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  בס"ד
  

  שלום רב, ,תלמידים
  

מובאים בו כלים שיסייעו בהגשמת המטרה העיקרית שלנו, . למענכםספר זה נועד 
  .לומד עצמאיללמד כל אחד מכם להיות  –המורים 

  

  התחומים הנלמדים בספר

  

ספרותי ה לטקסטעיוני, ה טקסטתיחשפו ל ספר זהב – הבנת הנקרא   א.

המאמרים בחוברת מסודרים לפי  מפעיל.ה טקסטול

נובעים ממורכבות רמות קושי. ההבדלים בין הרמות 

כמות חסמי הקריאה, מורכבות המשפטים הטקסט (

  . טקסט)ואורך ה

  מכתה א' עד   –בארבע השנים הראשונות בבית הספר       -  הבעה בכתב     ב.

  תתנסו השנה ים ספרותיים. כתבתם חיבור –כיתה ד'                                    

  בכתיבת טקסטים עיוניים, פסקות טיעון, מכתב רשמי,                                     

  מתן תשובות והסברים באופן תקין ותמצות מאמרים                                    

   וערכים.                                   

  הלשוניים בספר נלמדים בהקשר לטקסטים. הנושאים          -  ידע לשוני   ג.    

  יהיה לכם קל יותר כך ככל שתצברו יותר ידע לשוני,                                       

   את ההבנה ואת הכתיבה. לשפר                                      

  מנות ארגון הידע תעזורעם השנים צברתם ידע רב. מיו         - ארגון הידע  .   ד

  כך תוכלו וכרון, ילכם לשמר את הידע בתבניות ז                                      

   על כמות הידע המצטבר ולהשתמש בו בתבונה. לשלוט                                      

  

הטקסטים הספרותיים לקוחים מארון הספרים היהודי ויעשירו אתכם 

על חייהם ועל הנהגותיהם. כך  ,"ל, בסיפורים על גדולים בתורהבמדרשי חז

  עליהם עומד עם ישראל. שחשפו לערכים ית

  

אולם יש לשלב בין הבנת הנקרא, פעילות  אין הכרח לעבוד בספר על פי הסדר,

  לשונית, הבעה בכתב וארגון הידע.
  
  

  למידה מהנה,                                                                                                   
  המחברות                                                                                  
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  מושגי יסוד
  

  רצף משפטים הבנויים מ:  =  פסקה

  א. רעיון מרכזי אחד    

  ב. משפטים התומכים ברעיון    

  

  שלוש פסקות ומשפט סיום-משפט פתיחה, שתיים  =  קטע

  

  פסקת פתיחה, שלוש פסקות ויותר ופסקת סיום  =   מאמר

  

  קבוצה של יצירות ספרותיות שלהן מאפיינים משותפים=                         סוגה

                             

  משפטי נימוק, הסבר, תיאור, פירוט ודוגמה  =   תומכים

  זיהבאים להבהיר את הרעיון המרכ    

  

  רעיון + נימוק + הסבר + דוגמה  =   מבנה רטורי

  

  משפט מכליל קצר שתפקידו להעביר מסר. טענה.   =   רעיון מרכזי

  יש רק אחד מסוגו בפסקה                                         

  

  נכתב אחרי הרעיון המרכזי או אחרי כל משפט שיפוטי   =   נימוק

  המחייב הנמקה     

  

  להרחיב את הרעיון או את המשפט שלפניו תפקידו  =  הסבר

  

  פי המבנה הרטורי של אריסטו פסקה על  =  פסקה מודלית

  

  בה מנסה הקורא לשחרר את כל החוסם שפעילות   -"דיאלוג עם טקסט" 

  אותו מלהבין את הנקרא                                      

  

  הנקרא כמו מילים,     כל המקשה על הקורא להבין את   =      "חסמי קריאה"

  מאזכרים, סימני פיסוק, קשרים                                      

  

  אמצעים העוזרים לבדוק את מידת ההבנה של הקורא  =           ממדי הבנה   

  מקרא

  ר"מ = רעיון מרכזי

  סת"מ = סיום, תוצאה, מסקנה
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7  

  שאילת שאלות
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  *     מילים לא מוכרות
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26  

  27  הטקסט העיוני
  טרום קריאה
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  מילות קישור  *

  ה"בבא סאלי" –ברכת הצדיק 
  הפקת אנרגיה חשמלית מן השמש

28  
29  
34  

  40  *     תהליך הבנת הנקרא
  –מאמרים לתרגול הנלמד 

  הפלסטיק ומחזורו                  
  ילים אינן חוזרותמ           
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45  

  48  שם המספר
  הבעה בכתב

  *     ההבדל בין טקסט סיפורי לטקסט עיוני
  *     זיהוי ומיון של סוגות

  *     מבנה פסקה
  *     סיכום ביניים

  *     דגם הפסקה
  *     ניסוח משפט מכליל

  * זיהוי חלקי הפסקה
  * הצגת הפסקות במאמר

  * הפסקה המודלית
  א לרעיון מרכזי? * מה בין נוש

  * כיצד מנסחים משפט
  ניסוח הרעיון המרכזי* 
  מהי פסקה תקינה* 
  בקרה ותיקון פסקות* 
  משוב עצמי –בדיקת פסקה * 

  הרגלי למידה
  חצי מיליארד ציפורים אינן טועות

  
51  
52  
53  
59  
60  
  
61  
66  
67  
68  
69  
70  
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  תמצות
  תמצות מאמר בשמונה שלבים 

  תפילת שמונה עשרה •
 רק בסבלנות... •

 רעידות אדמה •

  היכן ההגיון •

82  
83  
84  
85  
87  
92  

  97  מה בין תמצות לסיכום
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  ָיִאיר 'ַהְתָחָלה ֲחָדָׁשה /מ

  

  ַמְרִּגיִׁשים –ַהְתָחָלה ֲחָדָׁשה 

  .ֵיׁש ָּבּה ֹיִפי ְוִחּדּוִׁשים

  ב ָמֵלא ִׂשְמָחה ִּכי ַהּלֵ 

  ַהֹּכל עוֹד ָחָדׁש ְוָנִקי.

  

  ְּבָכל  ַהְתָחָלה ֵיׁש ִהְזַּדְּמנּות,

  ֵיׁש ָּבּה ָרצוֹן ּוְרִצינּות,

  ּוְבִסיָמֵני ְׁשֵאלוֹת,ְּבֶרֶגׁש  ְמלָֻּוה

  ֵיׁש ָּבּה ְׁשִאיפוֹת ּוִמְׁשָאלוֹת.

  

  ַלַהְתָחָלה, ַטַעם ִנְפָלא. –ֵיׁש ָלּה 

  ,הּוא ְצִליָלה ֵרבְועָ ְמיָֻחד 

  –ְוִנּגּון ֶׁשל ְּתִפָּלה, ּוְתִחָּנה ֵּכָנה 

  ְלַהְצִליַח ַּגם ְּבזוֹ ַהָּׁשָנה.
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  שימותמ – התחלה חדשה

  

  ", באשר לתוכן השיר.התחלה חדשה" הכותרתקריאת כם עם שעולות בציינו השערות 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

  

 כל התחלה חדשה.מעורבים בחושים אשר כמה  וזכריםבשיר מ  .   1

  ית ההתחלה.יציינו שלושה חושים המשתתפים בחוו

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

         _____________________________________________________  

           

  הסבירו משפט זה. ."בכל התחלה יש הזדמנותבית שני פותח במשפט " .     2

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  התחלה. בזמןציינו אילו רגשות עולים בלבכם   .3

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  ?שירשל ההמסר מהו   .4

  הזדמנות להתחדשות התחלה היא  א.

  תפילה להצלחהב מלווההתחלה ה  ב.

  כולם שמחים עם כל התחלה  ג.

  כל התשובות נכונות  ד.
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  אווירה מלווה את השיר מתחילתו?איזו   .5

  רצון  א.

  חשש  ב.

  תקווה  ג.

  שמחה  ד.

  

מצפה  אתםלאיזו הזדמנות  ."בכל התחלה יש הזדמנות"  .6

  ?ות/תלמידיםכתלמיד

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

תחה של שנה חדשה, התחלה חדשה. סמנו יעד לסוף השנה בשלושה אנו בפִ   .7

את כתבו (חברתי. בתחום האישי ובתחום הלימודי, בתחום התחומים: 

  )כלליתבצורה ולא  ,בצורה ממוקדתתשובתכם 

  

  

  

  

  

  

  באיזה מוטיב משתמשת המשוררת? ."יש בה רצון ורצינות" :נכתבבשיר   . 8

  האם שתי המילים שייכות לאותה משפחה? בדקו. :רמז       

______________________________________________________  

  

 לאיזה נקיון ."הכל עוד חדש ונקי"נכתב: ה של הבית הראשון בשורה האחרונ  . 9

  לדעתכם מתכוונת המשוררת?

______________________________________________________  

______________________________________________________  

  

.פתחו את המקראה ונתחו שירים נוספים על פי הדגם הקבוע למיפוי שיר  . 10

 תחום חברתי תחום אישי ילימודתחום 

_____________  
_____________  
_____________  
_____________  

  

_____________  
_____________  
_____________  
_____________  

  

_____________  
_____________  
_____________  
_____________  
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  מיפוי קבוע לשיר
  

  כלים לניתוח שיר
  .כםלהיעזר בטבלת ניתוח השיר שלפני כםבאפשרות ,לנתח שיר ולהעמיק ברעיונותיו כדי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )אמצעי למיון –תבחין (לנתח רק חלק מהתבחינים.  אפשר*      .להוסיף ציורים לשוניים אפשר* 

תוכן  ציורים לשוניים מבנה
  השיר
 

נושא 
  השיר
 

מצב 
  הדובר

 )מחש (עצוב,

האווירה 
  בשיר
 

    
 

  
 

  
 דימוי

  
 כותרת

  

  מבנה
  :חיצוני

בתים 
  ושורות

  

  
  זה/חרי
  השגלי

  

  

  
  תבניות
  חוזרות

  

    

  
 מטפורה

  

  
 האנשה
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  ממדי הבנה

דפי ו נבנו פי עלבהבנה, ו קושיהרמות מייצג את  6שבעמוד  ממדי ההבנהסרגל 

, ומותאמות לה שאלות כל תחנה בסרגל מציינת רמת חשיבה שונה המשימות.

 דעוכדי שתשונות. הכירו את שמות ממדי ההבנה ואת טיבו של כל אחד מהם, 

  שתפר. . כך תוכלו להתאמן ולהנקודות החוזק ונקודות החולשה שלכם הןמ

  

. תחנה זו בודקת את הבנת השאלה ואת איתור מידענקראת  – תחנה ראשונה

ההתמצאות בטקסט. השאלות בתחנה מתאימות למילות שאלה שהכרתם 

. ברוב המקרים ניתן להעתיק את התשובה מהטקסט לאחר שזוהה 8-9ים  ודבעמ

  המקום.

קסט ברמה . תחנה זו בודקת את הבנת הטארגון מידענקראת  – תחנה שנייה

מילות שאלה נמצא גם מילות הוראה המרכיבות את השאלות.  לעהגלויה. נוסף 

להעתיק אותה אלא יש לבנות תשובה עצמאית  איןשהתשובה מצויה בטקסט אף 

  על סמך הכתוב.

  

כלומר: נבחר סוגיות לשוניות הדורשות  לשון-מטהנקראת  – תחנה שלישית

  ו מבצעים "דיאלוג עם טקסט". חשיבה ולא רק שינון כללים. בשלב זה אנ

  

. תחנה זו בודקת את ההבנה לתוכן שאינו הסמוי תוכןשייכת ל – תחנה רביעית

  מצוי בצורה מפורשת בטקסט אלא ברמזים.

  

והיא בודקת כיצד הקורא מפרש את הנאמר  פרשנותנקראת  – תחנה חמישית

לינו לנמק אותה עשומגיע לדעה על סמך הכתוב. בתחנה זו אנו נשאלים לדעתנו 

  ולהוכיח.

  

. בתחנה זו נדרש הקורא לבקר את מאפייני הערכהנקראת  – תחנה שישית

  הטקסט ולהסיק מהי מטרת הטקסט. 
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התשובה מצויה 
בטקסט, אך 

בתפזורת. יש 
ללקט מילים 

ומשפטים 
ולהרכיב את 

התשובה באופן 
  עצמאי. 

  

  

  

  

          
      

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

לדרך  יםתייחסכאן מ
  הכתיבה של הכותב.

השיפוט מתייחס לרכיב 
  .בנההמ

גם הערכת המטרה של 
הטקסט קשורה לממד 

  זה. 
השאלות קשורות 

ביישום העקרונות 
  שנלמדו. 

  

אישית יש לתת פרשנות 
להבנה הגלויה ולזו 

שאינה גלויה. כל 
פרשנות צריכה 

להסתמך על הכתוב או 
  לנּבוע ממנּו. 

  
 מהרוב השאלות "

?" קשורות לדעתכם
  לממד זה.

  

התשובה לא מצויה 
בטקסט, אבל משתמעת 

 מסרממנו. יש להפיק 
מטקסט ספרותי 

מטקסט עיוני.  מסקנהו
הרמזים מצויים 

  בתפזורת בטקסט. 
  

יש לזהות מילים 
לא מוכרות ולפרש 

אותן על פי 
הדרכים שנלמדו. 

כן יש לזהות -כמו
מאזכרים 

ולהתייחס למילות 
קישור ולסימני 

  פיסוק.  
  

היעזרו במילות 
השאלה. מצאו 

את התשובה 
 ,בטקסט

ותה. והעתיקו א
הקפידו על  

תקינות 
  .המשפט

  

  
  הכרת ממדי הבנה תסייע ללומד...

  א. לאתר את מקור החסימה בהבנה;
  ב. לדעת לדרוש תרגול מתאים;

  ג. לפתח את המודעות בנושא הבנת הנקרא.
 

 ממדי הבנה
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  תוכן גלוי ותוכן סמוי

        על השאלות שלאחריו.על השאלות שלאחריו.על השאלות שלאחריו.על השאלות שלאחריו.הסיפור הבא ויחד נענה הסיפור הבא ויחד נענה הסיפור הבא ויחד נענה הסיפור הבא ויחד נענה קראו את קראו את קראו את קראו את 

  

  קובי לוי ה דמעה באמצע השבוע?/מה עוש

  "קוטף סיפורמתוך סדרת הספרים "

  

ברומניה לא היה מלמד אחד לרפואה. הוריו של שהזעירה והמושלגת  בעיירה שאץ

, עד כי רצונו של הילד ללמוד תורה היה כה עזמאיר'קה בן השבע היו עניים, אבל 

מנת לממן את עתידו על  סכו פרוטה לפרוטהחואביו ואמו מכרו את כל חפציהם 

אמר לו אביו, "מיד אחרי חג הפסח, יגיע לעיירה מלמד  ,"בני היקר" הרוחני של בנם.

 .לאה את לבו של מאיר'קהישמחה גדולה מ. "בי שלוםר – מן המעולים שבאירופה

הפסח חג "מיד אחרי  .חג הפסח התקרבציפה להפשרת השלגים שתסמן את הוא 

"לא אהיה עגלון, לא סנדלר ולא חייט,  ,איר'קהשר ורקד מ ,אתחיל ללמוד תורה"

אהיה בעזרת השם תלמיד חכם". בלילה לחשה לו אמא: "אבא התחייב לשלם ממון 

הלא תדע, יקירי, כל יום ללא  .גדול בתורה תהיהכדי ש כדאיהכל  .רב לרבי שלום

  לימוד תורה, זו אבידה שאינה חוזרת".

עם כל יום שעבר היה  .העננים הרוחות פסקו וקרני השמש החלו להפציע בין

את ימיו בילה קה 'עוד יומיים חג הפסח. מאיר –קה נרגש ומאושר יותר ויותר 'מאיר

כיצד ישאל וכיצד יענה, כיצד יביט  .אודות לימוד הגמרא עם רבי שלוםעל במחשבות 

  !איזו נחת תמלא את לבם. עליו רבי שלום בעיניו הטובות, והוריו..

קה העסיקה מחשבה אחת: 'לסיומם ואת מאירהתקרבו הפסח ליל הסדר חלף, ימי 

קה כבר 'מאיר .אזכה ללמוד תורה"וימים יגיע המלמד שלי, רבי שלום,  כמה"עוד 

 ,כי יום לאחר אסרו חג יגיע המלמד. "תהיה סבלןלו אביו הבטיח  .חסר סבלנות

בקשה אמא. אמא לא  ,ותכין דרשה קצרה להקביל את פני המלמד שלך" ,מאיר

  דעה כי בנה החכם הכין כבר דרשה מיוחדת במינה.י

אסרו חג הגיע, אך רבי שלום לא הגיע. עוד יום  יהיום שאחר .הזמן חלף באטיות

 ל סימן לבואו שלאך אין כ ,על אם הדרךציפה קה 'מאיר איננו.חולף, ורבי שלום? 

את  " הטרידו הרהורים?ממני יותר מוכשר ,"אולי רבי שלום מצא ילד אחר .המלמד

קה 'בחין מאירהוון ביתו, יבעודו עומד על ערימת קרשים ומביט לכ ,מוחו. והנה

  ה. תבאמו, ישבה במטבח ביתה ובכ

5 5 

10 

20 
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. הוא דמעות אמא בוכה! לבו הקטן נרעד. הוא יודע כי מול נרות השבת עיניה זולגות

יודע שמול נרות השבת אמהות בוכות כי הן מתפללות על ילדיהן. אמא ספרה לו 

לומדים הילדים על שזכו לשמחה מעורבת גם מול נרות השבת האמהות דמעות שב

מדוע בוכה אמא? ניגש אליה בנה ושאל  סתם יום של חול,תורה. אבל עכשיו? עכשיו 

גבה בזריזות יאט זקפה אמו את ראשה, נ-אט" ?ברוך: "אמא, אמא למה את בוכה

 ,ה. "אני בוכהאת פניה הלחות, ופנתה אליו במבט מלא אהבה, חמלה ודאג

קה, כי המלמד הצדיק שלך עדיין לא הגיע. אולי הוא חזר בו, אולי לא הצענו 'מאיר

"בעצמך אמרת כי הדרכים  ,ענה לה בנה בנחישות ,". "אבל אמא"גבוה דיולו שכר 

  נערכות שם בדיקות עתיםעדיין מושלגות וכי הוא צריך לעבור את הגבול ול

וח כי מחר הוא כבר יגיע, מחר אתחיל ללמוד . אני בטמעוכבים העוברים ושביםו

בני, גם אני מקווה  ,תורה". תקווה מהולה בעצב כבד נראתה על פניה של אמא: "כן

מחר, אבל אין  הואהתורה של היום? מחר לימוד אבל מה יהא על  ,שהוא יגיע מחר

לא עסקת בלימוד התורה ועל  ,ילדי ,המחר יכול למלא את החלל של היום. היום

קה חש שהדמעות של אמא 'מאיר .עליה אני בוכה" לא נלמדה היום,רה שהתו

 :םהן נמסכות בדמו, וזועקות מכל נים וני .מחבקות אותו חזק חזק וצורבות את לבו

  "?"מה יהא על התורה של היום

קה 'לעיירה, ולמד עם מאיר שלום מסכיטוביום או יומיים אחר כך הגיע המלמד רבי 

 היוםקוטפים כולנו עד  את פרותיו של הלימוד המופלא .שש שנים רצופותבמשך 

לימים הפך מאיר'קה לרבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד מפעל התורה  כי ,הזה ממש

כל יום ללא לימוד תורה זו אבידה שאינה  ר "הדף היומי". "כל יום והדף שלו.האדי

 חוזרת", כך נהג לומר בדרשותיו.

  

  תוכן גלוי

  

  ב. ארגון מידע  י שאלות: א. איתור מידעד הבנה זה שני סוגמבמ
  

  איתור מידע
  

  קראו את השאלות ואתרו את המידע בטקסט.
 מהו מקום ההתרחשות של הסיפור?  .1
  .1התשובה בשורה    

בעיירה שאץ הזעירה והמושלגת שברומניה" : "במקום להעתיק את המשפט
  שאץ שברומניה הריהסיפור מתרחש בעיאפשר לענות: 

25 

30 

35 

40 

45 
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  ?קה על מנת שילמד תורה'אמו של מאירמה עשו אביו ו .2
  .  3-4התשובה לשאלה מצויה בשורות 

קה מכרו את כל חפציהם וחסכו פרוטה לפרוטה על 'הוריו של מאירהתשובה:
  מנת לממן את לימוד התורה של בנם.

  
  ארגון מידע

  
  קה ללמוד תורה.'ציינו ארבעה ביטויי זמן המצביעים על ציפיתו של מאיר .1

  
את ביטויי הזמן ואת אתר עליכם ל .אורך הטקסטהתשובה נמצאת ל

התחושות המתלוות אליהם ולארגן אותם בטבלה המצורפת. אין להעתיק את 
  השורות כפי שהן. יש לנסח ולכתוב תשובה עצמאית הנשענת על תוכן השורות.

  
  קה'תחושותיו של מאיר  ביטויי הזמן 

  קה שמח מאד'מאיר  מיד אחרי חג הפסח
ני השמש החלו הרוחות פסקו וקר

  להפציע בין העננים
  קה נרגש ומאושר יותר ויותר'מאיר

ליל הסדר חלף, ימי הפסח 
  מתקרבים לסיומם

  קה מעסיקה מחשבה אחת'את מאיר

קה מצפה על אם הדרך, הרהורים 'מאיר  היום שאחרי אסרו חג הגיע
  מטרידים אותו

  
  
  
  
  
  

את המשפטים עוד שאלה של ארגון מידע היא שאלת רצף: עליכם לאתר 
  ולארגן אותם על פי סדר הארועים בסיפור.

  
  סדרו את המשפטים הבאים על פי רצף האירועים: .2

  ____ היום שאחרי אסרו חג הגיע  
  קה מכרו את כל חפציהם'____  הוריו של מאיר  
    קה שמח לשמוע שהוריו שכרו לו מלמד'____ מאיר  
  ____ הרוחות פסקו וקרני השמש הפציעו  
  שבה במטבח ובכתה____ אמא י  
  קה הפך לימים לרבי מאיר שפירא מלובלין'____ מאיר  

 

 מוד התורה.יקה לל'הוכיחו מהסיפור את מסירות נפשם של הוריו של מאיר .3

קה את נפשם למען לימוד התורה '(אתרו בסיפור כיצד מסרו הוריו של מאיר  
 של בנם, ארגנו וכתבו תשובתכם באופן ברור.)

  ______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________  

  עונות השנה ומזג האוויר (גשם, חמסין, הפשרת שלגים) –טבע 
  ביטויי זמן נפוצים - עומר)  פסח, ראש השנה, ל"ג ב –וחגי ישראל 
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  תוכן סמוי
  

בממד זה יכולה להיות שאלה שקשורה למסר של הסיפור ואילו בטקסט מידעי 
ר רמזים בסיפור או בטקסט המידעי, כך יכולה להופיע שאלת היסק. ככל שיש יות

  קל יותר להסיק.
  לפניכם מספר שאלות מסודרות על פי רמת הקושי:

        
 באיזו תקופה של השנה התרחש הסיפור? .1

          לאורך הסיפור כתוב על העיירה המושלגת, על הפשרת השלגים ועל השמש   
  אחריו.שמתחילה להפציע בין העננים, לפני פסח ועד כמה ימים 

  
  הסיפור מתרחש בתקופת האביב בחודש ניסן.התשובה שנענה:       

  
  על מי מסופר בסיפור? .2

אך בתום הסיפור  ,לאורך כל הסיפור אנו מכירים את מאיר'קה בן השבע        
      רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף  ואתברר לנו שאותו מאיר'קה המ

  היומי.
 

  _____________________________________ובתכם:________תש         
  
רו את המשפט "אין המחר יכול למלא את החלל של היום". כיצד יכול הסבי .3

 משפט זה לעודד את לימוד התורה? 
ותארו עד כמה הצטערה על הפסד  40-35קראו את דברי האם לבנה בשורות   

של הילד  לימוד התורה בכל יום שעובר. תוכלו להוסיף לתיאור את ציפיותיו
שימו לב לשימוש הרב בביטוי הזמן "יום" אשר מגביר  ,יום אחר יום. כמו כן

את הכמיהה ואת הפסד לימוד התורה. התייחסו גם להרגשת הקורא כאשר 
 הוא רואה כי כל יום שעובר ללא לימוד תורה ממלא את מאיר'קה צער.

  ______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________  

       הסיפור מדגיש את הערכים הבאים: מסירות נפש, אהבת התורה, כיבוד  .4

       . כתבו כיצד כל ערך מהערכים הללו בא לידי ביטוי ושמירת השבת הורים

  .בסיפור

היא ויתור על הנאות האדם בחייו למען מטרה נעלה וחשובה.  רות נפשמסי  

בסיפורנו מוסרים הוריו של מאיר'קה את נפשם למען לימוד התורה של בנם. 

ברצונם העז כי בנם ילמד תורה, מכרו את כל חפציהם וחסכו פרוטה לפרוטה 

  על מנת לשכור לו מלמד שילמדו תורה.

  (במחברת) .באופן זה התייחסו לשאר הערכים  
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  (הבנה לא מפורשת) תוכן סמוי ביןו(הבנה מפורשת)  תוכן גלוי מה בין

  תוכן

                   

 

  סמוי                                        

  

  רמת חשיבה גבוהה תדרשנ.  1

  תשובות אינן מצויות בטקסט, אלא יש להסיקן. ה2

  ,יהםקיימים רמזים שאפשר להסיק עלפ .ממנו     

  .נדרש מאמץ לאיתורםלעתים  ,לעתים הרמזים בולטים     

  הרובדאת הבנת  משפרים.  נתונים מולדים וידע עולם 3

  .הסמוי     

      

  גלוי                                      

  

  רמת חשיבה נמוכה ובינונית תדרשנ.  1

  ויש לאתרן וללקטן ,.  התשובות מצויות בטקסט2

  לוי היא תנאי להבנת הסמוי.  הבנת הג3

  :ברובד הגלויקיימות שתי רמות של שאלות 

                                       

  ארגון מידע                           איתור מידע             

  בינונית  חשיבה* נדרשת רמת     * נדרשת רמת חשיבה נמוכה

  יש להבין את הטקסט *    * יש להבין את מילות              

  באופן כללי   השאלה ולהתמצא בהן             

  * יש ללקט חלקי תשובה   * אפשר להעתיק את               

ולנסח מחדש משפט או פסקה                     התשובה מהטקסט               
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  דף זה אסור צילום

  בנק מילות שאלה
  
  

  

  

  

 

        

הפעולה   מילת השאלה 
  הנדרשת

  מילה / 
  ביטוי מרמז

  דוגמה

  כי, מכיוון ש...,  סיבהלחפש   מדוע?
  מפני ש...

כי הילד הצליח 
  השקיע עבודה רבה.

  הצליח...?מדוע 

  
  כיצד?

  לחפש
  אופן, מצב

מילה מתארת 
פעולה, קשורה 

    לפועל.

כיצד  .לאטהלכו 
  הלכו? 

  יפה. הם קראו 
  קראו? כיצד

  
  כמה?

מילה שהיא שם   כמותלחפש 
מספר, מופיעה 

  .לפני שם עצם

נערים הצליחו  חמישה
לטפס מעל החומה.  

  נערים?כמה 

  יפה?היכן/א
  לאן?

  מאין?

  מקוםלחפש 
  אירועאו 

  ציון מקום 
  או אירוע

ליום הילדים הגיעו 
  .חייםשל  ההולדת

  הגיעו? לאן

  מי?
  מי הם?

לחפש בני אדם, 
בעלי חיים או 

  צמחים
  

  

זיהו את  השומרים
  הפורץ.

  זיהה? מי
  

  מה?
  מה הם?

לחפש שם עצם 
  הצמוד לפועל

שם או ביטוי 
  הקשורים לפועל.

המורה אמרה שיש 
להתכונן לקראת 

  המסיבה.
  המורה? מה אמרה

  מילה המייצגת 
אנשים, בעלי חיים 

  או צמחים.

  איזה? איזו?
  אילו?

לחפש שם תואר 
  צמוד לשם

שם תואר קשור 
  לשם עצם.

בסעודה החגיגית  
ישבו הילדים 

  הקטנים.
  סעודה? באיזו
  ?ילדים אילו
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  כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצליח"     ©

  דף זה אסור צילום

  נושא שאילת שאלותבתרגול 

וסמנו בקטע וסמנו בקטע וסמנו בקטע וסמנו בקטע     ,,,,קראו את הקטע שלפניכם. המשיכו את השאלותקראו את הקטע שלפניכם. המשיכו את השאלותקראו את הקטע שלפניכם. המשיכו את השאלותקראו את הקטע שלפניכם. המשיכו את השאלות
        במדגש את התשובה לכל שאלה. במדגש את התשובה לכל שאלה. במדגש את התשובה לכל שאלה. במדגש את התשובה לכל שאלה. 

  
ה לרגל אחד האירועים הנפלאים ייתה העלייבשעה שבית המקדש היה קיים, ה

בחג  :ביותר בחיי עם ישראל. שלש פעמים בשנה היו בני ישראל עולים לירושלים
בהמוני עולי  ותוכות, בחג הפסח ובחג השבועות. ירושלים וסביבתה היו מתמלאהס

רגל מכל קצות הארץ. כולם היו באים יחד להר הבית, לבית המקדש, ושואבים 
  המקום.מ והשראה קדושה

  
  . מי עלה..1
  . כמה פעמים...2
  .. לאן עלו..3
  .... מהיכן הגיעו4
  ...לרגל ו עולים. מתי הי5
  ...ית המקדש. היכן שכן ב6
  

  ושאלו חמש שאלות שונות שיש להן תשובה בקטע. ,קראו את הקטע שלפניכם
  

בטחונית מגיעים מבחינה בתקופות שקטות  .התברכנו בארץ מצויינת לתיירות

 :מגוונותסיור אפשרויות  –מיליוני תיירים מדי שנה לחופשה בישראל. בישראל 

במקומות הקדושים. ירושלים  ה במקומות מיוחדים ותפילהיביקור באתרים, צפי
, הכותל המערבי שריד בית אליה עיר שעיני כל העולם נשואותה – עיר הקודש

 מקור לתיירות מהארץ ומחוץ לארץ.  םהמקדש ועוד אתרים חשובים לעם היהודי, ה

חורש ים : שמורות טבע מאלפות ביופיין במגוון תצורות גיאוגרפיות ואקלימיות

הרים  ,בזלתית, דיונות חול, מסלעות גיר, ערבה, מדברתיכוני, סביבה וולקנית 

נרת, ים יהים התיכון, הכ: אתרים משופעי מים כמהבישראל גם  .ועודמושלגים 
   המלח והים האדום.

  

  

  השאלות:
1_________________________________________________________ .  

2______________________________________________ .___________  

3_________________________________________________________ .  
4_________________________________________________________ .  
5_________________________________________________________ .  
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 לה שאלה, ונסחו לפניכם תשובות לשאלות. קראו את התשובה

  .מתאימה

  

  ________________________________________________  שאלה:.  1

  הסיבות לפרוץ המלחמה היו כלכליות ופוליטיות.    תשובה:     

  

  ________________________________________________  שאלה:. 2

  אות להוריה.יאחד האפיונים המרכזיים של הדמות הוא מסירות ללא ל    תשובה:    

  

  ________________________________________________  שאלה:. 3

הילדה לא שתפה פעולה כי לא הרגישה שכוונות הסובבים אותה היו   תשובה:    

  תיות.יכוונות אִמ 

  

  ________________________________________________  שאלה:. 4

  משקעים קטנה.הנגב, כמו כל האזורים הצחיחים, מאופיין ברמת     תשובה:    

  

  ________________________________________________  שאלה:. 5

                        כריית התעלה הביאה לתנופת פיתוח ובנייה לאזור המדבר שהיה   תשובה:    

                       מיושב. שלוש ערים חדשות "צמחו" מן המדבר לצד -כמעט בלתי

  איסמעיליה וסואץ.התעלה: פורט סעיד, 

  

  ________________________________________________  שאלה:. 6

   לפעולה, ה אהתרהמכות מתחלקות לשני סוגים: מכות שיש לפניהן     תשובה:    

  לפעולה.ה אהתרומכות שאין לפניהן                      

  

  _____. שאלה: ______________________________________________7

  קה יצא יום יום לאם הדרך על מנת לחכות למלמד החדש.'מאיר תשובה:     

  

  . שאלה:___________________________________________________8

תשובה: העיר בני ברק נמצאת במרכז הארץ, סמוך לערים רמת גן, גבעתיים ופתח     

  תקווה.
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  בנק מילות הוראה

 ודוגמותמילת ההוראה  הפעולה הנדרשת
כתבו את כל הפרטים והנתונים המתוארים 

 פי סדר הגיוני. על הנושא על
בדרך כלל יש להשתמש במילות  תאר:

 תואר מתחום הספרות.

כתבו רק את הנתונים שאתם מתבקשים 
, ללא כל מתן הסבר או תיאור. כתבו לציין

  במשפטים קצרים.
  . ...3. ... 2. ... 1אפשר לכתוב בסעיפים: 

קביל למילות השאלה מ ציין:

ציין את שמות ערי מהן/מהם/מי. 
מהן שמות ערי (. הבירה של המדינה
  )הבירה של המדינה?

כתבו את הרעיון במילים שלכם. יש להבהיר 
משפט או רעיון בניסוח שונה ופשוט יותר 

מכפי שהם מופיעים בטקסט הכתוב. אפשר 
  לתאר בהכללה, אך אין לתת דוגמה.

רחיב את : המטרה היא לההסבר
ההתייחסות לרעיון, כדי שהוא יובן 

הסבר מדוע ציווה המלך לבטל היטב. 
  את הגזרה.

הביאו דוגמה או דוגמות מהכתוב או מידע 
  העולם שלכם. 

תפקידה של הדוגמה הוא להמחיש את 
  הרעיונות ולבסס את ההסבר.

בין ו: המטרה לקשור בין הרעיון הדגם
הטקסט. כך אפשר לדעת אם הרעיון 

  ן.הוב

בחרתם בתשובה. יש  מדועעליכם להסביר 
להתבסס על הכתוב או על ידע עולם או על 

  היגיון.
  היעזרו במילות הקישור: כי... מכיוון ש...

כדי להבטיח שהתשובה איננה  נמק:
  סתמית, אנו נדרשים לנמק.

  עליכם לחשוב על מסקנות (הבנות)
שאינן מופיעות במפורש בטקסט. עליכם 

  צמכם.לגלות אותן בע

  הסק מסקנה:
אפשר להסיק מסקנה על חלק 

  מהטקסט או על כל הטקסט.
 )להעתיקבמקרים רבים תידרשו לצטט (

משפט או חלק ממנּו מתוך  לצורך ההוכחה
  לצורך ביסוס. –הטקסט. הציטוט 

: המטרה היא לקשור הוכח מן הכתוב
בין הטקסט. הקשר הזה ובין הרעיון 

  מוכיח הבנה.
חינים להשוואה ולמצוא תב קבועעליכם ל

את נקודות הדמיון ואת נקודות השוני בין 
גורמים. לאחר שמצאתם אותן, עליכם  כמה

מההשוואה שערכתם (אפשר  להסיק מסקנה
  להיעזר בטבלה.)

  מקור     מקור     שונה/דומה                                    
  התבחין       א'        ב'                  

  
  

  כשיש כמה מקורות,  השווה:
את המטרה היא להציג את הדומה או 

  השונה ביניהם.

זהו את הרעיונות המרכזיים (או את 
חלקיהם) בכל פסקה, וכתבו אותם בתבנית 

  הסיכום.

: בדרך כלל מסכמים מתוך מאמר סכם
  עמדה.

שציינתם את התבחינים העיקריים של  יאחר
ינים, פי התבח הערך, מיינו את הטקסט על

את כל המשפטים בפסקה אחת ורכזו 
  .השייכים לתבחין

בדרך כלל מתמצתים מתוך ערך  תמצת:
  ספר לימוד.מקלופדי או יאנצ

  תואמת את הנדרש בשאלה.ה חייבת להיות תשובה
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        קראו את המאמר שלפניכם,קראו את המאמר שלפניכם,קראו את המאמר שלפניכם,קראו את המאמר שלפניכם,

        התייחסו למילים המסומנות וענו על השאלותהתייחסו למילים המסומנות וענו על השאלותהתייחסו למילים המסומנות וענו על השאלותהתייחסו למילים המסומנות וענו על השאלות

  שובם של סיסי החומות לכותל המערבישובם של סיסי החומות לכותל המערבי

  

א ָיְדעּו ...ֵעת ֹּבָאָנה,  ...ָׁשְמרּו  ...ְוֹתר ְוִסיס ...ַּגם ֲחִסיָדה  ספר ירמיהו נאמר: "כבר ב
לציפור אשר יודעת  ההסיסים כדוגמ ירמיהו הביא את ).ח ז ירמיהוִמְׁשַּפט ה'" ( ....

  . , שלא כמו עם ישראלבאופן טבעי לשוב לאותו מקום באותו הזמן ממש

העתיקה  מושבת הקינוןש – הקטנות והמופלאות, סיסי החומות הציפורים הנודדות,
די שנה וזרות מח – המתועדת בעולם נמצאת בין אבני הכותל המערבי ןביותר שלה

  לכותל המערבי, במטרה לקנן ולהתרבות.  ותומגיע ,בדיוק מופתי לאזורנו

וחצי עד   כשלושה חודשיםבה ונשארים  בחודש אדרהסיסים מופיעים בישראל 
בעצים, אלא  . בניגוד לציפורים אחרות הסיסים אינם מקנניםהקיץתחילת ל

  מבנים ישנים.של חריצים של חומות ובנקיקים ובבחרכים, 

. למרות הדמיון לסנונית היא ציפור ממין שונה. היא ציפור מיוחדת במינה הסיס
ידוע על סיסי חומות שהגיעו אף  :לגיל מופלגיחסית לציפור בגודלה, היא מגיעה 

סיס החומות מסתגל לתנאי מזג  לגיל מבוגר ביותר.זה נחשב גיל  .עשרים ואחתלגיל 
היא  הסתגלות סיס החומות לתעופה .אוויר קשים על ידי כניסה למצב דמוי תרדמת

אחד ממאפייניו הייחודיים. הסיס מבלה כמעט את כל חייו באוויר. הוא נוחת רק 
סיס החומות ניזון מחרקים מעופפים. הוא  .לצורך הטלת ביצים וטיפול בצאצאים

אוכל תוך כדי תעופה ואף שותה בטיסה, מנקה את נוצותיו, משחק, אוסף חומרים 
בו קיננו שחוזרים אל אותו הקן   יסיםישן, בדרך כלל, תוך כדי תעופה. הס גםלקן ו

  בשנה הקודמת. 

רבים מנסים לחקור מדוע בוחרות ציפורים אלה דווקא את הכותל המערבי כמקום 
אנכי וגבוה יחסית, וקיימת בו התקהלות של אנשים,  ,מבנה ישן ואקינונן. הכותל ה

אדם, מה חוששיםמה שמביא עמו זרם של אוויר חם העולה למעלה. הסיסים אינם 
  מקום אופטימלי לקינון ולגידול צאצאיהם.הוא הכותל  , בעבור הציפורים,על כן

מדי שנה  ותמקיימעיריית ירושלים, עמותת "ידידי הסיסים" והחברה להגנת הטבע 
נציגים רבנים, הכותל, בהשתתפות   אירוע מיוחד לציון חזרתם של הסיסים אל

בו עמד ירמיהו ש, ממש במקום ההתכנסות בכותל מעירית ירושלים וחוקרי טבע.
  .א אירוע פלאי ומרגשיהנביא ודיבר על הסיסים ועל נבואות החורבן והגאולה שלו, ה

  
  
  

  תזכורת סימני מקרא:
  מילה לא מוכרת______________מאזכר ===== מילות קישור 

  

1 

5 

10 

15 

20 

25 
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  משימות  – שובם של סיסי החומות לכותל
  

        ות בהתאם.ות בהתאם.ות בהתאם.ות בהתאם.סמנו קו מתחת למילות ההוראה, וענו על השאלסמנו קו מתחת למילות ההוראה, וענו על השאלסמנו קו מתחת למילות ההוראה, וענו על השאלסמנו קו מתחת למילות ההוראה, וענו על השאל

  

לקשר בין נבואותיו של הנביא ירמיהו  אפשר כיצד כתבוו 23-26קראו שורות  .1

   המרגש. לאירוע

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  .תל המערבילקנן בכו יםמעדיפסיסי החומות  כיהוכיחו מן הקטע   .   2

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

אירוע מרגש במיוחד? יאמדוע לדעתכם חזרת הסיסים לכותל ה  .   3

  _____________________________________________________  

  

  כיצד ביטוי זה מתקשר לסיפור?. 11בשורה  "גיל מופלג"וי הסבירו את הביט  .   4

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  בתעופה: שלאסיסי החומות  יםותן עושאש שתי פעולות ציינו  .   5

         __________________________________________________  

    .הוכיחו מהטקסט כי סיס החומות מבלה את רוב חייו באוויר  .   6

         __________________________________________________  

  

  י בין סיסי החומות לציפורים אחרותציינו שלוש דוגמות לשונ     . 7

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

  סיסים דוגמה לעם ישראל.שמשו ההנביא פי -עלהסבירו מדוע  .8

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  
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  דף זה אסור צילום

  ?כיצד נשפר את הבנת הנקרא

זהו נתון . סברנו שחשבנו שלא ניתן לשפר את הבנת הנקרא של הלומדבעבר 

לא כך הדבר. אימון במיומנויות הקשורות לתחום יכול כי  דועמולד. היום י

  לשפר במידה רבה את הבנת הנקרא. 

  ".דיאלוג עם טקסטנקראת "בהמשך אותה נכיר שד ומיומנות חשובה מא

   שיח.- דו יאמשמעות המילה דיאלוג ה

  לשחרר חסמי קריאה.  יאמטרת הדיאלוג עם הטקסט ה

  

בקריאת טקסט יכולים להתגלות חסמים כמו מילים או ביטויים שאינם 

מוכרים, מאזכרים שאיננו יודעים לאן לשייך אותם או תוספות שאיננו יודעים 

להשתמש בהם לטובת הבנתנו כמו סימני פיסוק או מילות קישור. גם אמצעים 

  ים להקשות על הבנת הטקסט.ספרותיים יכול

בשנים קודמות למדנו להשתמש בסימנים קבועים על מנת לזהות את חסמי 

  הקריאה:

  תחת למילה ______.מקו אחד  –מילה לא מוכרת 

  .               ת למילה חתמשני קווים  - מאזכר 

  תחת לסימן ~. מקו גלי  –סימן פיסוק 

    המילה מוקפת בעיגול –מילת קישור 

  מצד ימין למעלה כוכבית *. –ים ספרותיים אמצע

  

  " פירושו:דיאלוג עם טקסטלערוך "

  

  א. להבין מילים לא מוכרות

  ב. לזהות למי הכוונה במקום המאזכרים

  ג. להבין את תפקיד סימני הפיסוק

  ד. להבין את תפקיד מילות הקישור

 ואת תפקידו ספרותיהה. להבין את פירוש האמצעי 
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  כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצליח"    © 

  צילום דף זה אסור

  ן, מילה או מס' מילים החוסמים אותנו מלהבין את הנקראסימ –חסמי קריאה 

מילים לא 
 מוכרות 

  מאזכרים
 

  סימני פיסוק מילות קישור
 

  רטוריים אמצעים
 *אמנותיים  

  
  קו תחתי _______

  
  קווים תחתיים ==== 2

  
  הקף בעיגול          

  
  ~קו מפותל  

  

  . קריאה1
  קדימה – אחורה    
  
  . משפחות מילים2
  
  תור שורש. אי3
  
  . חיפוש אחר4

  מילה נרדפת    
  
  . ניסיון להבין5

  את הטקסט     
  ללא המילה    
  
  
  
  
  
  
 

  כינויי גוף
  הוא, היא, הם, הן...

  כינויי יחס
  אותו, אותה, אותם, אותן...

ן, לו, לה, להם, הם, בהבו, בה, ב
  הן...ל

  כינוי רומז
, זה, זו, אלו, אלה, אצלו, אצלה

  הללו
  כינויי שייכות

  מבחן שלהה –בחנה ִמ 
  בקשה שלהםה –בקשתם 

  ביטוי מכליל
"השולחן ערוך" ו "ששה סדרי 

  ספרי קודש אלה... –משנה" 
  מאזכר נרדף

בהנאה  בחצר הזאטוטיםשיחקו 
  .הפעוטות. הגננת ראתה את מרובה

כדי לאתר מאזכר יש צורך לחפש 
אחר הנושא שהוזכר קודם לכן 

 ומתייחס למאזכר.

  ,...גם, ו – תוספת
  נוסף על כך, יתר על כן

, כך, בהמשך-בהתחלה, אחר – זמן
לאחרונה, כש..., עם , לפני, בזמן ש...

  כה...רדת החשֵ 
  , אך, אולםאבל – ניגוד
הואיל ו..., משום , כיוון ש..מ – סיבה

  , היות ש..., כיש...
  , בעקבות זאתלכן, לפיכך – תוצאה
  כדי, למען – תכלית
  כלומר, דהיינו – הסבר

בהשוואה ל..., בדומה ל...,  – השוואה
  , כמו, כשם ש...בניגוד ל...

 .ש.. למרות, אף על פיחרף,  – ויתור

  בסוף משפט. נקודה (.)
  :רכאות (")ימ
  (דיבור ישיר) ציטוט -
  שם/כינוי,  -
  ,היפוך משמעות -
  מטפורה,  -
  מושג (" ") -
מטבע לשון "בור  -

  סוד"
  סימן קריאה (!)
  סימן שאלה (?)

  )פסיק (,
  פירוט –נקודתיים (:) 

  הסבר –סוגריים () 
  ), -מקף מחבר (

  )–מפריד ( קו
  
  
  
  
 

  דימוי

  האנשה

  חזרה על מילים

  מטפורה

  אירוניה

  גוזמה

  שאלה רטורית
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  צילום דף זה אסור

  מוכרת מילהממילה לא מוכרת ל

  קו אחד מתחת למילה ____ :הסימון בטקסט

  

   .פוגשים במילים לא מוכרותאנו בקריאת טקסט 

 לשחרור ותמיומנויות בהבנת הנקרא, המשמש –נו מספר דרכים לפני

  מילה לא מוכרת. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 את יש לקרוא
 קודםהמשפט ה

ואת , למילה
משפט ה
. אם יהאחרש

זה לא מספיק, 
יש לקרוא שני 

פטים לפני מש
, הואחריהמילה 

 וכך הלאה.

ת אפשר לבנו

כמה מילים 

מאותו שורש, 

אחת מהם 

בוודאי ידועה 

  לתלמיד. 

באמצעות  

מילים בעלות 

אותו שורש 

אפשר להגיע 

לפירוש המילה 

  הלא מוכרת.

יש לאתר את 

שלוש - שתיים

האותיות 

ם אפשר לפעמי
להסתדר בלי 

פירוש המילה 
כי המשפט/ 

רעיון מובן גם 
בלעדיו. יהיו 

 תלמידים
שיצטרכו בכל 

 ,זאת פירוש
ועליהם לכתוב 

מילה נרדפת או 
 משמעות דומה.

האם ניתן 
להבין את 

ל פי המילה ע
 הקשר?

לא אנו אולי 
 זקוקים

 פירוש שלה?ל

שורש 

ומשפחות 

  מילים

ששון ושמחה, 
  גילה ודיצה,

בור ועם הארץ, 
  גבוה וחסון,

  אץ רץ,  
  צנוע וענו,

 ,נעים הליכות
  ,ובעל דרך ארץ

  שקט ורגוע

מילה נרדפת 
צמודה למילה 

 הלא מוכרת
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  צילום דף זה אסור

  'מילה לא מוכרת'תרגול בנושא 
  

לה לה לה לה     םםםםהעתיקו ליד כל מילה את הפירוש המתאיהעתיקו ליד כל מילה את הפירוש המתאיהעתיקו ליד כל מילה את הפירוש המתאיהעתיקו ליד כל מילה את הפירוש המתאי    ....לפניכם קבוצת מיליםלפניכם קבוצת מיליםלפניכם קבוצת מיליםלפניכם קבוצת מילים

        ממחסן המילים הנמצא בתחתית הדף:ממחסן המילים הנמצא בתחתית הדף:ממחסן המילים הנמצא בתחתית הדף:ממחסן המילים הנמצא בתחתית הדף:

 ___________________    - אחווה .1

 ___________________         - ל טֶ נֶ  .2

 ___________________       -נותר   .3

 ___________________-   התמוטט .4

  ___________________      - זוטר   .5

 ___________________ - רבגוניות  .6

  _______________ -  אבד עליו הכלח .7

 _______________              -חירות  .8

 _______________                 - נכס .9

 ________________ - להוציא לפועל  .10

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  היעזרו במשפטים שבעמוד הבא. 

  קרס, נפל,  

  התיישן, אין בו שימוש,

  אהבת אחים, ידידות נאמנה,

  רכוש, קניין,   

  כובד, מעמסה, עומס,  

  לבצע, להגשים, לממש,  

  חוסר אחידות, ריבוי של פריטים, 

  במעמד נמוך יחסית, קטן, 

  נשאר, חופש 
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  צילום דף זה אסור

        היעזרו במשפטים הבאים כדי לקבל את פירוש המילה המסומנת.היעזרו במשפטים הבאים כדי לקבל את פירוש המילה המסומנת.היעזרו במשפטים הבאים כדי לקבל את פירוש המילה המסומנת.היעזרו במשפטים הבאים כדי לקבל את פירוש המילה המסומנת.

  .בין כל עם ישראל, ואחווהאני מאחלת לנו שתהא זו שנת שלום   .1

  .מזכירהרב על ה נטלהטיפול בבעיות כה רבות מהווה   .2

  .שלםאחד ין יבנ נותרלא העיר רעידת האדמה הקשה שפקדה את  לאחר  .3

  ונהרס. התמוטטהבניין   .4

  לפנות לפקיד בכיר יותר. ועל כן עלינו ,לא יכול  לעזור לנו זוטרההפקיד   .5

  הצבעים שבו. רבגוניותבשל  מרהיבהשוק   .6

  .אבד עליה הכלח –התכנית אינה רלוונטית   .7

  .ותריחחג הפסח נקרא גם חג ה  .8

  ירש מאביו. ןאותשרבים, בעיקר קרקעות  נכסים –לאדם זה   .9

      

  במילים  בקו תחתיקראו את הקטע הבא והחליפו את המילים המסומנות    

  . העתיקו למחברת – אחרות אשר נמצאות במחסן המילים מתחת לקטע    

קראו שנית את הטקסט ובדקו אם הקטע ברור וקריא לאחר קראו שנית את הטקסט ובדקו אם הקטע ברור וקריא לאחר קראו שנית את הטקסט ובדקו אם הקטע ברור וקריא לאחר קראו שנית את הטקסט ובדקו אם הקטע ברור וקריא לאחר      

            החלפת המילים.החלפת המילים.החלפת המילים.החלפת המילים.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

לכל. באחד הבקרים  הוא מסוגל כךעצמי. הוא חושב שבשל יוסף הוא ילד מוכשר ובעל  ביטחון 

בחוץ, אך יוסף לא הסכים,  הוא היה  שרבהציעה לו אחותו לצאת עם כובע לראשו כי שרר 

  את תיקו ויצא מביתו.  נטלבדעתו לצאת ללא כובע,   נחוש

 להרים רכןמידו. כאשר  נשמטיוסף בראשו, תיקו   חש, לוהטלאחר שהיה ממושכת ברחוב ה

דווקא , ויצאתי נבוןברגלו. חזר יוסף לביתו ואמר לאחותו: "חשבתי שאני  נחבלאת התיק נפל ו

  ללא הכובע. צר לי שלא הקשבתי לך".

  

  עקש,התכופף,  חם, לקח, בכוונה, 
 הרגיש, חכם, חמסין נפל, נפצע, 
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  צילום דף זה אסור

  שציאת שורמ
  

  תבנית.מרוב המילים (פעלים, שמות ושמות תואר) בעברית בנויות משורש ו

. מכיל שלושה עיצורים, ולעתים הוא מכיל ארבעה עיצוריםברוב המילים השורש 

  ."גזרת השלמים"הם שייכים ל ,השורש נשמעים ונכתבים יכל עיצוראשר כ

  דוגמות:

  :מפגש, אפגש פגשתי, נפגשנו, פגישה,  א.

  ש- ג-פהן  בכל המיליםהאותיות החוזרות   

  :מכתב, כתבתן , תכתבו, מכתביה, כתיבה  ב.

  .ב-ת- כהן כאן האותיות החוזרות   

  

  תהליך איתור השורש

. לשם כך יש הנערה""סיפורה של נמצא את השורש של המילה "סיפורה" בביטוי 

 –וכדומה ר ּפָ ְס ר, ִמ ּפֹ ְס ה, אֶ יָר פִ י, ְס ִּת ְר ּפַ ִס  – מילים נוספות ּהָר ּוּפנות מהמילה ִס לב

 , לפיכך ר-פ-סזה האותיות החוזרות הן במקרה  ולבדוק אילו אותיות חוזרות.

  .ר- פ-ס השורש הוא

  

  יש לבנות מילים נוספות כמו: רזֵ ְח מַ לְ כדי לדעת מהו שורש המילה 

  .וכדומה  ְמֻמְחָזר      חזורִמ 

  .ר-ז- ח-מ הוא השורשלפיכך , ר-ז-ח-מהאותיות החוזרות הן 

 ,אותיות שורש ולא שלושארבע בהם השורש הוא מרובע כלומר בעל ש(יש מקרים 

  כמקובל)

  

  השורש עוזר לנו להבין את פירוש המילה.

  ."פסולת עיקשת"בביטוי  תֶׁש ֶּק עִ כעת מצאו את השורש של המילה 

  .ִעֶּקֶׁשתהקשורות למילה  מילים נוספותרשמו 

  _____________ ?השורש של המילה "עיקשת" מהו
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  צילום דף זה אסור

  דוגמות נוספות

  בדקתי, נבדקנו, מבדק, בדיקה, אבדק.  א.

  ק- ד-האותיות החוזרות הן ב  

  אמסור, מסירה, מסרתן, תמסרו, מסריו, מסר.  ב.

  ר- ס-האותיות החוזרות הן מ  

  –תהליך איתור השורש 

   אבודההשורש של המילה נמצא את 

  אבד נזכיר מילים נוספות: אבידה, איבוד, איבדתי, א

   ד.- ב-א ןחוזרות במקרה שלנו ההאותיות ה

   לפרסםכדי לדעת מהו שורש המילה 

  יש לבנות מילים נוספות כמו: פרסום, פרסומת, מפרסם, פרסמה. 

  ם.-ס-ר-השורש הוא פ

  .לקרצףנסו למצוא את השורש במילה 

  ________________________השורש____________דוגמות נוספות

  ין את פירוש המילה.השורש עוזר לנו להב

  .הרוח נושבתבביטוי  נושבתכעת מצאו את השורש של המילה 

  ________________________השורש______________נוספות: דוגמות 

        מצאו את השורש של המילים הבאות:מצאו את השורש של המילים הבאות:מצאו את השורש של המילים הבאות:מצאו את השורש של המילים הבאות:

  שלוש מילים דומות לפני שתציינו את אותיות השורש. חשבו על 

  רש _______השו   חבל! כמה ,יםנושא ל פילא ערוכה ע המקראה –ִמְקראה   .1

  _______ השורש             שתפר.מממוריו ולכן  עידודהתלמיד מקבל  –עידוד   .2

  השורש_______             של ר' יצחק שבעתיים פליאתועתה גדלה  –פליאתו   .3

  השורש_______            המקום מחייבת התנהגות הולמת. קדושת –ְקדּוָׁשה   .4

  השורש_______        עם אחי הקטן. השתעשעלמאוד אני אוהב  –משתעשע   .5

  השורש_______     וקדם לבתיהם.מ משתחרריםהתלמידים  –משתחררים   .6

  השורש_______                                      בבהירות. מנוסחהמסמך  –מנוסח   .7

  השורש_______    של יוסף.   שקדנותוסיפורים רבים נפוצו על  –.      שקדנותו 8

  השורש_______    רב.   כה הרהר הרב זמן  במה תמהוהתלמידים  –תמהו      . 9

  השורש_______  מצוות עשה מן התורה.    אהקן הי שילוחמצוות  –.    שילוח 10
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  את מי הם מזכירים?? –אזכרים מ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

טקסטים ברמות גבוהות נושא המאזכרים נראה לכאורה פשוט אולם כשנחשפים ל

  מסתבר שיש לנושא זה תפקיד מרכזי בהבנת הנקרא.

ככל  .קל לזהות למי הם מתכוונים .המאזכרים הפשוטים הם הקרובים לנושא

 יותר. כך הפעולה נעשית מורכבת ,לו הוא רומזששהמאזכר מתרחק מהנושא 

טה המשימה פשו –נקבה לשון זכר והשני בלשון אחד בהכשבטקסט שני נושאים 

יש לשים לב לנאמר  ,נקבה)לשון זכר (או בלשון אבל כששני הנושאים הם ב ,יילמד

כשמדובר בשלושה נושאים זכריים (או  ,על כל מאזכר כדי לזהות למי הכוונה

  נקביים) העניין מסתבך.

   מאזכרים. שימו לב למי מתכוון כל מאזכר. בלפניכם טקסט רווי 

  למי הכוונה. יורשמו מעלים ויסמנו את המאזכר בשני קווים תחת

  

כל תלמידי הכתה יודעים כי אהרן תלמיד מצטיין. הוא מבין היטב את החומר 

הנלמד בכתה ואוהב לעזור לכל חבר. לקראת המבחן בגמרא הוא ניגש לישראל 

ולתרגל את הדף תו, ד אואמר לו כי הוא מוכן ללמושנעדר השבוע מן הלימודים 

כי בשבת האחרונה הוא למד עם אביו את הדף  ולחברהודה לו ואמר ישראל הנלמד. 

 , אך ישמח לקבל מאהרן את מחברתו על מנת להשלים את הסיכומים.הזה

וסיפר על כך למנהל בית הספר ידיעותיו של ישראל ד מומאהרב התפעל , למחרת

  נתן להם שי. אףהכתה ותלמידי פני ב את שני החבריםששיבח 

. כינויי 1
 גוף

. כינויי 2
 יחס

. כינויי 3
 רומז

. כינויי 4
 שייכות

  היא, היא
 הם, הן...

