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  ַּתְלִמיִדים ָׁשלֹום ַרב,

  י ָׂשָפה.חֹוֶבֶרת זֹו ֶׁשִּביֵדיֶכם ִהיא חֹוֶבֶרת ְּבִּכיׁשּוֵר 

  ַמְטָרָתּה ְלָהֵקל ֲעֵליֶכם ְלִהְתמֹוֵדד ּוְלָהִבין ֶטְקְסט.

ַהַעּמּוִדים ַהְצבּוִעים ְּבַיֹרק ַהִנְמָצִאים ְּבסֹוף ַהחֹוֶבֶרת, נֹוֲעדּו ַלֲעֹזר 

  ָלֶכם ִלְכֹּתב ִסּפּוִרים ְמַעְנְיִנים.

ְּבָכל ְיִחיָדה  שימו    ַהחֹוֶבֶרת ְמחּוֶלֶקת ְלֶעֶׂשר ְיִחידֹות ִלימּוד. 

ִּתְפְגׁשּו ִסּכּוִמים ַהְּכתּוִבים ְּבתֹו ִמְסֶגֶרת ְירּוָקה. ְּכָדאי ָלֶכם 

ְלַהַעִּתיק ֶאת ַהִסּכּוִמים ְוִלְׁשמֹור אֹוָתם ִּבְקָלֵסר ְמיָֻחד ְלִּכׁשּוֵרי 

  ָׂשָפה. ִׁשְמרּו ַעל ַהְקָלֵסר  ַגם ְלָׁשָנה ַהָּבָאה.

ֶׁשִּתְראּו ִאּיּור ֶׁשל ִעָּפרֹון ָיֹרק    ִיְהֶיה ֲעֵליֶכם  ְּכמֹו ֵכן, ְּבָכל ַּפַעם

ְלָמֵלא ֶאת ַהְמִׂשימֹות ַהְדרּוׁשֹות, ַּבחֹוֶבֶרת ָעְצָמּה אֹו ְּבַמְחַּבְרְּתֶכם, 

ַעל ִּפי  ַההֹוָראֹות. ֵהַעְזרּו ַּבדּוְגָמאֹות ְּכֵדי ְלָהִבין ֵהיֵטב ֶאת 

ְּבַמְדֵגׁש אֹו ְּבִעָּפרֹון ֶאת ַהִמִלים ַהְמִׂשימֹות ְוַהְקִּפידּו ְלַסֵמן 

  ְוַהׁשּורֹות ְּבֵהְתֵאם ַלנֹוֵׂשא ַהִנְלָמד.

             

  ְלִמיָּדה ְנִעיָמה,            

  המחברות             
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  ְּכָלִלי ִׂשיחַ 

  

  ָּתה, ָחׁשּוב ֶׁשַּנְקִּפיד ַעל ְּכָלִלי ִׂשיַח (ִׂשיָחה).ְּכֶׁשָאנּו ְמַקְּיִמים ִּדּיּון ַּבּכִ 

  ַהְקִׁשיבּו ַלֶּיֶלד ֶׁשְּמַדֵּבר, ְוַאל ִּתְתָּפְרצּו ִלְדָבָריו.  א.

ִאם ֵאיְנֶכם ַמְסִּכיִמים ִעם ְּדָבָריו, ַחּכּו ֶׁשְּיַסֵּים ְלַדֵּבר, ַהְצִּביעּו,   ב.

ּו: "ֵאיֶנִּני ַמְסִּכים ִעם ְּדָבָריו ַקְּבלּו ֶאת ְרׁשּות ַהִּדּבּור, ְוִאְמר

  ֶׁשל..." אֹו "ַּדְעִּתי ׁשֹוָנה ִמּזֹו ֶׁשל..."

ִאם ַאֶּתם ַמְסִּכיִמים, ִאְמרּו: "ֲאִני ַמְסִּכים ִעם ְּדָבָריו ֶׁשל..."   ג.

  אֹו "ֲאִני ַמְסִּכים ִעם ִּדְבֵרי ֲחֵבִרי ..."

ֶּנֶאְמרּו. ִאם חֹוְזִרים ַעל ָמה ָחׁשּוב ֶׁשּלֹא ַּתְחְזרּו ַעל ְּדָבִרים ׁשֶ   ד.

ֶׁשְּכָבר ֶנֱאַמר, ִמיֶׁשהּו ָעלּול ְלֵהָעֵלב, ִמּׁשּום ֶׁשהּוא ַיְרִּגיׁש 

, ַהֲחָזָרה ַעל ְּדָבִרים  ֶׁשֵאיְנֶכם ַמְקִׁשיִבים לֹו. נֹוָסף ַעל ָּכ

  ְמַׁשֲעֶמֶמת ְמאֹוד ְולֹא ּתֹוֶרֶמת ָּדָבר ַלִּדּיּון.

ים ְלהֹוִסיף ַעל ְּדָבִרים ֶׁשֶּנֶאְמרּו, ִאְמרּו: "ֲאִני ִאם ַאֶּתם רֹוצִ   ה.

  ְמַבֵּקׁש ְלהֹוִסיף ַעל ִּדְבֵרי ֲחֵבִרי (ַעל ְּדָבָריו ֶׁשל...)." 

  

ְּכַדאי ֶׁשְּתַנְּסחּו ַּתָּקנֹון ְלִׂשיַח ִּכָּתִתי, ּובֹו ּתֹוִסיפּו ְּכָלֵלי ִׂשיַח ְּבָכל 

ְללֹא ָסֵפק, ַּתָּקנֹון ָּכֶזה ִיְתֹרם ַלֲאִויָרה  ַּפַעם ֶׁשִּתָּתְקלּו ִּבְבָעָיה.

  ֲחֵבִרית טֹוָבה ְּבִכַּתְתֶכם.
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  1ְיִחיָדה            

   ֵּבין ִׁשיר ְּלִסּפּור

  ֵלָאה גֹוְלְדֵּבְרג / ַּגם ַהָּׁשָנה

  ָּכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה מֹוִריק ַהֶּדֶׁשא

  ְועֹוָלה ַהַחָּמה ְויֹוֵרד ַהָּמָטר.

  ָנה ְוָׁשָנה ֲאָדָמה ִמְתַחֶּדֶׁשתָּכל ׁשָ 

  ַמְלִּבין ֶהָחָצב ּוַמְזִהיב ֶהָהָדר.

  ָּכל ָׁשָנה נֹוָלִדים ֲאָנִׁשים ָלֹרב

  ִלְדָמעֹות ְוִלְצחֹוק, ְלַאֲחָוה ּוְלִׂשְנָאה.

  ֵיׁש ִמיֶׁשהּו ָהרֹוֶצה ַרק טֹוב ַּגם ַהָּׁשָנה.

  

  / ֹנַעם ַהָּׁשָנה ַהֲחָדָׁשה ִהִּגיָעה

  י ִעם הֹוַרי ְלִטּיּול. ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים ִלְנֹסַע ְלִטּיּוִלים ַּבֶּטַבע.ָנַסְעִּת 

ַקְמנּו ַהְׁשֵּכם ַּבֹּבֶקר, ְּכֶׁשָהָיה ֲעַדִין ָקִריר ַּבחּוץ. ֵהַכּנּו ֶאת ֲארּוַחת 

 ַהֹּבֶקר ַהְּקבּוָעה, ְּכִריִכים ְוׁשֹוקֹו, ְוָנַסְענּו ַלָּׂשֶדה ָהָאהּוב ָעֵלינּו. ְּכָבר

ְּכֶׁשִהְתָקַרְבנּו ַלָּׂשֶדה, ָרִאינּו ֵמָרחֹוק ֶאת ַהֲחָצִבים ְּבֵראִׁשית 

ְּפִריָחָתם. ַרק ַהְּפָרִחים ַהַּתְחּתֹוִנים ַּבִּגְבעֹול ִנְפְּתחּו. ִטַּיְלנּו ֵּבין 

ַהֲחָצִבים, ָּפַרְׂשנּו ֶאת ַהְּׂשִמיָכה, ְוָיַׁשְבנּו ֶלֱאֹכל ֶאת ֲארּוַחת ַהֹּבֶקר. 

ִּתי ְלהֹוַרי, ֶׁשרֹוִאים ּוְמִריִחים ֶאת ַהָּׁשָנה ַהֲחָדָׁשה. "ֵאי ַאְּת ָאַמְר 

יֹוַדַעת?" ָׁשַאל ַאָּבא. ָעִניִתי: "ִאם רֹוִאים ֶאת ַהֲחָצִבים ּפֹוְרִחים, 

ּוְמִריִחים ֶאת ֵריַח ָהֲאָדָמה, ָּברּור ֶׁשַהְּסָתו ַמִּגיַע ְוִאּתֹו ַּגם ַהָּׁשָנה 

ִרים ִחְּיכּו ְּבַהְסָּכָמה. ָאַסְפנּו ֶאת ַהִּצּיּוד, ְוָחַזְרנּו ַהֲחָדָׁשה." ַההֹו

  ַהַּבְיָתה. ַהֹחם ֶׁשל ַהַּקִיץ עֹוד ָהָיה ֵמִעיק.
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ִקְראּו ֶאת ְׁשֵני ַהֶּטְקְסִטים. ַמְסְּפרּו אֹוָתם (ִּכְתבּו ִמְסָּפִרים   א. 

  ֵאלֹות.עֹוְקִבים ְלַיד ָּכל ׁשּוָרה), ְוַאַחר ָּכ ֲענּו ַעל ַהְּׁש 

  ַהֶּטְקְסִטים ֶזה ִמֶּזה? ׁשֹוִניםְּבָמה    

1 .  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

2 .  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

3 .  _________________________________________________  

  _________________________________________________  

  ַהֶּטְקְסִטים ֶזה ַלֶזה? ּדֹוִמיםְּבָמה   ב.

1________________________________________ .  

2________________________________________ .  

3______ .__________________________________  

  ". ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהֶּקַטע.ִׁשירָאנּו קֹוְרִאים "ַלֶּטְקְסט ָהִראׁשֹון   ג.

ְיֵדי ַהְּמׁשֹוֶרֶרת ___________. -ַהִּׁשיר "ַּגם ַהָּׁשָנה" ִנְכַּתב ַעל  

  ַּבִּׁשיר ֵיׁש ַּבִית ֶאָחד ְו ____ ׁשּורֹות ְקָצרֹות.

ִפיִעים ֲחרּוִזים ְּבסֹוף ַהּׁשּורֹות. ַהִּמָּלה "ַהָּמָטר" ַּבִּׁשיר מֹו   

ִמְתָחֶרֶזת ִעם ַהִּמָּלה _______. ַהְּמׁשֹוֶרֶרת ָּבֲחָרה ָלִׂשים ֶאת 

  ַהְּנֻקָּדה ְּבסֹוף ַהּׁשּורֹות __ __ __.

". ַהְׁשִלימּו ֶאת ִסּפּור ֲחָוָיהָאנּו קֹוְרִאים " ַלֶּטְקְסט ַהֵּׁשִני  ד. 

  ע.ַהֶּקטַ 

ַּבִּסּפּור "ַהָּׁשָנה ַהֲחָדָׁשה ִהִּגיָעה" ְמֻסָּפר ַעל _______    

ֶׁשּנֹוַסַעת ִעם _______ ְלִבּקּור ַּבָּׂשֶדה. ִהיא רֹוָאה 

______________ ּוְמִריָחה ______________. ִהיא 

ְמִביָנה ֶׁש__________________________________. 
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ּדֹות ִּבְמקֹומֹות ׁשֹוִנים ַּבּׁשּוָרה ַא ָּתִמיד ַּבִּסּפּור מֹוִפיעֹות ַהְּנֻק 

  ְּבסֹוף ָּכל _______. ַּבִּסּפּור _______ ִמְׁשָּפִטים.

ְׁשֵני ַהֶּטְקְסִטים עֹוְסִקים ַּבָּׁשָנה ַהֲחָדָׁשה. ַהְעִּתיקּו ִמּתֹו   ה.

ֹוא ַהְּסָתו ַהִּׁשיר ְוִמּתֹו ַהִּסּפּור ֶאת ַהִּמיִּלים ַהְּמַרְּמזֹות ַעל ּב

  ְוַעל ּבֹוָאּה ֶׁשל ָׁשָנה ֲחָדָׁשה.

  :ַּבִּׁשיר  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  :ַּבִּסּפּור  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  ַּבִּׁשיר ֻמְזָּכִרים ְׁשלֹוָׁשה ְצָבִעים. ַצְּינּו אֹוָתם.  ו.

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ַּבִּׁשיר ֻמְזָּכִרים ַאְרָּבָעה סּוֵגי ְרָגׁשֹות. ִרְׁשמּו אֹוָתם.  ז.

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  
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  ַהְעִּתיקּו אֹוָתם.ֵיׁש ַּבִּׁשיר ִּבּטּוִיים ֶׁשל ִּתְקָוה,   ח.

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

(ּדֹוָמה)  ַלִּמָּלה ַהִּנְרֶּדֶפתל ִמיָּלה ַּבּטּור ַהְּיָמִני ִמְתחּו ַקו ְמּכָ   ט.

  ַּבּטּור ַהְּׂשָמאִלי. 

  ֶּגֶׁשם      ַחָּמה            

  ַאְחדּות      ָמָטר          

  ֶׁשֶמׁש      ַאֲחָוה          

  

ַהִאם ְלַדְעְּתֶכם, ַמְתִאיָמה ַהּכֹוֶתֶרת "ַּגם ַהָּׁשָנה" ַלִּׁשיר ֶׁשל   י.

ג? ַנְּמקּו ֶאת ְּתׁשּוַבְתֶכם. ּכֹוֶתֶרת ַהִּׁשיר "ַּגם ֵלָאה ּגֹוְלְדֶּבְר 

   ִּכיַלִּׁשיר ֶׁשל ֵלָאה ּגֹוְלְדֶּבְרג,  לֹא ַמְתִאיָמה/ַמְתִאיָמהַהָּׁשָנה" 

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  
  ִסּכּום -ים ֵּבין ִׁשיר ְלֵבין ִסּפּור ַהֶהְבֵּדלִ 

  
ַּתְבִחיִנים 
  ְלַהְׁשָוָאה

  ִסּפּור  ִׁשיר

ְקָצִרים ְוׁשּורֹות   ָּבִּתים  ִמְבֶנה
  ְקָצרֹות ַוֲאֻרּכֹות.

  ׁשּורֹות ֲארּוּכֹות.

  ַהְרֵּבה  ְמַעט  ְּדֻמיֹות
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  חזרה - אֹוִתּיֹות, ְצִליִלים, ִמִּלים ּוִמְׁשָּפִטים

  .'ַעד ת 'א -אֹוִתּיֹות מֵ  22ה ָהִעְבִרית ַּבָּׂשפָ   א.

ֶאְפָׁשר ִלְכֹּתב ָּכל אֹות ִּבְׁשֵני ֳאָפִנים: ִּבְדפּוס ּוִבְכָתב. ַהְתִאימּו 

  ֵּבין ֵׁשם ָהאֹות ְלצּוָרָתה ִּבְכָתב ּוִבְדפּוס, ְוַהְׁשִלימּו ֶאת ַהַּטְבָלה.

  ִּבְכָתב  ִּבְדפּוס  ֵׁשם ָהאֹות
      ָאֶל"ף
      ֵּבי"ת

      יֶמ"לּגִ 
      ָדֶל"ת
      ֵה"א
      ָו"ו
      ַזִי"ן

      ֵחי"ת
      ֵטי"ת
      יֹו"ד

      ַּכ"ף, ַּכ"ף סֹוִפית
      ָלֶמד

      ֵמ"ם, ֵמ"ם סֹוִפית
      נּו"ן, נּו"ן סֹוִפית

      ָסֶמ"
      ַעִי"ן

      ֵּפ"א, ֵּפ"א סֹוִפית
      ָצִד"י, ָצִד"י סֹוִפית

      קֹו"ף
      ֵרי"ׁש
      ִׁשי"ן

      "וָּת 
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  ְקִריַאת אֹוִתּיֹות ַהִּמָּלה ִּבְׁשָמן ִנְקֵראת "ִאּיּות".  ב.

  ֵמם, ָתו, נּון סֹוִפית.  –"ָמַּתן  –ְלדּוְגָמה   

  ַנּסּו ְלַאֵּית ֶאת ִׁשְמֶכם ְוֶאת ַהֵׁשמֹות ֶׁשל ַהֲחֵבִרים ֶׁשָלֶכם.  . 1

  ִּפְתחּו ְסָפִרים, ּוַבֲחרּו ִמָּלה.  . 2

  ֵבִרים, ֶׁשִּיְרְׁשמּו ֶאת ַהִּמָּלה ֶׁשַאֶּתם ְּתַאְּיתּו.ַּבְּקׁשּו ֵמחֲ   . 3

  ַּבְּקׁשּו ֵמַהֲחֵבִרים לֹוַמר ֶאת ַהִּמָּלה ֶׁשָּכְתבּו.  . 4

  ַוְּדאּו ֶׁשּזֹו ַהִּמָּלה ֶׁשְּבַחְרֶּתם.  . 5

ַּבָּׂשָפה ָהִעְבִרית ֵיׁש ְּתנּועֹות ַהִּמְצָטְרפֹות ָלאֹוִתּיֹות ְויֹוְצרֹות   ג.

