ ִ
ּגְ דֹולִ ים לְ ִמ ְחזּור ֳח ָמ ִרים ׁשֹונִ יםּ .כְ ֵדי לִ זְ רֹק ְּב ַקּלּות ּכָ ל סּוג ַא ְׁש ָּפה לַ ְּמכָ ל ַהּנָ כֹון,
ִׂשימּו ַּב ַּביִ ת ּכַ ָּמה ַּפ ִחים לְ ִפי סּוג ַה ְּפסֹלֶ תַּ :פח לִ ְפלַ ְס ִטיקַּ ,פח לִ נְ יָ רֹות ּולְ ַק ְרטֹונִ ים,
אֹורּגָ נִ י.
נֹוסף ַעל ּכָ ְךֶ ,א ְפ ָׁשר לְ ַמ ְחזֵ ר זֶ ֶבל ְ
ּופח לְ סֹולְ לֹותָ .
ּבּוקי זְ כּוכִ ית ַ
ַּפח לְ ַב ְק ֵ
אֹורּגָ נִ י הּוא ְּפסֹלֶ ת ָהאֹכֶ ל ֶׁשּלָ נּו ְ(קלִ ּפֹות ֶׁשל ֵּפרֹות וִ ָירקֹות ,לְ ָמ ָׁשל) ,וְ ֶא ְפ ָׁשר
זֶ ֶבל ְ
ּפֹוסט .לְ ַבּסֹוףַ ,הּיְ ִצ ָיר ִתּיִ ים
קֹומ ְ
אֹורּגָ נִ י ּולְ ָהכִ ין ְ
לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּב ַּפח ַה ְּמי ָֹעד לְ זֶ ֶבל ְ
ִמ ֵּבינֵ יכֶ ם יּוכְ לּו לְ ַמ ְחזֵ ר ּולְ ָהכִ ין יְ ִצירֹות ָא ָּמנּות ִמ ְּד ָב ִרים ֶׁש ִה ְתּכַ ּוַנְ ֶּתם לִ זְ רֹק לַ ַּפח.

ִאּתּור ֵמ ָידע
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ַה ְּתׁשּובֹות לִ ְׁש ֵאלֹות ִאּתּור ֵמ ָידע נִ ְמ ָצאֹות ַּב ֵּט ְק ְסטֻ .מ ָּתר לְ ַה ְע ִּתיק
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֵמ ַה ֵּט ְק ְסטַ ,ע ִ

יבה?
ַ 1מהּו ַה ָּשׁלָ ב ָה ִראׁשֹון ַּב ְּשׁ ִמ ָירה ַעל ַה ְּס ִב ָ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
יבה?
ַ 2מהּו ַה ָּשׁלָ ב ַה ֵּשׁנִ י ַּב ְּשׁ ִמ ָירה ַעל ַה ְּס ִב ָ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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אֹורּגָ נִ י?
ַ 3מהּו זֶ ֶבל ְ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ֹלא-מּכֶ ֶרתְ ,מ ַאזְ ּכְ ִרים)
ֻ
(מּלָ ה
יאה ִ
ַח ָּס ֵמי ְק ִר ָ
יֹותר.
ׁשּובה ַהּנְ כֹונָ ה ְּב ֵ
ִּב ְׁש ֵאלֹות ַ 8-4ה ִּקיפּו ֶאת ָהאֹות ַה ְּמיַ ֶּצגֶ ת ֶאת ַה ְּת ָ
(ׁשּורה ?)2
ָ
ָ 4מה ֵּפרּוׁש ַה ֵּצרּוף "לְ ַה ְפ ִחית ַּב ְּצ ִריכָ ה"
(ק ְראּו ֶאת ֶה ְמ ֵׁשְך ַהּש ָּׁורה ּכְ ֵדי לְ ַה ְר ִחיב ֶאת ֲה ָבנָ ְתכֶ ם).
ִ
יֹותר
א .לִ ְקנֹות ֵ

ג .לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ַׂש ִּקּיֹות ַּבד

ב .לִ ְקנֹות ָּפחֹות

(ׁשּורה ?)9
ָ
"צ ִריכָ ה"
ָ 5מה ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה ְ
(ק ְראּו ֶאת ֶה ְמ ֵׁשְך ַהּש ָּׁורה ּכְ ֵדי לְ ַה ְר ִחיב ֶאת ֲה ָבנָ ְתכֶ ם).
ִ
מּוצ ִרים
אִ .מ ְחזּור ָ

מּוצ ִרים ֶׁש ְּצ ִריכִ ים
ָ
ב.

מּוצ ִרים
גְ .קנִ ּיַ ת ָ

(ׁשּורה ?)9
ָ
"ׁשּמּוׁש ֻמ ְׂשּכָ ל"
ָ 6מה ֵּפרּוׁש ַה ֵּצרּוף ִ
יבה
אִׁ .שּמּוׁש ַּב ֲח ִׁש ָ

בִׁ .שּמּוׁש ַח ְׁש ַמּלִ י

יבה
גִׁ .שּמּוׁש ְּב ֶא ְמ ָצ ֵעי ְס ִב ָ

(ׁשּורה ?)12
ָ
"ׁש ֵהם"
 7לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה ֶ
א .לַ ְּמ ַקּלַ ַחת

ג .לַ ַח ְׁש ַמל

ב .לַ ַּמיִ ם

(ׁשּורה ?)15
ָ
"ּב ֶהם"
 8לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה ָ
א .לְ ֶאנֶ ְרּגְ יַ ת ַה ַח ְׁש ַמל

ב .לַ ְּמ ַקּלַ ַחת
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ִא ְרּגּון ֵמ ָידע
בֹודה:
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ְׁשלַ ֵּבי ָה ֲע ָ
אֹותם ְּב ַמ ְדּגֵ ׁש.
ׁשּובה ַּב ֵּט ְק ְסט ,וְ ַה ְדּגִ יׁשּו ָ
אִ .מ ְצאּו ֶאת ֶחלְ ֵקי ַה ְּת ָ
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
יחה ַע ִ
בּ .כִ ְתבּו ִמ ְׁש ַּפט ְּפ ִת ָ
יחה הּוא ִמ ְׁש ָּפט ַמכְ לִ ילַ .א ֲח ָריו נְ ָפ ֵרט ֶאת ַה ֻּדגְ ָמאֹות.
ִמ ְׁש ַּפט ַה ְּפ ִת ָ
(אל ַּת ְע ִּתיקּו ִמ ְׁש ָּפ ִטים ְׁשלֵ ִמים).
ׁשּובה ַּב ִּמּלִ ים ֶׁשּלָ כֶ םַ .
ג .נַ ְּסחּו ְּת ָ

יבה.
עּותם נִ ְׁשמֹר ַעל ַה ְּס ִב ָ
לֹוׁשת ַה ְּשׁלַ ִּבים ֶׁש ְּב ֶא ְמ ָצ ָ
ַ 9ה ִּציגּו ֶאת ְׁש ֶ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ּוב ַמ ְׁש ַא ִּבים ִמּתֹוְך ַה ֵּט ְק ְסט.
ַ 10צּיְ נּו ְׁש ֵּתי ֻּדגְ ָמאֹות לְ ִׁשּמּוׁש ֻמ ְׂשּכָ ל ְּב ֶאנֶ ְרּגְ יָ ה ְ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ּוב ַמ ְׁש ַא ִּבים.
(ׁש ֵאינָ ּה ִמּתֹוְך ַה ֵּט ְק ְסט) לְ ִׁשּמּוׁש ֻמ ְׂשּכָ ל ְּב ֶאנֶ ְרּגְ יָ ה ְ
ּ 11כִ ְתבּו ֻּדגְ ָמה ֶ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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ֵט ְק ְסט ֵמ ָיד ִעיִ ,עּיּונִ י
ּקֹור ִאים.
ֵט ְק ְסט ֵמ ָיד ִעי הּוא ֵט ְק ְסט ֶׁש ַּמ ְּט ָרתֹו לְ ַה ֲע ִביר ֵמ ָידע לַ ְ

ִמ ְבנֵ ה ַה ֵּט ְק ְסט ַה ֵּמ ָיד ִעי
יחְּ ,ב ָעיָ הֶ ,ר ֶצף ִענְ יָ נִ יםִּ ,פ ְתרֹון
ּכַ ּזָ כּור ,לְ כָ ל ִסּפּור יֵ ׁש ַּת ְבנִ ית ַה ְּמ ַחּלֶ ֶקת אֹותֹו לַ ֲחלָ ִקיםָּ :פ ִת ַ
קֹור ִאים ְּב ֶר ֶצף.
וְ ִסּיּום .לָ כֵ ן ֶאת ַה ִּסּפּור ְ
ּנֹוׂשא
נֹוׂשא ַה ָּקׁשּור לַ ֵ
קֹותּ-פ ָסקֹות .לְ כָ ל ִּפ ְס ָקה יֵ ׁש ֵ
ְ
לְ ֻע ַּמת זֹאת ֵט ְק ְסט ֵמ ָיד ִעי ָּבנּוי ְּפ ָס
אׁשי ֶׁשל ַה ֵּט ְק ְסט.
ָה ָר ִ
יֵ ׁש ּכַ ָּמה ְּד ָרכִ ים לְ זִ הּוי ְּפ ָסקֹות.
ֶּד ֶרְך אַ :הּסֹוף ֶׁשל ַהּש ָּׁורה ָה ַא ֲחרֹונָ ה ַּב ִּפ ְס ָקה הּוא ֵריק ִמ ִּמּלִ ים.
ֶּד ֶרְך בֵּ :בין ִּפ ְס ָקה לְ ִפ ְס ָקה יֵ ׁש ֶרוַ ח.
צּורה
לֹומר ַהּש ָּׁורה ָה ִראׁשֹונָ ה ַּב ִּפ ְס ָקה ֵאינֶ ּנָ ּה ַמ ְת ִחילָ ה ְּב ָ
יחּ ,כְ ַ
ֶּד ֶרְך גּ :כָ ל ָּפ ְס ָקה ַמ ְת ִחילָ ה ְּבזִ ַ
ימהְׂ ,שמאֹלָ ה.
ְמיֻ ֶּשׁ ֶרת לְ ַצד יָ ִמיןֶ ,אּלָ א "נִ ְד ֶח ֶפת" ְק ָצת ְּפנִ ָ
ֶּד ֶרְך א

בּוצת ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים ֶׁשּיֵ ׁש לָ ֶהם ְׁש ֵּתי צּורֹות ַחּיִ יםַ .ה ִּמּלָ ה
ּדּו-חּיִ ים ֵהם ְק ַ
ַ
ּדּו-חּיִ ים ְמ ֻא ְפיָ נִ ים ְּבכָ ְך
"ּדּו-חּיִ ים"ַ .ה ַ
ַ
ּומּכָ אן ַה ִּבּטּוי
"ׁש ַּתיִ ם"ִ ,
רּוׁשּה ְ
"ּדּו" ֵּפ ָ
רּותם ֵהם ְמ ֻסּגָ לִ ים לְ ִה ְת ַקּיֵ ם ּגַ ם ִמחּוץ
ּוב ַבגְ ָ
ירּותם ֵהם ַחּיִ ים ַּב ַּמיִ םְ ,
ֶׁש ִּב ְצ ִע ָ
רווח עד סוף השורה
דּו-חּיִ ים ִהיא ַה ְּצ ַפ ְר ֵּד ַע.
לַ ַּמיִ םֻּ .דגְ ָמה לְ ַ

ָּפ ְס ָקה

ּדּו-חּיִ יםְׁ :שנֵ י ִמינִ ים ִמ ִּס ְד ַרת ַּב ֲעלֵ י
ַ
ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ַקּיָ ִמים ִׁש ָּשׁה ִמינִ ים ֶׁשל
זָ נָ ב וְ ַא ְר ָּב ָעה ִמינִ ים ִמ ִּס ְד ַרת ַח ְס ֵרי ַהּזָ נָ ב .יֵ ׁש ְמ ַעט סּוגִ ים ֶׁשל ִמינִ יםִ ,מּכֵ יוָ ן
ּוב ָא ֶרץ ָה ַא ְקלִ ים הּוא יָ ֵבׁש.
קּוקים לִ ְמקֹורֹות ַמיִ ם ּולְ לַ חּותָ ,
ּדּו-חּיִ ים זְ ִ
ֶׁש ַה ַ

ָּפ ְס ָקה
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ֶּד ֶרְך ב
ָּפ ְס ָקה

בּוצת ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים ֶׁשּיֵ ׁש לָ ֶהם ְׁש ֵּתי צּורֹות ַחּיִ יםַ .ה ִּמּלָ ה
ּדּו-חּיִ ים ֵהם ְק ַ
ַ
ּדּו-חּיִ ים ְמ ֻא ְפיָ נִ ים ְּבכָ ְך
"ּדּו-חּיִ ים"ַ .ה ַ
ַ
ּומּכָ אן ַה ִּבּטּוי
"ׁש ַּתיִ ם"ִ ,
רּוׁשּה ְ
"ּדּו" ֵּפ ָ
רּותם ֵהם ְמ ֻסּגָ לִ ים לְ ִה ְת ַקּיֵ ם ּגַ ם ִמחּוץ
ּוב ַבגְ ָ
ירּותם ֵהם ַחּיִ ים ַּב ַּמיִ םְ ,
ֶׁש ִּב ְצ ִע ָ
דּו-חּיִ ים ִהיא ַה ְּצ ַפ ְר ֵּד ַע.
לַ ַּמיִ םֻּ .דגְ ָמה לְ ַ
שורה או שתיים של רווח

ָּפ ְס ָקה

ּדּו-חּיִ יםְׁ :שנֵ י ִמינִ ים ִמ ִּס ְד ַרת ַּב ֲעלֵ י
ַ
ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ַקּיָ ִמים ִׁש ָּשׁה ִמינִ ים ֶׁשל
זָ נָ ב וְ ַא ְר ָּב ָעה ִמינִ ים ִמ ִּס ְד ַרת ַח ְס ֵרי ַהּזָ נָ ב .יֵ ׁש ְמ ַעט סּוגִ ים ֶׁשל ִמינִ יםִ ,מּכֵ יוָ ן
ּוב ָא ֶרץ ָה ַא ְקלִ ים הּוא יָ ֵבׁש.
קּוקים לִ ְמקֹורֹות ַמיִ ם ּולְ לַ חּותָ ,
ּדּו-חּיִ ים זְ ִ
ֶׁש ַה ַ
ֶּד ֶרְך ג
רווח
יח)
(זִ ַ

ָּפ ְס ָקה

בּוצת ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים ֶׁשּיֵ ׁש לָ ֶהם ְׁש ֵּתי צּורֹות ַחּיִ יםַ .ה ִּמּלָ ה
ּדּו-חּיִ ים ֵהם ְק ַ
ַ
ּדּו-חּיִ ים ְמ ֻא ְפיָ נִ ים ְּבכָ ְך
"ּדּו-חּיִ ים"ַ .ה ַ
ַ
ּומּכָ אן ַה ִּבּטּוי
"ׁש ַּתיִ ם"ִ ,
רּוׁשּה ְ
"ּדּו" ֵּפ ָ
רּותם ֵהם ְמ ֻסּגָ לִ ים לְ ִה ְת ַקּיֵ ם ּגַ ם ִמחּוץ
ּוב ַבגְ ָ
ירּותם ֵהם ַחּיִ ים ַּב ַּמיִ םְ ,
ֶׁש ִּב ְצ ִע ָ
דּו-חּיִ ים ִהיא ַה ְּצ ַפ ְר ֵּד ַע.
לַ ַּמיִ םֻּ .דגְ ָמה לְ ַ
רווח
יח)
(זִ ַ

ָּפ ְס ָקה

ּדּו-חּיִ יםְׁ :שנֵ י ִמינִ ים ִמ ִּס ְד ַרת
ַ
ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ַקּיָ ִמים ִׁש ָּשׁה ִמינִ ים ֶׁשל
ַּב ֲעלֵ י זָ נָ ב וְ ַא ְר ָּב ָעה ִמינִ ים ִמ ִּס ְד ַרת ַח ְס ֵרי ַהּזָ נָ ב .יֵ ׁש ְמ ַעט סּוגִ ים ֶׁשל ִמינִ ים,
ּוב ָא ֶרץ ָה ַא ְקלִ ים הּוא יָ ֵבׁש.
קּוקים לִ ְמקֹורֹות ַמיִ ם ּולְ לַ חּותָ ,
ּדּו-חּיִ ים זְ ִ
ִמּכֵ יוָ ן ֶׁש ַה ַ
קֹור ִאים ֵט ְק ְסט ֵמ ָיד ִעיָ ,אנּו...
ּכְ ֶׁש ָאנּו ְ
קֹור ִאים ּכָ ל ִּפ ְס ָקה,
ְ
ּנֹוׂשא ֶׁשּלָ ּה ְּב ִצ ָּדּה ַהּיְ ָמנִ י,
ּכֹות ִבים ֶאת ַה ֵ
ְ
יאלֹוג.
ְמנַ ֲהלִ ים ִע ָּמּה ִּד ָ

ּקֹוד ֶמת אֹו ַעל ֵחלֶ ק
ַה ִּפ ְס ָקה ַה ָּב ָאה ִּת ְס ַּת ֵּמְך ְּברֹב ַה ִּמ ְק ִרים ַעל ַה ֵּמ ָידע ֶׁשל ַה ִּפ ְס ָקה ַה ֶ
ִמ ֶּמּנָ ה.
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נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה
זִ הּוי ֵ
סֹופּה ,וְ נִ ְׁש ַאל ֶאת ַע ְצ ֵמנּוַ :על ָמה ְמ ַד ְּב ִרים ַּב ִּפ ְס ָקה?
נִ ְק ָרא ֶאת ַה ִּפ ָס ָקה ִמ ְּת ִחּלָ ָתּה וְ ַעד ָ
ׁשּובה לַ ְּשׁ ֵאלָ ה ַהּזֹו נִ כְ ּתֹב לְ ַצד ַה ִּפ ְס ָקה ִּב ְק ָצ ָרה.
ֶאת ַה ְּת ָ

ּדּו-חּיִ ים
ַ
ִּפ ְס ָקה ()1

1

בּוצת ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים ֶׁשּיֵ ׁש לָ ֶהם ְׁש ֵּתי צּורֹות ַחּיִ ים.
ּדּו-חּיִ ים ֵהם ְק ַ
ַ
"ּדּו-חּיִ ים"ַ .הּדּו-
ַ
ּומּכָ אן ַה ִּבּטּוי
"ׁש ַּתיִ ם"ִ ,
רּוׁשּה ְ
ַה ִּמּלָ ה "ּדּו" ֵּפ ָ
רּותם ֵהם
ּוב ַבגְ ָ
ירּותם ֵהם ַחּיִ ים ַּב ַּמיִ םְ ,
ַחּיִ ים ְמ ֻא ְפיָ נִ ים ְּבכָ ְך ֶׁש ִּב ְצ ִע ָ
דּו-חּיִ ים ִהיא ַה ְּצ ַפ ְר ֵּד ַע.
ְמ ֻסּגָ לִ ים לְ ִה ְת ַקּיֵ ם ּגַ ם ִמחּוץ לַ ַּמיִ םֻּ .דגְ ָמה לְ ַ

5

ּדּו-חּיִ יםְׁ :שנֵ י ִמינִ ים ִמ ִּס ְד ַרת
ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ַקּיָ ִמים ִׁש ָּשׁה ִמינִ ים ֶׁשל ַ
ַּב ֲעלֵ י זָ נָ ב וְ ַא ְר ָּב ָעה ִמינִ ים ִמ ִּס ְד ַרת ַח ְס ֵרי ַהּזָ נָ ב .יֵ ׁש ְמ ַעט סּוגִ ים
קּוקים לִ ְמקֹורֹות ַמיִ ם ּולְ לַ חּות,
ּדּו-חּיִ ים זְ ִ
ֶׁשל ִמינִ יםִ ,מּכֵ יוָ ן ֶׁש ַה ַ
ּוב ָא ֶרץ ָה ַא ְקלִ ים הּוא יָ ֵבׁש.
ָ

נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________
ִּפ ְס ָקה ()2
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________
ִּפ ְס ָקה ()3
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

10

ּגּופּה
ּוב ֶה ְמ ֵׁשְך ָ
ּכֻ ּלָ נּו ַמּכִ ִירים ֶאת ַה ְּצ ַפ ְר ֵּד ַעַ .ה ְּצ ַפ ְר ֵּד ַע ַחּיָ ה ַּב ַּמיִ םַ ,
ּבֹוק ִעים ֵמ ַה ֵּב ִיצים
עֹוב ֶרת לִ ְחיֹות ַּבּיַ ָּב ָׁשהְּ .ת ִחּלָ ה ְ
ִמ ְׁש ַּתּנֶ ה ,וְ ִהיא ֶ
ֹאׁשנִ ים ,וְ ֵהם ַחּיִ ים ַּב ַּמיִ ם .לְ ַאט-לְ ַאט ִמ ְת ַּפ ְּת ִחים לָ ֶהם ּגַ ַּפיִ ם,
ֶׁשּלָ ּה ר ָ
ּשה ָׁשבּועֹות
ּומ ְת ַּפ ְּתחֹות ֵראֹות .לְ ַא ַחר ִׁש ָ ׁ
ַהּזָ נָ ב ִמ ְת ַק ֵּצר וְ נֶ ֱעלָ םִ ,
קֹופץ לַ ּיַ ָּב ָׁשה.
הֹופְך לִ ְצ ַפ ְר ֵּד ַע ,וְ הּוא ְמנַ ֵּתר וְ ֵ
ֹאׁשן ֵ
ָהר ָ

ּלּקה לִ ְפ ָסקֹות ּכָ אן ֻּב ְּצ ָעה ְּב ֶד ֶרְך אַ :הּסֹוף ֶׁשל ַהּש ָּׁורה ָה ַא ֲחרֹונָ ה ַּב ִּפ ְס ָקה הּוא ֵריק
ַה ֲח ָ
ִמ ִּמּלִ ים.
ִּפ ְס ָקה (ִ )1היא ׁשּורֹות ,4-1
ִּפ ְס ָקה (ִ )2היא ׁשּורֹות ,8-5
ּופ ְס ָקה (ִ )3היא ׁשּורֹות .13-9
ִ
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ּנֹוׂשא ֶׁשל ּכָ ל ִּפ ְס ָקה.
ּכָ ֵעת נְ זַ ֶהה ֶאת ַה ֵ
"ּדּו-חּיִ ים".
ַ
ּומ ְס ִּביר ֶאת ֵצרּוף ַה ִּמּלִ ים
ּכֹותב ַמגְ ִּדיר ַ
ְּב ִפ ְס ָקה (ַ )1ה ֵ
ּדּו-חּיִ ים.
ַ
נֹוׂשא ַה ִּפ ָס ָקה הּוא ַהגְ ָּד ָרה אֹו ֶה ְס ֵּבר ַעל
לָ כֵ ן ֵ
ּדו-חּיִ ים ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל.
ַ
ּכֹותב ְמ ָפ ֵרט ִמינִ ים ֶׁשל
ְּב ִפ ְס ָקה (ַ )2ה ֵ
ּדּו-חּיִ ים ְּביִ ְׂש ָר ֵאל.
ַ
נֹוׂשא ַה ִּפ ָס ָקה הּוא ִמינִ ים ֶׁשל
לָ כֵ ן ֵ
ּדּו-חּיִ ים.
ַ
ּכֹותב ְמ ָת ֵאר ֶאת ִה ְת ַּפ ְּתחּות ַה ְּצ ַפ ְר ֵּד ַעֶׁ ,ש ִהיא סּוג ֶׁשל
ְּב ִפ ְס ָקה (ַ )3ה ֵ
נֹוׂשא ַה ִּפ ָס ָקה הּוא ֻּדגְ ָמה לְ דּו ַחּיִ ים – ַה ְּצ ַפ ְר ֵּד ַע.
לָ כֵ ן ֵ
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה ִמּיָ ִמין לְ כָ ל ִּפ ְס ָקה?
ּדּוע ּכְ ַדאי לִ כְ ּתֹב ֶאת ֵ
ַמ ַ
יֹותר לְ זַ הֹות ֶאת ְמקֹום
לְ ִע ִּתים ַה ֵּט ְק ְסט הּוא ָארְֹך ְמאֹוד ,וְ יֵ ׁש לֹו ְּפ ָסקֹות ַרּבֹותַ .קל ֵ
תּובים ִמּיָ ִמין לַ ִּפ ְס ָקה.
ּנֹוׂש ִאים ַהּכְ ִ
ׁשּובה ַּב ֵּט ְק ְסטִ ,אם נֶ ֱעזָ ִרים ַּב ְ
ַה ְּת ָ
אֹותנּו ְׁש ֵאלָ הֵ ,אינֶ ּנּו ְצ ִריכִ ים לִ ְקרֹא ֶאת ּכָ ל ַה ֵּט ְק ְסטֶ ,אּלָ א ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים
ׁשֹואלִ ים ָ
ֲ
ּכַ ֲא ֶׁשר
ׁשּובה.
נֹוׂשא ַה ְּשׁ ֵאלָ ה ,וְ לִ ְמצֹא ָּבּה ֶאת ַה ְּת ָ
ׁשּורה לְ ֵ
לַ ֲחזֹר לַ ִּפ ְס ָקה ַה ְּק ָ

54 -

-

עברה על החוק.
© כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצליח" .צילום דף זה הוא ֵ

יח |
לֹומ ִדים לְ ַה ְצלִ ַ
ְ
|

ְמ ִׂשימֹות
הֹוראֹות ֶׁשּכָ אן.
לּ-פי ַה ָ
ּופ ֲעלּו ַע ִ
ִק ְראּו ֶאת ַה ֵּט ְק ְסט ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ םַ ,
ֹלא-מּכֶ ֶרת.
ֻ
ַ 1ס ְּמנּו ַקו ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ִמּלָ ה
ַ 2ס ְּמנּו ְׁשנֵ י ַקּוִים ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ְמ ַאזְ ּכֵ ר.
רּוׁשי ַה ִּמּלִ יםּ ,ולְ ִמי ִמ ְתּכַ ּוְנִ ים ַה ְּמ ַאזְ ּכְ ִרים.
(א ְפ ָׁשר ְּבזּוגֹות) ֶאת ֵּפ ֵ
ָּ 3ב ְררּו לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ֶ
ּנֹוׂשא ֶׁשּלָ ּה.
 4לְ ַצד ּכָ ל ִּפ ְס ָקה ּכִ ְתבּו ָמה ַה ֵ
ֲ 5ענּו ַעל ַה ְּשׁ ֵאלֹות ֶׁש ַא ֲח ֵרי ַה ֵּט ְק ְסט.

ַה ַּמ ָּסע ַה ְּמ ֻסּכָ ן ֶׁשל ַצב ַהּיָ ם
(מ ֻע ָּבד ִמּתֹוְך "ּגָ לִ ילֵ יאֹו ָצ ִעיר ,יַ ְרחֹון לִ ילָ ִדים ַס ְק ָרנִ ים"ּ ,גִ ּלָ יֹון ַ ,27א ְּפ ִריל )2006
ְ

ִּפ ְס ָקה ()1

1

נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

5
ִּפ ְס ָקה ()2
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

10

ַצב ַהּיָ ם ַחי ַּב ַּמיִ ם ,וְ ֹלא ַּבּיַ ָּב ָׁשהִ .עם זֹאת יֵ ׁש לֹו ְׁש ֵּתי ְּתכּונֹות
ימה וַ ֲה ָטלַ ת ֵּב ִיציםַ .צ ֵּבי ַהּיָ ם
ַה ְּקׁשּורֹות לַ ַחּיִ ים ִמחּוץ לַ ַּמיִ םַ :הּנְ ִׁש ָ
ַה ַחּיִ ים ַּב ַּמיִ םַ ,חּיָ ִבים ִמ ֵּדי ַּפ ַעם לַ ֲעלֹות ֵמ ַעל ְּפנֵ י ַה ַּמיִ ם ּכְ ֵדי לִ נְ ׁשֹם
ׁשּורה לַ ַחּיִ ים ִמחּוץ לַ ַּמיִ ם
נֹוס ֶפת ַה ְּק ָ
דֹומה לָ ָא ָדם)ְּ .תכּונָ ה ֶ
(ּב ֶ
ֲאוִ יר ְ
ִהיא ֲה ָטלַ ת ַה ֵּב ִיציםַ .צב ַהּיָ ם ֵמ ִטיל ֶאת ַה ֵּב ִיצים ַּבּיַ ָּב ָׁשה לְ ַא ַחר
עֹונַ ת ָה ְר ִבּיָ ה ַה ִּמ ְת ַר ֶח ֶׁשת ָּב ָא ִביב.
חֹופ ֶרת ּבֹור – הּוא ַה ֵּקן
ְּבעֹונַ ת ָה ְר ִבּיָ ה ַהּנְ ֵק ָבה עֹולָ ה ֶאל ַהחֹוף וְ ֶ
ֶׁשל ַה ֵּב ִיצים .לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ִהיא ְמ ִטילָ ה ֶאת ַה ֵּב ִיציםְ ,מכַ ָּסה ֶאת
ּבֹוק ִעים ַה ַּצ ִּבים ֵמ ַה ֵּב ִיציםֵ ,הם ַמ ְת ִחילִ ים
ַהּבֹור וְ חֹוזֶ ֶרת לַ ּיָ םּ .כְ ֶׁש ְ
ּומ ַע ִּטים ַה ַּצ ִּבים
"מ ָּס ָעם" ֶאל ַה ַּמיִ םְּ .ב ָׁשלָ ב זֶ ה ַה ַּסּכָ נֹות ַרּבֹותְ ,
ֶאת ַ
יחים לִ ְׂשרֹד ֶאת ַה ֶּד ֶרְך ּולְ ַהּגִ ַיע ְּב ָׁשלֹום ֶאל ַה ַּמיִ ם.
ַה ַּמ ְצלִ ִ
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ִּפ ְס ָקה ()3
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

15

ִּפ ְס ָקה ()4
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

20

25
ִּפ ְס ָקה ()5
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

30
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יׁשים
טֹור ִפים ,וְ ָהאֹויְ ִבים ָה ִע ָּק ִרּיִ ים ֶׁשּלֹו ֵהם ַהּכְ ִר ִ
לְ ַצב ַהּיָ ם יֵ ׁש ְמ ַעט ְ
ּובנֵ י ָה ָא ָדםֶּ .ב ָע ָבר ָה ָא ָדם ָהיָ ה ָצד ֶאת ַצ ֵּבי ַהּיָ ם לְ צ ֶֹרְך ַמ ֲאכָ ל אֹו
ְ
יטים ֵמ ַה ִּשׁ ְריֹוןּ .כַ ּיֹום יֵ ׁש ִאּסּור לָ צּוד ַצ ֵּבי יָ ם
לְ צ ֶֹרְך יְ ִצ ַירת ַּתכְ ִׁש ִ
ֵמ ַא ַחר ֶׁש ֵהם ֻמגְ ָּד ִרים ְּב ַסּכָ נַ ת ַהכְ ָח ָדהֲ .ע ַדיִ ן ָה ָא ָדם ַא ְח ַראי לִ ְק ָׁשיֵ י
ַה ִה ָּשׂ ְרדּות ֶׁשל ַצ ֵּבי ַהּיָ ם ַּב ֶּט ַבע.
נֹופ ִׁשים ַה ַּמ ְׁש ִא ִירים ְּפסֹלֶ ת וְ נַ יְ לֹונִ ים,
חֹופי ַהּיָ ם ַקּיָ ִמים ַאלְ ֵפי ְ
ְּב ֵ
ֹלע ֶאת ַהּנַ יְ לֹון ּולְ ֵה ָחנֵ ק
ַה ְּמ ַסּכְ נִ ים ֶאת ַצ ֵּבי ַהּיָ םַ .צב ַהּיָ ם יָ כֹול לִ ְב ַ
נֹוס ֶפת
אֹו ֹלא לְ ַהּגִ ַיע לַ חֹוף ִּבגְ לַ ל ִמכְ ׁשֹולֵ י ַה ְּפסֹלֶ ת ָה ַר ִּביםַ .סּכָ נָ ה ֶ
ּוט ַר ְקטֹורֹונִ ים ַעל ַהחֹוף ְּבנִ ּגּוד לַ חֹק.
'יּפים ְ
ִהיא נְ ִס ָיע ָתם ֶׁשל גִ ִ
יהם וְ לִ גְ רֹם
ָה ְרכָ ִבים ֲעלּולִ ים לִ ְדרֹס ֶאת ַצ ֵּבי ַהּיָ ם אֹו ֶאת ִקּנֵ ֶ
יֹוצ ִרים חֹומֹות ֶׁש ֵהן ִמכְ ׁשֹול ַּב ֲעבּור ָצב
'יּפים ְ
מֹותםּ .כְ מֹו-כֵ ן ַהגִ ִ
לְ ָ
זָ ִעיר .לְ ִע ִּתים יֵ ׁש ַסּכָ נָ ה ֶׁש ַה ִּמכְ ׁשֹול יִ גְ רֹם לַ ָּצב לְ ִה ְת ַה ֵּפך ַעל ַהּגַ ב
ְּבלִ י יְ כֹלֶ ת לְ ִה ְת ַה ֵּפך ַּב ֲחזָ ָרהַ .מ ָּצב זֶ ה ָעלּול לִ גְ רֹם לַ ָּצב לְ ִה ְתיַ ֵּבׁש
אֹו לִ ְהיֹות לְ ֶט ֶרף.
ּכְ ֵדי לִ ְמנ ַֹע ֶאת ַהכְ ָח ָד ָתם ֶׁשל ַצ ֵּבי ַהּיָ םֶ ,ה ְחלִ יטּו ַּפ ָּק ֵחי ָרׁשּות ַה ֶּט ַבע
ימנִ ים וַ ֲע ֵקבֹות
דּותםַ .ה ַּפ ָּק ִחים ְמ ַח ְּפ ִׂשים ִס ָ
וְ ַהּגַ ּנִ ים לְ ַסּיֵ ַע ְּב ִה ָּשׂ ְר ָ
יֹותר ְּב ַמ ָּט ָרה
ּומ ֲע ִב ִירים ֶאת ַה ֵּב ִיצים לְ חֹוף מּוגָ ן ֵ
ֶׁשל ִקּנֵ י ַצ ֵּבי יָ ם ַ
חֹופי ָה ָא ֶרץ ַקּיָ ִמים ֵׁשׁש ַחּוֹות ַצ ִּבים,
לְ ַצ ְמ ֵצם ֶאת ַה ְּפגִ ָיעה ָּב ֶהםְּ .ב ֵ
ַהּנִ ְמ ָצאֹות ְּב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל ִּב ְּשׁמּורֹות ַה ֶּט ַבעּ .כַ ֲא ֶׁשר ַה ַּפ ָּק ִחים ַמ ֲע ִב ִירים
יהם לִ ְׂשרֹד
חֹופים ֵאּלּוֵ ,הם ַמגְ ִּדילִ ים ֶאת ִסּכּויֵ ֶ
ֶאת ֵּב ֵיצי ַצ ֵּבי ַהּיָ ם לְ ִ
ַּב ַּמ ָּסע ֶאל ַהּיָ ם.

ִאּתּור ֵמ ָידע
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ַה ְּתׁשּובֹות לִ ְׁש ֵאלֹות ִאּתּור ֵמ ָידע נִ ְמ ָצאֹות ַּב ֵּט ְק ְסטֻ .מ ָּתר לְ ַה ְע ִּתיק
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֵמ ַה ֵּט ְק ְסטַ ,ע ִ
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(מחּוץ לַ ַּמיִ ם)?
ָ 1מ ֵהן ְׁש ֵּתי ַה ְּתכּונֹות ֶׁשל ַצב ַהּיָ םַ ,ה ְּקׁשּורֹות לַ ַחּיִ ים ַּבּיַ ָּב ָׁשה ִ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ָ 2מ ַתי ַמ ְת ִחיל ַמ ָּס ָעם ֶׁשל ַה ַּצ ִּבים ֶאל ַה ַּמיִ ם?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ֹלא-מּכֶ ֶרתְ ,מ ַאזְ ּכְ ִרים)
ֻ
(מּלָ ה
יאה ִ
ַח ָּס ֵמי ְק ִר ָ
יֹותר.
ׁשּובה ַהּנְ כֹונָ ה ְּב ֵ
ִּב ְׁש ֵאלֹות ַ 5-3ה ִּקיפּו ֶאת ָהאֹות ַה ְּמיַ ֶּצגֶ ת ֶאת ַה ְּת ָ
(ׁשּורה ?)6
ָ
ָ 3מה ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה ְ"ר ִבּיָ ה"
ב .עֹונַ ת ָה ָא ִביב

אֲ .ה ָב ַאת ֶצ ֱא ָצ ִאים לָ עֹולָ ם

גִ .רּבּוי אֹכַ ל

(ׁשּורה )15
ָ
"סּכָ נַ ת ַהכְ ָח ָדה"?
ַ 4מ ִהי ַ
אַ .סּכָ נָ ה ֶׁשּיֵ ָעלְ מּו

בַ .סּכָ נָ ה ֶׁשּיִ ְפּגְ עּו

גַ .סּכָ נָ ה ֶׁשּיִ ְת ַרּבּו

(ׁשּורה ?)27
ָ
דּותם"
"ה ָּשׂ ְר ָ
 5לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה ִ
א .לַ ַּפ ָּק ִחים

ב .לְ ַצ ֵּבי ַהּיָ ם

חֹופים
ג .לַ ִ

ִא ְרּגּון ֵמ ָידע
בֹודה:
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ְׁשלַ ֵּבי ָה ֲע ָ
אֹותם ְּב ַמ ְדּגֵ ׁש.
ׁשּובה ַּב ֵּט ְק ְסט ,וְ ַה ְדּגִ יׁשּו ָ
אִ .מ ְצאּו ֶאת ֶחלְ ֵקי ַה ְּת ָ
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
יחה ַע ִ
בּ .כִ ְתבּו ִמ ְׁש ַּפט ְּפ ִת ָ
יחה הּוא ִמ ְׁש ָּפט ַמכְ לִ ילַ .א ֲח ָריו נְ ָפ ֵרט ֶאת ַה ֻּדגְ ָמאֹות.
ִמ ְׁש ַּפט ַה ְּפ ִת ָ
(אל ַּת ְע ִּתיקּו ִמ ְׁש ָּפ ִטים ְׁשלֵ ִמים).
ׁשּובה ַּב ִּמּלִ ים ֶׁשּלָ כֶ םַ .
ג .נַ ְּסחּו ְּת ָ
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ַ 6ס ְּדרּו ֶאת ֶר ֶצף ְּפ ֻעּלַ ת ַה ֲה ָטלָ ה ְּבעֹונַ ת ָה ְר ִבּיָ ה.
ּבֹוק ִעים.
ַה ַּצ ִּבים ְ
ימה ֵקן ַעל ַהחֹוף.
ַהּנְ ֵק ָבה ְמ ִק ָ
ַהּנְ ֵק ָבה ִמזְ ַּדּוֶגֶ ת וְ עֹולָ ה ֵמ ַהּיָ ם ֶאל ַהחֹוף.
ַה ַּצ ִּבים ַמ ְת ִחילִ ים לְ ִה ְת ַק ֵּדם ֵמ ַהחֹוף לְ ֵע ֶבר ַה ַּמיִ ם.
ּומכַ ָּסה ֶאת ַהּבֹור.
יצים ְ
ַהּנְ ֵק ָבה ְמ ִטילָ ה ֵּב ִ

גּותם ֶׁשל ְּבנֵ י ָה ָא ָדם.
אֹורבֹות לְ ַצב ַהּיָ ם ְּב ִע ְקבֹות ִה ְתנַ ֲה ָ
ַ 7ה ִּציגּו ְׁש ֵּתי ַסּכָ נֹות ָה ְ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

יעה ְּב ַצ ֵּבי ַהּיָ ם?
יעת ְּפגִ ָ
יצד ְמ ַסּיְ ִעים ַה ַּפ ָּק ִחים ִּב ְמנִ ַ
ּ 8כֵ ַ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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יאלֹוג ִעם ֵט ְק ְסט" לְ ִׁשּפּור ֲה ָבנַ ת ַהּנִ ְק ָרא
"ּד ָ
ִ
ּומנַ ִּסים
יח ִעם ַה ֵּט ְק ְסט ְ
ּדּוׂ-ש ַ
ִ
יאלֹוג ִעם ֵט ְק ְסט" ֲאנַ ְחנּו ְמנַ ֲהלִ ים
"ּד ָ
לָ ַמ ְדנּו ֶׁש ִּב ְפ ֻעּלַ ת ִ
אֹומר לָ נּוְּ .בכָ ל ֵט ְק ְסט יֵ ׁש ַח ָּס ִמים ֶׁש ָעלֵ ינּו "לְ ָפ ֵרק".
לְ ָה ִבין ָמה הּוא ֵ
(הּכַ ְרנּו ָׁשלֹוׁש ְּד ָרכִ ים לַ ֲה ָבנַ ת ִמּלָ ה
ֹלא-מּכָ רֹות ִ
ֻ
יאהִ :מּלִ ים
לָ ַמ ְדנּו "לְ ָפ ֵרק" ְׁשנֵ י ַח ָּס ֵמי ְק ִר ָ
יטים).
(הּכַ ְרנּו ְׁש ֵּתי ְּד ָרכִ ים לְ ִסּמּון ְמ ַאזְ ּכְ ִרים ּכְ ֵדי לַ ֲעקֹב ַא ֲח ֵרי ַה ְּפ ִר ִ
ּומ ַאזְ ּכְ ִרים ִ
ֹלא-מּכֶ ֶרת) ְ
ֻ
יֹותר ִמּלֹות ִקּשּׁור ,נּוכַ ל לְ ַה ֲע ִׁשיר ֶאת ְׂש ָפ ֵתנּו וְ גַ ם
ּכָ ֵעת נַ ּכִ יר ִמּלֹות ִקּשּׁורּ .כְ כָ ל ֶׁשּנַ ּכִ יר ֵ
לְ ָה ִבין ִמ ְׁש ָּפ ִטיםּ ,גַ ם ִאם ֵאינֶ ּנּו ְמ ִבינִ ים ִמּלִ ים ְמ ֻסּיָ מֹות.

יאה – ִמּלֹות ִקּשּׁור
ַח ָּס ֵמי ְק ִר ָ
ִ I Iחּכִ ִיתי לֹו וְ ִחּכִ ִיתיֲ ,א ָבל...
ֹלא-מּכֶ ֶרת.
ֻ
"א ָבל" יֵ ׁש ִמּלָ ה
יח ֶׁש ַא ֲח ֵרי ַה ִּמּלָ ה ֲ
נַ ּנִ ַ
יֹוד ִעים ֶׁש ַה ִּמּלָ ה ֲא ָבל ְמ ַצּיֶ נֶ ת נִ ּגּוד ֵּבין ְׁשנֵ י ֶחלְ ֵקי ַה ִּמ ְׁש ָּפט ,וְ לָ כֵ ן ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים
ֲאנַ ְחנּו ְ
יע.
לְ ָה ִבין ֶׁשהּוא ֹלא ִהּגִ ַ
"אְך" אֹו "אּולָ ם" ,וְ כֻ ּלָ ן ְמ ַצּיְ נֹות נִ ּגּוד ֵּבין
"א ָבל" ֶא ְפ ָׁשר לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּב ִּמּלִ ים ַ
ִּב ְמקֹום ַה ִּמּלָ ה ֲ
ֶחלְ ֵקי ַה ִּמ ְׁש ָּפט.

יטב ֶאת ַהח ֶֹמר לַ ִּמ ְב ָחן אּולָ ם...
I Iלָ ַמ ְד ִּתי ֵה ֵ
לּ-פי ַה ִּמּלָ ה "אּולָ ם"ָּ ,ברּור ֶׁשֹּלא ִה ְצלַ ְח ִּתי ַּב ִּמ ְב ָחן.
ַע ִ

ְּ I Iב ַמ ֲא ָמ ִצים ּגְ דֹולִ ים ֵה ֵחּלּו לְ נַ ּסֹות לְ יַ ֵּשׁר ֶאת ַה ִּמגְ ָּדלַ .אְך ִּב ְמקֹום לְ יַ ְּשׁרֹו ,הּוא ֵה ֵחל לִ יצֹר
יֹותר לַ ּכִ ּוּון ַה ֵּשׁנִ י.
זָ וִ ית ּגְ דֹולָ ה ֵ
"ּפיזָ ה – ַה ִּמגְ ָּדל ַהּנָ טּוי"ַ ,עּמּוד )43
(מּתֹוְך ִ
ִ

יח.
"אְך"ֶׁ ,ש ִהיא ִמּלַ ת נִ ּגּודְ ,מ ַר ֶּמזֶ ת ֶׁש ַהּנִ ָּסיֹון לְ יַ ֵּשׁר ֶאת ַה ִּמגְ ָּדל ֹלא ִה ְצלִ ַ
ַה ִּמּלָ ה ַ
ַה ִּמּלִ ים ֲא ָבל ,אּולָ םַ ,אְך נִ ְק ָראֹות ִמּלֹות ִקּשּׁורִ ,מּשּׁום ֶׁש ֵהן ְמ ַק ְּשׁרֹות ֵּבין ֶחלְ ֵקי ַה ִּמ ְׁש ָּפט,
ּובין ְּפ ָסקֹותּ .כָ ָאמּורַ ,ה ִּמּלִ ים ֲא ָבל ,אּולָ םַ ,אְך ְמ ַצּיְ נֹות נִ ּגּוד.
ֵּבין ִמ ְׁש ָּפ ִטים ֵ
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ֹI Iלא ִהּגַ ְע ִּתי ֵאלֶ יָךּ ,כִ י ָהיִ ִיתי חֹולֶ ה.
ּגַ ם ַה ִּמּלָ ה "ּכִ י" ְמ ַק ֶּשׁ ֶרת ֵּבין ְׁשנֵ י ֲחלָ ִקים ֶׁשל ִמ ְׁש ָּפט ,וְ לָ כֵ ן ּגַ ם ִהיא ִמּלַ ת ִקּשּׁורֲ .א ָבל
ַה ִּמּלָ ה "ּכִ י" ֵאינֶ ּנָ ּה ְמ ַצּיֶ נֶ ת נִ ּגּודֶ ,אּלָ א ִס ָּבה.
ִמּלֹות ִקּשּׁור ַה ְּמ ַצּיְ נֹות ִס ָּבה ֵהן ּכִ יִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשִ ,מּשּׁום ֶׁשֵ ,מ ַא ַחר ֶׁשּ ,כֵ יוָ ן ֶׁש.