  אותי, אותה,
  אותם, אותן,
  בו, בה, בם,

  לו, לה, להם,
 להן...

  זה, זו
  אלו, אלה

 אצלו, אצלה...

  , שלהםשלו, שלה
  בקשתם = בקשה

 שלהם...
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   זמנים וגופים

  
  

  עה זמנים: עבר, הווה, עתיד וציווי.אנו משתמשים בארב
  .לזהות את הזמן לפי סימנים אפשר

  
  בצורת "הוא" אין סיומת. .ּוXן, ם, ֶּת , ֶּת ה, נּו,   ָ, ְּת י, ָּת סיומת ִּת    – עברא. 
     – יחיד, יחידה, רבים, רבות. בשני הבניינים הראשונים :ארבע הטיות   – הווהב. 

שאר הבניינים שם מתווספת לשורש האות הטיות שונות מה ,לעַ פְ ונִ  ָּפַעל
  מ"ם.

  יחידה –אני, את, היא        יחיד –אני, אתה, הוא    
  רבות –אנחנו, אתן, הן      רבים –אנחנו, אתם, הם   

  תרוֹ ְמ ֹוים, ׁשִר ְמ ֹות, ׁשֶר מֶ ֹור, ׁשמֵ ֹוׁש    (קל) עלפָ        

      ת רוֹ מָ ְׁש נִ ים, ִר מָ ְׁש נִ ת, ֶר מֶ ְׁש נִ ר, מָ ְׁש נִ      לעַ פְ נִ        

   רּפֵ סַ ְמ     לעֵ פִ        

   רּפָ סֻ ְמ     לעֵ פֻ        

  ְכִּתיבמַ    ילעִ פְ ִה       

  ְכָּתבמֻ     לעַ פְ הֻ       

  ְתַּכֵתבִמ     לעֵ ּפַ ְת ִה       

אלה נקראות אותיות  .א/י/ת/ןאותיות האחת מהמילה חייבת להתחיל ב – עתיד  ג.

  .תותחילי

  .  א'זכרו    "אני" ב"עתיד":   י.ִש ּבְ לַ ְת  ש, ִּת ּבֵ לַ ְת  ש, נִ לּבֵ ְת  ש, יִ לּבְת  ש,   ּתא תלּב  

  ספראודיע, אשמור, א                  ַיְלִּביש     ְיַסֵּפר      ֲאַסֵּפר  ַאְלִּביש  

  אתה, את, אתם, אתן.  רק ארבע הטיות: – ציווי  ד.

      ה.נָ ְר מֹ , ְׁש רּוְמ י, ִׁש ִר ְמ ר, ִׁש מֹ ְׁש   

   

    

  רבים  יחיד  גוף
  

  ראשון
  
  ניא

  
  מדבר, מדברת

  
  אנחנו

  
  מדברים

  
  שני

  
  האת, את

  
  נוכח, נוכחת

  
  ן, אתםאת

  
  נוכחים, נוכחות

  
  שלישי

  
  הוא, היא

  
  נסתר, נסתרת

  
  הן הם,

  
  נסתרים, נסתרות

  גופים

  זמנים
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  קריאה
         
  קריאה       

  קריאה

  הטקסט העיוני

  תת סוגות / סוגות

  

  

  

  

  

  קריאה + כתיבה    

  טקסט עיוני
  סוגות ותת סוגות

  ַמדִעי

  

ֵמידעי 
  (עובדות)

מידעי 
  "נקי"

מידעי + 
נימה 
  אישית

  טקסט עובדתי
  ללא עמדה

או נימה 
  אישית;

  
  

מתאים לערך 
  אנציקלופדי

  ספרי לימוד או

טקסט 
  לצורך

  הבעת עמדה
או נימה 
  אישית;
מסירת 

  פרטי מידע 
  
  

מתאים 
לירחונים  
בהם מביע 

הכותב דעתו 
על העובדות 

  שציין
  

  מגמתי (עמדות)

  טיעון

טקסט תגובה 
  לטענה
  דעה (הבעת

  בעד או נגד)
+ תימוכין + 

  סיום
  

העמדה קיימת 
  בטענה

ניתן להסכים 
עמה או לא 

  להסכים
  

א. טקסט 
  הדן בבעיה

(מציג 
נימוקים 

  בעד ונגד) +
הצגת דעה 

  אישית
  של הכותב
ב. העלאת 

עמדות 
לניתוח 

תופעה + 
עמדה 

עצמאית של 
  הכותב.

  

  עמדה
  (עימות)

  מפעיל

טקסט לצורך 
הפעלה משחקים 

ומכשירים, לאיתור 
  מקומות ועוד;

  בעל תבנית ייחודית 
  

מתכונים להכנת 
עוגות ותבשילים, 

  הוראות משחק
הוראות הפעלה 

  למכשירים
  כללי התנהגות 

  כללי זהירות וכו'
  
  

  קריאה

טקסטים 
לצורכי 

מחקר בעלי 
תבנית 
כתיבה 

  ייחודית
  
  

הסוגה 
  מופיעה 

  במחקרים

טקסטים 
לצורכי 

מחקר בעלי 
תבנית 
כתיבה 
  ייחודית

  
  

הסוגה 
  מופיעה 

  במחקרים
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  טרום קריאה

  ז ושאילת שאלות"כותרת, ת

  צעי לשיפור הבנת הנקראכאמ

את הכותרת אנו בוחנים לפני קריאת הטקסט. . לכל יצירה ספרותית יש כותרת

מוסרת את היא הכותרת היא חלק מהיצירה, בבחינת "חלון הראווה" לטקסט. 

מעוררת עניין וסקרנות אצל הקורא ו  עיקר המידע של הטקסט ולעתים רומזת עליו

  לגבי המשך הטקסט.

  :מספר סוגים של כותרות אנו מבחינים בין

  מוסרת מידע לגבי תוכן הטקסט. –"שקופה" או "מרמזת"   . 1

  הרבי והגנב, סודו של החלבן היכן ישבות הרב?הממון שחזר לבעליו, : הלדוגמ    

  .חידתית, מעוררת מגוון ציפיות לגבי תוכן הטקסט –"עמומה"    . 2

  ויאיר, שורת הדיןשאלת רב, החומה, אליהו : הלדוגמ   

 .יכולה לרמז על דמות מסוימת בטקסט, מקום או מאורעגם כותרת   . 3

   רוש ספרדירבי עקיבא, ירושלים של זהב, גלדוגמה:    

 .מטרתה לעורר את סקרנותו של הקורא –כותרת ממולחת, מפולפלת   . 4

  "!לך לנוח" ,?מדוע צעק הרבלמות מדאגה, היכן ההגיון? : הלדוגמ

את דעתו של הכותב או מרמזת  תרת אשר מציגהכו –כותרת נוקטת עמדה   . 5

  יתגם התלמידים רוצים מגרש, חשיבות הכנת שיעורי הבלדוגמה:  עליה.

) יש ת"ז כלומר: מי כתב היכן ומתי פורסם. ת"ז עיוני בדרך כלללכל טקסט ( – ת"ז

יכולה לעזור לקורא אם הוא מעורה בענייני היום, מדפדף בעיתונים או בירחונים. 

א מגלה על פי הירחון שהנושא יהיה איכות הסביבה, הדבר מקדם את אם הקור

  השערותיו על תוכן הטקסט וכך גם לגבי הכותב. 

  

  שאילת שאלות

  זו מיומנות שכדאי להשתמש בעיקר בטקסטים עיוניים.

: קוראים את השאלה ומשמיטים את מילות השאלה וההוראה. הופכים את השיטה

 ?ם לתוכן. לדוגמה: מתי חולפות הציפורים בארצנוההיגד למשפט חיווי ומתייחסי

  המידע שעולה מהשאלה הוא שציפורים חולפות בארצנו. 
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  סימן 
 שאלה

  סימנים אומרים המון!

  סימני פיסוק

  רכאותימ                             קו מפריד 
      –                                            "     "  

  
     
  ציטוט*                       * במקום מילה שהושמטה   
  * שם                            * להסביר   

  * סלנג                        בין רעיונות ניגוד ין* לצי  
  * מטפורה    סוגריים            פסיק        * בין שני מקומות     

                         ,                                (    )  
           

    * הסבר                                  נקודה
  ין כל חלקיב*                     .     

  הפירוט                       
  סימן קריאה    * בין שני חלקי                       

  !               משפט                   ;סוף משפטב*  
                             נקודתיים          

               :  
                      
  * לפני ציטוט    ?               החלטיות יןציל*                      

                                                                  * לציין התפעלות, תדהמה                                                        
                        * לפני פירוט      

  * לפני דיבור ישיר      
                                           

                 

 *להציג שאלה
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  סימני פיסוק

  בהבנת הנקרא. לסימני פיסוק תפקיד חשוב
לפניכם סיפור קצר, זהו את סימני הפיסוק ושימו לב לתפקידים שלהם 

  לאחר קריאת הסיפור כתבו כותרת מתאימה.כפי שהם רשומים בהמשך. 
  

_____________________________________________________  
   .ישראל אבוחצירא זצ"ל, ה"באבא סאלי" בייהודי הגיע אל ביתו של הצדיק ר  1

  הוא איבד בפתאומיות את יכולת השמיעה באחת  :צרה גדולה התרגשה עליו  2

  הוא אושפז בבית החולים, שם קיבל תרופות חזקות ביותר ואחר כך מאוזניו.   3

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

ביתו. שמע היהודי על רום מדרגתו של הצדיק וביקש להתברך מפיו נשלח ל

סו הצדיק אל חדרו שמע ברוב קשב את סיפורו ושאלו: "איך קרה הקדוש. הכני

הדבר?" סיפר לו היהודי: "נשאתי את בתי הקטנה על זרועותיי ובידה היה מוט 

חד. אינני יודע איך חדר המוט הזה אל אזניי, אך הרגשתי באותו רגע כאבים 

שלום  חזקים מאוד ומאז אינני שומע באוזן זו". השיב לו הצדיק ושאלו: "ומה

הילדה? מדוע עשתה זאת? ובכלל, איך קרה שלא שמת לב ולא נזהרת?" הוסיף 

ה"באבא סאלי" ואמר: "עליך להשליך את התרופות! מעתה אין לך צורך בהן, 

גש הנה ואברך אותך". הניח הצדיק את ידיו על ראשו של היהודי ובירכו בחום, 

חסדיו עוד היום  ואחר אמר לו: "הקדוש ברוך הוא ברחמיו ישלח לך ברוב

רפואה שלמה. ראה תראה שעוד היום תבריא ותשמע באזנך החולה. אולם 

אבקש ממך דבר אחד: מהיום תקבל עליך להקפיד על חינוכם של ילדיך, ותגדל 

  אותם לתורה וליראת שמים".

היהודי קיבל את הדברים והבטיח לצדיק גם לקיימם. דברי הצדיק קמו 

מקודם. את הבטחתו לא שכח והעביר את ילדיו והיהודי החל לשמוע באוזנו כ

  למוסדות חינוך תורניים על מנת שיספגו תורה ויראת שמים.
  

  תפקידי הפיסוק בטקסט:
  הנקודות בטקסט מסמנות סוף משפט.  –נקודה (.)   .1

  18,17,16,15,13,11,8,7,5,4,1ראה שורות:   
  ור ישירדיב ,ציטוט, פירוט והסבר: נקודתיים (:) מסומנות לפני  .2

  דיבור ישירמסומנות הנקודתיים לפני  – 5,8,10,12בשורות            
   לפני ההסברהן מסומנות  – 12בשורה     

  פסיק (,) מסמנים:  .3
  * בין כל חלקי הפירוט.  
  * בין שני חלקי משפט.  

  מירכאות (") .     4
  לציין שם או כינוי – 1שורה          
    בור ישירלציין די 8-5שורות          

  10שורה  .מציין הוראה, פקודה –סימן קריאה (!)   .    5
  כתבו כותרת מתאימה לסיפור.
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  רכאותיהמ

  . לשון סגי נהור4  . שימוש בסלנג3  . ציטוט2  . שם, כינוי1

 (= היפוך משמעות)

. מטפורה או 5 

 האנשה

 

                    

  

אנו לומדים חינוך 

לשוני בעזרת הספר 

  ליח""לומדים להצ

  : דוגמות נוספות

  " הואהחפץ חיים"

 ביכינויו של ר

  ישראל מאיר הכהן

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________ 

   

דוד אמר לי: "למה לא 

  הגעת אתמול?"

  

  :דוגמות נוספות

  "מצווה גדולה להיות

   אמרבשמחה תמיד" 

  רבי נחמן מברסלב.

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________  

   

היה ממש "כיף" 

  בטיול

  

  :דוגמות נוספות

  האולם היה "מפוצץ"

  באנשים. 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

   

הצייד הזה ממש 

  "אוהב" חיות.

  

  :דוגמות נוספות

  .הוא "חכם גדול"

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

   

  הים "החליף פנים"

"נחש פתלתל" של 

  מכוניות

  :דוגמות נוספות

  ין "צמח" לגובהיהבנ

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 
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        לפניכם שלושה קטעים שבהם משובצים ביטויים עם מירכאות לפניכם שלושה קטעים שבהם משובצים ביטויים עם מירכאות לפניכם שלושה קטעים שבהם משובצים ביטויים עם מירכאות לפניכם שלושה קטעים שבהם משובצים ביטויים עם מירכאות 

  על פי תפקידיהםעל פי תפקידיהםעל פי תפקידיהםעל פי תפקידיהם    31313131מיינו והעתיקו לטבלה שבעמוד מיינו והעתיקו לטבלה שבעמוד מיינו והעתיקו לטבלה שבעמוד מיינו והעתיקו לטבלה שבעמוד 

  

  קטע א'

" שאלתי מדוע את שמחה היום?" .מתמיד מאושרתהיא נראתה  רחל,כשפגשתי את 

  אותה. "למה את שואלת?" היא ענתה בשאלה תוך כדי הליכה. 

  את האור שעל פנייך ואת החיוך שעל שפתייך עוד מרחוק", עניתי. ראיתי "

"המורה בחרה בי לתפקיד הראשי בהצגת השנה של בית הספר ואני מתרגשת 

  מאוד".

  

  קטע ב'

רק לידיעותיו הרבות בתחומי לא התכוונו  ,הכנרא ,. הםכתה" קוראים לו ב"הגאון

הטבע והגאוגרפיה. יעקב הוא תלמיד מצטיין, אשר מגיל צעיר משקיע את רוב יומו 

בלימוד תורה ובמקצועות קודש, ועתה זכה לייצג את בית ספרנו במבחני "דגל 

ירושלים" שנערכים בבנייני האומה בירושלים, בנוכחותם המכובדת של גדולי הדור  

  היגיו הרוחניים.ומנ

כיצד אנשים מחליטים איזה כינוי לתת 'תהיתי לעצמי.  'מה עומד מאחורי הכינוי?'

 חבריו לכתה צועקים: ,אבל בכל פעם שהוא עונה תשובה מדויקת ומהירה' לאדם?

   בור סוד שאינו מאבד טיפה".מר "ועם הזמן הבנתי שהם מתכוונים ל "!גאון"איזה 

  

  קטע ג'

 " היה ממש כיף!?" שאלה המורה בשיעור שפה. "ראש חודשאיך הייתה מסיבת "

?" שאלה תכיצד היית כותב ,לכתוב את התשובה כה. "אם היית צריתה מיריענ

 :והמורה הוסיפה ו,כיתה צחקבנות ה ."ף–י –כ " תה מירי,ענ ,המורה. "זה פשוט"

  .פה דבורה לשפה כתובה"שתקשיבי לשיעור. אנו עוסקים בהשוואה בין ש"רצוי 

  "אם כן, מסיבת ראש חודש הייתה מהנה מאוד", ענתה מירי.
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בכל מקום שבו מופיע קו תחתי יש להציב בכל מקום שבו מופיע קו תחתי יש להציב בכל מקום שבו מופיע קו תחתי יש להציב בכל מקום שבו מופיע קו תחתי יש להציב לפניכם קטע ללא פיסוק. לפניכם קטע ללא פיסוק. לפניכם קטע ללא פיסוק. לפניכם קטע ללא פיסוק. 

        סימן פיסוק מתאים. הקפידו על כללי הפיסוק.סימן פיסוק מתאים. הקפידו על כללי הפיסוק.סימן פיסוק מתאים. הקפידו על כללי הפיסוק.סימן פיסוק מתאים. הקפידו על כללי הפיסוק.

  הפקת אנרגיה חשמלית מן השמש 

  

הפקת חשמל  _שיטות כמה יש לכך_ הידעתם כי ניתן להפיק חשמל מאור השמש

שנראות כמו מראות של  __מראות המגדל מוקף בשדה __ת מגדל שמשבאמצעו

 _וקולטות את הקרינה שלה _המראות עוקבות אחרי מסלול השמש __שמש-דוד

המראות מחזירות אל ראש המגדל  _המעקב אחרי השמש נעשה באמצעות מחשב

ואנרגיה זאת גורמת לחימום גזים המסובבים את  _את האנרגיה של קרינת השמש

 תהפק _יוצר אנרגיה חשמלית אשר _רגנרטוסיבוב הטורבינה מניע  _טורבינהה

רינת השמש בעזרת קיימות תחנות כוח המרכזות את ק _חשמל באמצעות קיטור

גורמת להרתחת מים וליצירת  _אנרגית השמש הנקלטת _קולטים פרבוליים

סיבוב  _גורם לסיבוב הטורבינה _הקיטור _נוזל מסוים עוזר לתהליך זה _קיטור

הפקת חשמל באמצעות תא  _הטורבינה מניע גנרטור והוא יוצר אנרגיה חשמלית

 _כיצד _שמש לאנרגיה חשמליתשיטה זאת הופכים את אנרגית ה_בשמש תא סולרי

 _הצמודים זה לזה _אור השמש פוגע בתא המורכב משני חומרים מסוימים שונים

כאשר מחברים  _פגיעת אור השמש בתא גורמת לפליטה של אנרגיה חשמלית

היתרון בהפקת  _מקבלים זרם חשמלי ו_מוליכים חשמליים לשני החומרים האל

פה של חומרי דלק ולכן גם אין זיהום של חשמל מן השמש הוא שבתהליך זה אין שר

המראות וכן  החסרונות העיקריים הם הצורך בשטח גדול עבור שדה_הסביבה

יש מגבלות בשעות של זריחת על כך נוסף  ה_עלויות גבוהות של המראות ותחזוק

תאורה של תאי שמש _השמש ובעוצמתה המשתנה במשך היממה ובמשך השנה

- בשלטי דרכים ובמחשבוני במקומות מרוחקים_ תחנות אוטובוסתוכלו לראות ב

סודות  קדוש ברוך הואעוד פריצת דרך אשר מלמדת אותנו כיצד טמן ה_כיס

  _ _מה רבו מעשיך ה' _ _בבריאה ונתן בלב האדם תבונה לנצלם לתועלתו ולרווחתו
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  מילות קישור

הפסקות שלפניכם, הקיפו את המילים המופיעות בקטע ב' הפסקות שלפניכם, הקיפו את המילים המופיעות בקטע ב' הפסקות שלפניכם, הקיפו את המילים המופיעות בקטע ב' הפסקות שלפניכם, הקיפו את המילים המופיעות בקטע ב' קראו את קראו את קראו את קראו את 

        בקטע א'.בקטע א'.בקטע א'.בקטע א'.מופיעות מופיעות מופיעות מופיעות ינן ינן ינן ינן אאאאאשר אשר אשר אשר 

  

  פסקה א'

בטבע הם אפורים או שחורים בדרך כלל. עורב לבן הוא יוצא דופן. ש העורבים

בדי עוו ראלעתים רואים עורבים לבנים בלהקה של עורבים אפורים. בזמן האחרון 

כי  ,שדה באכזיב שני עורבים לבנים בלהקה של עורבים אפורים. מניחים-ספר בית

שהוא המעניק  ,בים הלבנים חסר פיגמנט הצבענים. לעורם לבקהעורבים הלבנים ה

את הצבע לעור. בין העורבים שוררת מערכת יחסים יפה. הם מקבלים לחברתם את 

ציקים להם ואינם מ םניא שהם שונים מהם. הם פי- על- אף ,העורבים הלבנים

  מתגרים בהם, כפי שקורה במקרים רבים בלהקות אחרות של ציפורים.

  

  פסקה ב'

אפורים או שחורים בדרך כלל. אין ספק שהעורב הלבן הוא ע הם בטבש העורבים

יוצא דופן, אבל לעתים רואים עורבים לבנים בלהקה של עורבים אפורים. מניחים כי 

העורבים לבנים מפני שחסר להם פיגמנט  רמולכ, םהם לבקני לבניםהעורבים ה

ן ביכמו כן, לעור.  הצבע, זאת אומרת שפיגמנט הצבע הוא המעניק את הצבע

העורבים שוררת מערכת יחסים יפה. הם מקבלים לחברתם את העורבים הלבנים, 

אף שאלו שונים מהם. הם אינם מציקים להם ואינם מתגרים בהם, וזאת בניגוד 

  ים בלהקות אחרות של ציפורים.  רבם רילמה שקורה במק

  

  שסימנתם. ____________________. המילים אתהעתיקו 

  ם אלה נקראות _____________.מילי

  

או בין פסקות  משפטיםהן מילים שתפקידן  לחבר בין  מילות קישור
מסייעות לקורא  המטרה ליצור לכידות וקשר הגיוני בטקסט. מילים אלב

  .להתמצא בטקסט ולהבינו
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 לפניכם טבלה:
תנו לכל עמודה את הכותרת המתאימה, על פי המשמעות המשותפת תנו לכל עמודה את הכותרת המתאימה, על פי המשמעות המשותפת תנו לכל עמודה את הכותרת המתאימה, על פי המשמעות המשותפת תנו לכל עמודה את הכותרת המתאימה, על פי המשמעות המשותפת   א.

של המילים. (היעזרו בכותרות האלה: מילות תוספת, מילות סיבה, מילות של המילים. (היעזרו בכותרות האלה: מילות תוספת, מילות סיבה, מילות של המילים. (היעזרו בכותרות האלה: מילות תוספת, מילות סיבה, מילות של המילים. (היעזרו בכותרות האלה: מילות תוספת, מילות סיבה, מילות 

        ניגוד, מילות תוצאה ומילות זמן)ניגוד, מילות תוצאה ומילות זמן)ניגוד, מילות תוצאה ומילות זמן)ניגוד, מילות תוצאה ומילות זמן)

  

  מתאימות.מתאימות.מתאימות.מתאימות.מילות קישור מילות קישור מילות קישור מילות קישור בכל טור הוסיפו בכל טור הוסיפו בכל טור הוסיפו בכל טור הוסיפו   ב.

        כתבו קטע, ושלבו בו מילות קישור מהטבלה. (השתמשו בארבע מילות כתבו קטע, ושלבו בו מילות קישור מהטבלה. (השתמשו בארבע מילות כתבו קטע, ושלבו בו מילות קישור מהטבלה. (השתמשו בארבע מילות כתבו קטע, ושלבו בו מילות קישור מהטבלה. (השתמשו בארבע מילות     . ג
        קישור לפחות)קישור לפחות)קישור לפחות)קישור לפחות)                  

  

  

  דוגמה

, תלמידים ולכןאוטובוסים בשעות הבוקר בהם מאחרים המקרים התרבו  לאחרונה
 8:15רבים מאחרים ללימודים. לפיכך, הועלתה הצעה להתחיל את הלימודים בשעה 

אני חושבת שיש שתומכות בהצעה  חברותילבניגוד . ולקצר את ההפסקה הגדולה
נוכל להנות מהפסקה  כךשיגיעו מוקדם יותר  על מנתלפעול מול חברת האוטובוסים 

אם  גםאין אנו בטוחים כי האוטובוסים אכן יגיעו בזמן , יתר על כן . ארוכה ומהנה
            . נתחיל את הלימודים מאוחר יותר

  (תלמידה)                                                                                            
  
  
  
  
  

  
  

        

  
  כאשר

  כש
  אחר כך
  בזמן ש
  ראשית

  שנית
  לבסוף

  לאחרונה
  ילפנ

_________  
_________  
_________  

  
  עקב

  מפני ש
  כיוון שמ

  משום ש
  
  
  
  

__________  
__________  
__________  
__________  

  
  אבל

  לבניגוד 
  לעומת

  
  
  
  
  

___________  
___________  
___________  
___________  

  
  כך נוסף על
  כןיתר על 

  וגם 
  
  
  
  
  

__________  
__________  
__________  
__________  

  
  לפיכך 

  משום כך
כתוצאה 

  מכך...
  
  
  
  

__________  
__________  
__________  
__________  
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        ::::בצעו את המשימותבצעו את המשימותבצעו את המשימותבצעו את המשימותאחר כך אחר כך אחר כך אחר כך הפסקה, והפסקה, והפסקה, והפסקה, וקראו את קראו את קראו את קראו את 
        

ומעים ציפורים מצייצות, נדמה לנו שהן עושות זאת כי הן שמחות, אבל כשאנו ש            

לציוץ הציפורים. סיבה נוספת היא הרצון להרחיק ציפורים  סיבה אחתזו רק 

. גוזליהשך את תשומת הלב של ומ רופיזרות מהקן שלהן. נוסף על כך, ציוץ של צ

מה, אלא היא משרתת לכן אפשר לומר ששירת הציפורים איננה רק מוזיקה נעי

  גם מטרות נוספות.

  :הסיבות לציוץ הציפורים פרטו את  .1

  א. ____________________________________________________  

  ב. ____________________________________________________  

  ___________________________________________ג. _________  

  זרו לכם לאתר את שלוש הסיבות לציוץ?לים שעמהן המי  .2

  א. ____________________________________________________  

  ב. ____________________________________________________  

  ג. ____________________________________________________  

  _________העתיקו את משפט הסיכום _________________________  .3

לה שעזרה לכם לאתר את משפט הסיכום? לאיזה סוג של מילות מהי המי  .4

  קישור שייכת המילה?

  ______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________  

  

 .החלפת מילות הקישור במילות קישור נרדפותכדי ת הפסקה תוך א והעתיק  .5

לשנות את סדר המשפטים, אבל אין  תוכלוהקודם)  שבעמוד (היעזרו בטבלה

  ל הקטע. ש תועמשלשנות את המ

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________

______________________________________________________  
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        פי המשמעויות השונות. פי המשמעויות השונות. פי המשמעויות השונות. פי המשמעויות השונות.     לפניכם טבלה של מילות קישור עללפניכם טבלה של מילות קישור עללפניכם טבלה של מילות קישור עללפניכם טבלה של מילות קישור על

אלה: לאחר מכן, כתוצאה מכך, כי, אלה: לאחר מכן, כתוצאה מכך, כי, אלה: לאחר מכן, כתוצאה מכך, כי, אלה: לאחר מכן, כתוצאה מכך, כי, הוסיפו לטבלה את המילים ההוסיפו לטבלה את המילים ההוסיפו לטבלה את המילים ההוסיפו לטבלה את המילים ה

        מאחר ש..., כמו כן, אולם, לכן, משום כך, הואיל ו..., אך, בתחילה.מאחר ש..., כמו כן, אולם, לכן, משום כך, הואיל ו..., אך, בתחילה.מאחר ש..., כמו כן, אולם, לכן, משום כך, הואיל ו..., אך, בתחילה.מאחר ש..., כמו כן, אולם, לכן, משום כך, הואיל ו..., אך, בתחילה.

  

  שורמילות קי

  

  תוצאה  תוספת  ניגוד  סיבה  זמן
  

  כאשר
  כש

  אחר כך
  בזמן ש
  ראשית

  שנית
  לבסוף

  לאחרונה
  לפני

  

  
  עקב

  מפני ש
  כיוון שמ

  משום ש
  

  
  אבל
  אלא

  לבניגוד 
  לעומת

  ל בהשוואה
  לּוואי

  

  
  כך נוסף על
  כןיתר על 

  וגם 
  

  
  לפיכך 

  משום כך
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 תכלית   ויתור  הסבר

  
ניסוחים 

  שאינם
  מוחלטים 

מילים 
המביעות 
  החלטיות

  
  כלומר
  דהיינו

  מר...רוצה לו
  רת...זאת אומ

  שלפירושו 
  דבר.. 

  

  
  למרות

  ש יפ על אף
  אם כי
  אף ש

  על אף ש
  

  
  כדי
  ןעלמ

  ְלֵׁשם

  
  כנראה

  ייתכן ש
  לבל עמתק

  הדעת
  ודאיקרוב לו

  
  

  
  ללא ספק
  ש אין ספק

  מר שלו אפשר
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  .הפסקה, ובצעו את המשימות שאחריההפסקה, ובצעו את המשימות שאחריההפסקה, ובצעו את המשימות שאחריההפסקה, ובצעו את המשימות שאחריהקראו את קראו את קראו את קראו את 

 שיעורי החינוך של המורה מפני שנלמדים בהם את ותוהב' אהכיתה  ותתלמיד

 :רכזי השנה הוא איכות הסביבה, כלומרמה אשוננושאים חשובים בדרך מעניינת. ה

ר על הסביבה שבה אנו חיים כדי שחיינו יהיו נעימים יותר. הסביבה כוללת איך נשמו

את כיתת הלימוד, את חצר בית הספר, את חדר המדרגות, את חצר הבניין שאנו 

 ותכן יש תלמיד פי על לזמן קצר. אף ולּו ,ו נמצאיםאנבו בו, וכל מקום ש גרים

את  הדגישהניקיון. כדי ל על ותשומר ןואינ ,העניין במלואות שעדיין לא הבינו א

המורה מבצע ניקיון בכל השכונה. נוסף על כך, הודיעה  הציעהחשיבות הנושא 

שא קשה נושה שגילו עניין רב בנושא. אף ותהמורה על תחרות פרסים בין התלמיד

  להוראה, המורה מתאמצת להפוך אותו למעניין.

  

        תחתיהן) תחתיהן) תחתיהן) תחתיהן) מילות הקישור. (הקיפו אותן או מתחו קו ממילות הקישור. (הקיפו אותן או מתחו קו ממילות הקישור. (הקיפו אותן או מתחו קו ממילות הקישור. (הקיפו אותן או מתחו קו מ    תתתתאאאא    ווווששששהדגיהדגיהדגיהדגי. 1

        מעל כל מילת קישור כתבו מילת קישור נרדפת.מעל כל מילת קישור כתבו מילת קישור נרדפת.מעל כל מילת קישור כתבו מילת קישור נרדפת.מעל כל מילת קישור כתבו מילת קישור נרדפת.. . . . 2222

        את התשובה הנכונה. את התשובה הנכונה. את התשובה הנכונה. את התשובה הנכונה. . הקיפו . הקיפו . הקיפו . הקיפו 3333

  כוןננכון / לא             ות הסביבה" אינו קשה להוראה. שא "איכנוא. 

  נכוןנכון / לא          תלמידות רבות מגלות עניין בנושא "איכות הסביבה"ב. 

  נכוןנכון / לא           ביבה".הכריזה על תחרות בנושא "איכות הס ג. המורה

  שאלותענו על ה

  __________________________ מדוע אוהבות הבנות את שיעורי החינוך?  .1

  _______________________________________________________  

  _______לה שעזרה לכם להגיע לתשובה? ___________________מהי המי  

  ___וי "איכות הסביבה"? _______________בירים בקטע את הביטכיצד מס  .2

  _______________________________________________________  

  ______ילה נעזרתם כדי להגיע לתשובה? ____________________באיזו מ  

  כה המורה מבצע ניקיון? ________________________________מדוע ער  .3

  _______________________________________________________  

  __________________________ ילה נעזרתם כדי להגיע לתשובה?באיזו מ  

    



39 

 

  כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצליח"    © 

  צילום דף זה אסור

ניכם מופיעות דרכי קישור מגוונות. מתחו קו מתחת ניכם מופיעות דרכי קישור מגוונות. מתחו קו מתחת ניכם מופיעות דרכי קישור מגוונות. מתחו קו מתחת ניכם מופיעות דרכי קישור מגוונות. מתחו קו מתחת שלפשלפשלפשלפ    פסקהפסקהפסקהפסקהבבבב

  שמו מעליהן את תפקידן.שמו מעליהן את תפקידן.שמו מעליהן את תפקידן.שמו מעליהן את תפקידן.ורורורורלמילה או מתחת לביטוי המשמש לקישור, למילה או מתחת לביטוי המשמש לקישור, למילה או מתחת לביטוי המשמש לקישור, למילה או מתחת לביטוי המשמש לקישור, 

  

  ערכו של טיול בטבע

 ארץ לתלמידיםלהקנות את אהבת ה אפשרתם בטבע יש ערך רב. באמצעו לטיולים

אבות האומה ועל מנהיגיה על  התלמידיםעוד בגיל צעיר. במהלך הטיול לומדים 

על סוגי  םידמול . נוסף על כך, הםקדושים אתריםב מבקריםכשהם  הרוחניים,

המחיש את הנאמר לועל הסלעים המצויים בארץ. הטיול יכול ת רוהפרחים, על הפֵ 

כן,  עלר. יתר ולהפוך אותם למעניינים יות ,גאוגרפיהוטבע  נביא, תורה, בשיעורי

יבות רבה יש להתבוננות בנופים היפים של הארץ באמצעות החוש המשמעותי חש

ריח  הפרות, םעט: לוחושים נוספים פועלים במהלך הטי. הראייהחוש  –ביותר 

  עת קולות הציפורים. מיהפרחים וש

  

  

ת קישור הקיפו את מילות הקישור ת קישור הקיפו את מילות הקישור ת קישור הקיפו את מילות הקישור ת קישור הקיפו את מילות הקישור לפניכם משפטים המכילים מילולפניכם משפטים המכילים מילולפניכם משפטים המכילים מילולפניכם משפטים המכילים מילו

        ורישמו מעליהן את תפקידן:ורישמו מעליהן את תפקידן:ורישמו מעליהן את תפקידן:ורישמו מעליהן את תפקידן:

  

  . התלמיד איחר לבית הספר מפני שירד גשם, לפיכך לא נכנס לשיעור הראשון.1

    זמן פנוי  תמוצא הא איניולמרות זאת ה הבשעה מוקדמת את עבודת מתמסיי רחל. 2

  לקריאה.    

  , נוסף על כך, נזף בי המנהל.רבית הספ. הרמזורים לא פעלו ולכן איחרתי היום ל3

  . תלמידי הכתה עסוקים בלמידה לקראת המבחן וגם בהכנות למסיבת חנוכה.4

 זאת מפני שהוא מקשיב באופן קבוע. . שמואל הצליח במבחן על אף שלא התכונן,5

  לאחרונה אנו עדים לריבוי תאונות דרכים בעולם בכלל ובארץ בפרט.. 6
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  עולים מעלה מעלה
  נדבך אחר נדבך           

 בדרך להבנת הטקסט                 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 קוראים כותרת

 קוראים ת"ז

מפיקים את הרעיון 
 מהסיפור

  מנהלים דיאלוג
 עם הטקסט

 קוראים שאלות

  קוראים כל
 פסקה ופסקה

  מציינים נושא
 בכל פסקה

ון מסמנים רעי
 מרכזי בכל פסקה

  מסמנים ומשחררים
 חסמי קריאה

  מזהים את הבעיה
 תרונהיואת פ

  קוראים את
 כל הטקסט

  מסמנים ומשחררים
 חסמי קריאה

מפיקים מסקנה או עמדת 

 הכותב או מטרת המאמר

מפיקים את המסר מתוך 

 תרוןישילוב הבעיה והפ

 

  טקסט ספרותי טקסט  עיוני     

מעלים 
  השערות

  מוסיפים

  השערות

 אוספים את המידע

 המובן
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קראו את הטקסט שלפניכם, כתבו מעל המילים המסומנות בקו,             

את פירושן לפי הבנתכם. מעל המאזכרים רשמו למי או למה הם 

  מתייחסים, וענו על השאלות שבדף המשימות. 

  רנר 'תמחזורו / הפלסטיק ו

חומר שמיוצר בידי  :כמעט כל אחד יודע שפלסטיק הוא חומר מלאכותי, כלומר

אדם ואינו קיים בטבע. אבל מה זאת אומרת שאדם מייצר חומר חדש? ממה 

מחומר אחר.  אותו מייצרים !מייצרים חומר חדש? משום דבר? זה קסם? מובן שלא

  נפט. שנמצא בחומר מ וצרפלסטיק מיאז ממה מיוצר פלסטיק? 

  

לפלסטיק תכונה אחת רעה ותכונה אחת טובה. התכונה הרעה היא שפלסטיק הוא 

להשתמש בו. וכך, אם משליכים שקית  מסיימיםגם אחרי ש ִמְתַּכֶּלהחומר שאינו 

אינם נרקבים ואינם מתפרקים, אלא נשארים  הםניילון או בקבוק ריק של משקה, 

  ולי אפילו לתמיד.לאורך שנים רבות, א עיקשת פסולתכ

 ,אותה ְלַמְחֵזרהתכונה הטובה היא שאם אוספים את אשפת הפלסטיק, אפשר 

שוב למוצרי פלסטיק חדשים. זה נקרא ִמְחזּור, מפני שהחומר  אותהלהפוך  :כלומר

  המשומש חוזר והופך למוצרים חדשים.

  במפעל "אמניר" ממחזרים נייר וגם פלסטיק. 

  ? איך ממחזרים פלסטיק

ם את אשפת הפלסטיק והניילון ומביאים אותה למפעל. שם ממיינים את אוספי

  כך גורסים אותה לחתיכות קטנות.-האשפה לפי סוגי הפלסטיק השונים ואחר

את החתיכות האלה שוטפים בִמתקן שטיפה מיוחד. במתקן הזה גם מופרדים מן 

  התערובת חומרים זרים כמו חתיכות מתכת.

חתיכות הקטנות של הפלסטיק למכונה, ובה הן אחרי השטיפה מכניסים את ה

נמסות והופכות לנוזל. הנוזל מובל לצינור הפועל כמו מכונה  שהןמתחממות עד 

תוך כדי קירור, ובקצה בלטחינת בשר: הוא דוחס את החומר ומוציא אותו החוצה 

באמצעות סכין מיוחדת לפתיתי פלסטיק. וכך שוב יש פתיתים שהם  אותוגורס  הוא

  עושים מוצרים חדשים מפלסטיק. ממנּושהגלם חומר 

 

5 

10 

15 

20 
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  משימות – הפלסטיק ומחזורו 

  

    איתור מידע

  . כל אחד יודע שפלסטיק הוא חומר מלאכותי""כתוב:  1בשורה   .1

  מהו חומר מלאכותי?    

  ______________________________________________________  

  

  לשון-ֶמָטה

  .חומר שאינו מתכלהכתוב שפלסטיק הוא  7 בשורה  .2

  ?חומר שאינו מתכלהמהו   

  חומר שאינו מתקלקל  א.

  חומר שנרקב ומתפרק  ב.

  חומר שלא מתפרק ולא נרקב  ג.

  חומר שלא שמים במכלים  ד.

  

  "?"אותה. למה מתייחסת המילה "אפשר למחזר אותה"כתוב:  9 הבשור  .3

____________________________________________________  

  

  ?12בשורה  המירכאותמציינות  מה  .4

  דיבור ישיר  א.

  שם  ב.

  ציטוט  ג.

  אף תשובה אינה נכונה  ד.

  

  ?8בשורה  "עיקשת"מה פירוש המילה   .5

    לא מתפרקת  א.

  נשארת כפי שהייתה  ב.

  עקשנית ולא זזה   ג.

   ב' נכונות -תשובות א' ו  ד.
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  ארגון מידע

  אחת טובה".לפלסטיק תכונה אחת רעה ותכונה כתוב: " 5בשורה   .6

  מהי התכונה הטובה?  א.

  _______________________________________________  

  הסבירו מדוע היא טובה.  ב.

  _______________________________________________  

  _______________________________________________  

  מהי התכונה הרעה?  ג.   

  _______________________________________________  

  הסבירו מדוע היא רעה.  ד.

  _______________________________________________  

  _______________________________________________  

  הסבירו לתלמיד צעיר מכם מהו ִמְחזּור.  .7

_________________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________  

  

  מתארים איך ממחזרים פלסטיק. 22– 14בשורות   .8

  סדרו את המשפטים שלפניכם לפי הכתוב בקטע.  

  .7 עד 1- כתבו בצד כל משפט מספר מ  

  אשפת הפלסטיק ומביאים אותה למפעלאת ____  אוספים   

  את החומר תוך כדי קירור ____ דוחסים  

  מחומרים זרים את חתיכות הפלסטיק ומבודדים אותן____ שוטפים   

  ____ מהפתיתים יוצרים מוצרי פלסטיק חדשים  

  לחתיכות קטנותאותה ____ ממיינים את האשפה וגורסים   

  סים את הפלסטיק עד שהוא הופך לנוזל____ מִמ   

  ____ גורסים את החומר לפתיתי פלסטיק  

  

  )52, יילמד בעמוד סמויתוכן ה שאינה מפורשת (הבנ

  הקיפו את התשובה הנכונה.  מהי מטרת הטקסט?  .9

  לתאר את תהליך ייצור הפלסטיק במפעל "אמניר"  א.

  לתאר את גמישותו של הפלסטיק  ב.

  הפלסטיק על ייצורלמסור מידע   ג.

  מחזורועל למסור מידע על תכונות הפלסטיק ו  ד.
  



44 

 

  כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצליח"    © 

  צילום דף זה אסור

  ידע לשוני

  :ו את הטבלההשלימ  .10

 הפועל שורש זמן גוף

 יםִר ְּצ יַ ְמ    

 יםָאִר ְׁש נִ    

  סּוְר ּגָ יִ    

  אּוְצ מָ    

  ׁשַּתּמֵ ְׁש יִ    

  

  

   הבעה בכתב

  ציינו את היתרונות ואת החסרונות שבִמחזור והציעו דרכים שונות  .11

  ליישום המחזּור.       
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ו מילים לא מוכרות, מאזכרים, סימני פיסוק, ו מילים לא מוכרות, מאזכרים, סימני פיסוק, ו מילים לא מוכרות, מאזכרים, סימני פיסוק, ו מילים לא מוכרות, מאזכרים, סימני פיסוק, קראו את הסיפור, סמנקראו את הסיפור, סמנקראו את הסיפור, סמנקראו את הסיפור, סמנ
        מילות קישור ואמצעים ספרותיים וענו על השאלות בדף המשימות:מילות קישור ואמצעים ספרותיים וענו על השאלות בדף המשימות:מילות קישור ואמצעים ספרותיים וענו על השאלות בדף המשימות:מילות קישור ואמצעים ספרותיים וענו על השאלות בדף המשימות:

  
  מילים אינן חוזרות

  
יתה לשם יחברותן ה האגדה מספרת על שתי חברות טובות שחיו לפני שנים רבות.

האחת ויכוח מיותר, הטיחה כדי תוך , באחד הימים, דבר בכפר הולדתן. והנה

הצטערה היא ד. וערו את חברתה עד מאימילים קשות, מילים פוגעות שצ חברתהב

  ד על מעשיה ולא מצאה כל דרך ליישר את ההדורים.ומא

לעשות  אפשרבצר לה פנתה לזקנה חכמה וביקשה את עצתה, אין היא יודעת מה עוד 

  .קדמותהעל מנת לכפר על מעשיה ולהחזיר את החברות היפה ל

ביכולתה על מנת שתעשה כל כי היא ד לחברה ווכי צר מאהבינה האשה החכמה 

  לתקן את העוול הרב שגרמה. 

 ,ד לביצוע אציע לך על מנת להחזיר את החברות לתיקנה"ו"שני דברים קשים מא

  .החברה שפגעהאמרה  ,"אני מוכנה לכל" אמרה הזקנה.

ר שיש לך "הלילה", אמרה הזקנה, "קחי את כרית הנוצות הגדולה והטובה ביות

עוד לפני עלות השחר, שימי נוצה אחת על מפתן כל  –בבית. עשי בה חור קטן, ואז 

י. אם תשלימי משימה זו כראוי, אומר ידלת של כל בית בכפר. כשתסיימי, חזרי אל

הטובה לביתה, בחרה את הכרית  החברהרצה לך מה הדבר השני שעלייך לבצע". 

ואצה לדרכה  חוררה אותה, הייתה יקרהד וו, ועל אף שהייתה חביבה עליה מאביותר

הלילה היה קר וחשוך, אצבעותיה קפאו כשעברה מדלת  .להניח נוצה על סף כל דלת

, עיניה דמעו כל כך . הרוח הייתה חדה וקרהבלא לפסוח על אף אחת מהן אל דלת

ואפה נזל, אבל היא לא חדלה ממשימתה ורק שמחה שיש משהו שהיא יכולה לעשות 

אם רק נחזור להיות חברות טובות 'על המילים הנוראות שהוציאה מפיה. כדי לכפר 

, חשבה לעצמה. קצת לפני עלות השחר, הניחה את 'כל מאמץכדאי כפי שהיינו, 

 מותשתמשם מיהרה לבית הזקנה, עייפה ו .הנוצה האחרונה על דלת הבית האחרון

ריקה, אך מאושרת. "הנה, הכרית שלי ריקה!" הראתה לזקנה את הציפה ה

"חילקתי את הנוצות לכל בית בכפר". הסתכלה עליה הזקנה החכמה בכובד ראש 

השלב השני: לכי ואספי חזרה את כל הנוצות, והכניסי אותן  הנהואמרה לה: "יפה. ו

הכל יחזור להיות כשהיה". "את יודעת שאי  –שוב לציפת הכרית. כשתעשי זאת 

כל נוצה מיד כשהנחתי אותה על "הרוח העיפה  ,החברה!" קראה זאתאפשר לעשות 

 ,"אין סיכויאם כך,  פתח הבית. את לא אמרת שאצטרך גם לאסוף אותן חזרה!
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. "מילים הן כמו נוצות ברוח. ברגע שהן אשה"אכן, זה נכון", אמרה ה אמרה בצער.

לא יכול להחזירן חזרה לתוך  –ביותר גדול שום מאמץ, ולו גם ה – מן הפהיוצאות 

  .והבת"אר את מלותייך, והישמרי במיוחד במחיצת אלו שאת פינו. למדי לבחו

  משימות – מילים אינן חוזרות

  

  מדוע נפסקה החברות בין שתי החברות? .1

       ____________________________________________________  

       ____________________________________________________  

 מדוע פנתה החברה לזקנה? .2

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ?4בשורה  "ליישר את ההדורים"מהי כוונת הביטוי  .3

       _____________________________________________________  

  ? 2בשורה  הטיחהמהי משמעות המילה  .4

  שמה טיח  .א

 ליכההש  .ב

 אמרה בכעס  .ג

  טענה  .ד

  ? הקיפו את התשובה הנכונה.5בשורה  להלמי מתייחסת המילה  .5

  לזקנה החכמה  .א

 לחברתה שנפגעה  .ב

 לחברה שפגעה  .ג

 למעשיה  .ד

  הוא: 21בשורה  משםתפקיד המילה  .6

  מילת קישור  .א

 ביטוי  .ב

 מאזכר  .ג

 אף תשובה אינה נכונה  .ד

  

30
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  היא: 23בשורה  בכובד ראשמשמעות הביטוי  .7

  בראש כבד  .א

 בהחלטיות  .ב

 עמוקהבמחשבה   .ג

 בזלזול  .ד

  מהן שתי המשימות שדרשה הזקנה לבצע? .8

______________________________________________________

______________________________________________________  

  הוכיחו מהסיפור כי היה חשוב לחברה שפגעה שחברתה תסלח לה. .9

  ______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

תרון בעייתה. מה יהזקנה לימדה את החברה לקח, אולם לא עזרה לה בפ .10

 הייתם מציעים לחברה לעשות על מנת להשיב את החברות?

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

  השלימו את הטבלה הבאה: .11

  גוף  זמן  שרש  פועל  

        הָר עֲ טָ ְצ ִה 

        התָ נְ ּפַ 

        יִח ְק 

        יכִ לְ 

        יִר ְמ ישָ ִה 
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  מספרהשם 

  נקבה  זכר

  נסמך  נפרד  נסמך  נפרד

  ַאַחת הבנות  ַאַחת  ַאַחד הבנים  ֶאָחד

  ְׁשֵּתי התלמידות  ְׁשַתִים  ְשֵני הספרים  ְׁשַנִים

  ְׁשׁש המורות  ָׁשׁש  ְׁשֶׁשת הרבנים  ְׁשָׁשה

  ַאְרַּבע השפות  ַאְרַּבע  ותַאְרַּבַעת השולחנ  ַאְרָּבָעה

  ֲחֵמׁש הברכות  ָחֶמׁש  ֲחֵמֶׁשת הפועלים  ֲחִמָׁשה

  ֵׁשׁש השמלות  ֵׁשש  ֵׁשֶׁשת המכשירים  ִׁשָּׁשה

  ְׁשַבע הגבעות ֶׁשַבע  ֶׁשַבע  ִׁשְבַעת הספרים  ִׁשְבָעה

  ְׁשמֹוֶנה התכניות  ׁשמֹוֶנה  ְׁשמֹוַנת הכסאות  ְׁשמֹוָנה

  ְּתַׁשע המורות- ֵּתַשע  ֵּתַׁשע  םִתְׁשַעת הבנייני  ִּתְׁשָעה

  ֶעֵׂשר  ֶעֶׂשר  ֲעֶׂשֶרת  ֲעָׂשָרה

  

בזכר באופן חריג ביותר הסיומת של הזכר נפרד הוא   ָ  ה   קמץ ה כמו אצל   שימו 

  הנקבה וגם בנסמך יש לנו ת   ָ ה ואילו אצל הנקבה המספרים קצרים ללא ה וללא ת.

  נקבה  זכר  

  הֶעְׂשֵר -ַאַחת  ָעָׂשר-ַאַחד  .11

  ֶעְׂשֵרה-ְׁשֵּתים  ָעָׂשר-ְׁשֵנים  .12

  ֶעְׂשֵרה-ְׁשׁש  ָעָׂשר-ְׁשָׁשה  .13

  ֶעְׂשֵרה-ַאְרַּבע  ָעָׂשר-ַאְרָּבָעה  .14

  ֶעְׂשֵרה-ֲחֵמׁש  ָעָׂשר-ֲחִמָּׁשה  .15

  ֶעְׂשֵרה-ֵׁשׁש  ָעָׂשר- ִׁשָּׁשה  .16

  ֶעְׂשֵרה-ְׁשַבע  ָעָׂשר-ִׁשְבָעה  .17

  ֶעְׂשֵרה- מֹוֶנהְׁש   ָעָׂשר- ְׁשמֹוָנה  .18

  ֶעְׂשֵרה- ְּתַׁשע  ָעָׂשר- ִּתְׁשָעה  .19

  ֶעְׂשִרים  ֶעְׂשִרים  .20

הזכר מקבל ַעַׂשר ואילו הנקבה ֶעְׂשֵרה (פיצוי על המספר  19-ל 11בין   שימו     
  ). 3 –10 - הקצר מ
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  בשם המספרהשימוש הנכון 
  

  ארבע מחברות ,ארבעה ספריםמציין כמות:  –מספר מונה                    
  

  : 10..עד.
   ָ ה את מין הנקבה (בשם העצם, בשם התואר ובפועל), -בדרך כלל מאפיינת הסיומת                     

  …ה בניםואילו בשם המספר דווקא המספרים ממין זכר מקבלים סיומת  ָ ה: ארבעָ 
    10וכך עד … שמוָנה עטים

                    
  :הזכר והנקבה זהיםעשרות ב                  
ְשִעים , ִׁשִּׁשים,ֲחִמִּׁשים,  ְֹשִשים, ַאְרָּבִעים, ֶעְׂשִרים                     ִשְבִעים,  ְֹשמֹוִנים, ֹּתִ

  
  נקבה: –מאות 
  ֵמאֹות-ְּתַׁשע ,מאות-  ְֹשבע ,מאות–ארבע 

   10עד … שש ילדות ,המספרים ממין נקבה הם ללא סיומת: ארבע מחברות
  

   זכר –פים אל           

   .חמישה עשר אלף אנשים השתתפו בעצרת
  

  מספר שיש בו שלם ושבר  –מספר מעורב            
המספר השלם מתאים וא באמצע, אחרי השלם ולפני השבר.במספר כזה שם העצם יב            

שלוש שנים ורבע זכר) ,  –. לדוגמה: שלושה שקלים וחצי (שקל במינו למין שם העצם
  ה)(שנה: נקב

  
    ינו מונה עצמיםא – מספר סתמי               

  מספר סתמי יופיע תמיד בלשון נקבה, גם אם שם העצם הנלווה הוא בזכר.                    
                    

, קו שישים ואחת, עמוד שלושים וחמש, טלפון מספר שמונה שלש (מספר) חמשבית                    
  מספר שלושים וחמש חמש שתים... נעל

  
 בא שם מספר מונה בזכר 'פי' אחרי               
 ושבעה פי שבעים ,פי שלושה  

  
  כרזתאריכים: מספר המונה ב                 

  תשעה באב, עשרה בטבת                    
  

  בלשון נקבה –גיל                   
   בן שלוש, אליהו בן חמש משה                    
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        ::::תבו את המשפטים הבאים במיליםתבו את המשפטים הבאים במיליםתבו את המשפטים הבאים במיליםתבו את המשפטים הבאים במיליםככככ

  _______תמרים ________________________________ 12- תאנים ו 9  . 1

  _____________________________________ 14נסעתי באוטובוס מס'   .2

  _____ארגזים לא ארוזים__________________________________ 22  .3

  _____________________________________םעמודי 34בחוברת הקיץ   .4

  _____________________________________  3מחיר הכרטיס עלה פי   .5

  ______________________________________________ 9שמעון בן   .6

  __________ילדות ________________________ 35-השתתפו בהצגה כ  .7

  ___________________________________הצליחו במבחן ___ בנים 7.      8

  ___________________באב הוא יום צום _____________________ 9  .9

  ______________________________________   23יש לחפש בית מס'   .10

  _____________אנשים התעניינו במוצר החדש  _________________ 90  .11

  _________________________________ שקלים למסיבה 4.5יש להביא   .12

  

  כיצד נדע אם מדובר בזכר או בנקבה?

  הופכים את השם לתואר ביחיד ומוסיפים יֶפה או יָפה בהתאמה. 

   1דוגמה 

  > זכר ולכן חמישה עשר. - יֶפה או יָפה שולחן  שולחנות 15

  

  2דוגמה 

  זכר.  –מסגרת יָפה נקבה או מסגרת יֶפה  מסגרות 15

  עשרה מסגרות ולכן חמש

  

בקשו מאמא מתכון לעוגה וכתבו את החומרים לעוגה במחברתכם. בקשו מאמא מתכון לעוגה וכתבו את החומרים לעוגה במחברתכם. בקשו מאמא מתכון לעוגה וכתבו את החומרים לעוגה במחברתכם. בקשו מאמא מתכון לעוגה וכתבו את החומרים לעוגה במחברתכם. 

    הכינו את העוגה עם אמאהכינו את העוגה עם אמאהכינו את העוגה עם אמאהכינו את העוגה עם אמא    את הכמויות כתבו במילים ולא בספרות!את הכמויות כתבו במילים ולא בספרות!את הכמויות כתבו במילים ולא בספרות!את הכמויות כתבו במילים ולא בספרות!

        להנאתכם.להנאתכם.להנאתכם.להנאתכם.
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  הבעה בכתב
  

אותה נלמד השנה שייכת לכתיבה העיונית. עד כה עסקנו שאחת הסוגות 
  טקסט עיוני.  –ה חדשה לרוב בכתיבה נרטיבית (ספרותית). עתה נכיר סוג

  
  ההבדל בין טקסט סיפורי לטקסט עיוני

  
  להבחין בין סוגי הטקסטים על פי אמות המידה הבאות:אפשר 

  
  טקסט עיוני (עובדה/עמדה)  טקסט נרטיבי (סיפורי)  

מבנה 
  הטקסט

  בנוי מכמה פסקות  בנוי כיחידה אחת ללא פסקות
המבנה בן שלושה חלקים בדרך 

  כלל: 
רקע (זמן, ה –הפתיחה 

  מקום,דמויות)
רצף העלילה (בעיה  –הגוף 

  תרון)יופ
  פתוח או סגור –הסיום 

הטקסט כתוב על פי רכיבי 
מבנה. קיימים כמה רכיבי 

מבנה (סיבה, תוצאה, בעיה 
  תרון)יופ

רעיון 
  מרכזי

רעיון מרכזי אחד אשר קושר 
  את כל חלקי הסיפור

  לכל פסקה רעיון מרכזי אחר

תוכן 
  הטקסט

  רבים תיאורים •

 פעולות רגשות ותחושות •

מילות קריאה ומילות  •
 שאלה

 ציטוטים •

 שיח-דו •

אמצעים אומנותיים כגון  •
דימויים, השאלות, 

 חזרות

מופיעות דמויות  •
המשתלבות בסיפור 
 העלילה או בחווייה

לעתים ישולבו בו קטעי  •
מידע על מנת לתת רקע 

 לסיפור
  

  לרוב אין תיאורים •

 אין הבעת רגשות •

 אין מילות קריאה •
 ומילות שאלה

 בדרך כלל אין ציטוטים •

 שיח- דואין  •

מעט אמצעים  •
אומנותיים לצורך 

 המחשה

בעלי  –אין דמויות  •
 מאפייני דמות

 

יש מסירת מידע בלבד  •
בנושאים מסוימים 

 הכולל מעט תיאורים
  

יש הצגת עמדה (ישירה  •
או עקיפה) של הכותב. 

  לעתים יש ביקורת
  ה, עמדהמסקנ הצגת  מסר, מוסר השכל, לקח  המגמה
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  סוגותשל זיהוי ומיון 

  תרגול בכיתה

ל אחד מהם קבעו אם הוא ספרותי או ל אחד מהם קבעו אם הוא ספרותי או ל אחד מהם קבעו אם הוא ספרותי או ל אחד מהם קבעו אם הוא ספרותי או לפניכם שני קטעים. לגבי כלפניכם שני קטעים. לגבי כלפניכם שני קטעים. לגבי כלפניכם שני קטעים. לגבי כ                    

        פי אמות המידה שבעמוד הקודם.פי אמות המידה שבעמוד הקודם.פי אמות המידה שבעמוד הקודם.פי אמות המידה שבעמוד הקודם.    עיוני, והוכיחו את קביעתכם עלעיוני, והוכיחו את קביעתכם עלעיוני, והוכיחו את קביעתכם עלעיוני, והוכיחו את קביעתכם על

  1  קטע

אחת מציפורי השיר היציבות בארצנו היא החוחית. היא בולטת בשירתה ובנוצותיה 

לבנים,   – בהיר, הלחיים והצוואר-חה וסנטרה הם בצבע אדוםמצ הצבעוניות.