  .ִלים. ְלָכל זּוג ְּתנּועֹות ֵיׁש ְצִליל ֵזֶההְצִלי

  ַ      ַּפָּתח  ָ  א. ָקָמץ        

    ִ  ִחיִריק ָחֵסר  יִ  ב. ִחיִריק ָמֵלא

    ְ           ג. ְׁשָוא

  ◌ׁ     חֹוָלם ָחֵסר  ֹו  ד. חֹוָלם ָמֵלא

  ֶ      ֶסּגֹול  ֵ    ה. ֵציֶרה

  ֻ      ֻּקּבּוץ  ּו    ו. ׁשּורּוק 
  

ת ְּבאֹוָתן אֹוִתּיֹות ַאך ְּבִנּקּוד ׁשֹוֶנה. ְלִעִּתים ִמִּלים ִנְכָּתבֹו

  ַהֹּׁשִני ַּבִּנּקּוד קֹוֵבַע ֶאת ֵּפרּוׁש (ַמְׁשָמעּות) ַהִּמָּלה.

  ִקְראּו ֶאת ַהִּמִּלים ִּבְזִהירּות!!

  ּבּור      ּבֹור 

  ֶׁשֶבר      ָׁשַבר

  ָנס      ֵנס

  ָּפָנה      ִּפָּנה

  ֶׁשְּל      ֶׁשָּל
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ָּפט ֶאת ַהִּמָּלה ַהְּנכֹוָנה (ֵהַעְזרּו ַּבִמִלים ַהְתִאימּו ְלָכל ִמְׁש 

  ְמַהַעּמּוד ַהּקֹוֵדם).

  ַהְקִּפידּו ְלַהְעִּתיק ֶאת ַהִּמָּלה ְמנֶֻּקֶדת ָּכָראּוי!

  ְליֹוָאב ָׂשמּו ֶּגֶבס, ִּכי ָהָיה לֹו _____________ ַּבָּיד.  .1

  ַהַּדְחּפֹור ָחַפר _____________ ָעֹמק.  .2

  ה ָאנּו ַמְדִליִקים ֵנרֹות ְּכֵדי ִלְזֹּכר ֶאת ַה________.ַּבֲחנֻּכָ   .3

  ָהאֹוַפּנֹוַע _____________ ָיִמיָנה ַּבֹּצֶמת.  .4

  ָהַעְכָּבר _____________ ִמְּפֵני ֶהָחתּול.  .5

  ִאָּמא, ַהְּמִעיל _____________ ִנְרַטב ַּבֶּגֶׁשם.  .6

  , הּוא _____________.ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ֶיַדע אֹו ַהְׁשָּכָלה  .7

  ִקַּבְלִּתי ַמָּכה ָּברֹאׁש ֵמַה_____________ ֶׁשל ַהֻּׁשְלָחן.  .8

  הּוא _____________ ֶאת ַהַחּלֹון ְּבָטעּות.  .9

אּוִרי, ַאָּתה ָיכֹול ְלַהְראֹות ִלי ֶאת ַהַּכּדּור ֶהָחָדׁש   .10

?_________  

   ִנְכָּתבֹות ְּבצּוָרה ׁשֹוָנה.ְלִעִּתים ִמִּלים ִנְׁשָמעֹות ּדֹומֹות, ַא   ד.

  .ַהּׁשֹוִני ָּבִאּיּות (באותיות) קֹוֵבַע ֶאת ֵּפרּוׁש (ַמְׁשָמעּות) ַהִּמָּלה

  

ָצָמא;          –ַקר;      ַצָּמה  –ִאם;      ַּכר  –לֹא;      ִעם  –לֹו 

  ָעף; –ָּבה;   ַאף  –אֹור;   ָּבא  –ָמָצא;   עֹור -ַמָּצע-ַמָּצה

  

ִסיפּו ְּבַמְחְּברֹוֵתיֶכם עֹוד זּוגֹות ִמִּלים  ִמֶּׁשָלֶכם, ְוַחְּברּו הֹו

  ִמְׁשָּפִטים ַלִּמִּלים. 

  ֵהָעְזרּו ַּבֲחֵבִרים אֹו ְּבִמּלֹון ְּכֵדי ְלָהִבין ֶאת ֵּפרּוֵׁשי ַהִּמִּלים.
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  ה.ְלִעִּתים ִמִּלים ִנְכָּתבֹות ְּבצּוָרה ּדֹוָמה, ַא ֵּפרּוָׁשן ׁשֹונֶ   ה.

ִּפי ַהִּמְׁשָּפט ּבֹו ִהיא -ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה (ַמְׁשָמעּוָתּה) ִנְקָּבע ַעל

  ֶׁשל ַהִּמְׁשָּפט. ַהֶהְקֵׁשרמֹוִפיָעה. ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה ִנְקָּבע ַעל ִּפי 

   – ִּפָּנהַהִּמָּלה 

  א) ַאָּבא ִּפָּנה ֶאת ַהֵּכִלים ֵמַהֻּׁשְלָחן ַלֵּמִדיַח.

  ְלֵּגל ַעד ַהִּפָּנה ְוֶנֱעַצר.ב) ַהַּכּדּור ִהְתּגַ 

  – ִּכָּכרַהִּמָּלה 

  א) ָקִניִתי ִּכָּכר ֶלֶחם.

  ב) ַהְּמכֹוִנּיֹות נֹוְסעֹות ַּבִּכָּכר ְּבִלי ִלְפֹּגַע זֹו ָּבזֹו.

  – ַדָקהַהִמָלה 

  א) ְּבַדָקה ֵיׁש ִׁשִׁשים ְׁשִניֹות.

  ב) ַמַחט ַהְתִפיָרה ְמֹאד ַדָקה. 

  נֹוָספֹות ֶׁשֵּיׁש ָלֶהן ַּכָּמה ַמְׁשָמֻעּיֹות. ִלְפֵניֶכם ִמִּלים

ַחְּברּו ְלָכל ִמיָּלה ְׁשֵני ִמְׁשָּפִטים ָּבֶהם מֹוִפיעֹות ַהִּמִּלים 

  ַּבַּמְׁשָמֻעּיֹות ַהּׁשֹונֹות: ַצָמה, ָׁשַקל, ָרם, ֹעז, ָעִמית, ְׁשִנָיה.

  

ן, ּוְבסֹופֹו ְמֻסֶמֶנת ִמְׁשָּפט הּוא ְקבּוַצת ִמִּלים, ַהַּמִּביָעה ַרְעיֹו  ו. 

  ְנֻקָּדה.

ִּפְתחּו ֵסֶפר, ְוַהְעִּתיקּו ִמתֹוכֹו ֲחִמָּׁשה ִמְׁשָּפִטים. ַנּסּו ִלְבֹחר 

ִמְׁשָּפִטים ְקָצִרים ַוֲאֻרִּכים (ִמְׁשָּפִטים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ַּכּמּות ִמִּלים 

  ׁשֹוָנה).

_______________________________________  

_______________________________________  

_______________________________________  
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ַּבִּמְׁשָּפט ְמַדְּבִרים ַעל ַמֶּׁשהּו אֹו ַעל ִמיֶׁשהּו, ּוְמַסְּפִרים ָעָליו   ז.

  אֹו ָעֶליָה ַמֶּׁשהּוּ.

  ִלְפֵניֶכם ְרִׁשיָמה. ַהִּקיפּו ַרק ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים.

  בֹוָדה ְמֻאָחר.ַאָּבא ָחַזר ֵמָהעֲ   א. 

  ַחג ּפּוִרים  ב. 

  ַסָּבא ְוָסְבָתא ָּבאּו ְלַבֵּקר.  ג.

  ָרִאיִתי ָּתְכִנית ְמַעְנֶיֶנת ַּבֵּטֵלִויְזָיה.  ד.

  ַהִּצֳּפִרים ָעפּו ַּבָּׁשַמִים.  ה.

  ַמְחֵׁשב  ו.

  ֲאַבִּטיַח, ֵמלֹון, ֲעָנִבים  ז.

  ט.ִסיָמֵני ַהִּפּסּוק עֹוְזִרים ְלָהִבין ֶאת הִמְׁשּפָ   ח.

  ָמה מֹוִפיַע ְּבסֹוף ָּכל ִמְׁשָּפט? ___________ –ִׂשימּו 

  

  ְּבִמְׁשְּפֵטי ְׁשֵאָלה מֹוִפיַע ִסיָמן ַאֵחר, ִסיַמן ְׁשֵאָלה "?"

ִסיַמן אֹו  ְנֻקָּדהְּתנּו ְלָּכל ִמְׁשָּפט ֶאת ַהִּסיָמן ַהַּמְתִאים: 

  .ְׁשֵאָלה

  ה ּגּוִרים ֲחמּוִדיםַהַּכְלָּבה ֶׁשָּלנּו ִהְמִליָטה ֲחִמּׁשָ   .1

  ַמּדּוַע ַאָּתה ּבֹוֶכה  .2

  ַהָּנִסי ָנַׁשק ַלְּנִסיָכה, ְוִהיא ִהְתעֹוְרָרה  .3

  ָנַפְלִּתי, ְוִקַּבְלִּתי ַמָּכה ַּבֶּבֶר  .4

  ֵהיָכן ַאָּתה ָּגר  .5

  ִמי רֹוֶצה ָלבֹוא ִאִּתי ְלִמְגַרׁש ַהִּמְׂשָחִקים  .6

  ָהִראׁשֹוןַהּיֹוֶרה הּוא ַהֶּגֶׁשם   .7

  ְּבֵליל ַׁשָּבת ִאָּמא ַמְדִליָקה ֵנרֹות ּוְמָבֶרֶכת  .8
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  ָמַתי ָהַלְכָּת ִליֹׁשן  .9

  'ָאנּו לֹוְמִדים ְּבִכָּתה ב  .10

  

ַּבֲחרּו ִסּפּור ִּכְרצֹוְנֶכם. ַהְעִּתיקּו ִמן ַהִּסּפּור ֶאת ֲחֵמֶׁשת   א.

ַהְעָּתָקה ְמֻדֶּיֶקת, ל ַהִּמְׁשָּפִטים ָהִראׁשֹוִנים. ַהְקִּפידּו ְמאֹוד עַ 

. ִּבְדקּו ַעל ְרָוִחים ֵּבין ַהִּמִּלים ְוַעל ַהִּסיָמן ְּבסֹוף ַהִּמְׁשָּפט

ְּבַמְחַּבְרְּתֶכם, ִאם ִהְקַּפְדֶּתם ְלַסֵּמן ְנֻקָּדה אֹו ִסיַמן ְׁשֵאָלה 

ְּבסֹוף ָּכל ִמְׁשָּפט ֶׁשֶהְעַּתְקֶּתם. ְּתנּו ְלָעִמית (ָחֵבר) ִלְקרֹא ֶאת 

  בֹוַדְתֶכם!עֲ 

  

  ַהִאם ְּפַגְׁשֶּתם עֹוד ִסיָמן ְּבסֹוף ִמְׁשָּפט?   ב)

הּוא מֹוִפיַע ְּבִמְׁשָּפִטים ֶׁשּנֹוְתִנים . ִסיַמן ְקִריָאהִאם ֵּכן, ֶזהּו 

        ּ.הֹוָראֹות אֹו ְּכֶׁשרֹוִצים ְלַהְדִּגיׁש ַמֶּׁשהו

  ְזכּות ְקִדיָמה ְלהֹוְלֵכי ָהֶרֶגל! –ֻּדְגָמאֹות 

  ַאל ִּתְדֹר ַעל ַהֶּדֶׁשא!                 

          ?   ָׁשלֹום! ָמה ְּׁשלֹוְמ

  

ַחְּפׂשּו ַּבִּסּפּור ֶׁשְּבַחְרֶּתם ְּבְסִעיף א' ְׁשלֹוָׁשה ִמְׁשָּפִטים   ג) 

  ַהִּמְסַּתְּיִמים ְּבִסיַמן ְקִריָאה, ְוַהְעִּתיקּו אֹוָתם.

  ______________________________________  

  ______________________________________  

  ______________________________________  
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  ְׁשִאיַלת ְׁשֵאלֹות

ִמְׁשַּפט ְׁשֵאָלה ֻמְרָּכב ִמִּמַּלת ְׁשֵאָלה, ֵמֻעְבָדה (ֶהֵּגד, ֵמיָדע) 

  ּוִמִסיַמן ְׁשֵאָלה.

  ַמּדּוַע ַאָּתה ּבֹוֶכה?

  ִסיַמן ְׁשֵאָלה – ?  ֻעְבָּדה – ּבֹוֶכה ַאָּתה  ִמַּלת ְׁשֵאָלה  – ַמּדּועַ 

  ְלָאן ַאְּת ְמַמֶהֶרת?

  ִסיָמן ְׁשֵאָלה – ?  ֻעְבָּדה – ַאְּת ְמַמֶהֶרת  ִמַּלת ְׁשֵאָלה  – ְלָאן

  

  .ְלִמּלֹות ְׁשֵאָלה ֵיׁש ַּתְפִקיִדים ׁשֹוִנים

 מה היא שואלת מילת השאלה
 קֹוםמָ ׁשֹוֶאֶלת ַעל  ֵאיֹפה? ְלָאן? ֵהיָכן? ֵמַאִין?

  ֵׁשם אֹו ַהְגָּדָרהׁשֹוֶאֶלת ַעל   ִמי? ֵאיֶזה? ָמה? ֵאילּו?

  ְזַמןׁשֹוֶאֶלת ַעל   ָמַתי? ֵאיָמַתי?

  ַּכּמּותׁשֹוֶאֶלת ַעל   ַּכָּמה?

  ִסָּבהׁשֹוֶאֶלת ַעל   ַמּדּוַע? ָלָּמה?

  ַמָּטָרהׁשֹוֶאֶלת ַעל   ְלֵׁשם ָמה? ִּבְׁשִביל ָמה?

? ֵּכיַצד?   ֹאֶפןַעל ׁשֹוֶאֶלת   ֵאי

  ִאּׁשּור (ֵּכן אֹו לֹא)ׁשֹוֶאֶלת ַעל   ַהִאם?

            

ִלְפֵניֶכם ִמְׁשָּפִטים. ִקְראּו אֹוָתם, ַהְדִגיׁשּו ְּבַמְדֵגׁש ֶאת   . 1

  ַהְּׁשֵאלֹות ְוִכְתבּו ִמַיִמין ָמה ַהְׁשֵאָלה ׁשֹוֶאֶלת, ֵהֲעְזרּו ַּבָטְבָלה. 

  ָּכל יֹום ַּבָּצֳהַרִים? אֹוֶכֶלת ַּפְסָטה ִמי___ שםֻדְגָמה: _

  ______ ֵהיָכן ִּתְראּו ֶאת ַהַהָּצָגה ָמָחר?      

  ______ ָמה ַׁשַחר אֹוֶכֶלת ָּכל יֹום ַּבָּצֳהַרִים?      
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  ______ ָמַתי ַאֶּתם הֹוְלִכים ִלְראֹות ַהָּצָגה ַּבֵּתַאְטרֹון      

  ָהִעירֹוִני?                    

  ַׁשַחר אֹוֶכֶלת ַּפְסָטה? ______ ָמַתי      

ְּתׁשּובֹות. ַהְתִאימּו ְלָכל ְּתׁשּוָבה ֶאת  7 -ְׁשֵאלֹות ו 7ִלְפֵניֶכם   .2

  ַהְּׁשֵאָלה ַהַּמְתִאיָמה ָלּה. (ַסְּמנּו ֶאת ָהאֹות ַהַּמְתִאיָמה.)

  ַהְּׁשֵאלֹות   

  א. ָמַתי ָקִניָת ֶאת ַהַּנֲעַלִים?   

  ב. ְלָאן ִּתְּסעּו ַּבַּקִיץ?   

  ג. ַּכָּמה ֶּכֶסף ִקַּבְלָּת ְּדֵמי ֲחנָֻּכה?   

  ד. ַמּדּוַע ַאָּתה לֹא ְמַחֶּכה ָלנּו?   

   ?   ה. ֵאי ַּתְחְּגגּו ֶאת יֹום ֻהַּלְדְּת

  ו. ִמי ִהְתַקֵּׁשר ַּבֵּטֵלפֹון?   