יה.
נּוריתִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ִהיא ֲח ֵב ָרה ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לִ ְסמְֹך ָעלֶ ָ
אֹוה ֶבת ְמאֹוד ֶאת ִ
ֲ I Iאנִ י ֶ
ּתֹוצ ָאה.
ִּב ְמקֹום לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ִמּלֹות ִס ָּבהֲ ,אנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ִמּלֹות ָ

אֹותּה ְמאֹוד.
אֹוה ֶבת ָ
יה ,וְ לָ כֵ ן ֲאנִ י ֶ
נּורית ִהיא ֲח ֵב ָרה ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לִ ְסמְֹך ָעלֶ ָ
ִ II
יעה ִס ָּבה.
הֹופ ָ
ּקֹודם ֶׁשל ַה ִּמ ְׁש ָּפט ִ
ּתֹוצ ָאה ְמ ַר ְּמזֹות ֶׁש ַּב ֵחלֶ ק ַה ֵ
ִמּלֹות ָ
ּתֹוצ ָאה
ָ

ִס ָּבה

בּ-פ ֲע ִמּיֹות.
ַׂש ִּקּיֹות ַהּנַ יְ לֹון ְמזַ ֲהמֹות ֶאת ַה ְּס ִב ָיבה ,לָ כֵ ן ּכְ ַדאי לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ַׂש ִּקּיֹות ַר ַ
תֹוצ ָאה ִמּכָ ְך.
ּתֹוצ ָאה ֵהן לָ כֵ ן ,לְ ִפיכָ ְךּ ,כְ ָ
ִמּלֹות ִקּשּׁור ַה ְּמ ַצּיְ נֹות ָ

ָ I Iהלַ כְ ִּתי לִ יׁשֹן ְמ ֻא ָחר ,לְ ִפיכָ ְך ֲאנִ י ָעיֵ ף.
הֹוס ָפה.
יֵ ׁש ִמּלֹות ִקּשּׁור ַה ְּמ ַצּיְ נֹות ָ
נֹוסף ַעל ּכָ ְךּ ,כְ מֹו-כֵ ן.
נֹוספֹות ּכְ מֹוָ :
נֹוהגִ ים לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּב ִּמּלָ ה ּגַ םַ ,אְך יֵ ׁש ִמּלִ ים ָ
ֲאנַ ְחנּו ֲ
"מה לַ ֲעׂשֹות ּכְ ֵדי לִ ְׁשמֹר ַעל
"נֹוסף ַעל ּכָ ְך" ַּב ֵּט ְק ְסט ֶׁש ָּק ָראנּוָ ,
ָ
ִהּנֵ ה ֻּדגְ ָמה לְ ִׁשּמּוׁש ַּב ִּמּלָ ה
יבה?"
ַה ְּס ִב ָ

מּוצ ִרים
לֹומר ָעלֵ ינּו לְ נַ ּסֹות לִ ְקנֹות ָּפחֹות ָ
ַּב ָּשׁלָ ב ָה ִראׁשֹון ָעלֵ ינּו לְ ַה ְפ ִחית ַּב ְּצ ִריכָ ה ֶׁשּלָ נּוּ .כְ ַ
נֹוסף ַעל ּכָ ְךֶ ,א ְפ ָׁשר
ּמּוצר ַהּזֶ ה?" ָ
קּוקים לַ ָ
"ה ִאם ֲאנַ ְחנּו ֶּב ֱא ֶמת זְ ִ
וְ לִ ְׁשאֹל ֶאת ַע ְצ ֵמנּוַ :
בּ-פ ֲע ִמּיֹות.
מּוצ ִרים ְּב ָפחֹות ַׂש ִּקּיֹות אֹו לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ַׂש ִּקּיֹות ַּבד ַר ַ
לַ ֲעׂשֹות ַמ ֲא ָמץ וְ לִ ְקנֹות ָ
אֹותן .
מֹופיעֹות ְּב ֵט ְק ְסט ִמּלֹות ִקּשּׁור ,נַ ִּקיף ָ
ּכַ ֲא ֶׁשר ִ
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ִׂשימּו !
יֹותרּ ,כְ ַדאי לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ִמּלֹות ִקּשּׁור
יֹותר וְ גַ ם ְמ ַענְ יֵ ן ֵ
יֹותר ,נָ כֹון ֵ
` `ּכְ ֵדי לִ כְ ּתֹב ַּת ִּקין ֵ
ְמגֻ ּוָ נֹות.
לְ ָמ ָׁשלַ ,ר ִּבים ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ַרק ְּב-ו' ּכְ ִמּלַ ת ִחּבּור.

הֹורים ֶׁשּלָ ּה.
ָ I Iר ִצינּו לָ לֶ כֶ ת לְ ֶס ֶרט ,וְ ָת ָמר נָ ְפלָ ה וְ ִק ְּבלָ ה ַמּכָ ה ,וְ ָק ָראנּו ִמּיָ ד לַ ִ
יֹותרִ ,אם ִּב ְמקֹום ו' נִ ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ִמּלֹות ִקּשּׁור
יֹותר וְ גַ ם ְמ ַענְ יֵ ן ֵ
ַה ִּמ ְׁש ָּפט יִ ְהיֶ ה נָ כֹון ֵ
ַמ ְת ִאימֹות.

הֹורים ֶׁשּלָ ּה.
ָ I Iר ִצינּו לָ לֶ כֶ ת לְ ֶס ֶרטֲ ,א ָבל ָּת ָמר נָ ְפלָ ה וְ ִק ְּבלָ ה ַמּכָ ה ,לָ כֵ ן ָק ָראנּו ִמּיָ ד לַ ִ
"אז"
תֹוצ ָאה ,אּולָ ם ַה ִּשּׁמּוׁש ַּב ִּמּלָ ה ָ
הֹוס ָפה וְ גַ ם לְ ָ
` ` ַר ִּבים ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ַּב ִּמּלָ ה וְ ָאז לְ ָ
ֵאינֶ ּנּו ַּת ִּקין.

ָ I Iט ִעינּו ַּב ֶּד ֶרְך וְ ָאז ִה ְת ִחיל לְ ַה ְח ִׁשיְך וְ ָאז ֹלא יָ ַד ְענּו ָמה לַ ֲעׂשֹות וְ ָאז ָּת ָמר ִה ִּצ ָיעה:
"נְ ַח ֵּפׂש ְמקֹום לְ ִה ְס ַּת ֵּתר".
יֹותר לִ כְ ּתֹב ּכָ ְך:
טֹוב ֵ

ָ I Iט ִעינּו ַּב ֶּד ֶרְך ,וְ ִה ְת ִחיל לְ ַה ְח ִׁשיְךֹ .לא יָ ַד ְענּו ָמה לַ ֲעׂשֹותִּ .פ ְתאֹום ָׁש ַמ ְענּו ֶאת ָּת ָמר
אֹומ ֶרת" :נְ ַח ֵּפׂש ָמקֹום לְ ִה ְס ַּת ֵּתר".
ֶ
הֹוס ָפה.
יפּה ְּב ִמּלֹות ָ
"אז"ַ ,אְך ִאם יֵ ׁש ָּבּה צ ֶֹרְךּ ,כְ ַדאי לְ ַה ְחלִ ָ
ְּברֹב ַה ִּמ ְק ִרים ֵאין צ ֶֹרְך ַּב ִּמּלָ ה ָ
ְמ ִׂשימֹות
ימה.
ִק ְראּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ ם ,וְ ַה ְׁשלִ ימּו ּכָ ל ִמ ְׁש ָּפט ְּב ִמּלַ ת ִקּשּׁור ַמ ְת ִא ָ
אֲ .ח ֶב ְר ִּתי ָא ְמ ָרה ֶׁש ִהיא ָּתבֹוא ַה ַּביְ ָתה ְּב ָׁש ָעה ָח ֵמׁש __________ ִהיא נִ ְת ְק ָעה
נֹוסף ַעל ּכָ ְך
ֲא ָבל ִ /מ ְּפנֵ י ֶׁש ָ /
יֹותר.
יעה ְמ ֻא ָחר ֵ
ַּב ְּפ ָק ִקים וְ ִהּגִ ָ
אתי ֻמ ְק ָּדם ֵמ ַה ַּביִ ת.
יע לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ְּב ָׁש ָעה ְׁשמֹונֶ ה __________ יָ ָצ ִ
בֲ .אנִ י ְצ ִריכָ ה לְ ַהּגִ ַ
לָ כֵ ן ּ /כְ מֹו-כֵ ן  /אּולָ ם
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רֹוצה לְ ַׂש ֵחק ַּבּכַ ּדּור __________ ַהּכַ ּדּור ַׁשּיָ ְך לַ ָּשׁכֵ ן,
"אנִ י ֵמ ִבין ֶׁש ַא ָּתה ֶ
גַ .א ָּבא ָא ַמרֲ :
__________ ַא ָּתה ָצ ִריְך לְ ַק ֵּבל ִמ ֶּמּנּו ְרׁשּות.

נֹוסף ַעל ּכָ ְך  /אּולָ ם  /לְ ִפיכָ ְך
ָ

נֹוסף ַעל ּכָ ְך  /אּולָ ם  /לְ ִפיכָ ְך
ָ

יבה.
ּמּוׁשּיֹות ּכָ לּ-כָ ְךֵ __________ ,הן ְמזַ ֲהמֹות ֶאת ַה ְּס ִב ָ
דַׂ .ש ִּקּיֹות ַהּנַ יְ לֹון ִׁש ִ
נֹוסף ַעל ּכָ ְך  /אּולָ ם  /לְ ִפיכָ ְך
ָ

בּ-פ ֲע ִמּיֹות.
__________ ֶא ְפ ָׁשר לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ַׂש ִּקּיֹות ַר ַ
נֹוסף ַעל ּכָ ְך  /אּולָ ם  /לְ ִפיכָ ְך
ָ

ִסּכּוםִ :מּלֹות ִקּשּׁור
ּובין ְּפ ָסקֹות.
ִמּלֹות ִקּשּׁור ְמ ַק ְּשׁרֹות ֵּבין ֶחלְ ֵקי ַה ִּמ ְׁש ָּפטֵּ ,בין ִמ ְׁש ָּפ ִטים ֵ
ִס ָּבה

ּתֹוצ ָאה
ָ

נִ ּגּוד

הֹוס ָפה
ָ

ּכִ י
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש
ִמּשּׁום ֶׁש
ֵמ ַא ַחר ֶׁש
ּכֵ יוָ ן ֶׁש

לָ כֵ ן
לְ ִפיכָ ְך
תֹוצ ָאה ִמּכָ ְך
ּכְ ָ

ֲא ָבל
אּולָ ם
ַאְך

ּגַ ם
נֹוסף ַעל ּכָ ְך
ָ
ּכְ מֹו-כֵ ן

ְמ ִׂשימֹות
בּוצה ׁשֹונָ ה.
ּכִ ְתבּו ַא ְר ָּב ָעה ִמ ְׁש ָּפ ִטים ֶׁש ְּבכָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִּת ְהיֶ ה ִמּלַ ת ִקּשּׁור ִמ ְּק ָ
ֶא ְפ ָׁשר ּגַ ם לִ כְ ּתֹב ִסּפּור ָק ָצר.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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ְמ ִׂשימֹות
הֹוראֹות ֶׁשּכָ אן.
לּ-פי ַה ָ
ּופ ֲעלּו ַע ִ
ִק ְראּו ֶאת ַה ֵּט ְק ְסט ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ םַ ,
ֹלא-מּכֶ ֶרת.
ֻ
ַ 1ס ְּמנּו ַקו ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ִמּלָ ה
ַ 2ס ְּמנּו ְׁשנֵ י ַקּוִים ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ְמ ַאזְ ּכֵ ר.
רּוׁשי ַה ִּמּלִ יםּ ,ולְ ִמי ִמ ְתּכַ ּוְנִ ים ַה ְּמ ַאזְ ּכְ ִרים.
(א ְפ ָׁשר ְּבזּוגֹות) ֶאת ֵּפ ֵ
ָּ 3ב ְררּו לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ֶ
4

ַה ִּקיפּו ֶאת ִמּלֹות ַה ִּקּשּׁור .

ּנֹוׂשא ֶׁשּלָ ּה.
 5לְ ַצד ּכָ ל ִּפ ְס ָקה ּכִ ְתבּו ָמה ַה ֵ
ֲ 6ענּו ַעל ַה ְּשׁ ֵאלֹות ֶׁש ַא ֲח ֵרי ַה ֵּט ְק ְסט.

ַה ֵּשׂ ָער – ִמי ָצ ִריְך אֹותֹו ִּבכְ לָ ל?
"הּגּוף ַה ֻּמ ְפלָ א"  /מֵ .קינָ ן וְ א .מרטין)
(מ ֻע ָּבד ִמּתֹוְך ַ
ְ

ִּפ ְס ָקה ()1

1

נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

5
ִּפ ְס ָקה ()2
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

10

צּורים ַּב ֲעלֵ י ֵׂש ָער ַׁשּיָ כִ ים לְ ַמ ְחלֶ ֶקת ַהּיֹונְ ִקיםַ .מ ְחלֶ ֶקת ַהּיֹונְ ִקים
ַהּיְ ִ
ּכֹולֶ לֶ ת ִמינִ ים ׁשֹונִ ים ֶׁשל ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים וְ ֶאת ָה ָא ָדם .לְ ַב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים
יֵ ׁש ְּב ִע ָּקר ַּפ ְרוָ ה וְ ֶצ ֶמר ַה ְּמ ַׁש ֵּמׁש ּכְ ֵׂש ָער ,וְ לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם יֵ ׁש ֵׂש ָער
ַה ָּמצּוי ִּב ְמקֹומֹות ׁשֹונִ ים ַּבּגּוףַ .ה ַּשׂ ֲע ָרה ִהיא ִסיב ֶה ָעׂשּוי ְּב ִע ָּקרֹו
ִיט ִמינִ ים (ּכְ גֹון
ּומּו ָ
ּוב ְרזֶ ל) ִ
ּומ ִּמ ְס ָּפר ִמינֵ ָרלִ ים (ּכְ מֹו ָא ָבץ ַ
ֵמ ֶחלְ ּבֹון ִ
וְ יַ ְט ִמין ּ Aו.)B-
ׁשּוביםַ .ה ֵּשׂ ָער עֹוזֵ ר
לַ ֵּשׂ ָער ֵא ֶצל ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ַּת ְפ ִק ִידים ַר ִּבים וַ ֲח ִ
ִּב ְׁש ִמ ָירה ַעל חֹם ַהּגּוף ֶׁשל ַה ַחּיֹותַ .החֹם נִ ְׁש ָמרּ ,כִ י ַה ְּשׂ ָערֹות ַעל
נֹוסף ַעל ּכָ ְךַ ,ה ֵּשׂ ָער
בֹודד חֹם ָחׁשּובָ .
ַהּגּוף אֹוגְ רֹות ֲאוִ ירֶׁ ,שהּוא ְמ ֵ
טֹור ֶפת
ִּב ְצ ָב ָעיו ַהּשֹׁונִ ים ְמ ַסּיֵ ַע לַ ַחּיֹות ַּב ֶּט ַבע לְ ַה ְסוָ ָאהּ ,כְ ֵדי ֶׁש ַחּיָ ה ֶ
ִּת ְת ַק ֶּשׁה לְ ַה ְב ִחין ָּב ֶהן.
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לָ ָא ָדם יֵ ׁש ְׂש ָערֹות ִּב ְמקֹומֹות ׁשֹונִ ים ַּבּגּוף ,וְ לָ ֶהן ַּת ְפ ִק ִידים ְמגֻ ּוָ נִ ים.
ׁשּובים הּוא ְמנִ ַיעת ֲח ִד ָירה ֶׁשל ַחיְ ַּד ִּקים,
ַא ַחד ַה ַּת ְפ ִק ִידים ַה ֲח ִ
ּוב ֵעינַ יִ םָּ .באֹזֶ ן
ֲע ָצ ִמים אֹו לִ כְ לּוְך ,לְ ֻדגְ ָמהַ ,ה ְּשׂ ָערֹות ָּבאֹזֶ ןָּ ,ב ַאף ָ
ַה ְּשׂ ָערֹות מֹונְ עֹות ּכְ נִ ָיסה ֶׁשל לִ כְ לּוְךָּ ,ב ַאף ֵהן ְמ ַסּיְ עֹות ְּבנִ ּקּוי
ׁשֹומ ִרים ַעל ָה ֵעינַ יִ ם ֶׁש ֵהן ֵא ָיבר
נֹוׁש ִמים ,וְ ָה ִר ִיסים ְ
ָה ֲאוִ יר ֶׁש ָאנּו ְ
ָרגִ יׁש וְ ָע ִדיןְׂ .ש ַער ַהּגַ ּבֹות ְמ ַׁש ֵּמׁש ּגַ ם הּוא לִ ְׁש ִמ ָירה ַעל ָה ֵעינַ יִ ם
ּנֹוט ִפים ֵמ ַה ֵּמ ַצח.
ִמ ְּפנֵ י נֹוזְ לִ ים וְ זֵ ָעה ַה ְ

20

נֹוסף הּוא ְׁש ִמ ָירה ִמ ְּפנֵ י ֶמזֶ ג ֲאוִ יר ִקיצֹונִ יְּ .בחֹם ּכָ ֵבד ַה ֵּשׂ ָער
ַּת ְפ ִקיד ָ
ׁשֹומר ַעל
ּובקֹר ַעז ַה ֵּשׂ ָער ֵ
ׁשֹומר ִמ ְּפנֵ י ְּפגִ ָיעה ֶׁשל ַק ְרנֵ י ַה ֶּשׁ ֶמׁשְ ,
ֵ
חֹם ַהּגּוףְּ .ב ִמּלִ ים ֲא ֵחרֹותַ ,ה ֵּשׂ ָער ְמ ַׁש ֵּמׁש ּכְ ִׁשכְ ַבת ֲהגַ ּנָ ה.

ִּפ ְס ָקה ()3
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

ִּפ ְס ָקה ()4
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

ִּפ ְס ָקה ()5
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________
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נֹוסף ַה ְּמ ֻׁש ָּתף לְ ַב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים וְ לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדםַ ,ה ָּקׁשּור לְ ֵׂש ָער,
ַּת ְפ ִקיד ָ
ימ ָיקלִ ים ַה ְּקרּויִ ים
יחַ .הּגּוף ְמ ַׁש ְח ֵרר ּכִ ִ
הּוא ִּת ְקׁש ֶֹרת ְּב ֶא ְמ ָצעּות ֵר ַ
חּודי.
יח יִ ִ
(ּב ַעל ַחּיִ ים אֹו ָא ָדם) ֵר ַ
יֹוצ ִרים לְ כָ ל יְ צּור ַ
ְּפרֹומֹונִ ים ,וְ ֵהם ְ
ֶה ֳח ָמ ִרים ַהּלָ לּו נִ ְׁש ָא ִרים וְ ֹלא ִמ ְתנַ ְּד ִפים ִּבזְ כּות ַה ְּשׂ ָערֹות ֶׁש ַעל
חּודי ְמ ַא ְפ ֵׁשר לְ זַ הֹות ִמיהּו
יח ַהּיִ ִ
ּגּופנּוֵ .א ֶצל ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ָה ֵר ַ
ֵ
חּודי ֶׁשל
יח ַהּיִ ִ
יח ֶאת ָה ֵר ַ
ּומיהּו יָ ִדיד .לְ ָמ ָׁשלַ ,הּכֶ לֶ ב ֵמ ִר ַ
טֹורף ִ
ֵ
ּומכַ ְׁשּכֵ ׁש ְּב ִׂש ְמ ָחה ִּבזְ נָ בֹוֵ .א ֶצל ְּבנֵ י ָה ָא ָדם נִ ְמ ָצא ֶׁש ַה ִּתינֹוק
ְּב ָעלָ יו ְ
יח ִאּמֹו.
ְמ ֻסּגָ ל לְ זַ הֹות ֶאת ֵר ַ

ִאּתּור ֵמ ָידע
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ַה ְּתׁשּובֹות לִ ְׁש ֵאלֹות ִאּתּור ֵמ ָידע נִ ְמ ָצאֹות ַּב ֵּט ְק ְסטֻ .מ ָּתר לְ ַה ְע ִּתיק
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֵמ ַה ֵּט ְק ְסטַ ,ע ִ

ִ 1מ ָּמה ָעׂשּוי ַה ֵּשׂ ָער?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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יצד ַה ֵּשׂ ָער ְמ ַסּיֵ ַע ִּב ְׁש ִמ ָירה ַעל חֹם ַהּגּוף ֶׁשל ַה ַחּיֹות?
ּ 2כֵ ַ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ֹלא-מּכֶ ֶרתְ ,מ ַאזְ ּכְ ִריםִ ,מּלֹות ִקּשּׁור)
ֻ
(מּלָ ה
יאה ִ
ַח ָּס ֵמי ְק ִר ָ
יֹותר.
ׁשּובה ַהּנְ כֹונָ ה ְּב ֵ
ִּב ְׁש ֵאלֹות ַ 7-3ה ִּקיפּו ֶאת ָהאֹות ַה ְּמיַ ֶּצגֶ ת ֶאת ַה ְּת ָ
(ׁשּורה ?)11
ָ
"ּב ֶהן"
 3לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה ָ
א .לַ ְּצ ָב ִעים

ג .לַ ֵּשׂ ָער

ב .לַ ַחּיֹות

(ׁשּורה ?)12
ָ
"מגֻ ּוָ נִ ים"
ָ 4מה ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה ְ
אׁ .שֹונִ ים

ׁשּובים
גֲ .ח ִ

ּדֹומים
ִ
ב.

(ׁשּורה ?)18
ָ
"נֹוט ִפים"
ָ 5מה ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה ְ
אִ .מ ְתיַ ְּב ִׁשים

בִ .מ ְתלַ כְ לְ כִ ים

ג .נֹוזְ לִ ים

ׁשּורה ?9
ָ 6מה ְמ ַצּיֶ נֶ ת ִמּלַ ת ַה ִּקּשּׁור ְּב ָ
אִ .ס ָּבה

הֹוס ָפה
ָ
ג.

ּתֹוצ ָאה
ָ
ב.

(ׁשּורה ?)25
ָ
"מ ְתנַ ְּד ִפים"
ָ 7מה ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה ִ
א .נִ ְׁש ָא ִרים

ב .נֶ ֱעלָ ִמים
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ִא ְרּגּון ֵמ ָידע
בֹודה:
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ְׁשלַ ֵּבי ָה ֲע ָ
אֹותם ְּב ַמ ְדּגֵ ׁש.
ׁשּובה ַּב ֵּט ְק ְסט ,וְ ַה ְדּגִ יׁשּו ָ
אִ .מ ְצאּו ֶאת ֶחלְ ֵקי ַה ְּת ָ
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
יחה ַע ִ
בּ .כִ ְתבּו ִמ ְׁש ַּפט ְּפ ִת ָ
יחה הּוא ִמ ְׁש ָּפט ַמכְ לִ ילַ .א ֲח ָריו נְ ָפ ֵרט ֶאת ַה ֻּדגְ ָמאֹות.
ִמ ְׁש ַּפט ַה ְּפ ִת ָ
(אל ַּת ְע ִּתיקּו ִמ ְׁש ָּפ ִטים ְׁשלֵ ִמים).
ׁשּובה ַּב ִּמּלִ ים ֶׁשּלָ כֶ םַ .
ג .נַ ְּסחּו ְּת ָ

ַ 8ה ִּציגּו ְׁשנֵ י ַּת ְפ ִק ִידים ֶׁשל ַה ֵּשׂ ָער ֵא ֶצל ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
לֹוׁשה ַּת ְפ ִק ִידים ֶׁשל ַה ֵּשׂ ָער ֵא ֶצל ְּבנֵ י ָה ָא ָדם.
ַ 9ה ִּציגּו ְׁש ָ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
יח ְׂש ַער ַהּגּוף ְמ ַׁש ֵּמׁש לְ ִת ְקׁש ֶֹרת.
יצד ֵר ַ
ַ 10ה ְס ִּבירּו ּכֵ ַ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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ְמ ִׂשימֹות
הֹוראֹות ֶׁשּכָ אן.
לּ-פי ַה ָ
ּופ ֲעלּו ַע ִ
ִק ְראּו ֶאת ַה ֵּט ְק ְסט ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ םַ ,
ֹלא-מּכֶ ֶרת.
ֻ
ַ 1ס ְּמנּו ַקו ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ִמּלָ ה
ַ 2ס ְּמנּו ְׁשנֵ י ַקּוִים ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ְמ ַאזְ ּכֵ ר.
רּוׁשי ַה ִּמּלִ יםּ ,ולְ ִמי ִמ ְתּכַ ּוְנִ ים ַה ְּמ ַאזְ ּכְ ִרים.
(א ְפ ָׁשר ְּבזּוגֹות) ֶאת ֵּפ ֵ
ָּ 3ב ְררּו לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ֶ
4

ַה ִּקיפּו ֶאת ִמּלֹות ַה ִּקּשּׁור .

ּנֹוׂשא ֶׁשּלָ ּה.
 5לְ ַצד ּכָ ל ִּפ ְס ָקה ּכִ ְתבּו ָמה ַה ֵ
ֲ 6ענּו ַעל ַה ְּשׁ ֵאלֹות ֶׁש ַא ֲח ֵרי ַה ֵּט ְק ְסט.

צ'ֹוקֹולַ ֶטל
"עינַ יִ ם"ּ ,גִ ּלָ יֹון ִמ ְס ָּפר )72
(מ ֻע ָּבד ִמּתֹוְך ֵ
ְ

ִּפ ְס ָקה ()1

1

ַה ַּמ ְרּכִ יב ָה ִע ָּק ִרי ֶׁשל ַהּשֹׁוקֹולָ ד ָעׂשּוי ֵמ ַהּפֹולִ ים ֶׁשל ֵּפרֹות ֵעץ
קֹומּיִ ים ֶׁש ָחיּו ְּב ֶמ ְק ִסיקֹו ִּב ְׁשנַ ת  600לַ ְּס ִפ ָירהָ ,ק ְראּו
ַה ָּק ָקאֹוַ .ה ְּמ ִ
ּובלְ ׁשֹונָ ם —
"מיִ ם ָמ ִרים"ִ ,
לַ ַּמ ְׁש ָקה ֶׁש ֵה ִפיקּו ִמּגַ ְר ִעינֵ י ְּפ ִרי ָה ֵעץ ַ
"צ'ֹוקֹולַ ֶטל".

5

ֲע ֵצי ַה ָּק ָקאֹו ּגְ ֵדלִ ים ְּב ֵאזֹור ַקו ַה ַּמ ְׁשוֶ ה ִּב ְמקֹומֹות ׁשֹונִ ים ָּבעֹולָ ם:
רֹום-מזְ ַרח ַא ְסיָ הֵ .ע ִצים ֵאּלּו
ִ
ּוב ְד
ְּב ַא ְפ ִר ָיקהְּ ,ב ֶמ ְרּכַ ז ָא ֵמ ִר ָיקה ִ
ּומ ְת ִחילִ ים לְ ָהנִ יב ֵּפרֹות ָה ֵחל ֵמ ַה ָּשׁנָ ה
יֹותר ִמָׁ 100-שנִ ים ַ
ַחּיִ ים ֵ
יהםָ .ה ֵעץ ִמ ְתנַ ֵּשׂא לְ ג ַֹבּה ֶׁשל ֵּבין ֲח ִמ ָּשׁה לַ ֲע ָׂש ָרה
יׁשית לְ ַחּיֵ ֶ
ַה ְּשׁלִ ִ
ֶמ ְט ִריםָ ,עלָ יו ּגְ דֹולִ ים ,וְ ַה ְּפ ָר ִחים ֶׁשּלֹו וְ ֻר ִּדיםְּ .בכָ ל ָׁשנָ הַּ ,פ ֲע ַמיִ ם
צֹומ ִחים ַעל ּכָ ל ֵעץ ּכְ ַּ 100-ת ְר ִמילִ ים ֶׁש ֵהם ֵּפרֹות ַה ָּק ָקאֹו,
ְּב ָׁשנָ הְ ,
ּכָ ל ַּת ְר ִמיל ֵמכִ יל ַעד ּ 60פֹולֵ י ָק ָקאֹו.

נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

ִּפ ְס ָקה ()2
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

10
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ִּפ ְס ָקה ()3
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

15

ִּפ ְס ָקה ()4
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________

20

__________

ִּפ ְס ָקה ()5
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ

25

__________
__________

ִּפ ְס ָקה ()6

30

נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________
ִּפ ְס ָקה ()7
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________
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ּפֹור ְס ְטרֹו הּוא
לֹוׁשה זַ ּנִ ים ֶׁשל ֵּפרֹות ַה ָּק ָקאֹוַ .ה ְ
ַקּיָ ִמים ָּבעֹולָ ם ְׁש ָ
יר-מתֹוק .זַ ן
יֹותר ,הּוא ֵמנִ יב ֵּפרֹות ַר ִּבים ,וְ ַט ֲעמֹו ָמ ִר ָ
ַהּזַ ן ַהּנָ פֹוץ ְּב ֵ
רֹומה ֲחזָ ָקה.
יֹותר ,יֵ ׁש לֹו ַט ַעם ָמתֹוק וְ ָא ָ
ַה ְּק ִרּיֹולֹו הּוא זַ ן ְמ ֻׁש ָּבח ְּב ֵ
ּקֹוד ִמים .זַ ן זֶ ה ָע ִמיד
יט ְריֹו הּוא ַהכְ לָ ָאה ֶׁשל ְׁשנֵ י ַהּזַ ּנִ ים ַה ְ
ְט ִרינִ ַ
יֹותר ִמ ְּפנֵ י ַמ ֲחלֹות ,וְ יֵ ׁש לֹו ַט ַעם ָע ִדין וְ ֻׁש ָּמנִ י.
ֵ
ּכְ ֵדי לְ ָה ִפיק ׁשֹוקֹולָ ד ִמ ְת ַקּיֵ ם ַּת ֲהלִ יְך ִעּבּוד ַהּכֹולֵ ל ּכַ ָּמה ְׁשלַ ִּבים.
קֹוט ִפים ֶאת ֵּפרֹות ַה ָּק ָקאֹו .לְ ַא ַחר
ְּת ִחּלָ ה ִמ ְת ַּב ֵּצ ַע ָק ִטיף ֶׁשּבֹו ְ
יאים ִמ ִּב ְפנִ ים ֶאת ַהּפֹולִ ים
ּומֹוצ ִ
ִ
ּבֹוצ ִעים ְּב ַסּכִ ין ֶאת ַה ְּפ ִרי
ִמּכֵ ן ְ
אֹותםַּ .ב ָּשׁלָ ב ַה ָּבא ְמיַ ְּב ִׁשים ַּב ֶּשׁ ֶמׁש
עֹוט ֶפת ָ
יפת ַה ְּפ ִרי ָה ֶ
ִעם ִצ ַ
יפ ָתם ְּב ֶמ ֶׁשְך ֲח ִמ ָּשׁה ַעד ִׁש ְב ָעה יָ ִמיםַ .הּיִ ּבּוׁש
ֶאת ַהּפֹולִ ים וְ ֶאת ִצ ָ
גֹורם לַ ֶּצ ַבע
רֹומה ְמיֻ ֶח ֶדת וְ ֵ
ּמֹוסיף לַ ּפֹולִ ים ָא ָ
ּגֹורם לִ ְת ִס ָיסהָ ,מה ֶׁש ִ
ֵ
ַהחּום ֶׁשּלָ ֶהם.
ּכְ ֶׁש ַהּפֹולִ ים יְ ֵב ִׁשיםֵ ,הם נִ ְׁשלָ ִחים לְ ָב ֵּתי ֲחר ֶֹׁשת לְ ׁשֹוקֹולָ דָׁ .שם
ּומ ְפ ִר ִידים ֵּבין ַה ְּקלִ ּפֹות לְ ֵבין ִׁש ְב ֵרי ַהּפֹולִ ים.
קֹולִ ים ֶאת ַהּפֹולִ יםַ ,
נֹוצ ֶרת ִע ַּסת ָק ָקאֹוִ .ע ַּסת ַה ָּק ָקאֹו
ַהּפֹולִ ים לְ ֹלא ַה ְּקלִ ּפֹות נִ ְט ָחנִ ים ,וְ ֶ
נֹוסף ֶׁש ְּבסֹופֹו ְמ ַק ְּבלִ ים ָח ְמ ֵרי ּגֶ לֶ ם ׁשֹונִ ים :עּוגַ ת
עֹוב ֶרת ַּת ֲהלִ יְך ָ
ֶ
(ח ְמ ַאת ַה ָּק ָקאֹו ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ּגַ ם
ָק ָקאֹוַ ,א ְב ַקת ָק ָקאֹו וְ ֶח ְמ ַאת ָק ָקאֹו ֶ
קֹוס ֶמ ִט ָיקה).
לְ יִ ּצּור ָח ְמ ֵרי ְ
ַהּשֹׁוקֹולָ ד הּוא ַּת ֲער ֶֹבת ֶׁשל ֶחלְ ִק ֵיקי ֻסּכָ רַ ,א ְב ַקת ָחלָ ב וְ ִע ַּסת ָק ָקאֹו
ְּבתֹוְך ֶח ְמ ַאת ָק ָקאֹוְּ .ב ַת ֲהלִ יְך ֲהכָ נַ ת ַהּשֹׁוקֹולָ ד ְמ ַע ְר ְּב ִבים ֶאת ּכָ ל
אֹותם .לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ְמ ָק ְר ִרים ֶאת ַהּשֹׁוקֹולָ ד
טֹוחנִ ים ָ
ַה ַּמ ְרּכִ ִיבים וְ ֲ
יֹוצ ִקים לְ ַת ְבנִ ית.
ְּב ַת ֲהלִ יְך ִא ִּטי וְ ְ
יחּ .כְ ֵדי לִ ְׁשמֹר
טּורה ,לְ לַ חּות ּולְ ֵר ַ
מּוצר ָרגִ יׁש לְ ֶט ְמ ֵּפ ָר ָ
ׁשֹוקֹולָ ד הּוא ָ
טּורה ֶׁשל
ַעל ַט ֲעמֹו ֶׁשל ַהּשֹׁוקֹולָ ד ַה ְק ִּפידּו לְ ַא ְח ֵסן אֹותֹו ְּב ֶט ְמ ֶּפ ָר ָ
ּוב ָמקֹום לַ ח ִּב ְמיֻ ָחדַ .ה ְק ִּפידּו ֹלא לְ ַא ְח ֵסן ֶאת
ַ 18-16מ ֲעלֹות ְ
יחַּ :ת ְבלִ ינִ יםְּ ,ב ָׂש ַמיִ ם וְ ָח ְמ ֵרי
ַהּשֹׁוקֹולָ ד ְּב ִק ְר ַבת ֳח ָמ ִרים ְמ ִפ ֵיצי ֵר ַ
נִ ּקּויּ ,כְ ֵדי ֹלא לְ ַה ְׁש ִּפ ַיע ַעל ַט ֲעמֹו וְ ַעל ֵריחֹו ֶׁשל ַהּשֹׁוקֹולָ ד.
ְּב ֵת ָאבֹון!
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יח |
לֹומ ִדים לְ ַה ְצלִ ַ
ְ
|

ִאּתּור ֵמ ָידע
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ַה ְּתׁשּובֹות לִ ְׁש ֵאלֹות ִאּתּור ֵמ ָידע נִ ְמ ָצאֹות ַּב ֵּט ְק ְסטֻ .מ ָּתר לְ ַה ְע ִּתיק
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֵמ ַה ֵּט ְק ְסטַ ,ע ִ
ֵ 1היכָ ן ְמצּויִ ים ֲע ֵצי ַה ָּק ָקאֹו ָּבעֹולָ ם?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
לֹוׁשה זַ ּנִ ים ֶׁשל ֵּפרֹות ָק ָקאֹו ַה ֻּמזְ ּכָ ִרים ַּב ֵּט ְק ְסט.
ַ 2צּיְ נּו ְׁש ָ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ֹלא-מּכֶ ֶרתְ ,מ ַאזְ ּכְ ִריםִ ,מּלֹות ִקּשּׁור)
ֻ
(מּלָ ה
יאה ִ
ַח ָּס ֵמי ְק ִר ָ
יֹותר.
ׁשּובה ַהּנְ כֹונָ ה ְּב ֵ
ִּב ְׁש ֵאלֹות ַ 5-3ה ִּקיפּו ֶאת ָהאֹות ַה ְּמיַ ֶּצגֶ ת ֶאת ַה ְּת ָ
(ׁשּורה ?)7
ָ
ָ 3מה ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה "לְ ָהנִ יב"
א .לִ ְקטֹף

ג .לֶ ֱאכֹל

ב .לָ ֵתת ְּפ ִרי

(ׁשּורה ?)9
ָ
"ׁשּלֹו"
 4לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה ֶ
א .לָ ֵעץ

ג .לַ ָּק ָקאֹו

ב .לַ ְּפ ִרי

(ׁשּורה ?)19
ָ
"ּבֹוצ ִעים"
ְ
ָ 5מה ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה
אְ .מיַ ְּב ִׁשים

קֹוט ִפים
ְ
ב.
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ִא ְרּגּון ֵמ ָידע
בֹודה:
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ְׁשלַ ֵּבי ָה ֲע ָ
אֹותם ְּב ַמ ְדּגֵ ׁש.
ׁשּובה ַּב ֵּט ְק ְסט ,וְ ַה ְדּגִ יׁשּו ָ
אִ .מ ְצאּו ֶאת ֶחלְ ֵקי ַה ְּת ָ
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
יחה ַע ִ
בּ .כִ ְתבּו ִמ ְׁש ַּפט ְּפ ִת ָ
יחה הּוא ִמ ְׁש ָּפט ַמכְ לִ ילַ .א ֲח ָריו נְ ָפ ֵרט ֶאת ַה ֻּדגְ ָמאֹות.
ִמ ְׁש ַּפט ַה ְּפ ִת ָ
(אל ַּת ְע ִּתיקּו ִמ ְׁש ָּפ ִטים ְׁשלֵ ִמים).
ׁשּובה ַּב ִּמּלִ ים ֶׁשּלָ כֶ םַ .
ג .נַ ְּסחּו ְּת ָ

לּ-פי ַה ַּמ ֲא ָמר).
(ע ִ
ַ 6צּיְ נּו ֶאת ַה ְּשׁלַ ִּבים ַּב ֲה ָפ ַקת ׁשֹוקֹולָ ד ַ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
מּוצר ָרגִ יׁשָ .מ ֵהם ַהּכְ לָ לִ ים לְ ִא ְחסּון ׁשֹוקֹולָ ד?
ׁ 7שֹוקֹולָ ד הּוא ָ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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יח |
לֹומ ִדים לְ ַה ְצלִ ַ
ְ
|

ְמ ִׂשימֹות
הֹוראֹות ֶׁשּכָ אן.
לּ-פי ַה ָ
ּופ ֲעלּו ַע ִ
ִק ְראּו ֶאת ַה ֵּט ְק ְסט ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ םַ ,
ֹלא-מּכֶ ֶרת.
ֻ
ַ 1ס ְּמנּו ַקו ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ִמּלָ ה
ַ 2ס ְּמנּו ְׁשנֵ י ַקּוִים ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ְמ ַאזְ ּכֵ ר.
רּוׁשי ַה ִּמּלִ יםּ ,ולְ ִמי ִמ ְתּכַ ּוְנִ ים ַה ְּמ ַאזְ ּכְ ִרים.
(א ְפ ָׁשר ְּבזּוגֹות) ֶאת ֵּפ ֵ
ָּ 3ב ְררּו לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ֶ
4

ַה ִּקיפּו ֶאת ִמּלֹות ַה ִּקּשּׁור .

ּנֹוׂשא ֶׁשּלָ ּה.
 5לְ ַצד ּכָ ל ִּפ ְס ָקה ּכִ ְתבּו ָמה ַה ֵ
ֲ 6ענּו ַעל ַה ְּשׁ ֵאלֹות ֶׁש ַא ֲח ֵרי ַה ֵּט ְק ְסט.

ַהּנֶ ֶׁשרֶ ,מלֶ ְך ָהעֹופֹותְּ ,ב ַסּכָ נַ ת ַהכְ ָח ָדה!
לֹוּפ ְדיַ ת )ynet
יק ֶ
"ּפׁשֹוׁש" וְ ֶאנְ ִצ ְ
(מּתֹוְך ָ
ִ
ִּפ ְס ָקה ()1

1

נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

5

10

בֹוּה וְ לָ טּוס
ּומ ְר ִׁשים .הּוא יָ כֹול לָ עּוף ּגָ ַ
ַהּנֶ ֶׁשר הּוא עֹוף ּגָ דֹול ַ
"מלֶ ְך ָהעֹופֹות"ִ .מ ְׁש ָקלֹו
צּומים .לָ כֵ ן ְמכַ ּנִ ים אֹותֹו ֶ
לְ ֶמ ְר ַח ִּקים ֲע ִ
חּום-אפֹרַ ,צּוָ ארֹו וְ רֹאׁשֹו
ָ
ַמּגִ ַיע לִ ְׁשמֹונָ ה ִקילֹוגְ ָר ִמיםִ .צ ְבעֹו
לְ ָבנִ יםּ ,וזְ נָ בֹו ְּוקצֹות ּכְ נָ ָפיו ְׁשח ִֹריםַ .צּוָ ארֹו ָארְֹךַ ,מּקֹורֹו ְמ ֻע ָּקל
לּומה** לְ ָבנָ ה
ּומכֻ ּסֹות ְּפ ָ
צּורת ֶק ֶרס* ,וְ ַרגְ לָ יו ֲחזָ קֹות ְּוק ָצרֹות ְ
ְּב ַ
לּומה לְ ַבנְ ַּבּנָ ה,
ַעד לְ ִב ְרּכָ יוֵ .א ֶצל ַהּגֹוזָ לִ ים ָהרֹאׁש וְ ַה ַּצּוָ אר ְמכֻ ִּסים ְּפ ָ
נֹוׁש ֶרת.
לּומת ַצּוָ ארֹו ֶ
ּופ ַ
יחְ ,
אּולָ ם רֹאׁשֹו ֶׁשל ַהּנֶ ֶׁשר ַהּבֹוגֵ ר ַמ ְק ִר ַ
לָ כֵ ן ְמ ַׁש ֲע ִרים ֶׁשהּוא ִק ֵּבל ֶאת ְׁשמֹו ִמן ַהּשׁ ֶֹרׁש נ-ש-רַ ,על ׁשּום
לּומת ַה ֵּשׂ ָער ַה ְּמכַ ָּסה ֶאת רֹאׁשֹו וְ ֶאת ַצּוָ ארֹו.
ּופ ַ
נֹוצֹותיו ְ
ָ
נְ ִׁש ַירת
ּכָ ְך ַהּנֶ ֶׁשר ַה ֵּק ֵר ַח ֵאינֹו ְמזַ ֵהם ֶאת רֹאׁשֹו וְ ֶאת ַצּוָ ארֹו ּכְ ֶׁשהּוא אֹוכֵ ל
ְּפגָ ִרים ֶׁשל ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים ֵמ ִתים.
* ֶק ֶרס – וָ ו ּכָ פּוף וְ ַחד
לּומה – נֹוצֹות ַרּכֹות
** ְּפ ָ
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ִּפ ְס ָקה ()2
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

15

ִּפ ְס ָקה ()3
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

20

ִּפ ְס ָקה ()4
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

25
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לֹומר ֵהם הֹולְ כִ ים
ַהּנְ ָׁש ִרים ְּב ַא ְר ֵצנּו נִ ְמ ָצ ִאים ְּב ַסּכָ נַ ת ַהכְ ָח ָדהּ ,כְ ַ
יֹותר ֵמ ֶאלֶ ף זּוגֹות נְ ָׁש ִריםּ ,וכַ ּיֹום
וְ נֶ ֱעלָ ִמיםֶּ .ב ָע ָבר ָחיּו ְּב ַא ְר ֵצנּו ֵ
נֹותרּו ּכְ  200 -נְ ָׁש ִרים ִּבלְ ַבד! ַּב ָּשׁנִ ים ָה ַא ֲחרֹונֹות ַהּנְ ָׁש ִרים נִ ְפּגְ עּו
ְ
ָק ֶׁשהְּ ,ב ִע ָּקר ֵמ ַה ְר ָעלֹות ֶׁשל ָח ְמ ֵרי ִרּסּוסִ ,מ ַּצּיָ ִדיםֵ ,מ ִה ְת ַח ְׁש ְמלּות
ּומ ַּמ ְחסֹור ְּב ָמזֹון.
חּוטי ַח ְׁש ַמל ִ
ַעל ֵ
יהם ,הּוא ְׁשמֹו ֶׁשל
לֹומר ְמגִ ּנִ ים ֲעלֵ ֶ
"ּפֹור ִׂשים ּכָ נָ ף ַעל ַהּנְ ָׁש ִרים"ּ ,כְ ַ
ְ
ִמ ְב ָצע ְמ ֻׁש ָּתף לְ ֶח ְב ַרת ַה ַח ְׁש ַמל ,לַ ֶח ְב ָרה לַ ֲהגַ ּנַ ת ַה ֶּט ַבע ּולְ ָרׁשּות
הּוקמּו ַּת ֲחנֹות ַה ֲאכָ לָ ה ְמ ֻס ָּדרֹות
ַה ֶּט ַבע וְ ַהּגַ ּנִ יםְּ .ב ִמ ְסּגֶ ֶרת ַה ִּמ ְב ָצע ְ
ּמּודי ַה ַח ְׁש ַמלּ ,כְ ֵדי
לַ ּנְ ָׁש ִריםֶ .ח ְב ַרת ַה ַח ְׁש ַמל ֵהכִ ינָ ה ִמּגּון לְ ַע ֵ
ֶׁש ָהעֹופֹות ֹלא יִ ְת ַח ְׁש ְמלּו.
ּדֹואגֹות ּגַ ם לַ ֲה ָׁש ַבת ַהּנְ ָׁש ִרים לַ ֶּט ַבעְּ :ב ַמ ֲהלַ ְך
ַה ֻּשׁ ָּתפֹות לַ ִּמ ְב ָצע ֲ
ַה ִּמ ְב ָצע ְמגַ ְּדלִ ים ּגֹוזָ לֵ י נְ ָׁש ִרים ַּב ֶּשׁ ִביְּ ,ב ֵבית ַהחֹולִ ים לְ ַחּיֹות ַּבר.
מּורת ַה ַחי ְּב ַהר ַהּכַ ְר ֶמלּ ,כְ ֵדי
נְ ָׁש ִרים ֶׁש ִהּגִ יעּו לְ ַבגְ רּות ְָמ ֳע ָב ִרים לִ ְׁש ַ
אֹותם.
ֶׁשּיִ ְת ַרּגְ לּו לַ ֶּט ַבע לִ ְפנֵ י ֶׁש ְּמ ַׁש ְח ְר ִרים ָ

ִאּתּור ֵמ ָידע
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ַה ְּתׁשּובֹות לִ ְׁש ֵאלֹות ִאּתּור ֵמ ָידע נִ ְמ ָצאֹות ַּב ֵּט ְק ְסטֻ .מ ָּתר לְ ַה ְע ִּתיק
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֵמ ַה ֵּט ְק ְסטַ ,ע ִ

ארו ּכְ ֶׁשהּוא אֹוכֵ ל ְּפגָ ִרים ֶׁשל ַּב ֲעלֵ י
ּדּוע נֶ ֶׁשר ּבֹוגֵ ר ֵאינֹו ְמזַ ֵהם ֶאת רֹאׁשֹו וְ ֶאת ַצּוָ ָ
ַ 1מ ַ
ַחּיִ ים ֵמ ִתים?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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"סּכָ נַ ת ַהכְ ָח ָדה".
ַ 2ה ְס ִּבירּו ֶאת ַה ֻּמ ָּשׂג ַ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ָ 3מה ֵׁשם ַה ִּמ ְב ָצע ַה ְּמ ֻׁש ָּתף?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ֹלא-מּכֶ ֶרתְ ,מ ַאזְ ּכְ ִריםִ ,מּלֹות ִקּשּׁור)
ֻ
(מּלָ ה
יאה ִ
ַח ָּס ֵמי ְק ִר ָ
יֹותר.
ׁשּובה ַהּנְ כֹונָ ה ְּב ֵ
ִּב ְׁש ֵאלֹות ַ 8-4ה ִּקיפּו ֶאת ָהאֹות ַה ְּמיַ ֶּצגֶ ת ֶאת ַה ְּת ָ
(ׁשּורה ?)7
ָ
ָ 4מה ְמ ַצּיֶ נֶ ת ִמּלַ ת ַה ִּקּשּׁור "אּולָ ם"
ּתֹוצ ָאה
ָ
א.

ג .נִ ּגּוד

בִ .ס ָּבה

(ׁשּורה ?)8
ָ
ָ 5מה ְמ ַצּיֶ נֶ ת ִמּלַ ת ַה ִּקּשּׁור "לָ כֵ ן"
א .נִ ּגּוד

גִ .ס ָּבה

ּתֹוצ ָאה
ָ
ב.

(ׁשּורה ?)17
ָ
 6לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה "הּוא"
א .לַ ּנֶ ֶׁשר

ג .לְ ֶח ְב ַרת ַה ַח ְׁש ַמל

ב .לַ ִּמ ְב ָצע

ׁשּורה ?22
ָ 7מה ְמ ַצּיֶ נֶ ת ִמּלַ ת ַה ִּקּשּׁור ְּב ָ
הֹוס ָפה
ָ
א.

ּתֹוצ ָאה
ָ
ג.