לבנה, הזנב  –אדמדם, הבטן - צהבהב –החזה צבעו של חום,  –שחור, גבה  –הקדקוד 

  קווים זהבהבים. –ובשולי הכנפיים  ,שחור, כנפיה שחורות –

החוחית חיה בין ענפי העצים שבחורשות, בגנים, בשדרות ובמטעים, אולם כדי 

בר קוצניים, -עים, שהם עיקר מזונה, היא יורדת לאדמה ומחפשת צמחילמצוא זר

  כגון הברקן והחוח (בעיקר החוח, ומכאן שמה).

  בעזרת מקורה החזק. ורות צמחים אלאת הזרעים היא מוציאה מפֵ 

בחורף היא נראית בלהקות גדולות, אולם באביב, בהגיע עונת הדגירה, נפרדות 

זוגות. באותו זמן מרבה הזכר להשמיע את שירתו -ת זוגותווהחוחיות נרא ,הלהקות

  ולסלסל בקולו, ואילו הנקבה עוסקת בבניית הקן בין ענפי העצים.

  (הקיפו את התשובה הנכונה) .טקסט הוא ספרותי / עיוניה
  מאפיינים: _________________________________________________ה

           _________________________________________________  

  2 קטע 

  יום שני, כ"ב בתשרי                   

  יומני היקר,

מאוד. קרה לי משהו מרגש  פהלשכב לישון. אני עיי תואני עומד ,השעה כבר מאוחרת

הספר, ראיתי ציפור -בצהריים, כשחזרתי מבית :ואני רוצה לספר לך עליו ,במיוחד

ם שלה היו מיוחדים: אדום, קטנה ומדהימה מוטלת ללא תנועה על האדמה. הצבעי

והבחנתי  ,צהוב, שחור ולבן. היא הייתה יפה מאוד. הרמתי אותה בזהירות

ואמא הציעה לי לטפטף טיפות מים  ,בנשימתה החלשה. הכנסתי אותה הביתה

וטפטפתי טיפה אחר טיפה. אחר כך  ,קורה הקטן. החזקתי אותה קרוב לגוףלמַ 

והשמעתי לה מנגינה שקטה. ישבתי לידה,  ,גפן- הנחתי אותה בקופסה מרופדת בצמר

וגיליתי ששמה חוחית. הנחתי לפניה זרעוני ברקנים כי  ,עיינתי במדריך הציפורים

אבל גופה זז קצת. אני מקווה שהמים והמוזיקה  ,קראתי שזה מזונה. היא לא אכלה

  ירפאו אותה. 
  (הקיפו את התשובה הנכונה) .ספרותי / עיוני הטקסט הוא

  _________________________________________________ מאפיינים:ה
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  מבנה הפסקה

  1תרגיל מס' 

   .פטים בסדר הגיונישמהו את רדס

  ____ המדבר או אף השומע לשון הרע על חברו, מראה כי אינו 

אוהב את חברו ואינו דואג לכבודו של החבר כשם שדואג           

  לכבודו שלו.

  בחסרונותיו אינו מעוניין    שמכיר ____ עובדה היא, שכל אדם

 שאחרים ידעו עליהם.          

____ מכאן אנו למדים כי אדם שאינו נוהג עם זולתו באותה 

  צורה שמתנהג לעצמו, ומדבר עליו,

  עובר על מצוות "ואהבת לרעך כמוך".           

  ____ממש כך חייב אדם על פי התורה לנהוג כלפי רעהו.  

   ך כמוך" היא מצוות עשה מן התורה.____"ואהבת לרע

התורה מחייבת אותנו לשמור על כבודו ועל ממונו של           

  הזולת כמו על כבודנו וממוננו שלנו. 

____גם אם אחרים יודעים על חסרונותיו, הוא אינו מצפה 

  שיספרו עליהם.

       

  נשאל כדי לסדר נכון את המשפטים:שהשאלות 
  

  ים מרבית המשפטים? _________א שבו עוסקושנה והמ  *

אותו משפט שאין (נושא? ה לעפט המרמז שמהו המ  .1

   אחרים קשורים אליו)המשפטים ה

המכליל המתייחס למסר העיקרי? (שלושה שפט ממהו ה  .2

  משפטים בהמשך מפרטים אותו)

המפרטים? (היעזרו במילות את המשפטים  סדרנ דכיצ  .3

  קישור) 

  )במילות סיום זרוע(היפט המסכם? שמהו המ  .4
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        העתיקו את המשפטים מן העמוד הקודם לפי השלבים. העתיקו את המשפטים מן העמוד הקודם לפי השלבים. העתיקו את המשפטים מן העמוד הקודם לפי השלבים. העתיקו את המשפטים מן העמוד הקודם לפי השלבים. 

      ______________________________________________________    משפט רומז לנושא   

     

      ______________________________________________________      משפט מכליל  

     

        ______________________________________________________  משפט המכלילל משפט תומך  

      ______________________________________________________      מילות קישור         

    

            ______________________________________________________  משפט המכליללמשפט תומך   

        ______________________________________________________      מילות קישור         

  ______________________________________________________   משפט המכליללמשפט תומך   

        ______________________________________________________מילות קישור                                     

    _____________________________________________________      משפט הסיום   

  

54 

  כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצליח"    © 

  צילום דף זה אסור

 



55 

 

  כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצליח"    © 

  צילום דף זה אסור

 

  2ס' מ לתרגי

  

  .פי ההיגיון שלכם פטים עלשמהו את רדס

      ____    ראינו אם כך, כי לשיעורי הבית תפקיד חשוב בעיצוב 

 אישיותו של התלמיד ובקידום הישגיו הלימודיים.             

  לפתח אפשר באמצעות שיעורי הבית  ,נוסף על כך    ____

  תכונות אישיות כגון אחריות, יכולת התמדה, ניהול               

  זמן, בטחון עצמי ותחושה של הצלחה.              

  י כי לשיעור מוכיחניתוח של מגוון ראיונות ומחקרים   ____ 

  .יתרונות רבים –הבית              

  הם מטלות תרגול ולימוד המוטלות  שיעורי בית  ____ 

  להכנה לאחר שעות הלימודים. ,תלמידיםעל              

  דוק עד כמה הובן אחד היתרונות הוא האפשרות לב ____ 

        החומר שנלמד בכתה.            

  מכינים את התלמיד לקראת כן, שיעורי בית  יתר על____ 

  המבחן.           

כעת העתיקו את המשפטים על פי הסדר ההגיוני, וקראו את הפסקה 

  השלמה. 

   _____________________________________________  

   _____________________________________________  

   _____________________________________________  

   _____________________________________________  

   _____________________________________________  

   _____________________________________________  

   _____________________________________________  

   _____________________________________________  

   _____________________________________________  

   _____________________________________________  

  

  

55 

  ים להצליח"    כל הזכויות שמורות לחברת "לומד© 

  צילום דף זה אסור

 



56 

 

  כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצליח"    © 

  צילום דף זה אסור

 

        ולה בזוגות או פעולה אישית או שילוב של שתיהן.ולה בזוגות או פעולה אישית או שילוב של שתיהן.ולה בזוגות או פעולה אישית או שילוב של שתיהן.ולה בזוגות או פעולה אישית או שילוב של שתיהן.פעפעפעפע

  שפטים בסדר ההגיוני הנראה לכם. המרו את סדבכל קטע 

  סיימתם? בדקו את עבודתכם עם עמיתים.

  

  טע א'ק 

  

  הוא מורכב מבסיס של עוגייה ועליו קצפת מכוסה בציפוי שוקולד.__  

  ותו לצמיגי.זאת מאחר שבקיץ הטמפרטורה מייבשת את הקצפת והופכת א __ 

  הקרמבו נמכר בחורף כתחליף לגלידה. __ 

  ___לא פלא שבחורף נמכרים בישראל כחמישים מיליון יחידות קרמבו.

  הקרמבו הוא ממתק עממי. __ 

  __  לכן קל לשווקו ונעים לאוכלו בחודשי החורף.

  

  טע ב'ק 

  ופן תוכל לחולל שינוי בנושא תאונות הדרכים. ד יוצאת הלק פעור  __ 

   ים רת לתמרוותייחס ברצינמ ינוהג שאים לתאונות הוא הנרמחד הגוא  __ 

  ולרמזורים.        

  מספר גורמים. – תאונותל  __ 

    רםגם הוא גו ,ך הרגל שאינו מציית לכללי ההתנהגות בדרכיםול, העל כך נוסף  __ 

  .ותלתאונ        

  רגו במלחמות ישראל.רכים בארצנו נהרגו אנשים רבים יותר משנהדה תאונותב  __ 

  

  העתיקו את המשפטים של קטע ב' על פי הסדר ההגיוני, וקראו את הפסקה השלמה. 

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  
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    ע ג'קט

  
  

   הדמעות הן נוזל שבלוטת העין מייצרת.  _____

  נוסף על כך, יש דמעות שמופיעות לאחר גירוי העין מאבק, מלכלוך,  _____ 

  ירת גוף זר או אף מגזים שונים כאדי בצל.מחד             

   יש שני סוגים של דמעות:  _____

  הסוג השני הוא דמעות המופרשות כתוצאה מהתרגשות או   _____

  מכאבים חזקים.             

  הן הדמעות הקבועות שתפקידן  –הסוג הראשון הוא דמעות סיכוך  _____

  ייבשות ולהגן עליה מאבק ומזיהום.לשמן את העין, למנוע ממנה הת             

  מתברר שבכי ודמעות הם שני דברים שאינם בהכרח תלויים זה בזה. _____

  האם כל מי שדומע בוכה? _____

 _____לדמעות הנגרמות מרגשות יש מבנה כימי שונה מדמעות הסיכוך.

  

    טע ד'ק
  

  עם זאת, לעיסת מסטיק כרוכה במאמץ גדול של שרירי הלעיסה ___  

  ושל מפרקי הלסת.         

   שאריות המזון נדבקות למסטיק ובאופן זה מוסרות למעשה מהשיניים___  

  לעיסת מסטיק, בתנאי שהוא ללא סוכר, עשויה לסייע בשמירה על ___  

  .בריאות השיניים         

  ___  "האם המסטיק טוב לשיניים או לא?"  

  צוי ללעוס אותו לזמןכדי להפיק את המיטב מהמסטיק, רלפיכך,  _  __

  קצוב של דקות ספורות, ורק אחרי ארוחות .          

     מכיל חומרים אשר הגברה של הפרשת רוק הלעיסה גורמת ל ___  כמו כן,

   חיידקים. קוטלי         
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  מבנה פסקה עצמאית

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הופך  הפתיחמשפט 
  לפסקת פתיח

מאית ה עצמובע כפסק(
לצורך הוראה או 
                                                                                          )אמרכפסקה פותחת מ

  י כלל משפט פתיח
 מזמרה, עמד ללא

ו על שא אעל נו
  תחום

  כזין מררעיו
  )מ"(ר

  משפט עיקרי
  משפט מפתח

  :ילמכל משפט  רעיון מרכזי
סר מוהר ט קצמשפ

נקודה. ו מסר ובסופ
יש רק אחד מסוגו 

  בפסקה.

  משפטי נימוק

  משפטי הסבר

  משפטי פירוט

  משפטי תיאור

  דוגמות

  כיןתימו
ים משפט

ם ומכיהת
ברעיון 

ומסבירים 
  אותו.

ים חייבהמשפטים 
קשורים  היותל

לרעיון, וביניהם 
  מילות קישור.

  תיוהם עשויים לה
משפטי 
  בה/ינימוק/ס

 בר /הס יתרון/
  ים/דוגמה.וריאת

  

 סיום

  סיוםמשפט 
קיים רק בפסקה 
עצמאית. בקטע, 

הופך המשפט 
  לפסקת סיום.

המלצה, תוצאה, 
  ה או סיכום. מסקנ

 יוןעעל ר זמרמ
המרכזי; איננו מוסר 

  מידע חדש. 
נמצא בפסקה עצמאית 
לצורך הוראה וכפסקה 

  המסיימת מאמר.
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  סיכום ביניים

  

מציג אמירה  המשפטיםאחד  .משפטים שונים ליםימכ קראנוכל הקטעים ש  .א

. למשפט זה שמות רבים: היגד עיקרי, משפט מפתח, משפט ציר, מכלילה

 . מרכזי רעיון בספרנו נכנה אותומשפט מרכזי ורעיון עיקרי. 

או  מסבירים, משפטים מפרטיםמצטרפים משפטים  רכזיאל המשפט המ  .ב

(לא תמיד יופיעו משפטים מכל  מרכזי., הקשורים למשפט המתאריםמשפטים 

 .תומכים משפטים בספרנו ) נכנה אותםהללוהסוגים 

 .מילות קישורהמשפטים מתחברים זה לזה באמצעות   .ג

  פסקהלמקבץ משפטים כזה קוראים 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  ר"מ –בחוברת זו אנו נשתמש בשם רעיון מרכזי 

                                

  

  

  אשר  מציג אמירה  רעיון מרכזימקבץ משפטים הכוללים    -  פסקה

  אשר מפרטים או מסבירים  ומשפטים תומכיםמכלילה                

  או  מתארים את האמירה המכלילה.               

  בין כל המשפטים יש מילות קישור מתאימות.               

  להעביר מסר מן הכותב אל הקורא. – מטרת הפסקה

  ימים שמות רבים למשפטקי
 המביא את המסר בפסקה

רעיון 
 מרכזי

 

משפט 
 מפתח

היגד 
 עיקרי

משפט 
 ציר

רעיון 
 עיקרי
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  = רעיון מרכזי + משפטים תומכיםפסקה 

  :הרעיון המרכזימאפייני 

  ולא במילה או בביטוי  ,תקיןשלם מובע במשפט   א.

  משפט קצר  ב.

  משפט מכליל  ג.

  מנוסח במשלב לשוני גבוה  ד.

  בסופו תבוא נקודה  ה.

  התומכים:משפטים ה

מטרתם לתמוך ברעיון ולהסביר אותו לקורא באמצעות נימוק, פירוט, 

  אור ודוגמה. הסבר, תי

  

  

  

   רגליו.ללשולחן ו יםהרעיון ותומכיו משול

  רכזיהמ רעיוןל תומכיםה

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  ברהס
באמצעות 

יאור, השוואה, ת
חזרה על אותו 

רעיון באמצעות 
מילים וביטויים 

  שונים
  

  אורית
  

  הדגמה

  והוכחה

  של,למ

  דוגמה,ל
לצורך 

  מחשהה
    

  
  ימוקנ

  וע?מד
  

  

  

  ירוטפ

  זה?אי 

  ילו?א
  

  כיםומקיד התתפ

  וראקל גרוםוא לה

רעיון ה בין אתלה

  .המרכזי

  רעיון מרכזי

  :מאפייני המשפטים התומכים
  המשלב הלשוני שלהם נמוך יותר  .א
  , הסברים ונימוקים. ַמציגים פרטים, דוגמאות, הוכחות  .ב
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  זיהוי חלקי הפסקה

  קראו את הפסקות שלפניכם.  .א

  סמנו את חלקי הפסקה במדגשים.  .ב

  הדגישו את הרעיון המרכזי בצבע אחד.  .ג

  הדגישו את משפט הפתיחה ואת משפט הסיום בצבע שונה.  .ד

  ]. [ תחמו בסוגריים מרובעים–המשפטים התומכים–ת יתר המשפטיםא  .ה

            בדקו את הסימון עם עמיתים.  ....וווו

  

  אפשרות חלופית (למי שאין מדגש)

  מתחו קו מתחת לרעיון המרכזי. ___  א.

מתחו שני קווים מתחת למשפט הפתיחה ומתחת למשפט הסיום.           ב.

.         .  

תחמו בסוגריים  –ומכים המשפטים הת –את יתר המשפטים   ג.

  מרובעים. [ ]  

  
  דוגמה

ו יהודים מכל רהעיר העתיקה שימשה מאז ומעולם מקום שאליו נה

. [בשטחים רבים בתוך הצפיפות בעיר העתיקה הלכה וגדלה הגלויות.

החומות היו מוסדות ציבור ודת. ברובע היהודי נבנו בתי כנסת 

צמצמו את  הל אלמפוארים, בתי הארחה ומוסדות ציבור אחרים. כ

השטחים שעמדו לרשות הבנייה למגורים. גם העובדה שבאותה תקופה 

הגדילה את הצפיפות ואף  ,שתי קומות או יותר שללא נבנו בניינים 

העדיפו היהודים לגור  ,גרמה להעלאת שכר הדירה. למרות כל זאת

בצפיפות בין החומות ולשלם שכר דירה גבוה, ובלבד שיימצאו בקרבת 

משלא יכלה העיר העתיקה להכיל הכותל המערבי.]  –קדוש האתר ה

  .אל מחוץ לחומות את כל תושביה, החלה היציאה
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  1סקה מס' פ
  

- תלבושת האחידה בביתלרבים בארץ ובעולם נהוגה תלבושת אחידה. במוסדות 

- ספרם. כמו-א יוצרת תחושת שייכות של התלמידים לבית. הייתרונות רביםהספר 

שת ובלתה. השת האחידה את התלמידים מהם סדר ואסתטיקכן מלמדת התלבו

כלל ליכולת הכלכלית הממוצעת של -יקרה ומותאמת בדרךה האחידה אינ

מול ויקר,  בלבוש אופנתיאוכלוסיית התלמידים. היא מונעת מראה של תלמידים 

קבוצת תלמידים הלבושים בגדים ללא תוויות של יצרנים מפורסמים. מראה כזה 

. וות אלגשהאחידה מונעת ר שתבותלה ולתחרות, ולכןלרגשות קנאה עלול לגרום 

  מסתבר שלתלבושת האחידה מעלות רבות וראוי להנהיגה בכל בית ספר.

  )תלמיד(             

  

  
  2סקה מס' פ

  
במהלכו . שדה"יום נקרא "נערכים אירועים רבים. אחד מהם  רהספ- ביתב

: יום זה יתרונות רביםלמשתתפים התלמידים בפעילויות גופניות ובתחרויות. 

בכל כיתה ו ,בזו ות זוהוא משמש גורם חברתי מלכד. הכיתות מתחר ,ראשית

מתלכדים התלמידים ומשתדלים לעזור לנציגיהם לנצח בתחרויות. שנית, תלמידים 

עמידה ו ות מנהיגות כמו אחריותנחים תכותתפקידי ארגון ומפ יהםמקבלים על

די להצליח כקבוצה הדדית. כ ים מהי עזרה, התלמידים לומדעל כך בלחצים. נוסף

פן עצמאי ולהביא את הקבוצה להצלחה. ואב לועאפשר לפ-יש לעזור זה לזה. אי

לבריאות. יש היא פיתוח המודעות  שדה"יום "של  אחד היתרונות החשובים ביותר 

 שדהבריאות. כדי להאמין בכך יש להתנסות, ויום קשר ישיר בין פעילות גופנית ובין 

בתחום החברה,  יתרונות כי ליום שדה א פוהזדמנות לגלות את הקשר. ראינו אהוא 

  ות.יאהאישיות והבר

  (תלמיד)
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  3סקה מס' פ
  

הוא  נוסף מזמנו. בחלק בחלק מהזמן הוא עובד לפרנסתואדם יש עיסוקים רבים. ל

לו שיהיה פעמים טוב ל  ,ביתו. בין כל העיסוקים שיש לאדםומשפחתו  עוסק בענייני

 ,יום. כשהוא עסוק בתחביבו- היום דם מלחציגם תחביב. התחביב משחרר את הא

  ,הרפיהאוהב אך אינו חייב לעשות. התחביב הוא למען ה אוההוא עושה משהו ש

ולא לצורך פרנסה. התחביב מפתח את היצירתיות שבאדם. בזמן העיסוק בתחביב 

ם איסוף חפציהחל בלאדם,  ,האדם מפעיל את כל חלקי הגוף. תחביבים שונים יש לו

לשחרר  –, אולם לכולם יש מטרה אחת מגוונות יותנוכלה בפעילויות גופם נישו

  חשיבותם.        בכךלאורך היום, ו את האדםמלחצים המלווים 

  (תלמיד)                 

  
  4סקה מס' פ
בכמה דרכים. אחת מהן היא באמצעות הצמחייה. הצמחייה ת מרנשמה דיכות האא

שורשי העצים , שכן משפרת אותהגם על איכות האדמה, אלא לא רק שומרת 

של הצל שמטילים בים קטן מאידוי הו ,שומרים שהמים לא יחלחלו לעומק רב

רה מזאת, יים ולכן אינה נסחפת. יתשרושב ההעצים. נוסף על כך, האדמה אחוז

ים את האדמה. אין ספק ששטח שיש בו בטייהעלים הנושרים הופכים לרקבובית ומ

לכן יש לשקוד על  ,משמר את טיבה של האדמה הרבה יותר משטח חשוף ,ייהצמח

  ים.כיסוי שטחים רחבים בצמחים ובעצ

  )תלמיד(

  
  5סקה מס' פ

: באמצעותם הצעיר קריאת ספרים היא דרך נפלאה להעשיר את עולמו של הילד

הוא מעשיר את אוצר המילים שלו, מפתח את יכולת הריכוז וההקשבה, מכיר 

ורות, חיות, חפצים, מרקמים וקולות. מעבר להיותם של הספרים כלי צבעים, צ

ת קריאת הספר עם ההורה הפכה במרוצת השנים לטקס נעים של ילימודי, עצם חווי

ינוח. בבתים רבים מפנות האמהות את זמן איכותי ונמ נהניםבו הם שבני המשפחה 

   שינה. שעות הערב לאחר הארוחות והמקלחות לזמן קריאה משפחתי טרם ה

  (תלמיד)
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עד כה הכרנו פסקה בודדת, אולם בדרך כלל מופיעה הפסקה כחלק 
  ממאמר שלם.

  כיצד נזהה פסקה?
לפניכם מאמר הבנוי מפסקות. כל פסקה מורכבת משורות אחדות, לפניכם מאמר הבנוי מפסקות. כל פסקה מורכבת משורות אחדות, לפניכם מאמר הבנוי מפסקות. כל פסקה מורכבת משורות אחדות, לפניכם מאמר הבנוי מפסקות. כל פסקה מורכבת משורות אחדות, 

        שורות).שורות).שורות).שורות).    7777––––5555ומובע בה רעיון אחד בלבד (ומובע בה רעיון אחד בלבד (ומובע בה רעיון אחד בלבד (ומובע בה רעיון אחד בלבד (
        אין צורך לקרוא את המאמר.אין צורך לקרוא את המאמר.אין צורך לקרוא את המאמר.אין צורך לקרוא את המאמר.

הנוצר כשנכתבת פסקה חדשה. הנוצר כשנכתבת פסקה חדשה. הנוצר כשנכתבת פסקה חדשה. הנוצר כשנכתבת פסקה חדשה. שימו לב לִחצים. הִחצים מסמנים רווח שימו לב לִחצים. הִחצים מסמנים רווח שימו לב לִחצים. הִחצים מסמנים רווח שימו לב לִחצים. הִחצים מסמנים רווח 
        הפסקה מצביעה על רעיון חדש. רווח זה מכונה ִזיַח.הפסקה מצביעה על רעיון חדש. רווח זה מכונה ִזיַח.הפסקה מצביעה על רעיון חדש. רווח זה מכונה ִזיַח.הפסקה מצביעה על רעיון חדש. רווח זה מכונה ִזיַח.

        א. כמה פסקות בקטע זה? _______.א. כמה פסקות בקטע זה? _______.א. כמה פסקות בקטע זה? _______.א. כמה פסקות בקטע זה? _______.
        ב. כמה רעיונות בקטע זה? _______.ב. כמה רעיונות בקטע זה? _______.ב. כמה רעיונות בקטע זה? _______.ב. כמה רעיונות בקטע זה? _______.

  

באמסטרדם, אחת הערים הגדולות     
של הולנד, חיה ופעלה עד מלחמת העולם 
השניה, אחת הקהילות היהודיות 

אירופה  הוותיקות, המבוססות של
אלף תושבים,  800המערבית. בעיר של 

 70- מלאה האוכלוסיה היהודית בת ה
אלף נפש תפקיד נכבד ביותר. עד שקלגסי 
היטלר התנפלו על הולנד, גרשו והרגו את 

  רוב היהודים.
היהודים הראשונים באו להולנד     

כנראה עוד לפני הגירוש מספרד. אולם 
ההיסטוריה הרשמית של הקהילה 

טרדם מתחילה רק כמאה שנה באמס
לאחר הגירוש. הסיבה לכך נעוצה בכך 
שהולנד היתה שייכת לאימפריה 

הישיבה ספרדית ועל היהודים נאסרה ה
כמו בספרד. אולם כאשר ניסו בה, 

שלטונות הכנסיה לייבא גם את 
האינקוויזיציה להולנד, התמרדו 
ההולנדים וגרשו את הספרדים מארצם. 

ה הכריזה על הממשלה ההולנדית החדש
חופש מוחלט לכל הדתות ומכאן ואילך 
הפכה הולנד לחוף מבטחים לכל מי 

  שנרדף בארצו בשל אמונתו.
היהודים הראשונים שהגיעו        

לאמסטרדם, היו אנוסים שבאו 
טוגל. האנוסים היו יהודים שנאלצו רמפו

להמיר את דתם, למראית עין, כדי 
ר להינצל מצפרני האינקוויזיציה ולהישא

בחיים. רובם קיימו בחשאי את עיקרי 
המצוות גם אחרי שנאלצו להתנצר 
באופן רשמי, אולם אם מישהו מהם 
נתפס על ידי בלשי האינקוויזיציה הוא 

 שילם בחייו ונשרף על המוקד.

כאשר הגיעה הבשורה הטובה      
שאמרה כי קיימת באירופה מדינה 
המבטיחה חופש דת לכל אזרחיה, קמה 

סים בראשותו של עמנואל קבוצת אנו
טוגל בחשאי. רלופז פריירה ועזבה את פו

כאשר ראו האנוסים שאיש אינו מפריע 
להם לחזור בגלוי לאמונת אבותם, הם 
יסדו קהילה והחלו לקיים את המצוות 

  בהידור רב. 
חמש שנים אחר בואם של היהודים      

  נחנך באמסטרדם בית הכנסת  הראשון.
. רבה הראשון של יעקב" תהוא נקרא "בי

קהילת אסטרדם היה הרב משה אורי 
לוי. הקהילה הספרדית גדלה והתפתחה, 
נפתח בית כנסת שני, "נווה שלום" 
שנוסד על ידי ר' יצחק מנדס. הרבנים 
ששימשו בבית כנסת זה היו: רבי יהודה 
ווגה, רבי יצחק עוזיאל מפז ולאחר מכן 
רבי מנשה בן ישראל. כן נוסד תלמוד 

  לדים ושני בתי עלמין יהודיים.תורה לי
האנוסים התקבלו בסבר פנים יפות      

על ידי העם ההולנדי הידידותי. הם 
הביאו עמם רכוש ניכר ומה שחשוב עוד 

ידע רב ומקצועות מעולים. הם  –יותר 
היו רופאים, בנקאים, צורפי זהב, יצרני 

. טכסטיל, סוחרים זעירים ובעלי מלאכה
ק והפכו בשי והטהם פיתחו את יבוא המ

את הולנד למרכז מסחרי, תעשייתי 
ובנקאי חשוב. אותם יהודים שהביאו 
לפני הגירוש לשגשוגן של ספרד 
ופורטוגל, הפכו עתה את הולנד לאחת 

  המעצמות החשובות.
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במאמר שלפניכם אין זיח, אך יש רווח של שורה בין הפסקות. גם זו במאמר שלפניכם אין זיח, אך יש רווח של שורה בין הפסקות. גם זו במאמר שלפניכם אין זיח, אך יש רווח של שורה בין הפסקות. גם זו במאמר שלפניכם אין זיח, אך יש רווח של שורה בין הפסקות. גם זו 

        דרך לציין את תחילתה של פסקה חדשה.דרך לציין את תחילתה של פסקה חדשה.דרך לציין את תחילתה של פסקה חדשה.דרך לציין את תחילתה של פסקה חדשה.

        אין צורך לקרוא את המאמר.אין צורך לקרוא את המאמר.אין צורך לקרוא את המאמר.אין צורך לקרוא את המאמר.

        כמה רעיונות יהיו בקטע זה? ______כמה רעיונות יהיו בקטע זה? ______כמה רעיונות יהיו בקטע זה? ______כמה רעיונות יהיו בקטע זה? ______

  תזונה נבונה

בחברת השפע של ימינו אנו מוצפים במוצרי מזון רבים ובשלל 
התקשורת מעמיסים  אמצעיאמצעי פרסום המגבירים את צריכתם. 

עלינו מידע רב, ולעתים גם מידע סותר, על המזונות ועל השפעתם על 
ות אנו קונים מזונות הנראים לנו טעימים בשל גופנו. פעמים רב

אריזתם היפה, בשל צורתם ובשל צבעם, ולעתים אף בשל המלצות 
של חברים. לעתים אנו רוכשים מזונות, שנאמר עליהם כי הם סגולה 

  לבריאות, גם כשהדבר לא נבדק ולא הוכח.
  

לא  –תפקיד חברתי. אנו אוכלים ובאירועים שונים  למזון יש גם
ד כדי לספק את צורכי הקיום של הגוף, אלא מפני שכך נהוג תמי

ומקובל בחברתנו. גם כשאנו מחליטים לאכול בתבונה ולהתייעץ עם 
מה רצוי  –רופאים ועם תזונאים, אנו שומעים גישות ודעות שונות 

ומה לא רצוי לאכול, כמה לאכול, איך לאכול ומתי לאכול. לא ייפלא 
  .אפוא שהבלבול והמבוכה רבים

  
לדעת רבים מהמומחים לתזונת האדם, אחת הבעיות המרכזיות של 
חברת השפע היא ההשמנה. ההשמנה עלולה לגרום נזק לבריאות, 

הימנעות מאכילה גם הדם, סוכרת. -כמו מחלות לב, פגיעה בכלי
עלולה לפגוע במערכות רבות בגוף עד כדי סיכון חיים. לכן חשוב שכל 

זונות שהוא אוכל, על ערכם התזונתי, אחד מאתנו יקבל מידע על המ
על הרגלי צריכה ואכילה נאותים ועל אורח חיים שיפחית במידה 

  רבה את הסיכונים הנובעים מרזון מופרז או מהשמנת יתר.
  

כדאי שנזכור: רבים מהמבוגרים הנוטים להשמנה היו רזים בשנות 
ים. נעוריהם, ולכן לא ראו צורך להקפיד על הרגלי תזונה מתאימ

הגברת המודעות, בגיל צעיר דווקא, תקטין את היקף הבעיה ואת 
חומרתה בגיל מבוגר. גם לגבי רזון יתר מוטב להקדים תרופה למכה, 

  .יבטרם יהיה מאוחר מדי
  

  משמעיות בדבר כללי ההתנהגות-לא נוכל לתת הנחיות ברורות וחד       
, אולם ננסה ואלהמתאימים לכל אחד ואחד מכיוון שאין כללים כ      

ק גדול מאנשי ללהביא את הגישות ואת הדעות המקובלות כיום על ח
  המקצוע בתחום תזונת האדם.

  
  
  
  
  
  

  א

  ב

  ג

  ד

  ה
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 בדרך גרפית ותגת פסקהצ

  'שרות אאפ

  .חזיח פסקה נקרא ותווח הפהר

  אנציקלופדיות. וב תתונובספרים, בעי בלוא מקוה

________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________  
________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________  
  

  'שרות באפ

  רה (שורה ריקה) בין פסקה לפסקה.שורווח של 

  השימוש במחשב.  אזקובל ממ

___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________ 
  

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________  

  'שרות גאפ

  ה האחרונה של הפסקה. ורסוף השב וחרו

_________________________________________________
___________________________________________________

_________________________  
  

_________________________________________________
___________________________________________________

____________________________  
  

ורשמו  ,בחרו את הדרך שבה החלטתם להפריד בין הפסקות בכתיבתכם

  אותה במסגרת.

  

  חזי

  חזי

  חזי

  חורו+ 

  חזי

  חורו+ 

  ______________________. הבחירה שלי היא _________

  שורה ריקה
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  הי פסקה מודלית?מ

  

  

  

  

  

  ות האחריות?גבול םמה

נבנה  אחראי לכך שהקוראים יבינו את מה שהוא רצה לומר. לשם כך  הכותב 

   .הכולל תמיכה ברעיון המרכזירטורי המודל ה

  

  

  

  

  

  

  

  

  תומכים מבטיחה את מיצוי האחריות של הכותב כלפי הקורא.ה תל שלושהפעלת כ

  

  

, אך חייב להיות כל התומכיםלא חייבים להימצא  ינהקפסקה תַ ב   שימו לב     

ותומכים הקשורים אליו. התומכים עשויים  רעיון מרכזי אחדבה 

השתמש בתומך מסוג לכותב רשאי  :כלומר .להיות מסוגים שונים

בין את ישהקורא לא ייתכן . אבל בלבד הסבראו  בלבד דוגמה

טיח שהקורא ולכן, כדי להב ,המסרהרעיון המרכזי, כלומר את 

: גם בעזרת בכל האפשרויותיבין את המסר, יש לתמוך ברעיון 

 ידי דוגמה.   נימוק, גם בהסבר וגם על

  כזירעיון מר

  . נימוק1

  . הסבר2

  . דוגמה3

  תומכים

 להבנת הנקרא מוטלת על הכותב.האחריות 
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  בין רעיון מרכזי?ומה בין נושא 

נושאים לכתיבת פסקה. מתחת לכל נושא מופיעה הצעה נושאים לכתיבת פסקה. מתחת לכל נושא מופיעה הצעה נושאים לכתיבת פסקה. מתחת לכל נושא מופיעה הצעה נושאים לכתיבת פסקה. מתחת לכל נושא מופיעה הצעה     םםםםככככייייננננפפפפלללל

לרעיון מרכזי. הוסיפו רעיונות משלכם, בחרו באחד הנושאים, וכתבו לרעיון מרכזי. הוסיפו רעיונות משלכם, בחרו באחד הנושאים, וכתבו לרעיון מרכזי. הוסיפו רעיונות משלכם, בחרו באחד הנושאים, וכתבו לרעיון מרכזי. הוסיפו רעיונות משלכם, בחרו באחד הנושאים, וכתבו 

        פסקה. פסקה. פסקה. פסקה. 

  

  כלשהו או להציג עובדה כלשהי.מסר  אמור להביעהמרכזי רעיון ה זכרו!

  הרעיון המרכזי חייב להיות משפט. בדרך כלל משפט מכליל. ,לפיכך 

  .תחוםציג רק מַ הנושא לעומת זאת 

  לפיכך הנושא עשוי להיות מילה, שתי מילים או ביטוי.

  לנושא אחד יכולים להיות כמה רעיונות.

  

  המזון ברכת: אשונ  .1

  .בכוונה, בקול רם ובשמחה ברכת המזוןמעלותיה של ר"מ:   

  __________________________________________________ :ר"מ  

  חוש הריח: אשונ  .2

  .מצוות הקשורות לחוש הריחכמה  קיימות :ר"מ  

  .__________________________________________________:ר"מ  

  עשר: אשונ  .3

  עלול לפגוע בשמיעה.                                                                         . רעש  :ר"מ  

  __________________________________________________ :"מר  

  : פרסומתאשונ  .4

              תפקידים שונים.                                                            – לפרסומת :ר"מ  

  __________________________________________________ :ר"מ  

  מי כיסד: אשונ  .5

                                 כיצד נשתמש בדמי הכיס באופן נכון. :ר"מ  

  __________________________________________________ :ר"מ  

  גורות בטיחותח: אשונ  .6

  מצילה חיים.חגורת בטיחות  :ר"מ  

  __________________________________________________ :ר"מ  
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  כיצד מנסחים משפט מכליל?

משפט מכליל אמור להתאים לכל אחד, ולכן בדרך כלל אין משתמשים בפועל הניטה 

בגוף מסוים. לפיכך, כדי לבנות משפט מכליל, כדאי להשתמש באחת מצורות הפועל 

  האלה:

  

  שם פעולה         ג.               שם הפועל       ב.        בצורת לפוע   א. 
  הווה רבים         

  
  

  כשלא מעוניינים להזכיר  השם הכללי של הפועל       בזמןבפועל שימוש 

  אלא ,את עושה הפעולה    (נקרא גם "מקור")    הווה בגוף רבים 

  .את הפעולה עצמה    יתחיל תמיד באות ל       סתמיותר יוצ

  שם פעולה הוא שם עצם,             לגרום  רומאפש

  אפשר לצרף לו  :כלומר                      שכל אחד יכול להבנה

  את ה' הידיעה.           יכול לבצע את הפעולה

        דוגמה:                 דוגמה:                דוגמה:דוגמה:                 דוגמה:                דוגמה:דוגמה:                 דוגמה:                דוגמה:דוגמה:                 דוגמה:                דוגמה:

  יומית-יום למידהלמידהלמידהלמידה    כל יום ללמודללמודללמודללמודחשוב     יום- יום כשלומדיםכשלומדיםכשלומדיםכשלומדים

  חשובה להצלחה.       כדי להצליח.   גדלים סיכויי ההצלחה.

            

  

  

עוזרות לכותב לציין משפטים מכלילים המשמשים אותנו בכתיבת  הצורות אל

  רעיונות מרכזיים.

  

  כתיבה                               לכתוב                       כותבים         

  הכתיבה חייבת   ד לכתוב,ולא די ללמ    כותבים וקוראים

  להשתפר!    יש לוודא שהכתוב   ם את מיומנויותומשפרי

  מובן.      הכתיבה.
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  שם פעולה

  

  מרכזיהרעיון הח וסינ

  ורצוי לנסחו כשם פעולה. ,מרכזי הוא משפט קצר ומכלילהרעיון ה

  משתמשים בפועל.תלמידים נוהגים לנסח רעיון מרכזי כשהם 

  1דוגמה 

דעת כלפי בלעג ובבדיחות ה שבו מתנהגיםהיא מצב  ליצנות: םקיי ניסוח

  .הסביבה

בלעג ובבדיחות הדעת כלפי  התנהגות שלהיא מצב  ליצנות: ניסוח עדיף

    הסביבה.

  התנהגות   מתנהגים      

  2דוגמה 

היא שהם מתווכחים  אחיםבין מריבות ל אחת הסיבות :קייםניסוח 

   ולוותר.   ואינם רוצים להתפשר 

אחים היא ויכוח ללא רצון : אחת הסיבות למריבות בין ניסוח עדיף 

  לוויתור.         או  להגיע לפשרה

  

  ויתור    לוותר      פשרה       להתפשר 

  3דוגמה 

>   -במקום לכתוב: לא כדאי לקנות מותגים במחירים מופרזים. כתבו 

  .      קניית מותגים במחירים מופרזים אינה כדאית

  קניית           לקנות   כדאית             כדאי 

  4דוגמה 

  במקום: חשוב להכין שיעורי בית כדי להצליח במבחנים.

  להצלחה במבחנים.  > חשוב להכין שיעורי בית כי הם מסייעים- כתבו 

  הצלחה  מצליח 

  

  פועל

  פועל

  פועל

 שם פעולה

 פועל שם פעולה   
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  שם פעולה

  שם פעולה

  פועל

 שם פעולה

 (שמיעת)

  5דוגמה 

  שנהגים אינם מצייתים לתמרורים. משוםבמקום:תאונות דרכים קורות 

  ת של נהגים לתמרורים.> תאונות דרכים קורות בשל אי ציו- כתבו 

  אינם מצייתים          אי ציות

  6דוגמה 

מנצלים את ינם שאנשים א נובעת מכךבכבישים  במקום: הצפיפות

  הרכבות.את האוטובוסים ו

אמצעי תחבורה של ניצול  חוסר> הצפיפות בכבישים נגרמת בשל -כתבו 

  ציבוריים (הכללה).

  חוסר ניצול    אינם מנצלים

  7דוגמה 

בכל  פסולת ושאריותוזורקים  םניקיון סביבהשומרים על  ינםאנשים א

  מיני מקומות.

באתרי   זריקת פסולת> אנשים פוגעים באיכות הסביבה על ידי -כתבו 

  זריקת פסולת           זורקים פסולת      בילוי ונופש.

   הפכו את המשפטים שלפניכם למשפטים מכלילים.הפכו את המשפטים שלפניכם למשפטים מכלילים.הפכו את המשפטים שלפניכם למשפטים מכלילים.הפכו את המשפטים שלפניכם למשפטים מכלילים. 

        שם פעולה)שם פעולה)שם פעולה)שם פעולה)(היעזרו בשינוי הפועל ל(היעזרו בשינוי הפועל ל(היעזרו בשינוי הפועל ל(היעזרו בשינוי הפועל ל

  

  :   יש ילדים שמעליבים, ולפעמים זה פוגע יותר ממכה.דוגמה

  העלבות של ילדים גורמות לפגיעה גדולה יותר מפגיעה פיזית.                                  

  

מסוכן מאוד כי מכונית יכולה לפגוע  זהו דבר כשאנשים עוברים ברמזור אדום,  א.

  בהם. 

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

  ד ביראת שמים.וומתחזקים מא שיעורי קודש הספר שומעים - ביתתלמידי   ב.

  ______________________________________________________  

______________________________________________________  

  פועל

 (סכנה) (מעבר)
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הם מנצלים תכונה זו וריחות שונים,  עשרת אלפיםבני אדם יכולים לזהות כ  ג.

  לתועלתם.

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

  בשיניים. רבות בעיות  , ישרבים אם אוכלים ממתקים  ד.

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

פועל ם ש משפטים בהם 45  ודיפור "מילים אינן חוזרות" בעמהסהעתיקו מן   .ה

  או פעלים, והפכו אותם לשם פעולה.

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

         ______________________________________________________  

    :מלאו את הטבלה.      ו

 שם פעולה שם הפועל פועל

  

_______ 

  

_______ 

  

 תצּוָּפְר ְת ִה 

  

_______  

  

  ְלַצְלֵצל

  

_______  

  

  יםְמַעְּׁשנ

  

_______  

  

_______  

  

_______  

  

  ירּכִ ְׂש הַ לְ 

  

_______  

  

_______  

    יקִס פְ הַ לְ 

_______  

  

_______  

  

  ֶלֱאֹכל

  

_______  

  

  ּכֹוְתִבים

  

_______  

  

_________  
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  מהי פסקה ַתקינה?

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  לפיכך, מהי פסקה לא ַתקינה?     

    

  

  יש בה רעיון מרכזי אחד.

 

משפטי התמיכה בה קשורים 

  רכזי. לרעיון המ

המשפטים 

התומכים אינם 

קשורים לרעיון 

  המרכזי

  אין רעיון מרכזי

 

יש יותר מרעיון 

  מרכזי אחד
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  תומך

  תומך  תומך

  בקרה ותיקון פסקות נתונות

  יבי המבנה כר פי על

  

  אשונהרהטיוטה ה

דרכים נגרמות במידה רבה בגלל עצבנותם של הנהגים או משום אונות הת  

מה שגורם  ,םקיואינם מצייתים לחו ללא זהירותשהם ממהרים ונוסעים 

אינם הגים נכשה .מזג האוויר יש השפעה רבהבות. גם ללתאונות דרכים ר

טוב יש סכנת החלקה על הכביש. גם והכביש ר גשוםוכש ,מרוכזים בנהיגה

יש גורמים לתאונות כי לפעמים בכביש יש בורות או הכביש צר תנאי הכב

 זגממה  הולא משנ ,. אבל אם נוסעים בזהירות אין סיבה שנגרום תאונהימדי

  תנאי הכביש. מהם אוויר אוה

  

  ון המרכזי?מהו הרעי

  .ט מכליל, ונחפש משפל משפט ומשפטכק במה עוסק ודבנ

  

 .סיבה) מוסר 3(בגלל). גם המשפט השני (שורה  סיבות/סיבההמשפט הראשון מוסר 

) הוא משפט 5. המשפט הרביעי (שורה סיבה) מציג 4המשפט השלישי (שורה גם 

  סיום.

  

  רעיון מרכזי:                 

  משפט מכליל                     

  

  

  

  .מרכזיהן רעיוה חסר חסר משפט מכליל, כלומר המסקנה:

  .לתאונות הדרכים כמה גורמים/סיבותאת הרעיון המרכזי אפשר לכתוב כך: 

  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

  :קשר בין משפטים
שפטים התומכים מציינים סיבות, לכן יש לקשר ביניהם באמצעות מילות כל המ

  .נוסף על כך, כן- כמוקישור המציינות הוספה, למשל: 

7  
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  הוספת הרעיון המרכזי ומילות קישור :נייהשהיוטה הט

נגרמות במידה רבה בגלל עצבנותם של  ]. התאונותהדרכים סיבות רבות[לתאונות 

לחוקים ותאונות  , אי ציותבלתי זהירהנסיעה א נהגים. התוצאה של עצבנות זו הי

וויר יש השפעה רבה על התאונות. כשחם מאוד או קר למזג הא גםדרכים רבות. 

ביש גם הוא גורם הכ מצב, ךכ לענוסף יש נהגים שאינם מרוכזים בנהיגה.  ,מאוד

 ולאוכל , ייולפעמים הכביש צר מד תורלתאונות דרכים. לפעמים יש בכביש בו

  ה...מסכנים את הנהיג

  . סיוםו פתיחלפסקה  כעת יש להוסיף

  

  

  

  

  

  

  כולל פתיח וסיום  יןק: מבנה תהשלישית הטיוטה

והתברר  ,ח על מספר נפגעי תאונות הדרכים בארץ"התפרסם דולאחרונה 

דרכים רב ממספר ההרוגים במלחמות ישראל. השמספר נפגעי תאונות 

תם של הנהגים. נוסיבות רבות. התאונות נגרמות בגלל עצב – ת הדרכיםלתאונו

ציות לחוקים ותאונות  , איבלתי זהירההתוצאה של עצבנות זו היא נסיעה 

וויר יש השפעה רבה על התאונות. יש נהגים שאינם גם למזג האדרכים רבות. 

 מצב, ךכ לענוסף קה. חלה נתיש סכ ,מרוכזים בנהיגה, וכשקר והכביש רטוב

רות בכביש ולעתים הכביש ביש הוא גורם לתאונות דרכים. לפעמים יש בוהכ

  מסכנים את הנהיגה.  ו, וכל אליצר מדי

לא תיגרם תאונה, ויהיו אשר יהיו  ,על כללי נהיגה וקפידינהגים שאם אין ספק 

  תנאי מזג האוויר ומצב הכביש. 

במקום לא כדאי לחזור על אותן מילות קישור כמה פעמים. למשל,   שימו      

  . נוסף על כךכתבנו  ,"גם"המילה לחזור על 

  

  

רץ, לאחרונה התפרסם דּו"ַח על מספר נפגעי תאונות הדרכים בא
והתברר שמספר  נפגעי תאונות הדרכים רב ממספר ההרוגים 

  במלחמות ישראל. 

  ר"מ

הנה 
דוגמה 

  פתיחל

אין ספק, שאם נהגים יקפידו על כללי הנהיגה, לא תיגרם תאונה (או 
סיכוייה להתרחש יפחתו), ויהיו אשר יהיו תנאי מזג האוויר ומצב 

  הכביש. 

הנה 
  דוגמה 

  יוםסל

  פתיח

  ר"מ

  תומכים

  סיום
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1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

  משוב עצמי –פסקה  תקיבד

  

  נושא הקטע: הרגלי למידה

חשוב להקנות הרגלי למידה כבר בגיל בגיל צעיר) כבר (הרגלי למידה נרכשים    

הרגלי למידה מפתחים עצמאות ואחריות  ראשית,[ .הספר-צעיר בבית

ידור תיק לפי ון, סיהכנה למבחנים, השתתפות בד כגון ,בלימודים בבית הספר

שנית, הרגלי הלמידה תורמים לניצול הזמן ביעילות בבית ובכיתה.  .מערכת

בית. נוסף - למשל, מי שמנצל את הזמן ביעילות בכיתה, לא נשארים לו שיעורי

בלימוד במסגרות חינוך או אף  על כך, הרגלי הלמידה עוזרים בהמשך החיים

  .גיל צעיר עוזרת לכל החייםהקניית הרגלי למידה ב] בעבודה ובהתנהלות בבית

  

  (תלמידה)

  

  

  .( ) - הפתיח סומן ב   . 1

  . ____ -סומן ב  הרעיון המרכזי  . 2

  .[ ] -סומנו ב  התמיכה ברעיון המרכזי (כולל נימוק, הסבר ודוגמה)משפטי   . 3

  .         -סומן ב  הסיום של הפסקה  . 4

  

  האם הפסקה תקינה?

  ___האם יש פתיח המרמז על הנושא? _  א.

  ____ האם יש רעיון מרכזי?   . ב

  משפטים תומכים, המתאימים לרעיון המרכזי? ____האם יש   . ג

  ____  האם הפסקה כתובה ברצף?האם נעשה שימוש במילות קישור?   . ד

    ____האם יש סיום?   ה. 

  ____האם יש סימני פיסוק?    ו. 
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        ::::קראו את המאמר וענו על המשימות שאחריוקראו את המאמר וענו על המשימות שאחריוקראו את המאמר וענו על המשימות שאחריוקראו את המאמר וענו על המשימות שאחריו             

  מיליארד ציפורים אינן טועות חצי

 

    יותרשל הציפורים הנודדות מעל שמי ישראל.  מתחילה הרכבת האווירית הבימים אל

    יעברו מעל ישראל  – עופות דורסים, עופות מים וציפורי שיר –מחצי מיליארד ציפורים 

    בועות הקרובים, הנחשבים לשיא עונת הנדידה.בשָ 

    אפריקה, היא מקום חנייה של הציפורים בדרכן ישראל, הממוקמת בין אירופה ל

  5  בני אדם וציפורים. הומים זומארצות הקור לארצות החום, ואתרי הצפרות בתקופה 

    בחורף, כידוע, יורדות הטמפרטורות באירופה, ומזג האוויר הופך שם קר מאוד. בשל 

    ממשיכות  אינןרים הקור, לציפורים אין מה לאכול, והן נודדות לאפריקה החמה. הציפו

    הן חוזרות  ,יכולות כאשר הן, ויצפוף להן מדישם באפריקה בקיץ מפני ש לשהות

    לאירופה, גם אם מדובר במסע של אלפי קילומטרים.

  10  נעוצה לאירופה חזרה יכולתן של הציפורים למצוא את דרכן לאפריקה וממנה 

    מהציפורים.כל אחת  תורשתית אצלמוצפן ביכולת ניווט מורכב ה

    אותה ציפור  .ציפור בראשושלראות את הציפורים נודדות במבנה של חץ  אפשרבשמים 

    ציפורמתחלפת ב והיאאלא ציפור נודדת כמו כל הציפורים האחרות,  ,אינה המנהיגה

    את  היא מפחיתהוכך  ,הציפור הראשונה בחץ חותכת את האווירהבאה בתור. 

  15  כדי שהמעמסה לא  .עושה את העבודה הקשה ,עפה ראשונהשההתנגדות בחברותיה. מי 

    עולם בציפורים  שיאניתמתחלפות. ישראל היא  הןאחת, של ציפור  כתפיהתיפול על 

    כי אין  גם של ציר הנדידה. ישראל מתאימה  הבקבוקנודדות בשל מיקומה בצוואר 

     שמשתמ היאמים גדולים. י או מקווי ימדבריות גדולים מדאו  יאזורים גבוהים מדיבה 

    מחצי מיליארד ציפורים. יותרמסדרון צר שמעליו עוברות 

  20  כמעט באפיסת כוחות לאחר מעוף של             ,למנוחהולעצירה  לכאןהציפורים מגיעות 

    כשלושת אלפים קילומטרים.

  

  למאזכרים בטקסט. שימו       
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  ימותמש – חצי מיליארד ציפורים אינן טועות 

  איתור מידע

  .1  מדוע חולפות הציפורים הנודדות בארצנו?

_________________________________________________________

_________________________________________________________  

  

  

  מטה לשון

  .2  ?2בשורה  מקףהמה תפקידו של 

    פירושלהראות א.  

    י המשפטין חלקבב.  להפריד 

    ג.  לציין פירוט

    אף תשובה אינה נכונהד. 

    

  .3  ?5בשורה  הומיםפירוש המילה מה 

    א.  מלאי אדם

    ב.  משמיעים המיה

    ג.  ריקים

    אף תשובה אינה נכונהד.  

    

  .4  ?11בשורה  מוצפןהמילה מה פירוש 

    א.  חבוי

    ב.  שמור

    ג.  מוסתר

    ד.  כל התשובות נכונות

    

  .5  ?8-7בשורות  ממשיכות לשהות" אינן"הצירוף מה פירוש 

    א.  לא נודדות

    ב.  לא נשארות

    ג.  חוזרות

    ד.  תשובות ב' + ג'
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  .6  ?18בשורה  היאהמילה למה מתייחסת 

    אפריקהלא.  

    אירופהלב.  

    ישראללג.  

    מסדרון צרלד.  

   

  .7  ?17 הבשור ""צוואר הבקבוקהביטוי מה מתאר 

    בו נודדות הציפורים מאירופה לאפריקהשא.  המעבר 

    ב.  האזור של מדינת ישראל

    בו נודדות הציפוריםש ,כמו צוואר של בקבוק ,ג.  האזור הארוך ביותר

    ב' נכונות - וד.  תשובות א' 

   

  .8  ?1שבשורה  "רכבת אווירית"ביטוי איזה סוג של אמצעי ספרותי קיים ב

    תיאור א. 

    ב.  דימוי

    ג.  האנשה

    אף תשובה אינה נכונהד.  

    

  .9  ?15בשורה  כדימילת הקישור מה מציינת 

    א.  ניגוד

    ב.  תוצאה

    ג.  תכלית

    ד.  סיבה

    

  .10  ?13בשורה  היא המילהלמה מתכוונת 

    הציפור שחותכת את האוויר ומקלה על חברותיהא.  

    ראש החץהציפור שמובילה בב.  

    הציפור שמחליפה את המובילהג.  

    כל התשובות נכונותד.  
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  ארגון מידע

  .11  מדוע? ?בזמן המעוף "חץ"מי עושה את התפקיד הקשה ביותר ב

    

    

    

    

  .12  הציפורים לאפריקה? לנדידתמהי הסיבה העיקרית 

    

    

    

    

    

  .13  אל?מדוע עוברות הציפורים בנדידתן מעל ישר

    

    

    

    

    

  .14  ?לאפריקה ובחזרה את היכולת לנדוד מאירופהכיצד קיבלו הציפורים 

    למידה מהוריהםמא.  

    תורשהמב.  

    תרגול לאורך השניםבג.  

    ד.  אף תשובה אינה נכונה

    

  .15  מה קובע את חזרתן של הציפורים מאפריקה לאירופה?

    א.  מזג האוויר

    ב.  הצפיפות

    ג.  מזג האוויר והצפיפות

    ד.  החום של אפריקה
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             סקיה

  .16  )המתאימה ביותר(בחרו את התשובה  ?מטרת המאמרמהי 

    א. לספר על ציפורים נודדות

    ב. למסור מידע על סיבות לנדידת הציפורים

    מסלולהאת ג.  להסביר את תופעת הנדידה ו

    ונהד.  אף תשובה אינה נכ

    

  ידע לשוני

  .17  לפניכם קבוצות מילים.

בה מילה יוצאת דופן מבחינת השורש שלה, הקיפו את המילה יש א.      בשורה ש

  של שתי המילים הנותרות.המשותף ורשמו את השורש  ,דופןהיוצאת 

  

מאותו שורש, רשמו את השורש המשותף לשלוש בה הן ב.     בשורה שכל המילים 

  המילים.

  

  שורש                      

  1  הידָ ִד נְ   תדוֹ ְד נוֹ   ד                           __________ּוָ נַ 
  2  תבֶ ּכֶ ַר   הבָ ּכָ ְר מֶ   ה                     __________יבָ כִ ְר 

  3  ףפּוצָ   רפַ צָ   __________                    ים ִר ּפֳ ִצ 

  4  ןּפָ צְ מֻ   ןוֹ ּפצְ ּפִ   ן                         __________פוֹ צָ 

  5  יםגִ הָ נְ ִמ   היגָ ִה נְ מַ   ג                          __________ הָ נֶ 
  תרוֹ צְ עוֹ   ת                    __________ירוֹ עִ ְצ 

  
  6  היָר צִ עֲ 

  

  הבעה בכתב 

  .וכתבו במחברת א' או ב' המשימותמבחרו באחת 

  .18  תארו מה מיוחד במעופן של הציפורים.  א. 

       

שהיא מופלאה בעיניכם (לא זו שאתם ַמּכירים, תופעת טבע בשש שורות ו הציג   ב.

  , לדעתכם.והסבירו מה מופלא בה ,של נדידת הציפורים). תארו את התופעה
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  מצותת

  

קשר ישיר למבנה יש לפעולה של כתיבת התמצית 

  הפסקה

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  תמצית.ברק הרעיון המרכזי נלקח 
  המרכזי יכול להיעשות בשתי דרכים:איתור הרעיון 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ובלבד שנגיע לרעיון המרכזי ,שתי הדרכים טובות

  דוגמה. –בעמוד הבא מוצג תהליך התמצות, ואחריו 

  

בנות ולכן יש ל ,לעתים אין משפט אחד הכולל את הרעיון המרכזי של הקטע  שימו 

  אותו מפרטים נוספים בפסקה. 

  רעיון מרכזי

  נימוק, סיבות

  הסבר/תיאור

  דוגמאות/פירוט

  דרך ישירה
  

חפשו משפט מכליל קצר 
המכיל את המסר של 

  הפסקה.

  דרך עקיפה
  

מחקו את המשפטים שהם משפטי 
תמיכה (הסבר או תיאור או פירוט או 
דוגמאות). נימוקים או סיבות ללא 

צית. המשפטים הסבר ייכנסו לתמ
הנותרים אמורים להיות משפטי 

  הרעיון המרכזי.  