  ז. ָמה ַמְטַרת ַהִּׁשעּוִרים?   

  ַהְּתׁשּובֹות   

  , ִּכי ָהאֹוטֹוּבּוס ֶׁשִּלי ִהִּגיַע._ ֵאיֶנִּני ָיכֹול ְלַחּכֹות ָלֶכםד_   

  ___ ַּבַּקִיץ ָאנּו נֹוְסִעים ְלֵאיַלת.   

  מֹות.'___ ָאנּו ַנְחֹּגג ֶאת יֹום ֻהַּלְדִּתי ִּבְמִסַּבת ִּפיגָ    

  ___ ֲחֵבָרה ֶׁשל ִאִּמי ִהְתַקְּׁשָרה.   

  ___ ַמְטַרת ַהִּׁשעּוִרים ְלַתְרֵּגל ֶאת לּוַח ַהֵּכֶפל.   

  ְּדֵמי ֲחנּוָּכה.₪  50ַּבְלִּתי ___ ִק    

  ___ ָקִניִתי ֶאת ַהַּנֲעַלִים ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשָעַבר.   
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ַאְרַּבע ְׁשֵאלֹות ֶׁשֶאְפָׁשר ַלֲענֹות ֲעֵליֶהן ַחְּברּו ֶאת ַהֶּקַטע.  ִקְראּו  .3

  ֶאת ְמקֹום ַהְּתׁשּובֹות ַּבֶּקַטע.  ַהְדִגיׁשּו ְּבֶצַבעְלִפי ַהֶּקַטע, 

ֲאִני ִנְפָּגׁש ִעם ֲחֵבִרי יֹוָאב ַּבִּכָּכר, ּוִמָּׁשם  7:30ֶקר ְּבָׁשָעה ָּכל ּבֹ   

ְׁשֵנינּו הֹוְלִכים ְלֵבית ַהֵּסֶפר. ִלְפָעִמים ֲאִני ַמְקִּדים ּוְמַחֶּכה 

ְליֹוָאב, ְוִלְפָעִמים הּוא ַמְקִּדים ּוְמַחֶּכה ִלי. יֹום ֶאָחד לֹא ִהִּגיַע 

, ְוהּוא ֲעַדִין לֹא ִהִּגיַע. 'אּוַלי ָקָרה לֹו 7:45יֹוָאב, ִחִּכיִתי ַעד 

ַמֶּׁשהּו," ָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי. ִהְתַלַּבְטִּתי ִאם ְלַהְתִחיל ָלֶלֶכת אֹו 

ְלַחּכֹות ְּבָכל זֹאת. ֲאָבל ִאם ֲאַחֶּכה, אּוַלי ֲאַאֵחר ְלֵבית ַהֵּסֶפר. 

ץ ְלֶעְבִרי. "ּתֹוָדה ְּבעֹוִדי חֹוֵׁשב ָמה ַלֲעׂשֹות, ָרִאיִתי ֶאת יֹוָאב ָר 

ֶׁשִחִּכיָת ִלי," ָאַמר יֹוָאב, ּוְׁשֵנינּו ִהְמַׁשְכנּו ְּבִריָצה ְמִהיָרה ְלֵבית 

  ַהֵּסֶפר.

  1_______________________________________ .  

  2_______________________________________ .  

  3_______________________________________ .  

  4___ .____________________________________  

  שימו    ְלִעִּתים ֶאְפָּשר ְלַחֵּבר ִמְסַּפר ְׁשֵאלֹות ְלאֹותֹו ַהִּמְׁשָּפט.

  ְלֻדְגָמה

ֶאְתמֹול ַּבֹּבֶקר ָנַסְעִּתי ִעם ֲאחֹוִתי ַהְּגדֹוָלה ְלֶמְרַּכז ָהִעיר ִלְקנֹות 

  ְּבָגִדים ַלַחג.

  ל:ַהְּׁשֵאלֹות ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְׁשאֹ 

1?   . ָמַתי ָנַסְעָּת ִעם ֲאחֹוְת

  . ִעם ִמי ָנַסְעָּת ֶאְתמֹול ַּבֹבֶקר?2

3?   . ְלֵׁשם ָמה ָנַסְעָּת ִעם ֲאחֹוְת

4?   . ְלָאן ָנַסְעָּת ִעם ֲאחֹוְת
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ִלְפֵניֶכם ִמְׁשָּפִטים. ִּכְתבּו ָלֶהם ְׁשֵאלֹות. ִהְתַיֲחסּו ַלִמִלים 

  ַהֻמְדָגׁשֹות.

  

  .2 'ִכָּתה בל ֲחֵברֹות טֹובֹות ַהּלֹוְמדֹות ּבְ ָּתָמר ְוָיעֵ   . 1

  ______________________________________  

  ______________________________________  

  

לֹא הֹוִדיַע לֹו ֶׁשּלֹא ַיִּגיַע ַלְּפִגיָׁשה  ִּכיַּגְיא ָּכַעס ַעל ּתֹוֶמר ֲחֵברֹו   .2

  ֶׁשָקְבעּו.

  ______________________________________  

  ______________________________________  

  

  ְוָאְכלּו יַחד ִּפיָצה. ַּבֶקְניֹוןֶאֶרז ְויֹוָתם ִנְפְגׁשּו   .3

  ______________________________________  

  ______________________________________  

  

  ָנַסְענּו ְלֵאיַלת. ְּבֻחְפַׁשת ַהָקִיץ  .4

  ______________________________________  

  ______________________________________  
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  ?ֵּכיַצד ִנְכֹּתב ְּתׁשּוָבה ַּתִּקיָנה

ַהְּתׁשּוָבה עֹוֶנה ַעל ַהְּׁשֵאָלה. ַּתֲהִלי ְּכִתיָבה ֶׁשל ְּתׁשּוָבה ַתִּקיָנה 

  מּוְרָּכב ִמְּׁשלֹוָׁשה ְׁשַלִּבים:

  ְּׁשֵאָלה ְּבִמְׁשָּפט ַהְּׁשֵאָלה.) ִזיהּוי ִמיַּלת הַ 1

  ) ִאיּתּור ַהִּמְׁשָּפט ַהַּמְתִאים ַּבֶטְקְסט.2

  )  ִאְרּגּון ַהְּתׁשּוָבה ְּבִמְׁשָּפט ַּתִּקין.3

  ִסיּפּור ֲחָווָיה

ַּבֻחְפָׁשה ָהַלְכִּתי ִעם ֲחֵבִרי ַלַקְניֹון. ִנְפַּגְׁשנּו ַּבְּכִניָסה ָהָראִׁשית ְּבָׁשָעה 

ַחד ָרִאינּו ֶסֶרט ָחָדׁש. ַּבֶסֶרט ְמסּוָּפר ַעל ְׁשֵני ַחְייָזִרים . יַ 11:00

ְיִדידּוִתִיים ֶׁשִּניּסּו ְלַהִּציל ֶאת ַּכּדּור ָהָאֶרץ. ֶנֱהִנינּו ְמאֹוד ֵמַהֶּסֶרט, 

הּוא ָהָיה מֹוֵתַח ּוְמַׁשֲעֵׁשַע. ַאֲחֵרי ַהֶּסֶרט ָהִיינּו ְמאֹוד ְרֵעִבים. ָּכל 

ֶאת ְמַנת ַהְיָלִדים ָהֲאהּוָבה ָעָליו ְוַגם ִהְסַּפְקנּו ְלַׂשֵחק  ֶאָחד ִהְזִמין

ָּבאּו ַההֹוִרים ֶלֱאסֹוף  16:00ְּבִמְּתַקֵני ַהַּכּדּור ַהּׁשֹוִנים. ְּבָׁשָעה 

  אֹוָתנּו ַהַּבְיָתה. ָקַבְענּו ְלִהיָּפֵגׁש ׁשּוב ְּבַמֲהָל ַהחֹוְפָׁשה.

  

  ַּתִקיָנה.ּדּוְגָמה ְלְכִתיַבת ְּתׁשּוָבה 

  ֵהיָכן ִנְפְּגׁשּו ַהֲחֵבִרים? –ַהְּׁשֵאָלה 

 ַהּדּוְגָמה ַהַּתֲהִלי
  ) ִזהּוי ְוֵהַבְנָּת ִמיַּלת1

 ַהְּׁשֵאָלה ְּבִמְׁשָּפט ַהְּׁשֵאָלה    
ִמיַּלת ְׁשֵאָלה ַהּׁשֹוֶאֶלת ַעל  –ֵהיָכן 
 ָמקֹום

  ) ִאיּתּור ַּבִּמְׁשָּפט ַהַּמְתִאים2
  טַּבֶטְקְס     

"ַּבחּוְפָׁשה ָהַלְכִּתי ִעם ֲחֵבִרי ַלַקְניֹון 
ְּבָׁשָעה  ַּבְּכִניָסה ָהָראִׁשיתִנְפַּגְׁשנּו 

00.11".  
  ְּבִמְׁשָּפט) ִאְרּגּון ַהְּתׁשּוָבה 3

  ַּתִּקין    
  ַהֲחֵבִרים ִנְפְּגׁשּו ַּבְּכִניָסה ָהָראִׁשית.
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  ִׂשימּו

  

  .לֹא ַּתִּקיָנהָבה ַּתְלִמיִדים ַרִּבים עֹוִנים ְּתׁשּו

  ֵהיָכן ִנְפְּגׁשּו ַהֲחֵבִרים?מֹוִפיָעה ַהְׁשֵאָלה  15ֻּדְגָמה: ְּבַעּמּוד 

  .ְּתׁשּוָבה ַּתִּקיָנה: ַהֲחֵבִרים ִנְפְּגׁשּו ַּבְּכִניָסה ַהָראִׁשית

  : ַּבְּכִניָסה ַהָראִׁשית.ַּתִּקיָנה לֹא ְּתׁשּוָבה

  ְׁשָּפט, ֶאָּלא ִמָּלה."ַּבְּכִניָסה ַהָראִׁשית" ֵאיֶנּנּו ִמ 

  

  

  

  ֵּפרֹות ָקִיץ / ֹנַעם

ָּכ ֶאת - ַּבַּקִיץ ֵיׁש ֶׁשַפע ֶׁשל ֵּפרֹות ְטִעיִמים. ֲאִני אֹוֶהֶבת ָּכל  

ֵּפרֹות ַהַּקִיץ, ֶׁשָהַאֲהָבה ָּתִמיד ִמְסַּתֶּיֶמת ִּבְכֵאב ֶּבֶטן. ְּבִעָּקר 

ֹו ְוֻדְבְּדָבִנים, אּוָלם ַאף ֲאִני אֹוֶהֶבת ִמְׁשְמִׁשים, ֲאַפְרְסִקים, ַמְנּג

  ַּפַעם לֹא ֲאַוֵּתר ַעל ֶּפַלח ַקר ֶׁשל ֲאַבִּטיַח אֹו ֶׁשל ֵמלֹון.

ְּבַׁשָּבת ַאַחת ִּבַּקְרנּו ֵאֶצל ַסָּבא ְוָסְבָתא. ַעל ַהֻּׁשְלָחן ַהָּגדֹול    

י ָהְיָתה ְקָעָרה ֲעָנִקית ֶׁשל ֵּפרֹות. ַהֵּפרֹות ַמָּמׁש "ִהְזִמינּו" אֹוִת 

ָלבֹוא ְוִלְטֹעם. ָטַעְמִּתי ִמָּכל ְּפִרי ּוְפִרי, ַא ֵּכיָון ֶׁשּלֹא ִהְצַלְחִּתי 

ִלְבֹחר ִמי ַהְּפִרי ָהָאהּוב ָעַלי ְּביֹוֵתר, ֶהְחַלְטִּתי ִלְטֹעם ׁשּוב ֶאת 

  ֻּכָּלם.

ַאֲחֵרי ֲארּוַחת ַהָּצֳהַרִים ִקַּנְחנּו ַּבֲאַבִּטיַח ַקר ּוָמתֹוק. ְּכָבר    

ֶּדֶר ַהַּבְיָתה ֵהֵחָּלה ִּבְטִני ְלִהְתַּכֵּוץ ְוִלְכֹאב ְמאֹוד. ָׂשַמְחִּתי ּבַ 

ְמאֹוד ֶׁשִהַּגְענּו ַהַּבְיָתה. ָהַלְכִּתי ַלֶחֶדר ֶׁשִּלי, ְוַנְחִּתי ַּבִּמָּטה ַעד 

  ַהֹּבֶקר.

  ְּתׁשּובֹות ַּתִּקינֹות ֵהן ַרק ִמְׁשָּפִטים

  ֵהן לֹא ַמְתִחילֹות ִעם ִמַלת ִקׁשּור.
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, ִהְתעֹוַרְרִּתי ַרֲעָנָנה ּוְבִריָאה. ָהַלְכִּתי ַלְּמָקֵרר ְלהֹוִציא ָחָלב   

ּוְכֶׁשָּפַתְחִּתי ֶאת ֶּדֶלת ַהְּמָקֵרר, ׁשּוב "ָקְרצּו" ֵאַלי ַהֵּפרֹות. 

  ָקַרְצִּתי ֲאֵליֶהם ֲחָזָרה, ְוָאַמְרִּתי ְּבִלִּבי "לֹא ַעְכָשו!"

  

  ֲענּו ַעל ַהְּׁשֵאלֹות ְּבֶעְזַרת ַהְּׁשַלִּבים ִלְכִתיַבת ְּתׁשּוָבה ַּתִּקיָנה.

  ַּיְלָּדה יֹוֵתר?ֵאילּו ֵּפרֹות אֹוֶהֶבת הַ   א.

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  ַמּדּוַע ֶהְחִליָטה ַהַּיְלָּדה ִלְטֹעם ׁשּוב ֶאת ָּכל ַהֵּפרֹות?  ב.

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  ָמַתי ִהְצִליָחה ַהַּיְלָּדה ְלִהְתַאֵּפק ְולֹא ֶלֱאֹכל ֵּפרֹות?  ג.

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  

  ֶאְפָׁשר ַלֲחסֹוך ַּבַּמִים /  ֹנַעם                          .2

יֹוָאב אֹוֵהב ְמאֹוד ְלַגֵּדל ְּפָרִחים ַּבִּגָּנה. ָּכל ָׁשָנה ַאָּבא ְויֹוָאב   

קֹוִנים ְׁשִתיִלים ֲחָדִׁשים ּוְמַטְּפִלים ָּבֶהם ִּבְמִסירּות. ֵהם 

ֶאת ָהֲאָדָמה, ׁשֹוְתִלים ֶאת ַהְּׁשִתיִלים ּוַמְׁשִקים אֹוָתם עֹוְדִרים 

ָּכל ֶעֶרב. ַהָּׁשָנה ֵהם ֶהְחִליטּו ֶׁשָּצִרי ַלֲחֹס ְּבַמִים. ֵהם ָּבֲחרּו 

ְׁשִתיִלים ֶׁשְּזקּוִקים ִלְמַעט ַמִים. ֵהם ַמְׁשִקים ֶאת ַהְּׁשִתיִלים 



  

  

18

ה ַהִּגָּנה ּפֹוַרַחת. ַאָּבא ְויֹוָאב ַרק ַּפֲעַמִים ְּבָׁשבּוַע. ַּגם ַהָּׁשנָ 

ְׂשֵמִחים ְמאֹוד ֵּכיָון ֶׁשִהְצִליחּו ְלַהְמִׁשי ַלֲעֹבד ַּבִּגָּנה ּוְלַגֵּדל ַיַחד 

  ְּפָרִחים, ְוַגם ַלֲחֹס ְּבַמִים.

  

  ֲענּו ַעל ַהְּׁשֵאלֹות ְּבֶעְזַרת ַהְּׁשַלִּבים ִלְכִתיַבת ְּתׁשּוָבה ַּתִקיָנה.

  ּו (ִרְׁשמּו) ָׁשלֹוׁש ְּפֻעּלֹות ֶׁשעֹוִׂשים ַאָּבא ְויֹוָאב ַּבִּגָּנה.ַצְּינ  א.

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  ַע?ְּבֵאילּו ְצָמִחים ֵהם ָּבֲחרּו ַהָּׁשָנה? ּוַמּדּו  ב.

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  ַעל ָמה ַאָּבא ְויֹוָאב ְׂשֵמִחים ַהָּׁשָנה?  ג.

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  _________________________________________  

ַמּדּוַע, ְלַדְעְּתֶכם, ֶהְחִליטּו ַאָּבא ְויֹוָאב ַלֲחֹס ְּבַמִים? (ֲענּו   ד.