בִ .ס ָּבה

(ׁשּורה ?)20
ָ
"מּגּון"
ָ 8מה ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה ִ
אֶ .א ְמ ָצ ֵעי ֲהגַ ּנָ ה

בַּ .ת ֲחנֹות ַה ֲאכָ לָ ה
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ִא ְרּגּון ֵמ ָידע
בֹודה:
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ְׁשלַ ֵּבי ָה ֲע ָ
אֹותם ְּב ַמ ְדּגֵ ׁש.
ׁשּובה ַּב ֵּט ְק ְסט ,וְ ַה ְדּגִ יׁשּו ָ
אִ .מ ְצאּו ֶאת ֶחלְ ֵקי ַה ְּת ָ
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
יחה ַע ִ
בּ .כִ ְתבּו ִמ ְׁש ַּפט ְּפ ִת ָ
יחה הּוא ִמ ְׁש ָּפט ַמכְ לִ ילַ .א ֲח ָריו נְ ָפ ֵרט ֶאת ַה ֻּדגְ ָמאֹות.
ִמ ְׁש ַּפט ַה ְּפ ִת ָ
(אל ַּת ְע ִּתיקּו ִמ ְׁש ָּפ ִטים ְׁשלֵ ִמים).
ׁשּובה ַּב ִּמּלִ ים ֶׁשּלָ כֶ םַ .
ג .נַ ְּסחּו ְּת ָ

ַ 9צּיְ נּו ָׁשלֹוׁש ִסּבֹות ֶׁש ִּבגְ לָ לָ ן נִ ְמ ָצ ִאים ַהּנְ ָׁש ִרים ְּב ַסּכָ נַ ת ַהכְ ָח ָדה.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

ַ 10צּיְ נּו ָׁשלֹוׁש ְּפ ֻעּלֹות ֶׁש ִּב ְּצעּו ַה ֻּשׁ ָּתפֹות ַּב ִּמ ְב ָצע לַ ֲהגַ ּנָ ה ַעל ַהּנְ ָׁש ִרים.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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יאלֹוג ִעם ֵט ְק ְסט" לְ ִׁשּפּור ֲה ָבנַ ת ַהּנִ ְק ָרא
"ּד ָ
ִ
ּומנַ ִּסים
יח ִעם ַה ֵּט ְק ְסט ְ
ּדּוׂ-ש ַ
ִ
יאלֹוג ִעם ֵט ְק ְסט" ֲאנַ ְחנּו ְמנַ ֲהלִ ים
"ּד ָ
לָ ַמ ְדנּו ֶׁש ִּב ְפ ֻעּלַ ת ִ
אֹומר לָ נּוְּ .בכָ ל ֵט ְק ְסט יֵ ׁש ַח ָּס ִמים ֶׁש ָעלֵ ינּו "לְ ָפ ֵרק".
לְ ָה ִבין ָמה הּוא ֵ
(הּכַ ְרנּו ָׁשלֹוׁש ְּד ָרכִ ים לַ ֲה ָבנַ ת
ֹלא-מּכָ רֹות ִ
ֻ
יאהִ :מּלִ ים
לֹוׁשה ַח ָּס ֵמי ְק ִר ָ
לָ ַמ ְדנּו "לְ ָפ ֵרק" ְׁש ָ
(הּכַ ְרנּו ְׁש ֵּתי ְּד ָרכִ ים לְ ִסּמּון ְמ ַאזְ ּכְ ִרים ּכְ ֵדי לַ ֲעקֹב ַא ֲח ֵרי
ֹלא-מּכֶ ֶרת)ְ ,מ ַאזְ ּכְ ִרים ִ
ֻ
ִמּלָ ה
ּתֹוצ ָאה ,נִ ּגּוד,
(הּכַ ְרנּו ַא ְר ָּב ָעה סּוגִ ים ֶׁשל ִמּלֹות ִקּשּׁורִ :ס ָּבהָ ,
יטים)ִ ,מּלֹות ִקּשּׁור ִ
ַה ְּפ ִר ִ
הֹוס ָפה).
ָ
יאה וְ כֵ ן ַּב ֲה ָבנַ ת ַה ִּסגְ נֹון
ימנִ ים ֵאּלֶ ה ְמ ַסּיְ ִעים לָ נּו ְּב ֶׁש ֶטף ַה ְּק ִר ָ
ימנֵ י ִּפּסּוקִ .ס ָ
ּכָ ֵעת נַ ּכִ יר ִס ָ
ּדֹומה).
(ׁש ֵאלָ הְ ,צ ָע ָקה וְ כַ ֶ
ֶׁשּבֹו ַה ִּמ ְׁש ָּפט נֶ ֱא ָמר ְ

ימנֵ י ִּפּסּוק
יאה – ִס ָ
ַח ָּס ֵמי ְק ִר ָ
ימנֵ י
יאהֵ ,מ ְרכָ אֹות ּונְ ֻק ָּד ַתיִ ם ,נִ ְק ָר ִאים ִס ָ
ימן ְק ִר ָ
ימנִ ים ַּב ֵּט ְק ְסטּ ,כְ מֹו נְ ֻק ָּדהְּ ,פ ִסיקִ ,ס ַ
ִס ָ
תֹור ִמים לַ ֲה ָבנָ ה.
יאה וְ ְ
ׁשּוביםֵ :הם ְמ ַׁש ְּפ ִרים ֶאת ַה ְּק ִר ָ
ִּפּסּוק .יֵ ׁש לָ ֶהם ְׁשנֵ י ַּת ְפ ִק ִידים ֲח ִ
ֻּדגְ ָמאֹות

ּ"ַ I Iדי!" ָצ ֲע ָקה נ ָֹעה לְ כִ ּוּון ּגַ יְ א.
ֲאנַ ְחנּו ְמ ִבינִ ים ֶׁש ַה ְּד ֻמּיֹות ֵהן נ ָֹעה וְ גַ יְ א.
ֲאנַ ְחנּו ְמ ִבינִ ים ֶאת ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה ַּדי – לְ ַה ְפ ִסיק.
יֹותר.
ימנִ ים ָאנּו ְמ ִבינִ ים ֵ
ֲא ָבל ֵמ ַה ִּס ָ
יׁשהּו (נ ָֹעה).
לּ-פי ַה ֵּמ ְרכָ אֹות ֲאנַ ְחנּו ְמ ִבינִ ים ֶׁש ַה ִּמּלָ ה נֶ ֱא ֶמ ֶרת ַעל-יְ ֵדי ִמ ֶ
אַ .ע ִ
יאה ֲאנַ ְחנּו ְמ ִבינִ ים ֶׁש ַה ִּמּלָ ה נֶ ֱא ֶמ ֶרת ְּבכַ ַעס .אּולַ י ּגַ יְ א
ימן ַה ְּק ִר ָ
לּ-פי ִס ַ
בַ .ע ִ
ֵמ ִציק לְ נ ָֹעה ִמ ִּס ָּבה ּכָ לְ ֶׁש ִהי.

"צ ַער ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים"?
רֹוצה לְ ִה ְתנַ ֵּדב לְ ַ
I Iיֹונָ ָתןַ :א ָּתה ֶ
יֹואבָּ :ברּור!
ָ
יֹונָ ָתןָּ :ברּור?
יֹואב ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ְּב ֵמ ְרכָ אֹות ּכְ ֵדי לְ ַצּיֵ ן ֵׁשם ֶׁשל ֲע ֻמ ָּתהְּ .בלִ י
יחה ֶׁש ֵּבין יֹונָ ָתן לְ ָ
ַּב ִּשׂ ָ
כּותן ֲאנַ ְחנּו ְמ ִבינִ ים ֶׁש ַה ִּמּלָ ה
ַה ֵּמ ְרכָ אֹות ֹלא נָ ִבין ָמה זֶ ה "לְ ִה ְתנַ ֵּדב לְ ַצ ַער"ֲ .א ָבל ִּבזְ ָ
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"ּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים" ,וַ ֲאנַ ְחנּו ְמ ִבינִ ים ֶׁש ַהּכַ ּוָ נָ ה ִהיא ֵׁשם ֶׁשל ַמ ֶּשׁהּו,
"לְ ַצ ַער" ַׁשּיֶ כֶ ת לַ ִּמּלִ ים ַ
ּוב ִּמ ְק ֶרה ֶׁשּלָ נּו ֵׁשם ֶׁשל ֲע ֻמ ָּתה.
ֵׁשם ֶׁשל ָמקֹוםַ ,
לְ ֵמ ְרכָ אֹות ְּב ֵט ְק ְסט יֵ ׁש ּכַ ָּמה ַּת ְפ ִק ִידים.
ַה ַּת ְפ ִקיד ַה ַּפ ַעם הּוא לְ ַצּיֵ ן ֵׁשם ֶׁשל ַמ ֶּשׁהּו.
יאהְּ .בסֹוף ַה ִּמ ְׁש ָּפט ָה ִראׁשֹון ֶׁשל יֹונָ ָתן
ימן ַה ְּק ִר ָ
ימן ַה ְּשׁ ֵאלָ ה ּולְ ִס ַ
ּכָ ֵעת ִׂשימּו לֵ ב לְ ִס ַ
יֹואבִ ,אם הּוא ִמ ְתּכַ ּוֵ ן לְ ִה ְתנַ ֵּדב
ׁשֹואל ֶאת ָ
ֵ
ימן ְׁש ֵאלָ הֲ .אנַ ְחנּו ְמ ִבינִ ים ֶׁשּיֹונָ ָתן
ְמ ֻס ָּמן ִס ַ
לָ ֲע ֻמ ָּתה.
יאה ,וְ ֹלא
ימן ְק ִר ָ
יאה .לָ ָּמה ָּב ֲחרּו לְ ַס ֵּמן ִס ַ
ימן ְק ִר ָ
ּומ ֻס ָּמן ִס ַ
"ּברּור"ְ ,
יֹואב עֹונֶ ה לֹו ָ
ָ
יה.
רּורה ֵמ ֵאלֶ ָ
ׁשּובה ִהיא ֶה ְחלֵ ִטיתְּ ,ב ָ
נְ ֻק ָּדה? ּכִ י ָרצּו ֶׁשּנָ ִבין ֶׁש ַה ְּת ָ
ימן ְׁש ֵאלָ הֲ .אנַ ְחנּו ְמ ִבינִ ים ֶׁשּיֹונָ ָתן
סֹופּה ִס ַ
"ּברּור" ,וְ ַה ַּפ ַעם ְּב ָ
מּובאת ַה ִּמּלָ ה ָ
ַא ַחרּ-כָ ְך ֵ
יהה.
ימן ֹלא ְמ ַצּיֵ ן ְׁש ֵאלָ הֶ ,אּלָ א ְּת ִמ ָ
ֹלא ֵמ ֵבין לָ ָּמה זֶ ה ּכָ לּ-כָ ְך ָּברּורַ .ה ַּפ ַעם ַה ִּס ָ

לֹוׁשה ְּד ָב ִריםַ :א ָּתה ַחּיָ ב
רֹוצה לְ ַהּגִ יד לְ ָך ְׁש ָ
"אנִ י ָ
ַּ I Iב ֶּד ֶרְך לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ָא ְמ ָרה לִ י ִא ָּמאֲ :
לַ ֲחזֹר ַהּיֹום ַּבּזְ ַמן ִמ ֵּבית ַה ֵּס ֶפרַּ ,ב ְּמ ָק ֵרר ַמ ְמ ִּתינָ ה לְ ָך ַצּלַ ַחת אֹכֶ ל ֶׁשּתּוכַ ל לְ ַח ֵּמם וְ לֶ ֱאכֹל,
עּורים לִ ְפנֵ י ֶׁש ֲאנִ י ַמּגִ ָיעה".
וַ ֲאנִ י ְמ ַצ ָּפה ֶׁש ָּתכִ ין ֶאת ַה ִּשׁ ִ
יׁשהּו
לְ ֵמ ְרכָ אֹות ְּב ֵט ְק ְסט יֵ ׁש ּכַ ָּמה ַּת ְפ ִק ִידיםַ .ה ַּפ ַעם ַה ַּת ְפ ִקיד הּוא לְ ַצּיֵ ן ְּד ָב ִרים ֶׁש ִּמ ֶ
לֹומר ִּדּבּור יָ ִׁשיר.
אֹומרּ ,כְ ַ
ֵ
ּובכָ ל ַּפ ַעם ַה ַּת ְפ ִקיד ֶׁשּלָ ֶהן ׁשֹונֶ ה.
מֹופיעֹות ַּפ ֲע ַמיִ ם נְ ֻק ָּד ַתיִ םְ ,
ַּבּשּׁורֹות ַהּלָ לּו ִ
ַּב ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ ה ֵהן ְמ ַצּיְ נֹות ֶׁשּנִ ְפ ָּתח ִּדּבּור יָ ִׁשירַּ .ב ַּפ ַעם ַה ְּשׁנִ ּיָ ה ֵהן ְמ ַצּיְ נֹות ֶׁש ַּמ ְת ִחיל
אֹומ ֶרת).
לֹוׁשה ְּד ָב ִרים ֶׁש ִא ָּמא ֶ
(ׁש ָ
ֵּפרּוט ְ
ְמ ִׂשימֹות
(עּמּוד .)71
"הּנֶ ֶׁשרֶ ,מלֶ ְך ָהעֹופֹותְּ ,ב ַסּכָ נַ ת ַהכְ ָח ָדה!" ַ
 1לִ ְפנֵ יכֶ ם ְׁש ֵאלֹות ִמּתֹוְך ַה ֵּט ְק ְסט ַ
יהןִ .חזְ רּו לִ ְקרֹא ֶאת ַה ֵּט ְק ְסט ְּב ִמ ַּדת ַהּצ ֶֹרְך.
ֲענּו ֲעלֵ ֶ
צּומים.
בֹוּה וְ לָ טּוס לְ ֶמ ְר ַח ִּקים ֲע ִ
ּומ ְר ִׁשים .הּוא יָ כֹול לָ עּוף ּגָ ַ
אַ .הּנֶ ֶׁשר הּוא עֹוף ּגָ דֹול ַ
"מלֶ ְך ָהעֹופֹות"ׁ( .שּורֹות )2-1
לָ כֵ ן ְמכַ ּנִ ים אֹותֹו ֶ
ָמה ְמ ַצּיְ נֹות ַה ֵּמ ְרכָ אֹות?
יח
ּדוׂ-ש ַ
ִ
()1

(ּ )2כִ ּנּויֵׁ ,שם
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יהם ,הּוא ְׁשמֹו ֶׁשל ִמ ְב ָצע ְמ ֻׁש ָּתף.
לֹומר ְמגִ ּנִ ים ֲעלֵ ֶ
"ּפֹור ִׂשים ּכָ נָ ף ַעל ַהּנְ ָׁש ִרים"ּ ,כְ ַ
ְ
ב.
(ׁשּורֹות )18-17
ָמה ְמ ַצּיְ נֹות ַה ֵּמ ְרכָ אֹות?
יח
ּדוׂ-ש ַ
ִ
()1

(ּ )2כִ ּנּויֵׁ ,שם

(ֶ )3ה ְס ֵּבר

כֹות ֶרת ַה ֵּט ְק ְסט? _______________
יאה ֶׁש ְּב ֶ
ימן ַה ְּק ִר ָ
גָ .מה ְמ ַצּיֵ ן ִס ַ
ימה? _______________
דָ .מה ְמ ַצּיְ נֹות ַה ֵּמ ְרכָ אֹות ֶׁש ְּברֹאׁש ַה ְּמ ִׂש ָ
יהן.
(עּמּוד ֲ .)67ענּו ֲעלֵ ֶ
 2לִ ְפנֵ יכֶ ם ְׁש ֵאלֹות ִמּתֹוְך ַה ֵּט ְק ְסט "צ'ֹוקֹולַ ֶטל" ַ
ִחזְ רּו לִ ְקרֹא ֶאת ַה ֵּט ְק ְסט ְּב ִמ ַּדת ַהּצ ֶֹרְך.
ּובלְ ׁשֹונָ ם "צ'ֹוקֹולַ ֶטל".
"מיִ ם ָמ ִרים" ִ
אָ ... .ק ְראּו לַ ַּמ ְׁש ָקה ֶׁש ֵה ִפיקּו ִמּגַ ְר ִעינֵ י ְּפ ִרי ָה ֵעץ ַ
(ׁשּורֹות )3-2
מֹופיעֹות ּכָ אן ַּפ ֲע ַמיִ םָ .מה ַה ַּת ְפ ִקיד ֶׁשּלָ ֶהן?
ַה ֵּמ ְרכָ אֹות ִ
יח
ּדוׂ-ש ַ
ִ
()1

(ּ )2כִ ּנּויֵׁ ,שם

(ֶ )3ה ְס ֵּבר

יחַּ :ת ְבלִ ינִ יםְּ ,ב ָׂש ַמיִ ם
יצי ֵר ַ
בַ .ה ְק ִּפידּו ֹלא לְ ַא ְח ֵסן ֶאת ַהּשֹׁוקֹולָ ד ְּב ִק ְר ַבת ֳח ָמ ִרים ְמ ִפ ֵ
יע ַעל ַט ֲעמֹו וְ ַעל ֵריחֹו ֶׁשל ַהּשֹׁוקֹולָ דׁ( .שּורֹות )37-36
וְ ָח ְמ ֵרי נִ ּקּויּ ,כְ ֵדי ֹלא לְ ַה ְׁש ִּפ ַ
ָמה ְמ ַצּיְ נֹות ַהּנְ ֻק ָּד ַתיִ ם?
יח
ּדּוׂ-ש ַ
ִ
()1

(ִּ )2דּבּור יָ ִׁשיר

(ֵּ )3פרּוט

(עּמּוד .)32
 3לִ ְפנֵ יכֶ ם ְׁש ֵאלֹות ִמּתֹוְך ַה ֵּט ְק ְסט "לְ ָאן נֶ ֱעלָ ִמים ַה ֲח ָר ִקים ַּבח ֶֹרף?" ַ
ִחזְ רּו לַ ֵּט ְק ְסט ,וַ ֲענּו ַעל ַה ְּשׁ ֵאלֹות.
ׁשּורה ?5
אָ .מה ְמ ַצּיְ נֹות ַה ֵּמ ְרכָ אֹות ְּב ָ
(ֵׁ )1שםּ ,כִ ּנּוי

(ֵּ )2פרּוט

(ֶ )3ה ְס ֵּבר

ּכֹות ֶרת?
ימן ַה ְּשׁ ֵאלָ ה ַּב ֶ
בָ .מה ְמ ַצּיֵ ן ִס ַ
(ְׁ )1ש ֵאלָ ה

יהה
(ְּ )2ת ִמ ָ
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ימנֵ י ִּפּסּוק.
 4לִ ְפנֵ יכֶ ם ֵט ְק ְסט ּובֹו ִמגְ וַ ן ִס ָ
ימן.
ַס ְּמנּו ַקו ּגַ ּלִ י ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ִס ָ
1

"ׁשלֹום יְ לָ ִדים!" נִ ְׁש ַמע קֹולָ ּה ֶׁשל ִא ָּמא ּכְ ֶׁשּנִ כְ נְ ָסה ַה ַּביְ ָתהֲ ,א ָבל ֹלא ָהיָ ה קֹול וְ ֹלא
ָ
יׁשהּו ִּב ֵּשׁל ַמ ֶּשׁהּו
יׁשהּו ָהיָ ה ָׁשםִ ,מ ֶ
יׁשה ֶׁש ִּמ ֶ
עֹונֶ ה .נִ כְ נְ ָסה ִא ָּמא לַ ִּמ ְט ָּבח וְ ִה ְרּגִ ָ
ּקֹומה
לֹוׁשת ַה ֻּד ִּבים"ִ .א ָּמא יָ ְצ ָאה וְ ִה ְתּכַ ּוְ נָ ה לַ ֲעלֹות לַ ָ
ּוׁש ֶ
ּכְ מֹו ַּב ִּסּפּור ֶׁשל "זֶ ָה ָבה ְ
"ה ֲעלִ ּיָ ה ְמ ֻסּכֶ נֶ ת!".
ָה ֶעלְ יֹונָ הֲ ,א ָבל ָּפגְ ָׁשה ֶׁשלֶ ט ָ

5

חּומי!" ֲא ָבל ֹלא ָהיְ ָתה
קֹוראת" :נָ ִתי! ֻּד ִּבי! ִ
ּתֹורי ִהיא ֵה ֵחּלָ ה ֵ
זֶ ה ִה ְת ִחיל לִ ְהיֹות ִמ ְס ִ
יא ָתּה.
חּומי ַהּכֶ לֶ ב ֹלא נַ ֲענָ ה לִ ְק ִר ָ
ׁשּובהֲ .א ִפּלּו ִ
ְּת ָ
"מה
ׁשֹואלָ :
ּומ ֶע ְברֹו ַה ֵּשׁנִ י ֶׁשל ַה ַּקו ָׁש ְמ ָעה ֶאת ַא ָּבא ֵ
ַה ֵּטלֵ פֹון ִצלְ ֵצלִ .היא נִ ּגְ ָׁשהֵ ,
"אנִ י ְּב ֵס ֶדרֲ ,א ָבל
לֹומְך?" ִהיא ַּדי נִ ְב ֲהלָ הַ .א ָּבא ֹלא ְמ ַת ְק ֵׁשר ַאף ַּפ ַעם ַּב ָּצ ֳה ַריִ םֲ .
ְׁש ֵ
ַהּיְ לָ ִדים ֹלא ַּב ַּביִ ת".

10

חֹותי וְ ַהּכֶ לֶ ב
ִּפ ְתאֹום נִ ְפ ְּת ָחה ַה ֶּדלֶ ת ,זֶ ה ָהיָ ה ַא ָּבאִ .מּלְ ַמ ְעלָ ה יָ ַר ְדנּו ֲאנִ י וְ נָ ִתי ֲא ִ
ֶׁש ֶה ֱחזַ ְקנּו ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא יְ גַ ּלֶ ה ֶאת ַה ַה ְפ ָּת ָעה.
"מּזָ ל טֹוב!" ָצ ַע ְקנּו ,וְ ָאז נִ זְ ּכְ ָרה ִא ָּמא ֶׁשּזֶ ה יֹום ֻהּלַ ְד ָּתּה.
ַ
רּוחה ֶׁש ֵהכַ ּנּו ְּב ַע ְצ ֵמנּו לְ ֹלא ֶעזְ ָרה.
זֹו ָהיְ ָתה ַה ְפ ָּת ָעה ֲא ִמ ִּתית .לְ ַמ ְעלָ ה ִחּכְ ָתה ֲא ָ
ּמּובן.
אּולַ י ְק ָצת ֶׁשל ָס ְב ָתאּ ,כַ ָ

15

"איְך זֶ ה ֶׁש ִא ָּמא ָׁשכְ ָחה ֶאת יֹום ֻהּלַ ְד ָּתּה? ֲאנִ י ְמ ַחּכֶ ה לַ ּיֹום ַהּזֶ ה ָח ְד ַׁשיִ ם ֵמרֹאׁש",
ֵ
ָח ַׁש ְב ִּתי לְ ַע ְצ ִמי.
ימן לְ ִפי ַּת ְפ ִקידֹו.
ּכִ ְתבּו ּכָ אן ֶאת ִמ ְס ַּפר ַהּש ָּׁורה ֶׁשל ּכָ ל ִס ָ
ֵמ ְרכָ אֹות ַה ְּמ ַצּיְ נֹות ֵׁשם ֶׁשל ַמ ֶּשׁהּו_ ________________________________ :
ֵמ ְרכָ אֹות ַה ְּמ ַצּיְ נֹות ִּדּבּור יָ ִׁשיר_ ___________________________________ :
יאה ַה ְּמ ַצּיֵ ן ֶה ְחלֵ ִטּיּות_ ___________________________________ :
ימן ְק ִר ָ
ִס ַ
יאהְ ,צ ָע ָקה_ _______________________________ :
יאה ַה ְּמ ַצּיֵ ן ְק ִר ָ
ימן ְק ִר ָ
ִס ַ
ימן ְׁש ֵאלָ ה ַה ְּמ ַצּיֵ ן ְׁש ֵאלָ ה_ _____________________________________ :
ִס ַ
יהה_ _____________________________________ :
ימן ְׁש ֵאלָ ה ַה ְּמ ַצּיֵ ן ְּת ִמ ָ
ִס ַ
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ימנֵ י ַה ִּפּסּוק?
ִסּכּוםָ :מה ְמ ַצּיְ נִ ים ִס ָ
ימן ְׁש ֵאלָ ה
ִס ַ

יאה
ימן ְק ִר ָ
ִס ַ

נְ ֻק ָּד ַתיִ ם

ֵמ ְרכָ אֹות

?

!

:

"____"

ְׁ .1ש ֵאלָ ה

יאהְ ,צ ָע ָקה
ְ .1ק ִר ָ

ִּ .1דּבּור יָ ִׁשיר

יח
ּדּוׂ-ש ַ
ִ
.1

יהה
ְּ .2ת ִמ ָ

ֶ .2ה ְחלֵ ִטּיּות

ֵּ .2פרּוט

ּ .2כִ ּנּויֵׁ ,שם

ְמ ִׂשימֹות
ימן ִּפּסּוק ׁשֹונֶ ה.
ּובכָ ל ִמ ְׁש ָּפט ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ְּב ִס ַ
ּכִ ְתבּו ֲח ִמ ָּשׁה ִמ ְׁש ָּפ ִטיםְ ,
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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יצד עֹונִ ים ַעל ְׁש ֵאלֹות?
ּכֵ ַ
לָ ַמ ְדנּו לַ ֲענֹות ַעל ּכַ ָּמה סּוגִ ים ֶׁשל ְׁש ֵאלֹות.
ּומ ָּתר לְ ַה ְע ִּתיק ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט
יהן ְמצּויָ ה ַּב ֵּט ְק ְסטֻ ,
ׁשּובה ֲעלֵ ֶ
ְׁש ֵאלֹות ִאּתּור – ַה ְּת ָ
ֵמ ַה ֵּט ְק ְסט ְּב ֶה ְת ֵאם לַ ְּשׁ ֵאלָ ה.
יהן ְמצּויָ ה ִּב ְמקֹומֹות ׁשֹונִ ים ַּב ֵּט ְק ְסטָ .עלֵ ינּו לְ זַ הֹות ֶאת
ׁשּובה ֲעלֵ ֶ
ְׁש ֵאלֹות ִא ְרּגּון – ַה ְּת ָ
ׁשּובה ַּב ִּמּלִ ים ֶׁשּלָ נּו.
ַה ְּמקֹומֹות ַהּלָ לּו ,לֶ ֱאסֹף ֶאת ַה ֵּמ ָידע ּולְ ַא ְרּגֵ ן ֶאת ַה ְּת ָ
יאלֹוג ִעם ַה ֵּט ְק ְסט ֲאנַ ְחנּו ְמ ַׁש ְח ְר ִרים
עֹוסקֹות ְּב ִׁש ְחרּור ַח ָּס ִמים ְּ -ב ַת ֲהלִ יְך ַה ִּד ָ
ְׁש ֵאלֹות ָה ְ
ֶאת ֻר ָּבם.
מֹופיעֹות ְּבא ֶֹפן ּגָ לּוי ַּב ֵּט ְק ְסטֶ ,אּלָ א ָעלֵ ינּו
יהן ֵאינָ ן ִ
ּכָ ֵעת נַ ּכִ יר ְׁש ֵאלֹות ֶׁש ַה ְּתׁשּובֹות ֲעלֵ ֶ
יהן.
לְ ַח ֵּפׂש ְר ָמזִ ים ּכְ ֵדי לַ ֲענֹות ֲעלֵ ֶ

ְׁש ֵאלֹות ּתֹכֶ ן ָסמּוי
לֹומר ֶאת
יטב ֶאת ַהּנִ ְק ָראּ ,כְ ַ
יח לַ ֲענֹות ַעל ְׁש ֵאלֹות ּתֹכֶ ן ָסמּוי יֵ ׁש לְ ָה ִבין ֵה ֵ
ּכְ ֵדי לְ ַה ְצלִ ַ
ַהּגָ לּויָ .עלֵ ינּו לִ ְמצֹא ֶאת ָה ְר ָמזִ ים ַהּגְ לּויִ ים.
ָמה יְ כֹולִ ים לִ ְהיֹות ָה ְר ָמזִ ים ַהּגְ לּויִ ים?
נֹותנֶ ת ְר ָמזִ ים ַעל ַהּתֹכֶ ן ֶׁשל ַה ֵּט ְק ְסט אֹו ַעל ַמ ֶּשׁהּו
ּכֹות ֶרת ֶ
ּכֹות ֶרת – לְ ִע ִּתים ַה ֶ
ֶ
א.
רֹוצים לְ ַהּגִ יד לָ נּו.
ּכֹות ֶבת ִ
ּכֹותב אֹו ַה ֶ
ֶׁש ַה ֵ
בִ .מ ְׁש ָּפט ָחׁשּוב – לְ ִע ִּתים ְּבתֹוְך ַה ֵּט ְק ְסט ַקּיָ ם ִמ ְׁש ָּפט ָחׁשּוב ֶׁש ְּמ ַר ֵּמז ַעל ַהּתֹכֶ ן ַה ָּסמּוי.
נֹוׂש ֵאי ַה ְּפ ָסקֹות עֹוזְ ִרים לָ נּו לְ ָה ִבין ֶאת ִמ ְבנֵ ה ַה ֵּט ְק ְסט ִּבכְ לָ לּותֹו וְ כָ ְך
נֹוׂשא ִּפ ְס ָקה – ְ
גֵ .
עֹוזְ ִרים ַּב ֲה ָבנָ ה ּכְ לָ לִ ית.
יֹוצאֹותּ-ד ֶֹפן ֶׁשּיֵ ׁש
ּכֹות ֶבת ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ְּב ִמּלִ ים ְ
ּכֹותב אֹו ַה ֶ
דִ .מּלִ ים ְמיֻ ָחדֹות – לְ ִע ִּתים ַה ֵ
אֹותּה ַה ִּמּלָ ה אֹו ַעל אֹותֹו ׁש ֶֹרׁש
לָ ֶהן ַמ ְׁש ָמעּות ְמיֻ ֶח ֶדת .לִ ְפ ָע ִמים ֵהם חֹוזְ ִרים ַעל ָ
ּדּוע ֵהם ָּב ֲחרּו ַּדוְ ָקא ַּב ִּמּלָ ה ַהּזֹו.
ּכַ ָּמה ְּפ ָע ִמים לְ צ ֶֹרְך ַה ְדּגָ ָׁשה .נִ ְצ ָט ֵרְך לְ ָה ִבין ַמ ַ
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ֻּדגְ ָמה
(עּמּוד .)55
"ה ַּמ ָּסע ַה ְּמ ֻסּכָ ן ֶׁשל ַצב ַהּיָ ם" ַ
יעית ִמּתֹוְך ַה ֵּט ְק ְסט ַ
לִ ְפנֵ יכֶ ם ַה ִּפ ְס ָקה ָה ְר ִב ִ

נֹופ ִׁשים ַה ַּמ ְׁש ִא ִירים ְּפסֹלֶ ת וְ נַ יְ לֹונִ יםַ ,ה ְּמ ַסּכְ נִ ים ֶאת ַצ ֵּבי
חֹופי ַהּיָ ם ַקּיָ ִמים ַאלְ ֵפי ְ
ְּב ֵ
ֹלע ֶאת ַהּנַ יְ לֹון ּולְ ֵה ָחנֵ ק אֹו ֹלא לְ ַהּגִ ַיע לַ חֹוף ִּבגְ לַ ל ִמכְ ׁשֹולֵ י
ַהּיָ םַ .צב ַהּיָ ם יָ כֹול לִ ְב ַ
ּוט ַר ְקטֹורֹונִ ים ַעל ַהחֹוף
'יּפים ְ
נֹוס ֶפת ִהיא נְ ִס ָיע ָתם ֶׁשל גִ ִ
ַה ְּפסֹלֶ ת ָה ַר ִּביםַ .סּכָ נָ ה ֶ
מֹותם.
יהם וְ לִ גְ רֹם לְ ָ
ְּבנִ ּגּוד לַ חֹקָ .ה ְרכָ ִבים ֲעלּולִ ים לִ ְדרֹס ֶאת ַצ ֵּבי ַהּיָ ם אֹו ֶאת ִקּנֵ ֶ
יֹוצ ִרים חֹומֹות ֶׁש ֵהן ִמכְ ׁשֹול ַּב ֲעבּור ָצב זָ ִעיר .לְ ִע ִּתים יֵ ׁש ַסּכָ נָ ה
'יּפים ְ
ּכְ מֹו-כֵ ן ַהגִ ִ
ֶׁש ַה ִּמכְ ׁשֹול יִ גְ רֹם לַ ָּצב לְ ִה ְת ַה ֵּפך ַעל ַהּגַ ב ְּבלִ י יְ כֹלֶ ת לְ ִה ְת ַה ֵּפך ַּב ֲחזָ ָרהַ .מ ָּצב זֶ ה ָעלּול
לִ גְ רֹם לַ ָּצב לְ ִה ְתיַ ֵּבׁש אֹו לִ ְהיֹות לְ ֶט ֶרף.
ְׁ I Iש ֵאלָ ה:

ָמה ַה ַּת ְפ ִקיד ֶׁשל ַה ִּפ ְס ָקה ַהּזֹו?

ׁשּובה יְ ִׁש ָירה ַּב ֵּט ְק ְסט ,לָ כֵ ן נֵ ָעזֵ ר ִּב ְר ָמזִ ים.
ֵאין לָ נּו ְּת ָ
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה – ַה ַּסּכָ נֹות ַהּנִ גְ ָרמֹות לְ ַצ ֵּבי ַהּיָ ם ַעל-יְ ֵדי ָה ָא ָדם.
ֵ
ִמּלִ ים ְמיֻ ָחדֹות – ִה ְדּגַ ְׁשנּו ַּב ִּפ ְס ָקה ִמּלִ ים ֶׁשּיֵ ׁש לָ ֶהן ַמ ְׁש ָמעּות ְמיֻ ֶח ֶדת.
(ּפ ֲע ַמיִ ם).
ּכֹותב ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַה ְר ֵּבה ְּפ ָע ִמים ְּב ִמּלִ ים ֵמ ַהּשׁ ֶֹרׁש ס-כ-נְ :מ ַסּכְ נִ יםַ ,סּכָ נָ ה ַ
ַה ֵ
"עלּולִ ים")ַ .ה ִּמּלִ ים ָה ֵאּלֶ ה ְמ ַר ְּמזֹות ַעל ַמ ֶּשׁהּו
"עלּול" (וַ ֲ
ּכֹותב ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּפ ֲע ַמיִ ם ַּב ִּמּלָ ה ָ
ַה ֵ
ּקֹורה.
ָחמּור ֶׁש ֶ
מֹותם"" ,לְ ִה ְתיַ ֵּבׁש"" ,לִ ְהיֹות לְ ֶט ֶרף"ִ .מּלִ ים
"מכְ ׁשֹול"" ,לִ גְ רֹם לְ ָ
ּכֹותב ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּב ִּמּלִ ים ִ
ַה ֵ
ֵאּלֶ ה ֵהן ָקׁשֹות.
אֹותנּו ְּב ֶא ְמ ָצעּות
ּכֹותב לְ לַ ֵּמד ָ
ִמּתֹוְך ָה ְר ָמזִ ים ָה ֵאּלֶ ה ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לְ ָה ִבין ָמה ָר ָצה ַה ֵ
יבּותּה.
ּומה ֲח ִׁש ָ
ַה ִּפ ְס ָקהָ ,
ׁשּובה ְּבכַ ָּמה ְּד ָרכִ ים.
ֶא ְפ ָׁשר לְ נַ ֵּס ַח ֶאת ַה ְּת ָ
ׁשּובה :1
ְּת ָ

תנ ּו ּכֵיצַד ְלהִ ְת ַנהֵג ּ ָכך ְ ׁש ֹ ּ
מד ֹ
הַפסְ ָקה ה ּוא ְללַ ּ ֵ
תפְ ִקיד ּ ִ
ֶלא ְנסַ ּכֵן
או ָ
ַּ
אֶת הַ חַ יִּים ׁשֶל ּ ֵ
צַבי הַ יָּם.

ׁשּובה :2
ְּת ָ

לַמד ֹ
הַפסְ ָקה ה ּוא ְל ּ ֵ
תפְ ִקיד ּ ִ
תנ ּו עַל הָאַ חֲרָי ּות ׁשֶל הָאָדָ ם
או ָ
ַּ
ּ ַב ׁ ּ ְש ִ
הַטבַע.
מירָ ה עַל ּ ֶ
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"ה ַּמ ָּסע ַה ְּמ ֻסּכָ ן ֶׁשל ַצב ַהּיָ ם"?
ּדּוע נִ ְק ָרא ַה ֵּט ְק ְסט ַ
ַמ ַ

ּכֹות ֶרת ַהּזֹו.
ּכֹותב ַּב ֶ
ּדּוע ָּב ַחר ַה ֵ
ׁשּובה יְ ִׁש ָירה ַּב ֵּט ְק ְסטַ ,מ ַ
ֵאין לָ נּו ְּת ָ
ּו"מ ָּסע".
"מ ֻסּכָ ן" ַ
ּכֹות ֶרתְ :
יבים ַּב ֶ
נִ ְתיַ ֵחס לִ ְׁשנֵ י ְרכִ ִ
ּדּוע הּוא ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש
"מ ֻסּכָ ן"ֲ .א ָבל ַמ ַ
ּכֹותב ַּב ִּמּלָ ה ְ
ּדּוע ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַה ֵ
ֲאנַ ְחנּו ּכְ ָבר ְמ ִבינִ ים ַמ ַ
"מ ָּסע"?
ַּב ִּמּלָ ה ַ
נְ ַח ֵּפׂש ַּב ֵּט ְק ְסט ֵהיכָ ן ּכָ תּוב ַעל ַה ַּמ ָּסע ֶׁשל ַצ ֵּבי ַהּיָ ם.
"מ ָּס ָעם" ֶאל ַה ַּמיִ ם.
יציםֵ ,הם ַמ ְת ִחילִ ים ֶאת ַ
ּבֹוק ִעים ַה ַּצ ִּבים ֵמ ַה ֵּב ִ
ׁשּורֹות ּ :12-9כְ ֶׁש ְ
יע ְּב ָׁשלֹום
יחים לִ ְׂשרֹד ֶאת ַה ֶּד ֶרְך ּולְ ַהּגִ ַ
ּומ ַע ִּטים ַה ַּצ ִּבים ַה ַּמ ְצלִ ִ
ְּב ָׁשלָ ב זֶ ה ַה ַּסּכָ נֹות ַרּבֹותְ ,
ֶאל ַה ַּמיִ ם.
חֹופים ֵאּלּוֵ ,הם ַמגְ ִּדילִ ים
יצי ַצ ֵּבי ַהּיָ ם לְ ִ
ׁשּורֹות ּ :32-30כַ ֲא ֶׁשר ַה ַּפ ָּק ִחים ַמ ֲע ִב ִירים ֶאת ֵּב ֵ
יהם לִ ְׂשרֹד ַּב ַּמ ָּסע ֶאל ַהּיָ ם.
ֶאת ִסּכּויֵ ֶ
נֹותנִ ים ְר ָמזִ ים ַעל ַה ַּמ ָּסע ֶׁשל ַצב ַהּיָ ם.
ְׁשנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ַהּלָ לּו ְ
מ ׁ ּש ּום ׁ ֶשהַ ּ ֵט ְקסְ ט ְ
ֻכן ׁ ֶשל צַ ב הַ יָּם"ִ ,
ׁשּובה :הַ ּ ֵט ְקסְ ט ִנ ְקרָ א "הַ ּ ַ
מס ּ ָ
מ ָּ
תאֵ ר
מ ָ
ְּת ָ
סע הַ ְּ
מהָ רֶ ַגע ׁ ֶש ּבוֹ הֵ ם ּבוֹ ְקעִ ים ֵ
ֻכ ֶנת ׁ ֶשהַ ַּצ ּ ִבים עוֹ ְב ִרים ֵ
מס ּ ֶ
מהַ ּ ֵביצִ ים
דרֶ ך ְ הַ ְּ
אֶ ת הַ ֶ ּ
סעִ ,
דרֶ ך ְ הַ ֹּזאת ַ
מ ִּגיעִ ים לַ ּ ַ
עַ ל הַ חוֹ ף וְעַ ד ׁ ֶשהֵ ם ַ
מ ַּ
מ ׁ ּש ּום
מיִם .הַ ּכוֹ ֵ
תב קוֹ רֵ א לַ ֶ ּ
דרֶ ך ְ הִ יא אֲרֻ ּ ָכה ּו ְ
ֻכ ֶנת ,וְצַ ּ ֵבי הַ יָּם עֲל ּו ִלים לָ מ ּות ּ ְב ַ
מס ּ ֶ
מהֲלָ כָ ּה ּ ְבעִ ְקבוֹ ת
ׁ ֶשהַ ֶ ּ
ִ
מפְ ְּגעֵ י הָ אָ דָ ם.

ְמ ִׂשימֹות
ּדּוע ֲעלֵ י ָה ֵעץ ּכְ ֻחּלִ ים?"
"מ ַ
לִ ְפנֵ יכֶ ם ְׁש ֵאלֹות ֶׁשל ּתֹכֶ ן ָסמּויַ ,ה ִּמ ְתיַ ֲחסֹות לַ ִּסּפּור ַ
יהן.
(עּמּוד ִ .)36חזְ רּו לִ ְקרֹא ׁשּוב ֶאת ַה ִּסּפּור ,וַ ֲענּו ֲעלֵ ֶ
ַ
יֹוד ִעים?
ַ 1ה ִאם ָסֹונְ יָ ה ָר ְצ ָתה ֶּב ֱא ֶמת לָ ֵתת לְ ָדנָ ה ֶאת ָה ִע ָּפרֹון? ֵאיְך ַא ֶּתם ְ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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(ׁשּורה ?)21
ָ
"אנִ י ְמ ַקּוָ ה ֶׁש ֵאין ַה ְר ֵּבה ָעלִ ים ָּב ֵעץ ֶׁשּלָ ְך".
 2לָ ָּמה סֹונְ יָ ה ָא ְמ ָרה לְ ָדנָ הֲ :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(ׁשּורה .)34
ָ
ּמֹורה ַּבּסֹוף
ַ 3ה ְס ִּבירּו ֶאת ִּד ְב ֵרי ַה ָ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

ִסּכּוםְׁ :ש ֵאלֹות ּתֹכֶ ן ָסמּוי
יֵ ׁש לִ ְמצֹא ְר ָמזִ ים.
ּכֹות ֶרת
ֶ
ּכֹות ִבים
אּולַ י ַה ְ
רֹוצים לְ ַהגִ ּיד
ִ
לָ נּו ַמ ֶּשּׁהו

ִמ ְש ָּׁפט ָחׁשּוב

נֹושׂא ִּפ ְס ָקה
ֵ

ְמ ַר ֵּמז ַעל ַהּתֹכֶ ן
ַה ָּסמּוי

נֹוש ֵׂאי ַה ְּפ ָסקֹות
ְ
עֹוזְ ִרים ַּב ֲה ָבנָ ה
ּכְ לָ לִ ית
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ַה ִּמּלָ ה אֹו ַעל
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ַה ְדּגָ ָׁשה
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ְמ ִׂשימֹות
הֹוראֹות ֶׁשּכָ אן.
לּ-פי ַה ָ
ּופ ֲעלּו ַע ִ
ִק ְראּו ֶאת ַה ֵּט ְק ְסט ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ םַ ,
ֹלא-מּכֶ ֶרת.
ֻ
ַ 1ס ְּמנּו ַקו ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ִמּלָ ה
ַ 2ס ְּמנּו ְׁשנֵ י ַקּוִים ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ְמ ַאזְ ּכֵ ר.
רּוׁשי ַה ִּמּלִ יםּ ,ולְ ִמי ִמ ְתּכַ ּוְנִ ים ַה ְּמ ַאזְ ּכְ ִרים.
(א ְפ ָׁשר ְּבזּוגֹות) ֶאת ֵּפ ֵ
ָּ 3ב ְררּו לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ֶ
4

ַה ִּקיפּו ֶאת ִמּלֹות ַה ִּקּשּׁור .

ימנֵ י ַה ִּפּסּוק.
ַ 5ס ְּמנּו ַקו ּגַ ּלִ י ִמ ַּת ַחת לְ ִס ָ
ּנֹוׂשא ֶׁשּלָ ּה.
 6לְ ַצד ּכָ ל ִּפ ְס ָקה ּכִ ְתבּו ָמה ַה ֵ
ֲ 7ענּו ַעל ַה ְּשׁ ֵאלֹות ֶׁש ַא ֲח ֵרי ַה ֵּט ְק ְסט.