  תומכים

82 

  כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצליח"    © 

  צילום דף זה אסור

 



83 

 

  ליח"    כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצ© 

  צילום דף זה אסור

 

  ביםשל שמוָנהת מאמר בותמצ

תוכניים, -העלאת השערות בעקבות ניתוח כותרת הטקסט, רמזים חוץ  שלב א'

קריאת משימות, קריאת פסקה ראשונה, פסקה אחרונה ומשפטים 

  ראשונים של הפסקות (טרום קריאה וקריאה מרפרפת)

קריאת כל הפסקות וסימון רעיון מרכזי או מילים וביטויי מפתח בכל   שלב ב'

  יים)פסקה (קו מתחת לביטו

  אפשרבניית משפט המשמש רעיון מרכזי (בעזרת מיומנות ההכללה).    שלב ג'

  להיעזר גם במחיקת התימוכין 

  עמית. הוספה ותיקון בין אלו של והמשפטים העיקריים  ה ביןהשווא  שלב ד'

  פי הצורך על

  העתקת המשפטים לפסקה אחת  שלב ה'

  _______________________________________ 1פסקה 

_____________________________________________  

  _______________________________________ 2פסקה 

_____________________________________________  

  _______________________________________ 3פסקה 

_____________________________________________  

  _______________________________________ 4פסקה 

_____________________________________________  

  _______________________________________ 5פסקה 

_____________________________________________  

  _______________________________________ 6פסקה 

_____________________________________________  

  בדיקת הרצף ומחיקת משפטים מיותרים  לב ו'ש

  פי הצורך הוספת מילות קישור על  שלב ז'

  העתקת המשפטים ליחידת פסקה אחת   שלב ח'

  _____________________________________________  
  _____________________________________________  
  _____________________________________________  
  _____________________________________________  
  _____________________________________________  
  _____________________________________________  
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  1מס'  דוגמה
  תפילת שמונה עשרה

: א. דברי שבח לה' ב. בקשת צרכינו ג. הודאה לה'. שלושה חלקים –לתפילת שמונה עשרה 
, בתחילת תקופת בית שני. ביניהם תפילת שמונה עשרה קבעו אנשי כנסת הגדולה את נוסח

היו עזרא הסופר והנביאים האחרונים חגי, זכריה ומלאכי. אנשי כנסת הגדולה קבעו 
שמונה עשרה ברכות בסדר התפילה. בזמן ששהתה הסנהדרין ביבנה, לאחר חורבן בית 

את "ברכת המינים". מאז כוללת התפילה המקדש השני, נוספה ברכת "ולמלשינים", הנקר
תשע עשרה ברכות, ואף על פי כן נותר שמה "תפילת שמונה עשרה". תפילת "אלוקי נצור", 

  הנאמרת בסיום תפילת שמונה עשרה, חוברה בתקופת האמוראים. 

על שם החובה להתפלל תפילה זו  תפילת שמונה עשרה נקראת גם "תפילת העמידה",
אמרת כאשר שתי הרגליים צמודות זו לזו, כפי שמובא בשולחן ערוך: בעמידה. תפילה זו נ

"יכוון את רגליו זו אצל זו, כאילו אינן אלא רגל אחת, להתדמות למלאכים שנאמר בהם 
  'ורגליהם רגל ישרה'" (כלומר רגליהם נראות כרגל אחת). 

ם עצמה, אדם העומד בירושלי, הפנים מכוונות לירושליםבאופן שבארץ ישראל מתפללים 
. בלבו מכוון המתפלל כאילו הוא עומד בבית המקדש פונה בתפילתו לכיוון מקום המקדש

שבירושלים, במקום קודש הקודשים. על המתפלל לכוון כי הוא מתפלל לפני מלכו של 
עולם, ועליו לתת דעתו למלים היוצאות מפיו, ויחשוב כאילו שכינה כנגדו, ויסיר כל 

שתשאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפילתו, ויחשוב כאילו היה  המחשבות הטורדות אותו עד
  מדבר לפני מלך בשר ודם.

 חובה לכוון היטב בברכה הראשונה שבתפילת שמונה עשרה, הנקראת ברכת "אבות".
ראוי שבעת האמירה יפנה האדם את מחשבתו  לאבברכה זו אנו מפרטים את שבחו של ה' ו

ביבותיו בעת תפילת שמונה עשרה, אלא יתפלל המתפלל לא יסתכל על סלעניינים אחרים. 
  בעיניים עצומות או יביט בסידור שלפניו. 

, באופן שאדם אחר לא ישמע את על המתפלל להתפלל בלחש את תפילת שמונה עשרה
תפילתו. על האדם לקבוע מקום קבוע לתפילתו ולא ישנה אותו, אלא אם כן יש צורך 

קום לתפילתו. אם הדבר אפשרי, יקבע את מקום בדבר, וכן מצאנו באברהם אבינו שקבע מ
תפילתו כנגד הקיר, כדי שלא יהיה דבר חוצץ בינו ובין הקיר בעת התפילה. כאשר הוא 

  . יקבע את תפילתו במקום שבני הבית לא יפריעו לו במהלך התפילהמתפלל בביתו, 

 תפילת שמונה עשרה נחלקת לשלושה חלקים. את נוסח תפילת שמונה   התמצית:
עשרה קבעו אנשי כנסת הגדולה. התפילה נקראת גם "תפילת העמידה". על 

בארץ ישראל מתפללים  ולכןולכןולכןולכןהמתפלל לכוון שהוא מתפלל לפני מלכו של עולם, 
לכיוון ירושלים, מקום המקדש. חובה לכוון היטב בברכה הראשונה שבתפילת שמונה 

ובבים אותו, יתפלל שהמתפלל לא יוסח בגלל הס כדיכדיכדיכדיעשרה, הנקראת ברכת "אבות". 
בעיניים עצומות או יביט בסידור שלפניו. כמו כן, על המתפלל להתפלל בלחש 

ולקבוע מקום קבוע לתפילתו. כאשר הוא מתפלל בביתו, יקבע את תפילתו במקום 
  שבני הבית לא יפריעו לו במהלך התפילה.

  שימו      בתמצית הוספנו שתי מילות קישור (מודגשות)
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צריך 

  ואולי

ואינו 

המאורעות, 

שאנו 

באה 

מרגיש 

אשר 

, בגערה

כדי 

 - ביכולתו 

של  ובתהליך

עידוד 

  2מס'  מהדוג  

  רק בסבלנות...

  

סדרה של שאלות לגבי ההתנהגות הראויה עם ילדיו. על  את רבוששאל  באבמעשה 
ושאל: האב בסוף לא התאפק  כל שאלה ענה לו הרב: "סבלנות", "צריך סבלנות"...

  ."בסבלנות משיגים הכל" :רבוענה לו  "הרב, הכל סבלנות?"כבוד 
   

עם מה שלא ניתן להשיג. אולי איזו  יכול אדם שיחשוב שהסבלנות זו דרך, להתמודד
תהיה סבלן...  –אוש: במקום "להתפוצץ" יילואולי אפילו תגובה  ,תרופה נגד רגזנות

שהסבלנות היא ממילא אין לך מה לעשות...האמת, שההיפך הוא הנכון. אמנם ודאי 
החלטה שאין מה  וואינ, חלילה, אושיאך יסודה אינו י ,עצמהבפני גם הנהגה בריאה 

, אמונה בטוב הסבלנות באה מאמונה עמוקה. אמונה בהנהגת ה' ,. אדרבהוללפע
  .אמונה באדם מישראל, בילד מישראלשסופו להיגלות, 

   
שהדבר הרי  ראוי,, לא מתנהג כראויכאשר אנו נתקלים בילד "מרגיז", לא לומד כ

בגלוי יותר או בגלוי  ,אמונה בטוב שנמצא בו הואשאנו צריכים  הראשון
יאוש, היא באה יהיא ההיפך מסבלנות . כלומר באה הסבלנות כךתוצאה מכ פחות.

ואז יש סבלנות עד ליציאת הדברים אל  ,אמון גדולמתוך מתוך אמונה גדולה ו
שאנו מכוונים , מרגיש זאתגם הילד מרגיש  על, על פי עניינו המיוחד של כל אחד.והפ

   הטוב הוא הילד. –, ושבעינינו אל הטוב שבו עצמנואת 
  

 כי אם   ה כי הדברים יתוקנו מעצמםיפייה דחייה של הטיפול וצנאינהסבלנות  לכן
מחזק את ידינו לפעול, בהתאמצות הוא אשר והאמון בטוב היסודי שקיים 

למהלך המורכב של הוצאת הטוב אל סבלנות , ובהתמדה, אך מתוך סבלנות גדולה
נוכל גם להתעלם אך  .במקרים אחרים נפעיל הדרכה, לעתים נשתמש בגערה .עלוהפ
ישענות עליו כדי לתקן, להוסיף , תוך הל מתוך כיוון מאמין בטוב הפנימיוהכ

ילד שדרך הההנהגה בו היא של  .לא "מתפוצצים" או מתייאשים מעולם ולשכלל.
כי היא באה מתוך  ,ביכולתו ומוכן לקבל לעתים גם גערה בהבנהמאמין  –אמון 

  אמון. מתוך אהבה ו
   

יסודה באמונה עמוקה בטוב . ובר חלוף תרון מהיריה פנהסבלנות אינ :כללו של דבר
  , לפי עניינו המיוחד של כל אחד.עלוובתהליך של הוצאתו לפ – בכל ילד וילד הקיים

עידוד  ,, חיזוק חיובי, הערכהמעודדת פעולהאלא  –ם מפעולה יאין היא מרפה ידי
  והקשבה.
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  סבלנות משיגים הכל"לפניכם תהליך התמצות של הטקסט "ב

 
  סמנו בטקסט את הרעיונות המרכזיים ואת הביטויים החשובים. 

  את הרעיונות המרכזיים. העתיקו מכל פסקה 

  בסבלנות משיגים הכל.

ואינו  אושיאך יסודה אינו י ,עצמהבפני הסבלנות היא גם הנהגה נפשית בריאה 

  .החלטה שאין מה לפעול

           אמונה באדם מישראל,  'בהנהגת ה הסבלנות באה מאמונה עמוקה. אמונה

  .בילד מישראל

  .אמונה בטוב שנמצא בוהוא  הדבר הראשון שאנו צריכים      

  באה הסבלנות.  כךכתוצאה מ      

   –אל הטוב שבו עצמנו מרגיש שאנו מכוונים את  זאת.גם הילד מרגיש 

   .עלוהוצאת הטוב אל הפממהלך המורכב 

   .ביכולתו ומוכן לקבלמאמין  –היא של אמון  ילד שדרך הההנהגה בו

בכל ילד  יסודה באמונה עמוקה בטוב הקיים בר חלוף.תרון מהיר ויהסבלנות אינה פ

   .עלוובתהליך של הוצאתו לפ וילד

  , חיזוק חיובי, הערכה עידוד והקשבה.מעודדת פעולה

   

פש דרך  בין שלב ההעתקה לשלב כתיבת התמצית יש לערוך שינויים במשפטים ולח

  לקשור ביניהם. 

  התמצית:

  .מתאימות מילות קישור , ונוסיףב את התמצית כיחידה אחתוכתנ

בסבלנות משיגים הכל. יסודה של הסבלנות אינו ייאוש או החלטה שאין  
מה לפעול אלא היא הנהגה נפשית בריאה, אשר באה מתוך אמונה 

באה עמוקה בהנהגת ה', באדם מישראל ובילד מישראל. הסבלנות 
כתוצאה מאמונה בטוב שנמצא בילד, כך גם הילד מרגיש שאנו מכוונים 
את עצמנו אל הטוב שבו. זהו מהלך אשר מורכב מהוצאת הטוב אל 
הפועל. ילד שדרך ההנהגה בו היא של אמון, מאמין ביכולתו ומוכן 
לקבל. יסוד הסבלנות הוא באמונה עמוקה בטוב הקיים בכל ילד 

על על ידי עידוד, חיזוק חיובי, הערכה ובתהליך הוצאתו אל הפו
 והקשבה.

  

 במחברת.  וותמצתו אות  47בעמוד  "ומחזורהפלסטיק ו" המאמרקראו את 
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בסולם ריכטר בדרום מזרח  8.9בעצמה של  בימים אלוהתרחשה  עזהרעידת אדמה 

במאמר זה  אסון אדיר בכל קנה מידה.זהו  .מאה וחמישים אלף אנשים ונספו בה אסיה
מהן רעידות אדמה, נלמד מהם הגורמים לרעידות אדמה ולפגעי טבע דומים  נבאר

  וכיצד התייחסו אליהם חכמי ישראל.

  

  פתיח
מהן רעידות 

  אדמה
כדור הארץ מורכב משלוש שכבות: הגרעין שהוא החלק החם, הקשה והעמוק ביותר   5

י עשוי השכבה העוטפת את הגרעין ומורכבת מנוזל צמיג –של כדור הארץ, המעטפת 
חומר סלעי רותח אשר נקרא מגמה. השכבה השלישית היא קרום כדור הארץ, שעליו 

  אנו חיים. 
  

מבנה כדור 
  הארץ

  
10  
  
  
  
  

  

קרום כדור הארץ הוא דק ושביר ודומה לקליפת ביצה סדוקה, ומורכב משלושה סוגים 
חלקו של לוחות: לוח יבשתי, לוח ימי (הסלעים והקרקע שמתחת למים), ולוח מעורב (

ימי וחלקו יבשתי). הקרום הדק, השביר והסדוק של כדור הארץ דומה ל"פאזל" של 
עשרות חלקים. כל חלק כזה נקרא לוח טקטוני והוא צף על פני המגמה. כתוצאה מכך, 
הלוחות הללו דינאמיים ונמצאים בתנועה מתמדת לכיוונים שונים ובמהירות 

  רי מפגש וחיכוך.התקדמות שונה. בין הלוחות הללו נוצרים אזו

  הלוחות 
  הטקטוניים

15  
  
  
  
  
  

  

רעידת האדמה נוצרת כאשר חלה תזוזה פתאומית ומהירה של הלוחות המרכיבים את 
קרום כדור הארץ. בכל רעידת אדמה יש מוקד שמצוי בעומק האדמה, ומעליו, על פני 
השטח, מצוי מרכז הרעש. מהמוקד הזה משתחררת אנרגיה אשר מתפשטת בצורת 

לכל הכיוונים, עד שהיא מגיעה אל פני הקרקע ומרעידה את הקרקע. גורם טבעי  גלים
  נוסף הוא פעילות וולקנית אשר גורמת לרעידות אדמה ליד הרי געש לפני התפרצותם.

  

היווצרות 
רעידות 
  האדמה

20  
  
  
  
  

25  

רעידות האדמה גורמות לנזקים עצומים ולהרס רב. מבנים ישנים, בתי עץ וגשרים 
יש נפגעים רבים, הרוגים ופצועים נלכדים מתחת להריסות. כמו כן פוגעות  קורסים,

הרס כבישים, אשר מקשה גם על הגישה לאזורים שנפגעו,  –רעידות האדמה בתשתיות 
קריסת עמודי מתח גבוה, התבקעות צינורות גז ונפט שבעטייה נגרמות שריפות ענק על 

חשש לבקיעת סכרים ולהצפת פני שטחים נרחבים, פגיעה באספקת מים וחשמל, 
  עמקים, פגיעה במערכות התקשורת.

  

___________  
___________  
___________  

  
  

  

רעידות האדמה בים גורמות להתרוממות של גלי ענק בים הנקראים "גלי צונאמי". 
עשרים וחמישה מטרים והם הרסניים ביותר. הם  גלים אלו יכולים להגיע לגובה של

א בים בעת הרעידה, אך עיקר הנזק נגרם כאשר הם מגיעים פוגעים בכל מה שנמצ
  לאזורי החופים שכן הם הורסים יישובים שלמים השוכנים לחופי האוקיינוסים.

  

  גלי הצונאמי

30  
  
  
  
  

35  
  

בישראל התרחשה רעידת אדמה חזקה מאוד אשר החריבה כליל את העיר צפת בשנת 
גם בעיר טבריה. בתים רבים . הרעידה התרחשה בזמן תפילת מנחה ופגעה תקצ"ז

נהרסו ונחרבו על יושביהם. מספר הנספים ברעידה זו הגיע לכאלפיים וארבע מאות 
אנשים. בין ההרוגים היו רבנים גדולים וחשובים. מיד לאחר רעידת האדמה עזבו 
יהודים רבים את העיר בהאמינם כי זהו עונש משמים על כי העזו להתחרות בגדולתה 

. לעומתם, יהודים אחרים הגיעו לעיר בעקבות הרעידה בהאמינם כי של העיר ירושלים
זהו סימן לחבלי משיח. אי אפשר לדעת מה הייתה עצמת הרעידה מאחר שסולם 

  ריכטר לקביעת עצמת רעידות האדמה נקבע לשימוש רק כמאה שנה מאוחר יותר.
  

___________  
___________  
___________  

   .קראו את המאמר  כתבו בצד שמאל נושא לכל פסקה    
  

 רעידות אדמה
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. כיום נהוג לתאר רעידת אדמהלעצמתה של  סולם מדידה -סולם ריכטר * 
רעידות אדמה לפי סולם ריכטר כאשר פונים לציבור הרחב. סולם ריכטר פותח 

  . צ'ארלס ריכטר גאולוגעל ידי ה 1935בשנת 

  ור הנזק האפשרי של רעידות אדמה לפי סולם הטבלה הבאה מציגה את תיא     
  ריכטר:     

 
  דרגה    תיאור

  בסולם ריכטר
  נזק

  רעידת אדמה זעירה, בלתי מורגשת  2 -פחות מ  זעירה

קטנה 

  מאד

  רעידה לא מורגשת, נרשמת רק במכשירי המדידה  2.0-2.9

  מורגש עם נזקים קלים מאוד  3.0-4.9  קטנה

  מבניםנזקים קלים ל  5.0-5.9  בינונית

  נזקים רבים, בעיקר באזורים עירוניים  6.0-6.9  חזקה

  אובדן כבד של חיי אדם ורכוש. נזק גדול  7.0-7.9  עצומה

  הרס מוחלט  ויותר 8.0  כבירה

 
  

  משימות –רעידות אדמה 
  

 מלאו את הטבלה: .1

  

 מהי מגמה? .2

            ______________________________________________  

 מהו לוח טקטוני? מדוע הוא נמצא בתנועה מתמדת? .3

             ______________________________________________ 

            _______________________________________________  

  

  

  מיקום  החומר המרכיב אותה  שם השכבה

  עמוק    

    מגמה  

      קרום כדור הארץ
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 :היא 13בשורה  דינאמייםמשמעות המילה  .4

 זזים  .א

 דומים  .ב

 נעים  .ג

 תשובות א' וג' נכונות  .ד

 ציינו שתי סיבות אפשריות הגורמות לרעידות אדמה. .5

_________________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________  

זכרים בטקסט אשר נגרמים כתוצאה מרעידת ציינו חמישה נזקים המו .6

 אדמה.

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

 וכיצד הוא נוצר?צונאמי מהו  .7

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

  

 לאחר רעידת האדמה בצפת יהודי ארץ ישראל בכמה אופנים. היו שעזבו  .8

את העיר והיו שבאו להתיישב בה. מה ראו יהודים אלו ברעידת 

 .דהאדמה? הסבירו כל צ

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

 מהו סולם ריכטר? .9

____________________________________________________  

____________________________________________________  
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באיזו עצמה  -אם בזמן רעידת האדמה בצפת היה קיים סולם ריכטר   .10

  לדעתכם הייתה רעידת האדמה? נמקו תשובתכם.

______________________________________________________  

______________________________________________________  

  

  עידת אדמה המתרחשת ב:צונאמי היא ר  .12

  א. ים        

  ב. יבשה        

  ג. ים ויבשה        

  

  .  רעידות אדמה מתרחשת כאשר:13

  א. כדור הארץ מסתובב       

  ב. שלושת חלקי כדור הארץ מתנגשים       

  ג. הלוחות הטקטוניים מתנגשים זה בזה       

  

 הלוחות הטקטוניים הם:.  14

 ליהםלוחות שאפשר לכתוב ע  .א

 לוחות המרכיבים את פני כדור הארץ  .ב

 לוחות הנמצאים בתוך גלעין כדור הארץ  .ג

 

מה לדעתכם יש לעשות על מנת להתגונן מפני נזקי רעידות האדמה בארץ . 15

  ישראל?

      _____________________________________________________  
      _____________________________________________________  

  
 .תפקיד הטבלה בהמשך המאמרמהו . 16

______________________________________________________  

     ______________________________________________________  
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  מתייחסת ל: 7בשורה עליו המילה . 17

  א. כדור הארץ      

  ב. הגרעין      

  ג. קרום כדור הארץ      

  .10בשורה  סוגרייםמהו תפקיד ה. 18

  הסבר מפרט של מושג  .א

 דוגמה  .ב

 מראה מקום  .ג

 פירוש, הגדרה  .ד

  .11בשורה  רכאותיממהו תפקיד ה. 19

  שיח- דו  .א

 ציטוט  .ב

 מטפורה  .ג

 היפוך  .ד

  מילות תואר:חמש .   העתיקו מהמאמר 20

        1________.2_________.3__________.4__________.5__________.  

  ?______________רעידותלה . מהו שורש המי21

  ._______________2.___________1הוסף עוד שתי מילים משורש זה:       

  ?הרסניים. מהו שורש המילה 22

  כתבו משפט בו תופיע מילה אחרת משורש זה:      

      ______________________________________________________  

  תפקידה:.  כתבו מעל כל מילה במשפט את 23

  ש. עצם  ש. תואר  ש. תואר  שם תואר פועלדוגמא:         

 הקרום  הדק,  השביר  והסדוק  צף.         

 בתים  רבים   נהרסו  ונחרבו. .1

 הלוחות   הדינמיים   נעים. .2

  . בחרו אחת משתי האפשרויות וכתבו במחברת:הבעה בכתב. 24

  צות הר געש. א. כתבו במחברת כתבה עיתונאית המתארת התפר      

  בלתם במאמר.יקשהעזרו במידע           

  ב. כתבו תמצית למאמר "רעידות אדמה"      
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5  

10  

15  

20  

בטקסט סומנו מילים לא מוכרות, בטקסט סומנו מילים לא מוכרות, בטקסט סומנו מילים לא מוכרות, בטקסט סומנו מילים לא מוכרות,     ....קראו את המאמר שלפניכםקראו את המאמר שלפניכםקראו את המאמר שלפניכםקראו את המאמר שלפניכם
כתבו מעל לכל מילה את כתבו מעל לכל מילה את כתבו מעל לכל מילה את כתבו מעל לכל מילה את     מאזכרים, סימני פיסוק ומילות קישור.מאזכרים, סימני פיסוק ומילות קישור.מאזכרים, סימני פיסוק ומילות קישור.מאזכרים, סימני פיסוק ומילות קישור.

        תפקידה או למי הכוונהתפקידה או למי הכוונהתפקידה או למי הכוונהתפקידה או למי הכוונה

  ?"היכן ההיגיון"

י הגלישה הנוחים שנוצרו בחרמון אחרי ימי הסערה מזג האוויר היפה ותנא

. "נחש ארוך" של מכוניות השתרך מאזור הכפר הצפיןגרמו לרבים ל ,האחרונים

  עד לשערי האתר. *שאמס- מג'דל

שחיכתה במקום שעות  ,ל, קבוצת נעריםבֶ ּכֶ בעוד ההמון עמד בתור הארוך לַר 

סוקי קרב לסקי. שני מַ  פרהסת ארוכות, נחה על השלג ברחבת לימודי הגלישה של בי

ומבטיהם הופנו לשמים. לאלפי הנופשים , הנערים השתתקוחלפו בשמים, ולפתע 

 –עיר מגוריהם של הצעירים  – ~מנצ'סטר*סוקים מוכר, אך במראה המַ נרָאה סביב 

  מחזה נדיר. וזה

לוש עשרה, עשרה עד ש אחתי נתלמידים בשהיו בה עשרים ואחד  ,הקבוצה

גיעה לישראל בסוף השבוע לביקור של שבועיים. ביקורם ִה  ,שבאנגליה "מנצ'סטר"מ

 של משתתפי הקבוצה מחבריהם מאתייםעניין שבשגרה:  ואבישראל התלמידים של 

מסלול להוסיף לחית החליטה אולם הקבוצה הנוכְ  ,כבר היו בישראל בשנה האחרונה

ור, קברי צדיקים ביקור בביתם של גדולי הדמערבי, הכותל תפילות ב~   – המוכר

 הם –מעטמשהו שונה   -  בצפון הארץ כמו גם טיולי טבע ונוף לאורכה של הארץ

  לשלב גם ביקור בחרמון המושלג בימים אלו.בחרו 

להגיע לארץ ישראל , סיפר אחד הנערים ,צחקו על הרעיון" אנגליה"החברים שלי ב

נוסעים  נגליהאמ ,. בדרך כללכלל נשמע דבר לא הגיוני ולבקר באתר החרמון

. יץישוובצרפת או בבסקוטלנד, ש בחופשות "בין הזמנים" לאתרים המושלגים

"רבים לא  :יזמהה לעספקניות גם הוא על תגובות  קבל , אחד התלמידיםראובן כהן

  סיפר.  ,מדבר" שםל ושיש שלג בישראל. חושבים שהככלל יודעים 

ארץ קטנה אמנם  היאל חרמון מוכיח שוב שישראבשל הנערים ממנצ'סטר  ביקורם

ישובו  הם. הנערים אמרו כי בחורף הבא אך נופיה, צבעיה ואתריה מגוונים ביותר

  .משפחתםבני עם 

__________________________________________________________  

  כפר דרוזי ליד החרמון. –שאמס - *  מג'דל

  עיר גדולה באנגליה.   –* מנצ'סטר 
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  שימותמ –היכן ההיגיון 

  

  איתור מידע

  ציינו שני תנאים שאפשרו לרבים להצפין לכיוון החרמון. ______________  . 1

  ______________________________________________________  

  .     מהו המראה המיוחד שמשך את תשומת לבם של הנערים?2

        _______________________________________________________  

       _______________________________________________________  

  מטה לשון

  ?ביטוי זהבהכוונה  למה ."נחש ארוך"נכתב:  2בשורה   .3

  כמות גדולה של מכוניות  א. 

  נחשים רביםזה אזור ב  ב. 

  התנועה רבה   ג. 

  ג' נכונות -ותשובות א'   ד. 

הכוונה בִמילה למי ". גם ביקור בחרמון לשלבהם בחרו כתוב: " 15-14בשורות   .4

  ?הם

  התיירים מאנגליה  א. 

  ממנצ'סטר התלמידים  ב. 

  הקבוצה  ג. 

  כל התשובות נכונות  ד. 

  ?10בשורה  המירכאותמה תפקיד   .5

  לציין דיבור ישיר  א.

  לציין שם  ב. 

  לציין היפוך בכוונה  ג. 

  אף תשובה אינה נכונה  ד. 

  ?21-20 ותבשור רכאותיהמתפקיד מה   .6

  היפוך כוונה לציין   א. 

  ציטוטלציין   ב. 

  דיבור ישירלציין   ג. 

  תשובה אינה נכונהאף   ד. 
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  ?12בשורה  אולםלהחליף את המילה  אפשרבאיזו מילה   .7

  אולי  א. 

  אך  ב. 

  בגלל  ג. 

  אילו  ד. 

  

  ?4בשורה  בעוד מה מציינת המילה  .8

  סיבה  א. 

  זמן  ב. 

  תוצאה  ג. 

  ונהאף תשובה אינה נכ  ד. 

  

  "? וזה. למה מתייחסת המילה "מחזה נדיר" ו"זה נכתב: 8בשורה   .9

  כמות מכוניות כה גדולה  א. 

  שלג על החרמון  ב. 

  מעבר מסוקי קרב בשמים  ג. 

  אף תשובה אינה נכונה  ד. 

  ארגון מידע 

  ".?היכן ההיגיוןכותרת הכתבה היא "  .10

  הסבירו מהו הקשר בין הכותרת לתוכן הסיפור.  א. 

  __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________  

  בארץ ישראל מהסיפור? תלמידים מה אפשר ללמוד על ביקורי   ב. 

    __________________________________________________  

         __________________________________________________  

         __________________________________________________  

        __________________________________________________  
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שאותו עוברים בדרך כלל  ,ישראלבע של הטיולים והמסלול הקב ומה  .11

  ו"ל? מח תלמידים 

  ______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________  

  

  ולבקר בחרמון?רעיון לבוא לישראל  לע היו האנשים באנגלבכיצד הגי  .12

  ______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________  

  

   סקיה

  מהי מטרת הכתבה?   .13

  לספר על תכנית קבוצת תיירים שבאה לארץ  א. 

  לטיול שרויותמגוון אפבה מדינה שיש  היאלהוכיח שישראל   ב. 

  ישראלובין אנגליה מצעירים תלמידים לתאר קשר בין   ג. 

  לבקר גם בחרמוןלהוכיח שאפשר   ד. 

  

   פרשנות

  לבקר בחרמון?   התלמידיםמדוע החליטו הפעם .    14

_____________________________________________________  

______________________________________________________  

  

לטייל בו בארץ.  שאפשראתר נוסף על ממנצ'סטר  נעריםו לקבוצת ההמליצ   .15

  נמקו מדוע כדאי לבקר בו.

  ______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________  
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   ידע לשוני

   :מלאו את הטבלה. 16

  

 גוף

  

 זמן

  

 שורש

  

  פועל

 

  הָק ְּת ַּת ְׁש ִה    

 

  יםבִ ְׁש חוֹ    

  

  ינּוִמ אֱ הֶ    

  

  אּוָר    

  

  רּפֵ סַ ְמ    

  

  

  תב הבעה בכ

  .עליו ווכתב ',ג-א'הנושאים מ אחדב ובחר  .17

ספרו לו על טיול יפה  ,כתבו מכתב אישי לילד בגילכם החי בחו"ל  א.

  שערכתם באתר מסוים והמליצו לו להגיע לביקור במקום זה. *

  כתבו סיפור המתאר ביקור באחד האתרים בארץ.  ב.

ו לביקור, , את הדמויות שהתלובו ביקרתםשבסיפורכם תארו את האתר   

ואת מערכת היחסים שהתפתחה ביניהם. הציגו כיצד הסתבכה מערכת 

  **היחסים וכיצד נפתרה. 

 . *** ..."היכן ההיגיוןתמצתו את הכתבה "ג.               

  

  *   סיפור חוויה •

 ** סיפור עלילה •

  ***תמצות •
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  תמצות הוא לא סיכום

בכל זאת  .הסיכוםכתיבת תמצית דומה ביסודו לתהליך של כתיבת תהליך האמנם 

העיקרית היא, שבשניהם לא משלבים  מיוןידהנקודת מן הדומה. שונה רב ה

  משפטים תומכים (הסבר, דוגמות, פירוט ותיאור).

  ביניהם. ואהשוהלהביא בפניכם את האך הוחלט פעולת הסיכום נלמדת בכיתה ו', 

  

  ארגון מידע

  

  

  

  

  

  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  לא משלבים תומכים: בשניהם

  הסבר, דוגמות, פירוט ותיאור.

  סיכום  תמצית

  . הטקסט הוא מידעי.1

. מארגנים את הרעיונות 2

העיקריים לפי סדר 

  הופעתם במאמר.

  . מותר להעתיק משפטים.3

  . מצרפים רעיונות 4

  ומוסיפים מילות קישור.    

. לא קיים משפט פתיחה, 5

  ולא קיים משפט סיום.

  .  הטקסט הוא מגמתי 1

(שכנוע, ביקורת, טיעון      

  וכדומה).

. אין צורך לארגן את  2

הרעיונות לפי סדר 

  הופעתם במאמר .

  . אין להעתיק משפטים.3

  . המבנה מיוחד.4

  ש משפט פתיחה, הכולל  . י5

"תעודת זהות", אחריו     

גוף הסיכום  ולבסוף 

משפט סיום, שהוא 

  המסקנה.
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  ?תבים הסברוכ דצכי

  

  הוא החלק המורכב יותר בכתיבת הפסקה. רבסהה

  גמה.דובין הובין הנימוק  מקומו הוא

שגם הוא, כמו הרעיון המרכזי,  –להסביר את הנימוק  ודיקפתמחד גיסא 

ך מוחשית כמו אין הוא מנוסח בדר ,מאידך גיסא ,לעתים מנוסח בקצרה

  הדוגמה.

ההסבר יש  חוסינב), גם 70 ודכמו בניסוח הרעיון המרכזי (שלמדנו בעמ

  :באחת משלוש הצורות הלשוניות שלהלןלהיעזר 

  

  

  

  

את ת הפירוט ואלעתים נוצרת חסימה בכתיבה בשל קשיים בניסוח. רק 

ר חלקי יתכל את , ו)יחיד או רבים(ב בגוף ראשון ולכתאפשר הדוגמה 

  . ת באחת משלוש הצורות הללוכללייש לנסח בצורה  הפסקה

    :השלימו את הטבלה לפי הדוגמה

בגוף  פועל בזמן הווה  שם פעולה
  נושא סתמי רבים

  שם הפועל

  ללמוד  לומדים  למידה

  לשמור    שמירה

    קוראים  קריאה

  לבדוק    

    נוסעים  

 

שם   
 פעולה

  שם 
  הפועל

 

פועל בזמן הווה 
  ובגוף רבים

 (נושא סתמי)
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        את המידע בטבלה שלפניכם.את המידע בטבלה שלפניכם.את המידע בטבלה שלפניכם.את המידע בטבלה שלפניכם.    ווווממממייייללללששששהההה

  בגוף בריאנפש בריאה : אשונה
   גופניתב לעסוק בפעילות ושח: ר"מ

  ?עודמ

  קוימנ    קוימנ    ימוקנ
  היא    היא עוזרת להפחית את משקל הגוף.    היא תורמת לבריאות

  רבסה    רבסה    רבסה
  ,  פעילות גופניתב םיקסועשכ     הווה

  הבריאות. גםך הגוף מתחזק וכרבים     
  מחזק את  פעילותב קוסיעה שם      

  המפעילים את הגוף,  םירירשה   הלועפ
  ותורם ליציבות הגוף ולשמירה             
  על בריאותו.             

  לעסוק  ממליציםהרופאים        םש
כדי לחזק את  פעילות גופניתהפועל   ב

  הגוף
  וכך לשמור על בריאותו.             

שמשקל יתר מזיק  יודעיםהיום   
  לבריאות.

  
רמת בשל צריכת במשקל נג הפחתהה

 עיסוקקלוריות, שהיא תוצאה של 
השרירים  הפעלת. פעילות גופניתב

מחייבת אנרגיה הנוצרת כתוצאה 
  משריפת שומנים.

  
פעילות ב לעסוקנוסף על הדיאטה יש 

   כדי להפחית במשקל. גופנית 

    

  

  

  

  

  

  המגוד    המגוד    המגוד
באופן  הנוהגים לעשות הליכ יריוה .1

בריאים מאוד למרות  םישקבוע, והם אנ
  צעיר. (דוגמה אישית) -גילם הלא

. גופניתכל תכנית להפחתה במשקל כוללת פעילות   
  בקבוצות תמיכה לירידה במשקל.למשל 

  
  אנשים מקפידים על דיאטת הרזיה אבל 

  ___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
____________________________________  

שעושים הליכה באופן רבים  םישנ. א2
, מעידים על עצמם כאנשים בריאים. קבוע

  )(דוגמה כללית

      . גופניתחייבים לעסוק בפעילות  גם  
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  הסברפסקה באמצעות  פיתוח

                   

  ה באמצעותח נעשופיתה                 

  

  לעופה םש                          הלועהפ םש                         מי)תס אשונהווה רבים (

  רקשלת                            תקשרותה ,רתשותק                    םירשקתמ

  לועפל                            ה לועפ                    םילעופ

  עצבל                             עוצבי                    םיעצבמ

  

  

  הדוברים שפות זרות

  עם אנשים מארצות מתקשרים

  עבודות שאנשים מבצעיםזרות ו

  אינם יכולים לבצע.בלבד עברית הדוברים 

  

  

  עם אנשיםתקשורת שפה זרה מאפשרת 

  מארצות שונות. באמצעות השפה הזרה 

ל עסקיות בין ישרא פעולותאפשר לנהל 

  בין מדינות העולם.ו

  

  

 שפה זרה מאפשרת לאנשים מישראל

  עם אנשים מכל העולם.לתקשר 

עסקאות לבצע באמצעות שפה זרה אפשר 

  ודיונים בנושאים שונים. 

  

  

100 

  כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצליח"    © 

  צילום דף זה אסור

 



101 

 

  ליח"    כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצ© 

  צילום דף זה אסור

 

  "מבצעי עידוד" בבית הספר

  ערך חינוכי רב –למבצעים הנערכים בבית הספר : מ"ר

  / יתרוןקומינ             ן/ יתרו קומינ                 / יתרון  קומינ      

  

  

  תיאור/רבסה             תיאור/  רבסה                 תיאור/  רבסה       

  

  

  

   /הוכחההמגוד           ה  חכ/הוהמגוד                /הוכחההמגוד            

  

  

תלמידים ומשפחותיהם מתחזקים 
  בשמירת המצוות.

התלמידים זוכים להישגים 
  לימודיים גבוהים יותר.

בית הספר נמצא באווירה של 
  תיקון המידות

כשעורכים מבצעים הקשורים 
לשמירת המצוות, לומדים הלכות 

  הנוגעות למצוות הנידונות.

ישנם מבצעים שמטרתם חיזוק 

הישגי התלמידים בתחומים 

  לימודיים שונים.

בנושאים חברתיים  מבצעים 
עוזרים מאד לשפר את הקשרים 
  החברתיים בין תלמידי הכיתות.

  

ם לדוגמא בתחילת השנה התקיי
בבית ספרינו מבצע הלכות השכמת 
הבוקר, כל שכבת גיל למדה הלכות 

מתאימות והתבקשה לבצע 
משימות הקשורות למבצע: נטילת 
  ידיים כהלכה, ברכות השחר ועוד.

הורים רבים שיתפו פעולה ונהנו 
  אף הם מהמבצע. 

למשל, בתום מבצע "עושים 
חשבון" בו השתתפו כל תלמידי 

בית הספר, נערך מבחן מסכם 
שהצביע על עליה גבוהה מאד 

  בהישגי התלמידים בחשבון.

לדוגמא מבצע "ממתקנון" 
פסח ובו בכל התקיים בין חנוכה ל

כתה נקבעה מידה אחת עליה 
יקפידו הבנות ביתר שאת. 

התלמידות זכו לממתקים אך 
  בעיקר  לתיקון המידות. 
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  1פסקה   3פסקה   2פסקה 

  הנושא: שפה זרה

  חשוב ללמוד שפה זרה.     רעיון מרכזי             
  מדוע?                      

  
  

: שפה זרה עוזרת להסתדר 1 נימוק
 בחו"ל.

    
להכיר : שפה זרה מאפשרת 2נימוק 

  ולשוחח עם אנשים בעולם

   
 (הוסיפו משלכם): 3נימוק 

 

  הסבר
כשנוסעים לחו"ל ורוצים להסתדר 

יום, חייבים לדעת - שם בחיי היום
שפה זרה. השפה העברית איננה שפה 

  מדוברת בארצות העולם.
תקשר עם ללא שפה זרה נתקשה ל

הזולת ולהיעזר בסביבה כדי להשיג 
 צרכים בסיסיים לקיום.

  הסבר 
השפה משמשת אמצעי תקשורת עם 
אנשים שאינם דוברים עברית, עולים 
חדשים, קרובי משפחה מחו"ל, תיירים 

  בארץ.
ללא שפה זרה התקשורת שלנו עם 

 תושבי ארצות אחרות תהיה לקויה. 

  הסבר 
  

 

  

  

  

  דוגמה 
למשל, כשנסעתי עם משפחתי לצרפת 

. לא נסענו לטיול ברכבתבקיץ שעבר, 
 ,, אבל למזלנוצרפתית ידענו

  הסתדרנו בעזרת אנגלית.
  או

  לדוגמה, כשנסעתי עם...
  או

כשאנשים נוסעים לחו"ל ורוצים 
 נאלציםהם  קנות מוצרים שונים,ל

להשתמש בשפת המקום או בשפה 
יג כדי להש זרה המוכרת במקום

  .עזרה

  דוגמה 
למשל: סבתי מתגוררת בספרד ואחת 
לשנה היא מגיעה לבקר אותנו בארץ. 
כבר מילדותי לימדו אותי הוריי לדבר 
בשפה הספרדית על מנת שאוכל להיות 

  בקשר עם בני משפחתי בספרד.

  דוגמה 
  

 

  

  

  

 > פסקה- אם נחבר את הרעיון המרכזי + נימוק + הסבר + דוגמה נקבל 
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  ללומד שיעורי הבית חשובים ותורמיםרעיון מרכזי:                
  

  3נימוק   2נימוק   1נימוק 

בעזרת השיעורים חוזרים על החומר 

  ובודקים מה מובן ומה עדיין לא.

  הסבר

את  לקרוא כיםצרי ,שיעורי בית מכיניםכש

את המשימות. אם לא  לבצעוהחומר 

 ינוכנראה החומר א ,אותן לבצע מצליחים

  , ויש לקבל הסבר נוסף.מובן

  דוגמה

מיישם את הסבר בהכנת השיעורים אני 

  זו הוכחה שהבנתי.   –המורה. כשאני מצליח 

אם לא הצלחתי, אני חוזר לכיתה ומבקש 

 מהמורה הסבר נוסף.

  שיעורי בית משמשים להרחבת הידע. 

  

  הסבר

חומר נוסף מעבר  לקרוא עלינובשיעורי בית 

 להרחיב אפשרכך ו ,לכתוב בספרי הלימוד

  לאדם משכיל. להפוךוהידע את 

  

  דוגמה

י גאוגרפיה למדנו על מדינה רועישב

באירופה. המורה נתנה לקרוא על המדינה 

כך בספרי עזר ולהכין עבודה מקיפה. 

 הרחבנו את ידיעותינו בנושא.

  שיעורי בית מאפשרים להשלים חומר שלא נלמד. 

  

  הסבר

בכיתה, הריכוז אינו גבוה  נמצאיםגם כש ,לפעמים

את המורה, אבל לא תמיד  שומעיםבמיוחד. 

באיזו מידה  לבדוק. שיעורי בית עוזרים קשיביםמ

ילדים חולים יכולים  נוסף על כך,החומר הובן. 

את שיעורי  יםכינהם מלהשלים את החסר אם 

  הבית.

  

  דוגמה

ולא הגעתי לבית  ,הייתי חולה זמן רבלמשל, 

הכנתי את  ;הספר, אבל יכולתי ללמוד בבית

כך  ו הבדיקמורה לנתתי אותם לוהשיעורים, 

 למתי את החסר.  הש

 

  נימוק נוסף: שיעורי בית עוזרים להתכונן למבחן. הוסיפו הסבר ודוגמה. 

  

        (יש צורך בנימוק)(יש צורך בנימוק)(יש צורך בנימוק)(יש צורך בנימוק)        ב. שיעורי בית מיותרים ואינם תורמים ללומד.ב. שיעורי בית מיותרים ואינם תורמים ללומד.ב. שיעורי בית מיותרים ואינם תורמים ללומד.ב. שיעורי בית מיותרים ואינם תורמים ללומד.                        כתבו פסקות לרעיונות המרכזיים הבאים :כתבו פסקות לרעיונות המרכזיים הבאים :כתבו פסקות לרעיונות המרכזיים הבאים :כתבו פסקות לרעיונות המרכזיים הבאים :                            
(אין צורך בנימוק)(אין צורך בנימוק)(אין צורך בנימוק)(אין צורך בנימוק)        רי בית.  רי בית.  רי בית.  רי בית.  ג.  ציינו והסבירו שלוש סיבות למתן שיעוג.  ציינו והסבירו שלוש סיבות למתן שיעוג.  ציינו והסבירו שלוש סיבות למתן שיעוג.  ציינו והסבירו שלוש סיבות למתן שיעו                                                                                                                        

  שיעורי בית!
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  הפסקה כבסיס לכתיבת תשובה
  

  ם:פי ארבעה תבחיני בה צריכה להיבדק עלשות כל

  .(שפה) קינות לשונית, מבעבנה, תַ , מכןתו

  מבע.הלשונית והתקינות ה ה,נבמה –מן ה"איך"  –" ה"מה –פריד את התוכן להן אי

  .בוהכתבין את להלא עלול ש הקורא, אם נפריד בין הרכיבים

  להלן רכיבי ההערכה במתן תשובה:

  5%–3%ד.                   5%–3%ג.                   5%–3%ב.                 90%–85%. א

  

                             +                     +                    +  

  

  . אין חזרות על1      תקין משפט . מבנה1      –על חלקי השאלה  רהחז. 1    ת נכונותדווב. ע1

  י פיסוק                   מילים אומנסי. 2            ן מרכזייוער                    הגיוני ברהס. 2

  נות יועל רע             תקין . עימוד הדף3עובדות                 / יםקומינ. 2  ות  השייכותגמדו. 3

  לשון  בשלמ. 2        שימוש בזמנים .4             ברהס. 3      לעניין    

  הכתב                                         / ציטוט          / הוכחה הגמדו. 4      

  (לא סלנג)                 

ה בנמ מבנה, תקינות ומבע. לדעתם,ובין תוכן התלמידים הנוטים להפריד בין  שי

 בהתיכהמאינם חלק הם ובלבד, המשפט ומשלב הלשון קשורים לשיעורי אוריינות 

  .בכל תחומי הדעת

פי רכיבי התוכן, המבנה,  ראוי שייבדק על – מר כתובוח לכ .יסה זותפיש לשנות 

  .התקינות והשפה

  

  

  

  הנמב  כןתו
  

 ותינתק
  לשונית

  עמב

אם תיישמו את אשר למדתם לגבי כתיבת פסקה, בכל 
  אלו לגביו, תזכו להערכה גבוהה יותר.תחום שתיָש 
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  כיצד עונים על שאלה? 
  

  
  
  
1.  

  
  
  

  פיצוח שאלה

  מסמנים מילות שאלה או הוראה בקו תחתון.   א.

   מקיפים בעיגול שם מספר (אם יש).  ב.

מסמנים בסוגריים מרובעים מילים מרמזות,   ג.

  שבאמצעותן אפשר למצוא את התשובה.

  
  
  
2.  

חוזרים לטקסט 
ומחפשים את 

המילים 
המרמזות 

שסימנו בסעיף 
  ג'1

  

  שתי אפשרויות בפנינו:

  
מצאנו בטקסט את 

  המילים
  ג' 1שסימנו בסעיף 

  
לא מצאנו בטקסט את 

  המילים
  ג' 1שסימנו בסעיף 

  
  
3.  

    
  

נסמן את השורות או את 
המילים או את הביטויים 

  הקשורים לשאלה
  

  
  

נזהה מילים נרדפות או 
קרובות למילים שסימנו 

ונסמן את השורות 
  הקשורות לשאלה

  

  
  
  
4.  

  
  קוראים שוב 

  את השאלה

  
  החלק הראשון של התשובה

הוא חזרה על חלקי השאלה, אך בסדר שונה: 
  קודם כול שם ואחריו פועל

  
  
  
5.  

  . ש': מהם חמשת השמות של בני המלך?הםנשיב  מהםלמילת השאלה 

  הם...ת': השמות של בני המלך                          

  . ש': כיצד מתפתח השיטפוןכךנשיב  כיצדלמילת השאלה 

  :כךת': השיטפון מתפתח                                            

  מדוע לא הצליח התלמיד? . ש':כינשיב  מדועלמילת השאלה 

  ת. התלמיד לא הצליח כי  א. ___________                                           

  _____ב. _______                                  

  כשהתשובה מפוזרת בטקסט, מסמנים את כל המקומות הרלוונטיים (השייכים לעניין) 

  
  
  
6.  

מנות ומארגנים אותן באחת מהדרכים אוספים את פיסות המידע המסו

  האלה: 

  א. באמצעות מילות קישור   

  ב. בחלוקה לסעיפים: א', ב', ג'   
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  דוגמה

        לפניכם הקטע "לאן נעלמים החרקים בחורף?"לפניכם הקטע "לאן נעלמים החרקים בחורף?"לפניכם הקטע "לאן נעלמים החרקים בחורף?"לפניכם הקטע "לאן נעלמים החרקים בחורף?"

        קראו את הקטע, וענו על השאלה שאחריו.קראו את הקטע, וענו על השאלה שאחריו.קראו את הקטע, וענו על השאלה שאחריו.קראו את הקטע, וענו על השאלה שאחריו.

        

  לאן נעלמים החרקים בחורף?

בסתיו, ופרט למקרים נעלמים  הכל אל –, נמלים חיפושיותצרצרים, פרפרים, 

מעטים, אין הם נראים כל החורף. אולם בבוא האביב, כשמתחילים שוב הימים 

  בחורף? ההחמים, הם שבים ומופיעים. היכן היו כל אל

הקור מבריח את הצרצר אל הקן הקטן שחפר לו מתחת לפני האדמה. שם הוא ישן 

  חורף.-כל ימי החורף. לשינה ארוכה זו קוראים תרדמת

  חורף.-בתרדמתעושים גם מיני חרקים אחרים, השוקעים אף הם כמוהו 

רבים מן הפרפרים מתים בסוף הקיץ, אולם יש הנודדים לארצות חמות יותר. הללו 

 החיפושיותוהם נמנים עם הפרפרים הנודדים. גם  ,יוצאים לדרכם במחנות גדולים

  יוצאות לחרוף בארצות חמות יותר.

בימים הקרים הן יושבות בבתיהן שבתוך מחילות  האדם. אולם הנמלים נוהגות כבני

  ת השמש, הן יוצאות מבתיהן כדי ליהנות מן החום.חבאדמה, וכאשר בחוץ זור

רוב החרקים הבוגרים מתים בסוף הקיץ, אולם הם משאירים אחריהם מספר רב 

 ,של ביצים. בבוא האביב, כאשר הטבע מתעורר לחיים חדשים, נדגרות הביצים

  ם צעירים.ומתפתחים חרקי

  

  שאלה

  שלוש דרכים המשמשות לחרקים אמצעי הגנה למשך החורף הקר. ציינו

  חרק המשתמש בה.הכל דרך לפי  הדגימו

  

  :מהלך התשובה

  בעיגול.  ףקינההוראה בקו. את שם המספר השאלה ואת מילות  ןסמנ  .1

שיוביל אותנו לחיפוש בטקסט. את  ,בסוגריים מרובעים את היגד השאלה נסמן  .2

  דגיש בשני קווים. נמזי השאלה ר

  בקו את המשפטים שיעזרו לנו בכתיבת התשובה.  ןסמנ  .3

  ב תשובה בדגם פסקה. וכתנ  .4
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  הפסקה בשירות התשובה
  :התשובה עשויה להיכתב בשתי צורות

  
 שימוש בהכללה, בפירוט ובתבניות מנייה (א'ב'..). 2  שימוש במילות קישור .1

 

גורם לחרקים למצוא מקלט  מזג האוויר הקרתיח פ
 משתמשיםהחרקים ש אחת הדרכיםלתקופת החורף. 

חורף. תרדמה זו -היא שינה ארוכה הנקראת תרדמת בהן
- לחרק השוקע בתרדמת דוגמהמתרחשת בתוך האדמה. 

, חלק מהחרקים נודדים נוסף על כךהחורף היא הצרצר. 
, יתר על כןלארצות החמות, למשל פרות משה רבנו. 

נכנסות למחילות באדמה ושוהות שם  ,למשל, הנמלים
  הן יוצאות מהמחילות. ,בזמן הקור. כשחם קצת יותר

שלוש הדרכים שבאמצעותן מתמודדים החרקים  סיום
חורף, מעבר לאזורים החמים - תרדמתבחורף הן 

  והסתתרות במחילות.
  

 בדגם זה ההכללה באה בסוף, כסיום.

מקלט  מצואלמזג האוויר הקר גורם לחרקים  פתיח 
לתקופת החורף. שלוש דרכים משמשות את 

חורף, - תרדמתהחרקים בהתמודדותם עם החורף: 
  .נדידה למקומות חמים והסתתרות במחילות

  הצרצר הוא אחד –חורף -בתרדמתא. שקיעה 
  חורף.-בתרדמתהחרקים השוקעים     

פרות משה רבנו יוצאות  –ב. נדידה למקומות חמים 
  בחורף. לארצות חמות כדי לשהות שם

הנמלים  – כניסה אל המחילות שבאדמהג. 
 ,סתתרות מפני הקור במחילות שבאדמהמ

  ובתקופות החמות הן יוצאות מהן. 
  

 בדגם זה ההכללה באה בפתיח.

     פסקה.כתיבת התשובה נכתבת על פי העיקרון של 
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  לתשובה בדגם פסקה דוגמה

  

  פניכם שאלה מתחום המדעים.ל

  שאלה

  קידים שממלאים המים בגופם של היצורים החיים.ציינו שלושה תפ

  פי המודל לכתיבת פסקה. התשובה תורחב על

  

המים הם המרכיב העיקרי בגוף החי. בגופם של רוב היצורים החיים, משקלם 

משקל הגוף, ואצל יצורים שונים כמעט כל משל המים הוא יותר ממחצית 

  הגוף מורכב ממים.

  

ם לשם התרחשותם התקינה של תהליכים שונים היצורים החיים זקוקים למי

  בגופם, כגון תהליך הנשימה, העיכול וההפרשה.

  

חילוף הגזים באיברי הנשימה נעשה  –הנשימה אינה יכולה להתבצע ללא מים 

דרך קרום לח. נוסף על כך, בתהליכי עיכול המזון מופרשים מיצי עיכול שהם 

  נעשית בעזרת מים. כן הפרשת הפסולת מן הגוף ברובם מים. כמו

  

  אין ספק שהמים הם תנאי לקיומם של כל היצורים החיים.

  

  

  איסוף הרכיבים –התשובה כפסקה 

המים הם המרכיב העיקרי בגוף החי. בגופם של רוב היצורים החיים, משקלם של 

משקל הגוף, ואצל יצורים שונים כמעט כל הגוף מורכב מהמים הוא יותר ממחצית 

חיים זקוקים למים לשם התרחשותם התקינה של תהליכים ממים. היצורים ה

שונים בגופם, כגון תהליך הנשימה, העיכול וההפרשה. הנשימה אינה יכולה להתבצע 

חילוף הגזים באיברי הנשימה נעשה דרך קרום לח. נוסף על כך, בתהליכי  –ללא מים 

סולת מן כן הפרשת הפ עיכול המזון מופרשים מיצי עיכול שהם ברובם מים. כמו

  הגוף נעשית בעזרת מים. אין ספק שהמים הם תנאי לקיומם של כל היצורים החיים.

  

  

  פתיח

  רעיון
  מרכזי

  תימוכין

  סיכום
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  מעובד מתוך "לקטים לתלמידים"/ היהספרי

נוספים כגון  מידעומקורות  ספריםבו נאספים בצורה מסודרת שהיא מקום  יהיספר
והקלטות, במטרה לשמר אותם ולאפשר שימוש יעיל בהם.  עיתונים, כתבי עת

האנושי שהצטבר לאורך השנים ולאפשר  ידעהספריות פועלות לשמר את ה
למשתמשיהן לגשת בצורה יעילה לידע זה. חלק מהספריות משרתות את הציבור 

מטרה להרחיב את הידע של הציבור בכללותו. ספריות אחרות מיועדות הרחב, ב
  בודתם.הזקוקים למידע מקצועי לצורך ע מקצועבעלי לו מחקרלאנשי 

בין  ,עם הסיומת  ִָּיה, הבאה לציין ספר שם העצםנוצרה משילוב  ספרייההמילה 
, "אוצר ספרים" בית ספרים :אוספים. מונחים מקבילים שהיו בשימוש הם, היתר

או "בית ֵעֶקד  ,רבות אשר מצויות בישיבות ספריות תורניותגם כיום במקובל ה
שהיו כתובים קושרים את הספרים  :משום שבעבר היו עוקדים, כלומר - "ספרים

במגילות קלף. בעבר נעשה שימוש בעברית במונח הלועזי "ביבליותיקה". מקור 
  .יוונית עתיקההמילה הוא ב

ספריות בית ספר, אשר  ה, לדוגמלפי קהל היעדבל לחלק את הספריות השונות מקו
. הן מכילות ספרי עיון המתאימים ית הספרב תלמידימשמשות מרכזי מידע ל

לתלמידים ולצוות המורים, ספרי קריאה, ספרי עזר ולרוב גם עזרי הוראה שונים. 
ספרייה עירונית משום מספר הספרים במספר הספרים בספרייה זאת קטן בהרבה מ

  שהספרים שם מיועדים רק לתלמידים ולצוות בית הספר. 
  

אליהן משתייכים הספריה ש ,ות לבעלות מסויימתיש ספריות השייכ נוסף על כך,
הספרייה  אשר אותן מממנת בעיקר הרשות המקומית.הלאומית וספריות עירוניות 

ועיקר מימונה בא מהרשות  העירונית היא ספרייה המיועדת לקהל הרחב,
אוסף הספרייה מגוון מאוד ומכיל חומר מרוב תחומי הדעת. ברוב  המקומית.

ואגף לספרות המיועדת  ספרות ילדים ונוערדר עיון, אגף להספריות הללו יש ח
נים. מרבית הספרים נגישים למבוגרים. לעתים יש בספרייה אוספים מיוחדים שו

בצורה חופשית ואף ניתנים להשאלה. בחלק מהמדינות שירות זה ניתן בתשלום 
   , הוא ניתן בחינם.ישראלו ארצות הבריתובמדינות מסוימות, בהן  ,סמלי

  
 ,בו ניתןשה שהפכה אף למרכז חברתי יבשנים האחרונות הורחבו שירותי הספרי         

להשתתף בפעילויות חברתיות שונות כסדנאות,  מלבד לקרוא ולהשאיל ספרים,
  ים. הרצאות ומפגשים עם סופרים ויוצר

  

  

  

  



110 

 

  כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצליח"    © 

  צילום דף זה אסור

  משימות – היהספרי

  

        ....ענו על המשימות הבאות במחברתענו על המשימות הבאות במחברתענו על המשימות הבאות במחברתענו על המשימות הבאות במחברת

  

הספריות מסווגות לפי המשתמשים בשירותיהן. ציינו שני סוגי משתמשים  .1

 (קהל יעד) ותנו דוגמה לכל סוג.

 

 . למי הם מיועדים?הספריה העירוניתציינו שלושה שירותים שמעניקה  .2

  

ם והוא מעוגן בחוק החל השימוש בשירותי הספרייה בארץ ישראל הוא בחינ .3

 . מדוע לדעתכם הוחלט על צעד זה במדינת ישראל?2009משנת 

 

 האם בבית ספרכם קיימת ספרייה?  .4

  אם כן, מה הם השירותים הניתנים בספריית בית הספר ובאילו   .א

  שירותים אתם מרבים להשתמש?       