  ִמּתֹו ֶיַדע ִאיִׁשי)

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  _________________________________________  
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  ָזָכר ּוְנֵקָבה, ָיִחיד ְוַרִּבים

  ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהַּטְבָלה ַּבִמִלים ַהֲחֵסרֹות.  . 1

  ְנֵקָבה (ַּבת)  ָזָכר (ֵּבן)
    ֶיֶלד
  ֲחֵבָרה  

    ָקַצר
  ְיָׁשָרה  

    ָמתֹוק
    ָנַפל

    ּבֹוֵעט
  זֹוֶהֶרת  
  ָצֲחָקה  
    ָרֵעב
    לֹוֵמד

    דדֹו
    ַאח

  

  שימו

ְלִּמָּלה ְּבצּוַרת ְנֵקָבה ֵיׁש ִּסֹּיֶמת ֶׁשל ַהאֹות ה' או ֶׁשל ַהאֹות   

  ת'.

  ַהִּקיפּו ְּבַמְעָּגל ֶאת ִסּיֹוֶמת ַהִּמיִּלים ְּבּטּור ַהְּנֵקָבה.  

  

  ְּכְתבּו ֶעֶׂשר ִמִלים נֹוָספֹות ִּבְלׁשֹון ְנֵקָבה

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  
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ַּגם ְלַּבֲעִלי ַחִיים ֵיׁש ָזָכר ּוְנֵקָבה . ְלִעיִּתים ֵאין ִּדְמיֹון ֵּבין   .2

  מֹות ֶׁשל ַהָּזָכר ְוַהְּנֵקָבה ּוְלִעיִּתים ֵיׁש. ַהּׁשֵ 

  ַנּסּו ְלַהְתִאים ְלָכל ָזָכר ֶאת ִנְקַבתֹו. ֵהָעְזרּו ְּבַמְחָסן ַהִּמיִּלים.  

  ְנֵקָבה  ָזָכר

    ַאְרֵיה

    סּוס

    ַּתִיׁש

    ָּגָמל

    ִּפיל

    ֶּכֶבׂש

    ֲחמֹור

    ְצִבי

  יָלה, ִּכְבָׂשה, ָאתֹון, ְצִבָּיה.ְלִביָאה, ֵעז,  ְנָאָקה, סּוָסה, פִ 

  

ְּבִעְבִרית ַּגם ַלֲחָפִצים (ֲעָצִמים) ֵיׁש "ִמין". ְּכֵדי ִלְבּדק ִאם   .3

ַהִּמָּלה ִהיא ְּבצּוַרת ָזָכר אֹו ְּבצּוַרת ְנֵקָבה, מֹוִסיִפים ַלֵחֶפץ 

  ִמָּלה ַהְּמָתֶאֶרת אֹותֹו.

ץ ְּבֶעְזַרת ַהִּמָּלה ַהְמָתֶאֶרת ַהִּקיפּו ְּבַמְעָּגל ֶאת ִמינֹו ֶׁשל ַהֵחפֶ 

  אֹותֹו. 

  ְנֵקָבה   אֹו    ָזָכר  ְּגדֹוָלה   ֻקְפָסהא.      

  ְנֵקָבה  אֹו   ָזָכר     ְמַעְנֵין  ֶסֶרטב.      

  ְנֵקָבה   אֹו  ָזָכר     ֲחָדָׁשה  ִׂשְמָלהג.      

  ְנֵקָבה  אֹו    ָזָכר    ָחָדׁש ֶּבֶגדד.      

  ְנֵקָבה   אֹו  ר ָזכָ     ָנבּול ֶּפַרחה.      

  ָזָכר אֹו ְנֵקָבה    ָאֹר  ֻׁשְלָחןו.      
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  ַהַּטְבָלה ַוֲענּו ַעל ַהְּׁשֵאָלה. ֶאת ַהְׁשִלימּו  . 4

 )ְזָכִרים(  ַרִּבים )ָזָכר(   ָיִחיד

  ְמִעיל

  ּכֹוָבע

  ִצְלצּול

  ֶּכֶלב

  ַסִּכין

  __________________ ? ָהַרִּבים ְּבטּור ַהִמִּלים ְלָכל ְמֻׁשָּתף ָמה

  

  ַהַּטְבָלה ַוֲענּו ַעל ַהְּׁשֵאָלה. ֶאת ִהְׁשִלימּו

 )ְנֵקבֹות(  ַרּבֹות )ְנֵקָבה( ְיִחיָדה

  ַיְלָּדה

  ּכֹוס

  ַצַּלַחת

  ַמְחֶּבֶרת

    ַצָמה

  ? _________________ ָהַרּבֹות ְּבטּור ַהִמִּלים ְלָכל ְמֻּׁשָּתף ָמה

  שימו

  ִּפי ַהִּסּיֹוֶמת "ים".-ָאנּו ְמַזִהים ַעל ָזַכר ַרִּביםת ִמיִּלים ְּבצּוַר 

  ִּפי ַהִּסּיֹוֶמת "ות".-ָאנּו ְמַזִהים ַעל ְנֵקָבה ַרּבֹות                     
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  ִמּלּוי הֹוָראֹות

ִּפְתחּו ֶאת ַהַּמְחֶּבֶרת, ּוַמְּלאּו ֶאת ֹּכל ַההֹוָראֹות. ַהִּציעּו ַהָּצעֹות 

  נֹוָספֹות.

  ַצְּינּו.ִׂשימּו    ְלִמַּלת ַההֹוָרָאה .  1

  ַצְּינּו ֶאת ַהַּתֲאִרי ַּבּׁשּוָרה ָהֶעְליֹוָנה.  א. 

ַצְּינּו ֵׁשמֹות ֶׁשל ֲחִמָּׁשה ֲחֵבִרים ֵמַהִּכָּתה. ַסְּדרּו ֶאת ַהֵּׁשמֹות   ב.

  א"ב. -ְלִפי ֵסֶדר הָ 

  מֹאְלֶכם.ַצְּינּו ִמי יֹוֵׁשב ִמָּיִמין ָלֶכם ּוִמי יֹוֵׁשב ִמְׂש   ג.

  ַצְּינּו ֵאילּו ִמְקצֹועֹות ַאֶּתם לֹוְמִדים ַהּיֹום.  ד.

  ַצְּינּו ַמהּו ַהִּמְקצֹוַע ָהָאהּוב ֲעֵליֶכם ְּביֹוֵתר.  ה.

  ַצְּינּו ֶאת ַהְּכֹתֶבת ֶׁשָּלֶכם.  ו.

  ַצְּינּו ָמַתי ַאֶּתם ְמַסְּיִמים ֶאת ַהִּלּמּוִדים ַהּיֹום.  ז.

  ָכל ָהָאהּוב ֲעֵליֶכם ְּביֹוֵתר.ַצְּינּו ַמהּו ַהַּמאֲ   ח.

  ַצְּינּו __________________________________  ט.

  ַצְּינּו __________________________________  י.

  "ִמְתחּו ַקו"..  ִׂשימּו  ְלִמַּלת ַההֹוָרָאה 2

  .1ַהְּמִׂשימֹות ְקׁשּורֹות ְלַתְרִּגיל ִמְסָּפר   

.ִמְתחּו ַקו ִמַּתַחת ְלׁשֵ   א.    ם ַהֹחֶדׁש ַהּמֹוִפיַע ַּבַּתֲאִרי

  ִמְתחּו ַקו ִמַּתַחת ַלֵּׁשם ַהֵּׁשִני ָּבְרִׁשיָמה.  ב.

  ִמְתחּו ַקו ִמַּתַחת ְלֵׁשם ַהֶּיֶלד ַהּיֹוֵׁשב ִמָּיִמין ָלֶכם.  ג. 

ִמְתחּו ַקו ֵמַהִּמְקצֹוַע ָהָאהּוב ֲעֵליֶכם ֶאל ַהַּמֲאָכל ָהָאהּוב   ד.

  ֲעֵליֶכם.

  ַקו _________________________________ ִמְתחּו  ה.

  ִמְתחּו ַקו _________________________________  ו.
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  "ַהִּקיפּו ְּבַמְעָּגל"..   ִׂשימּו    ְלִמַּלת ַההֹוָרָאה 3

  ֵאי ַהַּמְרָּגׁש? ַּתּפּוַח ִּבְדַבׁש! ִלְפֵניֶכם ִמְׁשָּפט:   

  ִראׁשֹוָנה.ַהִּקיפּו ְּבַמְעָּגל ֶאת ַהִּמָּלה הָ   א.

  ְּבַמְעָּגל ֶאת ַהִּמָּלה ַהְּׁשִליִׁשית. ַהִּקיפּו  ב

  ַהִּקיפּו ְּבַמְעָּגל ֶאת ִסיַמן ַהְּׁשֵאָלה.  ג.

  ַהִּקיפּו ְּבַמְעָּגל ֶאת ִסיַמן ַהְּקִריָאה.  ד.

  

ַצְּינּו",  "ִמְתחּו ַקו"  ְו"ַהִּקיפּו ֲחָזָרה ַעל ִמּלֹות ַההֹוָרָאה: "  .4

  ִּפְתחּו ֶאת ַהַמְחֶּבֶרת, ּוַמְלאּו ֶאת ַההֹוָראֹות.". ְּבַמְעָּגל

ַצְּינּו ֵׁשמֹות ֶׁשל ֲחִמָּׁשה ַּבֲעֵלי ַחִּיים אֹוָתם ִנַתן ִלְראֹות ַרק ְּבַגן   א.

  ַחיֹות.

ִמְתחּו ַקו ִמַּתַחת ִלְׁשמֹות ַּבֲעֵלי ַהַחִיים ֶׁשָהאֹות רי"ש מֹוִפיָעה   ב.

  ָּבֶהם.

ֶאת ְׁשמֹות ַּבֲעֵלי ַהַחִיים ֶׁשָהאֹות יֹו"ד מֹוִפיָעה  ַהִּקיפּו ְּבַמְעָּגל  ג.

  ָּבֶהם.

ַצְּינּו ֵׁשמֹות ֶׁשל ֲחִמָּׁשה ַמֲאָכִלים ֶׁשַאֶּתם אֹוֲהִבים ֶלֱאֹכל   ד.

  ְּבִמְסָעָדה.

  ַהִּקיפּו ְּבַמְעָּגל ֶאת ַהַּמֲאָכִלים ַהְּמתּוִקים.  ה.

ֹות ׁשֹונֹות. ַהְקִּפידּו ַעל ְּכָתב ָּברּור ַּדף ְוִרְׁשמּו ָעָליו ָׁשלֹוׁש הֹוָרא ְקחּו

ּוְמֻסָּדר. ַהְכִניסּו ֶאת ַּדף ַההֹוָראֹות ֶׁשָּלֶכם ְלַסְלִסַּלת ַההֹוָראֹות ֶׁשל 

  ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַהִּכָּתה.

ִׁשְלפּו ַּדף הֹוָראֹות (לֹא ֶׁשָּלֶכם!) ִמתֹו ַהַסְלִסָלה, ּוַמְּלאּו ַאַחר 

  ַההֹוָראֹות.
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  ֵּכיַצד עֹוִנים ַעל ְׁשֵאלֹות?           2יחידה        

  ֵאיֶנִּני ָׁשם

 יֹוִסי ִהְסַּתֵּתר ְּבתֹו ֲארֹוןיֹוִסי ַוֲאחֹותֹו ָיֵעל ִׂשֲחקּו ְּבַמֲחבֹוִאים. 

. ָיֵעל ַהְּקַטָּנה ָהְלָכה ַלַחְּפׂשֹו. ִחְּפָׂשה ַּבִּמָּטה, ִחְּפָׂשה ִמַּתַחת ַהְּבָגִדים

ְולֹא ָיְכָלה ִלְמצֹא ֶאת ָאִחיָה, ַעד  –ִחְּפָׂשה ְּבָכל ַהֲחָדִרים  ַלִּמָּטה,

  ֶׁשָּיָצא ִמּתֹו ֲארֹון ַהְּבָגִדים. 

ַאֲחֵרי ֵכן ִהְתַחְּבָאה ָיֵעל ַּבֲארֹון ַהִּמְׂשָחִקים, ְויֹוִסי ָהַל ְלַחְּפָׂשּה. 

ַּבֲארֹון ַהִּמְׂשָחִקים,  ָקְרָאה ַהְּקַטָּנה ִמּתֹו ַהַּמֲחבֹוא: "ַאל ְּתַחֵּפׂש

  ִּכי ֵאיֶנִּני ָׁשם!"

  

ְּכֵדי ַלֲענֹות ַעל ְׁשֵאלֹות ָעֵלינּו ְלַאֵּתר (=ִלְמצֹא) ֶאת ַהֵּמיָדע 

  (ַהְּתׁשּוָבה) ַּבִּסּפּור.

ִנָּזֵכר ַּבַּתֲהִלי ֶׁשל ְּכִתיַבת ְּתׁשּוָבה ַּתִקיָנה, ְּכִפי ֶׁשָּלַמְדנּו ַּבְּיִחיָדה 

  .ַהּקֹוֶדֶמת

 ַהּדּוְגָמה ַהַּתֲהִלי
  ) ִזהּוי ַוֲהָבַנת ִמיַּלת ַהְּׁשֵאָלה1

 ְּבִמְׁשָּפט ַהְּׁשֵאָלה    
ִמיַּלת ְׁשֵאָלה ַהּׁשֹוֶאֶלת  –ֵהיָכן 

 ַעל ָמקֹום
  ) ִאיּתּור ַהִּמְׁשָּפט ַהַּמְתִאים2

  ַּבֶטְקְסט    

"יֹוִסי ִהְסַּתֵּתר ְּבתֹו ֲארֹון 

  ַהְּבָגִדים".

  ְרּגּון ַהְּתׁשּוָבה ְּבִמְׁשָּפט) ִא 3

  ַּתִּקין    

יֹוִסי ִהְסַּתֵּתר ְּבתֹו ֲארֹון 

ַהְּבָגִדים (ִניֵּתן ְלַהְעִּתיק ֶאת 

  ַהִּמְׁשָּפט ְּכְלׁשֹונֹו)

  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  
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  ֲענּו ַעל ַהְׁשֵאָלה ְוַהְׁשִלימּו ֶאת ַהַטְבָלה.

  ַהְּׁשֵאָלה: ֵהיַכן ִהְתַחְּבָאה ָיֵעל?

 ּדּוְגָמההַ  ַהַּתֲהִלי
  ) ִזהּוי ַוֲהָבַנת ִמיַּלת ַהְּׁשֵאָלה1

 ְּבִמְׁשָּפט ַהְּׁשֵאָלה.    
ִמיַּלת ְׁשֵאָלה ַהּׁשֹוֶאֶלת  –ֵהיָכן 

 ַעל _____
  ) ִאיּתּור ַהִּמְׁשָּפט ַהַּמְתִאים2

  ַּבֶטְקְסט.    

____________________"  

"____________________  

  ִמְׁשָּפט) ִאְרּגּון ַהְּתׁשּוָבה ּבְ 3

  ַּתִּקין.    

____________________  

____________________  

  

  ים / ֹנַעם'ַהּׁשֹוְמִרים ֶׁשל גִ 

  

ֵיׁש ִלי ֶּכֶלב ּוְׁשמֹו ִג'ים. ִג'ים הּוא ֶּכֶלב ָּגדֹול ְוָׁשֹחר, ֵיׁש לֹו ָאְזַנִים 

ֵדַע ִלְנֹּבַח ָחָזק ֲאֻרּכֹות ּוַפְרָוה ַמְבִריָקה. ִג'ים ְּכַבר ָזֵקן. ִג'ים ַּגם יֹו

  ְמאֹוד, ָלֵכן ַהְּׁשֵכִנים ּפֹוֲחִדים ִמֶּמּנּו ְוֵאיָנם אֹוֲהִבים אֹותֹו ִּבְכָלל.