ּפּורים"
"ּכָ ל יֹום ִ
(מּתֹוְך ָה ֲא ָתר ֶׁשל ַחגִ ית ַא ְמ ְס ֶט ְר ַדם פרנקל – ִמּלָ ה ִהיא ַרק ַה ְת ָחלָ ה)
ִ
ִּפ ְס ָקה ()1

1

נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

5
ִּפ ְס ָקה ()2

ּפּוריםֵ .הם ְמ ַׁשּנִ ים ֶאת ִצ ְב ָעם
ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ֵאינָ ם חֹוגְ גִ ים ֶאת ַחג ִ
ּכְ ֵדי לְ ַׁש ֵּפר ֶאת ִסּכּויֵ י ַה ִה ָּשׂ ְרדּות ֶׁשּלָ ֶהם ַּב ֶּט ַבעַּ .ב ֲעלֵ י ַחּיִ ים ׁשֹונִ ים
ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ְּבצּורֹות ׁשֹונֹות ֶׁשל ַה ְסוָ ָאה לְ צ ֶֹרְך ִה ָּשׁ ְרדּותְּ .ב ֶד ֶרְך זֹו
אֹותם.
ֵהם יְ כֹולִ ים לְ ִה ָּמלֵ ט ֵמ ַחּיֹות ָה ֲעלּולֹות לִ ְטרֹף ָ

נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________
ִּפ ְס ָקה ()3
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

יה.
ַר ִּבים ִמּכֶ ם נִ ְת ְקלּו ֶּב ָע ָבר ַּבּזִ ִּקית ַה ְּמ ֻסּגֶ לֶ ת לְ ַה ֲחלִ יף ֶאת ְצ ָב ֶע ָ
ּובכָ ְך "לְ ִה ְת ַח ֵּפׂש"
עֹורּה לַ ְּס ִב ָיבה ְ
ַהּזִ ִּקית ְמ ֻסּגֶ לֶ ת לְ ַה ְת ִאים ֶאת ֶצ ַבע ָ
לְ גֶ זַ ע ֵעץ אֹו לְ ָעלֶ ה .לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם ִה ְתנַ ֲהגּות זֹו יְ כֹולָ ה לְ ַהזְ ּכִ יר ֶאת
יׁשהּו ַא ֵחרִ .אם
ּפּורים ֶׁשּבֹו ָאנּו ִמ ְת ַח ְּפ ִׂשים לְ ַמ ֶּשׁהּו אֹו לְ ִמ ֶ
ַחג ִ
ּדֹומים ְמאֹוד לַ ָּמקֹור.
טֹובה ,אּולַ י נִ ְהיָ ה ִ
ַה ַּת ְחּפ ֶֹׂשת ֶׁשּלָ נּו ָ

10

ַא ַחת ַה ֶּטכְ נִ יקֹות לְ ִׁשּמּוׁש ְּב ַה ְסוָ ָאה ִהיא ִה ְׁש ַּתּלְ בּות ַּב ְּס ִב ָיבהַּ .ב ַעל
"רֹואה וְ ֵאינֹו נִ ְר ֶאה".
הֹופְך לְ ֶ
ַה ַחּיִ ים ִמ ְׁש ַּתּלֵ ב ְּב ַמ ְר ֵאה ַה ְּס ִב ָיבה וְ כָ ְך ֵ
יפה ֶאת
טֹור ֵפי ַהּזִ ִּקית יִ ְת ַקּשּׁו לְ ַה ְב ִחין ָּבּה ּכְ ֶׁש ִהיא ַמ ֲחלִ ָ
לְ ֻדגְ ָמהְ ,
עֹורּה .לְ ֻע ַּמת זֹאת ִהיא ּתּוכַ ל לִ ְטרֹף ְּב ַקּלּות זְ בּובֹון ָק ָטן ֶׁשֹּלא
ּגֹון ָ
חּותּה.
יַ ְב ִחין ְּבנֹוכְ ָ
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ִּפ ְס ָקה ()4
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ

15

__________
__________
ִּפ ְס ָקה ()5
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ

20

__________
__________
ִּפ ְס ָקה ()6
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________

25

__________
ִּפ ְס ָקה ()7
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

30
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ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים ְמ ֻסּיָ ִמים ִה ְצלִ יחּו לְ א ֶֹרְך ָׁשנִ ים ַרּבֹות לְ ַה ְת ִאים ֶאת ֶצ ַבע
עֹורם לְ ֶצ ַבע ַה ְּס ִב ָיבה ֶׁש ֵהם ַחּיִ ים ָּבּה .לְ ֻדגְ ָמהֻּ ,ד ֵּבי ַהּק ֶֹטב ַהּלְ ָבנִ ים
ֵ
ִמ ְת ַמּזְ גִ ים ִעם ַה ֶּצ ַבע ַהּלָ ָבן ֶׁשל ַה ֶּשׁלֶ ג.
נֹוס ֶפת לְ ַה ְסוָ ָאה ִהיא ְּב ֶא ְמ ָצעּות ִט ְׁשטּוׁש .לְ ִע ִּתים ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים
ֶּד ֶרְך ֶ
ּדֹומים ַּב ֶּט ַבעּ ,כְ ֻדגְ ַמת ָעלִ יםֲ ,א ָבנִ ים אֹו ּגֶ זַ ע
ִמ ְת ַחּזִ ים לַ ֲע ָצ ִמים ִ
ֵעץ .לְ ֻדגְ ָמהַּ ,פ ְר ַּפר ֶׁשּנָ ח ַעל ָעלִ יםְּ ,ב ֶע ֶצם ִמ ְס ַּת ֵּתר ִּבזְ כּות ַה ִּד ְמיֹון
צּורת ֶה ָעלֶ הּ .גַ ם ּכָ אן ַה ַּמ ָּט ָרה ִהיא לִ ְראֹות וְ ֹלא
צּורתֹו לְ ֵבין ַ
ֵּבין ָ
לְ ֵה ָראֹות.
ֶּד ֶרְך ַה ְסוָ ָאה ְמ ֻת ְחּכֶ ֶמת ִּב ְמיֻ ָחד ִהיא ִׁשּמּוׁש ִּב ְצ ָב ִעים ַעּזִ ים ֶׁשל
"חּקּוי"ַ .ה ְּצ ָב ִעים ַהּבֹולְ ִטים
יטה ַהּנִ ְק ֵראת ִ
טֹור ִפיםִׁ ,ש ָ
ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים ְ
ּגֹורם
ֵהם ָאדֹםָ ,צהֹב ,יָ רֹק זַ ְר ָחנִ י אֹו ּכָ תֹםַ .ה ִּשּׁמּוׁש ִּב ְצ ָב ִעים ֵאּלֶ ה ֵ
טֹורף ,הּוא ָעלּול לַ ְחׁשֹב ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר ְּב ַב ַעל ַחּיִ ים
ַהזְ ָה ָרהּ .כְ ֶׁש ַּמּגִ ַיע ֵ
"ח ְקיָ ן" ִהיא ַהּנָ ָחׁש ִמּסּוג
ַא ְר ִסי ,וְ ֹלא לְ ִה ְת ָק ֵרבֻּ .דגְ ָמה לְ ַב ַעל ַחּיִ ים ַ
ּדֹומה לִ נְ ַחׁש ַה ֶּצ ַפע ָה ֶא ֶרץ-יִ ְׂש ְר ֵאלִ י ָה ַא ְר ִסי.
"זַ ֲע ַמן ַה ַּמ ְט ְּבעֹות"ֶׁ ,ש ֶ
רּוע
ּפּורים ִהיא ֵא ַ
בּורם ַּת ְחּפֹׂשֹות ְּב ַחג ִ
לָ ַמ ְדנּו ּכִ י יֵ ׁש ּכָ ֵאּלֶ ה ֶׁש ַּב ֲע ָ
בּורם זֹו ֶּד ֶרְך ַחּיִ ים.
דּ-פ ֲע ִמי ַּב ָּשׁנָ ה ,וְ יֵ ׁש ּכָ ֵאּלֶ ה ֶׁש ַּב ֲע ָ
ְמ ַהּנֶ ה ַח ַ

ִאּתּור ֵמ ָידע
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ַה ְּתׁשּובֹות לִ ְׁש ֵאלֹות ִאּתּור ֵמ ָידע נִ ְמ ָצאֹות ַּב ֵּט ְק ְסטֻ .מ ָּתר לְ ַה ְע ִּתיק
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֵמ ַה ֵּט ְק ְסטַ ,ע ִ

ּדּוע ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים ׁשֹונִ ים ְּב ַה ְסוָ ָאה?
ַ 1מ ַ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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יבה.
יקת ַה ַה ְסוָ ָאה ְּב ֶא ְמ ָצעּות ִה ְׁש ַּתּלְ בּות ַּב ְּס ִב ָ
ַ 2ה ְס ִּבירּו ֶאת ֶטכְ נִ ַ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ימנֵ י ִּפּסּוק)
ֹלא-מּכֶ ֶרתְ ,מ ַאזְ ּכְ ִריםִ ,מּלֹות ִקּשּׁורִ ,ס ָ
ֻ
(מּלָ ה
יאה ִ
ַח ָּס ֵמי ְק ִר ָ
יֹותר.
ׁשּובה ַהּנְ כֹונָ ה ְּב ֵ
ִּב ְׁש ֵאלֹות ַ 5-3ה ִּקיפּו ֶאת ָהאֹות ַה ְּמיַ ֶּצגֶ ת ֶאת ַה ְּת ָ
(ׁשּורה ?)3
ָ
 3לְ ִמי ִמ ְתּכַ ּוֶ נֶ ת ַה ִּמּלָ ה "זֹו"
א .לַ ּזִ ִּקית

יבה
ג .לַ ְּס ִב ָ

ב .לְ ִה ְת ַח ֵּפׂש

(ׁשּורה ?)23
ָ
"עּזִ ים"
ָ 4מה ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה ַ
אּ .בֹולְ ִטים

גׁ .שֹונִ ים

בְּ .ב ִה ִירים

(ׁשּורה ?)28
ָ
ָ 5מה ַּת ְפ ִקיד ַה ֵּמ ְרכָ אֹות ַּב ֵּצרּוף "זַ ֲע ַמן ַה ַּמ ְט ְּבעֹות"
אֶ .ה ְס ֵּבר

גּ .כִ ּנּוי

יח
בּ .דּו ִׂש ַ

ִא ְרּגּון ֵמ ָידע
בֹודה:
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ְׁשלַ ֵּבי ָה ֲע ָ
אֹותם ְּב ַמ ְדּגֵ ׁש.
ׁשּובה ַּב ֵּט ְק ְסט ,וְ ַה ְדּגִ יׁשּו ָ
אִ .מ ְצאּו ֶאת ֶחלְ ֵקי ַה ְּת ָ
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
יחה ַע ִ
בּ .כִ ְתבּו ִמ ְׁש ַּפט ְּפ ִת ָ
יחה הּוא ִמ ְׁש ָּפט ַמכְ לִ ילַ .א ֲח ָריו נְ ָפ ֵרט ֶאת ַה ֻּדגְ ָמאֹות.
ִמ ְׁש ַּפט ַה ְּפ ִת ָ
(אל ַּת ְע ִּתיקּו ִמ ְׁש ָּפ ִטים ְׁשלֵ ִמים).
ׁשּובה ַּב ִּמּלִ ים ֶׁשּלָ כֶ םַ .
ג .נַ ְּסחּו ְּת ָ
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ַ 6ה ִּציגּו ָׁשלֹוׁש ְּד ָרכִ ים ֶׁש ָּב ֶהן ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ְּב ַה ְסוָ ָאה.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
צּורת ַה ַה ְסוָ ָאה ֶׁשל ַהּזִ ִּקית לְ זֹו ֶׁשל ַה ַּפ ְר ַּפר?
ָ 7מה ַה ֶה ְב ֵּדל ֵּבין ַ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ּתֹכֶ ן ָסמּוי
יהם:
יטים ֶׁשּכָ אן ,וְ ִה ְתיַ ֲחסּו ֲאלֵ ֶ
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ַח ְּפׂשּו ֶאת ַה ְּפ ִר ִ
נֹוׂשא ִּפ ְס ָקה ,דִ .מּלִ ים ְמיֻ ָחדֹות.
ּכֹות ֶרת ,בִ .מ ְׁש ָּפט ָחׁשּוב ,גֵ .
אֶ .

צּורת ַה ַה ְסוָ ָאה ֶׁשל ַהּזִ ִּקית?
ּפּורים לְ ֵבין ַ
ָ 8מה ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבין ַחג ִ
ׁשּובה ַהּנְ כֹונָ ה.
ַה ִּקיפּו ֶאת ַה ְּת ָ
יהם עֹוזְ ִרים ְּב ִה ָּשׂ ְרדּות.
ּפּורים וְ ַה ְסוָ ָאה – ְׁשנֵ ֶ
אַ .חג ִ
"רֹואה וְ ֵאינָ ּה נִ ְר ֵאית".
ָ
הֹופכֶ ת לְ
ּוב ַה ְסוָ ָאה ַהּזִ ִּקית ֶ
ּפּורים ְ
בְּ .ב ַחג ִ
ּוב ַה ְסוָ ָאה ְמנַ ִּסים לְ ַׁשּנֹות ֶאת ַה ַּמ ְר ֶאה ַה ִחיצֹונִ י.
ּפּורים ְ
גְּ .ב ַחג ִ
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ִ 9ק ְראּו ֶאת ֶק ַטע ַה ֵּמ ָידע ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ ם ,וַ ֲענּו ַעל ַה ְּשׁ ֵאלָ ה ֶׁש ַא ֲח ָריו.

נּוע ְּבלִ י ֶׁשּיִ ְתּגַ ּלּו ,לְ ַה ִּשׂיג
ַּב ֶּט ַבע ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ַה ַה ְסוָ ָאה ֶאת ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ּכְ ֵדי לִ ְׂשרֹד :לָ ַ
ּטֹור ִפים.
ָמזֹון אֹו לְ ִה ְת ַח ֵּמק ִמ ְ
ּגַ ם ַחּיָ לִ ים ַּב ָּצ ָבא ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ַּב ַה ְסוָ ָאהְּ .ב ֵעת ִמ ְב ָצ ִעים ְּב ֶׁש ַטח ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו ִצ ְמ ִחּיָ ה,
צֹוב ִעים ֶאת ַה ָּפנִ ים ִּב ְצ ָב ִעים יָ רֹק
עֹורםְ ,
לֹוב ִׁשים ַמ ִּדים יְ ֻר ִּקים ֶׁש ְּמכַ ִּסים ֶאת ָ
ֵהם ְ
הֹופכִ ים
וְ חּוםּ ,ולְ ִע ִּתים ֵהם ַמ ְצ ִמ ִידים לַ ְּבגָ ִדים ֶׁשּלָ ֶהם ִמינֵ י ְצ ָמ ִחיםּ .כָ ְך ַה ַחּיָ לִ ים ְ
לִ ְהיֹות ֵחלֶ ק ִּבלְ ִּתי-נִ ְפ ָרד ֵמ ַה ֶּשׁ ַטח.
עֹוׂשים זֹאת?
יצד ַמ ְסוִ ים ַה ַחּיָ לִ ים ֶאת ַע ְצ ָמםּ ,ולְ צ ֶֹרְך ָמה ֵהם ִ
ּכֵ ַ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

88 -

-

עברה על החוק.
© כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצליח" .צילום דף זה הוא ֵ

יח |
לֹומ ִדים לְ ַה ְצלִ ַ
ְ
|

ְמ ִׂשימֹות
הֹוראֹות ֶׁשּכָ אן.
לּ-פי ַה ָ
ּופ ֲעלּו ַע ִ
ִק ְראּו ֶאת ַה ֵּט ְק ְסט ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ םַ ,
ֹלא-מּכֶ ֶרת.
ֻ
ַ 1ס ְּמנּו ַקו ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ִמּלָ ה
ַ 2ס ְּמנּו ְׁשנֵ י ַקּוִים ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ְמ ַאזְ ּכֵ ר.
רּוׁשי ַה ִּמּלִ יםּ ,ולְ ִמי ִמ ְתּכַ ּוְנִ ים ַה ְּמ ַאזְ ּכְ ִרים.
(א ְפ ָׁשר ְּבזּוגֹות) ֶאת ֵּפ ֵ
ָּ 3ב ְררּו לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ֶ
4

ַה ִּקיפּו ֶאת ִמּלֹות ַה ִּקּשּׁור .

ימנֵ י ַה ִּפּסּוק.
ַ 5ס ְּמנּו ַקו ּגַ ּלִ י ִמ ַּת ַחת לְ ִס ָ
ּנֹוׂשא ֶׁשּלָ ּה.
 6לְ ַצד ּכָ ל ִּפ ְס ָקה ּכִ ְתבּו ָמה ַה ֵ
ֲ 7ענּו ַעל ַה ְּשׁ ֵאלֹות ֶׁש ַא ֲח ֵרי ַה ֵּט ְק ְסט.

ּגִ לְ ּגּולָ ּה ֶׁשל ַׂש ִּקית נַ יְ לֹון
(מ ֻע ָּבד ִמּתֹוְך "יַ לְ ִּדי ֶט ַבע ַה ְּד ָב ִרים"ּ ,גִ ּלָ יֹון  ,231יּולִ י )2014
ְ
ִּפ ְס ָקה ()1

1

נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

5

עֹוט ִפים ָּב ֶהן
ֲאנַ ְחנּו ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ְּב ַׂש ִּקּיֹות נַ יְ לֹון ְּבכָ ל ִהזְ ַּד ְּמנּותְ :
אֹותן
ָ
לֹוק ִחים
עֹורכִ ים ְקנִ ּיֹותְ ,
אֹורזִ ים ָּב ֶהן ּכְ ֶׁש ְ
ּכָ ִריְך ַּבּב ֶֹקרְ ,
ּמּוׁשּיֹות ּכָ לּ-כָ ְך ַעד
לְ ִטּיּולִ ים אֹו לְ חֹוף ַהּיָ םַׂ .ש ִּקּיֹות ַהּנַ יְ לֹון ֵהן ִׁש ִ
אר ִדים ּכָ ל ָׁשנָ הְּ .ב ֶע ֶצם
ֶׁש ְּצ ִריכָ ָתן ָּבעֹולָ ם ַמּגִ ָיעה לְ ֵמאֹות ִמילְ יָ ְ
יהן.
ָק ֶׁשה לְ ָת ֵאר ֶאת ַה ַחּיִ ים ֶׁשּלָ נּו ִּבלְ ֲע ֵד ֶ

ִּפ ְס ָקה ()2

ַה ִאם ָׁש ַאלְ נּו ֶאת ַע ְצ ֵמנּו ָמה ֵהן ַׂש ִּקּיֹות נַ יְ לֹון?

נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ

מּופק ִמּנֵ ְפט .לַ ח ֶֹמר
ּופלַ ְס ִטיק ָ
ַׂש ִּקּיֹות נַ יְ לֹון ֲעׂשּויֹות ִמ ְּפלַ ְס ִטיקְ ,
לֹוק ַח ֵמאֹות ָׁשנִ ים לְ ִה ְת ָּפ ֵרק ַּב ֶּט ַבע .זֹאת ְּבנִ ּגּוד לֶ ֳח ָמ ִרים ָה ֲא ֵח ִרים,
ֵ
ּגֹורם נֶ זֶ ק לַ ְּס ִב ָיבה ְּב ֵעת
ּכְ מֹו ַּדף אֹו ְקלִ ּפֹות ֶׁשל ֵּפרֹותַ .ה ְּפלַ ְס ִטיק ֵ
ִמ ְחזּורֹוִ ,מּשּׁום ֶׁשהּוא ּפֹולֵ ט ְר ָעלִ ים.

__________
__________

10
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ִּפ ְס ָקה ()3
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

15

ִּפ ְס ָקה ()4
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

20

ִּפ ְס ָקה ()5
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________

25

__________
ִּפ ְס ָקה ()6
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________

30

__________

ִּפ ְס ָקה ()7
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ

35

__________
__________
ִּפ ְס ָקה ()8
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

40
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ַר ִּבים ֵמ ִא ָּתנּו ֹלא ְמ ַמ ְחזְ ִרים ַׂש ִּקּיֹות ,וַ ֲא ֵח ִרים ֹלא ַמ ְק ִּפ ִידים לִ זְ רֹק
ַׂש ִּקּיֹות לְ ַפח ָה ַא ְׁש ָּפה ,וְ ֵהן נִ ְׁש ָארֹות ַעל ָה ֲא ָד ָמהָּ ,ב ְרחֹובְּ ,בחֹול ַהּיָ ם
מּורת ַה ֶּט ַבעִ .אם ְּבכָ ל זֹאת ָמ ָצאנּו ַּפח ַא ְׁש ָּפה ,לְ ִע ִּתים הּוא
אֹו ִּב ְׁש ַ
עֹופ ֶפת ֲעלּולָ ה
רּוחַ .ה ַּשׂ ִּקית ַה ִּמ ְת ֶ
עֹופף לָ ּה ָּב ַ
יִ ְהיֶ ה ָמלֵ א ,וְ ַה ַּשׂ ִּקית ִּת ְת ֵ
ּצֹומ ַח וַ ֲא ִפּלּו לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם.
לִ גְ רֹם נֶ זֶ ק לְ ַב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ,לַ ְּס ִב ָיבה ,לַ ֵ
ַׂש ִּקּיֹות ְּפלַ ְס ִטיק ֲעלּולֹות לִ ְפּג ַֹע ְּב ַב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ַּבּיָ םַ .ה ַּשׂ ִּקית
יׁשיםַ ,צ ֵּבי
יהן ַהּכְ ִר ִ
ֶׁש ַּמּגִ ָיעה ֶאל ַהּיָ ם יְ כֹולָ ה לְ ַהּגִ ַיע לְ ַחּיֹות ַהּיָ םֵּ ,בינֵ ֶ
ּש ִּקית ֵמ ַא ַחר ֶׁש ֵהן
ֹלע ֶאת ַה ַ ׂ
יָ ם וְ דֹולְ ִפינִ יםַ .חּיֹות ֵאּלּו ֲעלּולֹות לִ ְב ַ
(מדּוזָ ה ִהיא ַמ ֲאכָ ל ָאהּוב)ַ .ה ַּשׂ ִּקית
חֹוׁשבֹות ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר ְּב ֵמדּוזָ ה ֵ
ְ
ימת ֲאוִ יר וְ כָ ְך לִ גְ רֹם לְ ֶחנֶ ק אֹו לִ ְסּתֹם ֶאת ַה ֵּק ָבה
ֲעלּולָ ה לִ גְ רֹם לַ ֲח ִס ַ
וְ ֶאת ַה ֵּמ ַעיִ ם וְ לִ גְ רֹם לְ ָמוֶ ת.
נֹוספֹות ֲעלּולֹות לְ ֵה ָחנֵ ק וְ לָ מּות ְּב ִע ְקבֹות ֲאכִ ילַ ת ַׂש ִּקּיֹות.
ַחּיֹות ָ
ַחּיֹות ַהּיַ ָּב ָׁשה ַ -הּזְ ֵא ִביםַ ,הּש ָּׁועלִ ים וְ ַהּיְ ֵעלִ ים ֲ -עלּולִ ים ֹלא לְ ַה ְב ִחין
ֵּבין ְמזֹונָ ם ַה ִּט ְב ִעי לְ ֵבין ַהּזֶ ֶבל ֶׁש ִה ְׁש ַא ְרנּו ַּב ְּס ִב ָיבהַ .חּיֹות ָה ֲאוִ יר -
ַה ִּצ ֳּפ ִרים ֲ -עלּולֹות לַ ְחׁשֹב ֶׁש ֲח ִתיכֹות ַה ַּשׂ ִּקית ָה ֵאּלֶ ה ֵהן ּגַ ְרּגִ ִירים.
ּגֹורמֹות לְ נֶ זֶ קַ .ה ַּשׂ ִּקּיֹות ְמזַ ֲהמֹות ֶאת ַה ַּק ְר ַקע
ּגַ ם לַ ְּס ִב ָיבה ַה ַּשׂ ִּקּיֹות ְ
נֹוסף ַעל ּכָ ְך,
ׁשֹותיםָ .
ִ
ּובכָ ְך ְמזַ ֲהמֹות ֶאת ֵמי ַה ְּשׁ ִתּיָ ה ֶׁש ָאנּו
ְ
ּומזַ ֲהמֹות
ַה ַּשׂ ִּקּיֹות ַה ִּמ ְת ַח ְּממֹות ַּב ֶּשׁ ֶמׁשּ ,פֹולְ טֹות ֳח ָמ ִרים ְר ִעילִ ים ְ
נֹוׁש ִמיםּ .כְ מֹו-כֵ ן ַה ַּשׂ ִּקּיֹות ּפֹוגְ עֹות ַּב ְּצ ָמ ִחים
ֶאת ָה ֲאוִ יר ֶׁש ָאנּו ְ
ימהַ .מ ָּצב ּכָ זֶ ה ִמ ְת ַר ֵחׁש ּכְ ֶׁש ַה ַּשׂ ִּקית
ַה ְּמיַ ְּצ ִרים ַח ְמ ָצן ָהעֹוזֵ ר לִ נְ ִׁש ָ
חֹוס ֶמת ֶאת ַהּיְ כֹלֶ ת ֶׁשל ַה ֶּצ ַמח לִ ְקֹלט ַּפ ְח ָמן
נִ ְת ַק ַעת ַעל ַה ֶּצ ַמח וְ ֶ
פֹוטֹוסינְ ֵּתזָ ה.
ִ
ַה ָּדרּוׁש לֹו לְ צ ֶֹרְך ַּת ֲהלִ יְך ַה
ּגֹורמֹות
זִ הּום ַה ַּשׂ ִּקּיֹות ּפֹוגֵ ַע ּגַ ם ִּב ְבנֵ י ָה ָא ָדםֵ .מ ֵע ֶבר לְ כָ ְך ֶׁש ַה ַּשׂ ִּקּיֹות ְ
ּוב ְׁשמּורֹות ַה ֶּט ַבעַ ,ה ְּפגִ ָיעה ַּב ְּס ִב ָיבהַּ ,ב ַחי
חֹופים ִ
לְ ַמ ְר ֶאה ְמכ ָֹער ַּב ִ
ימהַ ,על ֵאיכּות ָה ֲאוִ ירַ ,על ְמזֹונֹו ֶׁשל
ּצֹומ ַח ַמ ְׁש ִּפ ָיעה ַעל ַהּנְ ִׁש ָ
ּוב ֵ
ַ
ָה ָא ָדם וְ ַעל א ַֹרח ַחּיָ יו.
לָ כֵ ן ַּב ַּפ ַעם ַה ָּב ָאה ֶׁש ַא ֶּתם ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ְּב ַׂש ִּקיתִ ,ח ְׁשבּו לְ ָאן ִהיא יְ כֹולָ ה
ּומה ִהיא ֲעלּולָ ה לִ גְ רֹםִ .אם ּכָ ל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו יִ ֵּתן ֶאת ַה ַּד ַעת
לְ ַהּגִ ַיעָ ,
בּ-פ ֲע ִמי ֶׁשל ַה ַּשׂ ִּקּיֹות ,נִ ְׁשמֹר ַעל ַה ְּס ִב ָיבה.
יֹותר וְ ַר ַ
לְ ִׁשּמּוׁש ֻמ ְׂשּכָ ל ֵ
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ִאּתּור ֵמ ָידע
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ַה ְּתׁשּובֹות לִ ְׁש ֵאלֹות ִאּתּור ֵמ ָידע נִ ְמ ָצאֹות ַּב ֵּט ְק ְסטֻ .מ ָּתר לְ ַה ְע ִּתיק
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֵמ ַה ֵּט ְק ְסטַ ,ע ִ
 1לְ ָמה ְמ ַׁש ְּמׁשֹות ַׂש ִּקּיֹות ַהּנַ יְ לֹון?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
יצד ַׂש ִּקית ַהּנַ יְ לֹון ֲעלּולָ ה לִ ְפּג ַֹע ְּב ַב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ַּבּיָ ם?
ּ 2כֵ ַ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ימנֵ י ִּפּסּוק)
ֹלא-מּכֶ ֶרתְ ,מ ַאזְ ּכְ ִריםִ ,מּלֹות ִקּשּׁורִ ,ס ָ
ֻ
(מּלָ ה
יאה ִ
ַח ָּס ֵמי ְק ִר ָ
יֹותר.
ׁשּובה ַהּנְ כֹונָ ה ְּב ֵ
ִּב ְׁש ֵאלֹות ַ 8-4ה ִּקיפּו ֶאת ָהאֹות ַה ְּמיַ ֶּצגֶ ת ֶאת ַה ְּת ָ
ׁשּורה ?1
ָ 3מה ְמ ַצּיְ נֹות ַהּנְ ֻק ָּד ַתיִ ם ְּב ָ
אֻּ .דגְ ָמה

גֶ .ה ְס ֵּבר

בֵּ .פרּוט

(ׁשּורה ?)7
ָ
"מּופק"
ָ
ָ 4מה ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה
הֹופְך
ֵ
א.

נֹוצר
ָ
ג.

בְ .מ ֻמ ְחזָ ר

ָ 5מה ְמ ַצּיֶ נֶ ת ִמּלַ ת ַה ִּקּשּׁור ְּבׁשּורֹות  27וְ ?28 -
ּתֹוצ ָאה
ָ
א.

הֹוס ָפה
ָ
ג.

בֶ .ה ְס ֵּבר

ׁשּורה ?39
ֵ 6איזֹו ִמּלַ ת ִקּשּׁור ֶא ְפ ָׁשר לִ כְ ּתֹב ִּב ְמקֹום ַה ִּמּלָ ה "לָ כֵ ן" ְּב ָ
תֹוצ ָאה
אּ .כְ ָ

גִ .מ ְּפנֵ י ֶׁש

ב .לְ ִפיכָ ְך
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(ׁשּורה ?)41
ָ
"מ ְׂשּכָ ל"
ָ 7מה ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה ֻ
אָ .חכָ ם

יב ִתי
גְ .ס ִב ָ

ּמּוׁשי
בִׁ .ש ִ

ִא ְרּגּון ֵמ ָידע
בֹודה:
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ְׁשלַ ֵּבי ָה ֲע ָ
אֹותם ְּב ַמ ְדּגֵ ׁש.
ׁשּובה ַּב ֵּט ְק ְסט ,וְ ַה ְדּגִ יׁשּו ָ
אִ .מ ְצאּו ֶאת ֶחלְ ֵקי ַה ְּת ָ
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
יחה ַע ִ
בּ	.כִ ְתבּו ִמ ְׁש ַּפט ְּפ ִת ָ
יחה הּוא ִמ ְׁש ָּפט ַמכְ לִ ילַ .א ֲח ָריו נְ ָפ ֵרט ֶאת ַה ֻּדגְ ָמאֹות.
ִמ ְׁש ַּפט ַה ְּפ ִת ָ
(אל ַּת ְע ִּתיקּו ִמ ְׁש ָּפ ִטים ְׁשלֵ ִמים).
ׁשּובה ַּב ִּמּלִ ים ֶׁשּלָ כֶ םַ .
ג .נַ ְּסחּו ְּת ָ
יעה ַׂש ִּקית ַהּנַ יְ לֹון לְ חֹוף ַהּיָ ם?
יצד ַמּגִ ָ
ּ 8כֵ ַ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ֵ 9אילּו ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים ֲעלּולִ ים לְ ִה ָּפגַ ע ּכַ ֲא ֶׁשר ֵהם ּבֹולְ ִעים ֶאת ַׂש ִּקית ַהּנַ יְ לֹון?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ּגֹורם ַה ְּפלַ ְס ִטיק לַ ֶּט ַבע.
לֹוׁשה נְ זָ ִקים ֶׁש ֵ
ַ 10ה ִּציגּו ְׁש ָ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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ּגֹורמֹות ַׂש ִּקּיֹות ְּפלַ ְס ִטיק לָ ָא ָדם.
ַ 11ה ִּציגּו ְׁשנֵ י נְ זָ ִקים ֶׁש ְ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ּתֹכֶ ן ָסמּוי
יהם:
יטים ֶׁשּכָ אן ,וְ ִה ְתיַ ֲחסּו ֲאלֵ ֶ
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ַח ְּפׂשּו ֶאת ַה ְּפ ִר ִ
נֹוׂשא ִּפ ְס ָקה ,דִ .מּלִ ים ְמיֻ ָחדֹות.
ּכֹות ֶרת ,בִ .מ ְׁש ָּפט ָחׁשּוב ,גֵ .
אֶ .

(מה ֶא ְפ ָׁשר לִ לְ מֹד ֵמ ַה ֵּט ְק ְסט?)
ֵ 12איזֹו ַמ ְס ָקנָ ה עֹולָ ה ֵמ ַה ֵּט ְק ְסט? ָ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(ּב ֶה ְק ֵׁשר
יבה וְ לִ ְמנ ַֹע נֶ זֶ ק ְ
ַ 13ה ִּציעּו ִּפ ְתרֹונֹות ֶׁשּיַ ַעזְ רּו לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם לִ ְׁשמֹר ַעל ַה ְּס ִב ָ
לַ ֵּט ְק ְסט).
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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יצד עֹונִ ים ַעל ְׁש ֵאלֹות?
ּכֵ ַ
ׁשּובת נִ ּמּוק
יבת ְּת ַ
ּכְ ִת ַ
ּדֹור ֶׁשת ֵמ ִא ָּתנּו לְ ַה ְס ִּביר ֶאת ְּב ִח ָיר ֵתנּו.
ְׁש ֵאלַ ת נִ ּמּוק ִהיא ְׁש ֵאלָ ה ַה ֶ
ׁשּובת נִ ּמּוק יִ ְהיּו ּכַ ָּמה ֲחלָ ִקים .נַ ְת ִחיל ִּב ְׁשנֵ י ַה ֲחלָ ִקים ָה ִראׁשֹונִ ים:
לָ כֵ ן ִּב ְת ַ
ׁשּובה);
ּכֹות ֶבת ַה ְּת ָ
(ּכֹותב אֹו ֶ
ֵ
ַה ֵּד ָעה ֶׁשּלִ י
ּדּוע ָּב ַח ְר ִּתי ְּב ֵד ָעה זֹו).
(ה ְס ֵּבר ַמ ַ
נִ ּמּוק ַ
יע ִמּלַ ת ִס ָּבהּ :כִ יִ ,מּכֵ יוָ ן ֶׁשִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש.
ּתֹופ ַ
ֵּבין ְׁשנֵ י ַה ֲחלָ ִקים ִ

ּדּוע ְּב ַח ְר ֶּתם ְּב ֵס ֶפר זֶ ה?
ְׁ I Iש ֵאלָ הַ :מ ַ
ַה ֵּד ָעה ֶׁשּלִ י
ׁשּובהָ ּ :בחַ ְר ּ ִתי ּ ְבסֵ פֶר ֶזה ּ ִכי
ְּת ָ

נִ ּמּוק
הַר ּ ַפ ְת ָק ֹ
ה ּוא ְ
אות ,וַא ֲִני ִט ּפ ּוס ְ
תאֵר ְ
הַר ּ ַפ ְת ָק ִני.
מ ָ

ִׂשימּו ,
ׁשּובה ּגַ ם ֵּד ָעה וְ גַ ם נִ ּמּוקַ .הּנִ ּמּוק "ּכִ י הּוא ְמ ָת ֵאר ַה ְר ַּפ ְת ָקאֹות" ֵאינֶ ּנּו
יֵ ׁש לִ כְ ֹלל ַּב ְּת ָ
ַמ ְס ִּפיקִ ,מּשּׁום ֶׁש ָח ֵסר ַה ֶה ְס ֵּבר ַה ֶהגְ יֹונִ י "לָ ָּמה ָּב ַח ְר ִּתי ַּדוְ ָקא ְּב ֵס ֶפר ַה ְר ַּפ ְת ָקאֹות".
יבה ַה ֶהגְ יֹונִ ית.
מֹוסיף לַ ֵּד ָעה ֶאת ַה ֲח ִׁש ָ
ַהּנִ ּמּוק ִ
ּוב ְׁש ֵאלֹות ִא ְרּגּון ֵאין צ ֶֹרְך ְּבנִ ּמּוק.
ִׂשימּו ִּ ,ב ְׁש ֵאלֹות ִאּתּור ִ
יעה ֶאת ַּד ְע ֵּתנּו ,לְ ָמ ָׁשלִּ ,ב ְׁש ֵאלֹות
ׁשּובה ַה ַּמ ִּב ָ
ָעלֵ ינּו לְ נַ ֵּמק ּכַ ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו ּנִ ְד ָר ִׁשים לִ כְ ּתֹב ְּת ָ
קֹורה ִאּלּו? ָמה ַּד ְע ְּתכֶ ם
חֹוׁש ִבים? ָמה ,לְ ַד ְע ְּתכֶ םָ ,היָ ה ֶ
ּדּוע לְ ַד ְע ְּתכֶ ם? ָמה ַא ֶּתם ְ
ּכָ ֵאּלֶ הַ :מ ַ
ַעל ּכָ ְך?
ׁשּוב ְתכֶ ם" ,יֵ ׁש צ ֶֹרְך ְּבנִ ּמּוק.
ִּב ְׁש ֵאלֹות ּכָ ֵאּלֶ הּ ,גַ ם ִאם ֹלא ּכָ תּוב "נַ ְּמקּו ֶאת ְּת ַ
ֻּדגְ ָמאֹות

ְׁ I Iש ֵאלָ הָ :מה ַּד ְע ְּתכֶ ם ַעל ַה ִּפ ְתרֹון ֶׁש ֻה ַּצע ַּב ֵּט ְק ְסט?
ׁשּובה ּגְ לּויָ ה ַה ְּמצּויָ ה ַּב ֵּט ְק ְסט.
ּקֹור ִאים ,וְ ֵאין ְּת ָ
ִּב ְׁש ֵאלָ ה זֹו נִ ְד ֶר ֶׁשת ַמ ְח ָׁש ָבה ֶׁשּלָ נּוַ ,ה ְ
ׁשּוב ְתכֶ ם".
לּ-פי ֶׁשֹּלא ּכָ תּוב "נַ ְּמקּו ֶאת ְּת ַ
ף-ע ִ
לָ כֵ ן ְמ ֻד ָּבר ִּב ְׁש ֵאלַ ת נִ ּמּוקַ ,א ַ
הַפ ְת ֹ
מסְ ּ ִכ ָ
אֵיני ַ
מסְ ּ ִכ ָ
ׁשּובה :א ֲִני ַ
ימה עִ ם ּ ִ
רון ׁ ֶשה ֻּצַע ּ ַב ּ ֵט ְקסְ טִ ּ ,כי...
ְּת ָ
ימה ִ /
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ְׁ I Iש ֵאלָ הַ :ה ִאם לְ ַד ְע ְּתכֶ םַ ,הּגִ ּבֹור ַּב ִּסּפּור ִה ְתנַ ֵהג ּכָ ָראּוי?
נִ ּמּוק

ַה ֵּד ָעה ֶׁשּלִ י
הַג ּב ֹור ֹלא הִ ְת ַנהֵג ּ ָכרָ א ּוי,
ׁשּובהְ :לדַ עְ ּ ִתי,
ְּת ָ
ִּ

מ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ֹ
ִ
הורָיו צִ ּפ ּו ׁ ֶשה ּוא י ְִנהַג

שָיו ֹלא ֹ
ּ ְבאַ חֲרָי ּות ,אֲבָ ל ַ
מ ֲ
הו ִכיח ּו אַ חֲרָי ּות.
ע ׂ

ִׁשּמּוׁש ְּב ִבּטּויִ ים ְמ ֻדּיָ ִקים
לְ ִע ִּתים ָאנּו נִ ְד ָר ִׁשים לִ נְ קֹט ֶע ְמ ָּדה לְ גַ ֵּבי ִה ְתנַ ֲהגּות ְמ ֻסּיֶ ֶמתּ ,ולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן לְ נַ ֵּמק ֶאת
ֶע ְמ ָּד ֵתנּוָ .עלֵ ינּו לְ ַדּיֵ ק ְמאֹוד ַּב ִּשּׁפּוט ,וְ לָ כֵ ן ָחׁשּוב ֶׁשּנִ ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ִבּטּויִ ים ְמ ֻדּיָ ִקים ,וְ ֹלא
ְּב ִמּלִ ים ּכְ לָ לִ ּיֹות (ּכְ מֹו "יָ ֶפה" אֹו "ֹלא יָ ֶפה"" ,טֹוב" אֹו "ֹלא טֹוב"" ,נָ כֹון" אֹו "ֹלא נָ כֹון").
יֹותר ֶאת ַּד ְע ֵּתנּו.
ּטֹובה ְּב ֵ
ּצּורה ַה ָ
ִּבּטּויִ ים ּכָ ֵאּלֶ ה ֵאינָ ם ַמ ְס ִּב ִירים ַּב ָ
ִמ ְׁש ַּפט ַהּנִ ּמּוק יִ ְהיֶ ה ָק ָצר.
ֻּדגְ ָמאֹות

ּמּודיםַ ,אְך הּוא ָׁשכַ ח
יָ רֹון ִה ְת ַּב ֵּקׁש ַעל-יְ ֵדי ִאּמֹו לָ ַק ַחת ֶאת ֲאחֹותֹו ֵמ ַהּגַ ן ְּבתֹם יֹום ַהּלִ ִ
תֹוצ ָאה ִמּכָ ְך נִ ְׁש ֲא ָרה ֲאחֹותֹו ַּבּגַ ן ִעם ַה ַּסּיַ ַעת.
ּדּורגֶ לּ .כְ ָ
וְ ָהלַ ְך לְ ַׂש ֵחק ִעם ֲח ֵב ָריו ּכַ ֶ
בֹוד ָתּה וְ ִהּגִ ָיעה ִמּיָ ד לַ ּגַ ן.
ּנֹודע ַעל ּכָ ְך לְ ִאּמֹוִ ,היא ָעזְ ָבה ֶאת ֲע ָ
ּכְ ֶׁש ַ
ְׁ I Iש ֵאלָ הָ :מה ַּד ְע ְּתכֶ ם ַעל ִה ְתנַ ֲהגּותֹו ֶׁשל יָ רֹון?
ֹלא-טֹובה ,זֶ ה יִ ְהיֶ ה ֵּתאּור ּכְ לָ לִ י ִמ ַּדי .יֵ ׁש לְ ַדּיֵ ק
ָ
ֹאמר ֶׁש ִה ְתנַ ֲהגּותֹו ֶׁשל יָ רֹון ָהיְ ָתה
ִאם נ ַ
לֹומר ֶׁש ִה ְתנַ ֲהגּותֹו ָהיְ ָתה ַח ְס ַרת ַא ֲח ָריּות.
וְ ַ
תו ׁשֶל י ֹ
ׁשּובה :הִ ְת ַנהֲג ּו ֹ
ְתה חַסְ ַרת אַ חֲרָי ּותִ ּ ,כי
ָרון הָ י ָ
ְּת ָ

ה ּוא ׁ ָשכַ ח אֶת

ֲחו ֹ
לו ,ו ְָג ַרם לַ א ֹ
ימה ׁ ֶש ִּנ ּ ְת ָנה ֹ
הַמ ִׂש ָ
תו ּו ְל ִ
אָגה ַר ּ ָבה.
ד ָ
ְּ
א ּ
מ ֹו ְ ּ

ע ֶֹמר ָׁש ַמע ֶאת ַה ִּצלְ צּול לְ ִהּכָ נֵ ס לַ ּכִ ָּתהּ ,כְ ֶׁש ָהיָ ה ְּב ַד ְרּכֹו לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפרּ .כְ ֵדי ֶׁשֹּלא יְ ַא ֵחר,
הּוא ֵה ֵחל לָ רּוץ .הּוא ָח ָצה ִּב ְמ ִהירּות ֶאת ַהּכְ ִביׁש ֶׁשֹּלא ְּב ַמ ֲע ַבר ַה ֲח ִצּיָ ה.
יצד נּוכַ ל לְ ָת ֵאר ֶאת ִה ְתנַ ֲהגּותֹו ֶׁשל ע ֶֹמר?
ּכֵ ַ
ִה ְתנַ ֲהגּותֹו ֶׁשל ע ֶֹמר ָהיְ ָתה __________________.
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ְׁ I Iש ֵאלָ הָ :מה ַּד ְע ְּתכֶ ם ַעל ִה ְתנַ ֲהגּותֹו ֶׁשל ע ֶֹמר?
ְתה ֹלאְ -זהִ ירָ הִ ּ ,כי ה ּוא סִ ּכֵן אֶת עַ צְ ֹ
ׁשּובה :הִ ְת ַנהֲג ּו ֹ
מו ּ ְכ ׁשֶעָבַ ר
תו ׁשֶל עֹמֶ ר הָ י ָ
ְּת ָ
ֹלא ּ ְב ַ
מעֲבַ ר חֲצִ יָּה.

ֶא ְפ ָׁשר לְ ָת ֵאר ֶאת ִה ְתנַ ֲהגּותֹו ֶׁשל ע ֶֹמר ּכִ ְפזִ יזָ ה אֹו ּכְ ַח ְס ַרת ַא ֲח ָריּות וְ עֹוד.

ַּב ַה ְפ ָס ָקה ִׂש ֲחקּו ַה ָּבנֹות ְּבכַ ּדּור ,וְ נֶ ַטעֲ ,ח ֶב ְר ָּתן לַ ּכִ ָּתה ,יָ ְׁש ָבה ַּב ַּצדִ .מ ֵּדי ַּפ ַעם ָק ְר ָאה
יה.
יאֹות ָ
ּוב ְּק ָׁשה לְ ִה ְצ ָט ֵרף לַ ִּמ ְׂש ָחקֲ ,א ָבל ֵהן ֹלא ָענּו לָ ּה וְ ֹלא ִה ְתיַ ֲחסּו לִ ְק ִר ֶ
לְ ֵע ֶבר ַה ָּבנֹות ִ
יצד נּוכַ ל לְ ָת ֵאר ֶאת ִה ְתנַ ֲהגּות ַה ָּבנֹות?
ּכֵ ַ
ִה ְתנַ ֲהגּות ַה ָּבנֹות ָהיְ ָתה __________________.

ְׁ I Iש ֵאלָ הָ :מה ַּד ְע ְּתכֶ ם ַעל ִה ְתנַ ֲהגּות ַה ָּבנֹות?
ׁשּובה :הִ ְת ַנהֲג ּות ּ ָ
תן ֶנטַע
ְתה ֹלא-חֲבֵ ִריתִ ּ ,כי הֵן ֹלא ׁ ִש ּ ְתפ ּו אֶת חֲבֶ ְר ּ ָ
הַב ֹנות הָ י ָ
ְּת ָ
שָמ ּו לֵב ׁ ֶשהִ יא ּ ִב ּ ְק ׁ ָשה ֵ
מ ְׂשחָק ו ְַגם ֹלא ׂ
מהֶן ְלהִ צְ טָ רֵף.
ּ ַב ִּ

מּובאֹות ִמּלִ ים ֶׁשּיַ ֲחלִ יפּו ֶאת ַה ִּמּלִ ים ַהּכְ לָ לִ ּיֹות ּכְ מֹו "טֹוב" ,וְ "יָ ֶפה".
ַּב ַּט ְבלָ ה ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ ם ָ
הֹוסיף ִמּלִ ים ְמ ֻדּיָ קֹות.
ּתּוכְ לּו לְ ִ
טֹוב ,יָ ֶפהָ ,ראּוי

ֹלא-ראּוי
ָ
ֹלא-טֹובֹ ,לא-יָ ֶפה,

.1

אי/א ְח ָר ִאית ּ ,בֹוגֵ רּ/בֹוגֶ ֶרת
ַ
ַא ְח ַר

דּותית
דּותי/יַ לְ ִ
ֹלא-א ְח ַראי/ת  ,יַ לְ ִ
ַ

.2

זָ ִהיר/זְ ִה ָירה

יזּ/פזִ יזָ ה
ֹלא זָ ִהירֹ/לא זְ ִה ָירה ָּ ,פזִ ְ

.3

יׁשה
יׁש/רגִ ָ
ְ
ב/מ ְת ַח ֶּשׁ ֶבת ָ ,רגִ
ִמ ְת ַח ֵּשׁ ִ

ֹלא-רגִ יׁש/ה
ָ
ֹלא ִמ ְת ַח ֵּשׁב/ת ,

.4

ּפֹוגְ ָענִ יּ/פֹוגְ ָענִ ית

.5

רּותית
יֹ/לא-ח ְב ִ
ַ
רּות
ֹלא-ח ְב ִ
ַ

.6

יצה
ַא ִּמיץ ַ /א ִּמ ָ

ַּפ ְח ָדן ַּ /פ ְח ָדנִ ית

.7

י/ח ֵב ִרית
ֲח ֵב ִר ֲ

יֹ/לא-ח ֵב ִרית
ֲ
ֹלא-ח ֵב ִר
ֲ
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טֹוב ,יָ ֶפהָ ,ראּוי

ֹלא-ראּוי
ָ
ֹלא-טֹובֹ ,לא-יָ ֶפה,

.8

ָחכָ ם ֲ /חכָ ָמה

מּומית
י/ע ְר ִ
מּומ ַ
ַע ְר ִ

.9

נֹוׁשית
י/א ִ
נֹוׁש ֱ
ֱא ִ

י/אכְ זָ ִרית
ַאכְ זָ ִר ַ

.10

נּועה
נּוע ְ /צ ָ
ָצ ַ

ןׁ/ש ְח ָצנִ ית
ּגַ ַאוְ ָתןּ/גַ ַאוְ ָתנִ ית ַׁ ,ש ְח ָצ ַ

.11

ְמכַ ֵּבד ְ /מכַ ֶּב ֶדת

יל/מ ְׁש ִּפילָ ה
ַמ ְׁש ִּפ ַ

.12
.13
.14
.15

ׁשּובת נִ ּמּוק יֵ ׁש ְׁשנֵ י ֲחלָ ִקיםֵּ )1( :ד ָעה )2( ,נִ ּמּוק.
יבת ְּת ַ
ָר ִאינּו ּכִ י ִּבכְ ִת ַ
ׁשּובה :הֹוכָ חֹות.
יׁשי ַּב ְּת ָ
נֹוסיף ֶאת ַה ֵחלֶ ק ַה ְּשׁלִ ִ
ּכָ ֵעת ִ
יח
ׁשּובה ֶׁשּלָ נּוֲ .א ָבל ּגַ ם ִאם ֵאינֶ ּנּו ִמ ְת ַּב ְּק ִׁשים לְ הֹוכִ ַ
יח ֶאת ַה ְּת ָ
לְ ִע ִּתים נִ ְת ַּב ֵּקׁש לְ הֹוכִ ַ
יֹותר הֹוכָ חֹות לַ ֵּד ָעה ֶׁשּלָ נּוָ ,ה ֲאנָ ִׁשים ֶׁשּיִ ְק ְראּו
אֹותּהָ ,חׁשּוב ֶׁשּנַ ֲע ֶׂשה זֹאתּ .כְ כָ ל ֶׁשּנָ ִביא ֵ
ָ
אֹותּה וְ אּולַ י ּגַ ם יַ ְסּכִ ימּו ִא ָּתּה.
ֶאת ַּד ְע ֵּתנּו ,יָ ִבינּו ָ
(עּמּוד .)36
ּדּוע ֲעלֵ י ָה ֵעץ ּכְ ֻחּלִ ים?" ַ
"מ ַ
ׁשּורה לַ ִּסּפּור ַ
לִ ְפנֵ יכֶ ם ְׁש ֵאלָ ה ַה ְּק ָ
יה.
אֹותּה ,וַ ֲענּו ָעלֶ ָ
ִק ְראּו ָ
גּותּה ֶׁשל סֹונְ יָ ּה ּכְ לַ ֵּפי ָּדנָ ה ֲח ֶב ְר ָּתּה?
ְׁש ֵאלָ הָ :מה ַּד ְע ְּתכֶ ם ַעל ִה ְתנַ ֲה ָ
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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ׁשּובת נִ ּמּוקֵּ )1( :ד ָעה (ּכָ אן יֵ ׁש
יבים ֶׁשל ְּת ַ
ׁשּובה ֶׁשּלָ כֶ ם ּכָ ל ָה ְרכִ ִ
יעים ַּב ְּת ָ
מֹופ ִ
וַ ְּדאּו ּכִ י ִ
לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ֵתאּור ְמ ֻדּיָ ק ,וְ ֹלא ּכְ לָ לִ י) )2( ,נִ ּמּוק )3( ,הֹוכָ חֹות.
ׁשּובה.
ִה ְצלַ ְח ֶּתם? ִהּנֵ ה ַה ָּצ ָעה לִ ְת ָ

נִ ּמּוק

ְלדַ עְ ּ ִתיֹ ,
ד ָנה חֲבֶ ְר ּ ָ
ת ּה ּ ְבצ ּורָ ה ֹלא-חֲבֵ ִריתִ ּ ,כי
סו ְניָה הִ ְת ַנה ֲָגה ּ ְכ ּ
לַפֵי ָ ּ

הִ יא ֹלא עָ ְזרָ ה

לָה ְלסַ יֵּם ִלצְ ּבֹעַ אֶת הַ ִ ּציּ ּור ׁש ּ
תה.
ֶל ָּה ּ ְכפִ י ׁ ֶשרָ צְ ָ
ּ

הֹוכָ חֹות

ְתה צְ ִריכָ ה יָרֹק ּ ְכדֵ י ִלצְ ּבֹעַ אֶת עֲלֵי הָעֵץ ּ ַב ִ ּציּ ּור
ד ָנה ֹלא הָ יָה צֶבַע יָרֹק ,וְהִ יא הָ י ָ
ְל ָ ּ
ׁש ּ
ת ּה ׁ ָש ֹ
ֲתה ֹ
מ ּס ֹו ְניָה צֶבַע יָרֹק ,אֲבָ ל ֹ
לו ׁש ּפ ִ
ֶל ָּה .הִ יא ּ ִב ּ ְק ׁ ָשה ִ
ְעָמיםּ ,כָל
או ָ
דח ָ
סו ְניָה ָ ּ
א ָּ
ָּ
תר ּוץ אַחֵרּ .פַעַם אַחַת הָ יָה עָלֶיהָ ִל ׁ ְשאֹ ל אֶת ִ
אָחיהָ ,
ִ
ר-כך ְ אֶת
מ ּה ,אַחַ
ּפַעַם ּ ְב ֵ
פ ֹ
הֶרא ּו ׁשֶאֵי ָנ ּה ֹ
ּו ְלבַ ּס ֹוף ּ ִב ּ ְק ׁ ָשה ִ
מ ֶּ
מ ָּנה ּ ַב ּ ָק ׁש ֹות ׁ ֶש ְ
לָה אֶת הָעִ ּ ָ
רון .לָ כֵן
ֵ
רוצָה
לָתת ּ
פ ֹ
סו ֹ
ּ ְב ֹ
ד ָנה ֹלא ְ
לָקחָה אֶת הָעִ ּ ָ
רון.
דבָ ר ָ ּ
פו ׁשֶל ָ ּ
ְסו ְניָה ֹלא הִ ְת ַנה ֲָגה ּ ְכ ֹ
יכים לַעֲזֹ ר ֶזה לָ ֶזה ,ו ֹ
חֲבֵ ִרים צְ ִר ִ
מו חֲבֵ רָ ה.