אם לא, כתבו מדוע לדעתכם חשוב שבבית ספרכם יקימו ספרייה.   .ב

 ירותים תזדקקו?לאילו ש

  

בבית ספרכם הקימו ספרייה ובקשו מתלמידי כתה ה' לחבר 'נוהל התנהגות  .5

בספרייה'. ציינו חמש כללי התנהגות שיופיעו בנוהל ההתנהגות בספרייה 

 שבבית ספרכם.

  

  מהו מקור המילה ספרייה? ציינו שמות נוספים המקבילים לשם ספרייה. .6
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הגלגול 
שעבר 
  משקה

 הצ'וקולאטל

כו ער
התזונתי של 

  השוקולד

דרכי 
הטיפול 

בעץ 
  הקקאו

  בין רעיון וההבחנה בין נושא 

  בחנה מייעלת את ההתמצאות בטקסט ומקלה את מציאת מקום התשובה.הה

לצד כל פסקה נכתוב בצד את הנושא שלה. זהו ביטוי, ולא משפט. מציינים במי או 

במה מדובר בפסקה. את הרעיון נדגיש במדגש. לעתים ניאלץ לאסוף חלקי משפט 

  כדי לבנות את הרעיון המרכזי. 

        ל השאלות שאחריו.ל השאלות שאחריו.ל השאלות שאחריו.ל השאלות שאחריו.קראו את הקטע שלפניכם, וענו עקראו את הקטע שלפניכם, וענו עקראו את הקטע שלפניכם, וענו עקראו את הקטע שלפניכם, וענו ע

                                    .שימו   לצד כל פסקה כתוב הנושא שלה. בתוך כל פסקה מסומן בקו הרעיון המרכזי   

  קקאו ושוקולד

, הביא 1502בשנת כשחזר כריסטופר קולומבוס ממסעו הרביעי אל "העולם החדש", 

, שהיה מקובל על צ'וקולאטלהשל משקה  עמו לספרד פולי קקאו וגם את סוד הכנתו

תושבי אמריקה התיכונה לפני בוא האדם הלבן.  –האצטקים ועל בני מאיה 

הצ'וקולאטל הוכן מפולי קקאו כתושים וממים, והאצטקים היו שותים אותו קר 

ומתובל בתבלינים שונים, ובהם פלֵפל, קינמון וֶׁשֶנף (ָוניל). הספרדים למדו להכינו, 

כמאה שנים לא גילו את הפלפל, שבו תיבלו אותו האצטקים, בסוכר.  אך החליפו

נודעה דרך הכנתו שבע עשרה הספרדים את סוד הכנת המשקה לזרים. רק במאה ה

. בתחילת המאה בצרפת, ומשם הופץ לעוד ארצות, והיום שותים אותו בכל העולם

  השמונה עשרה שיפרו האנגלים את המשקה בהוסיפם לו חלב.

כממתק מוצק, או כציפוי למיני מאפה ולממתקים אחרים, הופיע בשוק השוקולד 

ערך, המכיל חומרים חיוניים לבניין -זהו מזון מרוכז רברק במאה התשע עשרה. 

. לכן נכלל השוקולד ברשימה המוצעת של מזון שיש לאגור הגוף ולהפקת אנרגיה

  לשעת חירום.

ראה שגידולו מצליח ביותר ונאת עץ הקקאו מגדלים בארצות האזור הטרופי, 

שיותר ממחצית  ,גידולו העיקריים הם אפריקה המערבית- . שטחיבקרבת הים

מכמות הקקאו הנצרכת בעולם כולו באה משם, איי הודו המערבית ואמריקה 

ידי זרעים, והם מחייבים טיפול קפדני -את עצי הקקאו מרבים עלהדרומית. 

ש להגן מקרינת שמש ישירה ומרוח, . על העצים הצעירים יבהיותם רגישים מאוד

ולכן מגדלים אותם בִצלם של עצים אחרים, המשמשים גם שוברי רוח. עץ הקקאו 

שנה. גובה העצים אינו עולה בדרך כלל על  15-12ַמגיע למלוא הנבתו* במלאות לו 

לעין של העץ היא שפרחיו מתפתחים על  תכונה טיפוסית בולטתשמוָנה מטרים. 

, וכך, בזמן הבשלת הֵפרות, מצופה הגזע בפרי בשרני, גדול ועסיסי על הבדיםו  שלדו

5 

10 

15 

20 

פסקה 
 א'

פסקה 
 ב'

פסקה 
 ג'
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  הטיפול
  הראשוני
  בפולים

יצירת 
  חמאת 
  קקאו

  מפולים

ייצור 
  השוקולד

ס"מ, וכל אחד מהם מחזיק  25 -חום. אורך הֵפרות הבשלים ַמגיע ל-שצבעו אדמדם

  זרעים, הם "הפולים". 40-20

בדרך כלל אוספים את היבול פעמיים בשנה. הקוטף כורת את עוקצי הֵפרות 

די שאפשר יהיה לקטוף גם את הענבות הבשלים בסכין חד, המורכב על מקל כ

בוצעים אותם כדי לחלץ מהם את כך - ואחר רות מניחים בערימותהפֵ הגבוהות. את 

. הפולים מכוסים ציפה סמיכה, שיש לסלקה לפני הייבוש. לשם כך מניחים הפולים

שוטחים אותם כך - עץ. אחר-להם לתסוס ימים אחדים בגומה באדמה או בגיגית

  הפולים היבשים אורזים בשקים, והם מוכנים למשלוח.. את לייבוש בשמש

. קולים אותם ומעבירים אותם במכונת פיצוח, מנקים את הפוליםהחרושת - בבית

גוף הזרע הנותר מכיל כך מרחיקים מהם את הקליפות באמצעות זרם אוויר. -אחר

נוזל חום, השומן נסחט מן הזרעים בצורת . שומן (הנקרא "חמאת קקאו") %54 - כ

כאשר מעבירים אותם בין גלילים מסתובבים. נוזל זה נכבש לרקיקים, ואגב כך 

נפלט ממנו חלק מן השומן. אחרי כן מרסקים את הרקיקים וכותשים אותם, עד 

  .מוכרת לנוהשמתקבלת אבקת הקקאו 

בייצור השוקולד מערבבים את הזרעים הקלופים, הקלויים, בסוכר ובחמאת קקאו 

אותם לעיסה צמיגה. את העיסה מעבירים למכונה המייבשת אותה. בשלב וגורסים 

זה מוספים מעט חמאת קקאו כדי לרככה, עד שמתקבלת עיסה אחידה, נוזלית 

למחצה. את העיסה הזאת יוצקים לתוך תבניות ומקררים אותה. כך נעֶשה השוקולד 

  מוצק, ואפשר לחלץ אותו מן התבנית בנקישה קלה.

מסוגים שונים (שוקולד חלב, שוקולד מריר וכד') מוסיפים לעיסה בייצור שוקולד 

חומרים מתאימים, כגון אבקת חלב, מוָקה, תמצית (שנף, פרות) ואף אגוזים, 

  שקדים, משקה כוהלי.

   

                        

  

  
  עץ הקקאו                              
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  רות.פֵ ה ֵמַרבמצב בו יש לו  –* מלוא הנבתו 
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  משימות – קקאו ושוקולד

        אלות הבאות:אלות הבאות:אלות הבאות:אלות הבאות:ענו במחברת על השענו במחברת על השענו במחברת על השענו במחברת על הש

  

מי הפיץ את סוד הכנתו של משקה הצ'וקולאטל, ומתי הופץ הסוד? (התשובה   .1

  מצויה בפסקה א')

  

  היכן מצויים שטחי גידולו העיקריים של הקקאו?  .2

  (התשובה מצויה בפסקה ג')  

  

  שעת חירום?למדוע נכלל השוקולד ברשימות המצרכים שיש לאגור   . 3

  (התשובה מצויה בפסקה ג')  

  

  משקה הצ'וקולאטל עבר כמה שינויים. ציינו את סדר השינויים שעבר.  .4

  לדעתכם. כתבו במחברת את סדר המספרים הנכון  

  .  שוקולד כממתק מוצק1  

  . פולי קקאו כתושים ומים מתובלים בפלפל2  

  . משקה קר מתובל בסוכר3  

  . משקה קר בתוספת חלב4  

  

  לם של עצים אחרים?מדוע מגדלים את עצי הקקאו הצעירים בִצ   .5

  (התשובה מצויה בפסקה ג')  

  

  "?שעת חירוםמה משמעות הביטוי "  .6

  מצב שבו יחסר מזון  א.

  מצב לחץ  ב.

  מצב לפני מלחמה  ג.

  כל התשובות נכונות  ד.

  

  ציינו ארבע פעולות שמבצעים בפולים כדי לקבל מהם אבקת קקאו.  .7

  ה') - ת ד'(התשובה מצויה בפסקו כתבו את הפעולות לפי הסדר.   
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  פי ההיבטים האלה. כתבו את תעודת הזהות של עץ הקקאו על  .8

  אזור גידול  א.

  גובה  ב.

  תכונה טיפוסית של העץ  ג.

  אורך הפרות הבשלים  ד.

  כמות הפולים בכל פרי  ה.

  שנת השיא במתן ֵפרות  ו.

  זמן איסוף היבול   ז.

  

  ?1בשורה  העולם החדש"מה תפקיד המירכאות בביטוי "  .9

  ?5ה תפקיד הסוגריים בשורה מ  .10

  ?26בשורה  כדימה מציינת המילה   .11

  

  פרקו את השמות לשם ולמילת שייכות.  .12

  שם ושייכות      שם  

  גידול שלו      גידולו

  )21פרחיו (שורה   )20הנבתו (שורה 

  )23 (שורה וצבע    )22שלדו (שורה    

  

  ". רוח-המשמשים גם שובריכתוב " 19בשורה   .13

  רוח?"מהו "שובר   א.

  מי משמש שובר רוח?   ב.

  

  הוא:  12בשורה  לכן תפקיד המילה  .14

  תמצתו את הקטע.  .15

יש הטוענים כי חשוב מאוד לאכול קקאו כממתק. כתבו פסקת טיעון,   .16

  והתייחסו בה לטענה זו. (תוכלו להיעזר בפסקה ב')

  

  

  

 



115 

 

  כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצליח"    © 

  צילום דף זה אסור

 

  המכתב
  

  סדות.מובין מכתב הוא אמצעי להעברת מסר בכתב בין אנשים או 
  

  אנו מבחינים בין שני סוגי מכתבים עיקריים:
  

  מכתב שנשלח לגורם פרטי כגון חבר, אח, אב, אם או כל קרוב   - המכתב האישי
  הכתיבה במכתב האישי היא חופשית, וכוללת הבעת משפחה.                              
  ת, תיאורים. רגשות, מחשבות, בדיחות, הלצו                              
  השפה הכתובה במכתב היא קלילה.                               

  למכתב אישי אין מבנה קבוע.                              
  

  מכתב שנשלח לגורם רשמי כגון: ראש העיר, מנהל מחלקה  – המכתב הרשמי
    עירייה, מורה, הורה,  במקום מסוים, מנהל בית ספר, משטרה,                             
  ארגון או מוסד כלשהו.                                  

  סגנון הכתיבה ענייני, ברור ומדויק. מבנה המכתב קבוע.                             
  

  קיימים סוגים שונים של מכתבים רשמיים:  
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 בקשהמכתב  מכתב תודה

 מחאהמכתב  תגובהמכתב 
 תלונהמכתב 

 המלצהמכתב  עורערמכתב 
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  הרשמימבנה המכתב 
  

אינם מכירים את הכותב באופן  רך כללהמכתב הרשמי נשלח לנמענים שבדשמאחר 
  .רשמיה אישי, נקבע מבנה קבוע למכתב

  
  יימצאו הפרטים הבאים: בחלקו העליון של המכתב הרשמי

  
  שם פרטי שם משפחה –פרטים מזהים של כותב המכתב  – שם המוען

  וכתובת מדויקת.                       
  
  תאריך לועזי. יובו נכתב המכתב, תאריך עברי ומתחתשהמועד  – אריך המכתבת

  .לעתים מסתפקים בתאריך אחד בלבד (עברי או לועזי)                            
  

  .שם משפחה, תפקיד, כתובת מלאהו ם פרטיש – אל מי מופנה המכתב  -  שם הנמען
  עים בראש המכתב באופן הבא:שלושת הפרטים הנ"ל מופי                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

מנהל  ,כתב מכתב למשה כהן ,תל אביב ,17לוי מרחוב הדסים  יהושע: הלדוגמ
בתאריך ג' בשבט תשע"א. נציב את הנתונים  ,ית בני ברקימחלקת המים בעיר

  במקום המתאים:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 המוען

 תאריך

 הנמען

  יהושע לוי
  17רחוב ההדסים 

 תל אביב
 ג' בשבט תשע"א  

  לכבוד
  משה כהן

מים מנהל מחלקת ה
  עיריית בני ברק
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מנהלת  ,כתבה לגב' רוחמה גבריאלי ,ירושלים ,8יפה ישראלי מרחוב הנציב  תרגיל:
מלאו את הפרטים  –בתאריך כ"ד באדר ב' תשע"א  ,בית ספר "שורשים" בירושלים

  במקום הנכון:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ןיה רשמית אל הנמעילאחר הצגת פרטי הזיהוי של המוען והנמען יש לכתוב פנ
  בנוסח הבא:

 בוד השר, כבוד ראש העיר כ ב,א.נ. (אדון נכבד), ג.נ. (גברת נכבדה), א.ג.נ., כבוד הר
  וכו'

.  
. בשורה זו יש להציג את הנושא או את הבעיה בקצרה תוך הדגשה בקו –הנדון 

  הנדון הוא כרטיס כניסה למכתב. הוא פורס בפני הנמען על מה ייכתב המכתב.
  

  במכתב תלונה על מוצר פגום נכתוב: הלדוגמ
  תלונה על מוצר פגוםהנדון:  

  
  רה לדקדוק נכתוב:במכתב המלצה על מו

  67584937 "זמכתב המלצה למורה רבקה גיל תהנדון: 
  

בו פונים תלמידי כתה ה' למנהל בית הספר שיאפשר סיור בנקבת שבמכתב בקשה 
  :הו בירושלים יכתבויחזק

  מכתב בקשה להכליל את נקבת חזקיהו בטיול לירושליםהנדון: 
  

שר מציג באופן כללי את כולל משפט פותח מכליל א – בהמשך יופיע גוף המכתב
  : ברצוני לפנות אליכם בבקשה...הלדוגמהבעיה, את הנושא או 

  ברצוני להודיע על מחדל חמור שקיים ב...                          
  ברצוני להביא לידיעתכם כי..                          
  בתשובה לפנייתכם מיום...                           

  
  ה, תוך חלוקה לפסקות בהתאם למורכבות הנושא. יפירוט תוכן הפניע יופיבהמשך 

  
  משפט הסיום מציג בקשה, המלצה או מסקנה.

  אבקשכם לטפל בפנייתי בהקדם האפשרי     :הלדוגמ
  אודה לתשובתכם בעניין                   
  לטיפולכם אודה                   
  בהצעתימקווה שתמצאו עניין                    

  
  שם המוען וחתימה. ,ברכת סיום (בכבוד רב, בברכה) – חתימה
  תעודת זהות. פראו מס  ,נוספים םלהוסיף מספר טלפון לבירורי אפשר                
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  מכתב רשמי                           
  

  במכתב רשמי יש לשים לב לשני היבטים: מבנה צורני ומבנה תוכני.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  כתובת השולח (מוען)
_______________  
_______________  
_______________  

  
  ____________תאריך                   

  
  (הנמען)לכבוד 

_______________  
_______________  
_______________  

  
  אדון נכבד / גברת נכבדה

  
  _______________ :הנדון

  
___________________________________________  

_____________________________________________  
_____________________________________________  

_____________________________________________  
_____________________________________________  
_____________________________________________  
_____________________________________________  
_____________________________________________  

_____________________________________________  
  

  בתודהבברכה /           
  על הטיפול המהיר                    

  
  ___________ (שם הכותב)                 
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לפניכם דוגמה למכתב רשמי בעניין מפגע ציבורי. תלמיד כיתה ה' כתב לעיריית 

  ציבורי בשכונה שלו.  חולון על מפגע

  ע"גכ"ט בחשוון תש                        

              2012בנובמבר  14                                                                                                  

  לכבוד

  חולוןעיריית 

  מחלקת עבודות ציבוריות

   חולון

  רח' אבן גבירול

  

  !אדון / גברת נכבד/ה

  מפגע ציבורי בשכונתנו הנדון:       

  

לפני , קיים מפגע ציבורי. 9", ברח' הבנים ליד בית מס' הבונים" , שכונתבשכונתנו

לצורך עבודתם הם חפרו  , עבדו במקום אנשי מחלקת עבודות ציבוריות.כשבועיים

, ואף הביאו לשטח חומרי בניין וכלי עבודה טריםמ שלושהבור בקרקע בעומק 

והחומרים נותרו מפוזרים סביב. המקום  ,הבור פתוח נותרשונים. בסיום עבודתם 

לכן ו ,. כתוצאה מכך הפך המקום מסוכןכלל תאורה בסמוך לולא גודר, ובלילה אין 

מקום נמצא על שביל המוביל למרכז מסחרי, כך שרבים עלול להיגרם אסון כבד. ה

  משתמשים בו. 

אני מציע לגדר את המקום, להוסיף תאורה עד גמר העבודה או לחסל את המפגע 

  (לסגור את הבור ולנקות את חומרי הפסולת הנמצאים סביבו).

  

  בתודה ובציפייה לטיפולכם המהיר,              

  שמעון סופר                                                 

כתבו מכתב לראש המועצה/העיר שלכם, שבו תציעו לו דרכים   . 1

  להתמודדות עם מכת היתושים באזור שלכם 

       

כתבו מכתב לראש המועצה/העיר שלכם, שבו תדגישו את יתרונות   .2

  המחזור. הציעו לו דרכים ליישום המחזור ביישובכם. 

)45מוד (תוכלו להיעזר בטקסט שבע      
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  פסקת טיעון
 או דעה, עובדה יםציגמברעיון המרכזי  – פסקה בסיסידגם עד כה הכרנו ותרגלנו 

  מתאימים.משפטי תמיכה  כותביםואחריו 

   .התייחסות אישית של הכותב דרשתנ ומשימה לכתיבת פסקה כזב

 בפסקה כזו נשמר העיקרון של רעיון מרכזי + נימוק .פסקת טיעון לנכיר דגם שכעת 

  . נוספת דעה+ הסבר + דוגמה, אך 

  פסקת טיעון (דוגמה)
  הספר בארץ ובעולם נותנים שיעורי בית.-בתיברוב 

  יש הטוענים שיש לבטל את שיעורי הבית.

  אני מסכים עם הטענה.

  בית מפריעים לפעילות הפנאי של התלמידים.השיעורי 

לישון הוא הזמן מרגע ההגעה הביתה לאחר יום לימודים ועד שהולכים 

גם להכין שיעורי בית וגם לעסוק בפעילויות אפשר -איזמן זה במוגבל. 

  העשרה.

שבוע שלם. אם לו ואני מצפה למשל, , טעמי המקראאני משתתף בחוג 

האם להכין שיעורים ולא  התלבטות:יש לי  ,אני מקבל שיעורי בית רבים

שאקבל  כל החלטה או ללכת לחוג ולא להכין שיעורי בית? ,ללכת לחוג

  תפגע בי.

ולכן יש  ,של התלמידיםהפנאי ת פעילואין ספק ששיעורי בית פוגעים ב

  לבטלם

  הפסקה בשלמותה

הספר בארץ ובעולם נותנים שיעורי בית. יש הטוענים שיש לבטל את -בתיברוב 

שיעורי בית מפריעים לפעילות הפנאי ש , משוםשיעורי הבית. אני מסכים עם הטענה

מרגע ההגעה הביתה לאחר יום לימודים ועד שלב השינה הוא  של התלמידים. הזמן

גם להכין שיעורי בית וגם לעסוק בפעילויות העשרה. אני אפשר -אימוגבל. בזמן זה 

שבוע שלם. אם אני מקבל שיעורי לו ואני מצפה למשל,  טעמי המקרא,משתתף בחוג 

ללכת לחוג ולא או  ,האם להכין שיעורים ולא ללכת לחוג :יש לי בעיה ,בית רבים

בפעילות הפנאי של התלמידים, להכין שיעורי בית? אין ספק ששיעורי בית פוגעים 

  ולכן יש לבטלם.

  

 –הפתיח מחייב ידע עולם וניסוח עובדה ואילו ההסבר מחייב בניית משפט מכליל. שניהם  שימו 

  פתיח והסבר.לפיכך בפסקות הראשונות שתכתבו תוכלו לוותר על כתיבת ברמת חשיבה גבוהה. 

  פתיח

  הטענה 

  הבעת דעה

  נימוק

  הסבר

  דוגמה

  סיום
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  משימות כתיבה בדגם טיעוןמגוון ניסוחים של 

  
             משימה א'

      לדאוג למיגון כל בתי התושביםשעל ממשלת ישראל  יש הטוענים

        זו, לטענהגבוהה מאוד. התייחסו  גם אם ההוצאה היא ,בעיר שדרות

          והביעו את דעתכם.

  

   משימה ב'

להוסיף חוגי העשרה, כלכלת בית  ןהרעיואת הנהלת בית הספר מעלה מחדש 

  עתכם.ד והביעו אתזה,  לרעיוןהתייחסו ועבודות יצירה בשעות אחר הצהריים. 

  

            משימה ג'

בעונשם של המשליכים פסולת ביתית ברשות להחמיר  החליטה עיריית בני ברק

    דעתכם. והביעו אתזו,  להחלטהתייחסו הרבים. ה

    

           'דמשימה 

  רכיבה על אופניים ברחובות העיר היא סכנה חמורה ומסבהכי ה הטועניםיש 

        נזק לילדים צעירים. התייחסו לטענה זו, והביעו דעתכם.

  

  משימה ה'

בבית ספרכם נהוג כי החל מכיתה ו' מתחפשים התלמידים בפורים על פי נושא 

כיתתי. בכיתתכם יש קבוצה אשר מעוניינת לעשות זאת כבר השנה. התייחסו לעניין 

  .נסו לשכנע את התלמידים  בכיתה לצדד בדעתכםביעו דעתכם. וה

  

  ....פסקת טיעון יכולה לבוא במקרים של  

ממצאי   רעיון  החלטה  טיעון
  מחקר

  הצעה
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  ניסוח המשימה קובע את מבנה הפסקה שימו לב להבדלים במשימות/נושאיםדוגמה נוספת 

  הנושא: פינות משחק בבתי המגורים החדשים
  פסקת עובדה/דעה  יעוןפיסקת ט

יש הטוענים כי יש להקים פינות משחקים קטנות סמוך  :הנושא
לבנייני המגורים הנבנים בשכונות החדשות, במקום גן שעשועים גדול 

  אחד במקום מרוחק.
  דונו בטענה זו והביעו את דעתכם.

  

: הקמת פינות משחק בבנייני מגורים הוא נושא שמעסיק כעת הנושא
שכונות חדשות. הציגו והסבירו את הסיבה העיקרית דיירים רבים ב

להעלאת הנושא לאחרונה ואת המטרות בהקמת פינות משחק קטנות 
  בסמוך לבנייני המגורים הנבנים.

עם התפתחות הבנייה בשכונות החדשות נשמעים קולות אשר דורשים 
להקים פינות משחק קטנות בסמוך לכל בניין מגורים. אני מסכימה 

–לה, משום שלפינת משחקים סמוכה לבניין המגורים עם טענות א
יתרונות רבים. אחד היתרונות הוא הנוחות הרבה. אין צורך להרחיק 

את הילדים לשחק בשעות אחר הצהריים,  צאתלכת מהבית על מנת ל
ילדים קטנים אינם צריכים לעבור כבישים לבד, האם הנמצאת בבית 

יה או אף לקרוא להם. תמיד יכולה לרדת ולבדוק מה קורה עם ילד
יתרון נוסף הוא חיזוק הקשר בין ילדי המשפחות באותו בניין ובין 

  המשפחות עצמן.
 אמירתלדוגמה: באחד הבניינים בירושלים מארגנים ילדי הבניין 

תהילים אחת לשבוע בגינת הבניין. במקום אחר התארגנו בנות הבניין 
פינת משחקים  והקימו קייטנה נחמדה בשטח הגן. כך שלדעתי הקמת

  ליד כל בניין תועיל ביותר מכל הבחינות. 

לאחרונה הועלה נושא בניית פינות משחק סמוך לבנייני מגורים 
חדשים.לדעת המשתכנים החדשים יש להקים בסמוך לכל בניין 

מגורים, פינת משחקים קטנה שתשמש את דיירי הבניין בלבד. הסיבה 
ם שמא יחצו כבישים העיקרית היא דאגת ההורים לילדיהם הקטני

סואנים ולא יהיו בקשר עם הוריהם. פינות המשחק גם גורמות 
לתקשורת חיובית בין דיירי הבניין לילדיהם. לדוגמה, בבניין אחד בו 

ם לילדי ינמצאת פינת משחק הקימו הילדים קייטנת אחר הצהרי
הבניין בלבד. להקמת פינות משחק בסמוך לבנייני המגורים יש 

  רב הדיירים החדשים.תמיכה רבה בק

  פתיח + :   המבנה
  ר"מ    חזרה על הטענה     

  מסכים / לא מסכים –עמדה                 
  נימוק                

  תומכים   הסבר
  דוגמה / הוכחה                 

סיום                  

  : פתיחמבנה
  רעיון מרכזי:סיבה           

  תומכים  
  הסבר             
  דוגמה             
 סיום             
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  פתיח

  חזרה על הטענה

  דעה

  נימוק

  דוגמה

  פתיח

  ה על הטענה/חזר
  החלטה

  נימוק + הסבר

  דוגמה

  דעה

  דוגמות לפסקות טיעון

  נוסח א'

יר עם אנשים אשר משליכים פסולת במקומות יש הטוענים כי מן הראוי להחמ

  ציבוריים, כגון עטיפות חטיפים, בדלי סיגריה ושאריות מזון.

  נוסח ב'

המשרד לאיכות הסביבה החליט להחמיר עם נהגים אשר משליכים בדלי 

  סיגריות מבעד לחלון הרכב...

שימו  אין חובה להשתמש בביטוי "יש הטוענים" במתן המשימה. אפשר 

  להשתמש בביטויים כמו: החליטו ש..., קבעו ש..., הוחלט ש...

  (עם הסבר) אפשרות א'

לאחרונה הפכה התופעה של השלכת פסולת במקומות ציבוריים למעשה יום 

גיסא, ומאידך  יומי. לקראת חג הפסח, זמן שבו רבים קונים ציוד חדש מחד

 –גיסא מפנים מבתיהם ציוד משומש, בגדים ואביזרים שאין להם שימוש 

החליטה עיריית בני ברק לאכוף את חוקי העזר ולהחמיר בעונשם של 

המשליכים פסולת ברשות הרבים במקומות שאינם מיועדים לפסולת. אני 

ם רב קיונה, תופסת מקוימסכים עם ההחלטה. הפסולת פוגעת במראה עיר ובנ

ואינה מאפשרת לעוברי אורח תמימים לצעוד בבטחה לאורך המדרכות. כך 

קרה בשבוע שעבר: אישה מבוגרת נתקלה בגדם עץ שהונח לרוחב המדרכה 

באופן בלתי נראה. האשה מעדה ונפלה ונזקקה לטיפול רפואי בבית החולים. 

  רק החמרה בטיפול במשליכי הפסולת תביא למצב של עיר נקייה ובטוחה. 

  )תלמיד(

  (ללא הסבר) אפשרות ב'

לאחרונה הפכה התופעה של השלכת פסולת במקומות ציבוריים למעשה יום 

יומי. לקראת חג הפסח, זמן שבו רבים קונים ציוד חדש מחד גיסא, ומאידך 

 –גיסא מפנים מבתיהם ציוד משומש, בגדים ואביזרים שאין להם שימוש 

ת חוקי העזר ולהחמיר בעונשם של החליטה עיריית בני ברק לאכוף א

המשליכים פסולת ברשות הרבים במקומות שאינם מיועדים לפסולת. אני 

מסכים עם ההחלטה. הפסולת במקומות הציבוריים היא מטרד תברואתי 

חמור, וגם תושבי העיר וגם המבקרים בה עלולים להיפגע. לדוגמה בשכונתנו 

בור שממנו בצבצו כמה נפצע אחד השכנים כאשר נתקל בדרכו ברהיט ש
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מסמרים. הוא הובהל לבית החולים וחזר לאחר טיפול רפואי. מתברר שבנו 

  הוא שהניח את הארון השבור במקום הציבורי.

  (תלמיד)                   

  

  תפקידו לפרש את הנימוק.  –ההסבר   שימו 

  ללא פתיח וללא הסבר. אפשרות ג'

להחמיר עם משליכי פסולת  המשרד לאיכות הסביבה ועיריית בני ברק החליטו

אישית ברשות הציבור. אני מסכים עם החלטה זו מכיוון שהפסולת היא מפגע 

תברואתי חמור. לכן, נכון יעשו אם יענישו את משליכי הפסולת. כך יבינו היתר שלא 

  כדאי לזרוק פסולת אישית במקומות ציבוריים.

  
  נושאים לכתיבה (דגם טיעון)

  

        מה מהם וכתבו עליהם פסקת טיעון. מה מהם וכתבו עליהם פסקת טיעון. מה מהם וכתבו עליהם פסקת טיעון. מה מהם וכתבו עליהם פסקת טיעון. בחרו כבחרו כבחרו כבחרו כ    ....לפניכם נושאיםלפניכם נושאיםלפניכם נושאיםלפניכם נושאים
  
לאחרונה גברו בציבור הטענות על מחירים גבוהים מאד של מוצרים בסיסיים   .1

  כמוצרי לחם וחלב.  התייחסו לטענות אלה כתבו מה דעתכם ותנו דוגמות.

  

הספר צריך לבטל את המבחנים כאמצעי הערכה לתלמידים. התייחסו -בית  .2
  .לטענה זו, והביעו את דעתכם

  

יש הטוענים כי מבחנים אינם יכולים לשמש אמצעי הערכה בלעדי לתלמידים.   .3
  הציגו טענות בעד טענה זו או נגדה, והביעו את דעתכם.

  

.    משרד התחבורה החליט שעל כל חברות האוטובוסים להנפיק כרטיס נטען 4

לנוסעים, וכי התשלום לאוטובוס יהיה באמצעות כרטיס נטען בלבד. מה 

  ם על החלטה זו? הסבירו ותנו דוגמה.דעתכ
  
ועד השכונה פנה אליכם כתלמידים בוגרים בבקשה לארגן מבצע ניקיון של  .5

פסולת ושל גרוטאות מהשכונה למגרש מרכזי אחד. כתבו הודעה לכל ילדי 

 השכונה במטרה לשכנע את כולם להשתתף במבצע.

השעשועים בשל המחסור ביחידות דיור בעיר שלכם, הוחלט להרוס את גן  .6

  בשכונתכם ולבנות על המגרש בניין רב קומות. הציגו טענות בעד ונגד ההחלטה.

  
להתנגד לטענה. בדגם  אובדגם טיעון יש להחליט החלטה חד משמעית אם לתמוך 

  זה אי אפשר להתייחס לשני הצדדים. 

  דגם שנלמד בכיתה ו'.  – תִעמּודיון בשני הצדדים אנו מבצעים במשימת 
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כן למדתם לכתוב פסקת טיעון. לעתים   למדתם מבנה של מכתב רשמי. כמו  שימו

  צריכים לשלב את שני הסגנונות גם יחד.

  

  דוגמה

מגוון בעלי חיים. פינה זו משמשת מקום מפגש לילדי  –בפינת החי שבשכונתכם 

השכונה ולמבקרים מחוצה לה. הדיירים המתגוררים בבתים הסמוכים לפינת החי 

וביקשו להעביר את פינת החי מהשכונה. לטענתם, פינת החי גורמת  פנו לראש העיר

  לרעש, ללכלוך ולריחות רעים, וכך המקום הופך למפגע סביבתי.

  

  

להעביר את פינת החי למרות בקשת להעביר את פינת החי למרות בקשת להעביר את פינת החי למרות בקשת להעביר את פינת החי למרות בקשת     לאלאלאלאששששעליכם לשכנע את ראש העיר עליכם לשכנע את ראש העיר עליכם לשכנע את ראש העיר עליכם לשכנע את ראש העיר 

        הדיירים.הדיירים.הדיירים.הדיירים.

עליכם לכתוב מכתב לראש העיר, לציין את העובדה כי אתם מוָּדעים עליכם לכתוב מכתב לראש העיר, לציין את העובדה כי אתם מוָּדעים עליכם לכתוב מכתב לראש העיר, לציין את העובדה כי אתם מוָּדעים עליכם לכתוב מכתב לראש העיר, לציין את העובדה כי אתם מוָּדעים 

ים, ולהעלות טענה נגדית הכוללת נימוק, הסבר ודוגמה ים, ולהעלות טענה נגדית הכוללת נימוק, הסבר ודוגמה ים, ולהעלות טענה נגדית הכוללת נימוק, הסבר ודוגמה ים, ולהעלות טענה נגדית הכוללת נימוק, הסבר ודוגמה למכתב הדיירלמכתב הדיירלמכתב הדיירלמכתב הדייר

        שיש בה כדי לשכנע את ראש העיר לעמוד לצדכם.שיש בה כדי לשכנע את ראש העיר לעמוד לצדכם.שיש בה כדי לשכנע את ראש העיר לעמוד לצדכם.שיש בה כדי לשכנע את ראש העיר לעמוד לצדכם.

! המשימה אינה פשוטה, מכיוון שדיירי השכונה הם אלה שמצביעים בעבור  זכרו

  ראש העיר, והוא צריך להיענות לבקשותיהם כדי לזכות שוב באמונם. 

  שלכם בנושאים אלו:כדי להגיב אתם צריכים לגייס את הידע 

  מבנה מכתב רשמי  א. 

  כתיבת פסקת טיעון  ב.

  
  תזכורת לתבנית מכתב      תזכורת למבנה פסקת טיעון

  

                טענה

  דעה: מסכים / לא מסכים

  נימוק

  הסבר

  דוגמה

  סיום

_______  
           _______              ______  

_______    ______  
  

_______  
_______  
_______  

  
                 ____________  
  

_________________________  
_________________________  
_________________________  

  
                                 ___________  
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  פתיח

  אנו, ילדי שכונת "__________", יודעים שקיבלת מכתב מדיירי השכונה, 

  או להרחיק את פינת החי.  שבו הם מבקשים לסגור

  

  (של הדיירים) הטענה

  פינת החי בשכונה גורמת למפגע סביבתי ויש להרחיקה.

  

  הדעה

  לדרישת הדיירים. מיםמסכי ואיננ

  

  הנימוק

  פינת החי שבשכונתנו תורמת רבות לעולם הילדים.

  

  הסבר

היא מקרבת את הילדים לעולם בעלי החיים והקרבה מפתחת אצלם תכונות 

   חשובות.

בעיר הגדולה המפגשים בין ילדים ובין בעלי חיים הם מעטים ופינת החי מאפשרת 

מפגש כזה. הטיפול בבעלי חיים עוזר לפתח אחריות ורגישות ויש ילדים הנרגעים 

  ממתח כתוצאה מהטיפול הזה.

  

  דוגמה

אנו מכירים תלמידים פעילים ושובבים מאוד, שבעת הביקור בפינת החי הם 

  ונרגעים. מתנהגים בעדינות

  

  סיום

לפיכך אנו מבקשים שלא תיישם את בקשתם ותשאיר את פינת החי במקומה. אנו 

  נפנה לדיירים, ונגיע אתם לפשרה. 
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  תלמידי בית ספר "הגבעה"

  ירושלים

    שבט תשע"אבי"ז                 

                  

  

  לכב'

  מר רובינסקי

  ראש עיריית ירושלים

  ירושלים

  

  מת דוד"פינת החי בשכונת "רהנדון: 

  

אנו, ילדי השכונה, יודעים שקיבלת מכתב מדיירים הגרים בסמוך לפינת החי, ובו 

  הם מבקשים לסגור את פינת החי ולהעבירה למקום מרוחק יותר.

ון שפינת החי חשובה לנו מאוד. היא ואיננו מסכימים לדרישה של הדיירים מכי

בין בעלי וים בין ילדים מקרבת את הילדים לעולם בעלי החיים. בעיר הגדולה המפגש

חיים הם מעטים, ופינת החי מאפשרת מפגש כזה. נוסף על כך, הטיפול בבעלי חיים 

עוזר לפתח אחריות ורגישות ומשחרר ילדים מלחץ לימודים. בבית ספרנו שולחים 

לפעמים ילדים שהתנהגותם בעייתית לפינת החי, ושם הם נרגעים ומתנהגים 

  חיים. בעדינות וברגישות עם בעלי ה

לפיכך אנו מבקשים שלא תסגור את פינת החי שלנו. אנו נפנה לדיירים ונגיע עמם 

  לפשרה.

  

  בתודה            

  ובכבוד רב,            

  תלמידי בית הספר "הגבעה"            
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  דוגמה נוספת

תלמידי בתי ספר ברחבי הארץ התבקשו לוותר על יום טיול מתוך שני ימי טיול 

בתי ספר באזורי מצוקה, שיש להם קשיים כספיים, מתוכננים, לטובת תלמידים ב

ולכן תלמידיהם לא יוצאים לטיולים כלל. כתבו מכתב תשובה למחלקת החינוך 

  ביישובכם, שהיא המטפלת בעניין. 

  

  שימו   אפשר להסכים, ואפשר גם שלא להסכים.

  

  תלמידי בית הספר "רמות"

  אשדוד 

  

  א' באייר תשס"ט                

  2007במאי  26                

  

  לכב'

  מחלקת החינוך

  אשדוד

  

  ויתור על יום טיולהנדון: 

  

אנו, תלמידי בית ספר "רמות", מסכימים לוותר על יום טיול אחד לטובת תלמידים 

מבתי ספר שלא יכולים לצאת לטיולים כתוצאה מקשיים כלכליים. אנחנו חושבים 

נו יוצאים שטיול כיתתי הוא אירוע חשוב, וכל תלמיד צריך לחוות אותו. אנח

לטיולים רבים במהלך השנה, ולפיכך נשמח לוותר על אחד מימי הטיול לטובת 

  תלמידים אחרים.

  

  בכבוד רב,                

  

  תלמידי כיתות ד'                

  בית הספר "רמות"                

  אשדוד                                                                                                     
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  טיעון שנדרש בהםנושאים לכתיבת מכתבים 

  

בו אתם מגיבים על החלטתו לבנות בו אתם מגיבים על החלטתו לבנות בו אתם מגיבים על החלטתו לבנות בו אתם מגיבים על החלטתו לבנות ששששכתבו מכתב לראש העיר כתבו מכתב לראש העיר כתבו מכתב לראש העיר כתבו מכתב לראש העיר   .1

        בשכונתכם.בשכונתכם.בשכונתכם.בשכונתכם.ששששבניין מגורים על שטח גן השעשועים בניין מגורים על שטח גן השעשועים בניין מגורים על שטח גן השעשועים בניין מגורים על שטח גן השעשועים 

במקום מגוריכם מצוי מקלט המשמש מקום פעילות המשותף במקום מגוריכם מצוי מקלט המשמש מקום פעילות המשותף במקום מגוריכם מצוי מקלט המשמש מקום פעילות המשותף במקום מגוריכם מצוי מקלט המשמש מקום פעילות המשותף         ....2222

    יהיהיהיהיייילילדי השכונה. דיירים הגרים בסמוך למקלט התלוננו בעירלילדי השכונה. דיירים הגרים בסמוך למקלט התלוננו בעירלילדי השכונה. דיירים הגרים בסמוך למקלט התלוננו בעירלילדי השכונה. דיירים הגרים בסמוך למקלט התלוננו בעיר

וביקשו לסגור את המקלט. התייחסו לדרישה זו, והביעו את וביקשו לסגור את המקלט. התייחסו לדרישה זו, והביעו את וביקשו לסגור את המקלט. התייחסו לדרישה זו, והביעו את וביקשו לסגור את המקלט. התייחסו לדרישה זו, והביעו את 

        דעתכם עליה במכתב שתשלחו לראש העירייה.דעתכם עליה במכתב שתשלחו לראש העירייה.דעתכם עליה במכתב שתשלחו לראש העירייה.דעתכם עליה במכתב שתשלחו לראש העירייה.

ילדים הגרים ילדים הגרים ילדים הגרים ילדים הגרים     ,,,,בבניין מגורים מצוי מרתף שאינו בשימוש. אתםבבניין מגורים מצוי מרתף שאינו בשימוש. אתםבבניין מגורים מצוי מרתף שאינו בשימוש. אתםבבניין מגורים מצוי מרתף שאינו בשימוש. אתם        ....3333

רוצים להפוך אותו למעין מועדונית שתוכלו לשחק בה. רוצים להפוך אותו למעין מועדונית שתוכלו לשחק בה. רוצים להפוך אותו למעין מועדונית שתוכלו לשחק בה. רוצים להפוך אותו למעין מועדונית שתוכלו לשחק בה.     ,,,,בבנייןבבנייןבבנייןבבניין

הבניין, הבניין, הבניין, הבניין,     פנייתכם לדיירים נענתה בשלילה. כתבו מכתב נוסף לדייריפנייתכם לדיירים נענתה בשלילה. כתבו מכתב נוסף לדייריפנייתכם לדיירים נענתה בשלילה. כתבו מכתב נוסף לדייריפנייתכם לדיירים נענתה בשלילה. כתבו מכתב נוסף לדיירי

        ושכנעו אותם לאשר לכם לממש את תכניותיכם.ושכנעו אותם לאשר לכם לממש את תכניותיכם.ושכנעו אותם לאשר לכם לממש את תכניותיכם.ושכנעו אותם לאשר לכם לממש את תכניותיכם.

        שימו  חשוב להתייחס לשעות פעילות, לרעש, לניקיון ועוד. שימו  חשוב להתייחס לשעות פעילות, לרעש, לניקיון ועוד. שימו  חשוב להתייחס לשעות פעילות, לרעש, לניקיון ועוד. שימו  חשוב להתייחס לשעות פעילות, לרעש, לניקיון ועוד.                     

  

  

  

  

עכשיו, כשאתם יודעים לכתוב פסקת טיעון, מכתב רשמי ושילוב של 

  השניים, אתם צריכים להקפיד שכל תשובה לשאלה תכלול: 

  אם לא ציינו זאת בשאלה. גם ,סיוםו דוגמה, הסבר, נימוק/פירוט
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  טקסט עיוני –תוכן סמוי 

  כוונת (מטרת) הטקסט
  מהי כוונת הטקסט?

  הבנה). -קוגניציה (מטה- מטה –השאלה קשורה לממד ההבנה ברמת חשיבה גבוהה 

מטרת הטקסט היא היעד המרכזי שהטקסט נכתב למענו. לפניכם היגדים 

  המתאימים לשאלות העוסקות במטרת הטקסט.

לפני  ,מטרות לטקסט. לפיכך יש לקרוא היטב את כל המסיחים כמהקיימות שתכן יי

  קובעים מהי המטרה.ש

  כשתקראו טקסט ותזהו מטרה חדשה, הוסיפו אותה לרשימה שלכם. 

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מטרות הטקסט

  * ללמוד מהנתונים בטקסט

  * להציג בעיה

  * להציג בעיה ופתרונה

  * להציג סיבה

  * להציג סיבה ותוצאה

  * להציג מידע

  * להשוות בין תופעות

  * להציג תופעה

  * להזהיר בפני סכנות

  * לדווח על אירוע, על בעיה

  * להסביר

  בקר* ל

  * לשכנע
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  ?ת הטקסטכיצד נדע מה מטר

  

יג לדעת מה המטרה עלינו לסמן את הנושא של כל פסקה. למשל, בטקסט המצכדי 

, ייתכן שרוב הפסקות יעסקו בגורמים ללא פסקת תאונות הדרכיםאת בעיית 

. אולם אם לקראת סוף גורמים לתאונותתרון. המטרה במקרה זה היא להציג יפ

הצגת גורמים לבעיה תרון, מטרת הטקסט היא: יהמאמר יעסקו הפסקות בדרכי פ

   .תרוןיודרכי פ

מאמר אנו רואים שהכותב מתנגד לעתים מוצגת בתחילת המאמר טענה, ולאורך ה

, אולם ייתכן שהוא ינסה לבקרלה ומנסה לערער על הטענה. ברור לנו שהמטרה היא 

  לקבל דעה אחרת. לשכנע

לעתים הכותב מציג מידע בתחילת המאמר, ובהמשך הוא מביע עמדה לגבי המידע 

  שהוצג בתחילה. כוונת הטקסט היא למסור מידע ולהביע דעה. 

  1טקסט מס' 

  ים בירושליםהמ
אחת הבעיות העיקריות של העיר ירושלים במשך כל השנים, הייתה אספקת המים 

לתושבי העיר. המעיינות באזור ירושלים מעטים ודלים, וכמות המים שבהם לא 

הספיקה לצרכי התושבים. נוסף על כך, שלוש פעמים בשנה היו יהודים רבים עולים 

  דלה.לירושלים, וכמות המים הדרושה ג

תרונות לבעיית המים בירושלים. דרך אחת יבמשך כל השנים חיפשו האנשים פ

להשגת מים בימי קדם הייתה אגירת מי גשמים, בבורות שחפרו לצורך כך בסלעים 

  ובברכות.

הדרך השנייה לאספקת מים לעיר הייתה על ידי העברת מים ממעיינות מרוחקים. 

ובך מאוד, ונדרשו לכך השקעה מבצע הבאת המים ממקומות רחוקים היה מס

  גדולה, עבודה וידע רב.

  כיום מסופקים המים לירושלים על ידי צינורות ומשאבות מהמוביל הארצי. 

  

שימו          הטקסט מציג בעיה בשלוש השורות הראשונות ובהמשך מוצגות דרכי     

  תרון בעבר ובהווה. יהפ

  תרוןילהציג בעיה ופ> -מטרת הטקסט 

  

 בעיה

 פתרון

 פתרון

 פתרון
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  2 טקסט מס'

  לוויין מהו?
גוף שהאדם שולח אל החלל המקיף את כדור הארץ או גוף שמימי אחר. לוויין הוא 

הלוויין מאפשר להעביר כמות מידע גדולה, וכל זאת באמצעות אנטנות פשוטות 

  יחסית.

הלוויין הומצא לפני חמישים שנה בערך, ובהתחלה נעזרו בו בפיתוחים צבאיים. 

כאמצעי תקשורת אזרחית (לא צבאית). ישראל לאט התחילו להשתמש בו -לאט

שיגרה את הלוויין "עמוס" לחלל לפני כמה שנים, והוא אמור לספק את כל צרכי 

  התקשורת של המדינה. כיום יש לישראל לוויינים מספר שעונים על הצרכים שלה.

  לווייני תקשורת  קיימים סוגים שונים של לוויינים: 

  לווייני צילום          

  ני שידורלוויי          

כל אחד מהם משייט בגובה שונה בהתאם לתפקידו. הלוויינים שחגים בגובה נמוך 

  מעל פני הארץ משמשים בעיקר לתקשורת אישית כמו שיחות טלפון.

  

  .יטקסט מידע –תנו עובדות ומידע על הלוויין ינ 2שימו   בטקסט מס'    

  

  3טקסט מס' 

  החלב וחשיבותו

ובים ביותר לבעלי החיים ולאדם כאחד. יש בחלב החלב הוא אחד המזונות החש

חומרים רבים הדרושים לבניין גופו של האדם, והם גם מספקים לו חומר דלק 

 :לעבודה ולמשחק. החלב הוא מזון נוח מאוד לעיכול עבור רוב בני האדם, כלומר

הגוף יכול להשתמש בו בקלות. עובדה היא כי החלב הוא מזון יחיד של תינוקות. לכן 

  גם חשוב לשתות חלב בכל יום.

      

משפטים תומכים.  –מופיעה במשפט הראשון טענה ובהמשך  3שימו בטקסט מס' 

  .עונייטקסט ט –זוהי פסקת טיעון 

  

  טענה +
  הוכחה +
  דוגמה +
הסבר + 

 סיום
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  4טקסט מס' 

  

מלטפת הנשקף אליי. רוח נעימה המדהים אל הנוף  מביטה אנימחלון ביתי הפתוח 

שמים פיסת בדים ומאיימים, אף לא ענני גשם כ מכוסי. השמיים אפורים, יאת פני

לנשב ולהניף את ענפי העצים  מתחילהרוח עזה  .נראית בהם ה אחתתכול

קולות ועם הירקרקים, רשרוש עלים נישאים ברוח מתערבב עם קריאת העורבים 

צבעו  .עומד בגאון מול ביתי האנשים הנחפזים לבתיהם, גשם עומד לרדת. בית הספר

, הכל מוסטיםאותו, האורות כבויים, הוילונות הכחולים חום, גינה מטופחת מקיפה 

ריק ושקט, רק הרוח מזיזה את ענפי העצים ורחש העלים הנפגשים זה בזה נשמע 

, מחפש לעצמו מחסה מפני הגשם הקרב. שיחיםבסביבה. כלב שחור משוטט בין ה

- טיפות על חלוני מקישות, הרוח נרגעה, קול הגשם מתחזק. אט-הגשם החל, טיפות

אט הופך הרחוב רטוב, פלגי מים קטנים מבצבצים בצדי הכביש, מטריות צבעוניות 

   רבות.לו ציפינו שסוף הגיע הגשם -סוףבשלל גדלים נפתחות. 

  

 מילות תואר רבות . מטרתו של הטקסט היא לתאר את – 4שימו בטקסט מס'  

  .אורייטקסט ת –הסביבה שאותה רואה המספר מחלונו בזמן הגשם 

  

  5ס' טקסט מ

  שיפור מצב הבריאות בעולם

המדינות המפותחות למדינות המתפתחות בתחום הבריאות מצטמצם, בין  הפער

. אמצעים לבלימת התפשטות מחלות קשות במדינות העניותומסתמן שיפור ביישום 

  כך עולה מדו"ח הבנק העולמי.

שיפור מורגש בעיקר בעלייה בתוחלת החיים במדינות הדו"ח מציין כי ה

לעומת  –שנים  63. תוחלת החיים העולמית הממוצעת עומדת כיום על תפתחותהמ

שנים לפני שנים אחדות, ובו בזמן נרשמה ירידה משמעותית בשיעור תמותת  46

  התינוקות במדינות המתפתחות.

  

מופיעה סיבה לשיפור במצב הבריאות בעולם לפיכך מטרת  5בטקסט מס' שימו 

   .סיבה ותוצאההטקסט להציג 

 סיבה

 תוצאה
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קראו את הטקסט הבא. כתבו לצד כל פסקה את הנושא שלה. עברו על כל 
  חסמי הקריאה המסומנים וכתבו מעליהם את משמעותם. ענו על השאלות.

  
  ותא/ ש. פרידמןוחיים בצ

  מרוה לצמא –קטע מנפלאות הבורא 

תארו לעצמכם כי מישהו בא ומשתכן לו בביתכם. למה? פשוט משום שזה נח וטוב 
מתרחש אצל בעלי החיים בצורות  הואדמיוני, אבל ודאי נראה לכם  מצב כזה .לו

  שונות.

, למשל, מושכים בעלי חיים   ~ תילי הטרמיטים (סוג של חרקים הדומים לנמלים)
כמו תוכים ונקרים ההופכים תילים אלה לבתיהם. יש מבין הטרמיטים,  כאלה  

ומתעלמים מהשכנים מתגוררים  הםאת החלק שבו  אוטמים המשלימים עם המצב,
הבלתי רצויים. אחרים מנסים להילחם בפולשים. כל לילה הם מנסים לתקן את 

  החור בכניסה, ובבקר העופות הורסים אותו שוב.

גם צב היבשה האמריקני בונה לעצמו מנהרה שמושכת אליה דיירים בלתי רצויים. 
ים בתוכה במשך היום כאשר חם מאד, נכנסים לתוכה נחשים וינשופים, שמתישב

  את הדיירים החוקיים. זעףומקבלים ב

היסעורים בניו זילנד עוזבים את המנהרות שחפרו לתקופה של מספר חודשים 
חוזרים, הם מגלים לעיתים שהתנחלו בהן לטאות שנקראות  הםבחורף, וכאשר 

בשם ספנודונים. הם דוקא שמחים לביקור הזה, מפני שהספנודון מנקה את 
ף, וכאשר שבים היסעורים הם מוצאים מנהרה נקיה ומוכנה המנהרה במשך החור

  למגורים. כך חיים מתוך כבוד הדדי בשני קצות המנהרה ספנודונים ויסעורים.

חיים משותפים מענינים יש לסרטן הנזיר. הוא חי בקונכיות של חלזונות החיים 
את בים. הוא מחליק את גופו לתוך קונכיה ומסתגר בתוכה. לעיתים הוא חוסם 

הכניסה בגפיו, וכך מגונן על הקונכיה לבל יחדור לתוכה יצור זר. לפעמים, בכל זאת 
יצור נוסף תולעת רב זיפית שחודרת פנימה.  כשהסרטן מוצא לעצמו  בהמשתכן 

  מזון, התולעת מוציאה את ראשה החוצה ולוקחת פרורים הישר מתוך פיו. 

ים. שושנת ים היא יצור בעל  סוג אחר של סרטן הנזיר נושא על קונכיתו שושנת
. המפרישים רעל כאשר הם מגוריםזרועות ציד. על זרועות אלה יש תאים מיוחדים 

הדגים משתדלים להתרחק ממנה. אמנם הם דוקא אוהבים לאכול סרטנים, אבל 
. הסרטן "מעריך" ממנהמחשש שיפגעו  בולא יגעו  הםכשסרטן צמוד לשושנת הים, 

ודואג לשמור עליה. כשהוא גדל ועליו "לעבור דירה" הוא עליו  המגוננתאת השושנה 
נכנס לקונכיתו החדשה ואינו שוכח לנתק את השושנה מהקונכיה הקודמת, ושותל 

  אותה על גג ביתו החדש.

אויבים בדרך  הרתיעסרטן אחר החי באוקינוס ההודי משתמש בשושנת הים כדי ל
ר דג מנסה לטרוף את הסרטן . כאשגפיוישירה יותר. הוא נושא שושנה בכל אחת מ
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הוא מטיח בו את זרועות הציד של השושנה. הוא כל כך מסתמך על הגנתה של 
  השושנה עד כדי כך  שצבתותיו נחלשות.

אצבע. זהו בעל חיים החי ביערות דרום אמריקה. -בעל חיים נוסף הוא ה"עצלן" תלת
המצב האדיש הזה רוב הזמן הוא שקוע בשינה עמוקה, כשהוא משתלשל מענף ביער. 

גורם לכך שכל מיני יצורים מוצאים להם מקום בתוך פרוותו המחוספסת. על 
שערותיו הארוכות גדלות אצות ומתרוצצים עשרות חרקים המוצאים בו מקום נח 

  למחיה.

קשר אחר נוצר בין עכבר שחי ביערות לבין חיפושיות שנצמדות לאזניו ולצוארו 
לסתות גדולות והן נאחזות בפרוותו כאשר הוא רץ  וזוחלות על פניו. לחיפושית יש

ברחבי היער. כאשר העכבר נמצא במאורתו, החיפושיות עוזבות את הפרווה וצדות 
  פרעושים. כך הן משמידות את היצורים שמפריעים לשלוותו.

מופלא הוא הקשר שנוצר בין בעלי החיים השונים. הקב"ה ברא כל יצור והעניק לו 
תף משרת את הצרכים וימים בדיוק לצרכיו. הקשר המשאורחות חיים המתא

המיוחדים לבעל החיים בצורה מרתקת ביותר. התבוננות ביצורים החיים יחד 
  מעוררת התפעלות עצומה על התבונה האלוקית האינסופית של מי שברא כל אלה!

  

  דף משימות – חיים בצוותא

נו לעצמכם ענו על השאלות, לאחר מכן בדקו את תשובותיכם בכיתה, ות

  נקודות לפי הרשום לצד כל שאלה. 

   איתור פרטים

  נק' 5? מי הם הדיירים הבלתי רצויים אשר נכנסים למנהרתו של צב היבשה .1

      _______________________________________________________  

     _______________________________________________________  

  

  נק' 5 הקיום בינהם? - ם היסעורים והספונודונים ממערכת דומה מרוויחי  .2

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  
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   מטה לשון

  נק' 3? 6בשורה  אוטמיםמה פירוש המילה   .3

  פותחיםא.     

  מתנגדים  ב.

  חוסמים  ג.

  מנקיםד.               

  נק' 3 בכותרת הטקסט היא: בצוותאמשמעות המילה   .4

  זה עם זה – ביחד  א.

  אחריםבשיתוף עם   ב.

  בחברה משותפת  ג.

  כל התשובות נכונות  ד.

  

  נק' 3? 29בשורה   להרתיעמשמעות המילה   מה  .5

  לגרות את האוייבים להתקרב   .א

 למנוע מהאוייבים להתקרב  .ב

 המתקרביםלהזהיר את בעלי החיים   .ג

 אף תשובה אינה נכונה  .ד

  

  נק' 3? 25בשורה  הםמתייחסת המילה  ילמ  .6

  לצמחים  א.

  לבני האדם  ב.

  לבעלי החיים  ג.

  לגורים של בעלי החיים  ד.

  

  נק' 3? 25 הבשור בו מתייחסת המילהי למ  .7

  הדגים  א.

  שושנת הים  ב.

  לסרטן  ג.

  אף תשובה אינה נכונה  ד.
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  נק' 3? 25בשורה  המירכאותמה תפקיד   .8

  שיח- לציין דו  א.

  לציין ציטוט  ב.

  מטפורהלציין   ג.

  כינוי  ד.

  

  נק' 3? 4בשורה  הסוגרייםמה תפקיד   .9

  לציין פירוט  א.

  לציין סוף משפט  ב.

  לציין כינוי  ג.

  לציין הסבר  ד.

  

  נק' 3 ?11בשורה בזעף מה פירוש המילה   .10

  בפחד  .א

 בשמחה  .ב

 בכעס  .ג

  בהכנעה  .ד
  

  נק' 10 טן החי בהודו בשושנת הים לצורך הגנתו?.    תארו כיצד משתמש הסר11

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  
  נק' 10  מדוע לדעתכם נקרא ה"עצלן תלת אצבע" בשם זה? העזרו בטקסט  .12

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  
  

  נק'  10. מהו הרעיון המרכזי של הפסקה האחרונה?  .13

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  
_____________________________________________________  
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  נק' 6מה כוונת הטקסט? בחרו את התשובה הנכונה.    .14

  להשוות בין סוגים שונים של בעלי חיים  א.