ִלְפֵני ְּכָׁשבּוַע ָּפְרצּו ַּגָּנִבים ַלַּבִית ֶׁשָּלנּו. ַאָּבא ַוֲאִני ִהְתעֹוַרְרנּו  

ם ָראּו ֶאת ַאָּבא ּוָבְרחּו ִעם ֵמָהַרַעׁש ֶהָחׁשּוד ֶׁשָּׁשַמְענּו ַּבַּבִית. ַהַּגָּנִבי

ַהַּמְחֵׁשב ֶׁשָּלנּו. ָּדַאְגִּתי ְלִג'ים. ָלָּמה הּוא לֹא נֹוֵבַח?  ִחַּפְׂשנּו ְּבָכל 

ַהַּבִית, ּוָמָצאנּו אֹותֹו ִמְתַחֵּבא ִמַּתַחת ְלֻׁשְלָחן ַּבִּמְטָּבח. ָאְזָניו 

ְוָׁשֵקט. ִנַּגְׁשִּתי ֵאָליו, ָהֲאֻרּכֹות ָהיּו ְׁשמּוטֹות, ְוהּוא ָׁשַכב ְמֹבָהל 

ְוִלַּטְפִּתי אֹותֹו. ַאָּבא ִחֵּי ְוָאַמר: "ֲאַנְחנּו ִנְצָטֵר ִלְהיֹות ַהּׁשֹוְמִרים 

  ֶׁשל ִג'ים."
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ַמְסְּפרּו ֶאת ַהּׁשּורֹות ֵׁשל ַהִסּפּור, וֲַענּו ַעל ַהְּׁשֵאלֹות. (ַאל ִּתְׁשְּכחּו 
  ֹום ַהְּתׁשּוָבה ַלְּׁשֵאָלה.)ְלַהְדִּגיׁש ַּבִּסּפּור ֶאת ְמק

 ָּתֲארּו ֶאת ִג'ים? ______________________________  .1
_________________________________________  

 ַמּדּוַע ַהְּׁשֵכִנים ֵאיַנם אֹוֲהִבים ֶאת ִג'ים? ______________ .2
_________________________________________  

  ם? ____________________________ָמה ָלְקחּו ַהַּגָּנִבי .3

_________________________________________  
 ָמה לֹא ָעָׂשה ִג'ים ַּכֲאֶׁשר ָּפְרצּו ַהַּגָּנִבים ַלַּבִית? __________ .4

_________________________________________  
  

  ___ֵּכיַצד ַּתְסִּבירּו ֶאת ְּתגּוָבתֹו ֶׁשל ִג'ים? _____________  .5

_________________________________________  
  
  שימו

, ַּתֲארּוְלִעִּתים ִּתְפְגׁשּו ְּבְׁשֵאָלה ִמָלת הֹוָרָאה ְולֹא ִמָלת ְׁשֵאָלה ְּכמֹו: 

  .ַנְמקּו, ַמְּיינּו, ַהֲעִּתיקּו, ַהְדִגיׁשו

  ְרָאה ִג'ים.ֲעֵליֶכם ְלַזהֹות ִמיִלים ַהְמַסְּפרֹות ֵּכיַצד נִ  ַּתֲארּוַּבהֹוָרָאה 

  

ֵאין ִלְכּתֹוב ִסיָמן ְׁשֵאָלה ְּבסֹוף ְׁשֵאָלה ַהמּוְרֶּכֶבת ִמִמַלת   

  ה. הֹוָרָאה ֶאָלא ְנקּודָ 



  

  

27

  ָהאֹוְגִרים ֶׁשל ָּתָמר / ֹנַעם

 ָּתָמר ָרְצָתה ְמאֹוד ַחַּית ַמְחָמד, ֶׁשּתּוַכל ְלַהֲאִכיל אֹוָתה, ְלַלֵּטף

אֹוָתה ּוְלַטֵּפל ָּבּה. ִּבְּקָׁשה ֵמהֹוֶריָה ֶּכֶלב, ַא ֵהם לֹא ִהְסִּכימּו. 

ֵסְרבּו. ְלַאַחר ַהְפָצרֹות  ִּבְּקָׁשה ָּתָמר ֵמהֹוֶריָה ָחתּול, ַא ׁשּוב

ּוַבָּקׁשֹות ַרּבֹות ִהְסִּכימּו ַההֹוִרים ְלָהִביא ַהַּבְיָתה ַחַּית ַמְחָמד 

ְקַטָּנה ֶׁשַחָּיה ִּבְכלּוב. ָּתָמר ָּבֲחָרה ְּבאֹוְגִרים. ַההֹוִרים ָנְסעּו ִעם 

ים ְלֹאֶכל ּוְלַמִים, ָּתָמר ַלֲחנּות ַהַחּיֹות ְוָׁשם ָקנּו ְּכלּוב ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְמָכלִ 

ְוָתָמר ָּבֲחָרה זּוג אֹוְגִרים. ִהיא ָקְרָאה ָלֶהם ָוִניל ְוׁשֹוקֹו. ַּבָּׁשבּוַע 

ָהִראׁשֹון, ְּכֶׁשָּתָמר ָהְיָתה ַמְכִניָסה ֶאת ָיֶדיָה ְּכֵדי ְלַנּקֹות ֶאת 

ְּנִׁשיכֹות ַהְּכלּוב, ָהאֹוְגִרים ָהיּו נֹוְׁשִכים אֹוָתּה ֵמֹרב ַּפַחד ּוֶבָהָלה. הַ 

ַּכֲאבּו ֲאָבל ָּתָמר לֹא ִהְתָיֲאָׁשה. ָּתָמר ָלְמָדה ְלַהְכִניס ֶאת ַהָּיד 

. ָוִניל ְוׁשֹוקֹו  ַלְּכלּוב ְלַאט ְלַאט ּוְלַדֵּבר ֶאל ָהאֹוְגִרים ְּבקֹול ַר

ִהְתַרְּגלּו ֵאֶליָה ְוִהְפִסיקּו ִלְנֹׁש אֹוָתּה. ֵהם ַּגם ָלְמדּו ִלְתֹּפס ֹאֶכל 

  ֶלֱאֹכל ִמּתֹו ָיָדּה.וְ 

ָּתָמר ָהְיָתה ְמֻאֶּׁשֶרת. ֹּבֶקר ֶאָחד ִהְתעֹוְרָרה ָּתָמר ְוָׁשְמָעה ֶאת 

ַהִּצְפצּוִפים ֶׁשל ָהאֹוְגִרים. ִהיא ִנְּגָׁשה ֶאל ַהְּכלּוב ּוִמָּיד ֵהִביָנה ַמּדּוַע 

ים ְקַטְנַטִנים. ָוִניל ְוׁשֹוקֹו קֹוְרִאים ָלּה. נֹוְלדּו ָלֶהם ְׁשלֹוָׁשה אֹוְגִר 

  ָּתָמר ָהְיָתה ְמֻאֶּׁשֶרת ְמאֹוד!
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  ַמְסְּפרֹו ֶאת ַהּׁשּורֹות, ַוֲענּו ַעל ַהְּׁשֵאלֹות. 

ִלְפֵני ֶׁשִּקְּבָלה ָּתָמר ֶאת ָהאֹוְגִרים ִהיא ִּבְּקָׁשה ַחּיֹות ַמְחָמד   .1

  ֲאֵחרֹות. ַצְּיינּו אֹוָתן.

  _________________________________________  

  _________________________________________  

 ְּבֵאיזֹו ַחַּית ַמְחָמד ְקַטָּנה ָּבֲחָרה ָּתָמר?  .2
_________________________________________  

_________________________________________  

 ַמּדּוַע ָהאֹוְגִרים ָנְׁשכּו ֶאת ָּתָמר?  .3
_________________________________________  

_________________________________________  

 ֶמה ָעְׂשָתה ָּתָמר ְּכֵדי ֶׁשָהאֹוְגִרים לֹא ִיְנְׁשכּו אֹוָתּה?  .4
_________________________________________  

_________________________________________  

 ַמּדּוַע ָהְיָתה ָּתָמר ְמֻאֶּׁשֶרת?  .5
_________________________________________  

_________________________________________  

  ַצְּינּו ְׁשֵּתי הֹוָכחֹות ֵמַהִּסּפּור, ֶׁשָהאֹוְגִרים ִהְתַרְּגלּו ְלָתָמר.  .6

_________________________________________  

_________________________________________  

ָׁשר ִלְלמֹוד ְמַהִּסּפּור ַעל ְיָחִסים ֵּבין ְּבֵני ָאָדם ְלֵבין ָמה ֶאפְ   .7

  ַחּיֹות ַמְחָמד?  

  ְּתׁשּוָבה: ֶאְפָׁשר ִלְלֹמד ֵמַהִּסּפּור, ֶׁשִאם ְּבֵני ָהָאָדם ________   

  _________________________________________  
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  רֲהָבַנת ַהַמְׁשָמעּות ֶׁשל ִמִלים ִמּתֹו ֶהְקׁשֵ 

  

ִלְפָעִמים ָאנּו ּפֹוְגִׁשים ִמִּלים ֶׁשֵאיָנן ֻמָּכרֹות ָלנּו אֹו ֶׁשֵאיָנן מּוָבנֹות 

  ָלנּו. ֵּכיַצד ְנָפֵרׁש אֹוָתן? ֵאי ָנִבין אֹוָתן?

ָנכֹון! ֶאְפָׁשר ִלְׁשֹאל ִמיֶׁשהּו, ַא ֶאְפָׁשר ַּגם ְלָהִבין ֶאת ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה         

ֶעְזַרת ַהִּמְׁשָּפט ֶׁשִהיא מֹוִפיָעה ּבֹו, אֹו ְּבֶעְזַרת (= ַמְׁשָמעּות) ּבְ 

  .ֲהָבָנה ְּבֶהְקֵׁשרַהִּמְׁשָּפִטים ַהְּקרֹוִבים ָלּה. ְלֶזה ָאנּו קֹוְרִאים 

  

ֵראִׁשית, ְנַנֶּסה ְלָהִבין ֶאת ַמְׁשָמעּות ַהִּמיָּלה (ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה) ִמּתֹו 

  ֹו ִהיא מֹוִפיָעה.ַהֶהְקֵׁשר ַּבִּמְׁשָּפט ֶׁשּב

  .ַחם לֹו ָהָיה ִּכי ְמִעילֹו, ֶאת ֵהִסיר ָהִאיׁש

  , ְוַסְּמנּו  אֹותֹו.ֵהִּסירַּבֲחרּו ֶאת ַהֵּפרּוׁש ַהָּנכֹון ַלִּמָלה 

  ָלַבׁש  (לֹא ֶהְגיֹוִני, ִּכי ְּכֶׁשַחם לֹא לֹוְבִׁשים ְמִעיל.) .1

 יל.)ָּפַשט ( ֶהְגיֹוִני, ִּכי ְּכֶׁשַחם, מֹוִריִדים ְמעִ  .2

 ָׂשם ַּבְּמִעיל ִסיר (לֹא ֶהְגיֹוִני, ִּכי ִסיר לֹא ַׁשָּי ַלִּמְׁשָּפט.) .3
  ָהֶרֶמז: ְּכֶׁשַחם, מֹוִריִדים ְמִעיל, ּפֹוְׁשִטים ְמִעיל.

ֶאת  ֵהִסירְּבִמְׁשָּפט ַאֵחר: ַאָּבא  ֵהִסירְנַנֶּסה ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבִּמָלה 

  ַהְּסָפִרים ִמן ַהַּמָּדף.

  

ְפֵניֶכם ֲחִמיָּׁשה ִמְׁשָּפִטים, ְּבָכל ֶאָחד ֵמֶהם ְמצּוָיה ִמָּלה לִ   א. 

ּ ַחְּברוְוַסְּמנּו ֶאת ַהֵּפרּוׂש ַהָּנכֹון ְלִמָּלה זֹו, וְ  ַּבֲחרּוֻמְדֶגֶׁשת. 

  ִמְׁשָּפט ָחָדׁש ְלִמיָּלה!
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ׁש. ָעֶלי ַלֶּׁשֶמׁש, ְוַאָּתה ָעלּול ְלַקֵּבל ַמַּכת ֶׁשמֶ  ָחׂשּוףַהּגּוף ֶׁשְּל     .1

  ִלְמֹרַח ְקֵרם ֲהַגָּנה.

  ָּגלּוי  .א

 ּבֹוֵלט  .ב

 ָׁשּזּוף  .ג
  _________________________________ -ַהִּמְׁשָּפט 

  , ְּבִעָּקר ִאם ָהַרְמזֹור ְמֻקְלָקל.סֹוֵאןְמֻסָּכן ְמאֹוד ַלֲחצֹות ְּכִביׁש     .2

  ָּפנּוי  .א

 ָעמּוס  .ב

 ַצר  .ג
  _________________________________ -ַהִּמְׁשָּפט 

ַחִגית ִהְפִריָעה ְּבַמֲהָל ַהִּׁשעּור. ִהיא לֹא ִהְקִׁשיָבה ַלֶהְסֵּבר,     .3

  ָּבּה. ָּגֲעָרהְוַהּמֹוָרה 

  ָׁשֲאָלה  .א

 ָצֲחָקה  .ב

 ָּכֲעָסה  .ג
  _________________________________ -ַהִּמְׁשָּפט 

  ְקּבּוק.ַמִים ֵמַהּבַ  ָלַגםָרִמי ָהָיה ָצֵמא ְמאֹוד, ִּכי ָרץ ְּבָחֵצר. הּוא     .4

  ָׁשַאל  .א

 ָׁשָתה  .ב

 ָנח  .ג
  _________________________________ -ַהִּמְׁשָּפט 
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  ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְוָׂשָמה ּבֹו ְּפָרִחים . ֲאַגְרָטלִאָּמא ִהִּניָחה     .5

  ַּכד  .א

 ַמָּפה  .ב

 ֵּפרֹות  .ג
  _________________________________ -ַהִּמְׁשָּפט 

  

  ִאיׁש לֹא ֵיַדע   

ל ֲחֵברֹות טֹובֹות. יֹום ֶאָחד, ְלַאַחר ֶׁשִּׂשֲחקּו ַּבַּגן ַהִּצּבּוִרי אֹוִרית ְוָיעֵ 

ֶׁשְּלַיד ַהַּבִית ְוִהְתַעְּיפּו, ִהְתַיְּׁשבּו ַעל ַהַּסְפָסל ְוָאְכלּו ֶאת ָהֲארּוָחה 

, ֵּפרֹות  ֶׁשֵהִביאּו ֵמַהַּבִית. ֵהן הֹוִציאּו ִמּתֹו ַהִּתיִקים ֶׁשָּלֵהן ָּכִרי

ַּתִּקים ְוָאְכלּו ֶאת ֲארּוַחת ָהֶעֶׂשר ֶׁשָּלֵהן. ְּכֶׁשִּסְּימּו ֶלֱאֹכל, ּוַמְמ 

ָאְסָפה אֹוִרית ֶאת ְׁשֵאִרּיֹות ָהֹאֶכל ְוָזְרָקה אֹוָתן ִמַּתַחת ַלִּׂשיַח. ַא 

  ָיֵעל ָאְסָפה ֶאת ְׁשָיֵרי ָהֹאֵכל  ְוִהְכִניָסה אֹוָתם ֲחָזָרה ְלִּתיָקּה. 

ַחת ֶאת ַהִּלְכלּו ַהֶּזה?" ָׁשֲאָלה אֹוִרית, "ֲעִׂשי ָּכמֹוִני, "ָלָּמה ֶאת לֹוַק 

ִזְרִקי אֹותֹו ִמַּתַחת ַלִּׂשיַח, ִאיׁש ֵאינֹו רֹוֶאה, ִאיׁש לֹא ֵיַדע". ַא ָיֵעל 

. ִהיא ָׁשְתָקה, ָלְקָחה ֶאת ַהִּתיק, ּוְכֶׁשָחְזָרה ַהַּבְיָתה, ֵסְרָבה

  ַלַּפח.  ֶאת ַהְּׁשֵאִרּיֹות ִהְׁשִליָכה

  

  ְׁשֵּתי ִמִּלים ַּבִּסּפּור ֻמְדָגׁשֹות. ְנַנֵּסה ְלָהִבין ֶאת ֵּפרּוָׁשן.

  .ִהְׁשִליָכהַּבּׁשּוָרה ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשל ַהִּסּפּור מֹוִפיָעה ַהִּמָּלה 

ִנְקָרא ׁשּוב ֶאת ְׁשֵּתי ַהּׁשּורֹות ָהַאֲחרֹונֹות ַּבִּסּפּור, ּוְנַנֶּסה ְלָהִבין 

  .ִהְׁשִליָכהָּלה ֶׁשּתּוַכל ְלַהֲחִליף ֶאת ַהִּמָּלה ַמִהי ַהִּמ 

  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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  לֹא ֶהְגיֹוִני, ִּכי ְׁשֵאִרּיֹות לֹא ׁשֹוְלִחים. –ָׁשְלָחה ֶאת ַהְּׁשֵאִרּיֹות   .א

 לֹא ֶהְגיֹוִני, ִּכי ֶהָעִלים ַּבַּׁשֶּלֶכת. –ַהְּׁשֵאִרּיֹות ַּבַּׁשֶּלֶכת   .ב

ִּכי ִהיא ָזְרָקה ֶאת ַהְּׁשֵאִרּיֹות ֶהְגיֹוִני,  –ָזְרָקה ֶאת ַהְּׁשֵאִרּיֹות   .ג

 .ַלַּפח
  ִאם ֵּכן, ַמִהי ַהְּתׁשּוָבה ַהַּמְתִאיָמה?   