(עּמּוד .)84
ּפּורים" ַ
ׁשּורה לַ ֵּט ְק ְסט "ּכָ ל יֹום ִ
לִ ְפנֵ יכֶ ם ְׁש ֵאלָ ה ַה ְּק ָ
יה.
אֹותּה ,וַ ֲענּו ָעלֶ ָ
ִק ְראּו ָ
ּפּורים"?
ּכֹות ֶרת ַה ֵּט ְק ְסט ִהיא "ּכָ ל יֹום ִ
ּדּוע ,לְ ַד ְע ְּתכֶ םֶ ,
ְׁש ֵאלָ הַ :מ ַ
ׁשּובה לִ ְׁש ֵאלָ ה ).8
ֶ(ר ֶמז – ֵה ָעזְ רּו ַּב ְּת ָ
תרֶ ת ּ ֵ
ְלדַ עְ ּ ִתיּ ,כ ֹו ֶ
"כָל ֹיום ּפ ּו ִרים"ִ ּ ,כי ______________________ _
הַט ְקסְ ט הִ יא ּ

____________________________________________________________ _
____________________________________________________________ _
____________________________________________________________ _
____________________________________________________________ _
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(עּמּוד .)89
ׁשּורה לַ ֵּט ְק ְסט "ּגִ לְ ּגּולָ ּה ֶׁשל ַׂש ִּקית נַ יְ לֹון" ַ
לִ ְפנֵ יכֶ ם ְׁש ֵאלָ ה ַה ְּק ָ
יה.
אֹותּה ,וַ ֲענּו ָעלֶ ָ
ִק ְראּו ָ
ּכֹות ֶרת
ׁשּוב ְתכֶ םִ .אם לְ ַד ְע ְּתכֶ םַ ,ה ֶ
ימה לַ ֵּט ְק ְסט? נַ ְּמקּו ֶאת ְּת ַ
ּכֹות ֶרת ַמ ְת ִא ָ
ְׁש ֵאלָ הַ :ה ִאם ַה ֶ
לּופית ,וְ נַ ְּמקּו ֶאת ְּב ִח ַיר ְתכֶ ם.
ּכֹות ֶרת ֲח ִ
ימהַ ,ה ִּציעּו ֶ
ֵאינֶ ּנָ ּה ַמ ְת ִא ָ
____________________________________________________________ _
____________________________________________________________ _
____________________________________________________________ _
____________________________________________________________ _

ׁשּובת נִ ּמּוק
יבת ְּת ַ
ִסּכּוםּ :כְ ִת ַ
יבים.
לֹוׁשה ְרכִ ִ
ׁשּובת נִ ּמּוק יֵ ׁש ְׁש ָ
לִ ְת ַ
ָה ְרכִ יב

ַעל ָמה יֵ ׁש לְ ַה ְק ִּפיד?

ֻּדגְ ָמה

()1

ֵּד ָעה

ִׁשּמּוש ְּב ֵתאּור ְמ ֻדּיָ ק

לְ ַד ְע ִּתיַ ,ה ִה ְתנַ ֲהגּות ֶׁשל_____ ַּב ִּסּפּור
ָהיְ ָתה _____,

()2

נִ ּמּוק

ּפֹות ִחים ְּב ִמּלַ ת ִס ָּבה
ְ
(ּכִ יִ ,מּשּׁום ֶׁש)...

ּכִ י ִ /מּשּׁום ֶׁש ִ /מּכֵ יוָ ן ֶׁש
הּוא ִ /היא __________

()3

הֹוכָ חֹות

ִמּתֹוְך ַה ֵּט ְק ְסט

ֶא ְפ ָׁשר לִ ְראֹות ַּב ִּסּפּור ֶׁש__________
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ְמ ִׂשימֹות
הֹוראֹות ֶׁשּכָ אן.
לּ-פי ַה ָ
ּופ ֲעלּו ַע ִ
ִק ְראּו ֶאת ַה ִּסּפּור ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ םַ ,
ֹלא-מּכֶ ֶרת.
ֻ
ַ 1ס ְּמנּו ַקו ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ִמּלָ ה
ַ 2ס ְּמנּו ְׁשנֵ י ַקּוִים ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ְמ ַאזְ ּכֵ ר.
רּוׁשי ַה ִּמּלִ יםּ ,ולְ ִמי ִמ ְתּכַ ּוְנִ ים ַה ְּמ ַאזְ ּכְ ִרים.
(א ְפ ָׁשר ְּבזּוגֹות) ֶאת ֵּפ ֵ
ָּ 3ב ְררּו לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ֶ
4

ַה ִּקיפּו ֶאת ִמּלֹות ַה ִּקּשּׁור .

ימנֵ י ַה ִּפּסּוק.
ַ 5ס ְּמנּו ַקו ּגַ ּלִ י ִמ ַּת ַחת לְ ִס ָ
ּנֹוׂשא ֶׁשּלָ ּה.
 6לְ ַצד ּכָ ל ִּפ ְס ָקה ּכִ ְתבּו ָמה ַה ֵ
ֲ 7ענּו ַעל ַה ְּשׁ ֵאלֹות ֶׁש ַא ֲח ֵרי ַה ֵּט ְק ְסט.

יֹום ֻהּלֶ ֶדת /
ִּפ ְס ָקה ()1
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ

1

__________
__________
ִּפ ְס ָקה ()2
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ

5

__________
__________
ִּפ ְס ָקה ()3
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________

10

__________
ִּפ ְס ָקה ()4
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

15

נִ ָירה ַה ְר ֵאל

ּמֹורה ְרׁשּות
ֶרגַ ע לִ ְפנֵ י ֶׁשּנִ גְ ַמר ַה ִּשעּור ָה ֲא ַחרֹוןִּ ,ב ְק ָׁשה נֶ ָח ָמה ֵמ ַה ָ
ּובקֹול נִ ְרּגָ ׁש ָא ְמ ָרה ֶׁשּיֵ ׁש
הֹוד ַיע ַמ ֶּשׁהּו לַ ּכִ ָּתהִ .היא ָק ָמה ,נֶ ֶע ְמ ָדהְ ,
לְ ִ
לָ ה יֹום ֻהּלֶ ֶדת ,וְ ִהיא ַמזְ ִמינָ ה ֶאת ּכֻ ּלָ ם ֵאלֶ ָיה ְּב ָח ֵמׁש ַא ֲח ֵרי ַה ָּצ ֳה ַריִ ם.
אּולַ י ָר ְצ ָתה לְ ַהּגִ יד עֹוד ַמ ֶּשׁהּו ,אּולַ י ֹלאַ ...ה ַּפ ֲעמֹון ִצלְ ֵצלּ ,כֻ ּלָ ם
אֹותּהֲ .א ָבל ֶאת ַה ַּמ ָּב ִטים ֶׁשל ַהּיְ לָ ִדים
ָקמּו ,וְ ֹלא יָ כֹלְ ִּתי לִ ְראֹות ָ
ָר ִא ִיתי ,וְ ֶאת ַה ְּצחֹוק ֶׁשּלָ ֶהם ָׁש ַמ ְע ִּתי .לָ לֶ כֶ ת לְ יֹום ַה ֻהּלֶ ֶדת ֶׁשל
רּותית וְ ֹלא
נֶ ָח ָמה? ִׁשּגָ עֹוןָ .מה ִּפ ְתאֹום? ִהיא ֹלא נֶ ְח ָמ ָדה וְ ֹלא ַח ְב ִ
יָ ָפה וְ ֹלא ֲחכָ ָמהֵ .אין ָּבּה ׁשּום ָּד ָבר נָ ִעים .היא ּכָ זֹאת ,נּו...
ֹלא ָע ְב ָרה ַּד ָּקה ,וְ ָהיִ ינּו ּכֻ ּלָ נּו ַּב ֶּד ֶרְך ַה ַּביְ ָתה ,וַ ֲאנִ י נִ זְ ּכַ ְר ִּתי ַּב ֲחלֹום
ֶׁש ָהיָ ה חֹוזֵ ר ֵאלַ י ְּבכָ ל ָׁשנָ ה לִ ְפנֵ י יֹום ָה ֻהּלֶ ֶדת ֶׁשּלִ י.
אֹור ִחים ֶׁשּיָ בֹואּו לַ ֲחגִ יגָ ה.
ַּב ֲחלֹום יָ ַׁש ְב ִּתי לְ ַב ִּדי ַּב ַּביִ ת ,וְ ִחּכִ ִיתי לָ ְ
ֶאת ּכָ ל ַהּכִ ָּתה ִהזְ ַמנְ ִּתי ,וְ ֵהכַ נְ ִּתי ָהמֹון ְמקֹומֹותָ .ע ִׂש ִיתי ְקנִ ּיֹות,
ָע ַרכְ ִתי ֻׁשלְ ָחןָ ,ע ַב ְד ִּתי ָק ֶׁשהּ ,וכְ ֶׁש ַהּכֹל ָהיָ ה מּוכָ ןִ ,ה ְת ַחלְ ִּתי לְ ַחּכֹות.
ְּב ָח ֵמׁש ֲע ַדיִ ן ֹלא ִהּגִ ַיע ִאיׁש'ֵ .הם וַ ַּדאי ַּב ֶּד ֶרְךָ ',ח ַׁש ְב ִּתי'ַ .עד ֶׁש ֵהם
יֹוד ִעים
נִ ְס ָח ִבים'ּ ...כָ ל ֶרגַ ע ֵה ַצ ְצ ִּתי ִמ ַּב ַעד לַ ַחּלֹון' .אּולַ י ֵהם ֹלא ְ
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ֶאת ַהּכְ ת ֶֹבת? אּולַ י ֵהם ִה ְת ַּבלְ ְּבלּו .אּולַ י ָּתעּו ַּב ֶּד ֶרְך? אּולַ י יָ בֹואּו
ָמ ָחר ְּב ָטעּות? ָמה ָק ָרה?' ְּב ָח ֵמׁש וָ ֵח ִצי ִה ְת ַחלְ ִּתי לְ ָה ִבין ֶׁש ַאף ֶא ָחד
רֹוצה לָ בֹואָּ .פׁשּוט ְמאֹוד .וְ ֹלא יִ ְהיֶ ה
ֹלא יָ בֹואִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַאף ֶא ָחד ֹלא ֶ
יֹום ֻהּלֶ ֶדת .וְ זֶ הּוְּ .ב ֵׁשש יָ ַד ְע ִּתי ֶׁש ַהּכֹל ָאבּוד ,וְ ִה ְת ַחלְ ִתי לִ ְבּכֹות.
ִּפ ְס ָקה ()5

20

נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________
ִּפ ְס ָקה ()6
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ

25

__________
__________

ִּפ ְס ָקה ()7
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ

30

ִּפ ְס ָקה ()8

35

__________
ִּפ ְס ָקה ()9
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

"אנַ ְחנּו ּכְ ָבר
"ּבֹואִּ ,תּכָ נֵ סָ ",א ְמ ָרה נֶ ָח ָמה ּכְ ֶׁש ָּפ ְת ָחה לִ י ֶאת ַה ֶּדלֶ תֲ ,
ְמ ַחּכִ ים".
ּמֹורה ִאילָ נָ הִ .היא ִחּיְ כָ ה ֵאלַ י ,וַ ֲאנִ י ִחּיַ כְ ִּתי
ּכְ ֶׁשּנִ כְ נַ ְס ִּתיָ ,ר ִא ִיתי ֶאת ַה ָ
יה ֲחזָ ָרה.
ֵאלֶ ָ

__________

__________

עֹומ ֶדת לִ ְפנֵ י ַהּכִ ָּתה ,יָ ַד ְע ִּתי ֶׁש ַה ֲחלֹום
ׁשר ִא ִיתי ֶאת נֶ ָח ָמה ֶ
ֲא ָבל ּכְ ָ
ֶׁשּלִ י יִ ְתּגַ ֵּשׁם ֶא ְצלָ ּהֲ .ה ֵרי ַאף ֶא ָחד ֹלא יָ בֹוא לְ יֹום ַה ֻהּלֶ ֶדת ֶׁשּלָ ה.
אֹותּה ,וְ כָ ל ָמה ֶׁש ִהיא ָּתכִ ין יִ ָּשׁ ֵאר .וְ ָאז ָהיָ ה לִ י
סֹובלִ ים ָ
ּכֻ ּלָ ם ֹלא ְ
ָּברּור ֶׁש ֲאנִ י ֻמכְ ָרח לָ לֶ כֶ תּ .גַ ם ִאם ֶא ְהיֶ ה יָ ִחידֶׁ .ש ַרק ֹלא יִ ְתּגַ ֵּשׁם
ּוב ֲח ֵמׁש ְּב ִדּיּוק ָּד ַפ ְק ִּתי ַעל ֶּדלֶ ת ַה ַּביִ ת ֶׁשּלָ ּה.
ַה ֲחלֹוםְ .

"מי עֹוד ָּבא ִמּלְ ַב ִּדי?"
אתיִ ,
"אנַ ְחנּו?" ִה ְת ַּפּלֵ ִ
ֲ

__________

נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ

עֹורר ֵמ ַה ֲחלֹום ַהּזֶ ה ְּב ֵעינַ יִ ם ְר ֻטּבֹותַ .רק ּכְ ֶׁש ִהּגִ ַיע
ָּת ִמיד ָהיִ ִיתי ִמ ְת ֵ
יֹום ַה ֻהּלֶ ֶדת ָה ֲא ִמ ִּתי ,וְ ַה ֲח ֵב ִרים ָּבאּו ,וְ ַהּכֹל ָהיָ ה ְּב ֵס ֶדרָ ,היִ ִיתי
צֹוחק ֵמ ַע ְצ ִמיֵ .איזֹו ְׁשטּות ...לַ ֲחׁשֹב ֶׁש ֲחלֹומֹות ָר ִעים יִ ְתּגַ ְּשׁמּו.
ֵ
ַמ ָּמׁש ִט ְּפ ִׁשי...

40

ֹלא ָא ַמ ְרנּו ׁשּום ָּד ָבר .יָ ַׁש ְבנּו ְׁשלָ ְׁש ֵּתנּו ְּב ֶׁש ֶקט ,יָ ַׁש ְבנּו וְ ִחּכִ ינּוָ ,ח ֵמׁש
וְ ֶע ֶׂשר ַּדּקֹותָ ,ח ֵמׁש וָ ֶר ַבע" .נְ ַחּכֶ ה ַעד ָח ֵמׁש וְ ֶע ְׂש ִרים ,וְ נַ ְת ִחיל",
ָא ְמ ָרה נֶ ָח ָמהָ .מה יָ כֹלְ נּו לְ ַהּגִ יד? ָהיָ ה ּכָ זֶ ה ֶׁש ֶקט...
ּש ֶטת ,נִ ְׁש ְמ ָעה ְּד ִפ ָיקה
וְ ָאזּ ,כְ ֶׁשּנֶ ָח ָמה ָק ָמה לִ ְפרֹס ֶאת ָהעּוגָ ה ַה ְּמ ֻק ֶ ׁ
ַּב ֶּדלֶ ת .נֶ ָח ָמה ָר ָצה לִ ְפּת ַֹחַּ .ב ֶּפ ַתח ָע ְמ ָדה ִסיגָ לּ .כַ ֲעבֹר ֶרגַ ע ָּד ַפק
ּוב ֵׁשׁש ָהיּו ּכָ ל ַהּכִ ְסאֹות ַּב ֶח ֶדר
אּורי ַעל ַה ֶּדלֶ ת ,וְ ַא ֲח ָריו ּגָ לִ יתְ ,
ִ
פּוסים ,וְ ַה ֲחגִ יגָ ה ִה ְת ִחילָ ה .וְ זֶ ה ֹלא ָהיָ ה ֲחלֹום.
ְּת ִ
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ִאּתּור ֵמ ָידע
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ַה ְּתׁשּובֹות לִ ְׁש ֵאלֹות ִאּתּור ֵמ ָידע נִ ְמ ָצאֹות ַּב ֵּט ְק ְסטֻ .מ ָּתר לְ ַה ְע ִּתיק
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֵמ ַה ֵּט ְק ְסטַ ,ע ִ

יעה נֶ ָח ָמה לַ ּכִ ָּתה?
הֹוד ָ
ָ 1מה ִ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ַ 2הּיֶ לֶ ד ְמ ַס ֵּפר ַעל ֲחלֹום ֶׁשהּוא ָחלַ ם.
לּ-פי ַה ֲחלֹום ֶׁשּלֹו?
יצד הּוא ִה ְתּכֹונֵ ן לִ ְמ ִס ַּבת יֹום ֻהּלַ ְדּתֹוַ ,ע ִ
ּכֵ ַ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ימנֵ י ִּפּסּוק)
ֹלא-מּכֶ ֶרתְ ,מ ַאזְ ּכְ ִריםִ ,מּלֹות ִקּשּׁורִ ,ס ָ
ֻ
(מּלָ ה
יאה ִ
ַח ָּס ֵמי ְק ִר ָ
יֹותר.
ׁשּובה ַהּנְ כֹונָ ה ְּב ֵ
ִּב ְׁש ֵאלֹות ַ 4-3ה ִּקיפּו ֶאת ָהאֹות ַה ְּמיַ ֶּצגֶ ת ֶאת ַה ְּת ָ
ׁשּורה ?2
"היא" ְּב ָ
 3לְ ִמי ִמ ְתּכַ ּוֶ נֶ ת ַה ִּמּלָ ה ִ
ּמֹורה
א .לַ ָ

ג .לַ ַּתלְ ִמיד

ב .לְ נֶ ָח ָמה

(ׁשּורה ?)14
ָ
"הם"
 4לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה ֵ
אֹור ִחים ֶׁש ָּבאּו לַ ֲחגִ יגָ ה
א .לָ ְ

ב .לַ ּיְ לָ ִדים ֵמ ַהּכִ ָּתה ַּב ֲחלֹום

ג .לַ ֲח ֵב ִרים ֵמ ַהּכִ ָּתה

דַ .אף ֹלא ַא ַחת ֵמ ַה ְּתׁשּובֹות
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ִא ְרּגּון ֵמ ָידע
בֹודה:
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ְׁשלַ ֵּבי ָה ֲע ָ
אֹותם ְּב ַמ ְדּגֵ ׁש.
ׁשּובה ַּב ֵּט ְק ְסט ,וְ ַה ְדּגִ יׁשּו ָ
אִ .מ ְצאּו ֶאת ֶחלְ ֵקי ַה ְּת ָ
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
יחה ַע ִ
בּ .כִ ְתבּו ִמ ְׁש ַּפט ְּפ ִת ָ
יחה הּוא ִמ ְׁש ָּפט ַמכְ לִ ילַ .א ֲח ָריו נְ ָפ ֵרט ֶאת ַה ֻּדגְ ָמאֹות.
ִמ ְׁש ַּפט ַה ְּפ ִת ָ
(אל ַּת ְע ִּתיקּו ִמ ְׁש ָּפ ִטים ְׁשלֵ ִמים).
ׁשּובה ַּב ִּמּלִ ים ֶׁשּלָ כֶ םַ .
ג .נַ ְּסחּו ְּת ָ

יה.
"מ ֻק ֶּבלֶ ת" ֵּבין ֲח ֵב ֶר ָ
ּ 5כִ ְתבּו ְׁש ֵּתי הֹוכָ חֹות ֵמ ַה ִּסּפּור ,לְ כָ ְך ֶׁשּנֶ ָח ָמה ֹלא נֶ ְח ְׁש ָבה יַ לְ ָּדה ְ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(ּב ֲחלֹום) ָּבכָ ה ַהּיֶ לֶ דַ .ה ִּציגּו ְׁש ֵּתי ִסּבֹות ֶׁשּגָ ְרמּו לֹו לִ ְבּכֹות.
ְּ 6ביֹום ַה ֻהּלֶ ֶדת ַ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
לּ-פי ָה ֶר ֶצף ַּב ִּסּפּור.
ַ 7ס ְּדרּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ ם ַע ִ
נֶ ָח ָמה ָּפ ְת ָחה ֶאת ַה ֶּדלֶ ת.
ַהּיֶ לֶ ד ַּב ֲחלֹום ָּפ ַרץ ְּב ֶבכִ י.
נֶ ָח ָמה ִהזְ ִמינָ ה ֶאת ַהּיְ לָ ִדים לְ יֹום ֻהּלַ ְד ָּתּה.
לְ יֹום ַה ֻהּלֶ ֶדת ָה ֲא ִמ ִּתי ֶׁשל ַהּיֶ לֶ ד ֲח ֵב ָריו ִהּגִ יעּו.
ַהּיֶ לֶ ד ָהלַ ְך לִ ְמ ִס ַּבת יֹום ַה ֻהּלֶ ֶדת ֶׁשל נֶ ָח ָמה.
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ּתֹכֶ ן ָסמּוי
יהם:
יטים ֶׁשּכָ אן ,וְ ִה ְתיַ ֲחסּו ֲאלֵ ֶ
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ַח ְּפׂשּו ֶאת ַה ְּפ ִר ִ
נֹוׂשא ִּפ ְס ָקה ,דִ .מּלִ ים ְמיֻ ָחדֹות.
ּכֹות ֶרת ,בִ .מ ְׁש ָּפט ָחׁשּוב ,גֵ .
אֶ .

(ה ְּמ ַס ֵּפר) לָ לֶ כֶ ת לְ יֹום ַה ֻהּלֶ ֶדת ֶׁשל נֶ ָח ָמה?
ּדּוע ֶה ְחלִ יט ַהּיֶ לֶ ד ַ
ַ 8מ ַ
אּ .כִ י ֹלא ָר ָצה ֶׁש ַה ֲחלֹום ֶׁשּלֹו יִ ְתגַ ֵּשׁם ֶא ְצלָ ּה.
ימי ֻהּלֶ ֶדת.
בּ .כִ י ָא ַהב לָ לֶ כֶ ת לִ ֵ
גּ .כִ י ֹלא ָר ָצה ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לָ ּה ָעצּוב ְּביֹום ֻהּלַ ְד ָּתּה.
דְּ .תׁשּובֹות א' וְ  -ג' נְ כֹונֹות.
ְּ 9בסֹוף ַה ִּסּפּור ּכָ תּוב" :וְ ַה ֲחגִ יגָ ה ִה ְת ִחילָ ה ,וְ זֶ ה ֹלא ָהיָ ה ֲחלֹום ".לְ ָמה ַהּכַ ּוָ נָ ה?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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נִ ּמּוק
יביםֵּ )1( :ד ָעה  -יֵ ׁש לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ִּב ְׁשמֹות
לֹוׁשה ְרכִ ִ
ׁשּובת נִ ּמּוק ְׁש ָ
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – לִ ְת ַ
ּת ַֹאר ְמ ֻדּיָ ִקים; ( )2נִ ּמּוק – נִ ְפ ָּתח ְּב ִמּלַ ת ִס ָּבה (ּכִ יִ ,מּשּׁום ֶׁש); ( )3הֹוכָ חֹות – יֵ ׁש
לְ ָה ִביא ֻּדגְ ָמאֹות ֵמ ַה ֵּט ְק ְסט.

ָ 10מה ַּד ְע ְּתכֶ ם ַעל ִה ְתנַ ֲהגּותֹו ֶׁשל ַהּיֶ לֶ ד ַה ְּמ ַס ֵּפר ַּב ִּסּפּור?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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ְמ ִׂשימֹות
הֹוראֹות ֶׁשּכָ אן.
לּ-פי ַה ָ
ּופ ֲעלּו ַע ִ
ִק ְראּו ֶאת ַה ִּסּפּור ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ םַ ,
ֹלא-מּכֶ ֶרת.
ֻ
ַ 1ס ְּמנּו ַקו ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ִמּלָ ה
ַ 2ס ְּמנּו ְׁשנֵ י ַקּוִים ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ְמ ַאזְ ּכֵ ר.
רּוׁשי ַה ִּמּלִ יםּ ,ולְ ִמי ִמ ְתּכַ ּוְנִ ים ַה ְּמ ַאזְ ּכְ ִרים.
(א ְפ ָׁשר ְּבזּוגֹות) ֶאת ֵּפ ֵ
ָּ 3ב ְררּו לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ֶ
4

ַה ִּקיפּו ֶאת ִמּלֹות ַה ִּקּשּׁור .

ימנֵ י ַה ִּפּסּוק.
ַ 5ס ְּמנּו ַקו ּגַ ּלִ י ִמ ַּת ַחת לְ ִס ָ
ּנֹוׂשא ֶׁשּלָ ּה.
 6לְ ַצד ּכָ ל ִּפ ְס ָקה ּכִ ְתבּו ָמה ַה ֵ
ֲ 7ענּו ַעל ַה ְּשׁ ֵאלֹות ֶׁש ַא ֲח ֵרי ַה ֵּט ְק ְסט.

ַעל א ֶֹרן וְ ָהא ֶֹרן ֶׁשּלֹו
1

5

 /לֵ ָאה נָ אֹור

יהם ְּבאֹותֹו ֵׁשםּ .כְ ֶׁשא ֶֹרן
ּכְ ֶׁשא ֶֹרן נֹולַ דָׁ ,ש ְתלּו ֶאת ֵעץ ָהא ֶֹרן ֶּב ָח ֵצר וְ ָק ְראּו לִ ְׁשנֵ ֶ
ּכְ ָבר ֵה ֵחל לַ ֲעמֹדֶ ,ה ֱע ִמידּו אֹותֹו ַעל-יַ ד ָהא ֶֹרן וְ ִס ְּמנּו ֶאת ַהּג ַֹבּה ֶׁשּלֹוֵ .עץ ָהא ֶֹרן
בֹוּה ֵמא ֶֹרן.
ָהיָ ה ְק ָצת ּגָ ַ
יׁשית ,וְ א ֶֹרן ַמּגִ ַיע לָ ֲארֹון ֶׁשל ַה ַּמ ְמ ַת ִּקיםִ ,אם הּוא
ּקֹומה ַה ְּשׁלִ ִ
ַעכְ ָׁשו ָהא ֶֹרן ַמּגִ ַיע לַ ָ
עֹומד ַעל ְקצֹות ָה ֶא ְצ ָּבעֹות.
ֵ
רֹורים ,זּוג יֹונֵ י ַּבר ,וְ נִ ְד ֶמה לְ א ֶֹרן ֶׁשּגַ ם ֻּבלְ ּבּולִ ים ּגָ ִרים ָׁשםּ ,כִ י הּוא
ָּבא ֶֹרן ּגָ ִרים ְּד ִ
אֹוהב לַ ֲעלֹות ַעל ָהא ֶֹרן וְ לִ ְבּדֹק ֶאת ִקּנֵ י
רֹואה ַמ ֶּשׁהּו ָצהֹב ֵּבין ֶה ָעלִ ים .א ֶֹרן ֵ
ֶ
ַה ִּצ ֳּפ ִריםִ .א ָּמא ֹלא ּכָ לּ-כָ ְךִּ .בגְ לַ ל ַה ָּשׂ ָרף.

10

ּוב ַמּסֹור ֵמכָ נִ י .א ֶֹרן
עֹוב ֵדי ֶח ְב ַרת ַה ַח ְׁש ַמל ִּב ְמכֹונִ יתְ ,מ ֻצּיָ ִדים ְּב ֻסּלָ ם ְ
ַּפ ַעם ָּבאּו ְ
עֹוׂשים?" ָׁש ַאל א ֶֹרן.
"מה ַא ֶּתם ִ
אֹותם נִ ּגָ ִׁשים ֶאל ֵעץ ָהא ֶֹרן ֶׁשּלֹוָ .
ָר ָאה ָ
"אנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים לִ כְ רֹת ֶאת ָה ֵעץ ַהּזֶ ה".
ֲ
"לָ ָּמה?"
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"צ ִריְך לְ ַה ֲע ִביר ַקו ַח ְׁש ַמל לַ ִּבנְ יָ ן ֶה ָח ָדׁש".
ָ
15

רֹורים וְ זּוג יֹונֵ י ַּבר .נִ ְד ֶמה לִ י ֶׁשּגַ ם
"ּבא ֶֹרן ּגָ ִרים ָהמֹון ְּד ִ
י-א ְפ ָׁשר!" ָא ַמר א ֶֹרןָ ,
"א ֶ
ִ
ֻּבלְ ּבּולִ ים .יֵ ׁש ָהמֹון ּגֹוזָ לִ ים ַּב ִּקּנִ יםּ .כֻ ּלָ ם יָ מּותּו".
עֹוב ֵדי ֶח ְב ַרת ַה ַח ְׁש ַמל.
"אנַ ְחנּו ִמ ְצ ַט ֲע ִריםֲ ,א ָבל ֵאין ְּב ֵר ָרהָ ",א ְמרּו ְ
ֲ
א ֶֹרן ָרץ ַה ַּביְ ָתה לְ ִאּמֹו וְ ִס ֵּפר לָ ּה ַהּכֹל.
יֹוד ַעתָ ",א ְמ ָרה ִאּמֹו.
"אנִ י ַ
ֲ
"אּולַ י ֵהם יְ כֹולִ ים לְ ַה ֲע ִביר ֶאת ַקו ַה ַח ְׁש ַמל ֶׁשּלָ ֶהם ְק ָצת ַּב ַּצד?"

20

יֹותר
"ּכְ ָבר ָׁש ַאלְ ִּתיֵ .הם ֻמכְ ָר ִחים לְ ַה ֲע ִביר ֶאת ַהחּוט ֵמ ַעּמּוד ַה ַח ְׁש ַמל ַה ָּקרֹוב ְּב ֵ
עֹובר ְּב ִדּיּוק ֶּד ֶרְך ָהא ֶֹרן ֶׁשּלָ נּו".
ַעד ַה ַּביִ ת ֶה ָח ָדׁש .וְ זֶ ה ֵ
חּוצה .נִ ְד ֶמה לֹו ֶׁש ַאף
ּנֹור ִאי ֶׁשל ַה ַּמּסֹור .א ֶֹרן ָּפ ַרץ ַה ָ
ִמ ַּבחּוץ נִ ְׁש ַמע ָה ַר ַעׁש ַה ָ
יח לְ ַט ֵּפס ַעל ָה ֵעץ ִּב ְמ ִהירּות ּכָ זֹאת .לִ ְפנֵ י ֶׁש ַה ַּמּסֹור נָ גַ ע
ַּפ ַעם ַאף ֶא ָחד ֹלא ִה ְצלִ ַ
ַּבּגֶ זַ עָ ,היָ ה ּכְ ָבר א ֶֹרן לְ ַמ ְעלָ הַ ,על ָהא ֶֹרן.

25

עֹוב ֵדי ֶח ְב ַרת ַה ַח ְׁש ַמל .א ֶֹרן ֹלא ָענָ ה וְ ֹלא
ֵ"רד ִמ ָּשׁם ,יֶ לֶ דַ ,א ָּתה ִּת ָּפ ַצע!" ָק ְראּו ְ
יָ ַרד.
רֹוצים לִ כְ רֹת ֶאת
"הם ִ
אּודי ָּבאּו ִמן ַה ַּביִ ת ַה ָּשׁכֵ ן וְ ָׁש ֲאלּו ָמה ָה ִענְ יָ נִ יםֵ .
זִ יוָ ה וְ ִ
ָה ֵעץ!" ָצ ַעק א ֶֹרן ִמּלְ ַמ ְעלָ ה.

30

יׁשיֲ .א ָבל
ּשלִ ִ
יחה לְ ַט ֵּפס ַעד ֶה ָענָ ף ַה ְ ׁ
זִ יוָ ה ַּדוְ ָקא ָּפ ֲח ָדהִ :היא ַאף ַּפ ַעם ֹלא ִה ְצלִ ָ
יהם ִט ְּפסּו לְ ַמ ְעלָ ה.
ּוׁשנֵ ֶ
אּודי ָעזַ ר לָ ּהְ ,
ַה ַּפ ַעם ִ
ּיּומים,
ּוב ִא ִ
ּובנִ ּמּוסַ ,א ַחרּ-כָ ְך ִּב ְצ ָעקֹות ְ
עֹוב ֵדי ֶח ְב ַרת ַה ַח ְׁש ַמל נִ ּסּו לְ ַה ְס ִּביר ְּב ֶׁש ֶקט ְ
ְ
ֲא ָבל ַהּיְ לָ ִדים ֹלא יָ ְרדּו.

35

ּומ ֻבּגָ ִריםַ .הּיְ לָ ִדים
הּומה יָ ְצאּו ַה ְּשׁכֵ נִ ים ִמן ַה ָּב ִּתים ַה ְּסמּוכִ ים ,יְ לָ ִדים ִ
לְ קֹול ַה ְּמ ָ
ִט ְּפסּו וְ ָעלּו ַעל ָה ֵעץ ,וְ ַה ְּמ ֻבּגָ ִרים ָע ְמדּו וְ ִה ְתוַ ּכְ חּו לְ ַמ ָּטהּ .גַ ם ִא ָּמא ֶׁשל א ֶֹרן יָ ְצ ָאה
ִמן ַה ַּביִ ת לִ ְראֹות ָמה יִ ְק ֶרה.
עֹוב ֵדי ֶח ְב ַרת ַה ַח ְׁש ַמל ִה ְס ִּבירּו לְ כָ ל ִמי ֶׁש ָר ָצה לִ ְׁשמ ַֹעֶׁ ,ש ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ֲע ִמיד ַעּמּוד
ְ
נֹוסףֲ ,א ָבל זֶ ה יַ ֲעלֶ ה ְׁ 1,000ש ָקלִ ים .לְ ַאף ֶא ָחד ִמן ַה ְּשׁכֵ נִ ים ֹלא ָהיּו 1,000
ָ
ְׁש ָקלִ ים.

107 -

-

יח |
לֹומ ִדים לְ ַה ְצלִ ַ
ְ
|

עברה על החוק.
© כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצליח" .צילום דף זה הוא ֵ

"אנִ י ְמוַ ֵּתר ַעל ֲחגִ יגַ ת יֹום ַה ֻהּלֶ ֶדת ֶׁשּלִ י!" ָק ָרא א ֶֹרן ִמּלְ ַמ ְעלָ ה.
ֲ
40

ׁשּוקיֶׁ ,ש ָהיָ ה ּגָ דֹול
אּודי וְ כָ ל ַהּיְ לָ ִדים ֶׁש ַעל ָה ֵעץ .וְ ִ
"ּגַ ם ֲאנִ י! ּגַ ם ֲאנִ י!" ָא ְמרּו זִ יוָ ה וְ ִ
ִמּכֻ ּלָ ם ,וְ ַהּקֹול ֶׁשּלֹו ּכְ ָבר ִה ְת ִחיל לְ ִה ְת ַחּלֵ ףָ ,א ַמר" :וַ ֲאנִ י ְמוַ ֵּתר ַעל ֲחגִ יגַ ת ַה ַּבר-
ִמ ְצוָ ה ֶׁשּלִ י".
ּכָ ְך ָק ָרה ֶׁש ֵעץ ָהא ֶֹרן נִ ְׁש ַאר ִּב ְמקֹומֹוּ ,ולְ ַאף ֶא ָחד ִּב ְרחֹוב ָה ֳא ָרנִ ים ֹלא ָחגְ גּו ֲחגִ יגַ ת
יֹום ֻהּלֶ ֶדת ַּב ָּשׁנָ ה ַה ִהיא.

ִאּתּור ֵמ ָידע
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ַה ְּתׁשּובֹות לִ ְׁש ֵאלֹות ִאּתּור ֵמ ָידע נִ ְמ ָצאֹות ַּב ֵּט ְק ְסטֻ .מ ָּתר לְ ַה ְע ִּתיק
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֵמ ַה ֵּט ְק ְסטַ ,ע ִ

ָ 1מה ְמיֻ ָחד ִּב ְׁשמֹו ֶׁשל ַהּיֶ לֶ ד ַּב ִּסּפּור?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ּדּוע ָהיּו ְצ ִריכִ ים לִ כְ רֹות ֶאת ֵעץ ָהא ֶֹרן?
ַ 2מ ַ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ימנֵ י ִּפּסּוק)
ֹלא-מּכֶ ֶרתְ ,מ ַאזְ ּכְ ִריםִ ,מּלֹות ִקּשּׁורִ ,ס ָ
ֻ
(מּלָ ה
יאה ִ
ַח ָּס ֵמי ְק ִר ָ
יֹותר.
ׁשּובה ַהּנְ כֹונָ ה ְּב ֵ
ִּב ְׁש ֵאלֹות ַ 4-3ה ִּקיפּו ֶאת ָהאֹות ַה ְּמיַ ֶּצגֶ ת ֶאת ַה ְּת ָ
ׁשּורה ?19
"הם" ְּב ָ
 3לְ ִמי ִמ ְתּכַ ּוֶ נֶ ת ַה ִּמּלָ ה ֵ
א .לַ ֲח ֵב ִרים ֵמ ַה ְּשׁכּונָ ה

עֹוב ֵדי ֶח ְב ַרת ַה ַח ְׁש ַמל
ב .לְ ְ
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ׁשּורה ?25
יאה ְּב ָ
ימן ִה ְק ִר ָ
ָ 4מה ְמ ַצּיֵ ן ִס ַ
יאהְ ,צ ָע ָקה
אְ .ק ִר ָ

בִ .ה ְת ַּפ ֲעלּות

גִּ .דּבּור יָ ִׁשיר

ִא ְרּגּון ֵמ ָידע
בֹודה:
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ְׁשלַ ֵּבי ָה ֲע ָ
אֹותם ְּב ַמ ְדּגֵ ׁש.
ׁשּובה ַּב ֵּט ְק ְסט ,וְ ַה ְדּגִ יׁשּו ָ
אִ .מ ְצאּו ֶאת ֶחלְ ֵקי ַה ְּת ָ
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
יחה ַע ִ
בּ .כִ ְתבּו ִמ ְׁש ַּפט ְּפ ִת ָ
יחה הּוא ִמ ְׁש ָּפט ַמכְ לִ ילַ .א ֲח ָריו נְ ָפ ֵרט ֶאת ַה ֻּדגְ ָמאֹות.
ִמ ְׁש ַּפט ַה ְּפ ִת ָ
(אל ַּת ְע ִּתיקּו ִמ ְׁש ָּפ ִטים ְׁשלֵ ִמים).
ׁשּובה ַּב ִּמּלִ ים ֶׁשּלָ כֶ םַ .
ג .נַ ְּסחּו ְּת ָ

יצד נִ ּסּו א ֶֹרן וְ ַה ְּשׁכֵ נִ ים לְ ִהּלָ ֵחם ַּב ַה ְחלָ ָטה לִ כְ רֹת ֶאת ָה ֵעץ?
ּ 5כֵ ַ
ִה ְתיַ ֲחסּו לַ ְּפ ֻעּלֹות ֶׁש ָעׂשּו א ֶֹרןַ ,ה ֲח ֵב ִרים ֶׁשּלֹוִ ,א ָּמא ֶׁשּלֹו וְ ַה ְּמ ֻבּגָ ִרים.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ּתֹכֶ ן ָסמּוי
יהם:
יטים ֶׁשּכָ אן ,וְ ִה ְתיַ ֲחסּו ֲאלֵ ֶ
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ַח ְּפׂשּו ֶאת ַה ְּפ ִר ִ
נֹוׂשא ִּפ ְס ָקה ,דִ .מּלִ ים ְמיֻ ָחדֹות.
ּכֹות ֶרת ,בִ .מ ְׁש ָּפט ָחׁשּוב ,גֵ .
אֶ .
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נֹוצר ַה ֶּק ֶׁשר ֶה ָחזָ ק ֵּבין א ֶֹרן לְ ֵבין ָה ֵעץ?
יצד ַ
ּ 6כֵ ַ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
נִ ּמּוק
יביםֵּ )1( :ד ָעה  -יֵ ׁש לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ִּב ְׁשמֹות
לֹוׁשה ְרכִ ִ
ׁשּובת נִ ּמּוק ְׁש ָ
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – לִ ְת ַ
ּת ַֹאר ְמ ֻדּיָ ִקים; ( )2נִ ּמּוק – נִ ְפ ָּתח ְּב ִמּלַ ת ִס ָּבה (ּכִ יִ ,מּשּׁום ֶׁש); ( )3הֹוכָ חֹות – יֵ ׁש
לְ ָה ִביא ֻּדגְ ָמאֹות ֵמ ַה ֵּט ְק ְסט.

ֹאׁשּה?
בּורת ַהּיְ לָ ִדים ,וְ א ֶֹרן ְּבר ָ
גּותם ֶׁשל ֲח ַ
ָ 7מה ַּד ְע ְּתכֶ ם ַעל ִה ְתנַ ֲה ָ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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ְמ ִׂשימֹות
הֹוראֹות ֶׁשּכָ אן.
לּ-פי ַה ָ
ּופ ֲעלּו ַע ִ
ִק ְראּו ֶאת ַה ִּסּפּור ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ םַ ,
ֹלא-מּכֶ ֶרת.
ֻ
ַ 1ס ְּמנּו ַקו ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ִמּלָ ה
ַ 2ס ְּמנּו ְׁשנֵ י ַקּוִים ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ְמ ַאזְ ּכֵ ר.
רּוׁשי ַה ִּמּלִ יםּ ,ולְ ִמי ִמ ְתּכַ ּוְנִ ים ַה ְּמ ַאזְ ּכְ ִרים.
(א ְפ ָׁשר ְּבזּוגֹות) ֶאת ֵּפ ֵ
ָּ 3ב ְררּו לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ֶ
4

ַה ִּקיפּו ֶאת ִמּלֹות ַה ִּקּשּׁור .

ימנֵ י ַה ִּפּסּוק.
ַ 5ס ְּמנּו ַקו ּגַ ּלִ י ִמ ַּת ַחת לְ ִס ָ
ּנֹוׂשא ֶׁשּלָ ּה.
 6לְ ַצד ּכָ ל ִּפ ְס ָקה ּכִ ְתבּו ָמה ַה ֵ
ֲ 7ענּו ַעל ַה ְּשׁ ֵאלֹות ֶׁש ַא ֲח ֵרי ַה ֵּט ְק ְסט.

ָה ֲאנָ ָפה
(מ ֻע ָּבד ִמּתֹוְך "יַ לְ ֵדי ֶט ַבע ַה ְּד ָב ִרים"ּ ,גִ ּלָ יֹון )63
ְ

1

5

דּודים ָׁשטּו לָ ֶהם ָּדגִ ים
ֲאנָ ָפה ֲא ֻרּכַ ת ַרגְ לַ יִ ם ִטּיְ לָ ה ַעל ְׂש ַפת ַהּנַ ַחלַּ .ב ַּמיִ ם ָה ְר ִ
יֹותרֲ ,א ָבל ָה ֲאנָ ָפה ֹלא ָהיְ ָתה ְר ֵע ָבה ְּבאֹותֹו ֶרגַ ע,
יה ְּב ֵ
ְׁש ֵמנִ ים ִמן ַהּסּוג ָה ָאהּוב ָעלֶ ָ
אֹותם ִמן ַה ַּמיִ ם.
ּקֹורּה ַה ַחד וְ לִ ְׁשלֹות ָ
לָ כֵ ן ֹלא ָט ְר ָחה לִ ְפּת ַֹח ֶאת ַמ ָ
ן-מהּ ,כְ ֶׁש ָח ָׁשה ָה ֲאנָ ָפה ְּב ָר ָעב ַקלּ ,כְ ָבר ָהיְ ָתה לַ ֲה ַקת ָּדגִ ים ַא ֶח ֶרת
ּכַ ֲעבֹר זְ ַמ ָ
ימים ִּב ְמיֻ ָחד.
יהָ .היּו ֵאּלֶ ה ָּדגִ ים ֵּבינֹונִ ּיִ ים ְּבגָ ְדלָ םֲ ,א ָבל ֹלא ְט ִע ִ
לְ ַרגְ לֶ ָ
טֹובים ֵמ ֶהםֹ ,לא ֶא ְט ַרח
יטה לְ ַחּכֹות" .עֹוד ְמ ַעט יַ ּגִ יעּו ְּבוַ ַּדאי ָּדגִ ים ִ
ָה ֲאנָ ָפה ֶה ְחלִ ָ
ִּב ְׁש ִביל ֵאּלֶ הָ ",א ְמ ָרה לְ ַע ְצ ָמּה.