  סוגים שונים של בעלי חייםלהציג את שיתוף הפעולה בין   ב.

  להציג את נפלאות הבריאה  ג.

   תשובות ב' וג' נכונות  ד.

  
  נק' 2הוא ________.  1בשורה  משתכןשורש המילה   .15

 מילים נוספות מאותה משפחה. שלוש בטקסט  מצאו א.          

 נק' 3 .______________3._____________  2.___________  1

  ן (בכל גוף שהוא(לים נרדפות למילה משתכב. מצאו בטקסט שלוש מי

 

  נמצאים מספר כינויי שייכות מחוברים הפכו שלושה מהם  38-41בשורות  ב.     
  נק' 6   האוזנים שלו. –: אזניו לדוגמאלכינויי שייכות פרודים.           

  א._______________________________                

  ________________________ב. _______                

  . _______________________________ג                

  
  נק') 4(נק' לכל פועל  השלימו את הטבלה.   .ד

    .ה
 גוף זמן שורש פועל

    יםלִ ּבְ ַק ְמ 

     נּולְ ַרּגַ ְת ִה 

     לּדֵ גִ 

     דּוְר ׂשָ 

  

 ק'נ15. בחרו אחת משתי מטלות הכתיבה הבאות וענו עליה במחברתכם: 18

 . כתבו תמצות לטקסט "חיים בצוותא"  .א

בטקסט שקראתם הכרתם סוגים שונים של קשר בין שני סוגי בעלי חיים   .ב

 שונים. איזה קשר ריתק אתכם במיוחד. נמקו תשובתכם.
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  פרותיקסט הִס הט                    
  (סיפור עלילה)

 

  אופנים: כמההטקסט הספרותי שונה מהטקסטים העיוניים ב

הטקסט הספרותי כתוב לפי מהלך התרחשות, ואילו הטקסט  – צונימבנה חי  א.

  העיוני לפי פסקות, ולכל פסקה רעיון משלה. בין פסקה לפסקה יש רווח. 

הטקסט הספרותי הוא יחידה אחת ויש לו שלושה חלקים  – מבנה פנימי  ב.

עיקריים. החלק הראשון פותח ומשמש רקע לסיפור. החלק השני מכיל את 

שאינו  –יבה מתפתחת עלילת הסיפור. הסיום יכול להיות פתוח הבעיה, וסב

  שפותר את הבעיה.  –פותר את הבעיה, וסגור 

פסקות. לכל פסקה רעיון שונה, -לעומת זאת, הטקסט העיוני בנוי פסקות  

  אולם כולם קשורים לאותו נושא מרכזי.

פעם  ולא גבוה מאודהמשלב הלשוני של הטקסט הספרותי הוא  – משלב לשון  ג.

מקשה את הבנת הכתוב. לפיכך לא אחת הקוראים הצעירים נמנעים מלקרוא 

  ספרות יפה.

אנו ַמציגים דרך לקרב אתכם לקריאת ספרות ולחבב עליכם את אוצר המילים   

  הספרותי.

זוהי  –בתחילה תיָחשפו לאוצר המילים הגבוה טרם תקראו את הסיפור   

  פעילות מטרימה. 

לים מהמשלב הספרותי תקראו את הסיפור. אין לאחר ש"תתיידדו" עם המי  

  ספק שמהלך זה יגרום לחוויה מיוחדת במינה.

הטקסט הספרותי משופע באמצעים אמנותיים כמו  – אמצעים אמנותיים  ד.

  דימויים, ַהְׁשָאלות, חזרות. לעומתו, הטקסט העיוני ממעיט באמצעים אלו. 

  

להכיר את השפה האמיתית.  לא כדאי לחפש דרכים מקלות ולשכתב סיפורים, אלא
  זו שפתנו, ועלינו לשמר אותה למען הדורות הבאים
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  תוכן סמוי בטקסט ספרותי

לרוב הסיפורים שאנו לומדים יש מטרה. אמנם יש סיפורים שמטרתם לתאר, חלקם 

מיון או מאפשרים לנו לחוות הרפתקאה, אבל לרוב, הסיפורים שאנו יאפילו מלאי ד

המטרה איננה רק לספר על וא נועד ללמד, להדריך ולשפר. קוראים גדושי מסר וה

מקרה מסוים, אלא להשליך ממנּו על חיינו, כלומר להסיק ממנּו וללמוד ממנּו על 

  ההתנהגות שלנו ושל הסובבים אותנו.

(בטקסט עיוני  רסֶ מֶ ו רעיון, נושאאנו מבחינים בשלושה מושגים המלווים סיפור: 

  המסר הוא המסקנה).

  

  

     

     

  

  

  

  

  

  

  

מהו הנושא, מהו   בכתבהמלצה: בכל פעם שאתם קוראים סיפור, הגדירו   שימו    

 הרעיון ומהו המסר. 

  מּוַסר ַהְׂשֵּכל אוֶלַקח 

הוא מקובל בכל התרבויות. בדרך כלל  :על, כלומר-ַהֶלַקח זהו למעשה מסר ברמת

שיש להם מוסר הוא ילווה גם בפתגם מהמקורות. מתברר שסיפורים מסוימים 

  .השכל, מופיעים בגרסה כזו או אחרת גם בסיפורי עמים אחרים

  

כאשר אנו מזהים בסיפור את מוסר ההשכל שלו, אין צורך לדון במסר. נדון במסר 

  רק כאשר הסיפור אינו עוסק בערכים מוחלטים ונשגבים. 

  

  

  ) מוצג במילה/בביטוי, 1
  לא כמשפט.    

  ) מציג במי או במה 2
  מדובר.    
  ) מגדירים אותו מתוך3

  הנתונים עד הצגת     
  הבעיה.    
  ) ההתייחסות היא 4

  אובייקטיבית, כלומר    
  ללא מעורבות הקורא.    

  ) מוצג כמשפט מכליל1

  ) עוסק בעולמנו2

  ) לכל ְּפריט ברעיון יש3

  מקבילה בחיים מחוץ    

  לסיפור   

     

  ) מוצג במילה/בביטוי, 1
  לא כמשפט    

  ) מציג במי או במה 2
  מדובר    

  ) מוגדר מתוך3
  הנתונים עד הצגת     
  הבעיה    

  ההתייחסות היא ) 4
  אובייקטיבית, כלומר:    
  ללא מעורבות הקורא    
     

  ) מוצג כמשפט1

  ובפיְתרון) נוגע בבעיה 2

  ) לעתים מופיע באופן 3

  ישיר    

  לפרטי הסיפור רק) נוגע 4

  דוברהמ    

  ) ההתייחסות היא5

  אובייקטיבית    

 ַרְעיוֹן ֶמֶסר
 

 נוֵֹׂשא
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קראו את הסיפור, סמנו מילים לא מוכרות, מאזכרים, סימני פיסוק, קראו את הסיפור, סמנו מילים לא מוכרות, מאזכרים, סימני פיסוק, קראו את הסיפור, סמנו מילים לא מוכרות, מאזכרים, סימני פיסוק, קראו את הסיפור, סמנו מילים לא מוכרות, מאזכרים, סימני פיסוק, 
        ות קישור ואמצעים ספרותיים וענו על השאלות בדף המשימות:ות קישור ואמצעים ספרותיים וענו על השאלות בדף המשימות:ות קישור ואמצעים ספרותיים וענו על השאלות בדף המשימות:ות קישור ואמצעים ספרותיים וענו על השאלות בדף המשימות:מילמילמילמיל

  

  /קובי לוילמות מדאגה

  

קיטרוגים של הקאדי המוסלמי על רופאו האישי, הרמב"ם. קץ במלך המצרי ה
המלך לבסוף,  הקאדי התפאר בידיעותיו, ואמר שהוא רופא גדול מן הרמב"ם.

גדול יותר. "עליכם לרקוח  החליט לבצע תחרות בין השניים, ובכך לבחון מי רופא
נצל ירוצו לבתיכם ורקחו תרופה. מי שי ר כךרעל, וכל אחד מכם ישקה את רעהו. אח

  .רופא גדול יותר, מי שימות... ימות" ואה
  

ומתפקידי להוסיף חיים  ,הרמב"ם אמר בלבו: "אני רופא הקאדי רץ לרקוח רעל.
ניצבו הרמב"ם והקאדי  ביום המיועד לבני אדם, ולא לחפש נוסחאות להמיתם..."

רמב"ם, ואילו הרמב"ם שפך מיץ תפוזים טבעי ללפני המלך. הגיש הקאדי את הרעל 
פקד המלך. השניים שתו. הרמב"ם אץ רץ לביתו,  ,"שתו" לתוך כוסו של הקאדי.

  השפעתו חלפה חיש מהר. ,ורקח לעצמו תרופה שתמנע את השפעת הרעל. ואכן
  

ד מטעמו של "הרעל". רקח לעצמו הקאדי תרופות והקאדי רץ לביתו, נבוך מאאף 
ושתה ושתה. החרדה מילאה את לבו. "הרעל" המשונה הזה הדיר את  ,לאין קץ

מנוחתו. אחרי חודש ימים פגש בו הרמב"ם והנה הקאדי גדול הממדים, לא שקל 
סבור כי היה ש ,יעץ לו הרמב"ם. הקאדי ,ל לחם ושתה חלב"וק"ג. "אכ 50- יותר מ

  חלב. מגזר על עצמו תענית מלחם ו ,קם מזימה להמיתוהרמב"ם רו
  

ק"ג. "תאכל בשר  38-ומשקלו של הקאדי לא יותר משוב, אחרי שבוע פגשו הרמב"ם 
לא לאכול בשר כבש, פן הרעל יגרום לו שיעץ הרמב"ם. הקאדי גזר על עצמו  ,כבש"

בא במיטתו. הרמב"ם  שדוףשכב הקאדי חולני ו ר כךיומיים אח למות במהרה.
השיב הרמב"ם, "זה היה  ,"זה לא היה רעל" לבקרו ונשאל: "איזה רעל רקחת לי?"

  הקאדי שמע את התשובה ומת מהתקף לב. מיץ תפוזים..."
  

רופאי האישי, איזה רעל מתוחכם  ,המלך הזעיק את הרמב"ם והתעניין: "אמור לי
של השיב הרמב"ם: "אני רופא  אט...?"-אטרקחת, שהצליח להמית את הקאדי 

  שאל המלך "כיצד מת הקאדי?" ,"אם כן" חיים. נתתי לו מיץ תפוזים טבעי".
  השיב הרמב"ם "פשוט מת מדאגה". ,"הוא מת מדאגה"

  
 וואנחנו טועים לחשוב, שזה ,מיץ תפוזים טבעי וטובאבינו שבשמים משקה אותנו ב

  וכשם שלא עלתה לרגזן רגזנותו, לא עלתה לדאגן אלא דאגנותו.  , חלילה,רעל
  ל לטובה. חבל לדאוג.והכ

  

  שופט מוסלמי –קאדי 
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  משימות –למות מדאגה 

  ?מה היתה מטרת התחרות בין הרמב"ם לקאדי עליה החליט המלך המצרי . 1

__________________________________________________________  

  במה שונים מעשיהם של הרמב"ם והקאדי? . 2

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

  הן: 9בשורה  "אץ רץ"המילים   . 3

  א. מילים נרדפות

  ב. מילים ניגודיות

  ג. מילות קישור

  ד. מילות סיבה ותוצאה

  ?מה היתה משימת התחרות וכיצד היא קשורה למטרת התחרות .  4

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

  ?18בשורה  שדוףמה פרוש המילה   . 5

  א. רעב

  ב. חולה

  דוג. רזה מא

  ד. מוכה שדים

  ? 9של המירכאות בשורה  מה תפקידם  . 6

  א. ציטוט       

  ב. היפוך       

  שיח- ג. דו       

  ד. כינוי       

  ?11ה .    מה תפקידם של המירכאות בשור7

  א. כינוי       

  ב. ציטוט       

  ג. היפוך       

  שיח- ד. דו       
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  היא: 13-12 " בשורההדיר את מנוחתומשמעות הביטוי " . 8

  את שנתו א. העצים    

  ב. הקשה עליו לישון     

  ג. הפריע לו מאוד     

  

  מתיחסת ל: 13בשורה  בו.  המילה 9

  א. רמב"ם

  ב. הקאדי

  ג. המלך המצרי

  

  . הציגו שלוש הוכחות כי הקאדי היה חשדן.10

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

  ____________________________________ מהו המסר?___. 11

  אילו מסרים נוספים הבנת מהסיפור?

__________________________________________________________  

  

  יחו מן הטקסט.. מהי עמדתו של הסופר? הוכ12

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

  ידע לשוני

  .  השלימו את הטבלה:11

  זמן  גוף  שורש  הפועל        

        ראֵ ּפָ ְת ִה 

        יטלִ ְח ִה 

        בּויצְ נִ 

        םֵק רוֹ 

        ךפַ שָ 
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  מסרונושא, רעיון  הדגמה להבדל בין

  

  את הנושא קובעים בעזרת פרטים עד הופעת הבעיה.  – הנושא

  מלך מצרים קץ בדברי הקאדי המוסלמי שאמר שהוא חכם יותר מהרמב"ם.

  

  

  

העובדה שהרמב"ם חכם יותר ואנושי יותר לא קשורה לנושא אלא   שימו  לב!

  לרעיון.  –לבעיה ולפיכך 

יודע שתפקידו לרפא ולא להזיק ולכן הגיש לקאדי מיץ תפוזים,  הרמב"ם – הרעיון

אט לכבד יותר. הרמב"ם רקח -אטהקאדי חשש מאוד שהוגש לו רעל וחששו הפך 

  תרופה לעצמו ולא דאג כלל.

  הרעיון כולל גם את הבעיה וגם את הפיתרון אך נשאר בסיפור. 

  

  

  

  

נו, הקוראים, מהסיפור? יוצא מהסיפור לעולמו של הקורא. מה למדנו אנח המסר

  דאגה רבה ללא סיבה עלולה להזיק יותר מהבעיה עצמה.

  הקאדי שבסיפור יכול להיות כל אדם שחושש, דואג ורוגז על כל דבר.

  מיץ התפוזים יכול להיות כל סיבה קטנה ושולית לדאגה

  

  

  

  

  

  

  

  

 מלך מצרים מחליט לערוך תחרות בין הקאדי לרמב"ם

 דואג לשווא –הקאדי חושש מאוד ששתה רעל ושקצו קרב 

כאשר באה צרה על אדם עליו למצוא כל דרך מהירה וטובה 
  לצאת ממנה ולא לחשוש ללא גבול.

 הדאגה עלולה להזיק יותר מן הבעיה



145 

 

  כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצליח"    © 

  צילום דף זה אסור

  / ה' היידועהידיעהה' 

  

  : ליידע את השם שהיא מצטרפת אליו.התפקיד

  הידוע לדובר ולשומע, לכותב ולקורא. בית  –ת יִ ּבַ הַ כל בית,  –: בית הדוגמ

  : מצטרפת לסומך במבני סמיכות. המבנה

  : בית הספר, עונת ַהשנה. דוגמה 

ה' הידיעה, מוחקים אותה,  בכ"ל באה לפניהשימוש  כאשר אחת מאותיותשימו    

  ניקוד הרגיל. ולא את ה ,הידיעה 'את הניקוד של ה אותיות בכ"ל מקבלותו

  :דוגמות

  ַּכַּבית. – במקום ְּכַהַּבית

  .הטעים לכֶ ָלאֹ  – מקום ְלָהֹאכל הטעיםב

  

שימו   כאשר יש שם עצם ואחריו שם תואר, ה' הידיעה מצטרפת לשם העצם ולשם 

  .סומךהתואר. כאשר יש שני שמות עצם במבנה של סמיכות, ה' הידיעה מצטרפת ל

  חכם.התלמיד ה> - תלמיד חכם : שם ותואר: צירוף של תודוגמ

  כיתה. ה> תלמיד - : תלמיד כיתה מבנה וסמיכות                                 

  

  :ניקוד ה' הידיעה

  ַהַּבִית. דגש חזקאחריה יהיה ו ,מנוקדת בפתחבדרך כלל, היא ) 1

  ֶהָעִרים .מנוקדת בסגולהיא  קמוצות ע -ח וה, ) לפני 2

  ָהֶאבן, ָהֶרֶגל, ָהִעָּקר .בקמץמנוקדת יא ע' ה - ור'  ,) לפני א'3

  ַהחלון , ולא יופיע אחריה דגש.בפתח מנוקדתהיא קמוצות - ה' לא -) לפני ח' ו4

  

  נקדו את ה"א הידיעה במשפטים הבאים:

 .ְמיָֻחדֹות ַמְרֵּפא ְסֻגלֹות ּוַבַעל ָּגבֹוּהַ  ְּתזּוָנִתי ֵעֶר ַּבַעל ְּכֶׁשֶמן ֶנְחַׁשב הַּזִית ֶׁשֶמן .1

 .ָּבעֹוָלם הִעָּקִרִּיים הִּטְבִעִּיים הֶאֶנְרְּגָיה ְמקֹורֹות ִמְּׁשֶׁשת ֶאָחד הּוא ִטְבִעי זּגַ  .2

 .ֶּצַמחה ֶׁשל ִעָּקִרִּייםה ֲחָלִקיםה ִמְּׁשֶׁשת ֶאָחד הּוא ֹּׁשֶרׁשה .3

 .ַּיָּבָׁשהּבַ  ְּביֹוֵתר הְּמִהיָרה ִהיא ְוַאְסָיה ַאְפִריָקה  ְּבִמְדָּבִריֹות ַחָּיהה הִּצ'יָטה .4
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  קוזויזנר '/ דָהָאִביב ִּבְרַּכת

  ְּבֹחֶדׁש ִניָסן, ְּבֶעֶרב ֶהָחג 

  ָלְבָׁשה ָּכל ָהָאֶרץ ֲאֶדֶרת ָיָרק.

  ֲאֶדֶרת ָיָרק ִּבְצָבִעים ְרקּוָמה

  ִצְבֵעי ִזיו ָואֹור ּוִפְרֵחי ֲאָדָמה.
  

  ָלַהט ַהֶּפֶרג ְוָאְדמּו ִצְבעֹוִנים,

  ֻהִּבים ַסְביֹוִנים.ְּכתּומֹות ַחְרִצּיֹות, צְ 

  ַהָּׁשרֹון ִהְתַעֵּטף ְּבִכְתֵרי ַנְרִקיִסים

  ְוָעלּו ֶּבָהִרים ִּגְבעֹוֵלי ּתּוְרמּוִסים.

  
  ָסֹגל ַהִּליָל ְוָסֹגל ַהִּסיָגל,

  ִהְכִחיָלה ְּדָגִנית ְּכָׁשַמִים ֵמַעל.

  ְוָצֹהב ֶׁשל ְּדבֹוִרים -עֹוְלִזים ַהָּׁשֹחם

  ְנֵפי ַּפְרָּפִריםְוקֹוֵרץ ַהָּׁשֹחר ְּבכַ 
  

  עֹוד ַרּבּו ַהְּגָוִנים ְוַרּבּו ַהְּצָבִעים

  ֲעִדיִנים ְוָנִאים. - ּתֹוְסִסים ְוַעִּזים

  א ֶאְזֹּכר ֶאת ֻּכָּלם ְוֶאת ְׁשָמם א ֵאַדע

  ִּכי ֶיׁש עֹוד ְצָמִחים ֲאֶׁשר ִלי ְּכִחיָדה.

  
  ָיָפה ָהִרְקָמה ַעל ֲאֶדֶרת ֶהָחג.

  ַעל ֵמִעיל ַהָּיָרק.ָיפּו ַהְּפָרִחים 

  ָעָלה ְצִליל ְורֹון ֵמָהר ּוִמַּגְּיא,

 ִנְּתָנה ָלנּו ַׁשי. -ִּבְרַּכת ָהָאִביב

  :סמנו את כל המילים שיש בהן ה' הידיעה. מיינו את המילים בטבלה הבאהסמנו את כל המילים שיש בהן ה' הידיעה. מיינו את המילים בטבלה הבאהסמנו את כל המילים שיש בהן ה' הידיעה. מיינו את המילים בטבלה הבאהסמנו את כל המילים שיש בהן ה' הידיעה. מיינו את המילים בטבלה הבאה

 
  

  ה' מנוקדת בקמץ  ה' מנוקדת בסגול  ה' מנוקדת בפתח ואחריה דגש

1.  4.  1.  1.  

2.  5.  2.  2.  

3.  6.  3.  3.  

  ע':   -לפני א', ר' ו  ע קמוצות -לפני ה, ח ו  בדרך כלל 
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. סמנו בו . סמנו בו . סמנו בו . סמנו בו הידיעההידיעההידיעההידיעה    ''''נקדו על הטקסט את הנקדו על הטקסט את הנקדו על הטקסט את הנקדו על הטקסט את הקראו את הטקסט שלפניכם, קראו את הטקסט שלפניכם, קראו את הטקסט שלפניכם, קראו את הטקסט שלפניכם, 

מוכרות, הסבירו מוכרות, הסבירו מוכרות, הסבירו מוכרות, הסבירו - - - - מאזכרים, סימני פיסוק, מילות קישור ומילים לאמאזכרים, סימני פיסוק, מילות קישור ומילים לאמאזכרים, סימני פיסוק, מילות קישור ומילים לאמאזכרים, סימני פיסוק, מילות קישור ומילים לא

        ופרשו אותם, ענו על השאלות שבדף המשימות.ופרשו אותם, ענו על השאלות שבדף המשימות.ופרשו אותם, ענו על השאלות שבדף המשימות.ופרשו אותם, ענו על השאלות שבדף המשימות.

  

  האמנם? /מרווה לצמא –"שלי" 
  
מי מלחמת העולם הראשונה. רעב כבד שרר בעולם. בגדים חדשים בוודאי י –ימים ה

גם תלמידי ישיבת נובהרדוק לבשו בגדים בלויים ודהויים.  היו מותרות של ממש.

 ,. הם ממילא ישבו בבית המדרש והגו בתורה הקדושהכלל הדבר לא היה אכפת להם

  ?לשם מה יש צורך בבגדים חדשים

גאון רבי יצחק אורלנסקי זצ"ל, ה –ת נובהרדוק היה בחור צעיראחד מתלמידי ישיב

  לאחר מכן בראש סניפים רבים של ישיבת נובהרדוק.מספר שעמד שנים 

ד לגאון רבי יוסף יוזל הורביץ, ורב מאוהיה בחור צעיר והיה מקהוא באותן השנים 

  ה"סבא מנובהרדוק" זצ"ל.

משפחתו, שכן לא הגיעו לידיו ד לגורל בני ויצחק היה רחוק ממשפחתו וחרד מא

ה"סבא" ידע זאת וביקש לשמחו. על כן  ידיעות כלשהן על מצבם בעת המלחמה.

  ד וחידש את הבגד בחג.והבחור התרגש מא עבורו מעיל חדש לכבוד חג הפסח.ברכש 

"אנא, השאל  והנה, ביום ראשון של חול המועד, נגשו אליו שני בחורים ובקשו ממנו:

ראות יה"סבא" שלח אותם להקים ישיבות חדשות, והיה עליהם לה .לנו את המעיל"

מעילו קרוע, ד לתת להם את המעיל. זמן רב כל כך היה ויצחק התקשה מא .במיטבם

 ,ד לתת לכם את המעיל החדש שלי"ולי מא קשהסוף קיבל מעיל חדש. "-סוףוהנה 

אדם שמע ה"סבא" ששהה בחדר הסמוך את דבריו וקרא:"הכיצד יכול  גמגם.

סומק כסה את פניו  "!ר בעולם ששיך לנו?ב? וכי יש ד'שלי'להוציא מפיו את המילה 

  של יצחק. בלי אומר ודברים הגיש לבחורים את המעיל.

שמע כי  באחד הימיםשנים, המלחמה הסתיימה ויצחק בנה את ביתו. כמה חלפו 

בימים אולם  ,סבא" רוצים להוציא לאור חוברת ובה דברי תורתו"תלמידיו של ה

סס, הוא נטל את כל הנדוניה שקיבל ייצחק לא ה ההם עלתה ההדפסה כסף רב.

לאנשים שתמהו על מעשהו זה,  הדפסת החוברת.כסף ל דבע מכרהמחמיו לחתונתו, ו

? וכי יש בעולם דבר 'שלי'אמר:"הכיצד יכול אדם לומר על דבר כלשהו את המילה 

   "!ששיך לנו?

  הארץ ומלואה. – לה'

1 

5 

10 

15 

20 

25 
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  משימות – ם? /מרווה לצמאהאמנ –שלי 
  

  איתור מידע

  התייחסו תלמידי ישיבת נובהרדוק לבגדים חדשים?כיצד   .1

  ______________________________________________________

______________________________________________________  

  ?18 שורהב "בלי אומר ודברים"בביטוי למה הכוונה   .       א.2

  בלי להוסיף מילה  .1

  ללא יכולת תגובה  .2

  תגובה מידית   .3

  אף תשובה אינה נכונה  .4

  ?17שורה ב "סומק כיסה את פניו"ביטוי למה הכוונה ב  ב.

   פניו האדימו מכעס  .1

   כיסה את פניו בצעיף  .2

   פניו האדימו מבושה  .3

  תשובה אינה נכונהאף   .4

  ? 7 שורהב היהלמה מתכוונת המילה   .       א.3

  הסבא מנובהרדוק  .1

  רבי יצחק אורלנסקי  .2

  בחור צעיר  .3

  אחד התלמידים  .4

  ?10שורה ב זאתלמה מתכוונת המילה   ב.

  לצעיר אין בגדים חדשים  .1

  רבי יצחק דואג ומתגעגע להוריו  .2

  מלחמת העולם הראשונה  .3

  רצה לשמחו לקראת החג  .4

  ?15בשורה  רכאותיהממה מציינות   .       א.4

  דיבור עקיף  . 1

  ציטוט  .2

  כינוי  .3

  דיבור ישיר  .4
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  ?24בשורה  "?!"הסימן מה תפקיד   ב. 

  לשאול שאלה  .1

  להביע תמיהה   .2

  לציין עובדה   .3

  לציין דעה   .4

  ?8 בשורה המירכאותמציינות מה   ג.

  דעה של הכותב   .1

  עובדה   .2

  ציטוט  .3

  כינוי  .4

  ?9בשורה  שכן ת הקישורמילמה משמעותה של   .       א.5

  גוד ינ  .1

  סיבה   .2

  תוספת  .3

  תכלית  .4

  ?20בשורה  אולםמה אפשר לכתוב במקום המילה   ב.

  מפני ש..  .1

  אך  .2

  כדי  .3

  בנוסף  .4

  

  גון מידעאר

  מדוע קנה ה"סבא מנובהרדוק" מעיל לרבי יצחק?  .       6

__________________________________________________

__________________________________________________  

  

  .               מדוע היה חשוב לבחורים להתלבש בצורה מכובדת?7

__________________________________________________

__________________________________________________  
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  לה "שלי"? וכי יש הכיצד יכול אדם להוציא מפיו את המי".               המשפט: 8

  " חוזר פעמיים. מי אמר אותו בפעם הראשונה?  !דבר בעולם ששיך לנו?             

  מי אמר אותו בפעם השניה? מה מוכיח הדבר על רבי יצחק?             

                   __________________________________________________  

                   __________________________________________________  

                  __________________________________________________  

  
  
  בו התארים המופיעים את השמות ואת ומיינו את הפעלים,  בסיפורעיינו .           9

  .ת מן המאמרודוגמ חמשטבלה שלפניכם. בכל עמודה כתבו ב              

  

 תארים שמות עצם פעלים

 הווה עבר

  

  

     

        

        

        

        

  

  מתוכה שתי דוגמות למילים מיודעות (שיש  ואיהבהרביעית ובפסקה  נועיי.      10

  _________________________________ ).העיהיד 'שימוש של ה ןבה           

  

  משימה

 –שלי של הטקסט " מותלדף המשי מצוי מחוון לבדיקת התשובותבעמוד הבא 

ותנו  ,פי המחוון לבדקו את תשובותיכם ע ,לאחר שעניתם על השאלותהאמנם?" 

  בו את הפרטים שלפניכם. רשמושתבתום הבדיקה העבירו למורה דף  .לעצמכם ציון
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  דף משוב

  

   :(רשמו מספר שאלות) נהנכובצורה  ןעליה עניתישאלות שא. ה. 1

  ________________________________________________________  

  ________________________________________________________  

  

  ):6 -ו 5ב. השאלות הללו הן מממדי ההבנה האלו (היעזרו בעמודים     

  ________________________________________________________  

  ________________________________________________________  

  ________________________________________________________  

  

  :(רשמו מספר שאלות) ןשאלות שלא הצלחתי לענות עליהא. ה  .2

  ________________________________________________________  

  ________________________________________________________  

  

  אלו:ההבנה המממדי  ןה השאלות .ב     

  ________________________________________________________  

  ________________________________________________________  

  ________________________________________________________  

  

  (הקיפו את התשובות המתאימות לכם): ותמסקנ. 3

  בשאלות מסוג: עזרהא. נחוצה לי 

  תוכן סמוי. / הבעה בכתב / לשון-מטה / ארגון מידע / איתור מידע   

  ב. נחוצה לי עזרה בכתיבת פסקה.
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  האמנם?  –"שלי" 
  

  מחוון

  

  מספר
  השאלה

  קידוד  תשובה נכונה  הקריטריון הנבדק

  נק' 3  לבגדים החדשים אין חשיבות   איתור מידע  1

  נק' 0 – 3  יף אף מילה. בלי להוס1  מוכרות- מילים לא  א  2

  נק' 0 – 3  . פניו האדימו מבושה 3  מוכרות- מילים לא  ב    

  נק' 0 – 3  . רבי יצחק אורלנסקי2  מאזכרים  א  3

  נק' 0 – 3  . רבי יצחק דואג ומתגעגע למשפחתו2  מאזכרים  ב    

  נק' 0 – 3  . דיבור ישיר4  סימני פיסוק  א  4

  נק' 0 – 3  . להביע תמיהה2  סימני פיסוק  ב    

  נק' 0 – 3  . כינוי4  סימני פיסוק  ג    

  נק' 0 – 3  . סיבה2  מילות קישור  א 5

  נק' 0 – 4  . אך2  מילות קישור  ב   

הסבא מנובהרדוק רצה לשמח את   תוכן גלוי  6
  רבי יצחק.

  נק' 7

היה להם חשוב להראות במיטבם   תוכן גלוי  7
מפני שיצאו לשליחות להקים ישיבות 

  נוספות.

  'נק 7

בפעם הראשונה אמר את המשפט   תוכן גלוי  8
  .הסבא מנובהרדוק

בפעם השניה אמר את אותו משפט 
  רבי יצחק. 

משפט זה נחקק היטב בזכרונו 
  והשפיע עליו מאוד.

  נק' 7

  נק' 20    ידע לשוני  10

      ידע לשוני  11
  נק' 10
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  אמצעים לאפיון דמות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  דמות                     

        

  

        

         

             

               

  

          

            

           

  

  

  

  

  

אמצעים 
  אמנותיים

מראה 
  חיצוני

  התנהגות

אופן דיבור 
  ותוכן

  מחשבות

יחס המספר 
  אליה

יחס דמות 
האפיון   אחרת אליה

בניגוד 
לדמויות 

  אחרות

  חלומות

  קונפליקטים

  אנלוגיות
(היקשים, 
  הְקבלות)
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  אפיון דמות + כתיבה של תשובת נושא

  שלב א'

  

  סיעור מוחין:

  

אילו התבקשתם לאפיין חבר או 

  חברה, על מה הייתם מסתכלים?

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  שלב ב' 

  

  מוחין לקטגוריות: מיון של סיעור 

  חיצוני + התנהגות. –שני קריטריונים 

   –שלושה קריטריונים 

  חיצוני + התנהגות + דברים שאומר או חושב.

   – ארבעה/חמישה קריטריונים

חיצוני + התנהגות + דברים שאומר או חושב + 

  כיצד אחרים רואים אותו + מה המספר אומר עליו

  

  

  

  

 

  שלב ג' 

  

יונים בסיפור בתוך סימון האפ

  כדי קריאה:

מסמנים את המשפט ולידו את 

  המספר המתאים:

  לתיאור חיצוני – 1

  להתנהגות – 2

  לדברים שהדמות אומרת או  – 3

  חושבת      

  לדברי דמויות אחרות – 4

  לדברי המספר – 5

  

  .אפשר גם להדגיש במדגש צבעוני

 צבע משלו. –לכל תבחין 

 

  . תיאור חיצוני1

  . התנהגות2

. דברים שהוא 3
  / חושב אומר

  . מה אומרות4
עליו (עליה)  

  דמויות אחרות
  איך הוא / היא
  נראה חיצונית?

איך הוא / 
היא 

  מתנהג/ת

איך הוא / 
היא 

  חושב/ת

מה אומרים או 
  חושבים עליו/ה

  אחרים? 

  מה הוא  / היא
  אומר/ת? 

. דברים שהמספר 5
  אומר עליו
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  שלב ד'

  :שפטים וכתיבתם בעמודה המתאימהאיסוף המ

  אין צורך לרשום הכול, אלא את העיקר, ויש לציין את מספר העמוד.

  

 

  שלב ו' 
  שלב הכתיבה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
כל פסקה תחל בציון המסקנות, ואחרי כן תבואנה 

ההוכחות למסקנה. בפסקת הפתיחה ובפסקת 
יים שנלמדו, כמו: הסיום יש לציין מושגים ספרות

אפיון חיצוני, אפיון פנימי, דמות עגולה ודמות 
 שטוחה. 

  

  פתיח

תיאור 
  חיצוני

  תהתנהגו

דברים שנאמרו 
על ידי הדמות 
או שהדמות 
  חשבה עליהם

______________  
______________
______________  

  

______________  
______________  

  

______________  
______________
______________  

  

______________  
______________  

דברים שהדמות 
  חשבה עליהם

______________  
______________  

______________  
______________  

  סיכום

. דברים שאומר 3  . התנהגות2  . חיצוני1
  או חושב

. דעה של 4
  דמויות אחרות

  _______ עמ'
  _______ עמ'
  _______ עמ'
  _______ עמ'
  _______ עמ'

  

  _______ עמ'
  _______ עמ'
  _______ עמ'
  _______ עמ'
  _______ עמ'

  

  _______ עמ'
  _______ עמ'
  _______ עמ'
  _______ עמ'
  _______ עמ'

  

  _______ עמ'
  _______ עמ'
  _______ עמ'
  _______ עמ'
  _______ עמ'

  

  מסקנה
__________  
__________  

  

  מסקנה
__________  
__________  

  

  מסקנה
__________  
__________  

  

  מסקנה
__________  
__________  

  

  שלב ה'
  הסקת מסקנות מכל העמודה.

קוראים את המשפטים בעמודה ומחפשים "מכנה משותף". 
  ו שתי מסקנות שונות לפעמים יש שינוי, ולכן תמצא

  על אותה דמות.
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כך נבצע בשלבים את הפעולות כך נבצע בשלבים את הפעולות כך נבצע בשלבים את הפעולות כך נבצע בשלבים את הפעולות - - - - קראו את הספור שלפניכם. אחרקראו את הספור שלפניכם. אחרקראו את הספור שלפניכם. אחרקראו את הספור שלפניכם. אחר
        לאפיון דמות. לאפיון דמות. לאפיון דמות. לאפיון דמות. 

  

    שפירא 'נ/ לאבדיארור המן אשר בקש 

 
קראו לו הילדים, ושמחו לקראתו כל אימת שהיה מגיע  כך ,סבא של יוסי""

הוריו של יוסי. הם גם עזרו לו לסחוב את הסלים שהיה מביא אתו,  תלהתארח בבי
, והגיעו אתו בתפוחים אדמדמים רעננים שנקטפו זה עתה מכבדם והוא היה

   בו גר.שמהמושב החרדי 
טובות, חייכניות, היו לו, וזקן לבן ורחב. הוא אהב את נכדיו ואת  םעיניי   

הכנסת -גם באי בית אתו.שהגיע כפר אהבו אותו, ואת ריח השדה וה חבריהם, והם
עטוף בטליתו שכיסתה את פניו, כמו , למרות פשטותו. הוא עמד בפינה אותו אהבו
ל. אולם הקרובים אליו ראו כיצד הוא מתרפק על סידור ומעין כ להצטנע רצה

 יובחמימות. כשסיים את תפילתו, היו עיניו תמיד לחות. גם אחר התפילה בלהט
פותח את ספר ה"תהילים",  הכנסת,-בבית ללים, היה נשארהמתפ שיצאו אחרוני

היה  ,"'יםיהודי של תהיל', אני יהודי פשוט"בהתרגשות מרובה.  את מזמוריו ומפזם

 . "בילדותי, לפחות אתפללרבות לא הספקתי ללמוד " ,אומר

 ונהרה ,תלמודםלכשראה את נכדיו יושבים ולומדים, היה מצטנע בפינה ומקשיב    
 היה אומר להםו ,מוחה את הדמעות בחשאי, לבל יראוהיה הוא . פניו על שפוכה
לפחות לא אתבייש  מה מאושר הוא סבא שיש לו נכדים כאלו." :של גאווה בשמץ

 אבלאני לא יכולתי ללמוד, " :ותמיד היה מוסיףאחרי מאה ועשרים".  בשמים
  !"גם בשבילי השארתי נכדים הלומדים

הם תהו: מה  .ללמוד בילדותוהיה סבא לא יכול תמיד רצו הנכדים לדעת, מדוע 

 .הפריע לסבא? הם כבר חקרו את סבתא, אולם גם היא התחמקה מתשובה

המולה. יוסי וחבריו  ההייתפורים. בבית סמוך לחג ההגיע סבא  באחת הפעמים
והנה, בא סבא לעזרתם.  רצו להרכיב רעשן גדול במיוחד, אולם הדבר לא עלה בידם.

לשונו והתאים את גלגל השיניים. חידד מעט את  חלקי הרעשן, הרכיב מחדש את
היה ראוי  ,כןא – יוסי סובב אותו, והרעש שהוא השמיע הרעשן מוכן. עתה היה

 לאה את ליבם בעודם מסובבים את הרעשן.ישמחה מ !עמלק למחות בו את זכר

: ובדבקות את "שושנת יעקב", וכשהגיע למילים בהתלהבותעם נכדיו שר סבא    
פרצו הדמעות וחנקו את גרונו, עד כי לא יכול היה  –בדי" "ארור המן אשר בקש לא

  להמשיך, והתיישב על השרפרף. 
 !אותו ניצח ואףסבא נלחם בעמלק שהשתררה. הילדים הרגישו בעליל  דומייה

אתה  נראה כי נרגש כל כך?אתה מדוע , סבא" :לה הקטן הפר את הדממה'יענק

 !"כר עמלקלמחות את ז מאוד מתאמץ

ו! אכן נלחם בעמלק וגם רוצה להתנקם ב ילדים, אני ,כןענה סבא לאטו: "  
בכל  שהוא וכל צאצאיו רוצים להשמיד ולאבד את היהודים, זה ןבהמ להתנקם

 !"מידם הצילני דוש ברוך הואהתקופות! גם אותי רצו להשמיד, ורק הק
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ים, ילדים, כמה טוב האם אתם יודע"דבר בשטף: לם התחיל סבא וואז פתא      
, באין מפריע. האם יודעים אתם כמה ובמנוחהיכולים ללמוד בשקט  לכם, שאתם

יהודים? רק משמים  רלהישאכמוני, שהתגלגלו בין הגויים,  לילדים קשה היה לנו,
  ..."י בילדותיישאספר לכם את אשר עבר על שמרו עלינו. אולי כדאי

דרוכים לשמוע את היו הם . חבריוהאיצו בו יוסי ו, "סבא, ספר, ספר ,כן" 

הארוך כמו רצה לרענן את  טף לאט את זקנויל את עיניו,עצם סבא  .פור המיוחדיהס
 והתחיל לספר: ,כרונו ואת הרגשותיויז

מורתי. עוד אח קטן - ילד קטן הייתי, כבן ארבע או חמש, כשנפטרה עלי אמי"   
אולם לא ובמסירות נפש,  אבי טיפל בנו באהבהושנינו נשארנו יתומים. , היה לי

אין ": דיבוריםשמעתי  באחד הימים. ההשנייארכו הימים, ופרצה מלחמת העולם 
אמרו המבוגרים  כך" אבד כולנו!נ אם לא, לברוח אל היערות! כיםצרי !ברירה
  .   "בלחש

 .מדוע היא פרצהואני עדיין לא הבנתי מה זאת מלחמה סבא נאנח והמשיך: "
הבטיחו לשמור עלינו ש הגויים אותנו לשכנים למסורוכרח שאבא מ :זאת הבנתי רק

  .לחזור לקחת אותנו בתום המלחמהאבא חיבק אותנו חזק, והבטיח  היטב.

לאסוף את ביצי התרנגולות,  עמהיצאנו  .כך גדלנו בביתה של האיכרה הגויה
הבטיח לחזור, וגם לא  כמעט שכחנו שאבא האכלנו את הפרות ועזרנו במשק הבית.

 ו שאנו יהודים. זכרנ

לאחר תקופה קצרה, באו , לקחה אותנו הגויה הטובה אל המנזר. באחד הימים
שהוריהם נהרגו או  ילדים נוספים. הבנו משיחות הכמרים שאלו הם ילדים יהודיים

אמר ", טובים נוצרים האלו יהיו 'םז'ידי'הכל " ד:וברחו. הכומר הראשי שמח מא
 םהעיניי וקא אהבנו את הילדים האלו בעלילנו. הוא לא ידע כי אחי ואני, דו

 להם על פחדנותם., לעגו םהאמיתייהשחורות, המפוחדות. הילדים האחרים, הגויים 
אוכל  המסכנים. הבאנו להם עוד 'דיםיז''בלא שהבנו מדוע, רחמנו אחי ואני על ה

 ודברנו על לבם שלא יבכו. הם גם לא הבינו מדוע "סטפק" ו"יאנק" הגויים, (כך
  .בינינו שותפות גורל בלתי מוסברת ההייתאנו אנחנו) מרחמים עליהם. נקר

אל כך המשיך סבא שלמה לספר. " ,"שאותו לא אשכח כל ימי חיי והנה הגיע יום
הכומר הראשי וית שוטרים. הם הציגו תעודות, יוובל המנזר באו אנשים מזוקנים

והשוטרים  ,'דיםיז''המזוקנים באו לקחת את כל ה האנשים חרק בשיניו. התברר כי
שוטרים היו, או שרק התחזו לשוטרים כדי  להם. אינני יודע עד היום אם אמנם עזרו

 .        המנזר"את הילדים המסכנים מן  להציל

 .'ידים'ז'להחזיר את הילדים ה והכומר חוייב ,הסתיימההמלחמה תברר כי ה   
יודעים מה מחכה  אינם ,חלקם שמחים וחלקם נבוכים ,חפציהםאת ארזו הילדים 

 אל אחד האנשים יניגשתי רמז הכומר לעמוד מן הצד. בשקט . ללהם בחוץ
 ייהוא בחן אותי, הסתכל בעינ. "גם אני רוצה ללכת אתכם"המזוקנים, ואמרתי לו: 

   "של נער יהודי? םעיניי ההאם אין אל"המתחננות, ואמר אל הכומר: 
הוא " אמר בכעס. ,"טהורנוצרי  וזה" :נזעמות םבעיניי הכומר הסתכל בו 

ונמסרו  יוהנה ולאביהם הנוצרי ג'וזף לאמם הנוצריה נולדו – סטפק, ואחיו יאנק
 כך!"לנו גם תעודה המעידה על  לידינו על ידיהם. יש
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נצמדתי אל האיש המזוקן ולא  הכומר פנה להביא את ההוכחות, אולם אני

  לפתע התפרצתי: .הרפיתי ממנו
בתוך הדממה המעיקה  !"שלי מתה, ואבא ברח ליעראמא  !אמי ההייתזו לא "

  "אביך? זוכר מבית הנךמה " השוטר בפולנית ושאל אותי: י, פנה אליששררה בחדר

 ,םואמצתי את מוחי וכמעט לא זכרתי כלום. גם לא את הפנים של אבא. ופתא 
אני זוכר " ואז אמרתי בשטף: ,י תמונת ילדותי, עלתה לנגד עינההנשיימו מתהום כ

והתפללה. גם אבא לקח אז  אמא הדליקה נרות, כיסתה את פניה ום אחד בשבוע,שי

 ."לשתות נתן לנו חר כךואלתוכה יין, התפלל,  מזגכוס מיוחדת, 

 קח את חפציך"אמר לי:  השוטרפני הכומר הוריקו. הוא רעד בכל גופו מפחד. 
 תי חזק. נצמדתי לאיש המזוקן, החזק"וואת חפצי אחיך, ובואו עם הילדים האל

 - הגענו בעזר ה' לארץ כךהחזקתי,  הקטןלבל יברח ממני. גם בידו של אחי  בידו,

 .ישראל

 דוש ברוך הוא. אך אני מודה בכל יום לקזכיתילא  חכם כבר-תלמידלהיות   
דוש ברוך הוא בעיקר אני שמח על שזיכני הק .שזיכני להיות איכר שומר מצוות

  ".בנכדים לומדי תורה
הצמידו ו מחה את הזיעה מעל פניו, לקח את הרעשן הגדול קם סבא שלמה,   

עמד באמצע החדר  עצם שוב את עיניו,הוא  .חפץ חשוב ביותר זהוכאילו  ,אל לבו
 במעגל סביבו. הפעם, שרו כולם בהתרגשות קדוהילדים ר כל .ורקד. רקד ושר

    י!"אשר בקש לאבד "ארור המן :צחוןיובשמחת נ
  
  

 

  מידע שהוא אפיון דמותו של סבא שלמה. ה נסמן בטקסט את התחיל
  

    ארור המן אשר בקש לאבדי

 

כל אימת שהיה מגיע  ושמחו לקראתו"סבא של יוסי" כך קראו לו הילדים, 
להתארח בבית הוריו של יוסי. הם גם עזרו לו לסחוב את הסלים שהיה מביא אתו, 

ו אתו והגיעבתפוחים אדמדמים רעננים שנקטפו זה עתה,  והוא היה מכבדם
 מהמושב החרדי שבו גר. 

עיניים טובות, חייכניות, היו לו, וזקן לבן ורחב. הוא אהב את נכדיו ואת    
הכנסת -גם באי ביתואת ריח השדה והכפר שהגיע אתו.  חבריהם, והם אהבו אותו,

כמו הוא עמד בפינה, עטוף בטליתו שכיסתה את פניו,  למרות פשטותו. אהבו אותו
. אולם הקרובים אליו ראו כיצד הוא מתרפק על סידור כולרצה להצטנע מעין 

גם אחרי  כשסיים את תפילתו, היו עיניו תמיד לחות.התפילה בלהט ובחמימות. 
הכנסת, פותח את ספר ה"תהילים", -שיצאו אחרוני המתפללים, היה נשאר בבית
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היה  "יהודי פשוט אני, 'יהודי של תהילים'",בהתרגשות מרובה.  ומפזם את מזמוריו

   "לא הספקתי ללמוד רבות בילדותי, לפחות אתפלל". ,אומר

ונהרה  ,כשראה את נכדיו יושבים ולומדים, היה מצטנע בפינה ומקשיב לתלמודם   
שפוכה על פניו. הוא היה מוחה את הדמעות בחשאי, לבל יראו, והיה אומר להם 

ת לא אתבייש בשמץ של גאווה: "מה מאושר הוא סבא שיש לו נכדים כאלו. לפחו
"אני לא יכולתי ללמוד, אבל בשמים אחרי מאה ועשרים". ותמיד היה מוסיף: 

 גם בשבילי!" השארתי נכדים הלומדים

תמיד רצו הנכדים לדעת, מדוע סבא לא יכול היה ללמוד בילדותו. הם תהו: מה 

  .הפריע לסבא? הם כבר חקרו את סבתא, אולם גם היא התחמקה מתשובה
ע סבא סמוך לחג הפורים. בבית הייתה המולה. יוסי וחבריו באחת הפעמים הגי

 בא סבא לעזרתם.והנה,  רצו להרכיב רעשן גדול במיוחד, אולם הדבר לא עלה בידם.
חידד מעט את לשונו והתאים את גלגל השיניים.  הרכיב מחדש את חלקי הרעשן,

ה ראוי אכן, הי –עתה היה הרעשן מוכן. יוסי סובב אותו, והרעש שהוא השמיע 

 שמחה מלאה את ליבם בעודם מסובבים את הרעשן. !עמלק למחות בו את זכר

סבא שר עם נכדיו בהתלהבות ובדבקות את "שושנת יעקב", וכשהגיע למילים:    
פרצו הדמעות וחנקו את גרונו, עד כי לא יכול היה  -"ארור המן אשר בקש לאבדי" 

 להמשיך, והתיישב על השרפרף. 

הילדים הרגישו בעליל שסבא נלחם בעמלק ואף ניצח אותו! השתררה.  דומייה
 היה זה יענק'לה הקטן שהפר את הדממה: "סבא, מדוע אתה נרגש כל כך? נראה כי

  !"אתה מתאמץ מאוד למחות את זכר עמלק
אכן נלחם בעמלק וגם רוצה להתנקם בו!  ענה סבא לאטו: "כן, ילדים, אני  

בכל  וצים להשמיד ולאבד את היהודיםלהתנקם בהמן זה, שהוא וכל צאצאיו ר

 !"התקופות! גם אותי רצו להשמיד, ורק הקדוש ברוך הוא הצילני מידם

ואז פתאום התחיל סבא לדבר בשטף: "האם אתם יודעים, ילדים, כמה טוב     
לכם, שאתם יכולים ללמוד בשקט ובמנוחה, באין מפריע. האם יודעים אתם כמה 

שהתגלגלו בין הגויים, להישאר יהודים? רק משמים קשה היה לנו, לילדים כמוני, 
 שמרו עלינו. אולי כדאי שאספר לכם את אשר עבר עליי בילדותי..."

"כן, סבא, ספר, ספר", האיצו בו יוסי וחבריו. הם היו דרוכים לשמוע את    

סבא עצם את עיניו, ליטף לאט את זקנו הארוך כמו רצה לרענן את  .הסיפור המיוחד
  ת הרגשותיו, והתחיל לספר:זיכרונו וא

מורתי. עוד אח קטן - "ילד קטן הייתי, כבן ארבע או חמש, כשנפטרה עלי אמי   
היה לי, ושנינו נשארנו יתומים. אבי טיפל בנו באהבה ובמסירות נפש, אולם לא 
ארכו הימים, ופרצה מלחמת העולם השנייה. באחד הימים שמעתי דיבורים: "אין 

ל היערות! אם לא, נאבד כולנו!" כך אמרו המבוגרים ברירה! צריכים לברוח א
 בלחש".   

סבא נאנח והמשיך: "אני עדיין לא הבנתי מה זאת מלחמה ומדוע היא פרצה. 
רק זאת הבנתי: שאבא מוכרח למסור אותנו לשכנים הגויים שהבטיחו לשמור עלינו 

   היטב. אבא חיבק אותנו חזק, והבטיח לחזור לקחת אותנו בתום המלחמה.
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יצאנו עמה לאסוף את ביצי התרנגולות,  כך גדלנו בביתה של האיכרה הגויה.
האכלנו את הפרות ועזרנו במשק הבית. כמעט שכחנו שאבא הבטיח לחזור, וגם לא 

 זכרנו שאנו יהודים. 

באחד הימים, לקחה אותנו הגויה הטובה אל המנזר. לאחר תקופה קצרה, באו 
שהוריהם נהרגו או  רים שאלו הם ילדים יהודייםילדים נוספים. הבנו משיחות הכמ

ברחו. הכומר הראשי שמח מאוד: " כל ה'ז'ידים' האלו יהיו נוצרים טובים", אמר 
הוא לא ידע כי אחי ואני, דווקא אהבנו את הילדים האלו בעלי העיניים לנו. 

, המפוחדות. הילדים האחרים, הגויים האמיתיים, לעגו להם על פחדנותם. השחורות
המסכנים. הבאנו להם עוד אוכל  'ז'ידים'בלא שהבנו מדוע, רחמנו אחי ואני על ה

הם גם לא הבינו מדוע "סטפק" ו"יאנק" הגויים, (כך  שלא יבכו. ודברנו על לבם
 נקראנו אנחנו) מרחמים עליהם. הייתה בינינו שותפות גורל בלתי מוסברת

ך סבא שלמה לספר. "אל שאותו לא אשכח כל ימי חיי", כך המשי והנה הגיע יום
המנזר באו אנשים מזוקנים בלוויית שוטרים. הם הציגו תעודות, והכומר הראשי 

, והשוטרים 'ז'ידים'חרק בשיניו. התברר כי האנשים המזוקנים באו לקחת את כל ה
שוטרים היו, או שרק התחזו לשוטרים כדי  עזרו להם. אינני יודע עד היום אם אמנם

  .        כנים מן המנזר"את הילדים המס להציל
 .'ז'ידים'התברר כי המלחמה הסתיימה, והכומר חוייב להחזיר את הילדים ה   

הילדים ארזו את חפציהם, חלקם שמחים וחלקם נבוכים, אינם יודעים מה מחכה 
בשקט ניגשתי אל אחד האנשים להם בחוץ. לי רמז הכומר לעמוד מן הצד. 

הוא בחן אותי, הסתכל בעיניי  .ה ללכת אתכם"המזוקנים, ואמרתי לו: "גם אני רוצ
 המתחננות, ואמר אל הכומר: "האם אין אלה עיניים של נער יהודי?" 

הכומר הסתכל בו בעיניים נזעמות: "זהו נוצרי טהור", אמר בכעס. "הוא  
יוהנה ולאביהם הנוצרי ג'וזף ונמסרו  נולדו לאמם הנוצריה –סטפק, ואחיו יאנק 

  יש לנו גם תעודה המעידה על כך!"לידינו על ידיהם. 
אולם אני נצמדתי אל האיש המזוקן ולא הכומר פנה להביא את ההוכחות, 

 לפתע התפרצתי: .הרפיתי ממנו

"זו לא הייתה אמי! אמא שלי מתה, ואבא ברח ליער!" בתוך הדממה המעיקה 
  ששררה בחדר, פנה אליי השוטר בפולנית ושאל אותי: "מה הנך זוכר מבית אביך?"

 ,אמצתי את מוחי וכמעט לא זכרתי כלום. גם לא את הפנים של אבא. ופתאום 
כמו מתהום הנשייה, עלתה לנגד עיניי תמונת ילדות, ואז אמרתי בשטף: "אני זוכר 
שיום אחד בשבוע, אמא הדליקה נרות, כיסתה את פניה והתפללה. גם אבא לקח אז 

  .לשתות" לנו כוס מיוחדת, מזג לתוכה יין, התפלל, ואחר כך נתן
פני הכומר הוריקו. הוא רעד בכל גופו מפחד. השוטר אמר לי: "קח את חפציך 

נצמדתי לאיש המזוקן, החזקתי חזק ואת חפצי אחיך, ובואו עם הילדים האלו". 
 - בידו, לבל יברח ממני. גם בידו של אחי הקטן החזקתי, כך הגענו בעזר ה' לארץ

 .ישראל

יתי. אך אני מודה בכל יום לקדוש ברוך הוא חכם כבר לא זכ-להיות תלמיד  
שזיכני להיות איכר שומר מצוות. בעיקר אני שמח על שזיכני הקדוש ברוך הוא 

 ".בנכדים לומדי תורה
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 קם סבא שלמה, מחה את הזיעה מעל פניו, לקח את הרעשן הגדול והצמידו אל לבו, 

אמצע החדר ורקד. רקד כאילו זהו חפץ חשוב ביותר. הוא עצם שוב את עיניו, עמד ב
ושר. כל הילדים רקדו במעגל סביבו. הפעם, שרו כולם בהתרגשות ובשמחת ניצחון: 

  אשר בקש לאבדי!"   "ארור המן
  

  את הפריטים שסימנו בטקסט.  155כעת נרשום בתרשים בעמוד 

אותה  נו, ואפייקראתםבאחת הדמויות המרכזיות באחד הסיפורים ש ובחר   שאלה

  פי דגם. לע כםו את תשובתבחינים. כתפי חמישה תב לע

  

  תשובה

  __________________________________________________   פתיח

  __________________________________________________ 

    

  __________________________________________________   המספר

  __________________________________________________  

  _________________________________________________________  

  

  _____________________________________________________התנהגות 

   __________________________________________________  

   __________________________________________________  

  

  _____________________________________________________  דיבור

                __________________________________________________  

                __________________________________________________  

  __________________________________________________   מחשבה

                __________________________________________________  

                __________________________________________________  

  __________________________________________________    דמויות

  __________________________________________________    אחרות

                __________________________________________________  

  

  __________________________________________________       סיום

                __________________________________________________  
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  .סבא שלמהלשם הדגמה נאפיין כעת את דמותו של 

  הנה דוגמה לתכנון תשובה

  
   תשובה

  

 בקשין את דמותו של סבא שלמה מהסיפור "ארור המן אשר בחרתי לאפי   פתיח

  לאבדי"

  

המספרת מאפיינת את סבא שלמה כדמות חביבה ואהובה. כבר בתחילת   המספר 

טובות, חייכניות, היו לו, וזקן לבן ורחב. הוא  ם"עינייהסיפור היא אומרת: 

   ."אהבו אותו אהב את נכדיו ואת חבריהם, והם

  

גישה את נדיבותו ואת אהבתו לזולת, אפשר לראות זאת התנהגותו מד   התנהגות

במנזר. את  'ז'ידים'בעובדה שהוא מכבד את נכדיו וחבריהם ועוזר לילדים ה

רצונו העז להצטרף ליהודים אנו רואים בהיצמדותו של סבא שלמה לשוטרים 

  ובהתפרצותו ובתחנוניו ללכת עמם.   

  

רגישה לסביבה, אוהבת את  גם בדיבורו של סבא אנו מבחינים בדמות  דיבור

התורה ואת לומדיה ואת עובדת היותו יהודי. נוסף על כך, אנו רואים את 

כמיהתו ללימוד התורה. הוא לא זכה ללמוד אך זכה לשמור את מצוות 

  התורה.