  ֶאת ַהְּׁשֵאִרּיֹות ַלַּפח. ִהְׁשִליָכה = ָזְרָקהּוָמה ָהֶרֶמז? ִהיא 

  

ַנֲחֹזר ַלִּסּפּור, ְוִנְקָרא ֶאת ַהִּמְׁשָּפט: "ַא ָיֵעל ֵסְרָבה". ְלִעִּתים ָעֵלינּו 

  ָעֵזר ַּגם ַּבִּמְׁשָּפִטים ַהְקרֹוִבים ַלִּמָּלה.ְלהֵ 

   

"ֲעִׂשי ָּכמֹוִני, ִזְרִקי אֹותֹו ִמַּתַחת ַלִּׂשיַח, ִאיׁש ֵאינֹו רֹוֶאה, ִאיׁש לֹא 

. ִהיא ָׁשְתָקה, ָלְקָחה ֶאת ַהִּתיק, ּוְכֶׁשָחְזָרה ֵסְרָבהֵיַדע". ַא ָיֵעל 

  ּיֹות ַלַּפח. ַהַּבְיָתה, ִהְׁשִליָכה ֶאת ַהְּׁשֵאִר 

  

  ?9" ַהּמֹוִפיָעה ְּבׁשּוָרה ֵסְרָבהָמה ָּפרּוׂש ַהִּמיָּלה "

  ִּבְדקּו ָּכל ֶאְפָׁשרּות, ְוַהְסִּבירּו ִאם ִהיא ֶהְגיֹוִנית אֹו לֹא.

  ________________________________  -א. ִהְסִּכיָמה 

  _______________________________ -ב. ִהְסּתֹוְבָבה 

 ֹ   ______________________________ -א ִהְסִּכיָמה ג. ל

: ָיֵעל ֵסְרָבה = _______________ ִלְזֹרק ֶאת ַהְּׁשֵאִרּיֹות  ְלִפיָכ

  ִמַּתַחת ַלִּׂשיַח.
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ִּפי ַהַּתֲהִלי ְלִאּתּור -ִקְראּו ׁשּוב ֶאת ַהִּסּפּור. ֲענּו ַעל ַהְּׁשֵאלֹות, ַעל

   ֶׁשל ְּכִתיַבת ְּתׁשּוָבה.ֵמיָדע ְוַעל ִּפי ַהַּתֲהִלי

 ֶמה ָעׂשּו ַהֲחֵברֹות ַּבַּגן ַהִּצּבּוִרי ַּבַהְתָחָלה? .1
_________________________________________  

_________________________________________  

 ָמה ֵהן ָעׂשּו ְלַאַחר ֶׁשִהְתַעְּיפּו? .2
    _________________________________________  

_________________________________________  

 ֶמה ָעְׂשָתה אֹוִרית ִּבְׁשֵאִרּיֹות ָהֹאֶכל ֶׁשָּלּה? .3
_________________________________________  

_________________________________________  

ק ֶאת ֵּכיַצד ֵהִגיָבה ָיֵעל ַעל ַהָּצַעת אֹוִרית ַלֲעׂשֹות ָּכמֹוָה ְוִלְזרֹ   . 4

 ְׁשֵאִריֹות ָהֹאֶכל ִמַּתַחת ַלִּׂשיַח?
_________________________________________  

_________________________________________  

  ָמה ַּדְעְּתֶכם ַעל ַמֲעֶׂשיָה ֶׁשל אֹוִרית?  .5

_________________________________________  

_________________________________________  

  ָמה ַאֶּתם ֲהִייֶתם עֹוִׂשים ִּבְמקֹום ָיֵעל? _______________  .6

_________________________________________  

_________________________________________  
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  ?ַמְזִּכיִרים ֵהם ִמי ֶאת – יםִר ּכְ זְ ַא ְמ 

  .יםַהִּמְׁשָּפִט  ֶאת ְׁשִלימּוְוהַ ים ַהֶּקַטעִ  ֶאת ִקְראּו

 ַמֲאָכל ְליֹוִסי ְלָהִכין ֵמִאָּמא ִּבֵּקׁש יֹוִסי. ְמאֹוד ָרֵעב ָהָיה יֹוִסי  א. 

  .ּתֹוָדה ָאַמר ְויֹוִסי, ַּפְסָטה ְליֹוִסי ֵהִכיָנה ִאָּמא. אֹוֵהב ֶׁשּיֹוִסי

  .ְּפָעִמים____  מֹוִפיעַ  יֹוִסי ַהֵּׁשם

 ֶׁשהּוא ַמֲאָכל לֹו ְלָהִכין ֵמִאּמֹו ִּבֵּקׁש הּוא, ְמאֹוד ָרֵעב ָהָיה יֹוִסי  ב.

  .ּתֹוָדה ָלּה ָאַמר ְוהּוא, ַּפְסָטה לֹו ֵהִכיָנה ִאָּמא. אֹוֵהב

  .ְּפָעִמים____  מֹוִפיעַ  יֹוִסי ַהֵּׁשםָּכֵעת 

ַּבֶּקַטע ַהֵּׁשִני? ַהְעִּתיקּו ֶאת ַהִמִּלים  יֹוִסיְלָאן ֶנֱעַלם ַהֵּׁשם   ג.

  . ___________________ִסייֹוֶׁשְרׁשּומֹות ִּבְמקֹום ַהֵּׁשם 

ַהִמִּלים ַהַּמֲחִליפֹות ֶאת ַהֵּׁשם ִנְקָראֹות ְמַאְזְּכִרים, ִּכי ֵהן ַמְזִּכירֹות 

  ֶאת ַהֵּׁשם!

ְּבַמְדֵּגׁש ָצֹהב ְוֶאת ַהֵׁשם  אּוִריִקְראּו ֶאת ַהֶקָטע וַהְדִּגיׁשו ֶאת ַהֵׁשם 

מֹוִפיִעים ִּבְמקֹום ַהְּדֻמּיֹות  ְּבַמְדֵּגׁש ָּכֹחל. ְּבֶהְמֵׁש ַהֶּקַטע ֵעָרן

ְמַאְזְּכִרים. ַזהּו אֹוָתם, ְוִצְבעּו אֹוָתם ַּבֶּצַבע ֶׁשִהְדַּגְׁשֶּתם ּבֹו ֶאת 

ַהְּדֻמּיֹות. ֶאת ָּכל ַהְמַאְזְּכִרים ַהַּׁשָיִכים ְלאּוִרי, ַהְדִּגיׁשו ְּבָצֹהב, ְוֶאת 

   ְּבָכֹחל.ַהְמַאְזְּכִרים ַהַּׁשָיִכים ְלֵעָרן, ַהדִּגיׁשּו

  אּוִרי ְוֵעָרן

אּוִרי ְוֵעָרן ֵהם ֲחֵבִרים טֹוִבים. יֹום ֶאָחד ָיְרדּו ְׁשֵניֶהם ְלַׂשֵחק 

ַּכּדּוֶרֶגל ַּבִּמְגָרׁש ַהְּׁשכּוָנִתי. ְּבֶדֶר ְּכָלל ִׂשֵחק אּוִרי ְּבַתְפִקיד ַהּׁשֹוֵער, 

הּוא ׁש ְוֶנֱעַמד ַּבַּׁשַער. ִוֵּתר ְלֵעָרן. ֵעָרן ְמאֹוד ִהְתַרּגֵ  הּואַא ַהַּפַעם 

לֹא ִׁשֵער (ָחַׁשב)  הּואֶהְחִליט ַלֲעׂשֹות ַמֲאָמץ ְוַלֲהֹדף ָּכל ַּכּדּור. 

  ַיְצִליַח ַלֲעֹצר.   הּואֶׁשַּדְוָקא ֶאת ַהְּבִעיָטה ֶׁשל אּוִרי 
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  יותם

 תִמַּתחַ  ַקִּוים ְׁשֵני ִמְתחּו. ַאֵחר ְּבֶצַבע ְּדמּות ֵׁשם ֶׁשל ָּכל ַהְדִּגיׁשו

 ַלְּדֻמּיֹות ַהַּמְתִאים ַּבֶּצַבע ַהְמַאְזְּכִרים ֶאת ְוַהְדִּגיׁשּו ְמַאְזֵּכר, ְלָכל

  .ֶׁשִהְדַּגְׁשֶּתם

  ֵאיֹפה יֹוָתם?

 ֵהם. ַּבַּבִית ָהָיה לֹא הּוא ֲאָבל יֹוָתם, ֶאת ְלַבֵּקר ָהְלכּו ְוֶאְבָיָתר ַרן

 ָׁשם ַּגם ֲאָבל. ִּמְׂשָחִקיםהַ  ְּבִמְגַרׁש ִנְמָצא הּוא ִאם ִלְראֹות ֶהְחִליטּו

 ֶאת ָרן ָׁשַאל?" ֹּתֶמר ֶאת ְלַבֵּקר ָהַל יֹוָתם אּוַלי. "ָהָיה לֹא הּוא

 הּוא ִאם ְוִנְרֶאה ְלֹתֶמר ֵנֵל ּבֹוא, "ֶאְבָיָתר ָעָנה" אּוַלי,. "ֶאְבָיָתר

  . ָׁשם ָהָיה לֹא יֹוָתם ֲאָבל ֹּתֶמר, ֶׁשל ְלֵביתֹו ָהְלכּו ֵהם" ֶאְצלֹו.

  

 חֹוֵזר ִניִרית ַהֵּׁשם ְּפָעִמים ַּכָּמה. ְּבַמְדֵּגׁש ִניִרית ַהֵּׁשם ֶאת ַהְדִּגיׁשו

  _____ ָעְצמּו. ַעל

  א'  –ַהְמִסיָּבה ֶׁשל ִניִרית 

 ִניִרית. ֶׁשָּלּה ַהֻהֶּלֶדת יֹום ִלְמִסַּבת ֲחֵבִרים ְלַהְזִמין ֶהְחִליָטה ִניִרית

 ֶׁשל ַהֲחֵבִרים. ַּבִּכָּתה ַהַהְזָמנֹות ֶאת ְּלָקהִח  ִניִרית. ַהְזָמנֹות ֵהִכיָנה

 ְלִניִרית ְוָנַתּנּו ַהֻהֶּלֶדת ְליֹום ִניִרית ֶאת ֵּבְרכּו, ֵאֶליהָ  ָּבאּו ִניִרית

  .ָיפֹות ַמָּתנֹות

  

 ְּפָעִמים, ַּכָּמה ִניִרית ַהֵּׁשם) הּוָצא(=  ֻהְׁשַמט ֶׁשִּלְפֵניֶכם ַּבֶּקַטע

. ַמְתִאים ִּבְמַאְזֵּכר ַּבֲחרּו. ִּבְמַאְזְּכִרים ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ֶכםֲעֵלי ּוִבְמקֹומֹו

  !ְמַאְזֵּכר ְלָּכל ִמַּתַחת ַקִּוים ְׁשֵני ִמְתחּו
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  ב' –ַהְמִסיָּבה ֶשל ִניִרית 

. ____  ֶׁשָּלּה ַהֻהֶּלֶדת יֹום ִלְמִסַּבת ֲחֵבִרים ְלַהְזִמין ֶהְחִליָטה ִניִרית

, ֵאֶליהָ  ָּבאּו ַהֲחֵבִרים. ַהֲחֵבִרים ֵּבין אֹוָתן ִחְּלָקהוְ  ַהְזָמנֹות ֵהִכיָנה

  .ָיפֹות ַמָּתנֹות_____  ְוָנְתנּו ַהֻהֶּלֶדת ְליֹום_____  ֵּבְרכּו

  

ַהְּמקֹומֹות ֶׁשַהֵׁשם ַרן  ָּכל ֶאת ְּבַמְדֵּגׁש ְוַסְּמנּו ַהֶּקַטע, ֶאת ִקְראּו

 ַאֶּתם ַּכֲאֶׁשר ית ַּבַּמְחֶּבֶרת,ֵׁשנִ  ַהֶּקַטע ֶאת ִּכְתבּו. ָּבֶהם מֹוִפיעַ 

ֶאת  (ְּכֶׁשֶאְפָׁשר) ּוַמֲחִליִפים ַהְּכִתיָבה ֶאת) ְמַׁשְּפִרים(= ַמְׁשִּביִחים

 ַקִּוים ְׁשֵני ִמְתחּו). לֹו ְוַכדֹוֶמה, אֹותֹו, הּוא( ִּבְמַאְזְּכִרים ַרן ַהֵּׁשם

  .ַלְמַאְזְּכִרים ִמַּתַחת

  ַרן ֶהָחֵבר ַהטֹוב

 ַהְּיָלִדים ָּכל ַּבִּלּמּוִדים. ְמאֹוד ַמְצִליחַ  ַרן'. ב ְּבִכָּתה ידַּתְלִמ  ַרן

 ְסּפֹוְרט ִּבְפִעיֻלּיֹות ִמְׁשַּתֵּתף ַרן. ַלֲעֹזר מּוָכן ַרן ִּכי ַרן ֶאת אֹוֲהִבים

 ָהאֹוַפַּנִים ֶאת ַמְׁשִאיל ַרן. ָׁשבּועַ  ְּבסֹוֵפי ֶחְבָרִתיֹות ְפִעיֻלּיֹות ְויֹוֵזם

 ַהְפָּתָעה, ְמִסַּבת ַהִּכָּתה ַחְבֵרי ְלַרן ִאְרְּגנּו ֻהַּלְדּתֹו ְּביֹום. ֵבָריוַלחֲ  ֶׁשּלֹו

  .ִהְתַרֵּגׁש ְמאֹוד ְוָרן
  

  ?יםִר ּכְ זְ ַא ְמ הַ  ְּבנֹוֵׂשא ָלַמְדנּו ָמה

  ְמַאְפְׁשִרים לֹא ַלֲחֹזר ַעל ֵׁשם ַּכָּמה ְּפָעִמים, יםִר ּכְ זְ ַא ְמ הַ . 1  

  ְוָכ ַהֶּקַטע ֵאינֹו ְמַׁשְעֵמם.    

  ְלַהְׁשִּביחַ הּוּא ַאַחת ַהְּדָרִכים  יםִר ּכְ זְ ַא ְמ ּבְ . ַהִׁשּמּוׁש 2

  (ְלַׁשֵּפר) ְּכִתיָבה.    
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  'ָׁשָלב א –ְמיָֻּמנּות ַהִחּפּוׁש ְּבִמּלֹון 

  

, ַהָּנכֹון ַהֵּסֶדר א"ב ְלִפי -הָ  אֹוִתּיֹות ָּכל  ֶאת ְּבַמְחַּבְרְּתֶכם ִרְׁשמּו

  .ׁשּורֹות) 22אֹות ַאַחת ( ׁשּוָרה ְּבָכל

 22 -מ ַאַחת ְּבָכל ַהַּמְתִחילֹות ִמִּלים ָׁשלֹוׁש ִּבְסָפִרים ׁשֹוִנים ַחְּפׂשּו

  . ָהאֹוִתּיֹות, ְוִרְׁשמּו אֹוָתן ַּבּׁשּורֹות ַהַּמְתִאימֹות

  .ַּבֲחֵבִרים ְלֵהָעֵזר ּתּוְכלּו

  

  .א"ב -הַ  ֵסֶדר ְלִפי ְמֻסָּדרֹות ַהִּמִּלים ָּכל ּלֹוןַּבִּמ 

 ֶׁשל ַהִּקְדִמי ַּבֵחֶלק יֹוִפיעּו – ילֹוןוִ , ֹוָצָאהה, ֶרץֶא : ְּכמֹו ִמִּלים

  .ַהִּמּלֹון

  .ַהִּמּלֹון ֶׁשל ָהֲאחֹוִרי ַּבֵחֶלק יֹוִפיעּו – ִמָּסהְּת , ּפֹודִק , לצֵ : ְּכמֹו ִמִּלים

  ?ַמּדּועַ "? ָּתָמר" ַהִּמָּלה תִּתְמְצאּו ֶא  ֵהיָכן

____________________________________________

____________________________________________

  ?ַמּדּועַ "? ְמִׂשיָמה" ֶאת ַהִּמָּלה ִּתְמְצאּו ֵהיָכן

____________________________________________

____________________________________________  

  ?ַמּדּועַ "? ּדּוָנם" ַהִּמָּלה ִּתְמְצאּו ֶאת ֵהיָכן

____________________________________________

____________________________________________  
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 ֵסֶדר ְלִפי ְקבּוָצה ָּכל ֶׁשל ַהִּמִּלים ֶאת ַסְּדרּו. ִמִּלים ְקבּוצֹות ִלְפֵניֶכם

  !ִמָּלה ָּכל ֶׁשל ָהִראׁשֹוָנה ָלאֹות ֵלב ִׂשימּו. ּלֹוןַּבִּמ  הֹוָפָעָתן

  ֻּדְגָמה: ְּברֹוׁש, ֵאָקִליְּפטּוס, ִסָּגלֹון, ַצְפָצָפה, ַזִית

  ֵאָקִליְּפטּוס, ְּברֹוׁש, ַזִית, ִסָּגלֹון, ַצְפַצָפהַהֵּסֶדר:  

  יֹוָאב, ַׁשי, ֵמִאיר, ָאָסף, ָעמֹוס  א. 