10

ּכַ ֲעבֹר ָׁש ָעה ַקּלָ ה ּכְ ָבר ָהיְ ָתה ָה ֲאנָ ָפה ְר ֵע ָבה ּכַ הֹגֶ ןֲ ,א ָבל ַּב ַּמיִ ם ָׂשחּו ַרק ְדגִ יגִ ים
ארי לְ ַמ ֲענָ ם",
כֹופף ֶאת ַצּוָ ִ
"אּלֶ ה ֵאינָ ם ָׁשוִ ים ֶׁש ֲא ֵ
ְק ַטנְ ַטּנִ יםִ ,מן ַהּסּוג ַה ָּפׁשּוטֵ ...
ָא ְמ ָרה ָה ֲאנָ ָפה ְּבגַ ֲאוָ ה.
ּובתֹולָ ִעיםָּ .דגִ ים – ִמׁשּּום
ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר ,נֶ ֶאלְ ָצה ָה ֲאנָ ָפה לְ ִה ְס ַּת ֵּפק ְּב ֶחלְ זֹונֹות ְ
סּוג – ּכְ ָבר ֹלא נִ ְראּו ַּב ַּמיִ ם ,וְ ַהּגְ ֶב ֶרת ַה ְּמ ֻפּנֶ ֶקת ִה ְס ַּת ְּפ ָקה ְּב ָמה ֶׁשיֵ ׁש.
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ִאּתּור ֵמ ָידע
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ַה ְּתׁשּובֹות לִ ְׁש ֵאלֹות ִאּתּור ֵמ ָידע נִ ְמ ָצאֹות ַּב ֵּט ְק ְסטֻ .מ ָּתר לְ ַה ְע ִּתיק
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֵמ ַה ֵּט ְק ְסטַ ,ע ִ
ֵ 1היכָ ן ִטּיְ לָ ה ָה ֲאנָ ָפה?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ָ 2מה ָאכְ לָ ה ָה ֲאנָ ָפהְּ ,בסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ימנֵ י ִּפּסּוק)
ֹלא-מּכֶ ֶרתְ ,מ ַאזְ ּכְ ִריםִ ,מּלֹות ִקּשּׁורִ ,ס ָ
ֻ
(מּלָ ה
יאה ִ
ַח ָּס ֵמי ְק ִר ָ
יֹותר.
ׁשּובה ַהּנְ כֹונָ ה ְּב ֵ
ִּב ְׁש ֵאלֹות ַ 6-3ה ִּקיפּו ֶאת ָהאֹות ַה ְּמיַ ֶּצגֶ ת ֶאת ַה ְּת ָ
(ׁשּורה ?)3
ָ
"ט ְר ָחה"
ָ 3מה ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה ָ
א .נִ ְּס ָתה

גָ .ר ְצ ָתה

בִ .ה ְת ַא ְּמ ָצה

(ׁשּורה ?)3
ָ
ָ 4מה ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה "לִ ְׁשלֹות"
א .לִ ְפּת ַֹח

ג .לִ ְראֹות

הֹוציא
ב .לְ ִ

(ׁשּורה ?)9
ָ
 5לְ ִמי ִמ ְתּכַ ּוְנִ ים ַּב ִּמּלָ ה "לְ ַמ ֲענָ ם"
א .לַ ָּדגִ ים ַה ְּשׁ ֵמנִ ים

ׁשּוטים
ג .לַ ְּדגִ יגִ ים ַה ְּפ ִ

ב .לַ ֶחלְ זֹונֹות

(ׁשּורה ?)2
ָ
"א ָבל"
ָ 6מה ְמ ַצּיֶ נֶ ת ִמּלַ ת ַה ִּקּשּׁור ֲ
ּתֹוס ֶפת
ֶ
א.

ג .נִ ּמּוק

ב .נִ ּגּוד
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ִא ְרּגּון ֵמ ָידע
בֹודה:
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ְׁשלַ ֵּבי ָה ֲע ָ
אֹותם ְּב ַמ ְדּגֵ ׁש.
ׁשּובה ַּב ֵּט ְק ְסט ,וְ ַה ְדּגִ יׁשּו ָ
אִ .מ ְצאּו ֶאת ֶחלְ ֵקי ַה ְּת ָ
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
יחה ַע ִ
בּ .כִ ְתבּו ִמ ְׁש ַּפט ְּפ ִת ָ
יחה הּוא ִמ ְׁש ָּפט ַמכְ לִ ילַ .א ֲח ָריו נְ ָפ ֵרט ֶאת ַה ֻּדגְ ָמאֹות.
ִמ ְׁש ַּפט ַה ְּפ ִת ָ
(אל ַּת ְע ִּתיקּו ִמ ְׁש ָּפ ִטים ְׁשלֵ ִמים).
ׁשּובה ַּב ִּמּלִ ים ֶׁשּלָ כֶ םַ .
ג .נַ ְּסחּו ְּת ָ

ֶ 7את ִמי ָּפגְ ָׁשה ָה ֲאנָ ָפה ּכְ ֶׁש ִּטּיְ לָ ה?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
רּועים ֶׁשל ַה ִּסּפּור.
ַ 8ה ְׁשלִ ימּו ֶאת ַט ְבלַ ת ֶר ֶצף ָה ֵא ִ
ַהּזְ ַמן

ָה ֲאנָ ָפה
יׁשה...
ַמ ְרּגִ ָ

ַה ָּדגִ ים...

אֹותם,
ָאכְ לָ ה ֹ /לא ָאכְ לָ ה ָ
ּכִ י...

ַּב ַה ְת ָחלָ ה
ֹלא ָאכְ לָ הּ ,כִ י ֹלא ָהיּו

ָר ָעב ַקל

ימים ִּב ְמיֻ ָחד
ְט ִע ִ
ְּדגִ יגִ ים ְק ַטנְ ַטּנִ ים
ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר

113 -

-

יח |
לֹומ ִדים לְ ַה ְצלִ ַ
ְ
|

עברה על החוק.
© כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצליח" .צילום דף זה הוא ֵ

ּתֹכֶ ן ָסמּוי
יהם:
יטים ֶׁשּכָ אן ,וְ ִה ְתיַ ֲחסּו ֲאלֵ ֶ
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ַח ְּפׂשּו ֶאת ַה ְּפ ִר ִ
נֹוׂשא ִּפ ְס ָקה ,דִ .מּלִ ים ְמיֻ ָחדֹות.
ּכֹות ֶרת ,בִ .מ ְׁש ָּפט ָחׁשּוב ,גֵ .
אֶ .
ּמֹופיעֹות ַּב ִּסּפּור .לְ יַ ד ּכָ ל ְּתכּונָ ה ַה ְע ִּתיקּו ֶאת
ַ 9צּיְ נּו ְׁש ֵּתי ְּתכּונֹות ֶׁשל ָה ֲאנָ ָפהַ ,ה ִ
יה.
ַה ִּמ ְׁש ָּפט ַה ְּמ ַר ֵּמז ָעלֶ ָ
ֻּדגְ ָמאֹות לִ ְתכּונֹות :א ֶֹמץְ ,רגִ יׁשּותַּ ,פ ְח ָדנּות ,יְ ִהירּות.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
נִ ּמּוק
יביםֵּ )1( :ד ָעה  -יֵ ׁש לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ִּב ְׁשמֹות
לֹוׁשה ְרכִ ִ
ׁשּובת נִ ּמּוק ְׁש ָ
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – לִ ְת ַ
ּת ַֹאר ְמ ֻדּיָ ִקים; ( )2נִ ּמּוק – נִ ְפ ָּתח ְּב ִמּלַ ת ִס ָּבה (ּכִ יִ ,מּשּׁום ֶׁש); ( )3הֹוכָ חֹות – יֵ ׁש
לְ ָה ִביא ֻּדגְ ָמאֹות ֵמ ַה ֵּט ְק ְסט.

גּותּה ֶׁשל ָה ֲאנָ ָפה?
ָ 10מה ַּד ְע ְּתכֶ ם ַעל ִה ְתנַ ֲה ָ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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ַה ְׁשוָ ָאה ֵּבין ֵט ְק ְס ִטים
ּדּוע ָעלֵ ינּו לִ ְקרֹא ְׁשנֵ י
נֹוׂשאַ .מ ַ
לִ ְפ ָע ִמים ֲאנַ ְחנּו נִ ְד ָר ִׁשים לִ ְקרֹא ְׁשנֵ י ֵט ְק ְס ִטים ְּבאֹותֹו ֵ
ּכֹות ִבים ׁשֹונִ ים ִמ ְתיַ ֲח ִסים
ּנֹוׂשא ֶׁשּלָ ֶהם ְמ ֻׁש ָּתף? ַה ִּס ָּבה לְ כָ ְך ִהיא ֶׁש ְ
ֵט ְק ְס ִטיםִ ,אם ַה ֵ
מֹוסיף לָ נּו ּכָ ל
נֹוׂשא .לָ כֵ ן ֲאנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים לִ ְבּדֹק ֵאיזֶ ה ֵמ ָידע ִ
לִ ְד ָב ִרים ׁשֹונִ ים ְּבאֹותֹו ֵ
ּנֹוׂשא.
יֹותר ַּב ֵ
ֵט ְק ְסט ,וְ כָ ְך ֲאנַ ְחנּו ְמ ַק ְּבלִ ים ֵמ ָידע ַרב ֵ
ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא נַ ֲחזֹר ַעל ֵמ ָידעּ ,וכְ ֵדי ֶׁשּנְ ַק ֵּבל ֶאת ּכָ ל ַה ֵּמ ָידע ִמ ְּשׁנֵ י ַה ֵּט ְק ְס ִטים ,נִ ְׁש ַּת ֵּמׁש
ְּב ַמ ְדּגֵ ִׁשים ִּב ְצ ָב ִעים ׁשֹונִ יםּ ,ונְ ַס ֵּמן ַּב ֵּט ְק ְס ִטים ֶאת ַה ְּתכָ נִ ים ַה ְּמ ֻׁש ָּת ִפים.
(עּמּוד .)14
אתם ַ
ֶאת ֵט ְק ְסט ֶׁ 1שּלִ ְפנֵ יכֶ ם ּכְ ָבר ְק ָר ֶ

ֵט ְק ְסט ֲ :1ח ִס ָידה
"ה ֵּבט ּולְ ַמד"ּ ,כֶ ֶרְך ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלַּ ,ב ֲע ִריכַ ת ַא ִּדיר ּכ ֶֹהן)
(מּתֹוְך ַ
ִ

1

5

10

ימן
רֹואים ֲח ִסידֹות ַרּבֹות ַה ָּבאֹות ֵאלֵ ינּו ִּבלְ ָהקֹות ְּבסֹוף ַהח ֶֹרף – זֶ ה ִס ָ
ּכַ ֲא ֶׁשר ִ
ירֹוּפה
ֶׁש ִהּגִ ַיע ָה ָא ִביבַ .ה ֲח ִסידֹות ָּבאֹות ֵמ ַא ְפ ִר ָיקה ַה ַח ָּמה ְּב ַד ְרּכָ ן ֲחזָ ָרה ֶאל ֵא ָ
ּומ ִטילֹות ֵּב ִיצים.
ַה ָּק ָרהָׁ ,שם ֵהן ּבֹונֹות ֵקן ְ
ּגּופּה ְמכֻ ֶּסה נֹוצֹות
ַה ֲח ִס ָידה ִהיא ִצּפֹור ּגְ דֹולָ ה ,וְ לָ ּה ַמּקֹור ָאדֹם וְ ַרגְ לַ יִ ם ֲא ֻדּמֹותָ ,
גֹומאת
דֹואה וְ ֵ
יהןְּ .ב ֶעזְ ָר ָתן ִהיא ָע ָפה וְ ָ
צֹות ֶ
ּוׁשחֹרֹות ִּב ְק ֵ
יה ּגְ דֹולֹות ְ
לְ ָבנֹותּ ,וכְ נָ ֶפ ָ
זֹוחלִ יםַ ,עכְ ָּב ִרים
ּתֹופ ֶסת ֲ
ּקֹורּה ָה ָארְֹך וְ ֶה ָחזָ ק ִהיא ֶ
ֶמ ְר ַח ִּקים ֲא ֻרּכִ ים ְמאֹודְּ .ב ַמ ָ
אֹותן לַ ּג ַֹבּה
זֹור ֶקת ָ
וַ ֲח ָר ִקיםַ ,אְך ְּב ִע ָּקר ִהיא אֹוכֶ לֶ ת ְצ ַפ ְר ְּד ִעים וְ ַק ְר ָּפדֹותִ .היא ֶ
ת-א ַחת.
אֹותן ְּב ַב ַ
ּובֹולַ ַעת ָ
ַּב ָּשׁנִ ים ָה ַא ֲחרֹונֹות ֵה ֵחּלּו ַה ֲח ִסידֹות לְ ַקּנֵ ן ֶּד ֶרְך ֶק ַבע ְּב ַא ְר ֵצנּו – ַּב ַה ְת ָחלָ ה ַּב ָּדרֹום,
וְ ַא ַחרּ-כָ ְך ּגַ ם ַּבגֹולָ ן.
עֹומ ֶדת
ּומ ַסּכֶ נֶ ת ֶאת ַהּגֹוזָ לִ ים ָה ַרּכִ יםֶ ,
ימי ָׁש ָרבּ ,כַ ֲא ֶׁשר ַה ֶּשׁ ֶמׁש ַמּכָ ה ְּב ָחזְ ָקה ְ
ִּב ֵ
יה.
ּופֹור ֶׂשת ּכְ נָ ַפיִ ם ּכְ מֹו ִׁש ְמ ִׁשּיָ ה ּכְ ֵדי לְ ָה ֵצל ַעל ּגֹוזָ לֶ ָ
ַה ֲח ִס ָידה ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ֵּקן ֶ
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ּכָ ֵעת ַס ְּמנּו ַּב ֵּט ְק ְסט ֶאת ֶחלְ ֵקי ַהּתֹכֶ ן ַהּשֹׁונִ ים.
ּוצ ָב ִעים) – ְּב ָצהֹב
(חלְ ֵקי ּגּוף ְ
ֵחלֶ ק ֵּ — 1תאּור ַה ֲח ִס ָידה ֶ
ֵחלֶ ק ְ — 2מזֹונָ ּה ֶׁשל ַה ֲח ִס ָידה – ְּביָ רֹק
גּורים ֶׁשל ַה ֲח ִס ָידה – ְּבכָ תֹם
ֵחלֶ ק ֵ — 3אזֹור ַה ְּמ ִ
ֵחלֶ ק ֵ — 4אזֹור ַה ִּקּנּון ֶּב ָע ָבר וְ כַ ּיֹום ְּ -בכָ חֹל
ּכָ ֵעת ִק ְראּו ֶאת ֵט ְק ְסט ֶׁ 2שּלִ ְפנֵ יכֶ ם.

ֵט ְק ְסט ַ :2ה ֲח ִס ָידה
(מּתֹוְך ָה ֲא ָתר "ויקיפדיה")
ִ

1

5

ַה ֲח ִס ָידה ִהיא סּוג ֶׁשל עֹוף ִמ ִּמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ֲח ִס ָיד ִתּיִ ים .לַ ֲח ִס ָידה ַרגְ לַ יִ ם ּגְ בֹוהֹות
ּתֹוחלֶ ת ַה ַחּיִ ים ֶׁשל ַה ֲח ִס ָידה ַּב ֶּט ַבע
ּומּקֹור ָארְֹך ,יָ ָׁשר וְ ַחדּ .גָ ְב ָהּה ּכְ ֶמ ֶטרֶ .
וַ ֲא ֻדּמֹות ַ
ּוב ֶּשׁ ִבי* ּגִ ילָ ּה ָעׂשּוי לְ ַהּגִ ַיע ַאף לִ ָׁ 30 -שנָ ה.
ִהיא ָׁ 12-10שנָ הַ ,
ּוב ַא ְסיָ ה ֶׁש ַּב ֲח ִצי ַהּכַ ּדּור
ירֹוּפה ְ
נֹוד ֶדת לְ ֶמ ְר ַח ִּקים ּגְ דֹולִ יםִ .היא ְמ ַקּנֶ נֶ ת ְּב ֵא ָ
ַה ֲח ִס ָידה ֶ
ּוב ָא ִביב חֹולְ ִפים ִּב ְׁש ֵמי
רֹומיַּ .ב ְּס ָתו ָ
חֹור ֶפת ְּב ַא ְפ ִר ָיקה ֶׁש ַּב ֲח ִצי ַהּכַ ּדּור ַה ְּד ִ
ַה ְּצפֹונִ י וְ ֶ
ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ְׁשנֵ י ִמינֵ י ֲח ִסידֹותַ :ה ֲח ִס ָידה ַהּלְ ָבנָ ה וְ ַה ֲח ִס ָידה ַה ְּשׁח ָֹרהּ ,ולְ ִע ִּתים
נְ ִדירֹות ְמ ַקּנֶ נֶ ת ַה ֲח ִס ָידה ַהּלְ ָבנָ ה ָּב ָא ֶרץ.
*ׁש ִבי – ַחּיִ ים ְּב ַה ְׁשּגָ ַחת ָה ָא ָדם ,וְ ֹלא ַּב ֶּט ַבע
ֶ
*

אֹותם ְצ ָב ִעים ּכְ מֹו ְּב ֵט ְק ְסט .1
ַס ְּמנּו ְּב ֵט ְק ְסט ֶ 2את ֶחלְ ִקי ַהּתֹכֶ ן ַהּשֹׁונִ יםְּ ,ב ָ
וְ ַעכְ ָׁשו ַה ְׁשוּו ֵּבין ֶחלְ ֵקי ַהּתֹכֶ ן ַהּשֹׁונִ יםַ .מּלְ אּו ֶאת ַה ַּט ְבלָ ה.
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ַט ְבלַ ת ַה ְׁשוָ ָאה
ֵט ְק ְסט 2

ֵט ְק ְסט 1
ֵּתאּור ִחיצֹונִ י
(חלְ ֵקי ּגּוף
ֶ
ּוצ ָב ִעים)
ְ
ָמזֹון

גּורים
ְמקֹום ְמ ִ

ֵאזֹור ִקּנּון ֶּב ָע ָבר

ֵאזֹור ִקּנּון ּכַ ּיֹום

לְ ַא ַחר ֶׁש ְּשׁנֵ י ַה ֵּט ְק ְס ִטים ְמ ֻס ָּמנִ יםֲ ,ענּו ַעל ַה ְּשׁ ֵאלֹות ֶׁשּכָ אן.
ּגּופּה ַה ִחיצֹונִ י
נֹוׂשא ֵּתאּור ָ
מֹוסיף ֵט ְק ְסט ַ 2על ַה ֵּמ ָידע ְּב ֵט ְק ְסט ְּ 1ב ֵ
אֵ .איזֶ ה ֵמ ָידע ָח ָדׁש ִ
ֶׁשל ַה ֲח ִס ָידה?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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ּתֹוחלֶ ת ַה ַחּיִ ים
נֹוׂשא ֶ
מֹוסיף ֵט ְק ְסט ַ 2על ַה ֵּמ ָידע ְּב ֵט ְק ְסט ְּ 1ב ֵ
בֵ .איזֶ ה ֵמ ָידע ָח ָדׁש ִ
(מ ְס ַּפר ְׁשנֹות ַה ַחּיִ ים ַה ְּצפּויֹות) ֶׁשל ַה ֲח ִס ָידה?
ִ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
נֹוׂשא ִמינֵ י (סּוגֵ י)
מֹוסיף ֵט ְק ְסט ַ 2על ַה ֵּמ ָידע ְּב ֵט ְק ְסט ְּ 1ב ֵ
גֵ .איזֶ ה ֵמ ָידע ָח ָדׁש ִ
ַה ֲח ִסידֹות?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
דֵ .איזֶ ה ֵמ ָידע ַמ ְח ִסיר ֵט ְק ְסט ְּ 2ב ַה ְׁשוָ ָאה לְ ֵט ְק ְסט ?1
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

ִסּכּוםַ :ה ְׁשוָ ָאה ֵּבין ְׁשנֵ י ֵט ְק ְס ִטים

ּדֹומה ִּב ְׁשנֵ י ֵט ְק ְס ִטים.
` ` ַקּיָ ם ֵמ ָידע ֶ
לֹומר ֵט ְק ְסט 1
ֹּלא-קּיָ ם ְּב ֵט ְק ְסט ּ ,2כְ ַ
ַ
` ` ְּב ֵט ְק ְסט  1יָ כֹול לִ ְהיֹות ֵמ ָידע ֶׁש
מֹוסיף ֵמ ָידע.
ִ
לֹומר ֵט ְק ְסט 2
ֹּלא-קּיָ ם ְּב ֵט ְק ְסט ּ ,1כְ ַ
ַ
` ` ְּב ֵט ְק ְסט  2יָ כֹול לִ ְהיֹות ֵמ ָידע ֶׁש
מֹוסיף ֵמ ָידע.
ִ
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ְמ ִׂשימֹות
הֹוראֹות ֶׁשּכָ אן.
לּ-פי ַה ָ
ּופ ֲעלּו ַע ִ
ִק ְראּו ֶאת ֵט ְק ְסט ֶׁ 1שּלִ ְפנֵ יכֶ םַ ,
ֹלא-מּכֶ ֶרת.
ֻ
ַ 1ס ְּמנּו ַקו ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ִמּלָ ה
ַ 2ס ְּמנּו ְׁשנֵ י ַקּוִים ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ְמ ַאזְ ּכֵ ר.
רּוׁשי ַה ִּמּלִ יםּ ,ולְ ִמי ִמ ְתּכַ ּוְנִ ים ַה ְּמ ַאזְ ּכְ ִרים.
(א ְפ ָׁשר ְּבזּוגֹות) ֶאת ֵּפ ֵ
ָּ 3ב ְררּו לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ֶ
4

ַה ִּקיפּו ֶאת ִמּלֹות ַה ִּקּשּׁור .

ימנֵ י ַה ִּפּסּוק.
ַ 5ס ְּמנּו ַקו ּגַ ּלִ י ִמ ַּת ַחת לְ ִס ָ
ּנֹוׂשא ֶׁשּלָ ּה.
 6לְ ַצד ּכָ ל ִּפ ְס ָקה ּכִ ְתבּו ָמה ַה ֵ
ֲ 7ענּו ַעל ַה ְּשׁ ֵאלֹות ֶׁש ַא ֲח ֵרי ַה ֵּט ְק ְסט.

סּורים
הֹורים ְמ ִ
ֵט ְק ְסט ַ :1ה ִּפינְ ּגְ וִ ינִ ים – ִ
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ

1

ַה ִּפינְ ּגְ וִ ין הּוא עֹוף מּוזָ רֶׁ ,ש ֵאינֹו ְמ ֻסּגָ ל לָ עּוףֶ .את רֹב זְ ַמּנֹו הּוא
יֹותר ִמ ֵּבין ָהעֹופֹותַ .על
ְמ ַבּלֶ ה ַּב ַּמיִ ם ,וְ הּוא נֶ ְח ָׁשב לַ ַּשׂ ְחיָ ן ַהּטֹוב ְּב ֵ
עֹומד זָ קּוףַ .ה ִּפינְ ּגְ וִ ין ּגַ ם הֹולֵ ְך זָ קּוףּ ,כִ י הּוא
ַהּיַ ָּב ָׁשה הּוא ָּת ִמיד ֵ
ּדֹורְך ַעל ּכָ ל ּכַ ף ָה ֶרגֶ ל ּכְ מֹו ְּבנֵ י ָה ָא ָדם.
ַהּיָ ִחיד ִמ ֵּבין ָהעֹופֹות ַה ֵ

5

רֹומי.
זֹורי ַהּיַ ִּמים ַה ָּק ִרים ֶׁשל ַהּק ֶֹטב ַה ְּד ִ
ַה ִּפינְ ּגְ וִ ין ַחי ְּב ִע ָּקר ַּב ֲא ֵ
ָה ַא ְקלִ ים ְּב ֵאזֹור זֶ ה ַקר ִּב ְמיֻ ָחדַ .הּקֹר יָ כֹול לְ ַהּגִ ַיע ַעד לִ ַ 80 -מ ֲעלֹות
ִמ ַּת ַחת ְָל ֶא ֶפס! ַאְך ּגּופֹו ֶׁשל ַה ִּפינְ ּגְ וִ ין ֻמ ְת ָאם לִ ְס ִב ָיבתֹו ַה ָּק ָרה.
יֵ ׁש לֹו ִׁשכְ ַבת ֻׁש ָּמןַ ,ה ְּמגִ ּנָ ה ָעלָ יו ִמ ְּפנֵ י ַהּקֹר ָה ַעזִ .מ ְבנֵ ה ּגּופֹו
ּדֹומה לְ ִס ָירהַ .הּכְ נָ ַפיִ ם ֶׁשּלֹוֶׁ ,ש ֵאינָ ן עֹוזְ רֹות לֹו לָ עּוףְ ,מ ַׁש ְּמׁשֹות
ֶ
יח לִ ְׂשחֹות ִּב ְמ ִהירּות
לֹו ּכִ ְסנַ ִּפ ִיריםְּ .ב ֶעזְ ַרת ּכָ ל ֵאּלֶ ה הּוא ַמ ְצלִ ַ
ילֹומ ְט ִרים ְּב ָׁש ָעה .יֵ ׁש לֹו ַמּקֹור ָחזָ ק ְמאֹוד ַה ַּמ ְת ִאים
ֶׁשל ִ 20ק ֶ
לִ ְת ִפ ַיסת ָּדגִ יםֶׁ ,ש ֵהם ְמזֹונֹו ָה ִע ָּק ִרי.

__________
__________

נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

10
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

ַה ִּפינְ ּגְ וִ ין ַהּנְ ֵק ָבה ְמ ִטילָ ה ַרק ֵּב ָיצה ַא ַחת ּכָ ל ָׁשנָ הִ .מּיָ ד ַא ֲח ֵרי ֲה ָטלַ ת
יֹוצאת לַ ּיָ ם לְ ַח ֵּפׂש ָמזֹון ,וְ ַהּזָ כָ ר ַמ ְת ִחיל ַּב ְּדגִ ָירה.
ַה ֵּב ָיצה ִהיא ֵ
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15

לֹוׁשה יָ ִמים ַמ ֲע ִביר
םׁ-ש ָ
ְׁשנֵ י ְּבנֵ י ַהּזּוג ִמ ְׁש ַּת ְּת ִפים ַּב ְּדגִ ָירה ,וְ כָ ל ְׁשנַ יִ ְ
ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֶאת ַה ֵּב ָיצה ֶאל ֶּבן-זּוגֹו ְּב ֶעזְ ַרת ַה ַּמּקֹורַ .ה ֵּב ָיצה ֵאינֶ ּנָ ּה
עֹומד
נֹוגַ ַעת לְ עֹולָ ם ָּב ֲא ָד ָמה ַה ְּמכֻ ָּסה ֶק ַרחֵ .מ ַא ַחר ֶׁש ַה ִּפינְ ּגְ וִ ין ֵ
עֹוׂשה זֹאת? הּוא
ָּת ִמיד זָ קּוף ,הּוא ּגַ ם ּדֹוגֵ ר ַּב ֲע ִמ ָידהֵ .איְך הּוא ֶ
ּוב ְּשׁנִ ּיָ ה הּוא ַמ ֲחזִ יק ֶאת ַה ֵּב ָיצה ָצמּוד
עֹומד ָּת ִמיד ַעל ֶרגֶ ל ַא ַחתַ ,
ֵ
רֹוח.
ּיֹוצא ִמּתֹוכָ ּה ֶא ְפ ַ
לַ ּגּוףּ ,כָ ְך הּוא ְמ ַח ֵּמם ֶאת ַה ֵּב ָיצהַ ,עד ֶׁש ֵ
קּופת ַה ְּדגִ ָירה נִ ְמ ֶׁשכֶ ת ּכִ ְמ ַעט ָח ְד ַׁשיִ ם.
ֵאין זֹו ְמלָ אכָ ה ַקּלָ הּ ,כִ י ְּת ַ
לֹוׁשה יָ ִמים הּוא ָצ ִריְך לַ ֲעמֹד ּכְ ֶׁש ַרגְ לֹו ָה ַא ַחת ַעל ַה ֶּק ַרח
ּוׁש ָ
ֲח ִמ ִּשׁים ְ
ּמּובןֶ ,את ָה ֶרגֶ ל,
וְ ַה ְּשׁנִ ּיָ ה ַמ ֲחזִ ָיקה ַּב ֵּב ָיצה .לְ ִע ִּתים הּוא ַמ ֲחלִ יףּ ,כַ ָ
ַאְך ֵאין הּוא ַמ ְפ ִסיק ֶאת ַה ְּדגִ ָירה ֲא ִפּלּו לִ ְׁשנִ ּיָ ה ַא ַחת.

25

ְׁשנֵ י ְּבנֵ י ַהּזּוג ְמ ַט ְּפלִ ים ַּבּגֹוזָ לִ ים ַעד ּגִ יל ָח ְד ַׁשיִ םַ .א ַחרּ-כָ ְך ִמ ְצ ָט ֵרף
ַה ִּפינְ ּגְ וִ ין ַה ָּצ ִעיר לַ ּלַ ֲה ָקה ַהּגְ דֹולָ הֶׁ ,ש ָּבּה הּוא ַמ ֲא ִריְך יָ ִמים ַעד
ּגִ יל .30

נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

20

נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________
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יצהַ ,על-
טּורה ְמ ֻב ֶּק ֶרת ֶׁשל ַה ֵּב ָ
ְּדגִ ָירה ִהיא ְּפ ֻעּלָ ה ֶׁש ְּמ ַב ֵּצ ַע ַּב ַעל ַחּיִ ים לְ צ ֶֹרְך ְׁש ִמ ָירה ַעל ֶט ְמ ֵּפ ָר ָ
יצים.
יֹוצא ִמן ַהּכְ לָ לְ ,מ ִטילִ ים ֵּב ִ
יהּ .כָ ל ָהעֹופֹותְּ ,בלִ י ֵ
יצה וְ ַה ֲע ָב ַרת חֹם ּגּופֹו ֵאלֶ ָ
יבה ַעל ַה ֵּב ָ
יְ ֵדי יְ ִׁש ָ
יה
יצ ָ
ּוב ִאּיִ ים ְׁשכֵ נִ ים לָ ּהְ ,מ ִטילָ ה ֶאת ֵּב ֶ
אֹוס ְט ַרלְ יָ ה ְ
ּקּומּה ְּב ְ
בּוצה ֶׁשל עֹופֹות ְמ ֻסּיָ ִמיםֶׁ ,ש ִּמ ָ
ְק ָ
יעה ְמ ֻסּגָ לִ ים ַהּוְלָ דֹות
לּוטיןַ .א ַחר ַה ְּב ִק ָ
אֹותם לַ ֲח ִ
ּזֹוחלִ יםְּ ,בתֹוְך ּגֻ ְמחֹות ָּב ֲא ָד ָמה ,וְ זֹונַ ַחת ָ
דֹומה לַ ֲ
ְּב ֶ
יּפ ְדיָ ה")
יק ֶ
(מּתֹוְך "וִ ִ
עֹופף ִּב ְמ ֵה ָרהִ .
לִ ְדאֹג לְ ַע ְצ ָמם וְ ַאף לְ ֵ

ִאּתּור ֵמ ָידע
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ַה ְּתׁשּובֹות לִ ְׁש ֵאלֹות ִאּתּור ֵמ ָידע נִ ְמ ָצאֹות ַּב ֵּט ְק ְסטֻ .מ ָּתר לְ ַה ְע ִּתיק
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֵמ ַה ֵּט ְק ְסטַ ,ע ִ

ּדּוע ַה ִּפינְ ּגְ וִ ין הֹולֵ ְך זָ קּוף?
ַ 1מ ַ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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יהם?
הֹורים ַה ִּפינְ ּגְ וִ ינִ ים ְּביַ לְ ֵד ֶ
ַ 2עד ֵאיזֶ ה ּגִ יל ְמ ַט ְּפלִ ים ַה ִ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ימנֵ י ִּפּסּוק)
ֹלא-מּכֶ ֶרתְ ,מ ַאזְ ּכְ ִריםִ ,מּלֹות ִקּשּׁורִ ,ס ָ
ֻ
(מּלָ ה
יאה ִ
ַח ָּס ֵמי ְק ִר ָ
יֹותר.
ׁשּובה ַהּנְ כֹונָ ה ְּב ֵ
ִּב ְׁש ֵאלֹות ַ 5-3ה ִּקיפּו ֶאת ָהאֹות ַה ְּמיַ ֶּצגֶ ת ֶאת ַה ְּת ָ
ׁשּורה ?12
"הם" ְּב ָ
 3לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה ֵ
א .לַ ִּפינְ ּגְ וִ ינִ ים

ג .לַ ָּדגִ ים

יצים
ב .לַ ֵּב ִ

ׁשּורה ?26
"ּבּה" ְּב ָ
 4לְ ִמי ַהּכַ ּוָ נָ ה ַּב ִּמּלָ ה ָ
א .לָ ַא ְקלִ ים ֶׁשהּוא ַחי ּבֹו
יצה ֶׁשהּוא ָּב ַקע ִמ ֶּמּנָ ה
ב .לַ ֵּב ָ
יה
ג .לַ ּלַ ֲה ָקה ֶׁשהּוא ִמ ְצ ָט ֵרף ֵאלֶ ָ
ּכֹות ֶרת?
סּורים" ַּב ֶ
"מ ִ
ְּ 5ב ֵאיזֹו ִמּלָ ה ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ֲחלִ יף ֶאת ַה ִּמּלָ ה ְ
אַ .ק ְּפ ָדנִ ּיִ ים

גְ .מלַ ְּמ ִדים

ּדֹואגִ ים
ֲ
ב.

ִא ְרּגּון ֵמ ָידע
בֹודה:
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ְׁשלַ ֵּבי ָה ֲע ָ
אֹותם ְּב ַמ ְדּגֵ ׁש.
ׁשּובה ַּב ֵּט ְק ְסט ,וְ ַה ְדּגִ יׁשּו ָ
אִ .מ ְצאּו ֶאת ֶחלְ ֵקי ַה ְּת ָ
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
יחה ַע ִ
בּ .כִ ְתבּו ִמ ְׁש ַּפט ְּפ ִת ָ
יחה הּוא ִמ ְׁש ָּפט ַמכְ לִ ילַ .א ֲח ָריו נְ ָפ ֵרט ֶאת ַה ֻּדגְ ָמאֹות.
ִמ ְׁש ַּפט ַה ְּפ ִת ָ
(אל ַּת ְע ִּתיקּו ִמ ְׁש ָּפ ִטים ְׁשלֵ ִמים).
ׁשּובה ַּב ִּמּלִ ים ֶׁשּלָ כֶ םַ .
ג .נַ ְּסחּו ְּת ָ
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ילֹומ ֶטר לְ ָׁש ָעה.
כּותן ַה ִּפינְ ּגְ וִ ין יָ כֹול לִ ְׂשחֹות ִּב ְמ ִהירּות ֶׁשל ִ 20ק ֶ
ַ 6צּיְ נּו ְׁש ֵּתי ִסּבֹות ֶׁש ִּבזְ ָ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
נֹוהג ּכָ ְך?
ּדּוע הּוא ֵ
ּומ ַ
יצה? ַ
יצד ּדֹוגֵ ר ַה ִּפינְ ּגְ וִ ין ַעל ַה ֵּב ָ
ּ 7כֵ ַ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ּתֹכֶ ן ָסמּוי
יהם:
יטים ֶׁשּכָ אן ,וְ ִה ְתיַ ֲחסּו ֲאלֵ ֶ
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ַח ְּפׂשּו ֶאת ַה ְּפ ִר ִ
נֹוׂשא ִּפ ְס ָקה ,דִ .מּלִ ים ְמיֻ ָחדֹות.
ּכֹות ֶרת ,בִ .מ ְׁש ָּפט ָחׁשּוב ,גֵ .
אֶ .

ַ 8צּיְ נּו ָׁשלֹוׁש ֻע ְבּדֹות ֵמ ַה ֵּט ְק ְסטַ ,הּמֹוכִ יחֹות ֶׁשּיֵ ׁש ַה ְת ָא ָמה ֵּבין ִמ ְבנֵ ה ּגּופֹו ֶׁשל
גּוריו.
יבת ְמ ָ
ַה ִּפינְ ּגְ וִ ין לְ ֵבין ְס ִב ַ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ָ 9מה ַמ ְּט ַרת ַה ֵּט ְק ְסט?
א .לְ ָת ֵאר ֶאת ְּדגִ ָיר ָתם ֶׁשל ַה ִּפינְ ּגְ וִ ינִ ים
הֹורים לְ ֶצ ֱא ָצ ִאים
ב .לְ ַס ֵּפר ַעל ְמ ִסירּות ִ
יבתֹו
ג .לְ ַה ְדּגִ יׁש ֶאת ַה ְת ָא ַמת ִמ ְבנֵ ה ּגּופֹו ֶׁשל ַה ִּפינְ ּגְ וִ ין לִ ְס ִב ָ
דְּ .תׁשּובֹות ב' ו -ג'
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ִׂשימּו ְּ ,בכָ ל ִּפ ְס ָקה ְמ ֻצּיָ ן ִמ ְבנֵ ה ּגּופֹו ֶׁשל ַה ִּפינְ ּגְ וִ יןֲ ,א ָבל ֹלא ּכְ ֻע ְב ָּדה ְס ָת ִמית ֶאּלָ א ּכְ ֵדי
ׁשּובה ג' ִהיא
גּורים וְ לִ ְתנָ ֵאי ַה ַחּיִ ים .לָ כֵ ן ְּת ָ
לְ ַה ְס ִּביר ֶאת ַה ֶּק ֶׁשר ֶׁשל ַה ִּמ ְבנֶ ה לִ ְמקֹום ַה ְּמ ִ
ׁשּובה נְ כֹונָ ה.
ְּת ָ
גּורים ,וְ ַה ֵח ִצי ַה ֵּשׁנִ י
עֹוסק ְּב ַה ְת ָא ַמת ַה ִּמ ְבנֶ ה לִ ְמקֹום ַה ְּמ ִ
ֲא ָבל לְ ַמ ֲע ֶׂשהֵ ,ח ִצי ֵמ ַה ֵּט ְק ְסט ֵ
ׁשּובה ב' נְ כֹונָ ה .לָ כֵ ן נְ ַס ֵּמן ֶאת
סּורים .לָ כֵ ן ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ִּסיק ֶׁשּגַ ם ְּת ָ
הֹורים ַה ְּמ ִ
ִמ ְתיַ ֵחס לַ ִ
ׁשּובה ד'ַ .ה ִאם ְצ ַד ְק ֶּתם?
ְּת ָ
נִ ּמּוק
יביםֵּ )1( :ד ָעה  -יֵ ׁש לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ִּב ְׁשמֹות
לֹוׁשה ְרכִ ִ
ׁשּובת נִ ּמּוק ְׁש ָ
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – לִ ְת ַ
ּת ַֹאר ְמ ֻדּיָ ִקים; ( )2נִ ּמּוק – נִ ְפ ָּתח ְּב ִמּלַ ת ִס ָּבה (ּכִ יִ ,מּשּׁום ֶׁש); ( )3הֹוכָ חֹות – יֵ ׁש
לְ ָה ִביא ֻּדגְ ָמאֹות ֵמ ַה ֵּט ְק ְסט.

ׂשֹוחחּו
ֲ
רֹוצים לְ גַ ֵּדל ִּפינְ ּגְ וִ ינִ יםַׁ .ש ַחר וְ ִסּגָ ל ִמּכִ ָּתה ג'
ירּוׁשלַ יִ ם ִ
ְּ 10בגַ ן ַה ַחּיֹות ַה ָּתנָ "כִ י ִּב ָ
י-א ְפ ָׁשר לְ גַ ֵּדל ִּפינְ ּגְ וִ ינִ ים ָּב ָא ֶרץ ,וְ ִאּלּו ִסּגָ ל ָא ְמ ָרה ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר.
יהםַׁ .ש ַחר ָא ַמר ֶׁש ִא ֶ
ֵּבינֵ ֶ
ׁשּוב ְתכֶ ם.
צֹודק ,לְ ַד ְע ְּתכֶ ם? נַ ְּמקּו ֶאת ְּת ַ
ּומי ֵ
ָמה ַה ִּטעּונִ ים ֶׁשל ַׁש ַחר וְ ֶׁשל ִסּגָ לִ ,
(ׂשימּו לֵ ב לַ ֲחלָ ִקים ַהּשֹׁונִ ים ַּב ְּשׁ ֵאלָ ה):
ׁשּובה לִ כְ ֹלל ְׁשנֵ י ְׁשלַ ִּבים ִ
ִׂשימּו ַ ,על ַה ְּת ָ
אַ .ה ִּטעּונִ ים ֶׁשל ַׁש ַחר וְ ֶׁשל ִסּגָ ל;
צֹודק ,וְ נִ ּמּוק.
בַּ .ד ְע ְּתכֶ ם לְ גַ ֵּבי ִמי ֵ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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ַה ְׁשוָ ָאה ֵּבין ֵט ְק ְס ִטים
מֹוסיף ַעל ֵט ְק ְסט ?1
נֹוסףָ .מה ַמ ְּט ָרתֹו? ָמה הּוא ִ
מּובא ֶק ַטע ָ
ַ 11א ֲח ֵרי ֵט ְק ְסט ָ 1
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ִק ְראּו ֶאת ֵט ְק ְסט ֶׁ 2שּלִ ְפנֵ יכֶ ם ,וַ ֲענּו ַעל ַה ְּשׁ ֵאלָ ה ֶׁש ַא ֲח ָריו.

ֵט ְק ְסט ִּ :2פינְ ּגְ וִ ינִ ים
(מ ֻע ָּבד ִמּתֹוְך "ויקיפדיה")
ְ
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ

1

__________
__________

5

נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

10

צּורי יַ ָּב ָׁשה,
עּופהֵ .הם יְ ֵ
ַה ִּפינְ ּגְ וִ ינִ ים ֵהם עֹופֹות ַח ְס ֵרי יְ כֹלֶ ת ְּת ָ
ילּותם ָה ִע ָּק ִרית ַּב ַּמיִ ם ִהיא ִחּפּוׁש ָמזֹוןַ .ה ִּפינְ ּגְ וִ ינִ ים אֹוכְ לִ ים
ּופ ִע ָ
ְ
ָּדגִ ים וְ ַס ְר ָטנִ ים ֶׁש ֵהם ָצ ִדיםַּ .בּיַ ָּב ָׁשה ֵהם ּכִ ְמ ַעט ֵאינָ ם ְמ ַח ְּפ ִׂשים
מֹוס ֵפ ָרהּ ,וכְ ֶׁש ֵהם צֹולְ לִ ים
נֹוׁש ִמים ֶאת ָה ֲאוִ יר ֶׁש ָּב ַא ְט ְ
ָמזֹוןֵ .הם ְ
ּומ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ְּבכָ ל ָה ֲאוִ יר
אֹוט ִמים ֶאת ַהּנְ ִח ַיריִ ם ֶׁשּלָ ֶהם ִ
לַ ַּמיִ ם ֵהם ְ
לּוטין ,וְ ָאז ֵהם
ֶׁשּנִ ְמ ָצא ָּב ֵראֹות ֶׁשּלָ ֶהםַ ,עד ֲא ֶׁשר ַה ַח ְמ ָצן נִ גְ ָמר לַ ֲח ִ
ָׁש ִבים ֶאל ְּפנֵ י ַה ַּמיִ ם ּכְ ֵדי לִ ְׁשאֹף ֲאוִ יר ֵמ ָח ָדׁש.
רֹומי,
פֹוצים ַרק ַּב ֲח ִצי ַהּכַ ּדּור ַה ְּד ִ
ּכָ ל ַה ִּמינִ ים ֶׁשל ַה ִּפינְ ּגְ וִ ינִ ים נְ ִ
ִמּיַ ֶּב ֶׁשת ַאנְ ַט ְר ְק ִט ָיקה וְ ַעד ִאּיֵ י ּגָ לָ ָּפגֹוס ָסמּוְך לְ ַקו ַה ַּמ ְׁשוֶ הַ .הּגָ דֹול
ַּב ִּמינִ ים הּוא ַה ִּפינְ ּגְ וִ ין ַה ֵּק ָיס ִרי ַהּשֹׁוכֵ ן ְּב ַאנְ ַט ְר ְק ִט ָיקה ,וְ ַה ִּמין
בּוצת ִאּיִ ים)
יּפלָ ג ְ(ק ַ
ימים ֶׁשל ַא ְרכִ ֶ
יֹותר ׁשֹוכֵ ן ָּב ִאּיִ ים ַה ֲח ִמ ִ
ַה ָּק ָטן ְּב ֵ
לׁ-שם
(ה ָּקרּוי ַע ֵ
לּ-פי ּכְ לַ ל ֶּב ְרּגְ ָמן .לְ ִפי ּכְ לָ ל זֶ ה ַ
ּגָ לָ ָּפגֹוס ,וְ זֹאת ַע ִ
זֹורים
ֶּב ְרּגְ ָמן)ּ ,כַ ֲא ֶׁשר ְמ ֻד ָּבר ְּבאֹותֹו סּוג ֶׁשל ַּב ַעל ַחּיִ יםִ ,מי ֶׁש ַחי ַּב ֲא ִ
זֹורים ַח ִּמים.
יֹותר ִמ ִּמי ֶׁש ַחי ַּב ֲא ִ
ָק ִרים ,יִ ְהיֶ ה ּכָ ֵבד ֵ
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נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ

15

__________
__________
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ְּב ֵעת ַה ִּקּנון ּדֹוגֵ ר ַהּזָ כָ ר ַעל ַה ֵּב ָיצה ֶׁש ַהּנְ ֵק ָבה ֵה ִטילָ הַ .הּנְ ֵק ָבה
ׁשּובּה ַהּזָ כָ ר ֵאינֹו עֹוזֵ ב ֶאת ַה ֵּב ָיצה
יֹוצאת לַ ּיָ ם לְ ַח ֵּפׂש ָמזֹון ,וְ ַעד לְ ָ
ֵ
דּוע ַּב ְּמ ִסירּות ֶׁשּלֹו לְ ַת ְפ ִקיד ָה ָאב .לְ ַא ַחר
לְ ֶרגַ עַ .ה ִּפינְ ּגְ וִ ין ַהּזָ כָ ר יָ ַ
קּופת ַה ְּדגִ ָירה
רֹוחיםְּ .ת ַ
ִמּכֵ ן ַהּזָ כָ ר וְ ַהּנְ ֵק ָבה ְמ ַט ְּפלִ ים יַ ַחד ָּב ֶא ְפ ִ
ּוב ַמ ֲהלָ כָ ּה ַהּזָ כָ ר ֵאינֹו אֹוכֵ ל ָּד ָבר.
נִ ְמ ֶׁשכֶ ת ּכְ ָח ְד ַׁשיִ םְ ,

ַה ְׁשוָ ָאה ֵּבין ֵט ְק ְס ִטים
עֹוס ִקים ַּב ִּפינְ ּגְ וִ ינִ ים.
אתם ְ
ְׁ 12שנֵ י ַה ֵּט ְק ְס ִטים ֶׁש ְּק ָר ֶ
ּוב ֵט ְק ְסט ַ .2מּלְ אּו ֶאת ַה ַּט ְבלָ ה.
ַה ְׁשוּו ֵּבין ֶחלְ ֵקי ַהּתֹכֶ ן ַהּשֹׁונִ ים ֶׁש ְּב ֵט ְק ְסט ְ 1
ַט ְבלַ ת ַה ְׁשוָ ָאהַ :ה ִּפינְ ּגְ וִ ין
ֵט ְק ְסט 2

ֵט ְק ְסט 1
ִמ ְבנֵ ה ּגּוף

ְּתכּונֹות

ָמזֹון

גּורים
ְמקֹום ְמ ִ
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עּודת זֶ הּות" לְ ַב ַעל ַחּיִ ים אֹו לְ ֶצ ַמח
"ּת ַ
יבת ְ
ּכְ ִת ַ
ּבֹוד ִקים ֵאיזֶ ה ֵמ ָידע
נֹוׂשאֲ ,אנַ ְחנּו ְ
לָ ַמ ְדנּוֶׁ ,שּכַ ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו ְמ ַק ְּבלִ ים ְׁשנֵ י ֵט ְק ְס ִטים ְּבאֹותֹו ֵ
יצד ַמ ְׁשוִ ים ֵּבין ַה ֵּט ְק ְס ִטים.
מֹוסיף ּכָ ל ֶא ָחד ֵמ ַה ֵּט ְק ְס ִטים ,וְ ָר ִאינּו ּכֵ ַ
ִ
עּודת זֶ הּות"
"ּת ַ
ּובכֵ ן ,לִ ְפ ָע ִמים ֲאנַ ְחנּו ִמ ְת ַּב ְּק ִׁשים לִ ְבנֹות ְ
ֲא ָבל ָמה ַה ַּמ ָּט ָרה ַּב ַה ְׁשוָ ָאה? ְ
קּוקים לְ ֵמ ָידע ַרבּ .כְ כָ ל ֶׁשּנִ ְק ָרא
יׁשּיּות .לְ ֵׁשם ּכָ ְך ֲאנַ ְחנּו זְ ִ
לְ ַב ַעל ַחּיִ ים אֹו לְ ֶצ ַמח וַ ֲא ִפּלּו לְ ִא ִ
רֹוצים לַ ֲחזֹר ַעל
יֹותרִ .עם זֹאת ֵאינֶ ּנּו ִ
יֹותר וְ ָר ָחב ֵ
ּנֹוׂשא ,נְ ַק ֵּבל ֵמ ָידע ַרב ֵ
יֹותר ֵט ְק ְס ִטים ַּב ֵ
ֵ
ֵמ ָידע ֶׁשּכְ ָבר ִק ַּבלְ נּו ,וְ לָ כֵ ן ֶאת ַה ֵּמ ָידע ַה ְּמ ֻׁש ָּתף ֲאנַ ְחנּו נִ כְ ּתֹב ַרק ַּפ ַעם ַא ַחת.
לּ-פי ְׁשנֵ י ֵט ְק ְס ִטים.
עּודת זֶ הּות לְ ַב ַעל ַחּיִ ים ַע ִ
ּכֹות ִבים ְּת ַ
יצד ְ
ּכָ ֵעת נִ ְר ֶאה ּכֵ ַ
ּדֹומה לְ ַט ְבלַ ת ַה ַה ְׁשוָ ָאה ֶׁשּכָ אן.
ְּת ִחּלָ ה ִּב ְדקּו ִאם ַט ְבלַ ת ַה ַה ְׁשוָ ָאה ֶׁשּלָ כֶ ם ָ
ַט ְבלַ ת ַה ְׁשוָ ָאהַ :ה ִּפינְ ּגְ וִ ין
ֵט ְק ְסט 1

ֶט ְק ְסט 2

ִמ ְבנֵ ה ּגּוף

מֻתאָם ִל ְת ָנאֵי קֹר ,י ֵׁש ֹ
לו ׁ ִש ְכבַ ת
ְ
ׁש ּ ָ
ֻמן
ד ֹורֵ ך
ְּ
הַמ ִג ָּנה עָלָיוָ .זק ּוףּ ,

הַג ֹ
ינים ה ּוא
ָּ
מ ִ
דול ּ ַב ִּ
ינ ְּגוִין ּ ֵ
ִּ
הַקיסָ ִרי ,יְצ ּורֵ י
הַפ ְ
י ּ ֶַב ׁ ֶשת עִ ם ּפְעִ ֹ
ילות ּ ַב ּ ַ
מיִם

ְּתכּונֹות

ָזכָ ר ִ
ת ֵּ
מ ׁ ְש ּ ַ
ד ִגירָ הְ ּ ,כ ׁ ֶשה ּוא
תף ּ ַב ְ ּ
ֹ
מד עַל רֶ ֶגל אַחַתְ .
עו ֵ
מס ּו ִרים
ד ּול אֶפְ ֹ
רו ִחים.
ּ ְב ִג ּ

מ ֹ
מס ּו ִרים ְ
ְ
אוד

ָמזֹון

ד ִָגים
ּ

ְדָגים
סַ ְרטָ ִנים ו ִ

גּורים
ְמקֹום ְמ ִ

חַי ּ ַבא ֹ
ַמים ּ ָ
הַק ִרים ׁשֶל
ֲזורֵ י הַ יּ ִּ
הַד ֹ
רו ִ
מי
הַקֹטֶ ב
ּ
ְּ
מע ֹ
קֹר ׁשֶל ַ 80
ֲלות

י ּ ֶַב ׁ ֶשת אַ ְנטַ ְר ְק ִט ָ
יקה
לָפ ֹ
ָגוס
וְעַד ִ
איֵּי ּ ָג ּ

עַל ּכַף הָרֶ ֶגלִ .
ד ֹומֶ ה
מ ְב ֶנה ּ
ְלסִ ירָ ה עִ ם ּ ְכ ָנפַ יִם.
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עּודת ַהּזֶ הּות ֶׁשל ַה ִּפינְ ּגְ וִ ין ,נְ ַא ֵחד ֶאת ַה ֵּמ ָידע.
לִ ְפנֵ י ֶׁשּנִ כְ ּתֹב ֶאת ְּת ַ
יע
הֹופ ַ
ּכִ ְתבּו ַּב ַּט ְבלָ ה ֶׁשּכָ אן ֶאת ַה ֵּמ ָידע ֶׁשּלְ ַמ ְד ֶּתם ִמ ְּשׁנֵ י ַה ֵּט ְק ְס ִטיםִ .אם ֵמ ָידע ְמ ֻסּיָ ם ִ
ִּב ְׁשנֵ י ַה ֵּט ְק ְס ִטיםּ ,כִ ְתבּו אֹותֹו ַרק ַּפ ַעם ַא ַחת.
ֵט ְק ְסט ֵ + 1ט ְק ְסט 2
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ׁשּוב ְתכֶ ם.
ִּב ְדקּו ֶאת ְּת ַ
ֵט ְק ְסט ֵ + 1ט ְק ְסט 2
ִמ ְבנֵ ה ּגּוף

הַקֹר ,י ֵׁש ֹ
לו ׁ ִשכְ בַ ת ׁש ּ ָ
ֻמן
ְ
הַמ ִג ָּנה עָלָיו.
מֻתאָם ִל ְת ָנאֵי ּ
ְּ
הולֵ ך ְ ָזק ּוף ו ֹ
מ ְב ֵנה סִ ירָ ה ,ה ּוא ֹ
ְדורֵ ך עַל ּכַף רֶ ֶגל ְ
ּ ְב ִ
מלֵאָה.