     

כפי שראינו בתחושותיו לגבי מחשבותיו מצביעות על רגישותו לחלשים,   מחשבה 

  .'ז'ידים'הילדים ה

  

     דמויות סביבו מעריכות אותו, מכבדות אותו ומשיבות לו אהבה.   ה  דמויות 

  
סבא שלמה הוא דמות עגולה המשתנה במהלך הסיפור. בתחילה אינו   סיום

משתף את הסובבים אותו בעברו, ובמהלך סיפורו האישי מתבררת דמותו 

  הנעלה. 

  

        יותר יותר יותר יותר ובות ובות ובות ובות מעמעמעמעכשהסיפור ארוך יותר, הפסקות כשהסיפור ארוך יותר, הפסקות כשהסיפור ארוך יותר, הפסקות כשהסיפור ארוך יותר, הפסקות 
        כי יש יותר דוגמות.כי יש יותר דוגמות.כי יש יותר דוגמות.כי יש יותר דוגמות.
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  לפניכם התשובה מלאה.

סיפור "ארור המן אשר ניסה בחרתי לאפיין את דמותו של סבא שלמה מה  

לאבדי". המספרת מאפיינת את סבא שלמה כדמות חביבה ואהובה. כבר 

טובות, חייכניות, היו לו, וזקן לבן  ם"עינייבתחילת הסיפור היא אומרת: 

   ."אהבו אותו ורחב. הוא אהב את נכדיו ואת חבריהם, והם

ות זאת התנהגותו מדגישה את נדיבותו ואת אהבתו לזולת, אפשר לרא  

במנזר. את  'ז'ידים'בעובדה שהוא מכבד את נכדיו וחבריהם ועוזר לילדים ה

רצונו העז להצטרף ליהודים אנו רואים בהיצמדותו של סבא שלמה לשוטרים 

  ובהתפרצותו ובתחנוניו ללכת עמם.   

גם בדיבורו של סבא אנו מבחינים בדמות רגישה לסביבה, אוהבת את   

בדת היותו יהודי. כמו כן מחשבותיו מצביעות התורה ואת לומדיה ואת עו

  על רגישותו לחלשים. 

  הדמויות סביבו מעריכות אותו, מכבדות אותו ומשיבות לו אהבה.  

סבא שלמה הוא דמות עגולה המשתנה במהלך הסיפור. בתחילה אינו   

משתף את הסובבים אותו בעברו, ובמהלך סיפורו האישי מתבררת דמותו 

  הנעלה. 

  
  

  בנושא אפיון דמות –בת תשובה בספרות דגם לכתי
  

  מציגים את שם הדמות, את שם הסיפור ואת שם היוצר  – פתיח  א.

כך -, שהוא המסקנה בטבלת האיסוף, ואחררעיון מרכזיבכל פסקה מתחילה   ב.

  באות הדוגמות

  מחברים בין הרעיון ובין הדוגמה:  ג.

  ראינו זאת כש...    

  אפשר לראות זאת כש...    

  לכך היא... דוגמה   

    ההוכחה לכך היא...    

  מתייחסים לדמות כשטוחה או כעגולה בתוספת נימוק:  – סיום  ד.

  דמות מתפתחת, משתנה – דמות עגולה  

  דמות שאינה מתפתחת  – דמות שטוחה  
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  אפיון דמותו של סבא שלמה
  הסיפור על פי

 
  

  

מדגש צהוב  צבעו או ַמְסֵּפרו
 1מס' 

  מדגש כחול
 2מס' 

  מדגש אדום
 3מס' 

  מדגש חום
 4מס' 

  מדגש ירוק
 5' מס

  מדגש סגול
 6מס' 

 המספר דמויות אחרות מחשבה דיבור התנהגות חיצוני 

   
  
  
  

  

          

   
  
  
  

  

          

   
  
  
  

  

          

   מסקנה
  
  
  

  

          

  שלב האיסוף:
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  סוליקה הקדושה

בעיר טאנג'יר שבמרוקו התגוררה משפחה יהודית בשם חג'וואל. אבי המשפחה היה 
סוליקה גדלו הוריה  יהודי כשר וירא שמים ועסק במלאכתו באמונה. את בתם

כשהתבגרה והייתה לנערה דאגו במסירות נפש וחינכוה על ברכי האמונה ודרכי ה'. 
בקשו ממנה להימנע מלצאת אל הרחוב למען והוריה לביטחונה שמא יאונה לה רע 

ייטב לכולם. ואכן, סוליקה שחונכה לכיבוד אב ואם, צייתה להוריה ונמנעה מלצאת 
העיר היהודים אהבו את סוליקה בשל מידותיה הטובות  לרחובות העיר. רבים מבני

   ובשל חכמתה ופיקחותה.

שמעה של סוליקה הגיע לאוזנו של בן עשירים מהעיר והוא גמר בלבו לשאת אותה     
לאשה לא לפני שידאג שתמיר את דתה. לא עברו ימים רבים ואל משפחת חג'וואל 

להשיא את בתם לבנו. הורי הנערה שחששו הגיע אביו של הנער העשיר ובפיו תביעה: 
מאוד לשלומה החליטו להסתירה בביתם של ידידים. לא עבר זמן רב ולביתם הגיעו 
חיילי המושל ובידם פקודת מאסר נגד בתם. לאחר שלא מצאו את סוליקה בכל 

בת ערובה עד שתימצא הבת. משהגיעה לאוזניה הבשורה כהבית, לקחו את האם 
החליטה ללא דיחוי על הסגרת עצמה לידי המושל האכזרי  המרה על מעצר אמה,

   ולהביא לשחרור אמה מציפורניהם של הצוררים.

הנערה סוליקה הובאה בפני שופטים מוסלמים בהאשמה שקיבלה עליה את דת       
האיסלם ולאחר התאסלמותה התחרטה ושבה לחיק יהדותה. מעשה זה, שהיה 

נחשב לחטא חמור בדת האיסלם ועונשו  תו,עלילה שהמיטו עליה בן העשיר ומשפח
הוצאה להורג ! השופטים המוסלמים העמידו בפניה ברירה אחת, לחזור לדת : אחד

וצא להורג. באומץ עילאי עמדה הנערה בפני השופטים העויינים ת – האיסלם ולא
ואמרה בגאון: "מעולם לא התאסלמתי, יהודיה הייתי ויהודיה אשאר לעולם. לא 

אקבל עליי את גזר הדין ואמות על קידוש השם!" השופטים שלא ! תיאעבור על ד
ציפו לתגובה תקיפה כזו, דחו את המשפט למועד אחר. משהמשיכה להתעקש על 

   להיהרג בחרב. –דעתה, חרצו השופטים את דינה 

מקום מושבו של המלך לביצוע גזר הדין. אחד מבני  –סוליקה הועברה לעיר פאס 
תיהפך היא למלכת  ה , הבטיח לה שאם תתאסלם ותינשא לו,המלך שראה את הנער

מרוקו. "לא הכסף והזהב ולא הכבוד והשלטון ישתוו בערכם לאמונה באלוקי 
ישראל, אלוקי האמת והצדק", ענתה לו בפסקנות. משנוכח בן המלך שהנערה 
מתעקשת שלא להמיר את דתה, איים עליה שבגין עקשנותה יבולע לכל יהודי 

מציו לשכנעה לא ידעו גבולות, ולבסוף החליט להביא אליה את רב העיר מרוקו. מא
לדבר אל ליבה. "ידוע לך כי גורל יהודים רבים תלוי ועומד על כתפייך, ובידך 
להצילם?" נשאלה. "כן", השיבה סוליקה בענווה, "אך לא אחטא לאלוקי ולא 

מלא גאווה ועיניו אעבור על דתי אף לא במחיר חיי וחיי רבים מעמי" . לב הרב נת
התלחלחו מדמעות לנוכח עמידתה האיתנה של הנערה. קם הרב, בירך את הנערה 
ויצא לדרכו.עד לרגע האחרון לפני ביצוע גזר הדין ניסה בן המלך לדבר אל לבה אך 
לשווא. סוליקה אטמה את אוזניה וקיבלה את גזר דינה. בשוויון נפש ובשלווה 

  ן קידוש שם שמים.גמורה מסרה סוליקה את נפשה למע
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סוליקה הקדושה הובאה למנוחת עולם ונטמנה בעיר פאס. מאותו היום הפכה   
סוליקה לסמל של מופת וקדושה ליהודי מרוקו, על כל צרה היו משתטחים על   

  קברה ומיד היו נושעים.

  משימות –וליקה הקדושה ס

  היכן התגוררה סוליקה הקדושה?  .1

_______________________________________________  

מדוע אהבו תושבי העיר את הנערה סוליקה?   .2
_______________________________________________  

  "?גמר בלבומה משמעות הביטוי " "והוא גמר בלבו" :כתוב 8בשורה   .3

  כאב לו הלב  .א
 החליט החלטה נחושה  .ב

  ויתר  .ג
  ?10בשורה תביעה  מה פירוש המילה     .4   

  דרישה  .א
 פטמש  .ב

 גזר דין  .ג

  מטבע  .ד
  ?21בשורה  המירכאותמה תפקיד   .5

  שיח- דו  .א
 אירוניה  .ב

 ציטוט  .ג

  שם  .ד
  ?10בשורה  חששו המילהאיזו מילה יכולה להחליף את   .6

  פחדו  .א
 הסכימו  .ב

 רצו  .ג

  שמחו  .ד
  :אהי 5 הבשור הצייתמשמעות המילה   .7

  הסכימה  .א
 קבלה מרות  .ב

 ציטטה  .ג

 תשובות א' וב' נכונות  .ד
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  " משמעות המילים ללא דיחוי היא:דיחוי החליטה ללא" :כתוב 14בשורה   .8

  מיד  .א
 ללא רצון  .ב

 ברצון  .ג

  תשובות ב' וג' נכונות  .ד
  מה היה על סוליקה לעשות על מנת להציל את עצמה ואת יהודי עירה?  .9

______________________________________________  

  
  מדוע סירבה סוליקה להנשא לבן העשירים ולבן המלך?  .10

_________________________________________________  

  
  הוריה של סוליקה חששו ש:     .11  

  שיטילו בה עין הרע  .א
 יכריחו אותה להינשא למוסלמי  .ב

 שיפגעו בקהילה שלמה בגללה  .ג

 תשובות ב' וג' נכונות  .ד

  
  מדוע לקחו חיילי המושל את אמה של סוליקה כבת ערובה?      .12 

_____________________________________________  

  
  מה היתה האשמה שבה האשים בית המשפט את סוליקה?  .13

  סוליקה לא הסכימה להתאסלם  .א
 סוליקה לא הסכימה להתחתן עם בן העשיר  .ב

 סוליקה התאסלמה ושבה לאחר מכן ליהדותה   .ג

  
  מה לדעתכם התשובה שלה ציפה הרב בפאס לקבל מסוליקה?      .14 

______________________________________________  

________________________________________________  
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  ". כיצד המושג מתקשר לסיפורנו??למות על קידוש השםהסבירו את המושג "  .15

___________________________________________________  

__________________________________________________  

___________________________________________________  

  
  שיחתו של הרב בפס עם סוליקה מזכירה מאוד את שיחתו של מרדכי היהודי  .16

  עם אסתר המלכה. 

  במה דומה שיחתו של הרב עם סוליקה לשיחתו של מרדכי היהודי עם   .א

  אסתר המלכה במגילת אסתר?

___________________________________________________  

  מאסתר לדרישה שנדרשה סוליקה? נדרשהבמה שונה הדרישה ש ב.

______________________________________________________  

_____________________________________________________  

  
  אילו מידות טובות יכולות בנות ישראל ללמוד מסוליקה הקדושה?  .17

_________________________________________________  

_________________________________________________  
  " מתאים לסיפורנו?כל כבודה בת מלך פנימהכיצד הביטוי "  .18

__________________________________________________  

___________________________________________________  

  
  השלימו את הטבלה:  .19

  מילה נוספת  גוף  זמן  השורש  הפועל
          גדלו

          אטמה
          ידאג
          נוכח
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  שפירא 'הריקוד בצדי הדרך/נ

  
הם ניסו להלחם בשכבת הקרח הגבוהה  .קרני השמש הפציעו מבין העננים

אך ללא הצלחה יתרה. הקרח לא נכנע ולא נמס, אך זיו קרני החמה  והמתנשאת
  זאת על התקרבותו של האביב. -העיד בכל –השלג  שהשתבר בלובן
כמו ניסו לחסום את  גבוהים ומאיימים, לידם עברה הרכבת, היושגם הרי אורל 
בורחת היא מפני  אילוהדרך, כ לבעיקוזאת פרצה הרכבת קדימה - דרכה. אך בכל

ההרים, כי נמצאים בתוכם  ההרים. כמו ידעו הקרונות, שעליהם להתרחק מצלם של
להביט אחורה,  וסיה" מאיים עליהם והם אינם רוציםאנשים שצלה של "אמא ר

           ...אלא רק שואפים קדימה... קדימה... קדימה
 הלבושים ולשונות. בני עמים שונים, מביטים אלמרב של -ערב ,ברכבת ,היו שם

בשקט. מעבר  קולהיאבושותקים. החיים ברוסיה אכן לימדו אותם לשתוק  הבאל
 י כל אחד ואחד סיפורו האישי. לכל אחד מן הנוסעיםהסתתר מאחור ,לשתיקה זו

לעזוב את מחוז אורל שהיה ידוע  שיוןיסיבה שבגללה לחם ונאבק להשיג ר ההיית
ליום רבים ימים וחודשים  בתנאי החיים הקשים ששררו בו. רובם חיכו לשמצה

ויפרצו יחד עם  יםהנכסף זה, עת ינפנפו נפנוף פרידה אחרון לשרשרת ההרים הגבו
 קדימה.הרכבת 

הם לא הזדהו זה בפני  הצטופף בתוך הקרונות.שגם קומץ יהודים בתוך ההמון היה 
 תחוויוהחביאו בתוכן ש ,העיניים היהודיות ל.ווגילו את הכהביטו זה, רק העיניים 

 ב היה העצבר להתרחק מרוסיה. שמחתם לא הייתה שלמה, –מטרתם  רבות וקשות.
   יקיריהם שהשאירו מאחור.דאגה לגורל  –בלבם בעיניים, 

דאגה נוספת. בזרועות אשתו נח תינוקו בן החודש. ר'  ההייתלר' יחזקאל ואשתו 

המילה -בזמנה. את בריתת "פדיון הבן" יחזקאל רצה בכל מאודו לקיים את מצוו
מוהל, וכך הצליחו  נמצאאחד בחשאי, -אחד לביתואנשים הגיעו ין ימנ .קיים בסתר

 ?פדיון הבן לומה יהא עתה ע ,בבנו הרך לקיים את מצוות המילה

א ו. ההחדיר בלבו של ר' יחזקאל אומץשקשוק הגלגלים שבישר את התקווה לחופש 
מקרון לקרון ובחן את פני האנשים. כשגילה עין יהודית, לקח את בעליה הצדה,  עבר

כן עבור פדיון הבן. מישהו גם גילה לו, כי אבכי הוא זקוק למניין  לו הסביר ובשקט
היהודי ובישר לו כי  ידיו של הוא ממש נישק את לדוכן. ההעול יש כהן ברכבת, כהן

אחד לאחד, התקבצו האנשים  בשקט, ,וכך .בתורה יפדה היום את בנו בכורו ככתוב
 ההייתלא לעורר תשומת לב לא רצויה. לא שכדי  ,דומייהל נעשה בואל הקרון. הכ

את דמעותיה, עת מסרה את בנה אל בשקט  נגבה םשירה ולא היו דמעות. רק הא
אך בכל זאת היה ברק בעיניים. העצב והפחד נסו לרגע, ואת מקומם תפסה . הכהן

 "!וקיים "עם ישראל חי :ןהניצחו הרגשת

התנגנה המנגינה  ות כולםבכולם שלבו ידיים, נעו אנה ואנה בשקט ללא הגה, ובלב
  ה"!בירושלים הבנוי הנצחית: "לשנה הבאה

���  

 .געגועים, פחד וגם תקווה ושזורים ב והי. והמשיך..המסע 
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אמא, שבקושי אמרו -הרי היו שם, בלב, כל הזמן. געגועים לבית אבא – הגעגועים
 ,ה"לפני המלחמ"ל קטן ספוג תפילות ובקשות של 'מדרש- שלום, געגועים לבית להם

ה ריחותיעל קולותיה ועל וגעגועים לסתם נוף של עיירה יהודית, על בתיה, 
  המיוחדים. 

עם הגיע השמועות השונות,  התחזק עתה דווקא אחרי המלחמה – הפחד
לאן נפוצו אנשי  ?בהפצצות וניזוקשרדו הבתים, האם  המעורפלות עדיין. האם

 םבחיפושיעליהם לנדוד  שיהיהעל כך בבית?  העיירה, האם מישהו מחכה להם
  .לחשוב.. לא ההינו אתז שלא ימצאו אותם, על כדי אחריהם

 יציאה מרוסיה.- ובקשו זכות חזקה! רק בזכותה התארגנו ההייתוהיא  התקווה.
 .התקווה והגעגועים הסיעו אותם הביתה, לפולין

הרי  – אמו שנח בזרועות –גם לבם של ר' יחזקאל ואשתו סער ברגשות אלו. תינוקם 
   .שם בצדי הדרך-התקווה הזו חכתה להם גם אי לכולם, שעם ישראל חי! הוכיח

והנה ראו תור גדול של אנשים משתרך.  הם עברו במסעם את העיירה טרנופול

חשב ר' ', מזון ובוודאי זה' .משהו שם מישהו נמצא במרכז, ונראה כי הוא מחלק
רוקדים...  והנה הם –גברים בלבד  םכי העומדים בתור ה ה, ראולהפתעת .יחזקאל

אך הנה, הם  ם בריקוד?אחרי המלחמה, לשאת רגליה עצובים, מה גורם ליהודים
אך נראים  –הם נרגשים מאוד, הם בוכים  !מנגבים דמעותיהם, בוכים ורוקדים

צחון שעדיין לא ירצה להיות שותף להתרגשות ולהרגשת הנשר' יחזקאל  .מנצחים
בתור, ורצה גם הוא לזכות להיות בין המקבלים. ואכן,  נעמד אף ,פשרה עמד על

המזון המחולק  ,והבין, כי הפעם –התרגשות ראה את המקור ל הרבה, להפתעתו

 !מיוחד במינו –כאן

יהודים  .גדול של יהודים השתרך תור זוג תפילין שעברו עכשיו מיד ליד. זה היה
ם יהפשילו שרוול הם .כו לטעמה המתוק של הנחת תפיליןישכבר זמן רב ח

על  כרכו את הרצועות הקדושות ,דמעות רותחותעם במהירות, נשקו לתפילין 

 ...צחוןיבהתרגשות "שמע ישראל..." והצטרפו אל ריקוד הנ ידיהם, אמרו

 ליד ,ושם, לתפילין, והצטרף לריקוד רגשגם ר' יחזקאל הפשיל שרוולו, נשק ב

  .הוא נזכר בריקוד אחר, שהיה ערב המלחמה ,העיירה טרנופול

 ,ט והכלל, כאשר הוא ועוד יהודי מהעיירה עמדו ונאנחו על צרות הפרבאחד הערבים
מבין  מעוננים, אך הנה יצאה הלבנה השמים היו לבדוק האם אפשר לברוח.וניסו 

 "גם אני אתכם כאן...", ואז נזכרו שניהם, כי הלילה הוא :קרעי העבים, כאומרת
את ברכת "קידוש לבנה",  םזיכרונהמועד האחרון לקידוש הלבנה. הם אמרו מתוך 

רקדו אל מול פני הם  ..שלבו ידיהם, ורקדו."שלום עליכם". אחר, הם  לזה ואמרו זה
 הלבנה יפה וזוהרת"שאני רוקד כנגדך..." . נענה אותו יהודי ואמר:  "כשם :הלבנה
הלבנה מבין העננים והאירה  עכשיושיצאה  שםכ. יעלה ויזרח , וגם עם ישראלכל כך

   ."את המלחמה ואת הצרות כך יעבור עם ישראל, לנו
. צחון ותקווהיריקוד של נ והפרט, הם רקדו צרות הכללפלא: הם שכחו את  ,הנהו

בצדי הדרך, התחדשה לה שוב התקווה הזו, והתנגן הניגון שבלב. אמנם עדיין  ,כאן
מן העיירה. היו שם שרידים,  ישידוע כלום על מי ששרד, עדיין לא פגשו בא לא

  .וה גדולהגם תקו ההייתמוצלים, פליטי הנאצים ופליטי רוסיה, אך יחד עמם  אודים
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הם קשרו , . הנהשהייאונסוג  –התפילין הקדושות, למול הלהט והדמעות  למול זוג
הם בכו, הם . בין אלוקיווזקו את ברית הנצח, בין היהודי יידיהם וח את התפילין על

האמת של דרך  להמשיך את, צידה לדרך ,רקדו, הם ספגו אל תוכם מזון כה עילאי
 עם ישראל.

 

  משימות –ך הריקוד בצידי הדר

  איתור מידע
  .1  באיזו תקופה בשנה מתרחש הסיפור?

_______________________________________________________    
  .2  מאיזו ארץ בורחים הנוסעים? לאיזו ארץ פניהם מועדות?

_______________________________________________________    
  לשון-מטה

  .2  ?1בשורה  יעוהפצפירוש המילה מה 
    זרחוא.  
    בצבצוב.  
    הגיחוג.  
    כל התשובות נכונותד.  
    

  .3  ?5בשורה  עיקולהמילה מה פירוש 
    עיקוףא.  
    יהיפיתול, פנב.  
    מיסי מעברג.  

  החרמה, לקיחת דברד.   
  

  

  .4  ?13-12" בשורה היה ידוע לשמצהכוונת המשפט "מה 
    ל נוסעסיפורו האישי של כא.  
    הרצון לעזוב את רוסיה היה מבישב.  
    התנאים קשים ששררו במקום היו מפורסמים לגנאיג.  
    היה ידוע לאיש שנקרא שמצהד.  
    

  .5  ?11" בשורה אחד ואחדכל המילים "למה מתייחסות 
    כל אחד מהנוסעיםא.  
    אנשי כל העמיםב.  
  המאבקים האישיים של הנוסעיםג.   

  
  

  .6  הוא:  16 בשורה ומץקוש המילה פיר
    א.  כמות קטנה

    ב.  קבוצה מצומצמת
    ג.   התכווצות

    ד.  אנשים חסכניים

75 
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  .7  ?19בשורה  הקו המפרידמה מציין 
    א.  פירוט
    ב.  תיאור

    ג.  סיבה
    תוצאהד.  
    

  .8  ?5בשורה  אךהמילה מה מציינת 
    א.  תכלית

    ב.  ניגוד
    ג.  סיבה

    ד.  תוצאה
    __________________ "?אךאת המילה "באיזו מילה אפשר להחליף 

  .9  ?26בשורה  כיהמילה מה מציינת 
    א.  תכלית

    ב.  ניגוד
    ג.  סיבה

    ד.  תוצאה
    

  ידעהארגון 
  .10  במסע היו שזורים געגועים, פחד ותקווה. הסבירו כל אחד מהם.

    
    
    
    

  
  יג קיום מצוות בתנאים קשים בסתר. ציינו שלוש מצוות הסיפור מצ. 11

  המוזכרות בסיפור. מהו הרגש המתלווה לקיום כל מצווה?      
  הוכיחו דבריכם מהכתוב.      

    
    
    
    
    

  הבנה לא מפורשת
הסבירו משפט "הם ספגו אל תוכם מזון כה עילאי צידה לדרך". כתוב:  77 בשורה

  ה?זה. לאיזה מזון הכוונ
12.  
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  לשון-מטה

  .13  :פעלים מתוך הסיפור. השלימו את הטבלה שלפניכם חמישהלפניכם 

  הפועל  השורש  הגוף  הזמן

  ִהְתַקְּבצּו      
  ריִד ְח הֶ       
  ִנְמְצאּו      

  ֵמַחָּכה      
 ִיְפֶדה      

  

  .14  מתחו קו מכל מילה מטור א' למילה הנרדפת לה בטור ב'. 

  טור א'    טור ב'  

  זיו    יםִר הֵ   

  גורל    אור  

  הפשיל    יִא שַ חָ ּבָ   

  ַּבֵּסֶתר    משמעותה  

  פישרה    מזל  

  .15  .דופןי היוצא הצירוףאת את המילה או  יפוהקבכל שורה 

    זיו, להט, אור, אפלהא. 

  דמעות, פחד, תקווה, צער ב. 

  

  

  קראו את המשפטים וסמנו מתחתיהם

  שם עצם). (א.  בקו אחד את עושה הפעולה

  . (פועל)בשני קווים את הפעולה ב. 

16. *  

    .קרני השמש הפציעו מבין העננים.  1

    .בשקט את דמעותיה נגבה םהא.  2

    .לבם של ר' יחזקאל ואשתו סער ברגשות אלו.  3

    .הדרך לבעיקוזאת פרצה הרכבת קדימה -בכל.  4

    .גם ר' יחזקאל הפשיל שרוולו.  5
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(זמן, מקום, סיבה מסומנת כתבו מה היא מציינת המילה הומעל  ,קראו כל משפט

  או אופן).

17. *  

    לא לעורר תשומת לב לא רצויה.ש כדי ,נעשה בשקטהכל א.  

    בצדי הדרךשם -התקווה הזו חכתה להם גם איב.  

    ., כאשר הוא ועוד יהודי מהעיירה עמדו ונאנחובאחד הערביםג.  

    .בסתרהמילה קיים -יתאת ברד.  

    

 

    עה בכתבהב

  תארו את ברית המילה של בנו של ר' יחזקאל מנקודת מבטו של אחד האורחים.

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

  

  אפיינו את אישיותו של ר' יחזקאל על פי הדגם לאפיון דמות.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________  

18.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 .  
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√ 

√ √ 

  אלת נושאכיצד נענה על ש

  מהכתוב. והוכיחווהוכיחווהוכיחווהוכיחוכם תאת תשוב    נמקונמקונמקונמקו ........על התנהגותו של  מה דעתכםמה דעתכםמה דעתכםמה דעתכם

  נקרא את השאלה ונדגיש את מילות השאלה וההוראה.          

  שימו  שאלה זו מורכבת ממילת שאלה אחת ומשתי מילות הוראה (מודגשות).

בתום כתיבת התשובה יש לקרוא שנית כדי לבדוק את סימני הפיסוק ובעיקר   א. 

מעל כל מילת  √רך בקרה, רצוי לשים לבדוק אם ענינו על כל הדרישות. לצו

  שאלה או הוראה.

זהו צירוף לא  – ...היא ש(ולא דעתי  לדעתיאת התשובה יש להתחיל במילה   ג.

בעמדת שיפוט אנו לא ממליצים לכתוב התנהגות טובה או רעה מאחר   תקין). 

שאלו ביטויים כוללניים ולא מדויקים לגבי דעתנו. לפניכם טבלה ובה ביטויים 

  : כתבומשו אתכם. במקום התנהגות טובה או רעה שיש

 רע טוב

 לא כראוי כראוי

 לא נאותה נאותה

 שלילית חיובית

 פחדנית אמיצה

 לא צודקת צודקת

 חסרת אחריות אחראית

 אינה נבונה  נבונה

 ילדותית בוגרת

 לא זהירה זהירה

 אכזרית מתחשבת

 קיצונית במידה הנכונה / מתונה

 הלא שקול שקולה

 ביהירות בענווה, בצניעות

  

  הוכחה מהכתוב יכולה להיות   ד.

    א. על ידי ציטוט בתוך מירכאות ואז יש להעתיק במדויק רק את המשפט          

  המשמש הוכחה לעמדת הכותב.              

  הוכחה. ב. על ידי סיפור הכתוב המשמש    

  שאלת נושא היא שאלה המורכבת מכמה שאלות.   * 
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  יצד מתמצתים ערכים אנציקלופדיים?כ           

הוא טקסט עיוני הַמציג עובדות על נושא. את הערך כותבים בדרך   ערך אנציקלופדי

כלל כמה אנשים. הטקסט אינו ַמציג דעה או נקודת מבט על הנושא, אלא רק 

- עובדות. נוסף על כך, יש פסקות שכל המשפטים בהם חשובים באותה מידה, ואי

החיים, -וותר על אף אחד מהם. לדוגמה, בפסקה המתארת את גופו של בעלאפשר ל

  החיים. -כל פרט יהיה הכרחי לתיאור בעל

לפיכך שיטת התמצות של ערך אנציקלופדי תיעשה בסדר קצת שונה מהמקובל. 

בטרם נתחיל בקריאה, נציב תבחינים היכולים לשמש עבורנו מדריך לארגון המידע. 

כך נקרא את - ינים, נרשום אותם לרוחב העמוד. אחרלאחר שקבענו את התבח

  הטקסט, ונמיין את הפרטים בטבלה לפי התבחינים.

  ה ןיתבח  ד  ןיתבח  ג ןיתבח  ב ןיתבח  א ןיתבח

1 ________  

2 ________  

3 ________  

1 ________  

2 ________  

3 ________  

1 ________  

2 ________  

3 ________  

1 ________  

2 ________  

3 ________  

1 ________  

2 ________  

3 ________  

  

  בתום הקריאה, לאחר שהחומר הוכנס לתוך הטבלה, יש לכתוב בצורה שלמה. 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  הנושא: _______________
  שם התבחין

_________________________________  
_________________________________  

_________________________________  
_________________________________  

  שם התבחין
_________________________________  
_________________________________  
_________________________________  
_________________________________  

  שם התבחין
_________________________________  
_________________________________  
_________________________________  
_________________________________  
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  שם האישיות ________________________________                                                

                 

                                                     

  

  

  

 .  

  הרקע/התקופה  תעודת זהות
  האישיותבה פעלה 

  רעיונות 
  תפיסות עולם

פעולותיו בארץ 
  ובעולם

  רבותיו ותלמידיו
  פרטים משפחתיים פרטים אישיים

  מתי נולד?

  היכן?

  מתי נפטר?

  היכן פעל?

  

  

פרטים משפחתיים 

רלוונטיים שהשפיעו 

  על פועלו

ההיסטוריה של 

  התקופה.

ספרים שכתב או 

  שכתבו עליו,

  רעיונות שהגה,

  דיאלוגים שניהל

  * תחומי פעולה

  * מפעלים ויצירות

* קשריו עם אישים, 

רבנים, תלמידים ועם 

  גופים חשובים

* אירועים עיקריים 

  בחייו בארץ ובעולם

* מהי החשיבות של 

  דעותיו ושל פועלו?

  * מה חידש בנושא?

* ביקורת על 

  האישיות

  

 תדגם מיפוי להערכת אישיּו
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  קיבארבי ע

מוצאו  בן הדור השלישי של התנאים. בכל הדורות. ישראלהיה מגדולי חכמי  עקיבא בן יוסף רבי
   היה ממשפחת גרים, ועד גיל ארבעים לא ידע קרוא וכתוב.

במאה ועשרים שנות חייו הפך רבי עקיבא מרועה צאן עם הארץ לתלמיד חכם גדול ולבעל נכסים 
  ארבעים שנה, למד ארבעים שנה ופרנס את ישראל ארבעים שנה.  רועהרבים. מסופר כי היה 

אחד האנשים העשירים והמכובדים בירושלים. בתו רבי עקיבא רעה את צאנו של כלבא שבוע, 
רש אותה יהיחידה של כלבא שבוע, רחל, נישאה לו. אביה, שהתנגד לנישואיה עם רועה הצאן, ג

  נאלצו רבי עקיבא ורחל אשתו לגור בבית תבן בעוני רב.והדיר אותה מנכסיו ולכן  מביתו

יהושע בן ורבי  אליעזר בן הורקנוסרבותיו המובהקים של רבי עקיבא היו רבי   על פי הרמב"ם,
ומראשי הסנהדרין. משני רבותיו אלו, רבי עקיבא דבק ברבי  רבן יוחנן בן זכאי, תלמידיו של חנניה

. הוא גם למד אצל רבי טרפון שהיה חברו, ואף רבותיהושע ונקשר אליו במיוחד. ממנו אף למד 
, שממנו למד מידות טובות וכן את דרישת האותיות. וכמו שהיה איש גמזו נחוםלמד ושימש את 

הוא הקים   לטב עביד". - רגיל לומר "גם זו לטובה", היה רבי עקיבא אומר: "כל דעביד רחמנא
ישיבה בבני ברק והעמיד דורות של תלמידים. רבי עקיבא היה גם חבר הסנהדרין (בית הדין של 

. הוא החל בסידור התורה שבעל פה, ועל כן הוא מכונה "אבי חכמי ישראל), שישבה ביבנה
  המשנה". 

 לע. על פי התלמוד, נוסף שמעון בר יוחאיורבי  רבי מאירתלמידיו המובהקים של רבי עקיבא היו 
היו תלמידיו. התלמוד מתאר  אלעזר בן שמועורבי  רבי יוסי, רבי יהודהגם  ,רשב"י לערבי מאיר ו

בין  –שהיו לרבי עקיבא עשרים וארבע אלף תלמידים מגבת ועד אנטיפטרס, וכולם מתו בזמן אחד 
, מגפהמ ימי העומרכתוצאה ממות תלמידיו במהלך   פסח לעצרת, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה.

  בימים אלו, הכולל איסור תספורת וגילוח, ואיסור להתחתן. אבלותהחל מנהג 

הכבוד שרחשו לרבי עקיבא כחכם וכבעל סמכות גבל בהערצה שאין למעלה ממנה, והיו אומרים 
רבינו, לאחר שראה אותו  משהעליו בתלמוד שהיה "קושר כתרים לתורה" ועל פי התלמוד, אפילו 

רבי עקיבא טען   בנבואה, התפעל ממנו ואמר: "אדם כזה יש בעולמך ואתה נותן תורה על ידי?"
שיש להתעמק בכל תג ותג בתורה, שכן אין ולו אות אחת מיותרת בתורה שניתנה משמים. רבי 

  קיא לא רק בהלכות אלא גם בהגות ובתורת הנסתר.עקיבא היה ב

במסכת   גדול בתורה"." (ויקרא יט יח), אמר רבי עקיבא: "זהו כלל ואהבת לרעך כמוךעל הפסוק "
אבות הובא בשמו שהיה נוהג לומר: "ָחִביב ָאָדם ֶׁשִּנְבָרא ְבֶצֶלם". תפיסה נוספת שסבר שהאדם 

לטוב  –לטב עביד" (כל שעושה הקדוש ברוך הוא  -צריך לנקוט בה תמיד, היא: "כל דעביד רחמנא 
  עושה).

ל החוק היה צפוי לגזר דין מות. עבאותה תקופה אסר השלטון הרומי לעסוק בתורה, וכל העובר 
, וכעונש על שכח מהדורות הבאיםירבי עקיבא המשיך ללמד בסתר את תורת ישראל, כדי שלא ת

כך הרומאים שתפסוהו סרקו את בשרו במסרקות ברזל. ברגעיו האחרונים, כאשר גופו מיוסר 
מע. בתומה תחת העינויים הקשים, קיבל עליו רבי עקיבא עול מלכות שמים וקרא קריאת ש

  האריך ב"אחד" עד צאת נשמתו. 
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  רבי עקיבא :שם האישיות

  

  

  

    

  הרקע/התקופה  תעודת זהות
  בה פעלה האישיות

  רעיונות 
  תפיסות עולם

פעולותיו בארץ 
  ובעולם

  רבותיו ותלמידיו
  פרטים משפחתיים פרטים אישיים

 
תנא, מגדולי חכמי 

  ישראל.
בן הדור השלישי של 

  התנאים.
הפך מרועה צאן 
  לעשיר גדול.

הרומאים תפסו אותו 
לומד תורה וגזרו עליו 
  מיתה קשה בייסורים.

  
  
  
  

  

  
  בן גרים,

נישא לרחל, בתו של  
  כלבא שבוע.

  
  בזמן השלטון הרומי,

  תקופת התנאים.
הרומאים אסרו 

ללמוד וללמד תורה. 
רבי עקיבא לא רצה 

שתישכח תורה 
  מישראל .

עשרים וארבע אלף 
ח תלמידיו מתו בין פס
לעצרת מכיוון שלא 

  נהגו כבוד זה בזה.

  
  "ואהבת לרעך כמוך", 
"כל מה דעביד רחמנא 

כל מה  –לטב עביד" 
שה' עושה, לטוב הוא 

  עושה.
רבי עקיבא חי בדוחק 
על מנת שיוכל ללמוד 

תורה. רבי עקיבא טען 
שיש להתעמק בכל תג 

ותג בתורה, שכן אין 
ולו אות אחת מיותרת 

בתורה שניתנה 
  משמים.

  
כבוד שרחשו לרבי ה

עקיבא כחכם וכבעל 
סמכות גבל בהערצה 
שאין למעלה ממנה, 

והיו אומרים עליו 
בתלמוד שהיה "קושר 

  כתרים לתורה".
היה בקיא לא רק 
בהלכות אלא גם 

בהגות ובתורת 
  הנסתר.

  
  

  
אליעזר רבי  –רבותיו 

ורבי  בן הורקנוס
, נניהיהושע בן ח

רבן יוחנן תלמידיו של 
ומראשי  בן זכאי

  הסנהדרין.
הוא גם למד אצל רבי 

  טרפון שהיה חברו. 
וסף על נ –תלמידיו 

עשרים וארבע אלף 
תלמידיו שמתו 

רבי היו גם  –במגיפה 
שמעון בר ורבי  מאיר
. על פי התלמוד, יוחאי

רבי , רבי יהודהגם 
אלעזר בן ורבי  יוסי

  היו תלמידיו. שמוע

 תדגם מיפוי להערכת אישיּו
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  לאחר עבודת המיפוי:רבי עקיבא  סיכום על לפניכם 
  

  רבי עקיבא
  

           ת"ז

  בתו של כלבא שבוע. ,רבי עקיבא, בן גרים, נישא לרחל
  תנא, מגדולי חכמי ישראל. בן הדור השלישי של התנאים.

מרועה צאן הפך לעשיר גדול. הרומאים תפסו אותו לומד תורה וגזרו 
  סורים.יעליו מיתה קשה בי

  

  בה פעלשהתקופה 
  

בתקופה זו  .קופת התנאיםבתהשלטון הרומי, רבי עקיבא פעל בזמן 
רבי עקיבא לא רצה שתישכח  .ים אסרו ללמוד וללמד תורהאהרומ

  .והמשיך לעשות זאת תורה מישראל
כיוון שלא נהגו מאלף תלמידיו מתו בין פסח לעצרת עשרים וארבע 

  .בזה כבוד זה
  

     תפיסת עולם

כל מה  –יד" "כל מה דעביד רחמנא לטב עב -"ואהבת לרעך כמוך" ו 
ייצגים את משנתו של רבי עקיבא. כמו מ – שה' עושה לטוב הוא עושה

כי יש להתעמק בכל תג ותג בתורה, שכן אין ולו טען רבי עקיבא  ,כן
   .אות אחת מיותרת בתורה שניתנה משמים

  .רבי עקיבא חי בדוחק על מנת שיוכל ללמוד תורה
        
        
        
        
        
מותו על פי דגם מיפוי מותו על פי דגם מיפוי מותו על פי דגם מיפוי מותו על פי דגם מיפוי דדדד    כתבו עלכתבו עלכתבו עלכתבו עלאריה לוין זצ"ל ואריה לוין זצ"ל ואריה לוין זצ"ל ואריה לוין זצ"ל ו    ביביביביראו על רראו על רראו על רראו על רקקקק

                 ....הערכת דמותהערכת דמותהערכת דמותהערכת דמות
  אריה לוין זצ"לבי ר

  
הסמוכה  עיירה באורלא, ,ניסן תרמ"הבנולד ביום ו'  זצ"ל,אריה לוין  רבי

כבר כשהיה צעיר מאוד עזב את ביתו וגלה למקום  .לביאליסטוק שברוסיה הלבנה
המפורסמת אלא שלא פעמיו לישיבת וולוז'יו  בשלב מסוים החליט לשים תורה.

דודיו אחר מקום תורה והגיע למינסק, יבנ אריה המשיך ביר .תקבל בגלל גילו הרךה
שנים,  כמהזלמן מלצר. לאחר  משם נסע לישיבת סלוצק ולמד אצל הרה"ג איסר
 ביבישיבת וולוז'ין התעורר בר .פנה שנית לישיבת וולוז'ין, והפעם התקבל כתלמיד

  .לאריה רצון לעלות לארץ ישרא

5 
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בישיבת שם למד  ,, והשתקע בירושליםתרס"ה שנתעלה לארץ הקודש ב אריה ביר
חיים ברלין (בנו של  בים רהגאונימ קיבל סמיכה בשנת תרס"ט ".תורת חיים"

 .קוק הנצי"ב מוולוז'ין), רבי שמואל סלנט והרב אברהם יצחק הכהן

בירושלים  "חיים עץ"בתלמוד תורה שליד ישיבת  שימש משגיח רוחניאריה  ביר
ודמותו  ,אב רחום לאלפי תלמידים אשר גדלו על ברכי הליכותיו הצנועות היהו

חסד מופלא. כל מעשיו נעשו  כבעלהיה ידוע  .המופלאה נחקקה בהם לכל חייהם
  כבוד הבריות.מתוך לשם שמים מתוך הצנע לכת ו

 היה נוהג ,האסירים" מפני שבמשך כעשרים וחמש שנה "רב רבי אריה נודע בכינויו
בימי החורף ובימי הקיץ, התפלל עם  ,בשבתות ובימי חול .הסוהר- בבתי לבקר

 העבירהשמיע באוזניהם דברי נחמה ועידוד ו ,האסירים, ולמד אתם תורה ומוסר
בה החל בימי שפריסות שלום לבני משפחותיהם. בפעילות זו של הדאגה לאסירים 

אצל אסירי המחתרות ואצל ן, עת ביקר אצל אסירי ציו שלטון המנדט הבריטי
  , המשיך עוד אחרי קום המדינה.ה לגרדוםיהנידונים לעלי

דאגתו לחולים המצורעים שאושפזו בבית החולים ברגישותו ובנודע  ,כמו כן
בי כאשר כל קרוביהם נמנעו מלהתקרב אליהם שמא יידבקו במחלה, ר .בירושלים

ובהבטחתו כי שלוחי  ואדוש ברוך הבק ושם מבטחואריה נהג לבקרם ולעודדם 
   מצווה אינם ניזוקים.

בכל ראש חודש היה נוהג רבי אריה ללכת לבית חולים לחולי נפש ולמסור חבילה 
מה הקשר המיוחד  ,אבא" ו:נלווה אליו בנו ושאל באחת הפעמים לאחד החולים.

באתי לבקר בבית חולים זה "באחד הימים, ענה רבי אריה:  "?זה חולהלדווקא שלך 
והם הסבירו  ,שאלתי את החולים מה קרה לו. תי את אחד החולים מוכה וחבולוראי

לי שלפעמים חולי הנפש משתוללים והמטפלים שלהם נאלצים לתפוס אותם בכוח 
שיש לו קרובי משפחה מחשש  הם אינם מכים את מיאף מכים אותם, אולם  עתיםול

 רבות ללאם אותו שהמשפחה תתלונן. לחולה הזה אין קרובי משפחה ולכן הם מכי
חשש. כששמעתי זאת, ניגשתי אל המטפלים ואמרתי להם שאני קרוב משפחה של 
אותו חולה ושיתייחסו אליו יפה. מאז אני מקפיד לבוא פעם בחודש ולמסור חבילה 

האחים החלו להתייחס  ,ואני מתפלל לשלומו, ואכן 'קרוב שלי'לחולה הזה שהוא 
  ."אל החולה בכבוד
עם כל בה החסד שנהג  , צניעותו, אהבתו את כל ברואי ה' וגמילותמידותיו הטובות

לכל הצעה  סירבונצרך היו מן המפורסמות בירושלים. חי בצניעות ובתנאים ירודים, 
. רבי אריה הקים את ישיבת "בית אריה" אשר של אוהביו שייטיבו את תנאי חייו

  רסמים.מונה כיום עשרות תלמידים, ביניהם רבנים ומורי הוראה מפו
בערב שבת אריה לוין נפטר  בירבצוואתו ביקש בכל לשון של בקשה שלא להספידו. 

תמלאה צוואתו הבכך  .בירושלים, ונטמן אחרי חצות היוםבשנת תשכ"ט הגדול 
  בו. םידו הן בשל קדושת השבת והן בשל חודש ניסן שאין מספידישלא להספ

  .תלמידי חכמים לימודי ה'הותיר אחריו בנים וחתנים 
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  משימות – אריה לוין זצ"ל ביר
  

  מה היה כינויו של רבי אריה לוין? .1
  ______________________________________________________  

  

  היכן נולד רבי אריה לוין? .2
  ______________________________________________________  

  

  לה?מדוע לא התקבל רבי אריה לוין לישיבת וולוז'ין בתחי .3
     ______________________________________________________  
  

  הינו: 9 בשורה מירכאותתפקיד ה .4

  ציטוט  .א

 שיח-דו   .ב

 שם  .ג

 אירוניה  .ד

  היא:  3" בשורה החליט לשים פעמיוהכוונה במשפט " .5
  החליט לצעוד ברגל  א. 
 החליט לפסוע לכיוון ישיבת וולוז'ין  ב.

 החליט לנסוע לישיבת וולוז'ין  ג. 

  נו שתי ישיבות שבהן למד רבי אריה לוין לפני עלותו לארץ ישראל.צי .6
______________________________________________________

______________________________________________________  
  

 מהי הסיבה שנהג לבקר חולה נפש ולטפל בו אף שלא הכירו? .7
______________________________________________________

______________________________________________________  
  
  בספרו "אהבת חסד" כותב ה"חפץ חיים":   . 8

ל אדם לכקיום כל המין האנושי תלוי במידת צדקה וחסד, כי יש כמה זמנים "          
  ."בעולם ולכל זמן צריך סעד ועזר

   
 ה לוין לפי המאמר הנ"ל? אילו מעשי חסד עשה רבי ארי  א. 

       __________________________________________________  
       __________________________________________________  
האם מעשים אלו נכללים בהגדרת החסד, כפי שה"חפץ חיים" מגדיר   ב. 

  אותו? נמקו תשובתכם.
         __________________________________________________  
         __________________________________________________  
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אריה לוין. קראו את אריה לוין. קראו את אריה לוין. קראו את אריה לוין. קראו את     ביביביבילפניכם סיפור אשר מוסיף אור על דמותו של רלפניכם סיפור אשר מוסיף אור על דמותו של רלפניכם סיפור אשר מוסיף אור על דמותו של רלפניכם סיפור אשר מוסיף אור על דמותו של ר
        הסיפור וענו על השאלותהסיפור וענו על השאלותהסיפור וענו על השאלותהסיפור וענו על השאלות

  
  ?שיספידוהוזצ"ל מדוע לא הסכים רבי אריה לוין 

מעוני נורא. באותם ימים הוקמה  בימי שלטון הטורקים בארץ סבלו יהודי ירושלים
מקימיה נמנו כמה מבוגרי הישיבה הידועה  םע´. תורה וחסד´הקודש ישיבת - בעיר

מוכרחים היו ין, ובהם גם רבי אריה לוין. כדי להקים את הישיבה ולהחזיקה ´בוולוז
לגייס תרומות בחו"ל. קבוצה של שליחים יצאה אפוא לכמה מארצות אירופה, כדי 

. הוא כיתת את רגליו מכתובת אנגליהים עשירים. רבי אריה נשלח ללהתרים יהוד
לכתובת, תיאר לפני שומעיו את חומרת המצב בירושלים ועוררם לחשיבות התמיכה 

  בלומדי התורה.
במסעו נזדמן רבי אריה לביתו של יהודי אנגלי אמיד, והתחבב עליו. בין השניים 

הילדים של רבי -למשפחתו ברוכתתוודע הלה ההתפתחה שיחה ידידותית ובמהלכה 
אריה ולמצבו הכלכלי האישי, הדחוק מאוד. האיש הרים תרומה נכבדה לישיבה ואף 

באותם זמנים  הבטיח לשלוח לירושלים תמיכה כספית בעבור רבי אריה ומשפחתו.
שליחים היו מביאים את כספי התרומות לגבאי הצדקה ואלה היו מחלקים אותם 

  הוראות התורמים שצורפו לתרומותיהם. פי כראות עיניהם או על
מה לאחר שובו של רבי אריה מאנגליה לארץ קיבל מכתב מהיהודי שעמו -זמן

ובמכתב נאמר כי אכן עמד בדיבורו ושלח לו עשר לירות סטרלינג,  אנגליההתיידד ב
סכום נכבד למדיי באותו זמן. רבי אריה המתין כמה ימים לקבלת הכסף, וכשלא 

הגבאי  י הצדקה, הלך לביתו ושאלו אם הגיע על שמו כסף מחו"ל.שמע דבר מגבא
אריה לוין, אך עליי לברר  ביעלעל בפנקסו ולבסוף אמר: "אכן, התקבל כסף על שם ר

תחילה אם אין בירושלים אדם נוסף בשם זה, כדי שאהיה בטוח שאמנם אליך 
ת וחזר התכוון שולח התרומה". קיבל עליו רבי אריה את הדין בשתיקה מיוסר

  לביתו.
בינתיים חלה אחד מילדיו של רבי אריה. עכשיו נעשה הצורך בכסף חיוני ממש, כדי 
לקנות מזון ותרופות לילד החולה, ואילו בידי רבי אריה לא הייתה פרוטה. חזר 

. אנגליהסטרלינג שנשלחו אליו מהאפוא לבית הגבאי וביקש לקבל את עשר לירות 
  , השיב לו הגבאי בטון ענייני וקר."עדיין לא סיימתי את הבדיקה"

רבי אריה נודע בסבלנותו הנדירה לכל אדם, אך הפעם איבד את שלוותו. "אני כבר 
סיימתי את הבדיקה, ואני אומר לך בוודאות כי אין עוד אריה לוין בכל ירושלים", 

ובו הוא  אנגליהנפש. "וחוץ מזה, בידי מכתב ששיגר אליי התורם מ-אמר בסערת
אבל גבאי הצדקה  ".יעשר לירות הסטרלינג ששלח בעבורי כבר הגיעו לידי שואל אם

אסיים את הבירור, אעביר את הכסף  אנילא התרשם מטיעוניו של רבי אריה. "כש
  ליעדו", אמר.

כעבור כמה ימים אחדים הלך לעולמו הילד החולה של רבי אריה. בקשתו האחרונה 
אפילו פירור של לחם כדי למלא בקשה הייתה לאכול פרוסת לחם, אך בבית לא היה 

   אחרונה זו!
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הגיע אותו גבאי צדקה לנחם את רבי אריה. באותה הזדמנות מסר לו ´ שבעה´בימי ה
אריה לוין בכל ירושלים.  רביאת הכסף באמרו: "סיימתי את הבדיקה, ואכן אין עוד 

   הכסף שלך". ואולם רבי אריה השבור והכאוב סירב לקבל ממנו את הכסף.
בהלווייתו הוספד הגבאי. אחד  כעבור שלושה ימים נפטר בפתאומיות גבאי הצדקה.

המספידים נשא נאום חוצב להבות. בין השאר דיבר ביושרו של הנפטר וציין 
ש"מעולם לא עיכב בידו כסף שקיבל, אלא תמיד העבירו במהירות האפשרית 

מבני ביתו: "סהדי ליעדו". רבי אריה, שהיה נוכח בשעת מעשה, לחש באוזני אחד 
  כמה יכולים דברי המספידים להיות רחוקים מן האמת". ,במרומיםש

המקרה הזה, כך לפי דברי נכדו, הוא שעמד מאחורי צוואתו הגורפת של רבי אריה 
  לבל יספידוהו כלל.

  

  משימות –מדוע לא הסכים רבי אריה לוין שיספידוהו 

  ענו במחברת על השאלות הבאות:

  ן הייתה נתונה ארץ ישראל בזמן בו התרחש הסיפור?תחת איזה שלטו  .1

  מה הסיבה שבגללה עזב רבי אריה לוין את לימוד התורה ויצא לאירופה?  .2

  ". למה הכוונה?הוא כיתת את רגליו" :כתוב 5בשורה   .3

  א. רבי אריה לוין הלך ברגל ממקום למקום

  ב. הוא טיפל ברגליו הכואבות בכל מיני כתובות

  ח היהודי האנגלי סכום של עשר לירות סטרלינג לרבי אריה לוין?מדוע של  .4

  מהו תפקידו של גבאי הצדקה?  .5

  האם גבאי הצדקה פעל כיאות בעניינו של רבי אריה לוין? נמקו תשובתכם.  .6

  מה הסיבה שבגללה רבי אריה לוין נזקק כל כך לתרומתו של האנגלי?  .7

  לקבל את תרומת האנגלי מגבאי הצדקה?מדוע לדעתכם סירב רבי אריה לוין   .8

  ?אריה לוין בזמן ההספד על גבאי הצדקה שעורר את רבי מה הדבר   .9

  מה היתה החלטתו הנחושה לאחר הספד זה?

בקריאת הסיפור הנ"ל נוספו לידיעתכם פרטים נוספים על רבי אריה לוין.   . 10
  .ציינו פרטים אלו
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  הפכים
 

ניבים 
  ופתגמים

 

  מטבע לשון
  סמנטיקה 

 

יחסי 
  מילים

 

  מילים נרדפות
 

  הכללות
 

העלאת משלב 
הלשון בשיח 

  הכיתתי
 

העלאת משלב 
הלשון שבו 

המורים 
  מדברים

העשרה לשונית 
  באמצעות
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  העשרת אוצר המילים באמצעות שדות סמנטיים

העשרת אוצר המילים יכולה להיעשות גם שדה סמנטי הוא תחום של משמעויות. 

היא פעולה של איסוף מילים "שדה סמנטי" באמצעות "שדות סמנטים". בניית 

הסמנטי שדה למובן ייחודי. למשל,  –מאותו תחום משמעות. לחלק מהמילים 

"שמיעה" שייכות מילים כמו: "להאזין", "להקשיב", "לשמוע" "להסכית". 

או המשלב (למשל,  ,)קלטתההבדלים בין המילים הם השימוש (למשל, מאזינים ל

  . ו'"להסכית" היא מילה במשלב גבוה יותר) וכ

מילים מאותו שדה סמנטי. בראש הטבלה עומדת  ותצגומשלפניכם טבלה ב

  ."המילה המובילה"

 מרגש מצחיק גדול מיוחד מעניין נהדר

  

  נפלא

  מעולה

  מצוין

  יוצא מן

  הכלל

  פנטסטי

  משובח

  מפואר

  מהולל

 ראוי לשבח

  

  מרתק

  מושך

  כובש

  מקסים

  מרשים

 לףאמ

  

  לא רגיל

  ייחודי

  יוצא דופן

  חריג

  יחיד במינו

  שאין שני לו

  נדיר

 מיעֲ ּפַ -חד

  

  ענק

  אדיר

 כביר

  

  מבדר

  משעשע

  מבדח

  מהנה

  עליז

 פשמשובב נ

  

  מסעיר 

  נוגע ללב

  מפעים

  משלהב

  מלבב

 מרטיט

  מהפנט  צעיר  עוקצני  מקצועי  מבריק  מפתיע

  

  מדהים

  רעָ ר ֵׂש מֵ סַ ְמ 

  

  חכם

  גאוני

  מתוחכם

  מזהיר

  

  עשוי היטב

  מהוקצע

  

  מפולפל

  שנון

  חריף

  

  תוסס

  מלא חיים

  רענן

  שובב

  תעלולן

  קליל

  נמרץ

  

  משכר

  מסחרר
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  מילים נרדפות
  

שונות בעלות משמעות שווה או דומה, להרבה מילים יש  מילים נרדפות הינן מילים

ישנן מילים שהמילה הנרדפת  לדוגמה: מתנה, שי, דורון.  מילה נרדפת אחת.מיותר 

קץ.  –אנוכי, סוף  –עלטה, אני  –שלהן היא במשלב לשוני גבוה יותר כגון: חושך 

, ל, כפיר)(אריה, לביא, שח שמות עצם –מילים נרדפות נמצאות בכל חלקי הדיבר 

   .(צעד, פסע, הלך) , פעלים(גבוה, רם, נישא) תארים
  

מתחו קו בין המילים  לכל מילה בטור א' ישנה מילה נרדפת בטור ב'.
  הנרדפות.