  ________________________________________  

  ָּתָמר, ֶאְפָרת, ִסָּגל, ַנֲעָמה, ֶוֶרד  ב.

  ________________________________________  

  ֻׁשְלָחן, ִּכֵּסא, ָארֹון, ַסָּפה, ַמָּדף  ג.

  ________________________________________  

  ְמכֹוִנית, אֹוַפּנֹוַע, ַרֶּכֶבת, ְסִפיָנה, ֲחָלִלית  ד.

  ________________________________________  

  ָאֹדם, ָיֹרק, ָּכֹחל, חּום, ָׁשֹחר, ָסֹגל, ָלָבן, ָוֹרד  ה.

  ________________________________________  

 ַהַּמְתִחילֹות ִמִּלים ְׁשֵּתי ּתֹוַפְעָנה ְקבּוָצה ְּבאֹוָתּה ִאם קֹוֶרה ּוָמה

  ?אֹות ְּבאֹוָתּה

ִלְפֵני  מֹוִפיָעה ֵמֶהן ִמי ְוִלְקֹּבעַ  ַהְּׁשִנָּיה אֹותהָ  ֶאת ִלְבדֹוק ָעֵלינּו ִיְהֶיה

  .א"ב הָ  אֹוִתּיֹות ְּבֵסֶדר ִמי

  ַהֻּדְגָמה. ֶאת ַהְמְׁשָּפִטים ְלִפי ַהְׁשִלימּו

  ".ַׁשְרִביט" ַהִּמָּלה     ִלְפֵני    ַּבִּמּלֹון  מֹוִפיָעה"  ֶׁשֶמׁש" ַהִּמָּלה

  ".ָחָלב" ַהִּמָּלה      ַאֲחֵרי  ַּבִּמּלֹון  מֹוִפיָעה"  ַחְרִצית" ַהִּמָּלה

  ".ֶּדֶלת" ַהִּמָּלה_____   ַּבִּמּלֹון מֹוִפיָעה" ּדֹוֶגֶרת" ַהִּמָּלה

  ."ֲעִציָרה" ַהִּמָּלה_________   ַּבִּמּלֹון מֹוִפיָעה" ִעָּפרֹון" ַהִּמָּלה
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 ֵסֶדר ְלִפי ְקבּוָצה ָּכל ֶׁשל ַהִמִּלים ֶאת ַסְּדרּו. ִמִּלים ְקבּוצֹות ִלְפֵניֶכם

 ָּכל ֶׁשל ַהְּׁשִנָּיה ָהִראׁשֹוָנה ְוָלאֹות ָלאֹות ֵלב ִׂשימּו. ַּבִּמּלֹון הֹוָפָעָתן

  !ִמָּלה

  ָיִאיר, יֹוָאב, ִיְצָחק, ַׁשי, ְיהּוָדה  א. 

  _________________________________________  

  ָרָמה, ָרֵחל, רּות, ְרָנָנה, ִרַּנת  ב.

  _________________________________________  

  ָּכֹתם, ָאֹפר, ָסֹגל, ָצֹהב, ָאֹדם, ָּכֹחל  ג.

  _________________________________________  

  ַרֶּקֶפת, ַּכָּלִנית, ֻּתְרמּוס, ָּפָרג, ִצְבעֹוִני, ֹרֶתם  ד.

  _________________________________________  

  ַצָּבר, ָחרּוב, ְּתֵאָנה, ִרּמֹון ְּברֹוׁש, ַצְפָצָפה, ָּתָמר,  ה.

  _________________________________________  

  

 ֵסֶדר ְלִפי ְקבּוָצה ָּכל ֶׁשל ַהִמִּלים ֶאת ַסְּדרּו. ִמִּלים ְקבּוצֹות ִלְפֵניֶכם

 ָּכל ֶׁשל ַהְּׁשִנָּיה ָהִראׁשֹוָנה ְוָלאֹות ָלאֹות ֵלב ִׂשימּו. ַּבִּמּלֹון הֹוָפָעָתן

  !הִמּלָ 

  ֶׁשל ָּכל ִמיָלה! ָלאֹות ַהְׁשִליִׁשית ְוָהְרִביִעיתִׂשימּו ֵלב ַגם 

  ִּבקּור, ִּבְקָעה, ָּבָקר, ַּבְקּבּוק, ִּבקּוׁש  א.

  _________________________________________  

  ִזֵנק, ֵזָעה, ֶזֶמר, ָזָנב, ְזַמן  ב.

  _________________________________________  

  ָתן, לֹוטֹו, לּול, לּוַח, לּוָלָאהִלְויָ   ג.

  _________________________________________  
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  ִמִּלים ּוִמְׁשְּפחֹות ֹׁשָרִׁשים

  ֵלב. ִּבְתׂשּוֶמת ַהִמִּלים ֶאת ִקְראּו

  ֶאֱחֹזר,  ַיְחְזרּו,    ֲחָזָרה,   חֹוְזִרים,   ָחַזְרנּו

  ? ַהִמִּלים ְלָכל ִמֻׁשָּתף ָמה

  ר-ז-ח:   ְמֻׁשָּתפֹות אֹוִתּיֹות ָׁשלֹוׁש יםַהִמּלִ  ְלָכל

  . ַהֹּׁשֶרׁש אֹוִתּיֹות קֹוְרִאים ָאנּו ַהְּמֻׁשָּתפֹות ָהאֹוִתּיֹות ְלָׁשלֹוׁש

 ִמְׁשַּפַחת ְלאֹוָתּה ַׁשָּיכֹות ֹׁשֶרׁש אֹוִתּיֹות אֹוָתן ָלֶהן ֶׁשֵּיׁש ַהִמִּלים ָּכל
  .ִמִּלים

  

 ְוַהְׁשִלימּו ַהֹׁשֶרׁש אֹוִתּיֹות ָׁשלֹוׁש ֶאת ְּבַמְדֵגׁש, ַהִמִּלים ַהְדִּגיׁשּו ְּבָכל

  .ַהִּמְׁשָּפִטים ֶאת

  ִיְפַּתח,   ּפֹוְתִחים,   ֶאְפַּתח,   ִנְפְּתָחה,   ָּפַתְחִּתי

    .__    __   __ ֵהן ַהְּמֻׁשָּתפֹות ַהֹׁשֶרׁש אֹוִתּיֹות

  ,___________ ֵהן ִמְׁשָּפָחה ֵמאֹוָתּה נֹוָספֹות ִמִּלים

___________.__________ ,  

 ְוַהְׁשִלימּו ַהֹׁשֶרׁש אֹוִתּיֹות ָׁשלֹוׁש ֶאת ְּבַמְדֵגׁש, ַהִמִּלים ַהְדִּגיׁשּו ְּבָכל

  .ַהִּמְׁשָּפִטים ֶאת

  רֹוֶׁשֶמת,  ִנְׁשְמרּו,  ׁשֹוְמִרים,  ָׁשְמָרה,  ִיְׁשֹמר,  ָׁשַמְרִּתי

    .__    __   __ ֵהן ַהְמֻׁשָּתפֹות ַהֹׁשֶרׁש אֹוִתּיֹות

  ,___________ ֵהן ִמְׁשָּפָחה ֵמאֹוָתּה נֹוָספֹות ִמִּלים

___________.___________ ,  

  .___________   ִהיא ַלִּמְׁשָּפָחה ַׁשֶּיֶכת ֶׁשֵאיָנּה ַהִּמָּלה

  .__   __   __ ֵהן ַׁשֶּיֶכת ֶׁשֵאיָנּה ַהִּמָּלה ֶׁשל ַהֹׁשֶרׁש אֹוִתּיֹות
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  .ֶׁשָּלֶהן ַהֹׁשֶרׁש אֹוִתּיֹות ְלִפי ַּבַטְבָלה ַהִמִּלים ֶׁשְּלַמָּטה ֶאת ַמְּינּו  . א

  .ֹׁשֶרׁש אֹוִתּיֹות אֹוָתן ֶׁשֵיׁש ָלֶהן ִמִּלים ְׁשֵּתי טּור ְּבָכל הֹוִסיפּו.  ב

 ר-מ-שַהֹׁשֶרׁש  ם-ש-רַהֹׁשֶרׁש 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

,   ׁשֹוְמִרים,   רֹוֶׁשֶמת,   ָרַׁשְמִּתי  , ׁשֹוֵמר,   ָׁשַמְרִּתי:   ַהִמִּלים

  רֹוְׁשִמים,  ִיְרְׁשמּו,   ִיְׁשְמרּו

  !ִמֶּׁשָּלֶכם ִמִּלים ַהּׁשֹוֶרׁש ְלאֹוִתּיֹות ַחְּברּו  ג.

  

  

  

  

  ס.ד.ר                           כ.ת.ב      
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                     3יחידה   

  ֵמיָדע ִאְרגּון

 ִאּתּור ְּבַתֲהִלי ֶנֱעָזִרים ָאנּו ְׁשֵאלֹות, ַעל ַלֲענֹות רֹוִצים ָאנּו רַּכֲאׁשֶ 

 ַּבֶּקַטע, ְמקֹומֹות ְּבִמְסַּפר ִנְמָצא ַהֵּמיָדע ִלְפָעִמים אּוָלם. ַהֵּמיָדע

 ְּכֵדי ַלֲענֹות ַעל ְׁשֵאלֹות. ִּבְתׁשּוָבה אֹותֹו ּוְלַאְרֵּגן אֹותֹו ֶלֱאֹסף ְוָעֵלינּו

  .ֵמיָדע ִאְרּגּוןּבְ  ֶנֱעָזִרים ָאנּו ֵאֶּלה

  

  ֶׁשַאֲחָריו. ֵאלֹותַהְּׁש ִקְראּו ֶאת ַהִּסּפּור ַוֲענּו ַעל 

  ֶהָחתּול ֶׁשֶנֱעַלם

ְלרּוִתי ָהָיה ָחתּול ָקָטן. ּתּוִלי ָקְרָאה לֹו. ָאֲהָבה רּוִתי ֶאת ּתּוִלי 

יָאה לֹו ָחָלב, ּוַבַּלְיָלה ְוִטְּפָלה ּבֹו ִּבְמִסירּות ַרָּבה. ַּבֹּבֶקר ָהְיָתה ְמבִ 

ָהְיָתה מֹוִסיָפה ִלְצלֹוִחית ֶהָחָלב ַּגם ְקָצת ְגִביָנה. ֶאת ַסל ַהֵּׁשָנה 

  ֶׁשלֹו ִרְּפָדה ִּבְׂשִמיָכה, ְּכֵדי ֶׁשִּיהֶיה לֹו ָנִעים ְוַחם. 

ה ֹּבֶקר ֶאָחד ָיְצָאה רּוִתי ֶלָחֵצר ְולֹא ָרֲאָתה ֶאת ּתּוִלי. ִחְּפָׂשה ְוִחְּפׂשָ 

ְּבָכל ָמקֹום ֶאְפָׁשִרי, ַא לֹא ָמְצָאה אֹותֹו. ָחְזָרה רּוִתי ֲעצּוָבה ְולֹא 

ָיְדָעה ָמה ַלֲעׂשֹות. "ְקִחי ָל ָחתּול ַאֵחר," ָאְמָרה ָלּה ִאָּמּה,ּ ֲאָבל 

  רּוִתי ֵסְרָבה. ִהיא ֶהֱאִמיָנה ֶׁשּתּוִלי ַיְחֹזר.

ֶׁשל ּתּוִלי ְוֵהִריָחה ֶאת ַהְּׂשִמיָכה. ִמֵּדי ֶעֶרב ִסְּדָרה ֶאת ַסל ַהֵּׁשָנה 

  ְּבִלָּבה ָאְמָרה: "אּוַלי ָמָחר..."

יֹום ֶאָחד ִהְתעֹוְרָרה רּוִתי ֻמְקָּדם ַּבֹּבֶקר ְוָׁשְמָעה "ְמָיאּו ְמָיאּו" 

ֲחִריִׁשי ֵמֵעֶבר ַלֶּדֶלת. ִהיא ָרָצה ִלְפֹּתח ֶאת ַהֶּדֶלת. "ָיַדְעִּתי ֶׁשַּתְחֹזר 

  ָרה לֹו ְּכֶׁשִהיא ְמִריָמה ּוְמַחֶּבֶקת אֹותֹו.ֵאַלי," ָאְמ 

5 

10 
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  ַּדף ְמִׂשימֹות: "ֶהָחתּול ֶׁשֶּנֱעַלם"

  

  ֵּכיַצד ִטְּפָלה רּוִתי ֶּבָחתּול? ְּתנּו ְׁשֵּתי ֻּדְגָמאֹות ִמּתֹו ַהִּסּפּור.  .1

  __________________________________________________  

   __________________________________________________  

  __________________________________________________  

     

  ָמה ָקָרה ֹּבֶקר ֶאָחד?  .2

  __________________________________________________  

   __________________________________________________  

  

  ַמדּוַע ָהְיָתה רּוִתי ֲעצּוָבה?  .3

  __________________________________________________  

   __________________________________________________  

  

  ָמה ִהִּציָעה ִאָּמא ֶׁשל רּוִתי?  .4

  __________________________________________________  

   __________________________________________________  

  

  שימו

  2ה ְׁשֵאלָ 

  ֵיׁש ְלַאֵּתר ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ְללֹא ִמַּלת ַהְּׁשֵאָלה "ָמה".

ָּכתּוב "ֹּבֶקר ֶאחד ָיְצָאה רּוִתי ֶלָחֵצר ְולֹא ָרֲאָתה ֶאת  5ְּבׁשּוָרה 

  ּתּוִלי".

  ֶאְפָׁשר ְלַהְעִּתיק ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ִּכְתׁשּוָבה ְוִהיא ִּתְהֶיה ַּתִּקיָנה ּוְנכֹוָנה.

  3ְׁשֵאָלה 
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ׁש ְלַאֵּתר ֶאת ַהִּמְׁשָּפט "ָהְיָתה רּוִתי ֲעצּוָבה" ְללֹא ִמַּלת ַהְּׁשֵאָלה יֵ 

  "ַמּדּוַע".

ָּכתּוב: "ִחְּפָׂשה ְוִחְּפָׂשה ְּבָכל ָמקֹום ֶאְפָׁשִרי, ַא לֹא  5-7ְּבׁשּורֹות 

  ָמְצָאה אֹותו.ֹ ָחְזָרה רּוִתי ֲעצּוָבה ְולֹא ָיְדָעה ָמה ַלֲעׂשֹות".

ֶזה ֵאין ְלַהְעִּתיק ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים, ֶאָּלא ְלַהְרִּכיב ֵמֶהם ֶאת ְּבִמְקֶרה 

  ַהְּתׁשּוָבה.

  ִזְכרּו!

  . רּוִתי ִאְּבָדה ֶאת ֶהָחתּול.1

  . רּוִתי ִחְּפָׂשה ֶאת ֶהָחתּול ְולֹא ָמְצָאה אֹותֹו.2

  . רּוִתי לֹא ָיְדָעה ָמה עֹוד ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ִלְמצֹא אֹותֹו.3

  ֻעְבדֹות ַהָּללּו ְצִריכֹות ְלִהָּכֵלל ַּבְּתׁשּוָבה.ָשלֹוׁש הָ 

ַהְּתׁשּוָבה: רּוִתי ִאְּבָדה ֶאת ֶהָחתּול ֶׁשָּלּה, ִחְּפָׂשה אֹותֹו, 

ַא לֹא ָמְצָאה אֹותֹו. ֵמַאַחר ֶׁשלֹא ָיְדָעה ָמה עֹוד 

  ַלֲעׂשֹות, ִהיא ָהְייָתה ֲעצּוָבה.

  4ְׁשֵאָלה 

יָה ֶׁשל ִאָּמא ֶׁשל רּוִתי, ֶאָּלא ֵיׁש ִלְכֹּתב אֹוָתם ֵאין ְלַהְעִּתיק ֶאת ְּדָבֶר 

  ְּבִדיּבּור ָעִקיף. 

  ַהְּתׁשּוָבה: ִאָּמא ֶׁשל רּוִתי ִהִּציָעה ָלּה ָלַקֵחת ָחתּול ַאֵחר.

  

  .176ַהֶדֶר ַלֲעֹבר ִמִּדּבּור ַיִּׁשיר ְלִדּבּור ָעִקיף ְמֹפֶרֶטת ְּבַעּמּוד 
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  ּה ֶׁשל רּוִתי ַלַהָּצָעה ֶׁשל ִאָּמּה?ֶמה ָהְיָתה ְּתגּוָבָת   .5

  __________________________________________________  

   __________________________________________________  

  

  ?12ְּבׁשּוָרה  ֲחִריִׁשיָמה ֵּפרּוׁש ַהִּמָלה   .6

  ָׂשֵמחַ   א.