ְּתכּונֹות

מ ֹ
מס ּור ְ
מיִםָ ,
חַי ּ ַביּ ּ ַָב ׁ ָשה אַ ך ְ ּפָעִ יל ּ ַגם ּ ַב ּ ַ
ד ֹו ֵגר
אודָ ּ ,
הַזכָ ר ּ
מטַ ּ ְפ ִלים ׁ ְש ֵניהֶם ּ ָבאֶפְ ֹ
מ ֹ
מ ּכֵן ְ
זון ּו ְלאַחַ ר ִ
מ ִביאָה ָ
וְהַ ְּנ ֵקבָ ה ְ
רו ִחים

ָמזֹון

ד ִָגים וְסַ ְרטָ ִנים
ּ ְבעִ ּ ָקר ּ

גּורים
ְמקֹום ְמ ִ

לָפ ֹ
הַד ֹ
מאַ ְנ ְטאַ ְר ְק ִט ָ
מי ֵ
רו ִ
ָגוס
יקה וְעַד ִ
ּ ַב ּקֹטֶ ב
איֵּי ּ ָג ּ
ְּ

לּ-פי ַה ַּט ְבלָ ה.
עּודת ַהּזֶ הּות ֶׁשל ַה ִּפינְ ּגְ וִ ין ַע ִ
ּכָ ֵעת ַמּלְ אּו ֶאת ְּת ַ

ֵׁשם ַּב ַעל ַה ַחּיִ ים:
ִמ ְבנֵ ה ַהּגּוף:
ְּתכּונֹות ִע ָּק ִרּיֹות:

ָמזֹון:
גּורים:
ְמקֹום ְמ ִ
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ְמ ִׂשימֹות
הֹוראֹות ֶׁשּכָ אן.
לּ-פי ַה ָ
ּופ ֲעלּו ַע ִ
ִק ְראּו ֶאת ֵט ְק ְסט ֶׁ 1שּלִ ְפנֵ יכֶ םַ ,
ֹלא-מּכֶ ֶרת.
ֻ
ַ 1ס ְּמנּו ַקו ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ִמּלָ ה
ַ 2ס ְּמנּו ְׁשנֵ י ַקּוִים ִמ ַּת ַחת לְ כָ ל ְמ ַאזְ ּכֵ ר.
רּוׁשי ַה ִּמּלִ יםּ ,ולְ ִמי ִמ ְתּכַ ּוְנִ ים ַה ְּמ ַאזְ ּכְ ִרים.
(א ְפ ָׁשר ְּבזּוגֹות) ֶאת ֵּפ ֵ
ָּ 3ב ְררּו לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ֶ
4

ַה ִּקיפּו ֶאת ִמּלֹות ַה ִּקּשּׁור .

ימנֵ י ַה ִּפּסּוק.
ַ 5ס ְּמנּו ַקו ּגַ ּלִ י ִמ ַּת ַחת לְ ִס ָ
ּנֹוׂשא ֶׁשּלָ ּה.
 6לְ ַצד ּכָ ל ִּפ ְס ָקה ּכִ ְתבּו ָמה ַה ֵ
ֲ 7ענּו ַעל ַה ְּשׁ ֵאלֹות ֶׁש ַא ֲח ֵרי ַה ֵּט ְק ְסט.

הֹופְך לְ יֹום
ֵט ְק ְסט ּ :1כְ ֶׁש ַהּלַ יְ לָ ה ֵ
טֹוּבר )2002
ר-אֹוק ֶ
ְ
"א ֶרץ וְ ֶט ַבע"ַ ,ה ָּמגָ זִ ין ַהּגֵ אֹוגְ ָר ִפי ַהּיִ ְׂש ְר ֵאלִ יּ ,גִ ּלָ יֹון ֶ 81ס ְּפ ֶט ְמ ֶּב
(מ ֻע ָּבד ִמּתֹוְך ֶ
ְ
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ

1

__________
__________
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________

5

__________

נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

10

ּובנֵ י ָה ָא ָדם
ׁשֹוק ַעת וְ ַהּיֹום ַמּגִ ַיע ֶאל סֹופֹוַ ,הּלַ יְ לָ ה עֹולֶ ה ְ
ּכְ ֶׁש ַה ֶּשׁ ֶמׁש ַ
ִמ ְתּכֹונְ נִ ים לַ ֵּשׁנָ הְּ .באֹותֹו זְ ַמן יֵ ׁש ּכָ ֵאּלּו ֶׁש ֶא ְצלָ ם ַהּיֹום ַרק ַמ ְת ִחיל,
יֹוצ ִאים לַ ַחּיִ ים ִמ ְּמקֹומֹות ַה ִּמ ְסּתֹור ֶׁשּלָ ֶהם ַּדוְ ָקא ַּבח ֶֹׁשְך.
וְ ֵהם ְ
עֹופ ִפים ַה ְּפ ִעילִ ים ְּב ִע ָּקר ַּבּלַ יְ לָ הֵ .הם
ָה ֲע ַטּלֵ ִפים ֵהם יֹונְ ִקים ְמ ְ
יטים.
צּורים ֶח ְב ָר ִתּיִ ים ַה ַחּיִ ים ִּבלְ ָהקֹות ַהּמֹונֹות לְ ִע ִּתים ַאלְ ֵפי ְּפ ִר ִ
יְ ִ
אֹותם ְּתלּויִ ים
ָה ֲע ַטּלֵ ִפים ַחּיִ ים ְּב ִע ָּקר ִּב ְמ ָערֹותָׁ ,שם ֶא ְפ ָׁשר לִ ְר ָ
ּגּופם ָהפּוְךַ .קּיָ ִמים ֲע ַטּלֵ ִפים ִּבגְ ָדלִ ים ׁשֹונִ יםִ :מ ִּמ ְׁש ָקל ֶׁשל
ּכְ ֶׁש ָ
ּ 1.5גְ ָרם וְ ַעד ִ 1.5קילֹוגְ ָרםּ .כְ נַ ף ָה ֲע ַטּלֵ ף ִהיא ְקרּום ַה ְּמ ַח ֵּבר ֶאת
ַע ְצמֹות ָה ֶא ְצ ָּבעֹותִּ ,פ ַּסת ַהּיָ דָ ,ה ֶרגֶ ל וְ ַהּזָ נָ ב.
ּוב ָא ֶרץ ַחּיִ ים 32
ָּבעֹולָ ם ַקּיָ ִמים ּכְ ִ 1,000-מינִ ים ֶׁשל ֲע ַטּלֵ ִפיםָ ,
ּומין ֶא ָחד ֶׁשל ֲע ַטּלֵ ף ֵּפרֹותִ .מגְ וַ ן
ִמינִ ים ֶׁשל ֲע ַטּלֵ ֵפי ֲח ָר ִקים ִ
בֹוּה לַ ַּקּיָ ם ָּבעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו.
ַה ִּמינִ ים ָּב ָא ֶרץ הּוא יַ ֲח ִסית ּגָ ַ
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נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

15

20
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

25

30
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________

35
נֹוׂשא ַה ִּפ ְס ָקה:
ֵ
__________
__________
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יֹותר ֶׁשּלָ ֶהם הּוא
חּוׁשים ַח ִּדים ,וְ ַהחּוׁש ַה ְּמ ֻפ ָּתח ְּב ֵ
לָ ֲע ַטּלֵ ִפים יֵ ׁש ִ
ּפֹועל ְּב ֶא ְמ ָצעּות ַה"סֹונָ ר"
חּוׁש ַה ִה ְת ַמ ְּצאּות .חּוׁש ְמ ֻפ ָּתח זֶ ה ֵ
ֶׁש ִהיא ַמ ֲע ֶרכֶ ת ַה ְּמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת לְ נִ ּוּוט ּולְ גִ ּלּוי ֶט ֶרף ְּב ֶא ְמ ָצעּות ּגַ ּלֵ י קֹול.
בֹוּה ,קֹולֵ ט ֶאת ַה ֵה ִדים ַהחֹוזְ ִרים
ָה ֲע ַטּלֵ ף ַמ ְׁש ִמ ַיע קֹולֹות ְּב ֶת ֶדר ּגָ ַ
קֹומם ֶׁשל ָה ֲע ָצ ִמים
ֵמ ֲע ָצ ִמים ַּב ְּס ִב ָיבה ,וְ כָ ְך הּוא ְמזַ ֶהה ֶאת ְמ ָ
יח ְמ ֻפ ָּתחּ ,ולְ ֻר ָּבם חּוׁש
נֹוסף ַעל ּכָ ְך ,לָ ֲע ַטּלֵ ף יֵ ׁש חּוׁש ֵר ַ
ַּב ֶּמ ְר ָחבָ .
ְר ִאּיָ ה טֹובּ ,כְ מֹו ֲע ַטּלֵ ף ַה ֵּפרֹות .אּולָ ם ַקּיָ ִמים ּגַ ם ִמינִ ים ֶׁש ְר ִאּיָ ָתם
ֻמגְ ֶּבלֶ ת.
ֵח ֶקר ָה ֲע ַטּלֵ ִפים ִּב ְס ִב ַיב ָתם ַה ִּט ְב ִעית ִמ ְת ַקּיֵ ם ְּב ִע ָּקר ַּב ַּקיִ ץ,
ּכִ י ַּבח ֶֹרף ָר ַמת ַה ְּפ ִעילּות ֶׁשּלָ ֶהם נְ מּוכָ הּ .כְ ֵדי לְ ַא ְפיֵ ן ֶאת ִמינֵ י
ּוב ְר ָׁשתֹותִ .צּיּוד
חֹוק ִרים ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ְּב ִצּיּוד ֲהזָ נָ ה ִ
ָה ֲע ַטּלֵ ִפיםַ ,ה ְ
ַה ֲהזָ נָ ה ּכֹולֵ ל ִמ ְיקרֹופֹון ַה ְּמ ֻח ָּבר לְ ַמ ְח ֵׁשבַ .ה ִּמ ְיקרֹופֹון קֹולֵ ט ֶאת
קֹולֹות ַה"סֹונָ ר" ֶׁשל ָה ֲע ַטּלֵ ִפים ,וְ ַה ַּמ ְח ֵׁשב ְמ ַת ְרּגֵ ם ֶאת ַהּקֹולֹות.
ִמּכֵ יוָ ן ֶׁשּלְ כָ ל ִמין יֵ ׁש ֶּת ֶדר ִמ ֶּשּׁלֹוֶ ,א ְפ ָׁשר לְ זַ הֹות ֶאת סּוג ָה ֲע ַטּלֵ ף
חֹוק ִרים ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים
נֹוסף ַעל ּכָ ְךַ ,ה ְ
לְ ִפי ַה ֶּת ֶדר ֶׁש ִּמ ְת ַק ֵּבל ַּב ַּמ ְח ֵׁשבָ .
אֹותם ּולְ ַה ֲע ִריְך ֶאת ּג ֶֹדל
ְּב ֶר ֶׁשת ּכְ ֵדי לִ לְ ּכֹד ֶאת ָה ֲע ַטּלֵ ִפים ,לִ ְסּפֹר ָ
חֹוק ִרים ְמ ַׁש ְח ְר ִרים
ּמּובן ,לְ ַא ַחר ַה ְּב ִד ָיקה ַה ְ
לּוסּיָ ה ֶׁשּלָ ֶהםּ .כַ ָ
ָה ֻאכְ ִ
אֹותם לֶ ָח ְפ ִׁשי.
ָ
לּוסּיַ ת ָה ֲע ַטּלֵ ִפים ִּבגְ לַ ל ִׁשּמּוׁש ַרב
ִּב ְׁשנֹות ַה 80-נִ ְפּגְ ָעה ֻאכְ ִ
קּופה ַה ִהיא ֶה ֱא ִמינּו ֶׁש ָה ֲע ַטּלֵ ִפים ּפֹוגְ ִעים ַּב ַח ְקלָ אּות,
ְּב ַה ְד ָּב ָרהַּ .ב ְּת ָ
וְ לָ כֵ ן ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ְּב ַה ְד ָּב ָרה ֶׁשּגָ ְר ָמה לְ נֶ זֶ ק ָעצּום ְּב ִע ָּקר ְּב ֶק ֶרב ֲע ַטּלֵ ֵפי
חֹוק ִרים ְמ ַצּיְ נִ ים ֶׁש ַעד ַהּיֹום ָה ֲע ַטּלֵ ִפים ֹלא ִה ְׁש ַּת ְּקמּו
ַה ֲח ָר ִקיםְ .
לּוטין.
לַ ֲח ִ
ּתֹועלֶ ת לַ ַח ְקלָ אּות:
יאים ֶ
יֹוד ִעים ּכִ י ֲע ַטּלֵ ֵפי ַה ֲח ָר ִקים ַּדוְ ָקא ְמ ִב ִ
ּכַ ּיֹום ְ
עֹופ ִפים ֶׁש ַר ִּבים ֵמ ֶהם
ֵהם אֹוכְ לִ ים ּכַ ֻּמּיֹות ּגְ דֹולֹות ֶׁשל ֲח ָר ִקים ְמ ְ
ַמּזִ ִיקים לַ ַח ְקלָ אּות ,וְ כָ ְך ֵהם ַמ ְפ ִח ִיתים ְּבא ֶֹפן ִט ְב ִעי ֶאת ַה ֲח ָר ִקים
ַה ַּמּזִ ִיקים ,לְ ֹלא צ ֶֹרְך ְּב ַה ְד ָּב ָרה.
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ִאּתּור ֵמ ָידע
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ַה ְּתׁשּובֹות לִ ְׁש ֵאלֹות ִאּתּור ֵמ ָידע נִ ְמ ָצאֹות ַּב ֵּט ְק ְסטֻ .מ ָּתר לְ ַה ְע ִּתיק
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֵמ ַה ֵּט ְק ְסטַ ,ע ִ

ַ 1מ ִהי ַמ ֲע ֶרכֶ ת ַה"סֹונָ ר"?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
לּוסּיַ ת ֲע ַטּלֵ ֵפי ַה ֲח ָר ִקים ִּב ְׁשנֹות ַה?80-
ִ 2מ ָּמה נִ ְפּגְ ָעה ֻאכְ ִ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ימנֵ י ִּפּסּוק)
ֹלא-מּכֶ ֶרתְ ,מ ַאזְ ּכְ ִריםִ ,מּלֹות ִקּשּׁורִ ,ס ָ
ֻ
(מּלָ ה
יאה ִ
ַח ָּס ֵמי ְק ִר ָ
יֹותר.
ׁשּובה ַהּנְ כֹונָ ה ְּב ֵ
ִּב ְׁש ֵאלֹות ַ 5-3ה ִּקיפּו ֶאת ָהאֹות ַה ְּמיַ ֶּצגֶ ת ֶאת ַה ְּת ָ
(ׁשּורה ?)14
ָ
ָ 3מה ְמ ַצּיְ נֹות ַה ֵּמ ְרכָ אֹות ַּב ִּמּלָ ה "סֹונָ ר"
אּ .כִ ּנּויֵׁ ,שם

גֵּ .פרּוט

יח
ּדּוׂ-ש ַ
ִ
ב.

(ׁשּורה ?)16
ָ
"ה ִדים"
ָ 4מה ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלָ ה ֵ
אֲ .ע ָצ ִמים ַּב ֶּמ ְר ָחב

ג .קֹול חֹוזֵ ר

בֶּ .ת ֶדר

ׁשּורה ?33
ָ 5מה ְמ ַצּיֶ נֶ ת ִמּלַ ת ַה ִּקּשּׁור "וְ לָ כֵ ן" ְּב ָ
ּתֹוצ ָאה
ָ
א.

ג .נִ ּגּוד

בִ .ס ָּבה

ׁשּורה __________ ?27
"נֹוסף ַעל ּכָ ְך" ְּב ָ
ָ
ָ 6מה ְמ ַצּיֶ נֶ ת ִמּלַ ת ַה ִּקּשּׁור
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ִא ְרּגּון ֵמ ָידע
בֹודה:
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ְׁשלַ ֵּבי ָה ֲע ָ
אֹותם ְּב ַמ ְדּגֵ ׁש.
ׁשּובה ַּב ֵּט ְק ְסט ,וְ ַה ְדּגִ יׁשּו ָ
אִ .מ ְצאּו ֶאת ֶחלְ ֵקי ַה ְּת ָ
לּ-פי ַה ְּשׁ ֵאלָ ה.
יחה ַע ִ
בּ .כִ ְתבּו ִמ ְׁש ַּפט ְּפ ִת ָ
יחה הּוא ִמ ְׁש ָּפט ַמכְ לִ ילַ .א ֲח ָריו נְ ָפ ֵרט ֶאת ַה ֻּדגְ ָמאֹות.
ִמ ְׁש ַּפט ַה ְּפ ִת ָ
(אל ַּת ְע ִּתיקּו ִמ ְׁש ָּפ ִטים ְׁשלֵ ִמים).
ׁשּובה ַּב ִּמּלִ ים ֶׁשּלָ כֶ םַ .
ג .נַ ְּסחּו ְּת ָ

לּוסּיַ ת ָה ֲע ַטּלֵ ִפים.
חֹוק ִרים ֶאת ֻאכְ ִ
יהן ְ
לּ-פ ֶ
ַ 7צּיְ נּו ְׁש ֵּתי ְּד ָרכִ ים ֶׁש ַע ִ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ַ 8צּיְ נּו ְׁשנֵ י ֶה ְב ֵּדלִ ים ֵּבין ֲע ַטּלֵ ף ַה ֵּפרֹות לְ ֵבין ֲע ַטּלֵ ף ַה ֲח ָר ִקים.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ּתֹכֶ ן ָסמּוי
יהם:
יטים ֶׁשּכָ אן ,וְ ִה ְתיַ ֲחסּו ֲאלֵ ֶ
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ַח ְּפׂשּו ֶאת ַה ְּפ ִר ִ
נֹוׂשא ִּפ ְס ָקה ,דִ .מּלִ ים ְמיֻ ָחדֹות.
ּכֹות ֶרת ,בִ .מ ְׁש ָּפט ָחׁשּוב ,גֵ .
אֶ .
ַ 9ה ִּציגּו ֶאת ַה ִּשּׁנּוי ֶׁש ָחל ַּבּיַ ַחס לָ ֲע ַטּלֵ ִפים ֵמ ָאז ְׁשנֹות ַה.80-
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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נִ ּמּוק
יביםֵּ )1( :ד ָעה  -יֵ ׁש לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ִּב ְׁשמֹות
לֹוׁשה ְרכִ ִ
ׁשּובת נִ ּמּוק ְׁש ָ
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – לִ ְת ַ
ּת ַֹאר ְמ ֻדּיָ ִקים; ( )2נִ ּמּוק – נִ ְפ ָּתח ְּב ִמּלַ ת ִס ָּבה (ּכִ יִ ,מּשּׁום ֶׁש); ( )3הֹוכָ חֹות – יֵ ׁש
לְ ָה ִביא ֻּדגְ ָמאֹות ֵמ ַה ֵּט ְק ְסט.

ימה לַ ֵּט ְק ְסט?
ּכֹות ֶרת ַמ ְת ִא ָ
ַ 10ה ִאם לְ ַד ְע ְּתכֶ םַ ,ה ֶ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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ִק ְראּו ֶאת ֵט ְק ְסט  ,2וַ ֲענּו ַעל ַה ְּשׁ ֵאלֹות ֶׁש ַא ֲח ָריו.

ֵט ְק ְסט ָ :2ה ֲע ַטּלֵ ף
יקה לַ ּנ ַֹער"ּ ,כֶ ֶרְך י"ב)
יטנִ ָ
"ּב ִר ָ
(מ ֻע ָּבד ִמּתֹוְך ְ
ְ

1

5

יהם ַה ִּק ְד ִמּיֹות ֶׁשל ָה ֲע ַטּלֵ ִפיםּ ,כַ ּפֹות
עּופה ֶׁשּלֹוּ .גַ ֵּפ ֶ
דּוע ְּבכ ֶֹׁשר ַה ְּת ָ
ָה ֲע ַטּלֵ ף יָ ַ
עּופה ַּדק ִּב ְמיֻ ָחדְּ .ב ִמינִ ים ַר ִּבים
יהם ָה ֲא ֻרּכֹות ְמכֻ ּסֹות ִּב ְקרּום ְּת ָ
עֹות ֶ
יהם וְ ֶא ְצ ְּב ֵ
יְ ֵד ֶ
ַה ְּקרּום ַמּגִ ַיע ַעד לָ ַרגְ לַ יִ םַ ,ה ְּק ָצרֹות יַ ֲח ִסית ,וַ ֲא ִפּלּו ַעד לִ ְק ֵצה ַהּזָ נָ ב.
יהם ַה ְּמ ֻפ ָּת ִחים יְ כֹולִ ים ָה ֲע ַטּלֵ ִפים
חּוׁש ֶ
יהם ַה ְּמ ֻׁשכְ לָ לֹות וְ הֹודֹות לְ ֵ
הֹודֹות לִ כְ נָ ֵפ ֶ
לְ נַ ּוֵ ט ֶאת ַע ְצ ָמם ִּב ְמ ֻדּיָ ק ּולְ ִה ָּמנַ ע ִמ ִּמכְ ׁשֹולִ ים ַּב ֶּד ֶרְך .נִ ּסּויִ ים ׁשֹונִ ים ֶה ְראּוֶׁ ,ש ֵהם
יהם ְקׁשּורֹות.
יְ כֹולִ ים לַ ֲעׂשֹות ֶאת ַּד ְרּכָ ם ֲא ִפּלּו ּכַ ֲא ֶׁשר ֵעינֵ ֶ
עֹומ ִדים ְּב ַד ְרּכָ םִ ,מּשּׁום ֶׁש ֵהם ְמ ֻסּגָ לִ ים
יחים לְ זַ הֹות ֶאת ַה ִּמכְ ׁשֹולִ ים ָה ְ
ָה ֲע ַטּלֵ ִפים ַמ ְצלִ ִ
יהם ִמּגַ ּלֵ י ַהּקֹול ֶׁש ֵהם ְמ ַׁש ְּד ִרים ּכְ ֶׁש ֵהם ָע ִפים.
לִ ְקֹלט ֶאת ַה ֵה ִדיםַ ,החֹוזְ ִרים ֲאלֵ ֶ
אֹזֶ ן ָה ָא ָדם ֵאינָ ּה ְמ ֻסּגֶ לֶ ת לִ ְקֹלט קֹולֹות ֵאּלֶ ה.

10

רֹב ָה ֲע ַטּלֵ ִפים ֵהם ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים לֵ ילִ ּיִ יםִּ .ב ְׁשעֹות ַהּיֹום ֵהם נָ ִחיםְּ ,תלּויִ ים ְּב ֶא ְצ ְּבעֹות
יֹוצ ִאים לְ ַח ֵּפׂש ָמזֹון.
יהם ְּב ָענָ ף ּכְ ֶׁש ָהרֹאׁש ְמ ֻׁש ְח ָרר ַמ ָּטהִּ .ב ְׁשעֹות ָה ֶע ֶרב ֵהם ְ
ַרגְ לֵ ֶ
ּומ ַע ִּטים נִ ּזֹונִ ים ִמ ֵּפרֹות.
רֹב ָה ֲע ַטּלֵ ִפים נִ ּזֹונִ ים ֵמ ֲח ָר ִקיםְ ,

עּודת זֶ הּות
יבת ְּת ַ
ַה ְׁשוָ ָאה ֵּבין ֵט ְק ְס ִטים ּוכְ ִת ַ
בֹודה:
ִּתזְ ּכ ֶֹרת – ְׁשלַ ֵּבי ָה ֲע ָ
(ַ )1ס ְּמנּו ְּב ֵט ְק ְסט ֶ 1את ֶחלְ ֵקי ַהּתֹכֶ ן ַהּשֹׁונִ יםּ ,כָ ל ְרכִ יב ּתֹכֶ ן ְּב ֶצ ַבע ַא ֵחר;
אֹותם ְצ ָב ִעים ּכְ מֹו ְּב ֵט ְק ְסט ;1
(ַ )2ס ְּמנּו ְּב ֵט ְק ְסט ֶ 2את ֶחלְ ִקי ַהּתֹכֶ ן ַהּשֹׁונִ יםְּ ,ב ָ
(ּ )3כִ ְתבּו ְּב ַט ְבלָ ה ֶאת ַה ֵּמ ָידע ֶׁשּלְ ַמ ְד ֶּתם ִמ ְּשׁנֵ י ַה ֵּט ְק ְס ִטיםִ .אם ֵמ ָידע ְמ ֻסּיָ ם
יע ִּב ְׁשנֵ י ַה ֵּט ְק ְס ִטיםּ ,כִ ְתבּו אֹותֹו ַרק ַּפ ַעם ַא ַחת;
הֹופ ַ
ִ
לּ-פי ַה ַּט ְבלָ ה.
עּודת ַהּזֶ הּות ַע ִ
(ּ )4כִ ְתבּו ֶאת ְּת ַ
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עֹוס ִקים ָּב ֲע ַטּלֵ ִפים.
אתם ְ
ְׁ 11שנֵ י ַה ֵּט ְק ְס ִטים ֶׁש ְּק ָר ֶ
ּוב ֵט ְק ְסט ַ .2מּלְ אּו ֶאת ַה ַּט ְבלָ ה.
ַה ְׁשוּו ֵּבין ֶחלְ ֵקי ַהּתֹכֶ ן ַהּשֹׁונִ ים ֶׁש ְּב ֵט ְק ְסט ְ 1
ַט ְבלַ ת ַה ְׁשוָ ָאהָ :ה ֲע ַטּלֵ ף
ָמקֹור
ַּת ְב ִחינִ ים

ֵט ְק ְסט 2

ֵט ְק ְסט 1

ֵׁשם

ִמ ְׁש ָּפ ָחה

ִמינִ ים

ִמ ְבנֵ ה ּגּוף

חּוׁשים
ִ

ָמזֹון

גּורים
ְמקֹום ְמ ִ

עֹונַ ת ְּפ ִעילּות

135 -

-

יח |
לֹומ ִדים לְ ַה ְצלִ ַ
ְ
|

עברה על החוק.
© כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצליח" .צילום דף זה הוא ֵ

לּ-פי ַה ַּט ְבלָ ה.
עּודת ַהּזֶ הּות ֶׁשל ָה ֲע ַטּלֵ ף ַע ִ
ּ .12כָ ֵעת ַמּלְ אּו ֶאת ְּת ַ

ֵׁשם ַּב ַעל ַה ַחּיִ ים:
ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה וְ ַה ִּמינִ ים:

ִמ ְבנֵ ה ַהּגּוף:

ְּתכּונֹות ִע ָּק ִרּיֹות:

ָמזֹון:
גּורים:
ְמקֹום ְמ ִ
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ִמ ְבנֶ ה ֶׁשל ִסּפּור ֲעלִ ילָ ה ִּ -תזּכ ֶֹרת
ֶר ַקע

יח
ָּפ ִת ַ

זְ ַמן

ְד ֻמּיֹות

ָמקֹום

ּגּוף

ּתּוח ֲעלִ ילָ ה
ִּפ ַ

ְּב ָעיָ ה
הֹוס ַפת
ָ
ְּד ֻמּיֹות
יח
ּדּוׂ-ש ַ
ִ

ִא ְפיּון
ְּד ֻמּיֹות

ְׁשמֹות
ּת ַֹאר

ְרגָ ׁשֹות

ַמ ְח ָׁשבֹות

ִסּיּום

ִּפ ְתרֹון
ִסּיּום

תּוח
ָּפ ַ

ָסגּור

ַה ְּב ָעיָ ה ֹלא נִ ְפ ְּת ָרה

ַה ְּב ָעיָ ה נִ ְפ ְּת ָרה
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יבת ִסּפּור ֲעלִ ילָ ה
ַה ְּשׁלַ ִּבים לִ כְ ִת ַ
לֹוׁשה ְׁשלַ ִּבים.
יבת ִסּפּור ֲעלִ ילָ ה ִמ ְת ַּב ַּצ ַעת ִּב ְׁש ָ
ּכְ ִת ַ
ָׁשלָ ב א

ָׁשלָ ב ב

ָׁשלָ ב ג

יבת ִסּפּור
ּכְ ִת ַ
רֹוח"
"א ְפ ַ
ֶ

יבת ִסּפּור
ּכְ ִת ַ
"ּבֹוגֵ ר"

יבת ִסּפּור
ּכְ ִת ַ
"ראּוי"
ָ

ּכָ ֵעת נִ ְת ַרּכֵ ז ְּב ָׁשלָ ב ב'ִ .אם ִּת ְצ ֲעדּו לְ ִפי ַה ְּשׁלַ ִּבים ,וְ ֹלא ְּת ַדּלְ גּו ַעל ַאף ָׁשלָ בַּ ,ת ְצלִ יחּו לִ כְ ּתֹב
ּפּורים.
ֹאהבּו לִ כְ ּתֹב ִס ִ
יֹותר ּ -ת ֲ
ּפּורים ְמ ַענְ יְ נִ ים ,וְ ָחׁשּוב ֵ
ִס ִ
ְמ ִׂשימֹות
רֹוח" ,וְ ַה ֵּשׁנִ י הּוא ִסּפּור "ּבֹוגֵ ר".
"א ְפ ַ
ּפּוריםָ :ה ִראׁשֹון הּוא ִסּפּור ֶ
לִ ְפנֵ יכֶ ם ְׁשנֵ י ִס ִ
ּפּורים.
יעים ִּב ְׁשנֵ י ַה ִּס ִ
ּמֹופ ִ
ַס ְּמנּו ְּב ַמ ְדּגֵ ׁש ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים וְ ֶאת ַה ִּבּטּויִ ים ַה ִ
ּפּורים.
זַ הּו ֶאת ַה ֶה ְב ֵּדלִ ים ֵּבין ְׁשנֵ י ַה ִּס ִ
רֹוח"
"א ְפ ַ
ָׁשלָ ב אִ :סּפּור ֶ

יֹום ֶא ָחד ְּב ַה ְפ ָס ַקת ָהאֹכֶ ל ֶה ְחלִ יטּו ַה ָּבנֹות ִמּכִ ָּתה ג'ֹ 2לא לְ ַׁש ֵּתף ֶאת ִּדינָ ה ,יַ לְ ָּדה ָרזָ ה
יחה לְ ַה ֲחזִ יק ֶאת
ּונְ מּוכָ הְּ ,ב ִמ ְׂש ַחק ַה ַּמ ֲחנַ יִ ם נֶ גֶ ד ְּבנֹות ג' .3לִ ְפ ָע ִמים ִּדינָ ה ֵאינֶ ּנָ ה ַמ ְצלִ ָ
בּוצת ַה ָּבנֹות ֶׁשל ג'ְ 2מ ַא ֶּב ֶדת
נֹופל ,וְ כָ ְך ְק ַ
ּמֹוס ִרים לָ ּה ֶאת ַהּכַ ּדּור ,הּוא ֵ
ַהּכַ ּדּורּ .כְ ֶׁש ְ
יֹוׁש ֶבת ַּב ַּצד ,נָ זְ ָפה ַּב ָּבנֹות ,וְ ֵהן
ּמֹורה ֶׁש ָר ֲא ָתה ֶׁש ִּדינָ ה ֶ
ֶאת ַהּכַ ּדּורִּ .דינָ ה נֶ ֶעלְ ָבהַ .ה ָ
ֶה ְחזִ ירּו ֶאת ִּדינָ ה לַ ִּמ ְׂש ָחק.
ָׁשלָ ב בִ :סּפּור "ּבֹוגֵ ר"

"מ ֲחנַ יִ ם"ָ ,ע ְמדּו ַה ָּבנֹות ִמּכִ ָּתה ג'2
טּורנִ יר ַ
יֹום ֶא ָחד ְּב ַא ַחת ַה ַה ְפ ָסקֹות ֶׁש ָּבּה ִמ ְת ַקּיֵ ם ְ
לְ ִה ְת ָחרֹות מּול ַה ָּבנֹות ִמּכִ ָּתה ג'ּ .3גַ ם ִּדינָ ה ,יַ לְ ָּדה ָרזָ ה ּונְ מּוכָ הָ ,ע ְמ ָדה לְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף
ַּב ַּת ֲחרּותַ .ה ָּבנֹות ִמּכִ ָּתה ג'ֶ 2ה ְחלִ יטּו ֹלא לְ ַׁש ֵּתף ֶאת ִּדינָ ה.
אֹוׁש ִרית ֵמ ַהּכִ ָּתה נִ ּגְ ָׁשה לְ ִדינָ ה וְ ָא ְמ ָרה לָ ּהּ"ִ :דינָ הַ ,הּיֹום ַא ְּת ֹלא ִמ ְׁש ַּת ֶּת ֶפת".
ְ
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ּדּוע,
יה ֶה ֱא ִדימּוִ .היא ָר ְצ ָתה לִ ְׁשאֹל ַמ ַ
יהָּ ,פנֶ ָ
קֹומּהְּ ,ד ָמעֹות נִ ְקוּו ְּב ֵעינֶ ָ
ִּדינָ ה ָק ְפ ָאה ִּב ְמ ָ
יה זֹולְ גֹות
עֹות ָ
ּתֹוב ָבה ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ְראּו ֶאת ִּד ְמ ֶ
יה וְ ִה ְס ְ
הֹוציא ֶהגֶ ה ִמ ִּפ ָ
יחה לְ ִ
ַאְך ֹלא ִה ְצלִ ָ
יׁשה ַעד ּכַ ָּמה ִה ְת ַר ֲח ָקה.
יה ,וְ ֵה ֵחּלָ ה לָ לֶ כֶ תִ .היא ָהלְ כָ ה וְ ָהלְ כָ ה וְ ֹלא ִה ְרּגִ ָ
ַעל לְ ָחיֶ ָ
ּבֹור ַח לִ י ֵמ ַהּיָ ַדיִ םֲ ,א ָבל ֲאנִ י ּכָ לּ-כָ ך ִמ ְׁש ַּת ֶּדלֶ ת
'נָ כֹוןֲ ,אנִ י ְק ַטּנָ ה ,וְ לִ ְפ ָע ִמים ַהּכַ ּדּור ֵ
אֹותיּ ,כִ י ֲאנִ י ֹלא ּגָ ַדלְ ִּתי ִא ָּתן,
אֹוהבֹות ִ
ֶׁש ַהּכִ ָּתה ְּתנַ ֵּצ ַחָ ',ח ְׁש ָבה ִּדינָ ה ְּבלִ ָּבּה'ֵ ,הן ֹלא ֲ
אֹותיִּ '...דינָ ה ֹלא
רּוסיָ ה ַרק לִ ְפנֵ י ְׁשנָ ַתיִ םִּ .בגְ לַ ל זֶ ה ֵהן ֹלא ְמ ַׁש ְּתפֹות ִ
וְ ִהּגַ ְע ִּתי ֵמ ְ
ּוב ֲה ָתה ֶּב ָחלָ לִ .היא
צּובה ַעל ֶא ֶבן ָ
ּכּתהִ .היא יָ ְׁש ָבה ֲע ָ
ָׁש ְמ ָעה ֶׁש ִּצלְ ְצלּו לְ ִהּכָ נֵ ס לַ ָ
הּורים.
ִה ְמ ִׁשיכָ ה ַּב ִה ְר ִ
ּמֹורה
ּבֹואי לַ ּכִ ָּתהַ ,ה ָ
יהּ"ִ .דינָ הִּ ,דינָ הִ ,
ִּפ ְתאֹום ָר ֲא ָתה ֶאת ְּבנֹות ַהּכִ ָּתה ָרצֹות ֵאלֶ ָ
רֹוצה לַ ֲחזֹר לַ ּכִ ָּתהָ ",ענְ ָתה
אֹותי ,וַ ֲאנִ י ֹלא ָ
"א ֶּתן ֹלא רֹוצֹות ִ
ּדֹואגֶ ת לָ ְך!" ָצ ֲעקּו ַה ָּבנֹותַ .
ֶ
לָ ֶהן ִּדינָ ה.
"אנַ ְחנּו ִמ ְצ ַט ֲערֹותָ ,ט ִעינּוִּ ,ת ְסלְ ִחי לָ נּו .וְ חּוץ ִמּזֶ הִ ,ה ְפ ַס ְדנּו ַהּיֹוםּ ,וכְ ֶׁש ַא ְּת ִא ָּתנּו,
ֲ
ֲאנַ ְחנּו ְמנַ ּצחֹות".
יה ֶׁשל ִּדינָ ה ,וְ כֻ ּלָ ן ָחזְ רּו לַ ּכִ ָּתה.
ִחּיּוְך ָעלָ ה ַעל ָּפנֶ ָ
יעים ְּבכָ ל ִסּפּור.
מֹופ ִ
יבים) ִ
יטים ְ(רכִ ִ
ִּ 1ב ְדקּו ֵאילּו ְּפ ִר ִ
ַס ְּמנּו ַּב ַּט ְבלָ ה ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ ם ִ אם ָה ְרכִ יב ַקּיָ ם,
ִאם ָה ְרכִ יב ֹלא ַקּיָ ם ּכְ לָ ל.
ָה ְרכִ יב

רֹוח"
"א ְפ ַ
ִסּפּור ֶ

ִּבּטּויֵ י זְ ַמן ֻמ ְר ָח ִבים
ִּבּטּויֵ י ָמקֹום ֻמ ְר ָח ִבים
יֹותר ְּד ֻמּיֹות
ֵ
יח
ּדּוׂ-ש ַ
ִ
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|

ָה ְרכִ יב
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רֹוח"
"א ְפ ַ
ִסּפּור ֶ

ִסּפּור "ּבֹוגֵ ר"

אּורים
ֵּת ִ
ְרגָ ׁשֹות
ִרּבּוי ְּפ ָעלִ ים
ְּב ָעיָ ה
ִּפ ְתרֹון
ִסּיּום
ימה . 1
ּ 2כִ ְתבּו ֶאת ַה ַּמ ְס ָקנָ ה ֶׁשּלָ כֶ ם ִמ ְּמ ִׂש ָ
יֹותר ָּ /פחֹותּ ,כִ י יֵ ׁש ֵ /אין ּבֹו _______________ _
רֹוח ּ /בֹוגֵ ר טֹוב ֵ
לְ ַד ְע ִּתיִ ,סּפּור ֶא ְפ ַ
__________________________________________________________ _
__________________________________________________________ _
__________________________________________________________ _

בֹוּה אֹו נָ מּוְך? ַה ִאם יֵ ׁש ּבֹו ִׁשּמּוׁש
אֹוצר ַה ִּמּלִ יםַ .ה ִאם הּוא ְּב ִמ ְׁשלָ ב ּגָ ַ
ִׂ 3שימּו לֵ ב לְ ַ
ִּב ְסלֵ נְ ג? ַה ִאם ַא ֶּתם ַמּכִ ִירים ֶאת ּכָ ל ַה ִּמּלִ ים?
בֹוּה.
ַה ִּקיפּו ַּב ִּסּפּור ַה"ּבֹוגֵ ר" ִמּלִ ים ֶׁש ֵהן ְּב ִמ ְׁשלָ ב ּגָ ַ
אֹוצר ַה ִּמּלִ ים ֶׁש ָּב ַעּמּוד ַה ָּבא.
ּתּוכְ לּו לְ ֵה ָעזֵ ר ְּב ַ
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יח |
לֹומ ִדים לְ ַה ְצלִ ַ
ְ
|

אֹוצרֹות ֶׁשל ִמּלִ ים
ָ
ַהּכִ ירּו ִמּלִ ים לְ ַה ֲע ָׁש ַרת ַה ָּשׂ ָפה ,וְ ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ָּב ֶהן ּגַ ם לְ ַה ֲע ָׁש ַרת ַה ִּסּפּור ֶׁשּלָ כֶ ם.
ְמקֹומֹות

רּותּיִ ים
ִּבּטּויֵ י זְ ַמן ִס ְפ ִ

ַה ָּצגַ ת ְּב ָעיָ ה

ַּב ָּשׂ ֶדה ַּ ב ֻח ְר ָׁשה ַּ ב ַּביִ ת
ַּ ב ְּמ ָע ָרה ַּ בּשּׁוק ַּ בּיָ ם 
ַּבּנָ ָהר ְּ בגַ ן ַה ַחּיֹות ַּ בּכְ ָפר 
ַּב ִּקּבּוץ ַּ ב ָ
ּמֹוׁשב ַּ בּנַ ַחל 
מּורת ֶט ַבע
ְּב ָב ִסיס ְצ ָב ִאי ִּ ב ְׁש ַ

ַּב ֲעלֹות ַה ַּשׁ ַחר ַּ ב ֲח ִצי ַהּלַ יְ לָ ה
 לְ אֹור ַהּיָ ֵר ַח ּ כְ ֶׁש ַה ֶּשׁ ֶמׁש
יעה ֵּ בין ַע ְר ַּביִ ם ִ עם
ִה ְפ ִצ ָ
ֲח ֵׁשכָ ה ִ עם ָהנֵ ץ ַה ַח ָּמה ִ עם
ּדּומים
אֹור ִראׁשֹון ִ עם ִּד ְמ ִ

לְ ֶפ ַתע 
יֹום ֶא ָחד 

ִּפ ְתאֹום

ֵּתאּור ְּד ֻמּיֹות

ֶחלְ ֵקי ַהּיֹום

ּגָ ַ
בֹוּה  /נָ מּוְך  זָ ֵקן ָ /צ ִעיר  זָ ִריז ִ /א ִּטי 
ָחכָ ם ִ /ט ֵּפׁש ַ ע ְצלָ ן ָ /חרּוץ ָׁ ש ֵמן ָ /רזֶ ה 
נּוע ַ א ִּמיץ ַּ /פ ְח ָדן ָּ פזִ יז ָׁ /שקּול
יָ ִהיר ָ /צ ַ

ַּבּב ֶֹקר ַּ ב ָּצ ֳה ַריִ ם ַ א ַחר ַה ָּצ ֳה ַריִ ם 
לִ ְפנֹות ֶע ֶרב ַּ בּלַ יְ לָ ה ְּ ב ָצ ֳה ֵרי ַהּיֹום

ִמּלֹות זְ ַמן וְ ֶר ֶצף
ֵּתאּור ֶמזֶ ג ֲאוִ יר
ָח ְר ִּפיַ :קר ּ גָ ׁשּום ֵ 
סֹוער ַ ע ְר ִפּלִ י ַ סגְ ִריר 
יציַ :חם וְ יָ ֵבׁש ְׁ ש ָר ִבי ַ ח ְמ ִסין ֲא ִב ִיבי :יֹום
ְמ ֻעּנָ ן ֵק ִ
רּוח
רּורי ָ ק ִריר ַ מ ַּשׁב ַ
נָ ֶאה ַ הּכֹל ָּפ ַרח ְס ָתוִ יַ :א ְפ ִ

לִ ְפנֵ י כֵ ן ּ כַ ֲעבֹר ָׁש ָעה
ַּ /ד ָּקה ַּ ב ַה ְת ָחלָ ה 
לְ ַבּסֹוף  לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן 
ַא ַחרּ-כָ ְך ַּ ב ֶה ְמ ֵׁשְך 
יֹותר
ֻמ ְק ָּדם ְ /מ ֻא ָחר ֵ

ֵּתאּור ֶׁשל ְּפ ֻעּלֹות
ַמ ֵהר  /לְ ַאט ַ קל ָ /ק ֶׁשה ְּ ב ִח ָּפזֹון ְּ /ב ִׁשּקּול ַּד ַעת
ְּפ ָעלִ ים
ִה ְת ֵ
עֹוררָ ,קם ָ ר ָאהִ ,ה ְתּבֹונֵ ן ִ ה ְת ַא ֵּפקָׁ ,שלַ ט ְּב ַע ְצמֹו 
ָח ַׁשבִ ,ה ְר ֵהר ָּ בכָ ה ,יִ ֵּבב ָ קנָ הָ ,רכַ ׁש ִׂ ש ֵחקִ ,ה ְׁש ַּת ֲע ֵׁש ַע 
ָׁשר ,זִ ֵּמר ָׁ ש ַמעִ ,ה ְק ִׁשיבֶ ,ה ֱאזִ ין  יָ ַׁשן ,נִ ְמנֵ ם ּ גִ ּלָ הָ ,ח ַׂשף
ֵ הכִ יןִ ,א ְרּגֵ ן ָ אכַ לָ ,ס ַעד ,זָ לַ ל ָּ בנָ הֵ ,ה ִקים ָ ע ַבדָ ,ע ַמל 
לָ ַקח ,נָ ַטל ָ רץָ ,אץ ִּ ב ֵּקׁשָּ ,ד ַרׁש ָ הלַ ְךָּ ,פ ַסעָ ,צ ַעד
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אּורים
ֵּת ִ
ּבֹולֵ ט  /נִ ְס ָּתר ּ כֵ ֶהה
ָּ /ב ִהיר  טֹוב ַ /רע 
נָ ִקי ְ /מלֻ כְ לָ ְך ָ ח ָדׁש
 /יָ ָׁשן ּ גָ דֹול ָ /ק ָטן
ָ ר ָחב ַ /צר ָ עמֹק /
ָרדּוד ָ עגֹל ְ /מ ֻר ָּבע 
יָ ָׁשר ָ /עקֹם

יח |
לֹומ ִדים לְ ַה ְצלִ ַ
ְ
|

עברה על החוק.
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ְמ ִׂשימֹות
ִק ְראּו ֶאת ַה ִּסּפּור ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ ם.