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  טור ב'    טור א'                                              
  בלם       א חג  1

  דורון, שי     ב עצר  2

  עוון     ג מתנה  3

  מועד     ד חבולהת  4

  הדהימה      ה חירות  5

  חופש      ו עברה  6

  הרגיז     ז הפתיעה  7

 גאוותנות  ח מתפלאים  8

  משתוממים      ט התגרה  9

  טריק  י יהירות  10

  עבודה    י"א  עמל   11

  כסף    י"ב  עב   12

  שמחה      י"ג  ממון   13

  נהם     ני"ד  גילה   14

   ענן    ט"ו  רכן   15

  זעם     ט"ז  חבול   16

  פחד      י"ז  נטל   17

  עייף     י"ח  סעודה   18

 מהיר  י"ט  דממה  19

  נחרד  כ כעס  20

  שקט  כ"א שאג  21

  התכופף  כ"ב זינק  22

  מוכה  כ"ג יגע  23

  לקח  כ"ד זריז  24

  ארוחה   כ"ה נבהל  25
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  סוף

  ניבים ופתגמים

  ר אף הוא את שפתנו.שימוש בניבים מעשי

לפניכם שני טורים. בטור הימני מופיעים ניבים במספרים, ובטור לפניכם שני טורים. בטור הימני מופיעים ניבים במספרים, ובטור לפניכם שני טורים. בטור הימני מופיעים ניבים במספרים, ובטור לפניכם שני טורים. בטור הימני מופיעים ניבים במספרים, ובטור 

        פירושים.פירושים.פירושים.פירושים.מופיעים המופיעים המופיעים המופיעים ההשמאלי השמאלי השמאלי השמאלי 

  התאימו פירוש לניב. (לצד כל פירוש כתבו את מספר הניב)התאימו פירוש לניב. (לצד כל פירוש כתבו את מספר הניב)התאימו פירוש לניב. (לצד כל פירוש כתבו את מספר הניב)התאימו פירוש לניב. (לצד כל פירוש כתבו את מספר הניב)

  ___ א'   יחס שונה לאנשים / אפליה      אבן בוחן  . 1

  שאין לו  אסון –רבים ___ ב'   צרה שתוצאותיה מורגשות ימים     להאיר עיניים  .2

  ___ ג'   בקוצר רוח    אין כוחו אלא בפיו  .3

  א___ ד'   התנשֵ       איפה ואיפה  .4

  הכול כרגיל –___ ה'  אין חידוש     גמר עליו את ההלל  .5

  ___ ו'   הסיבה לריב    שירת הברבור   .6

  תבטלה השותפות או הידידותה___ ז'       קרדום לחפור בו  .7

  ___ ח'   קנה מידה / קריטריון    איש אשכולות  .   8

  ___ ט'   הכול נעשה ברור    הגיעו מים עד נפש  .9

  ___ י'   מקור לפרנסה      סגי נהור  .10

  בדיבורים ולא במעשים –___ י"א כוחו של האדם     קפא על שמריו  .11

  ___ י"ב שיבח אותו מאוד    בכייה לדורות  .12

  מחבר לפני מותו___ י"ג יצירה אחרונה של     ליון עינייםיבכ  .13

  ___ י"ד קריאה שלא עונים עליה      גבה לבו  . 14

  ___ ט"ו קפדן      קוצו של יוד  .15

  ___ ט"ז איש היודע הרבה    קול קורא במדבר  .16

  ___ י"ז  ההפך    כמנהגו נוהג עולם  .17

  ___ י"ח לא התקדם    סלע מחלוקת  . 18

  אפשר לשאת את הסבל-___ י"ט אי    נפרדה החבילה  .19

  ___ כ'   אבדה כל תקווה  ך את הקערה על פיההפ  .20

  ___ כ"א התכונן לצרה שעתידה לבוא    נכנס בעובי הקורה  .21

  ___ כ"ב חזר ודש בעניין שוב ושוב    מידה כנגד מידה  .22

  ___ כ"ג נכנס לעניין בכל עומקו  מה עניין שמיטה להר סיני   .23

  ___ כ"ד העונש יהיה לפי המעשה    לפנים משורת הדין  .24

  ___ כ"ה אין כל קשר בין העניינים    טחן קמח טחון  .25

  ___ כ"ו לנהוג לטובת החייב בדין  ה למכה פרותהקדים   .26

  ___ כ"ז הכריח אדם לפעול נגד רצונו    כפה עליו הר כגיגית  .27

  ___ כ"ח שינה את הדבר מעיקרו    כלו כל הקיצין  .28

  העני שרוצים לגזול ממנו ___ כ"ט שארית הרכוש של  כאבן שאין לה הופכין   .29

  ולא מטפלים בובו ___ ל' דבר שלא מתעניינים       כבשת הרש  .30
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  מתחו קו בין הפתגם לפירושומתחו קו בין הפתגם לפירושומתחו קו בין הפתגם לפירושומתחו קו בין הפתגם לפירושו

  
  
  
  
  
  

  מי שמתאפק הוא הגיבור האמתי
  
  
  
  
  
  
  
לכל משפט מתאים ניב ממקבץ הניבים. כתבו ליד כל לכל משפט מתאים ניב ממקבץ הניבים. כתבו ליד כל לכל משפט מתאים ניב ממקבץ הניבים. כתבו ליד כל לכל משפט מתאים ניב ממקבץ הניבים. כתבו ליד כל     ....פניכם משפטיםפניכם משפטיםפניכם משפטיםפניכם משפטיםלללל

  משפט את מספר הניב המופיע במקבץ.משפט את מספר הניב המופיע במקבץ.משפט את מספר הניב המופיע במקבץ.משפט את מספר הניב המופיע במקבץ.

  , מצליחים להשיג אותו. ________דבר מהצים מאוד כשרו  א.

  אדם צוחק על חברו ומשפיל אותו ברבים. ________  ב.

  אומרים משהו בצביעות (משהו שלא מתכוונים אליו באמת). _________  ג.

  מישהו עקשן וקשה לשנות את דעתו. ___________  ד.

  ה.     אדם אשר אומר דבר אחד וחושב על משהו אחר

  יביםמקבץ נ

  . אחד בפה אחד בלב 3. מלבין פני חברו ברבים 2. אגוז קשה לפיצוח 1

  . קשה עורף5. אין דבר העומד בפני הרצון 4

  . אין פיו ולבו שווים6

  . לטבלה את האות המייצגת את הפירושלטבלה את האות המייצגת את הפירושלטבלה את האות המייצגת את הפירושלטבלה את האות המייצגת את הפירוש    ווווקקקקייייהעתהעתהעתהעת. . . . לפניכם רשימת ניביםלפניכם רשימת ניביםלפניכם רשימת ניביםלפניכם רשימת ניבים 

  בכייה לדורות   

  הגיעו ְלעמק השווה  

  פוסח על שני הסעיפים.  

  דורש נאה מקיים נאה  

  ברכה לבטלה  

  

    מה המילה שהתקבלה בטור?______________.

  הגיעו להסכם בינהם   ע

  יגרום צער ובעיות לדורות   מ

  להשיג דבר לא הצליח  ה

  לא יכול להחליט ומתלבט כל הזמן  ו

  מי שדורש, חשוב שגם יקיים  ל

 אם אין אני לי מי לי

 בו אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש

 שתי טיפות מים

 איזהו גיבור? הכובש את יצרו

 סוף מעשה במחשבה תחילה

 .המראה חיצוני אינו קובע, אלא  הפנימיות

 זור לי אם אני לא אעזור לעצמילא יע ישא

 תיימי שמתאפק הוא הגיבור האמ

 בדיוק אותו דבר

 לחשוב לפני שפועלים יש
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  מילים וביטויים להעשרת השפה

  הביטויים הרשומים בטור הימני. של בטור השמאלי את הפירוש של המילים ו מצאומצאומצאומצאו

  את האות המתאימה על הקווים המסומנים למטה. כתבוכתבוכתבוכתבו

  .1  חרת על דגלו  א'.  אדמה

  .2  והאחו  ב'.  קרס, נפל

  .3  עידן חדש  ג'.  התיישן

  .4  נטל  ד'  אם כך אם כן,

  .5  נותר  ה'.  תקופה חדשה, זמן חדש

  .6  התמוטט  ו'.  דבר, אדם שלא למד ידעחסר 

  .7  זוטר  ז'.  אהבת אחים, ידידות נאמנה

  .8  גוניות-רב  ח'.  לשים כמטרה, כרעיון חשוב

  .9  בור  ט'.  רכוש, קניין

  .10  וללמש  י'.  הביאה תוצאות טובות

  .11  אבד עליו כלח  י"א.  מסע, כובד, מעמסה, עומס

  .12  חירות  י"ב.  לבצע, להגשים, לממש

  .13  קרקע  י"ג.  כלל כלי השיט השייכים למדינה

  .14  נכס  י"ד.  חוסר אחידות, ריבוי של פריטים

  .15  נשאה פרי  ט"ו.  במעמד נמוך יחסית, קטן

  .16  להוציא לפועל  ט"ז.  נשאר

  .17  ...לדגול ב  ז.י"  חסר, בלי

  .18  אפוא  י"ח.  חופש

  .19  צי  י"ט.  הציג לו כמטרה

    

)1) ______ (2____ ( ) _3) ______ (4) ______ (5) ______ (6 ______ (  

)7) ______ (8 _____ ( )9) ______ (10) _____ (11) ______ (12;_____ (  

  

)13) _____ (14)_____ (15) _____ (16)______ (17__ (____    

)18) _____ (19_____ (    
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  תרגילי מבע

  ןילים ומשמעותמ

        הסבירו את הביטויים שלפניכם. הסבירו את הביטויים שלפניכם. הסבירו את הביטויים שלפניכם. הסבירו את הביטויים שלפניכם. 

  .ידי משפטידי משפטידי משפטידי משפט    תוכלו להסביר את הביטוי עלתוכלו להסביר את הביטוי עלתוכלו להסביר את הביטוי עלתוכלו להסביר את הביטוי על

  _________________________________________ :חמד לו לצון  א.

   __________________________________________________  

  _________________________________ :במעונוה השמחה שור  ב.

  __________________________________________________  

  ______________________________ :השקט שב לשכון במדינתנו  ג.

  __________________________________________________  

  ___________________________________________ :בן בליעל  ד

  __________________________________________________  

  

        כתבו מילים נרדפות למילים שלפניכם, כתבו מילים נרדפות למילים שלפניכם, כתבו מילים נרדפות למילים שלפניכם, כתבו מילים נרדפות למילים שלפניכם, 

        או כתבו משפט שיבהיר וידגים את פירוש המילה. או כתבו משפט שיבהיר וידגים את פירוש המילה. או כתבו משפט שיבהיר וידגים את פירוש המילה. או כתבו משפט שיבהיר וידגים את פירוש המילה. 

  _________________________ :שכיח  

  _________________________ :ארעי  

  _______________________ :מפקפק  

  ________________________ :אוויל  

        לפניכם ניבים. הסבירו אותם וכתבו לכל אחד מהם משפט מתאים.לפניכם ניבים. הסבירו אותם וכתבו לכל אחד מהם משפט מתאים.לפניכם ניבים. הסבירו אותם וכתבו לכל אחד מהם משפט מתאים.לפניכם ניבים. הסבירו אותם וכתבו לכל אחד מהם משפט מתאים.

  ________________________________________ :יוצא מגדרו  .א

 ________________________________________ :הולך בתלם  .ב

 ______________________________________ :נדחה על הסף  .ג

 ____________________________________ :לעקור מן השורש  .ד

 _____________________________________ :להכות שורשים  .ה

  ___________________________________ :לא דובים ולא יער  .ו

  

את  את הביטויים, בו בכל התרגילים תוכלו לחבר סיפור קצר ולשלב  שימו   

  הניבים.את המילים ו
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  ביטויים

  ם האחרים כתבו דוגמות משלכם. . לביטויידוגמות מוצעותלחלק מהביטויים 

האוטובוס מאחר מדי יום, התושבים אין תגובה  –ומצפצף  ֶּפה ּפֹוֶצהֵאין   . 1

  מאחרים לעבודה, אך אין פוצה פה ומצפצף.

נדמה לי שאתם מתייחסים לראות בבירור את המציאות  –ִלְראֹות ְנכֹוָחה   . 2

  רים.לא לראות נכוחה את הדבשומעדיפים  ,לעניין בשטחיות

התכנסנו כאן כדי לטכס עצה ולעזור לחברנו תרון ילמצוא פ –ס ֵעָצה ְלַטּכֵ   . 3

  הנמצא בצרה.

ולא קרמה עור  תחילתההתכנית עדיין ב התפתח –ָקַרם עֹור ְוִגיִדים   . 4

  וגידים.

ילדים בעלי משאת נפשנו היא להקים מרכז לרצון עז  –ַמְשַאת ַנְפֵשנּו   . 5

  צרכים מיוחדים.

  תוכל לדעת באילו נושאים אנו דנים. ,אם תטה אוזןהקשיב  –ן ה ֹאזֶ ּטִה   . 6

  הוא לא קיבל את הביקורת ממנהלו ויצא בפחי נפש. האכזב –ַפֵחי ֶנֶפש   .7

  רוע במיטב בגדיהם.יהם הגיעו לאבגדים נאים  –ֵמיטב בגדיו   .8

יך הזעפתי פנים כששמעתי את חוות הדעת של המדרכעס  –ִנים ִהְזִעיף ּפָ   .9

  .ועל ההתנהגות של חניכ

האם הפילה תחינתה בפני המנהל כדי שיקבל את התחנן  –יל ְתִחָנתֹו ִהּפִ   .10

  בנה לבית הספר.

הילד בכה מרה כששמע שאביו לא יחזור מבית בכה מאוד  –ה בכה ָמָר   .11

  החולים במהרה. 

ראה  לאייתכן ש .מר שלוםובלי ל יהוא חלף על פניעבר  –י נֵ ף ַעל פְ ָחלַ   .12

  אותי. 

  רועי המשפחה.ינטלתי חלק משמעותי באלהשתתף  –ל חלק ִלּטֹ   .13

  שקע בתנומה.שהוא קשה להעיר אותו מאחר הלך לישון  –ְתנּוָמה ָשַקע ּבִ   .14

את זמני הפנוי במשחקים בימי בחרותי השקעתי בצעירותו  –רּותֹו חֲ ִביֵמי ּבַ   .15

  ורה.עם החברים מהשכונה, ואילו היום אני לומד ת

  הוא קיבל את הביקורת והשפיל את עיניו.יש יהתב –יו ֵעינָ את ִהְשִפיל   .17

  אני בא להתנצל כי העניין מעיק על לבי.הציק לו  –ֵהִעיק ַעל ִלבֹו   .18
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והוא  ,שלא עזר לה מפניסבתא שלו גערה בו ש יהתבי –א ְּכִליָמה ִהְתַמּלֵ   .19

  התמלא כלימה.

  ולכן הגעתי באיחור. ,היה לי דין ודברים עם המנהלח ויכו –ִרים ְדבָ ין ּוִּד   .20

מנהל בית הספר התרשם מאוד מהתלמיד התלהב ממנו  – ִּבְקָסָמיוה ִנְשּבָ   .21

  החדש ונשבה בקסמיו.

  תחלה ___________________________________הַ  – ֶרִריַצת ּדֶ ּפְ   .22

  __________________________________________________  

  ברית אמת ________________________________ –ִמים ִרית ּדָ ּבְ   .23

  __________________________________________________  

  השתתקו __________________________________ –ֶנֶאְלמּו ֹדם   .24

  __________________________________________________  

  _______________________שלא קוימו בטחותה –ְוא חֹות ַש ַהְבטָ   .25

  __________________________________________________  

  _התחיל לבכות _____________________________ –ָרה ְמָעה ִנּגָ ִּד   .26

  __________________________________________________  

  ________________פרסם _________________ל –ְלהֹוִציא ָלאֹור   .27

  __________________________________________________  

  _____________________________ משובחתארוחה  –ה ְדֵשָנה רּוחָ אֲ   .28

  __________________________________________________  

  הבריא ___________________________________ –זר לֵאיָתנו חָ   .29

  __________________________________________________  

עלה בדעתי לבקר אותך במחנה ולהפתיע רעיון בראשו עלה  –ֹו ּתַדעְ ה ּבְ לָ עָ   .30

  אותך.

השנה שעברה הייתה רבת תהפוכות. אני  מלאת שינויים –כֹות פּוְה ת ַּת ַרּבַ   . 31

  מקווה שהשנה הזו תהיה רגועה יותר.

מאז שהתוודעתי אליו, איני יכול לשכוח את ירו ּכִ ִה  –ה זֶ עּו ֶזה לָ ִהְתַוְּד   .32

  מבטו.
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5  

10  

15  

20  

25  

  

30  

  פרי '/ עהתיכון זיהום הים 
  פי חוברת המשרד לאיכות הסביבה)- (על

  

מרחוק לא רואים את זה. מרחוק רואים משטח תכלת ואופק יפה ושמים ששמש 

נהדרת משובצת בהם. זה הים שאנו אוהבים. אבל כשמתקרבים, רואים תמונה 

ונה לגמרי. צבע המים אינו ממש כחול, חוף הים מכוסה בשקיות ניילון, בחלקי ש

- זפת, וגם בחלקי פסולת לא –מתכת, בשברי עצים ובחומר שחור הנדבק לרגליים 

מזוהה שהים פלט. בתוך המים צפים חתיכות פלסטיק, בקבוקי זכוכית ומיני גושים 

  נסבלת.-מזוהים שהופכים את הרחצה לבלתי-לא

המסוכנים ביותר הם דווקא החומרים שלא תמיד רואים אותם בעיניים. אבל 

הכוונה לאותם חומרים רעילים נוזליים הנפלטים מאזורי התעשייה וממקורות 

ביוב. חומרים אלו כוללים פסולת דלק ופסולת נפט ומתכות שונות כמו כספית 

ק מכל שהיא רעילה ביותר לאדם ולחי. מי הביוב של הערים זורמים ללא הפס

כך. התוצאות ההרסניות של החומרים האלו -הבתים אל הים שאנחנו אוהבים כל

הנפלטים מתים אל  –כגון דגים וצבי ים למיניהם  –ִנָּכרות תחילה ביצורים הימיים 

  המים המזוהמים.ן החוף מ

אך מותם של החיים בים הוא רק ראשיתו של תהליך הרס סביבתי חמור הפוגע גם 

פעם אנחנו קוראים בעיתונים הודעה על איסור הרחצה בים בשל  בבני האדם. לא

זיהום שהתגלה במימיו. כדי להגן על הציבור, משרד הבריאות והמשרד לאיכות 

הסביבה עורכים דגימות של מי ים ובודקים שוב ושוב אם רמת הזיהום בו אינה 

  עוברת את גבולות המותר.

  ותנו מזיהום?מה אפשר וצריך לעשות כדי להציל את הים וא 

לזיהום הים שלנו, הים התיכון, אין גבולות. כל הארצות השוכנות סביבו חייבות 

להשתתף במבצע להצלת הים, כי הוא משפיע על איכות החיים של כולנו. ואכן, 

רים ושבע מדינות עש 1995מתוך דאגה משותפת לעתיד הים התיכון, חתמו בשנת 

מנת ברצלונה", שבה הן מתחייבות לנקוט השוכנות לחופיו, על אמנה משותפת, "א

את כל האמצעים הדרושים למניעת זיהום מי הים התיכון ולהגנה על הסביבה 

הימית. צריך לעשות זאת תוך כדי איזון בין הצורך להתפתח ולגדול ובין הצורך 

  לשמור על הסביבה לדורות הבאים.

וממטוסים, ובעיקר באמנה נקבע שיש להגן על מי הים מפסולת המוטלת מאניות 

, שעלינו למנוע הזרמת שפכים במהלך התובלה ביםמפסולת מסוכנת הנפלטת 

וזריקת פסולת מוצקה מהיבשה אל הים, וכי חובה להגן על אוכלוסיית הדגים 

  הימיים מפני הכחדה בשל זיהום מי הים.
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אם אכן נקיים את הדברים האלה, ייראה הים שלנו יפה וכחול גם מקרוב, והחשוב 

  נקי! –כול מ

  משימות –"זיהום הים התיכון"  
  

  ארגון מידע

  ציינו שני תיאורים של הים מרחוק ושני תיאורים שלו מקרוב.   .1

   ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

  

  לשון-מטה

  ?1בשורה  זהלמה הכוונה במילה   .2

  לצבע המים  א.

  לזיהום הים  ב.

  לאופק  ג.

  לחוף הים  ד.

  

  ?7בשורה  הםלמה הכוונה במילה   .3

  ליצורים ימיים  א.

  לחומרים רעילים  ב.

  למים מזוהמים  ג.

  

  ?12בשורה  הקו המפרידמה תפקיד   .4

  הדגשה   א.

  ה פירוט והרחב  ב.

  סוף משפט  ג.

  ציטוט  ד.

  

  ?23בשורה  "אמנת ברצלונה"במילה  המירכאותמה מציינות   .5

  ציטוט  א.

  שם, כינוי  ב.

  דיבור ישיר   ג.
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  ?25בשורה  איזון מה פירוש המילה  .6

  השוואה   א.

  הקשבה  ב.

  שקילה   ג.

  

  ?23בשורה שבה  למה מתייחסת המילה  .7

  לאמנה   א.

  לסביבה   ב.

  לפסולת מסוכנת   ג.

  

  ציינו שני מקורות עיקריים המזהמים את מי הים התיכון.   .8

  __________________________________________________  א.

  __________________________________________________  ב.

  

  ציינו שתי תוצאות הרסניות שלהם גורמים החומרים הרעילים.   .9

  __________________________________________________  א.

  __________________________________________________  ב.

  

  מי חייב להשתתף בשמירה על הים התיכון מפני זיהום? מדוע?  .10

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

  

  שתי קביעות של "אמנת ברצלונה", שמטרתן שמירה מפני זיהום מי הים.  ציינו  .11

  __________________________________________________  א.

  __________________________________________________  ב.

  

  מהו תפקידה של "אמנת ברצלונה"?  .12

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  
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איזו אפשרות מבין האפשרויות שלפניכם תקדם לדעתכם את האיזון בין   .13

הצורך להתפתח ובין הצורך לשמור על הסביבה לדורות הבאים? ציינו את כל 

  האפשרויות המתאימות. נמקו את תשובתכם. 

  לאורך החופים. סגירת מפעלי תעשייה   א.

  הפרדת החומרים הרעילים ממי השפכים.  –טיהור מי השפכים   ב.

  גידול היצורים הימיים בבֵרכות מוגנות.  ג.

  החמרת הנהלים לגבי הובלת פסולת מסוכנת דרך הים.   ד.

  הובלת פסולת וחומרים רעילים דרך האוויר.   ה.

  הנימוק:__________________________________________

           ___________________________________________  

  

הציגו שלושה רעיונות שאנו, בני האדם, יכולים לשמור באמצעותם על הים   .14

  התיכון מזיהום. אתם יכולים להציע רעיונות אישיים. 

  __________________________________________________  א.

  __________________________________________________  ב.

  __________________________________________________  ג.

  העתיקו לטבלה עוד שני פעלים מתוך הקטע, והשלימו את הטבלה.   .15

 מס' פועל שורש זמן גוף

 .1 ָחְתמּו   

  .2 קֹוַבַעת   

  .3 ֹשֹוְמִעים   

  .4 ִמְתָקְרִבים   

     5.  

     6.  

  

  בהבעה בכת

כתבו במחברת שפה מכתב להנהלת אחד המפעלים המזרימים מי שפכים לים   .16

התיכון. הסבירו את הבעיה ואת הסכנות הכרוכות בה, והציעו רעיונות 

  אפשריים לפיתרון הבעיה. הקפידו על מבנה של מכתב ִרשמי. 

  .תמצתו את המאמר במחברת  .17
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        קראו את הסיפור וענו על השאלות קראו את הסיפור וענו על השאלות קראו את הסיפור וענו על השאלות קראו את הסיפור וענו על השאלות 

  ?בברכת המזוןאיזו אות חסרה 

שאורח חייו היה בשכנותו של מנהל תלמוד תורה ידוע בירושלים, גר יהודי מבוגר 
, אולם כשהגיע לברכת המזון, הוא בירך כאחד החסידים אשר בארץ, בצורה וטפש

ושאלו: "מהו סוד המנהל ניגש אליו  .יום-היוםהנהגת חייו במהלך את שלא תאמה 
 ברכת המזון אתה נהפך לאדם אחר?"כשאתה מגיע למדוע  ?ההנהגה שלך

  סיפר לו אותו יהודי:

בא לחזק אותנו הגאון  באחד הימים ין.הייתי ילד כבן שתיים עשרה בחיידר בפול"
ילדים יקרים, 'מייסד הדף היומי, וכך הוא אמר לנו:  ,מאיר שפירא מלובלין ביר

  'אות לא מופיעה בברכת המזון? והאם אתם יודעים איז

בהלכות ברכת המזון סימן ר החיים יא מה שכתוב ב"באר היטב" (אווכאן הוא הקר
  ה אות א). "קפ

  'מצאתי למה אין אות פ"א סופית (ף) בברכת המזון!: וזה לשונו

, ולא ףולא שצ ףבו לא חרון אלפי שכל מי שבירך ברכת המזון בכוונה, אין שולט 
גם כן בהקדמה לברכת , ומזונותיו מצויין לו ברווח ובכבוד כל ימיו'. (מובא ףקצ

  המזון בסידור וילנא, גם בשם התשב"ץ ישן סימן שסו)

לברך ברכת  – איתנהקבלה  יואמר לנו המהר"ם שפירא זצ"ל שכל ילד יקבל על
 ,לא צרותחיים ל –חתום מה"באר היטב"  'צ'ק', וירויח בתמורההמזון בכוונה. 

  פרנסה ברווח לכל החיים.ו

י את עצמי בשערי אושוויץ, במסדר הידוע לצד ימין מצאת הנהואחדות, עברו שנים 
תה חלוקה של היהודים שהגיעו י(הסלקציה הי .מול הצורר הנאצי ימ"ש ושמאל

לפתע נזכרתי  .לצד שמאל) –צד ימין, ומי להוצאה להורג ל –מי לחיים  .למחנות
הגיע הזמן  ,באותה שיחה נוראה של המהר"ם שפירא בחיידר, ואמרתי לעצמי, זהו

יש  ,פירעון הצ'ק. וכך מצאתי את עצמי מתפלל לבורא עולם: "רבונו של עולם של
לי הבטחה מה"תשב"ץ" ומה"באר היטב" שמי שמברך ברכת המזון בכוונה לא 

תציל ש ,ריבונו של עולם ,אני מתחנן לפניך ,בשערי אושוויץ ,ופה ,לו צרות יויה
  בע לצד ימין.תוך כדי תפילה מראים לי עם האצ .אותי מכל צרה וצוקה"

כדי  עובדלאחר מכן הכריזו שכל אחד צריך לומר בפני הקצין באיזה תחום הוא 
שהייתי בחור ישיבה ללא כל מקצוע, לא ידעתי מה  ,ואני .לשבץ אותו בעבודה

יש  ,"ריבונו של עולם :לומר, וכך בעמדי בתור נשאתי תפילה נרגשת לבורא העולם
באושוויץ, ואין לי שום מקצוע שאני  ,כול כאןלי הבטחה על הפרנסה, ואני צריך לא

ואמר  יי בחור שעמד בתור אחרייפנה אל ,תוך כדי תפילה ,והנה ."עבוד בויכול ל
וכך מצאתי את עצמי כטבח  .עוזר שלך"הלי: "תגיד לקצין שאתה טבח ואני 

אני הייתי במטבח של אושוויץ  ,בשעה שהאחרים נמקו ברעב .במטבח של אושוויץ
   ".וכלעם כל הא

"ראיתי בחוש איך ההבטחות של התשב"ץ וה"באר  ,"וכך", הוא מספר לאותו מנהל
נו, אז שלא אברך ברכת  ,היטב" התקיימו גם בתוך התופת של אושוויץ הנאצית

  "המזון עם כל הכוח והכוונה???..
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  משימות –" איזו אות חסרה בברכת המזון?"

  איתור מידע

מאיר שפירא את הילדים? מה התשובה שאותה ציפה  בימה שאל הגאון ר  )1

  לקבל?

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

  מטה לשון

  ל: מתיחסת 7בשורה   הואהמילה   )2

  א. מנהל התלמוד תורה

  ב. יהודי המבוגר

  ר שפיראג. הגאון ר' מאי

  ד. ילד

  

  אוכלים לחם או לאחר אכילת לחם בלבד, מברכים את ברכת המזון.בה שלאחר סעודה 

  בברכת המזון יש ארבע ברכות: 

כוללת בתוכה הבעת תודה לה' על היא תיקן משה רבנו בשעה שירד להם המן. א.  ברכת ה'זן' ש

  שהוא מעניק לנו בחסדו את המזון.

כללית לה'  ב. ברכת ה'ארץ' שתיקן יהושע בן נון בשעה שנכנסו לארץ. בברכה זו יש הודיה  

פורים מוסיפים בשהוציאנו ממצרים, הנחיל לנו את הארץ ונתן לנו את התורה (בחנוכה ו

  בברכה זו "על הניסים" ).

רושלים, ובנו שלמה שבנה את בית י קנו דוד המלך שכבש אתיג.   ברכת 'בונה ירושלים' שת

בנה ישי –בית המקדש  בה תפילה לה' שירחם על עמו ישראל, על ירושלים המקדש. כלולה

ובראשי חודשים מוסיפים 'יעלה  (בשבת מוסיפים בברכה זו 'רצה והחליצנו', במהרה. 

  ) .א'ויבו

'הרוגי ביתר'. בברכה זו מצויה הודיה  קנו החכמים בעיר יבנה עליטוב והמטיב' שתהד.  ברכת '

טובו. בהמשך יש בקשות מ לה' על הטוב שנתן לנו, וכן תפילה לה' שימשיך להעניק לנו

  שמתחילות ב'הרחמן'.
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  )?34(שורה  "ראיתי בחושהביטוי "מה פירוש   )3

  במציאות  א)

  ערבבתי, בחשתי  ב)

  בפועל ממש  ג)

  תשובות א' וג' נכונות  ד)

  )?12(שורה  "חרון אף"מה פירושו של המושג   )4

  מחלה בדרכי הנשימה  א.

  כעס, זעם, רוגז  ב.

  נחירה  ג.

  אף תשובה אינה נכונה  ד.

  ?במילון אולםעה המילה היכן מופי)      5

  א. לפני המילה אילם    

  ב. אחרי המילה אילם    

  ג. בין המילה אילם למילה אלים    

  ג' נכונות ד. תשובות ב' ו    

  ארגון מידע

  מהטקסט.  ותשתי הוכח הביאוב'  - לכל אחד מהמשפטים א' ו  )6

  המברך ברכת המזון בכוונה זוכה להצלחה.א.    

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

  עם הגיעו לאושוויץ עמד בסכנת מוות.ב.    

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

  ההנהגה של היהודי המבוגר בעניין ברכת המזון?סוד מהו   )7

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

  כתבו כיצד ניצל היהודי פעמיים בהיותו באושוויץ.  )8

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  
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מהם המקורות שאותם הביא המהר"ם שפירא להבטחתו כי המברך ציינו   )9

  מזונותיו מצויים לו ברווח כל ימי חייו. –ברכת המזון בכוונה 

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

  הבנה לא מפורשת

  ) 2 ה(שור ."אשר בארץ כאחד החסידיםהוא בירך "...   )10

  הסבירו את הביטוי המודגש.  א)

  כותב להשתמש דווקא בביטוי זה?מדוע בחר ה  ב)

   _________________________________________________  

  __________________________________________________

__________________________________________________  

  הקיפו את התשובה הנכונה.  מהי כוונת הטקסט?  )11

  לא נמצאת האות פ' סופיתללמד אותנו שבברכת המזון   א)

  לספר כיצד ניצלו יהודים מהמחנה באושוויץ  ב)

  מאיר שפירא מלובלין זצ"ל רבילספר על   ג)

  לספר לקוראים את מעלתה הגדולה של ברכת המזון בכוונה  ד)

   ידע לשוני

  :השלימו את הטבלה  )12

 זמן גוף שורש פועל

     ִנַּגׁש

     ִהְתַנֵהג

     יאִר ְק ִה 

     ׁשֹוֵלט

     ְיַקֵּבל

     ַמְרִויִחים

     יאִת צַ מָ 

     ִהִּגיעּו
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  מה תפקיד המסגרת המופיעה מתחת לסיפור? .12

      ______________________________________________________  

      ______________________________________________________  

  

  *הבעה בכתב

  נו על השאלות:קראו את המידע שבמסגרת וע

  

  

  האם הטקסט במסגרת הוא סיפורי או מידעי?  _____________    . 14

  

מהי ברכת המזון? כמה ברכות קיימות בברכת המזון? מי תקן אותן ומה    .15

  תוכנן?

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

         ______________________________________________________  

        ______________________________________________________  

מצווה שיעשה האדם, תיעשה מתוך כוונה שלמה. במה זכתה ראוי שכל  .16

 במידע שבמסגרת. ועזריברכת המזון כי תאמר בכוונה ועם כל הכח? ה

  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________  
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  הטקסט המפעיל

  
  הבעיה בטקסט מפעיל איננה הבנת הנקרא, אלא העניין התרבותי.

יה כללית ולאו דווקא בעייתם קריאת הוראות ושמירה על כללים ועל חוקים הם בע

  של הצעירים שאינם מבינים את הנקרא. 

ביטויים המחליפים את ההקפדה על זמנים ועל  האל –"נסתדר", "יהיה בסדר" 

  דרכי פעולה.

למשל, לא פעם ַמגיעים מטיילים לאתר מסוים. האתר סגור, ועל הכניסה שלט 

), בכל 17:05וחמש דקות ( . כאשר השעה חמש17.00 – 8.00ברור: שעות הביקור הן 

זאת יהיה מי שיצעק: "יש כאן מישהו?". תמיד ינסו לפתוח את השער, שֵּכן אולי 

הוא סגור "בטעות", אולי יגיע מישהו שיכניס אותם, שֵּכן הם בטח "ַמכירים" אותו 

  ממקום כלשהו...

הטקסט המפעיל עוסק כולו בהקפדה על כללים ועל זמנים. תלמידים רבים 

  " בגלל חוסר תשומת לב בנושאים אלו."נופלים

  

  טוב יעשו התלמידים אם יקפידו על כמה כללים:

השעות, את כל הימים ואת כל המספרים המופיעים  כלידגישו בצבע את   א.

  .בטקסט

ידגישו בצבע אחר את הביטויים שנכתבים לפני המספרים, כמו: אין, עד,   ב.

  .דקויות החשובות)לפחות, יותר, יש (ביטויים אלו מצביעים על ה

  יקראו יותר מפעם אחת את השורות המתייחסות לשאלה.  ג.

  

רציפים, כלומר לא כל המידע כתוב -הטקסטים המפעילים הם טקסטים בלתי

  בצורה קווית (לינארית), אלא לעתים המידע מופיע בטבלה או בתרשים או במפה.

  
  
  
  

  
  



204 

 

  כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצליח"    © 

  צילום דף זה אסור

  
 "עוז והדר"    בית ספר 

  
  ת הספרנוהל שימוש בספריית בי

  
בית עובדים לשעבר של לעובדים ולמורים, למיועדת לתלמידים, ת הספר ת בייספרי

  הספר.
  16:00 – 9:00ה בין השעות  –יה פתוחה בימים א יהספר

  

  השירותים הניתנים בספרייה:

   השאלת ספרי קריאה ועיון .1

  ייעוץ ומתן עזרה לתלמידים בכל נושא נדרש  .2

  פרויקטים הנמצאים בספרייהלדות גמר ועבולהכוונת תלמידים לחומרי עזר,  .3

 ייעוץ והדרכה לתלמידים בהכנת שיעורי בית ועבודות אישיות .4

  ת הספרספרי עזר ומחקרים לעיון מורים ועובדים בבי .5
  

  :יה יהתנהגות בספר

  הספר- ביתהכניסה לספרייה תתאפשר רק בתלבושת אחידה של  .1

ינה אחראית תיקי התלמידים יושארו בתאים המיועדים לכך. הספרייה א .2
  לתיקים. התלמידים מתבקשים להוציא מתיקיהם חפצי ערך

  חל איסור להשתמש בטלפונים ניידיםעל המבקרים בספרייה  .3

  הילהכניס דברי אוכל ושתי אין .4

 חומר השייך לספרייה מבלי שהושאל כחוקעם לצאת עם ספרים או  אסור .5

  הריהוטעל הציוד הממוחשב ועל שלמות הספרים, יש לשמור על  .6

  המורהחתום מיה כעונש, ילווה באישור יתלמיד שיישלח לספר.  7     
  יה, יתאם קודם את בואו עם הספרניםימורה המעוניין להביא כיתה לספר.  8      

  
  השאלת ספרים

ביחד לתקופה של ספרים יה רשאים לשאול שלושה יהמשתמשים בספר .1
 שבועות שלושה

  ליום שקלאיחור בהחזרת הספרים כרוך בקנס של  .2

  לאחר שלושה איחורים, תישלל זכותו של התלמיד להשאלת ספרים .3

לחייב את התלמיד  הספר-תבירשאית הנהלת  ,פרסבמקרה של אבדן  .4
 בתשלום קנס

 מילונים ואטלסים יושאלו רק באישור המורה .5

 אין השאלת ספרי לימוד לשיעור .6

  
  

 בס"ד
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  משימות –ית הספר והל שימוש בספריית בנ

  ית הספר?באילו ימים פועלת ספריית ב .1

.___________________________________________________  

  מי יכול להשתש בספריית בית הספר? .2

___________________________________________________  

  כיצד יכול תלמיד להעזר בספריית בית הספר? .3

____________________________________________________  

נוגעות להתנהגות בספרייה. כתבו ליד כל עובדה 'מותר' עובדות ה כמהלהלן  .4

  או 'אסור':

  שימוש בטלפון נייד _________      

  אכילה ושתייה בשטח בית הספר ___________      

  הספר ____________- ביתכניסה לספרייה בתלבושת אחידה של       

  הכנסת תיקים של התלמידים למתחם הספרייה_______      

  מיועדים לכך_________ההתיקים יישמרו בתאים       

מה על מורה לעשות על מנת להביא את תלמידיו לשיעור בספריית בית  .5

  הספר?

__________________________________________________  

 של תלמיד שהחזיר ספר לאחר שלושים יום?  דינומה  .6

     __________________________________________________  

  אנגלי?-מה הנוהל לגבי השאלת מילון עברי .7

____________________________________________________  

  :ענו במחברת על השאלות הבאות

הספר נראה לכם לא הוגן וברצונכם לשנות אותו - אחד הסעיפים בנוהל בית .8

הספר. המכתב יכלול -במחברתכם מכתב בנושא למנהל בית או לבטלו. כתבו

 תכם, נימוק ודוגמה.את דע

 הספר? -מדוע לדעתכם יש צורך בנוהל ספריית בית .9

  . מהם היתרונות והחסרונות בהפעלת ספרייה ביתספרית?10
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  לנוסעעלון / רכבת ישראל
  

גם  ,חוויה נעימה לגדולים ולקטנים, אך כמו בכביש או במכונית אהנסיעה ברכבת הי
כללים פשוטים שיעזרו לכם להגיע  כמהחשוב להקפיד על הבטיחות. להלן  ברכבת
  :בשלום הביתה

  
משולי הרציף. במרבית התחנות התחום הבטוח מסומן באמצעות  יש להתרחק  . 1

  .אין לעבור אותו. פס בטיחות צהוב
  
תיק או חפץ אישי אחר נפל מהרציף יש  אםמהרציף לתחום המסילה.  אין לרדת  . 2

  .למנהל התחנה או לפקח הרכבת לפנות
  
עד שהרכבת תעצור עצירה  להמתין יש .רכבת הממתינה ברציף על להישען אין  . 3

  .מלאה לפני שניגשים לדלת הקרון

 .למרווח בין הקרון לרציף להיזהר ולשים לב יש  . 4

  .לסגירה האוטומטית של הדלתות אין להפריע  . 5
  
 בעת הליכה בקרון. הרכבת עשויה להיטלטל בעת נסיעתה או לעצור להיזהר יש  . 6

 .ובמשענות המושבים  פתאומיות. מומלץ להיעזר בידיות, במעקות הבטיחותב

תיקים וחפצים אישיים אחרים מתחת למושבים, במדפים הסמוכים  יש לאחסן  . 7
   .ומאחורי המושבים הראשונים/אחרונים בכל קרון לתקרת הקרון

  .גם בשעות העומס – והדלתות את המעברים, המדרגות לחסום אין  . 8

  .בסמוך לרציף מעצירה פתאומית של הרכבת גם בעת נסיעה איטית היזהריש ל  . 9

   .את התינוק בעגלה בעת נסיעה ברכבת. יש לקפל את העגלה להשאיר אין. 10

 .על דלתות הקרון, בין אם הרכבת נוסעת ובין אם הרכבת עומדת להישען אין. 11

טבורד בשטח ואין להשתמש בגלגיליות, רולרבליידס או סקיי להחליק אין  .12
  ובתוך הרכבת. התחנה, ברציף

משחקי שולחן שונים שיוסיפו לחוויית במזון וב  בשתייה קלה, להצטייד מומלץ. 13
 .עמוםיוימנעו ש הנסיעה

להחליק על  אסור לטפס על המושבים או בתחנה וברכבת. לרוץ ולהשתולל אין. 14
                                  .                                        מעקות הבטיחות

  נסיעה נעימה,                                                                                                   
 רכבת ישראל                                                                                      

 

 



207 

 

  כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצליח"    © 

  צילום דף זה אסור

  משימות – רכבת ישראל

  מטרתו של הטקסט היא לתת מידע על:  . 1
  זמני הנסיעה ברכבת ישראל  א. 
  יתרונות הנסיעה ברכבת  ב. 
  חוויית הנסיעה ברכבת  ג. 

  ד.  כללי בטיחות ברכבת ישראל

מיינו את כללי הבטיחות לשני טורים. בטור אחד כתבו מה יש לעשות ברכבת   . 2
  מספר המופיע בתחילת כל כלל.ובטור אחר מה אין לעשות. כתבו רק את ה

  אין ל...  יש ל...
כלל מספר 

______  
  כלל מספר ______

  כלל מספר ______  כלל מספר______
  כלל מספר ______  כלל מספר_____
  כלל מספר ______  כלל מספר_____
  כלל מספר_______  כלל מספר_____
  כלל מספר_______  כלל מספר_____

  כלל מספר_______  
  מספר______ כלל  

  במילון. מהו הפירוש המתאים לטקסט?שלושה פירושים  – מסילהלמילה .   3

 דרך עשויה פסי פלדה מונחים על אדנים  .א

 אורח חיים, התנהגות  .ב

 דרך סלולה, דרך ישרה  .ג

  " כמה פירושים במילון. מהו הפירוש המתאים לטקסט?חוויהלמילה "  . 4

  התרשמות  .א
 אירוע משמעותי  .ב

 סיון בחייםינ  .ג

 ההרגש  .ד

  היא: אותו". הכוונה במילה אין לעבור אותוכתוב " 1בכלל מספר  . 5

 לרציף  .א

 לקרון  .ב

 צהובלפס ה  .ג
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 כתוב שאין להישען על הרכבת. מה הסכנה הכרוכה בכך? 3בכלל מספר   .  6

       __________________________________________________  

     ופן שלא מאפשר לדלת תלמיד חיכה שחברו יעלה לרכבת ושם את רגלו בא  .  7
  היסגר. על איזה כלל עבר התלמיד? העתיקו את הכלל כלשונו.ל
  ______________________________________________________  

 משפחה חזרה מטיול בחו"ל ועלתה לרכבת עם מזוודות רבות. היכן יכולים בני   .  8
  משפחה לאחסן את מזוודותיהם?

  ____________________________________________________  

משה ויצחק נסעו ברכבת מחיפה להרצליה. משה הניח את התיק שלו על   . 9
 המושב שמולו ויצחק הניח את התיק מתחת למושב.

  מי מהם עבר על כללי הבטיחות של הרכבת? __________________  א. 

  ____מה מומלץ להם להביא לרכבת? ________________________  ב. 

  מהו ההיגד המתאים ביותר לטקסט?  .  10
  זכות קדימה להולכי רגל  א. 
  היזהרו מחפץ חשוד  ב. 
  ונשמרתם מאוד לנפשותיכם  ג. 
  תחנת הרכבת אינה גן שעשועים  ד. 

 האם יש בטקסט מידע על הנושאים הבאים? כתבו כן או לא:   . 11

  זמני הנסיעה ברכבות ___  .א
 ים ברכבת _____ידיות אחיזה לעומדומושבי הרכבת   .ב

 מספר תחנות הרכבת בתל אביב  _____  .ג

 פס הפרדה צהוב  _____  .ד

 מקומות לאחסון תיקים ומזוודות  .ה

  קראו את כלל מספר עשר. מדוע יש צורך בכלל בטיחות זה?  .  12

  _________________________________________________ 

  במחברת. אחת מהמשימות הבאות וענו עליהבבחרו   . 13
  

  כתבו על חוויה שהייתה לכם בעת נסיעה ברכבת.   .א
  כתבו למנהל בית הספר בקשה להוציא את כתתכם לטיול ברכבת.  ב. 
אנשים רבים משתמשים בשירותי הרכבת על מנת לנסוע למקום   ג. 

  עבודתם. 
 מה דעתכם על כך? נמקו תשובתכם.         



209 

 

  כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצליח"    © 

  צילום דף זה אסור

(כדורים) (כדורים) (כדורים) (כדורים)     לפניכם צילום מעלון לצרכן אשר מצורף לקופסת קפליותלפניכם צילום מעלון לצרכן אשר מצורף לקופסת קפליותלפניכם צילום מעלון לצרכן אשר מצורף לקופסת קפליותלפניכם צילום מעלון לצרכן אשר מצורף לקופסת קפליות

  "אקמול" עיינו היטב בעלון וענו על השאלות שלאחריו."אקמול" עיינו היטב בעלון וענו על השאלות שלאחריו."אקמול" עיינו היטב בעלון וענו על השאלות שלאחריו."אקמול" עיינו היטב בעלון וענו על השאלות שלאחריו.
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  משימות – אקמול
  
אדם חולה הסובל מחום גבוה, שוקל לקחת טבליית אקמול. באילו מקרים   .1

  עליו להיוועץ ברופא בטרם ייקח את הכדור?

  אם הוא סובל מבעיות בכבד  .א

 שנים עשר יום ברציפות אם לקח כבר אותו כדור  .ב

 אם הוא שותה כשלוש כוסיות אלכוהול מדי יום  .ג

 כל התשובות נכונות  .ד

  

ילד בן שש הסובל מכאב ראש, קיבל במשך יממה כשמוֶנה טבליות אקמול,   .2

  ועדיין סובל מכאב. מה על הוריו לעשות?

  לתת לו עוד כדור ולראות אם מצבו משתפר  .א

 לקחת אותו לחדר מיון  .ב

 אלקחת אותו לרופ  .ג

 לנסות לגרום לילד להקיא את הכדורים שלקח  .ד

  

  אם לאחר נטילת כדור אקמול מרגישים סחרחורת, מה כדאי לעשות?  .3

  לקחת עוד אקמול     א.

 ללכת לחדר מיון  .ב

 ללכת לרופא  .ג

 אף תשובה אינה נכונה  .ד

  

לאחת התלמידות כאב הראש, לכן האחות, הַמכירה את הכרטיס הרפואי של   .4

לקחת אקמול. התלמידה ענתה לה שאין לקחת אקמול התלמידה, ִהציעה לה 

  בלי לקבל את אישור הרופא. האם צדקה?

  צדקה  .א

 לא צדקה  .ב

 צדקה חלקית  .ג

  אף תשובה אינה נכונה  .ד
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אמא שלחה את שלמה לבית המרקחת לקנות אקמול. האם הרוקח ימכור   .5

  לשלמה את הכדורים ללא מרשם רופא? 

  ימכור  .א

 לא ימכור  .ב

 אמו של שלמהימכור, כי הוא ַמכיר את   .ג

  אף תשובה אינה נכונה  .ד

  

  באיזה מקרה יכולים חולים לתבוע יצרניות התרופות? נמקו תשובתכם.  .6

   ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

  

העתיקו חמש אזהרות ? כמה אזהרות בעלון לצרכן מופיעות בצורה שלילית  .7

  כאלה, ונמקו מדוע לדעתכם המפרסם בחר בדרך השלילה. 

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

  

  לפניכם חמישה היגדים. הקיפו רק את ההיגדים המופיעים בעלון.   .8

  ללא הגבלהיומי - יוםהתרופה היא לשימוש   .א

 ר את התרופה במקום קריר ויבשיש לשמו  .ב

 מסוכן –מינון עודף   .ג

 אנשים השותים אלכוהול צריכים להיזהר מנטילת אקמול  .ד

 האקמול נועד לטיפול במחלות חום ובכאבים  .ה

  התרופה יכולה לשמש גם מבוגרים וגם ילדים  .ו
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        ....קראו את המידע בעלון הבא וענו על השאלותקראו את המידע בעלון הבא וענו על השאלותקראו את המידע בעלון הבא וענו על השאלותקראו את המידע בעלון הבא וענו על השאלות
  

       עלון למבקר/ עיר דוד
  

כשדוד המלך החליט לעלות  ,שנהשלושת אלפים דוד התחיל לפני כסיפורה של עיר 
שלמה המלך, בנו, לירושלים על מנת לאחד את עם ישראל סביב עיר בירה אחת. 

יה, מקום עקידת יצחק, וכך יהקים את בית המקדש הראשון על פסגת הר המור
  ירושלים לבירת ישראל.פכה הלראשונה 

ייחודי בעירם של מלכים ונביאים. בסיור  עיר דוד מציעה לבאים בשעריה ביקור
ביצורים עתיקים, נבקר על פני נעלה לתצפית מרהיבה, נחלוף על פני חומות ו

ין יבמנהרות מים תת קרקעיות אשר יובילו אותנו הישר לטבילה במימיו של מע
  נצעד לאור פנסים בנקבת חזקיהו. ,הגיחון. לסיום

   

  :הביקור באתר כולל
  גשממדי מר-מיצג תלת

  תצפית מרהיבה אל גבולות עיר דוד- גג הצופה*
  ראשון ריית השלטון של תקופת ביתק – G שטח*
  מערכת המים העתיקה של ירושלים -פיר וורן*
  לתעלומה איך השתמשו הכנענים במעיין השילוח תרון החדשיהפ – בית המעיין*
  )הליכה במיםשנה (כולל  יותר מאלפיים ושבע מאותשנחצבה לפני  הוינקבת חזק*
  מתקופת בית שני שהתגלתה לאחרונה ברכת השילוח*
  
  עיר דוד" כפר השילוח " תיציאה לסיורים מאתר התיירו -
   בבוקר 9:00הסיורים יוצאים כל שעתיים החל מהשעה  -
  אנא הגיעו כחצי שעה לפני תחילת הסיור -
 בנעלים להליכה במים ובפנסים  יש להצטייד-
  ש   ש .ותאורך הסיור: שלוש שע 

  
  שעות הפתיחה לאתרי עיר דוד:

  17:00-8:00ה'  –ימים א' 
  14:00-8:00ימי ו' וערבי חג 

  
   :באתר קיימים שני מסלולי הליכה

מסלול העובר בנקבת חזקיהו וכולל בתוכו הליכה במים וכן מסלול העובר בתעלה א. 
ים. יבשה. להליכה בנקבת חזקיהו יש להצטייד בנעליים להליכה במים ובפנס

  אסורים בהחלט. –ים יוכן הליכה ללא נעל השימוש בנרות
  ס"מ. 70עד  – ומעלה. גובה המים 5הכניסה לנקבה מומלצת מגיל 

  הכניסה אינה מומלצת לחוששים ממקומות סגורים.
  מספר רב של מדרגות. –באתר  ההליכה באתר דורשת מאמץ.

  להיכנס למערכת המים עם תינוקות במנשא קדמי בלבד אפשר
חמישה שקלים לחזור לנקודת היציאה בהסעה בעלות של  אפשרסיום הסיור ב

  לאדם.
  באתר פועל קיוסק לרווחת המבקרים.

  תי ואתגרי ומתאים למיטבי לכתימסלול אמת המים חוויב. 
  

 

 



213 

 

  כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצליח"    © 

  צילום דף זה אסור

 18מיועד לנוהגים מגיל  .הסיור בסגווי (רכב זעיר ממונע) –חוויה מיוחדת במינה 
  ק"ג.  115קל ההשתתפות מוגבלת למש ומעלה. 

   
  :מחירון כניסה לאתר

  
  מחיר לאדם בקבוצה   מחיר לאדם בודד  האתר

 /18-5ילד   מבוגר  
  גמלאי

  18-5ילד   מבוגר
  /גמלאי

  13  22  14  27  דמי כניסה
מיצג תלת 

  ממדי
10  10  10  10  

  6  13  7  14  ברכת השילוח
סיור מודרך 

  בעיר
  לקבוצה 370  לקבוצה 370  45  60

מסלול אמת 
  המים 

35  25      

      170  170  סיור סגווי
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  משימות – עיר דוד
  
זוג הורים וארבעה  –שתי משפחות יצאו לסיור מודרך בעיר דוד. במשפחה אחת   .1

זוג הורים ושלושה  –ילדים בגילאי ארבע, שבע, עשר ושתים עשרה. במשפחה השנייה 
   שלוש, שמונה ותשע עשרה. ילדים בגילאי

  
שתי המשפחות לכניסה לנקבת חזקיהו בהנחה שאחד כמה כרטיסים יירכשו   .א  

  ההורים יישאר עם הצעירים?
1. 11  
2. 9 

3. 8  
  

  כמה אנשים יוכלו לצאת לסיור בסגווי, בהנחה שאחת האמהות תשאר עם הילדים?  .ב  
1. 5  
2. 4 

3. 3  
  מהם האביזרים שעמם יש להכנס לנקבת חזקיהו?  .2

  נעליים להליכה במים ונרות  .א
 מנשא קדמי לתינוקות  .ב

 במיםנעליים להליכה   .ג

  נעליים להליכה במים ופנסים  .ד
  כל שעתיים יוצא סיור. באיזו שעה מומלץ להגיע לסיור?  . 3

  17:30  .א
 10:00  .ב

 8:30  .ג

  12:00  .ד
  כתבו נכון או לא נכון ליד המשפטים הבאים:  .4

 האתר פתוח בשעות הלילה ________________  .א

  אפשר לרכוש באתר שתיה קרה וחטיפים ____________  .ב
 ומעלה ____________ 13ת מגיל הנהיגה בסגווי מותר  .ג

  היא ללא תשלום _____________ 5הכניסה לילד מתחת לגיל   .ד
  

  מה מסמל הקו המקווקו המפותל במפת עיר דוד?  .5
_______________________________________________________  

_______________________________________________________  
  

  תרים מופיעים גם בעלון הפרסומי וגם במפת עיר דוד.ציינו אילו א  .6
_______________________________________________________  

          ______________________________________________________ 
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מהו המסלול שצריך לעבור ברגל אדם שמעוניין להגיע ממרכז המבקרים לבית   .7
  מיוחס?

___________________________________________________________  
___________________________________________________________  

  הסיור ב"בית המעיין" מלמד על:  .8
  מערכת המים העתיקה של ירושלים  .א
 תרון תעלומת השימוש במעיין השילוחיפ  .ב

 המעיינות בעיר דוד  .ג

  ם במעיין השילוחשיטה חדשה שבה השתמשו הכנעני  .ד
על אילו אתרים תמליצו בפני המשפחות בהנחה שהן מעוניינות לצאת לכל הסיורים   .9

  יחדיו? נמקו תשובתכם.
___________________________________________________________  

___________________________________________________________  
___________________________________________________________  

  
  האם כל אחד יכול להשתתף במסלול אמת המים? נמקו תשובתכם ותנו דוגמה.  .10

__________________________________________________________  
__________________________________________________________  

__________________________________________________________  
  

  מרהיבה.  תצפיתבפסקה ראשונה מציע האתר מסלול טיול אשר מתחיל ב  .11
  בטקסט זה?תצפית מהו הפירוש המתאים למילה 

  ציפייה  .א
 צפייהעמדה נוחה ל  .ב

 תחזית  .ג
  ראייה מראש   ד.   

  הטקסט הוא עלון פרסומי. למי מיועד עלון זה?  .12
  למנהלי בתי ספר  .א
 רי שפות זרותלתיירים דוב  .ב

 למבקרים תושבי הארץ  .ג

 תשובות א' וג' נכונות  .ד
  

  ליד כל משפט כתבו עובדה או דעה:  .13
  __________ 16:00-8:00האתר פתוח בין השעות 

  ____________ 5הכניסה לנקבת השילוח מסוכנת לילדים מתחת לגיל 
  הסיור בסגווי הוא חוויה מיוחדת ומדהימה__________

  ____________השימוש בנרות אסור
  

  לפי איזו מילה נחפש במילון את משמעות המילה "ובשעריה"  .14
  בשעריה   א. 
  שערים   ב. 
  שער    ג. 
  ובשער   ד. 
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  בנק מילות עזר לכתיבת פסקה
      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  סיום  גוף  פתיח

  בכל העולם... גם אצלנו. •

לאחרונה אנו שומעים על  •
 ריבוי...

 בעיית ה... •

ת ה... הפכה להיות עתופ •
 שגרתית...

נושא ה... הפך מרכזי  •
 בחיינו.

בתקופה האחרונה אנו  •
  עסוקים בנושא...

  
  יגות משפט טיעוןמילים המצ

  חשוב / לא חשוב
  מעניין / לא מעניין

  יפה / לא יפה

- , יתרנוסף על כךראשית,  •
 כן-על

 כך גם, כמו כן •

 אנשים שונים... •

 כשמתייחסים ל... •

 רבים חושבים... •

 יש... ה... •

ההתייחסות ל... יכולה  •
 להיות בתחומים שונים,

 מהיבטים שונים.

 כאשר... •

 כש... •

  
בהסבר יש להשתמש בנושא 

סתמי: "אומרים..." 
  "חושבים...".

  

 ראינו אפוא •

 ראינו אם כן •

 אין ספק ש... •

 דנו ש...למ •

 נוכחנו לדעת ש... •

 לומר לסיום ש... אפשר •

 כל מה שנאמר מוכיח ש... •

התוצאות ל... ברורות  •
 לחלוטין, ולכן רצוי...

  
  

  הסבר
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  יחסית ל... בדומה ל... כמו... לעומת...

  כפי ש... בהשוואה ל...

 למשל... לדוגמה... כגון...              

מפתחות לקשר 
 בהבעה בכתב

  מאז...  בעוד ש... לאחר זאת...

ן... כש... תחילה... אחר כך... כאשר  לאחר מכ 

ראשית... שנית...  לבסוף... בינתיים... קודם לכן...  

  אמש... אתמול... בשעה...  היום... למחרת...

 בו בזמן.  .. עתה...   כעבור... בטרם.. לבסוף               

  ... למען... לשם... על מנת ש... במטרה ש...ש כדי

  עבור.... בשביל...ב

  אין ספק ש... דומה ש... ניתן לומר ש... 

 ברור לחלוטין כי...                                  

לפיכך... משום כך... מסתבר ש... הודות לכך... כתוצאה 

  מכך... מכל מקום... לכן... יוצא ש... עקב זאת... 

  על כן... אי לכך... בגלל זה...... 

 נמצא ש... מכאן ש... המסקנה העולה היא..

  כיוון ש..מעקב... מפני ש... מאחר ש... בשל... 

  יל ו... כי... יען...משום ש... היות ש... הוא

  בזכות... הודות ל... על אף ש... לרגל... בגלל...

  מחמת... מפאת...   בגין... כתוצאה מ..

 בעקבות..                              

  אולם... חרף... אבל...אך... לעומת זאת.. אלא..

  אמנם... עם זאת... כנגד... 

  בניגוד ל... שונה מקצה לקצה...

 שונה בתכלית השינוי..  שלא כמו..

  יתר על כן... דבר נוסף... גם.. גם כן...

נוסף על כך... אף... זאת ועוד... יתרה מכך... למשל... 

  ... כמו כן...  למעלה מזה...... כגוןהלדוגמ

 לא די ש... חוץ מ...

חוררו והצמידו בעזרת שרשרת או חוט  ,גזרו כל תווית לחוד ,ניילנו אותו  ,גזרו את הדף
  למחזיק המפתחות.

  שמרו על מחזיק המפתחות בעטיפת מחברת שפה שלכם.
 בהצלחה.מחזיק זה יעזור לכם בכתיבת טקסטים. 