ַטלֵ ,חן וַ ֲאנִ י ִט ַּפ ְסנּו ַעל ֵעץ ָה ֲא ַפ ְר ֵסק ַהּנִ ְמ ָצא ִּב ְק ֵצה ַה ְּשׁכּונָ הַ .אף ַּפ ַעם ֹלא יָ ַד ְענּו ִאם
יחה ְּב ַקּלּות לְ ַהּגִ ַיע לְ ַצ ֶּמ ֶרת ָה ֵעץ.
יׁשהּו אֹו ֹלאַ .טלֶׁ ,ש ִהיא ַּד ָּקה ּוזְ ִריזָ הִ ,ה ְצלִ ָ
ָה ֵעץ ַׁשּיָ ְך לְ ִמ ֶ
"ֹלא ַּת ֲא ִמינּו ּכַ ָּמה ֲא ַפ ְר ְס ִקים יֵ ׁש ַעל ָה ֵעץָ ",צ ֲע ָקה ִמּלְ ַמ ְעלָ הֵ .חן נִ ְּס ָתה ֶאת ּכ ָֹחּה
ּובכָ ל ַּפ ַעם נָ ַפלְ ִּתי
וְ ִהּגִ ָיעה ַעד לָ ֲענָ ִפים ָה ֶא ְמ ָצ ִעּיִ ים .וַ ֲאנִ י – נִ ִּס ִיתי וְ נִ ִּס ִיתי לְ ַט ֵּפסְ ,
לְ ַמ ָּטהַ .אְך ֹלא וִ ַּת ְר ִּתיּ ,ולְ ַבּסֹוף ִה ְצלַ ְח ִּתי לְ ַט ֵּפס ַעד ָה ֲענָ ִפים ָה ִראׁשֹונִ ים ,וְ כִ ְמ ַעט נָ גַ ְע ִּתי
ַּב ֲא ַפ ְר ֵסק ָק ָטן ֶׁש ָהיָ ה ּב ֶֹסרֹ' .לא ָחׁשּובָ ',א ַמ ְר ִּתי לְ ַע ְצ ִמי'ֶ ,א ְקטֹף ֶא ָחד ְּבכָ ל ִמ ְק ֶרה,
יח ֶׁש ִּט ַּפ ְס ִּתי'.
ָה ִע ָּקר ֶׁשאּוכַ ל לְ הֹוכִ ַ
עֹוׂשים?" ָצ ֲע ָקה ּגְ ֶב ֶרת לֵ וִ יַ .טל וְ ֵחן יָ ְרדּו
"מה ַא ֶּתם ִ
יחת ְּת ִריסָ .
לְ ֶפ ַתע נִ ְׁש ַמע קֹול ְּפ ִת ַ
ּומ ְת ַק ָּשׁה לְ ִה ָּמלֵ ט ַעל נַ ְפ ִׁשי.
קּועה ִ
ִּב ְמ ִהירּות וְ נֶ ֶעלְ מּו ּכְ ֹלא ָהיּו ,וְ ַרק ֲאנִ י נִ ְׁש ַא ְר ִּתי ְּת ָ
ּופ ַת ְח ִּתי ְּב ִר ָיצהּ .גְ ֶב ֶרת לֵ וִ י ָצ ֲע ָקה
ַרק נָ גְ ָעה ּכַ ף ַרגְ לִ י ַעל ַה ַּק ְר ַקע ,נִ ַּת ְר ִּתי ּכְ מֹו ִצּפֹורָ ,
"אנִ י ַמּכִ ָירה ֶאת ִא ָּמא ֶׁשּלָ ְך ,יַ לְ ָּדה".
לְ ֶע ְב ִריֲ :
לְ ָמ ֳח ָרתּ ,כְ ֶׁש ָחזַ ְר ִּתי ִמ ֵּבית ַה ֵּס ֶפרִ ,חּכְ ָתה לִ י ִא ָּמא ְּב ַמ ָּבט זָ עּוף.
ּומי ִה ְר ָׁשה לָ ְך לִ ְקטֹף ֵּפרות ֵמ ֵעץ ֶׁש ֵאינֹו
אֹותְך לְ ִהּכָ נֵ ס לְ ָח ֵצר ֶׁש ֵאינָ ּה ֶׁשּלָ ְך? ִ
"מי לִ ֵּמד ָ
ִ
יחהָ ",ענִ ִיתי" .וְ חּוץ ִמּזֶ הֹ ,לא ַרק
"אּגַ ׁש ָּב ֶע ֶרב לְ ַב ֵּקׁש ְסלִ ָ
ֶׁשּלָ ְך?" ָׁש ֲאלָ ה ִא ָּמא ְּבכַ ַעסֶ .
ֲאנִ י ִט ַּפ ְס ִּתיּ ,גַ ם ֵחן וְ ַטל ִט ְּפסּו".
"מּיָ ד ִּתּגְ ִׁשי לְ ִה ְתנַ ֵּצל ִּב ְפנֵ י ּגְ ֶב ֶרת לֵ וִ י! ּולְ גַ ֵּבי ַה ָּבנֹות ָה ֲא ֵחרֹות –
"ּב ֶע ֶרב?" ָׁש ֲאגָ ה ִא ִּמיִ ,
ָ
"הן ּכֵ ן!" ָענִ ִיתי.
הֹוס ָיפה ִא ָּמאֵ .
ֵהן ֵאינָ ן ֲח ֵברֹות ְּב ֵעינַ יִ ",
אֹותן לְ ִה ְתנַ ֵּצל".
"אם ּכָ ְךְ ,ק ִחי ּגַ ם ָ
ִ
נֹורא ֶׁש ִּט ַּפ ְסנּו ַעל ָה ֵעץ?" ִה ְמ ַׁשכְ ִּתי לְ ִה ְת ַע ֵּקׁש.
"מה ּכְ ָבר ּכָ לּ-כָ ְך ָ
ָ
ׁשֹואלֶ תֲ ,א ַס ֵּפר לָ ְךּ .גְ ֶב ֶרת לֵ וִ י ִהיא ִא ָּשׁה ַאלְ ָמנָ הֵ ",ה ֵחּלָ ה ִא ָּמא לְ ַס ֵּפר,
"אם ַא ְּת ּכְ ָבר ֶ
ִ
הֹורס
ּכֹועס ֵמ ָאז ַעל ּכָ ל ָהעֹולָ םִ .מ ְׁשּתֹולֵ לֵ ,
ּובנָ ּה ַה ָּק ָטן ֵ
בֹודהְ ,
"ּב ֲעלָ ּה נֶ ֱה ַרג ִּב ְתאּונַ ת ֲע ָ
ַ
בֹודהּ ,כִ י ַאף ְׁש ַמ ְר ַט ִּפית ֹלא
ּכָ ל ָמה ֶׁשּנִ ְק ֶרה ְּב ַד ְרּכֹו ,וְ ִהיא ֵאינָ ּה יְ כֹולָ ה לָ ֵצאת לָ ֲע ָ
ִמ ְס ַּת ֶּד ֶרת ִעּמֹו".
"א ָּמא ,זֶ ה ַר ְעיֹוןָ ",ק ַפ ְצ ִּתי" .אּולַ י נַ ִּצ ַיע לָ ּה ֶעזְ ָרה ,וְ נִ ְׁשמֹר ַעל ְּבנָ ּה ַה ָּק ָטן?"
ִ
יט ִרּיֹות" ֶׁשל ע ֶֹפר,
"ּביְ ִיּב ִיס ֵ
ָהלַ כְ נּו ְׁשלָ ְׁש ֵּתנּו – ַטלֵ ,חן וַ ֲאנִ י – לְ ִה ְתנַ ֵּצל ,וְ גַ ם ָה ַפכְ נּו לַ ִ
ְּבנָ ּה ֶׁשל ּגְ ֶב ֶרת לֵ וִ יְּ .בכָ ל ַּפ ַעם ֶׁש ָּשׁ ַמ ְרנּו ָעלָ יוִ ,ט ַּפ ְסנּו ַעל ֵעץ ָה ֲא ַפ ְר ֵסקּ .גַ ם ע ֶֹפר לָ ַמד
לְ ַט ֵּפס ,וַ ֲא ִפּלּו ֲאנִ י ְמ ַט ֶּפ ֶסת ּכְ ָבר ַעד ָה ֲענָ ִפים ָה ֶא ְמ ָצ ִעּיִ ים.
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יח |
לֹומ ִדים לְ ַה ְצלִ ַ
ְ
|

יח ְּב ַמ ְדּגֵ ׁש ְּב ֶצ ַבע ּכָ לְ ֶׁשהּו.
ַ 1ס ְּמנּו ֶאת ַה ָּפ ִת ַ
ַ 2ס ְּמנּו ֶאת ַה ְּב ָעיָ ה ְּב ַמ ְדּגֵ ׁש ְּב ֶצ ַבע ַא ֵחר.
ָ 3מה ַה ְּב ָעיָ ה ַּב ִּסּפּור? ___________________________________________ _
_________________________________________________________________________________________________
ַ 4ס ְּמנּו ֶאת ַה ִּפ ְתרֹון ְּב ַמ ְדּגֵ ׁש ְּב ֶצ ַבע ַא ֵחר.
יצד ִמ ְס ַּתּיֵ ם ַה ִּסּפּור? _________________________________________ _
ּ 5כֵ ַ
_________________________________________________________________________________________________
ְִּ 6כתבּו ֵׁשם לַ ִּסּפּור_ ____________________________________________ .
וַ ְּדאּו ֶׁש ַה ֵּשׁם ַמ ְת ִאים לַ ּתֹכֶ ן וְ לָ ַר ְעיֹון.
ַ 7ס ְּמנּו ִמּלֹות ּת ַֹאר.
ַ 8ס ְּמנּו ִמּלֹות ֶרגֶ ׁש.
יח.
ּדּוׂ-ש ַ
ִ
ַ 9ס ְּמנּו
ּומּלְ אּו ֶאת ַה ַּט ְבלָ ה.
יעים ַּב ִּסּפּורַ ,
מֹופ ִ
יבים) ִ
יטים ְ(רכִ ִ
ִּ 10ב ְדקּו ֵאילּו ְּפ ִר ִ
ָה ְרכִ יב

ַקּיָ ם 

ָה ְרכִ יב

ַקּיָ ם 

ַקּיָ ם ֶחלְ ִקית
ל
ֹלא ַקּיָ ם ּכְ לָ 

ָה ְרכִ יב

ַקּיָ ם ֶחלְ ִקית
ל
ֹלא ַקּיָ ם ּכְ לָ 

ַקּיָ ם ֶחלְ ִקית
ל
ֹלא ַקּיָ ם ּכְ לָ 

ִּבּטּויֵ י זְ ַמן ֻמ ְר ָח ִבים

ִרּבּוי ְּפ ָעלִ ים

ּכְ ָתב ָק ִריא

ִּבּטּויֵ י ָמקֹום ֻמ ְר ָח ִבים

ְּב ָעיָ ה

ֵאין ְסלֵ נְ ג

ְּד ֻמּיֹות

ִּפ ְתרֹון

בֹוּה
ִמ ְׁשלָ ב ּגָ ַ

יח
ּדּוׂ-ש ַ
ִ

ִסּיּום

ִמ ְבנֵ ה ִמ ְׁש ָּפט ַּת ִּקין

אּורים
ֵּת ִ

לְ כִ ידּות

ְׁשגִ יאֹות ּכְ ִתיב

ְרגָ ׁשֹות

ְּור ִציפּות

ימנֵ י ִּפּסּוק
ִס ָ
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ַּת ֲהלִ יְך ֶׁשל ַה ְׁש ָּב ָחה
ֶרגַ ע לִ ְפנֵ י ֶׁש ָאנּו ַמ ְת ִחילִ ים לִ כְ ּתֹב ,נְ ַת ְרּגֵ ל ַּת ֲהלִ יְך ַמ ְק ִּדים ֶׁשל ַה ְׁש ָּב ָחה.
יׁשהּו ַא ֵחר ּכָ ַתבָ .אנּו ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ְּבכָ ל ָמה
קֹורי ֶׁש ִּמ ֶ
קֹור ִאים ִסּפּור ְמ ִ
ְּב ַת ֲהלִ יְך זֶ ה ָאנּו ְ
קֹורי.
יחים ֶאת ַה ִּסּפּור ַה ְּמ ִ
ּומ ְׁש ִּב ִ
יבת ִסּפּור "ּבֹוגֵ ר"ַ ,
ֶׁשּלָ ַמ ְדנּו ִּבכְ ִת ַ

יחים ִסּפּור?
עֹוׂשים ּכְ ֶׁש ַּמ ְׁש ִּב ִ
ָמה ִ
` ` ִמּלּוי ַמ ֲחוָ ן
יבים ַה ַּקּיָ ִמים וְ ֶאת ֵאּלֶ ה ַה ֲח ֵס ִרים.
ּומ ַס ְּמנִ ים ְּב ַמ ֲחוָ ן ֶאת ָה ְרכִ ִ
קֹורי ְ
קֹור ִאים ֶאת ַה ִּסּפּור ַה ְּמ ִ
ְ
ָה ְרכִ יב

ָה ְרכִ יב

ַקּיָ ם 
ַקּיָ ם ֶחלְ ִקית
ֹלא ַקּיָ ם ּכְ לָ ל 

ִּבּטּויֵ י זְ ַמן ֻמ ְר ָח ִבים

ַקּיָ ם 
ַקּיָ ם ֶחלְ ִקית
ֹלא ַקּיָ ם ּכְ לָ ל 

ִסּיּום
נֹוס ֶפת
יקה ֶ
ְּב ִד ָ

ִּבּטּויֵ י ָמקֹום ֻמ ְר ָח ִבים
ְּד ֻמּיֹות

לְ כִ ידּות ְּור ִציפּות

יח
ּדּוׂ-ש ַ
ִ

ֵאין ְסלֵ נְ ג

אּורים
ֵּת ִ

בֹוּה
ִמ ְׁשלָ ב ּגָ ַ

ְרגָ ׁשֹות

ִמ ְבנֵ ה ִמ ְׁש ָּפט ַּת ִּקין

ִרּבּוי ְּפ ָעלִ ים

ְׁשגִ יאֹות ּכְ ִתיב

ְּב ָעיָ ה

ימנֵ י ִּפּסּוק
ִס ָ

ִּפ ְתרֹון

ּכְ ָתב ָק ִריא
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יח |
לֹומ ִדים לְ ַה ְצלִ ַ
ְ
|

יח
` ` ַה ְׁש ָּב ַחת ַה ָּפ ִת ַ
אּורי ָמקֹום וְ ֶר ַקע ַעל ַה ְּד ֻמּיֹות.
יפים ִּבּטּויֵ י זְ ַמןֵּ ,ת ֵ
מֹוס ִ
ִ
` ` ַה ְׁש ָּב ַחת ַהּגּוף
ְּת ִחּלָ ה יֵ ׁש לְ ַה ִּציג ְּב ָעיָ הַ ,א ַחרּ-כָ ְך יֵ ׁש לְ ַפ ֵּת ַח ֶר ֶצף ֲעלִ ילָ ה.
אּוריםַ ,מ ְח ָׁשבֹות וְ ַאף
יחֵּ ,ת ִ
ּדּוׂ-ש ַ
ִ
יחים ֶאת ֶר ֶצף ָה ֲעלִ ילָ ה ַעל-יְ ֵדי ַהכְ נָ ַסת
ּומ ְׁש ִּב ִ
ְמ ַפ ְּת ִחים ַ
הֹוס ַפת ְּד ֻמּיֹות.
ָ
יפים ְּפ ֻעּלֹות ְּורגָ ׁשֹות ּכְ ֵדי לְ ִה ְת ַק ֵּדם ֶאל ַה ִּפ ְתרֹון.
מֹוס ִ
ִ
` ` ַה ְׁש ָּב ַחת ַה ִּסּיּום
ּומ ַׁשכְ נֵ ַע.
ַה ִּסּיּום ָצ ִריְך לִ ְהיֹות ְמ ַענְ יֵ ן ְ
לֹומר ַה ְּב ָעיָ ה ֹלא נִ ְפ ְּת ָרה,
תּוחּ ,כְ ַ
לֹומר ַה ְּב ָעיָ ה נִ ְפ ְּת ָרה ,אֹו ָּפ ַ
הּוא יָ כֹול לִ ְהיֹות ָסגּורּ ,כְ ַ
ּקֹור ִאים ְצ ִריכִ ים לְ ָה ִבין ֶאת ַה ִּפ ְתרֹון ְּב ַע ְצ ָמם.
וְ ַה ְ
נֹוס ֶפת
יקה ֶ
` ` ְּב ִד ָ
ּומוַ ְּד ִאים ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ֶר ֶצף
קֹור ִאים ֵׁשנִ ית ֶאת ּכָ ל ַה ִּסּפּור ֶׁש ִה ְׁש ַּב ְחנּוִ ,מ ְּת ִחּלָ תֹו וְ ַעד סֹופֹוְ ,
ְ
ֶהגְ יֹונִ י.
הֹוס ְפ ֶּתם ֵמ ָידע ַעל
ִׂשימּו  לַ ְּד ֻמּיֹות ַּב ִּסּפּורַ .ה ִאם יֵ ׁש ֶר ַקע ַעל ַה ִּמ ְׁש ַּת ְּת ִפים? ַה ִאם ַ
יע ֶאל ַה ִּפ ְתרֹון.
הֹוסיף ְּדמּות ּכְ ֵדי לְ ַהּגִ ַ
יע ֶאל ַה ִּפ ְתרֹון? ֶא ְפ ָׁשר ּגַ ם לְ ִ
ְּדמּות ְמ ֻסּיֶ ֶמת ּכְ ֵדי לְ ַהּגִ ַ
ְמוַ ְּד ִאים ֶׁש ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ַּת ִּקינִ יםֵ ,אין ֲחזָ ָרה ַעל ִמּלִ ים (יֵ ׁש ִׁשּמּוׁש נָ כֹון ִּב ְמ ַאזְ ּכְ ִרים) ,וְ ֵאין
"היֹה ָהיָ ה".
ִּבּטּויִ ים ֶׁשל ַמ ֲע ִׂשּיָ ה אֹו ֶׁשל ַאּגָ ָדה ּכְ מֹו ָ
ּומ ַס ְק ֶרנֶ ת.
ימה לְ תֹכֶ ן ַה ִּסּפּור ,וְ ִהיא ְק ָצ ָרה ְ
ּכֹות ֶרת ַמ ְת ִא ָ
ְמוַ ְּד ִאים ֶׁש ַה ֶ
ימים.
ימנֵ י ִּפּסּוק ַמ ְת ִא ִ
ְמוַ ְּד ִאים ֶׁשּיֵ ׁש ִס ָ
אֹותן.
ִאם יֵ ׁש ְׁשגִ יאֹות ּכְ ִתיבְ ,מ ַת ְּקנִ ים ָ
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ְמ ִׂשימֹות
ִק ְראּו ֶאת ַה ִּסּפּור ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ ם.

צּוע
ַה ִּטּיּול לַ ּיַ ַער אֹו ָה ַאיִ ל ַה ָּפ ַ
בּוצת ֲח ֵב ִרים לְ ַטּיֵ ל ַּבּיַ ַער .לְ ֶפ ַתע ִּפ ְתאֹום ֵהם ָׁש ְמעּו ַר ַעׁש ִמּכִ ּוּון
יֹום ֶא ָחד ָהלְ כָ ה ְק ַ
ַמ ֲע ֵבה ַהּיַ ַערּ .כֻ ּלָ ם ִה ְס ַּתּכְ לּו ֵמ ַאיִ ן ָה ַר ַעׁש ַמּגִ ַיע ,וְ ֵה ֵחּלּו לְ ַח ֵּפׂש ְמקֹום ַמ ֲחבֹואַ .רק ַרן
צּוע.
ֹלא ָּפ ַחד וְ ֵה ֵחל לָ רּוץ לְ כִ ּוּון ָה ַר ַעׁש .הּוא ִהּגִ ַיע לִ ְמקֹום ָה ַר ַעׁש וְ גִ ּלָ ה ָׁשם ַאיִ ל ָּפ ַ
ַרן ֶה ְחלִ יט לַ ֲעזֹר לָ ַאיִ ל וְ לָ כֵ ן ִהזְ ִמין וֵ ֵט ִרינָ רַ .הּוֵ ֵט ִרינָ ר ִהּגִ ַיעִ ,ט ֵּפל ָּב ַאיִ ל וְ לָ ַקח אֹותֹו
לַ ִּמ ְר ָּפ ָאה ֶׁשּלֹו.
ּומּלְ אּו ֶאת ַה ַּט ְבלָ ה.
יעים ַּב ִּסּפּורַ ,
מֹופ ִ
יבים) ִ
יטים ְ(רכִ ִ
ִּ 1ב ְדקּו ֵאילּו ְּפ ִר ִ
ָה ְרכִ יב

ָה ְרכִ יב

ַקּיָ ם 

ַקּיָ ם 

ַקּיָ ם ֶחלְ ִקית
ל
ֹלא ַקּיָ ם ּכְ לָ 

ַקּיָ ם ֶחלְ ִקית
ל
ֹלא ַקּיָ ם ּכְ לָ 

ִסּיּום

ִּבּטּויֵ י זְ ַמן ֻמ ְר ָח ִבים

נֹוס ֶפת
יקה ֶ
ְּב ִד ָ

ִּבּטּויֵ י ָמקֹום ֻמ ְר ָח ִבים
ְּד ֻמּיֹות

לְ כִ ידּות ְּור ִציפּות

יח
ּדּוׂ-ש ַ
ִ

ֵאין ְסלֵ נְ ג

אּורים
ֵּת ִ

בֹוּה
ִמ ְׁשלָ ב ּגָ ַ

ְרגָ ׁשֹות

ִמ ְבנֵ ה ִמ ְׁש ָּפט ַּת ִּקין

ִרּבּוי ְּפ ָעלִ ים

ְׁשגִ יאֹות ּכְ ִתיב

ְּב ָעיָ ה

ימנֵ י ִּפּסּוק
ִס ָ

ִּפ ְתרֹון

ּכְ ָתב ָק ִריא
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יח |
לֹומ ִדים לְ ַה ְצלִ ַ
ְ
|

יח.
יח ֶאת ַה ָּפ ִת ַ
 2נַ ּסּו לְ ַה ְׁש ִּב ַ
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
יהן),
ּתּוח ְּד ֻמּיֹות ֶ(ר ַקע ֲעלֵ ֶ
הֹוס ְפ ֶּתם ִּבּטּויֵ י זְ ַמןִּ ,בּטּויֵ י ָמקֹום ֶ(ר ַקע ַעל ַהּיַ ַער)ִּ ,פ ַ
וַ ְּדאּו ֶׁש ַ
אּורים (לְ ָמ ָׁשלֵּ ,תאּור ַה ִּצּיּוד).
ֵּת ִ
בּורה אֹו לְ ַס ֵּפר ַעל ֶמזֶ ג
הֹוסיף ְּפ ָר ִטים ַעל ַה ֲח ָ
(א ְפ ָׁשר לְ ַה ְר ִחיב ּולְ ָת ֵאר ֶאת ַהּיַ ַער אֹו לְ ִ
ֶ
ָה ֲאוִ יר).
ּ 3כָ ֵעת ַה ְׁש ִּביחּו ֶאת ַהּגּוף.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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ּתּוח
(ּבין ַה ֲח ֵב ִרים לְ ֵבין ַע ְצ ָמםֵּ ,בין ַהּוֵ ֵט ִרינָ ר לְ ֵבין ַה ְּמ ַס ֵּפר)ִּ ,פ ַ
יח ֵ
ּדּוׂ-ש ַ
ִ
הֹוס ְפ ֶּתם
ַה ִאם ַ
אּורים (לְ ָמ ָׁשלֵּ ,תאּור ָה ַאיִ ל)? ַה ִאם ֵּפ ַר ְט ֶּתם ָמה ָק ָרה,
יהן)ְ ,רגָ ׁשֹותֵּ ,ת ִ
ְּד ֻמּיֹות ֶ(ר ַקע ֲעלֵ ֶ
ּומה ָהיְ ָתה ַה ֶּד ֶרְך ֵמ ַה ְּב ָעיָ ה ֶאל ַה ִּפ ְתרֹון?
ִה ְר ַח ְב ֶּתם ָמה ָהיְ ָתה ַה ְּב ָעיָ הָ ,
 4לְ ַבּסֹוף ַה ְׁש ִּביחּו ֶאת ַהּסֹוף.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
יע ַהּוֵ ֵט ִרינָ ר? ָמה הּוא ָע ָׂשה לָ ַאיִ ל?
ָהיָ ה ַמ ֶּשׁהּו ֹלא ֶהגְ יֹונִ י ְּבסֹוף ַה ִּסּפּור ,נָ כֹון? ֵאיְך ִהּגִ ַ
אֹותם?
הֹוס ְפ ֶּתם ָ
יצד ֶה ְחלִ ים? ֲח ֵס ִרים ַה ְר ֵּבה ְּפ ָר ִטיםַ .
ּכֵ ַ
יד-ע ִמית.
ִ 5הּנֵ ה ַה ִּסּפּור לְ ַא ַחר ֶׁש ָע ַבר ַּת ֲהלִ יְך ֶׁשל ַה ְׁש ָּב ָחה ַעל-יְ ֵדי ַּתלְ ִמ ָ
ִּב ְדקּו ֶאת ַה ִּסּפּור ַה ֻּמ ְׁש ָּבח.

יח
ָּפ ִת ַ

יֹום ֶא ָחדִּ ,ב ְׁשעֹות ַהּב ֶֹקר ַה ֻּמ ְק ָּדמֹות ֶׁשל ֶא ָחד ֵמ ַהּיָ ִמים ֶׁשל ֻח ְפ ַׁשת ַה ַּקיִ ץ,
"ּתל ֲע ָד ִׁשים" לְ ַטּיֵ ל
ּלֹומ ִדים ְּבכִ ָּתה ג' ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ֵ
בּוצת ֲח ֵב ִרים ַה ְ
ָהלְ כָ ה ְק ַ
ַּבּיַ ַער ֶׁש ָהיָ ה ְּב ִק ְר ַבת ַה ִּקּבּוץ.

ּגּוף

לְ ֶפ ַתע ִּפ ְתאֹום ֵהם ָׁש ְמעּו ַר ַעׁש ִמּכִ ּוּון ַמ ֲע ֵבה ַהּיַ ַערָ .ה ַר ַעׁש נִ ְׁש ַמע ּכְ מֹו יְ ִרּיָ ה.
יֹואב
ּכֻ ּלָ ם ִה ְס ַּתּכְ לּו ֵמ ַאיִ ן ָה ַר ַעׁש ַמּגִ ַיע ,וְ ֵה ֵחּלּו לָ רּוץ ּולְ ַח ֵּפׂש ְמקֹום ַמ ֲחבֹואָ .
חֹורי ֶסלַ ע ֶא ֶבן ,וְ ִאּלּו ָע ִמית נִ ְד ַחף לְ ֵאיזֶ ה ֶּפ ַתח ֶׁשּנִ ְר ָאה ּכְ מֹו
ִה ְס ַּת ֵּתר ֵמ ֲא ֵ
ְמ ָע ָרהַ .רק ַרן ֹלא ָּפ ַחד וְ ֵה ֵחל לָ רּוץ לְ כִ ּוּון ָה ַר ַעׁש .הּוא ִהּגִ ַיע לִ ְמקֹום ָה ַר ַעׁש,
יחים.
צּוע ׁשֹוכֵ ב ֵּבין ַה ִּשׂ ִ
לְ ֶפ ַתע ָע ַצרִ ,ה ְס ַּתּכֵ ל ִמ ָּס ִביב וְ גִ ּלָ ה ָׁשם ַאיִ ל ָּפ ַ
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יֹואב
צּוע!" ָ
"ח ְב ֶר'ה! ּבֹואּו ַּת ַעזְ רּו לִ י! יֵ ׁש ּכָ אן ַאיִ ל ָּפ ַ
הּוא ָצ ַעק לְ ֵע ֶבר ֲח ֵב ָריוֶ :
"איְך נַ ֲעזֹר לֹו?"
יאתֹו ֶׁשל ַרןֵ .
וְ ָע ִמית יָ ְצאּו ִמ ְּמקֹומֹות ַה ִּמ ְסּתֹור לְ כִ ּוּון ְק ִר ָ
יֹואבּ .בֹואּו נְ ַח ֵּבר ֶאת
הֹוסיף ָ
"ּת ְראּו ,הּוא ְמ ַפ ֵחד ֵמ ִא ָּתנּוִ ",
ָׁש ַאל ָע ִמיתִ .
ּכַ ּפֹות ַהּיָ ַדיִ ם ֶׁשּלָ נּו ,נַ ְׁשּכִ יב אֹותֹו ,וְ נִ ָּשׂא אֹותֹו לְ ַמ ְעלָ ה ,לַ ִּקּבּוץ ,נָ ִביא אֹותֹו
לד"ר ָרזִ י ַהּוֵ ֵט ִרינָ ר .הּוא ּכְ ָבר יְ ַט ֵּפל ּבֹוִ ",ה ִּצ ַיע ַרן.
ִּב ְת ִחּלָ ה ֹלא יָ ְדעּו ּכֵ ַיצד לְ ַה ֲע ִביר ֶאת ָה ַאיִ ל לַ ְּשׂ ִמיכָ ה ֶׁש ֵהכִ ינּוֲ ,א ָבל לְ ַבּסֹוף
נִ ְׁשּכַ ב ָה ַאיִ ל ַעל ּכַ ּפֹות ַהּיָ ַדיִ ם ַה ְּמ ֻח ָּברֹות" .נִ ְד ֶמה לִ י ֶׁש ָה ַאיִ ל ֵה ִבין ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
רֹוצים לַ ֲעזֹר לֹוָ ",א ַמר ָע ִמית.
ִ
ַה ֲח ֵב ִרים ָמ ְׁשכּו ֶאת ָה ַאיִ ל ְּב ֶעזְ ַרת ַה ְּשׂ ִמיכָ הַ ,עד ֶׁש ִהּגִ יעּו ֶאל ֶּפ ַתח ַה ִּקּבּוץ.
ָׁשם ֵהם ִּב ְּקׁשּו ִמ ָּשׁאּול ַהּש ֵֹׁוער ֶׁשּיִ ְק ָרא ִּב ְד ִחיפּות לַ ּוֵ ֵט ִרינָ ר.
סֹוף

ַהּוֵ ֵט ִרינָ ר ִהּגִ ַיע ,לָ ַקח ֶאת ָה ַאיִ ל לַ ִּמ ְר ָּפ ָאה וְ ִח ֵּבר ֶאת ַרגְ לֹוּ .כָ ל יֹום ִהּגִ יעּו
ַהּיְ לָ ִדים לְ ַב ֵּקר ֶאת ָה ַאיִ לּ ,ולְ ַבּסֹוףּ ,כְ ֶׁש ִה ְב ִריאֵ ,ה ִבינּו ֶׁש ֵאין ְּב ֵר ָרה וְ ָצ ִריְך
"ביתֹו"ֵ .הם לָ ְקחּו ְׂש ִמיכָ ה ּגְ דֹולָ הִ ,ה ְׁשּכִ יבּו אֹותֹוֹ ,לא לִ ְפנֵ י
ֹלח אֹותֹו לְ ֵ
לִ ְׁש ַ
ֶׁשּנָ ְתנּו לֹו לֶ ֱאכֹל ִּבזְ ִהירּות ,וְ הּואֶׁ ,ש ִה ְרּגִ יׁש ַּבח ֶֹפׁש ֶׁש ֻה ְחזַ ר לֹוָ ,ק ַפץ וְ נֶ ֱעלַ ם.

רּורים?
ַה ִאם ַה ִּסּפּור ֶהגְ יֹונִ י ּכָ ֵעת? ַה ִאם ּכָ ל ַה ְּפ ָר ִטים ְּב ִ
ֹלא-הגְ יֹונִ י( .לְ ָמ ָׁשלֵ ,מ ַאיִ ן ַה ְּשׂ ִמיכָ ה?)
ֶ
ּכִ ְתבּו ָמה
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
יֹותר?
ַה ִאם ַה ִּסּפּור ַה ֻּמ ְׁש ָּבחֶׁ .שּלָ כֶ ם טֹוב ֵ

149 -

-

יח |
לֹומ ִדים לְ ַה ְצלִ ַ
ְ
|

עברה על החוק.
© כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצליח" .צילום דף זה הוא ֵ

ְמ ִׂשימֹות
רֹוח"ִ .ק ְראּו אֹותֹו.
"סּפּור ֶא ְפ ַ
לִ ְפנֵ יכֶ ם ִ

ַהּבֹור ַּב ֶח ְרמֹון
ֶר ַקע

חֹותי לַ ֶח ְרמֹוןּ .כְ ֶׁש ִהּגַ ְענּו לַ ֶח ְרמֹוןָ ,קנִ ינּו
הֹוריָ ,א ִחי וַ ֲא ִ
ַּב ֻח ְפ ָׁשה יָ ָצאנּו ֲאנִ יַ ,
ִצּיּוד לְ ִטּפּוס ַּב ֶּשׁלֶ ג.

ּגּוף

לְ ַא ַחר ֶׁש ִה ְת ַחלְ נּו לְ ַט ֵּפסָׁ ,ש ַמ ְע ִּתי ַר ַעׁש ,וְ גּוׁש ֶׁשל ֶק ַרח ֵמ ַה ַהר נָ ַפל ָעלַ י.
אֹותיַ .א ֲח ֵרי זְ ַמן ָּבאּו
נָ ַפלְ ִּתי לְ תֹוְך ּבֹורָ .צ ַע ְק ִּתי לְ ֶעזְ ָרהֲ ,א ָבל ֹלא ָׁש ְמעּו ִ
אֹותי.
אֹותי .לְ ַבּסֹוף ִחּלְ צּו ִ
אֹותיָ .צ ַע ְק ִּתי ְּבכָ ל ַהּכ ַֹח ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְׁש ְמעּו ִ
לְ ַח ֵּפׂש ִ

ִסּיּום

הֹורי ָׂש ְמחּוַּ .ב ֶּד ֶרְך ֲחזָ ָרה יָ ַׁשנְ ִּתי ּכָ לּ-כָ ְך ָחזָ קֶׁ ,שֹּלא
ָׂש ַמ ְח ִּתי ְמאֹוד ,וְ גַ ם ַ
אֹותי לַ ֶח ֶדר ֶׁשּלִ י.
הֹורי ֶה ֱע ִבירּו ִ
ִה ְרּגַ ְׁש ִּתי ֶׁש ַ

ּומּלְ אּו ֶאת ַה ַּט ְבלָ ה.
יעים ַּב ִּסּפּורַ ,
מֹופ ִ
יבים) ִ
יטים ְ(רכִ ִ
ִּ 1ב ְדקּו ֵאילּו ְּפ ִר ִ
ָה ְרכִ יב

ָה ְרכִ יב

ַקּיָ ם 

ַקּיָ ם 

ַקּיָ ם ֶחלְ ִקית
ֹלא ַקּיָ ם ּכְ לָ ל 

ַקּיָ ם ֶחלְ ִקית
ֹלא ַקּיָ ם ּכְ לָ ל 

ִסּיּום

ִּבּטּויֵ י זְ ַמן ֻמ ְר ָח ִבים

נֹוס ֶפת
יקה ֶ
ְּב ִד ָ

ִּבּטּויֵ י ָמקֹום ֻמ ְר ָח ִבים
ְּד ֻמּיֹות

לְ כִ ידּות ְּור ִציפּות

יח
ּדּוׂ-ש ַ
ִ

ֵאין ְסלֵ נְ ג

אּורים
ֵּת ִ

בֹוּה
ִמ ְׁשלָ ב ּגָ ַ

ְרגָ ׁשֹות

ִמ ְבנֵ ה ִמ ְׁש ָּפט ַּת ִּקין

ִרּבּוי ְּפ ָעלִ ים

ְׁשגִ יאֹות ּכְ ִתיב

ְּב ָעיָ ה

ימנֵ י ִּפּסּוק
ִס ָ

ִּפ ְתרֹון

ּכְ ָתב ָק ִריא
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(סּפּור ּבֹוגֵ ר).
לִ ְפנֵ יכֶ ם ִסּפּור לְ ַא ַחר ַה ְׁש ָּב ָחה ִ

ַהּבֹור ַּב ֶח ְרמֹון
ֶר ַקע

אתי ִעם ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתי ָה ְר ָח ָבה
ימי ֻח ְפ ַׁשת ֲחנֻ ּכָ ה ְּביֹום ַקר ְמאֹוד יָ ָצ ִ
ְּב ֶא ָחד ִמ ֵ
לְ ִטּפּוס ַעל ַה ֶח ְרמֹוןּ .כְ ָבר ֵמ ָרחֹוק ָר ִאינּו ֶאת ַהּכִ ָּפה ַהּלְ ָבנָ ה ֶׁשל ַה ֶח ְרמֹון.
ּדּורי ֶׁשלֶ ג
ּכְ ֶׁש ִהּגַ ְענּו לְ ֵאזֹור ַה ַהר ּכְ ָבר ָהיָ ה ַה ֶּשׁלֶ ג ָה ֲא ִמ ִּתיִ .ה ְת ַחלְ נּו לַ ֲעׂשֹות ּכַ ֵ
הֹורי לִ ְׂשּכֹר ִצּיּוד ִטּפּוס.
ּולְ ָה ִעיף זֶ ה ַעל זֶ הֵּ .בינְ ַתיִ ם ָהלְ כּו ַ

ּגּוף

נֹופל ִמן ַה ַהר יָ ָׁשר ֵאלַ י.
ִּפ ְתאֹום ָׁש ַמ ְע ִּתי ַר ַעׁש מּוזָ רָ .ר ִא ִיתי ּגּוׁש ֶׁשל ֶק ַרח ֵ
רֹואים ּפֹה ּכְ לּוםָ ',ח ַׁש ְב ִּתי לְ ַע ְצ ִמיָׁ .ש ַמ ְע ִּתי
נָ ַפלְ ִּתי לְ תֹוְך ָמקֹום ָחׁשּוְךֹ' ...לא ִ
חֹוׁשב
אֹותיָ ',ח ַׁש ְב ִּתיָ .צ ַע ְק ִּתי לְ ֶעזְ ָרהֲ ,א ָבל ֲאנִ י ֹלא ֵ
קֹולֹותּ'ֶ .ב ַטח ְמ ַח ְּפ ִׂשים ִ
יֹוד ַע ּכַ ָּמה זְ ַמן ָע ַבר,
אֹותי .נַ ֲע ָׂשה לִ י ַקר ,וְ ִה ְת ַחלְ ִּתי לְ ַפ ֵחדֲ .אנִ י ֹלא ֵ
ֶׁש ָּשׁ ְמעּו ִ
אֹותּה ָחזָ ק וְ ִה ְת ַחלְ ִּתי ּגַ ם
ֲא ָבל ִּפ ְתאֹום ָר ִא ִיתי ֶאת ִא ָּמא ֶׁשּלִ י ּבֹוכָ הִ .ח ַּב ְק ִּתי ָ
ֲאנִ י לִ ְבּכֹות.

סֹוף

עֹור ְר ִּתי ַּבּב ֶֹקר ַּב ִּמ ָּטה ֶׁשּלִ יַ .ה ֶח ֶדר ָהיָ ה ַחם ,וְ ַהּשֹׁוקֹו ּכְ ָבר ִחּכָ ה לִ י .לְ ֶרגַ ע
ִה ְת ַ
יחה ֶׁשּזֶ ה ָהיָ ה ֲא ִמ ִּתי.
ָח ַׁש ְב ִּתי ֶׁש ָהיָ ה זֶ ה ֲחלֹוםֲ ,א ָבל ַה ְּתמּונָ ה ַעל ַה ֻּשׁלְ ָחן הֹוכִ ָ

ַ 2ס ְּמנּו...
ְּפ ָעלִ ים ְּב ֶצ ַבע ּכָ תֹם;
ִמּלֹות ּת ַֹאר ְּב ֶצ ַבע וָ רֹד;
יח (ּגַ ם ִעם ַע ְצ ִמי) ְּב ֶצ ַבע ּכָ חֹל;
ּדּוׂ-ש ַ
ִ
ִמ ְׁש ְּפ ֵטי
ְרגָ ׁשֹות ְּב ֶצ ַבע ָאדֹם.
ֵ 3אילּו ְּפ ָר ִטים ְּבגּוף ַה ִּסּפּור ֲע ַדיִ ן ֲח ֵס ִרים?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
יפים ֶאת ַה ְּפ ָר ִטים ַה ֲח ֵס ִרים.
מֹוס ִ
ּ 4כִ ְתבּו ֶאת ַה ִּסּפּור ּכְ ֶׁש ַא ֶּתם ִ
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יח |
לֹומ ִדים לְ ַה ְצלִ ַ
ְ
|

עברה על החוק.
© כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצליח" .צילום דף זה הוא ֵ

ְמ ִׂשימֹות
רֹוח".
"א ְפ ַ
לִ ְפנֵ יכֶ ם ִסּפּור ֶ

חֹורי ָק ְראּו לֹו
ְׁש ִ
לְ ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַאּלֹון ָהיָ ה ּכֶ לֶ ב.
חֹורי לְ ִה ְתּכַ ְר ֵּבל
אֹותםְּ .ביִ חּוד ָא ַהב ְׁש ִ
חֹורי ,וְ גַ ם הּוא ָא ַהב ָ
ְּבנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ָא ֲהבּו ֶאת ְׁש ִ
יֹואב.
לְ יַ ד נַ ֲעלֵ י ַה ַּביִ ת ֶׁשל ָ
חֹוריּ" .כַ ּנִ ְר ֶאה ָהלַ ְך לְ ַטּיֵ ל",
יֹואב וַ ֲאחֹותֹו ַה ְּק ַטּנָ ה ָּדנָ ה וְ ֹלא ָמ ְצאּו ֶאת ְׁש ִ
יֹום ֶא ָחד ָחזְ רּו ָ
חֹורי ֹלא יַ ֲחזֹרְּ .בנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ִח ְּפׂשּו
ּש ִ
יֹואב ָהיָ ה ֻמ ְד ָאג ,הּוא ָח ַׁשׁש ֶׁש ְ ׁ
ָא ְמ ָרה ָּדנָ הֲ .א ָבל ָ
ֶאת ַהּכֶ לֶ ב ְּבכָ ל ַה ִּס ְמ ָטאֹות ַּב ְּשׁכּונָ הָׁ ,ש ֲאלּו ֲאנָ ִׁשים וִ ילָ ִדיםֲ ,א ָבל ִאיׁש ֹלא ָר ָאה אֹותֹו.
בֹודה ְּבזּוגֹות
ֲע ָ
ִע ְרכּו ַמ ְחוָ ן ִראׁשֹונִ י ,וְ ַה ְׁש ִּביחּו ֶאת ַה ִּסּפּור.
ּומּלְ אּו ֶאת ַה ַּט ְבלָ ה.
יעים ַּב ִּסּפּורַ ,
מֹופ ִ
יבים) ִ
יטים ְ(רכִ ִ
ִּב ְדקּו ֵאילּו ְּפ ִר ִ
ָה ְרכִ יב

ָה ְרכִ יב

ַקּיָ ם 

ַקּיָ ם 

ַקּיָ ם ֶחלְ ִקית
ֹלא ַקּיָ ם ּכְ לָ ל 

ַקּיָ ם ֶחלְ ִקית
ֹלא ַקּיָ ם ּכְ לָ ל 

ִסּיּום

ִּבּטּויֵ י זְ ַמן ֻמ ְר ָח ִבים

נֹוס ֶפת
יקה ֶ
ְּב ִד ָ

ִּבּטּויֵ י ָמקֹום ֻמ ְר ָח ִבים
ְּד ֻמּיֹות

לְ כִ ידּות ְּור ִציפּות

יח
ּדּוׂ-ש ַ
ִ

ֵאין ְסלֵ נְ ג

אּורים
ֵּת ִ

בֹוּה
ִמ ְׁשלָ ב ּגָ ַ

ְרגָ ׁשֹות

ִמ ְבנֵ ה ִמ ְׁש ָּפט ַּת ִּקין

ִרּבּוי ְּפ ָעלִ ים

ְׁשגִ יאֹות ּכְ ִתיב

ְּב ָעיָ ה

ימנֵ י ִּפּסּוק
ִס ָ

ִּפ ְתרֹון

ּכְ ָתב ָק ִריא

ּכִ ְתבּו ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת ִסּפּור ָח ָדׁש ,וְ ַׁשּלְ בּו ּבֹו ֶאת ַה ַה ְׁש ָּבחֹות ֶׁשל ְׁשנֵ י ְּבנֵ י ַהּזּוג.
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