  ָׁשֶקט  ב.

  ּבֹוֶכה  ג.

  

  ?11אֹות ְּבׁשּוָרה ָמה ַּתְפִקיד ַהֵּמְרכָ   .7

  ְלַצֵּין ִצּטּוט  א.

  ְלַצֵּין ִּדּבּור ָיִׁשיר  ב.

    ְלַצֵּין ִּדּבּור ָעִקיף  ג.

  

  ?6ְלִמי ַהַּכָּוָנה ַּבִּמָלה "אֹותֹו" ְּבׁשּוָרה   .8

  ְלתּוִלי  א.

  ַלֶּכֶלב  ב.

  ְׁשֵּתי ַהְּתׁשּובֹות ְנכֹונֹות  ג.

  

ָמה? הֹוִכיחּו ֶאת ְּתׁשּוַבְתֶכם ִמן ַהִאם ֶאמּוָנָתּה ֶׁשל רּוִתי ִהְתַּגְּׁש   .9

  ַהִּסּפּור.

  __________________________________________________  

   __________________________________________________  
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הֹוִכיחּו ְּבֶאְמָצעּות ְשֵּתי ֻּדְגָמאֹות ֵמַהָּכתּוב, ֶׁשרּוִתי ָהְיָתה   .10

  תּול. ְקׁשּוָרה ְמאֹוד ֶלחָ 

  __________________________________________________  

   __________________________________________________  

  )?5ַמדּוַע, ְלַדְעְתֶכם, מֹוִפיָעה ַהִּמָּלה ִחְּפָׂשה ַּפֲעַמִים? (ׁשּוָרה   .11

  __________________________________________________  

   __________________________________________________  

    

? ָמה ֶאְפָׁשר ִלְכֹתב 10ָמה ַּתְפִקיד ָׁשלֹוׁש ַהְנקּודֹות ְּבׁשּוָרה   .12

  ִּבְמקֹוָמן?

  __________________________________________________  

   __________________________________________________  

  __________________________________________________  

  ֶיַדע ְלׁשֹוִני  .13

  ִּכְתבּו ֶאת ַהְּפָעִלים ֶׁשְּבצּוַרת ְנֵקָבה ִלְפָעִלים ְּבצּוַרת ָזָכר.   

  ְנֵקָבה  ָזָכר

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

  ָרָצה

  ָיְדָעה

  ִחְּפָׂשה

  ָאְמָרה

  ְמַחֶּבֶקת

ַּמְחֶּבֶרת ִסּפּור ַעל ָמה ֶׁשָּקָרה, ְלַדְעְתֶכם, ְלתּוִלי ְּבַמֲהָל ִּכְּתבּו ּבַ   .14

  ְׁשלֹוֶׁשת ַהָּיִמים ֶׁשֶנֱעַלם. 

  (ַהְקִּפידּו ַעל ְּכָלֵלי ַהְּכִתיָבה ְוַעל ַהַּתְבִנית ַהִּסּפּוִרית).   
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   ֻדְגָמה נֹוֶסֶפת

  ָריו. ִקְראּו ֶאת ַהִּספּור ְוָענּו ַעל ַהְּׁשֵאלֹות ְׁשַאחֲ 

  ַהְּקִנָּיה ַּבַמְרֹּכל

ִאָּמא ָׁשְלָחה ֶאת ֵמיָטל ַלַּמְרֹּכל ִלְקנֹות ִמְסַּפר מּוָצִרים ַהֲחֵסִרים 

ַּבַּבִית, ְּכמֹו: ָחָלב, יֹוגּוְרט, ֶלֶחם, ַלְחָמִנּיֹות ּוַבְקּבּוֵקי ַמְׁשֶקה 

ְקָחה ֶּכֶסף ְקַטִּנים. ֵמיָטל ֵהִכיָנה ֶאת ְרִׁשיַמת ַהמּוָצִרים ַעל ַּדף, לָ 

ְוַסל ְקִנּיֹות ְוָהְלָכה. ְּכֶׁשֵהֵחָּלה ַלֲעֹבר ֵּבין ַהַּמָּדִפים, ָרֲאָתה ַעל ַהַּמָּדף 

... ְוהֹוּפ! -ָהֶעְליֹון ֶאת ִמְמָרח ַהּׁשֹוקֹוָלד ֶׁשִהיא אֹוֶהֶבת ָּכל ָּכ

ָמה ֶאת ַּבְקּבּוק ָּכ ִנְזְּכָרה ֶׁשִּסּיְ -ַהִּמְמָרח ְּכָבר ְּבֶעְגַלת ַהְּקִנּיֹות. ַאַחר

ַהקֹוָקה קֹוָלה ָהַאֲחרֹון, ְוָׁשָמה ְׁשֵני ַּבְקּבּוִקים ָּבֲעָגָלה. 'ַעל ָמה 

  ֶאְמַרח ֶאת ִמְמָרח ַהּׁשֹוקֹוָלד?' ָחְׁשָבה ְּבִלָּבּה, 'ֲהֵרי ָצִרי ַלְחָמִנּיֹות'.

? ' ִּפְתאֹום ָצָדה ְוַעל ֵּכן ָׁשָמה ְׁשִתי ַלְחָמִנּיֹות ָּבֲעָגָלה. 'ָמה עֹוד ָצִרי

ֵעיָנּה ַׂשִּקית "ַּבְמָּבה". 'אֹוי! ִמְתַחֵּׁשק ִלי "ַּבְמָּבה",' ֲאָבל ִאָּמא 

ִלְּמָדה אֹוָתּה ֶׁשֵּיׁש ַלֲעֹבר ַּבֻּקָּפה ְּבֶטֶרם ּפֹוְתִחים ֶאת ַהַּׂשִּקית, ְוָלֵכן 

  ִהְתַאְּפָקה ְוָׁשָמה ְׁשֵּתי ַׂשִּקּיֹות ַּבֲעָגָלה.

ל ָמה ֶׁשֲאִני ְצִריָכה,' ָאְמָרה ְלַעְצָמּה ְוִהְתָקְרָבה ְלֵעֶבר 'ֵיׁש ִלי ּכָ 

ֶעְמַּדת ַהֻּקָּפִאית. "ֶזה ַהֹּכל?" ָׁשֲאָלה ַהֻּקָּפִאית. "ֵּכן," ָעְנָתה ֵמיָטל, 

הֹוִציָאה ֶאת ְׁשַטר ַהֶּכֶסף ֶׁשָּנְתָנה ָלּה ִאָּמא, ִׁשְּלָמה, ִקְּבָלה ֹעֶדף, 

  ְּדָמה ְלֵעֶבר ַהְיִציָאה.ָאְמָרה ּתֹוָדה ְוִהְתקַ 

ַּבְיִציָאה ָׁשְמָעה ֶאת ַהֻּקָּפִאית קֹוֵראת ָלּה: "ַיְלָּדה! ָׁשַכְחְּת ֶאת 

ַהֶּפֶתק!" ָחְזָרה ֵמיָטל, ָלְקָחה ֶאת ַהֶּפֶתק, ָּפְתָחה אֹותֹו ְוָרֲאָתה ֶאת 

  ְרִׁשיַמת ַהּמּוָצִרים ֶׁשָהְיָתה ֲאמּוָרה ִלְקנֹות...
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אֹו  ִאּתּור ַצְּינּו ִאם ִהיא ְׁשֵאַלת 3, 2, 1ת ֵמַהְׁשֵאלֹות ְלַצד ָּכל ַאחַ 

  . ִאְרּגּון

  ֵאילּו מּוָצִרים ָהְייָתה ֵמיָטל ְצִריָכה ִלְקנֹות?  .1

__  _________________________________________  

  _________________________________________  

  ֵאילּו מּוָצִרים ָקְנָתה ֵמיָטל?  2

__  _________________________________________  

  _________________________________________  

ִּפי ֶׁשּלֹא -ַעל-ֵאילּו ֵׁשִני מּוָצִרים ֵמָהְרִׁשיָמה ָקְנָתה ֵמיָטל, ַאף  .3

  ִהְסַּתְּכָלה ָּבּה?

__  _________________________________________  

  _________________________________________  

ַצְּינּו ְׁשֵּתי ִסּבֹות ְלַכ ֶׁשֵמיָטל לֹא ִמְּלָאה ֶאת ַּבָּקָׁשָתּה ֶׁשל   .4

  ִאָּמּה.

  _________________________________________  

  _________________________________________  

. הֹוִכיחּו ֶאְפָׁשר לֹוַמר ַעל ֵמיָטל ֶׁשִהיא ָחְׁשָבה ַרק ַעל ַעְצָמּה  .5

  ַטֲעָנה זּו ֵמַהָּכתּוב. (ַהֲעִּתיקּו ֶאת ִמְׁשָּפט ַמְתִאים.) 

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  ִּפי ַהִּנְדָרׁש ְוַגם ְלַמֵּלא ֶאת ְרצֹוֵננּו?-ֵּכיַצד נּוַכל ַלֲעֹר ְקִנּיֹות ַעל  .6

  _________________________________________  

  _________________________________________  
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  ַהֵּׁשן ֶׁשָהְלָכה ְלִאּבּוד / ֹנעם

  

ֹנַגּה ִהְתעֹוְרָרה ַּבֹּבֶקר ְׂשֵמָחה, ִּכי ָהָיה יֹום ִׁשִּׁשי. ְּבָכל יֹום ִׁשִּׁשי 

ִּכָּתה ִּתְהֶיה ַקָּבַלת ַׁשָּבת, קֹוִרים ֲהמֹון ְּדָבִרים ֶׁשִהיא אֹוֶהֶבת. ּבַ 

ּוָבֶעֶרב ִהיא ִּתַּסע ִעם הֹוֶריָה ְוִעם ֲאחֹוָתּה ְלָסְבָתא ִלְסעּוַדת ַׁשָּבת. 

ֹנַגּה ָקָמה ֵמַהִּמָּטה, ָׁשְטָפה ָּפִנים, ִצְחְצָחה ִׁשַּנִים ּוִפְתאֹום ִהְרִּגיָׁשה 

ֲאָתה ְמַעט ָּדם ַּבִּכּיֹור ְּכֵאב ַחד. ְּכֶׁשָּׁשְטָפה ֶאת ַהֶּפה ְּבַמִים, ָר 

ְוִנְבֲהָלה. ִהיא ָקְרָאה ְלִאָּמּה, ְוָהֵאם ָאְמָרה ָלּה: "ֹנַגּה, ַמָּזל טֹוב, 

ַהֵּׁשן ִמְתַנְדֶנֶדת ְועֹוד ְמַעט ִהיא ִּתְנֹּׁשר." ֹנַגּה ָיְדָעה ֶׁשְּנִׁשיַרת ִׁשַּנִים 

ִים ַהֲחָדׁשֹות. ֲאָבל ָלָּמה ָּכ צֹוְמחֹות ַהִּׁשּנַ -ִהיא ָּדָבר טֹוב, ִּכי ַאַחר

  ַהּיֹום? ַהּיֹום ֵיׁש עּוָגה ַוֲארּוָחה ְטִעיָמה!

ֹנַגּה ִהִּגיָעה ַלִּכָּתה, ּוְבַמֲהַל ַהּיֹום ָׁשְכָחה ֶאת ַהֵּׁשן ַהִּמְתַנְדֶנֶדת. 

ה אּוָלם ְּבַקָּבַלת ַׁשָּבת, ְּכֶׁשִּקְּבָלה ְּפרּוַסת עּוָגה, עּוַגת ׁשֹוקֹוָלד, ֵהֵחּלָ 

ִלְדֹאג ... ִהיא ָנְגָסה ִּבְזִהירּות ִמן ָהעּוָגה, אּוָלם לֹא ִהְרִגיָׁשה ָּדָבר. 

  ָׂשְמָחה ֹנַגּה ְוִסְּיָמה ֶאת ָהעּוָגה ַּבֲהָנָאה ַרָּבה. 

ְּכֶׁשָחְזָרה ַהַּבְיָתה, ִסְּפָרה ְלִאָּמּה ַעל ַקָּבַלת ַהַּׁשָּבת ְוַעל ָהעּוָגה 

ְכלּו. "ּוָמה ִעם ַהֵּׁשן?" ָׁשֲאָלה ִאָּמא, "ַמָּמׁש לֹא ַהְּטִעיָמה ֶׁשֻּכָּלם ָא 

ִהְרַּגְׁשִּתי אֹוָתּה, ִאָּמא," ָעְנָתה ְּבִׂשְמָחה ְוִחְּיָכה ִחּיּו ָרָחב. ִאָּמא 

ִהִּביָטה ְּבֹנַגּה ְוֵהִביָנה ִמָּיד... ֹנַגּה ָרָצה ַלַּמְרָאה ִלְראֹות ָמה ָקָרה, 

ן ָנְׁשָרה ְּבִלי ֶׁשִהְרִּגיָׁשה. ִהיא ָׂשְמָחה ְוִצְּפָתה ּוִמָּיד ֵהִביָנה ֶׁשַהּׁשֵ 

ַלְּנִסיָעה ְלָסְבָתא, אּוָלם לֹא ִהְפִסיָקה ַלֲחֹׁשב ַעל ַהֵּׁשן ֶׁשָהְלָכה ָלּה 

  ְלִאּבּוד...
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 .   ֲענּו ַעל ַהְּׁשֵאלֹות. שימו   ַלַהְדָרָכה ַּבֶהְמֵׁש

  ה?א. ַמּדּוַע ָקָמה ֹנַגּה ְּבִׂשְמחָ   . 1

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  ב. ַצְּינּו ְׁשֵּתי ְּפֻעלֹות ֶׁשֹּנָגה אֹוֶהֶבת ַלֲעׂשֹות ְּביֹום ִׁשִּׁשי.  

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  ִמָּמה ִנְבֲהָלה ֹנַגּה?  .2

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  ָמה ָקָרה ַלֵׁשן ְבַמֲהָלך יֹום ַהִלמּוִדים?  .3

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  

  יָנה ִאָּמא ְּכֶׁשָרֲאָתה ֶאת ֹנַגּה ְמַחֶּיֶכת ִחּיּו ָרָחב?ָמה ֵהבִ   .4

  _________________________________________  

  _________________________________________  

 ִׁשַּנִים נֹוְׁשרֹות? ֵאילּוְנִׁשיַרת ִׁשַּנִים ִהיא ָּדָבר טֹוב?  ַמּדּועַ   .5
  _________________________________________  

  _________________________________________  

  ַסְפרּו ַעל ִמְקֶרה ּבֹו ָנְׁשָרה ָלֶכם ֵׁשן.  .6

  _________________________________________  

  _________________________________________  
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  שימו   

: "ֹנַגּה ָקָמה ַּתְלִמיִדים ֶׁשַּיֲענּו ַעל  ִיְהיּו 1ִּבְׁשֵאָלה  ַהְּׁשֵאָלה ָּכ

  ְּבִׂשְמָחה ִּכי ָהָיה יֹום ִׁשִּׁשי."

ָאְמָנם ָּכ ָּכתּוב ְּבׁשֹוָרה ָהִראׁשֹוָנה ֲאָבל ַהְּתׁשּוָבה ַהּזֹו ֵאיָנה 

ַמְׁשָמעּוִתית, ִּכי ֵאין ָּבּה ֶהְסֵּבר ְמיָֻחד. ָלֵכן ֵיׁש ְלַהְמִׁשי ֶאת 

ְמּיָֻחד ְּביֹום ִׁשִּׁשי, ֶׁשִּבְגָללֹו ֹנַגּה ְׂשֵמָחה. ְלִפיָכ  ַהְּתׁשּוָבה ּוְלַצֵּין ָמה

  ֵיׁש ְלַהְמִׁשי ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַעד ַלִּמָּלה "אֹוֶהֶבת" ְּבׁשּוָרה ְּׁשִנָּיה.

, ִמּׁשּום ֶׁשֵהם ַׁשָּיִכים ְלאֹותֹו 'ב -ו 'ִּבְׁשֵאָלה זֹו ֵיׁש ְׁשֵני ְסִעיִפים א

  ָהִעְנָין.

  מֹוִפיעֹות ְׁשֵּתי ִמּלֹות ְׁשֵאָלה ֻמְדָּגׁשֹות.  5ה ִּבְׁשֵאלָ 

ָחׁשּוב ְלִהְדִּגיׁש ִמּלֹות ְׁשֵאָלה ְוהֹוָרָאה ְּכֵדי לֹא ִלְׁשֹּכַח ַלֲענֹות ַעל ַאף 

  ַאַחת ֵמֶהן. 

  ֲעֵליֶכם ִלְכֹתב ֲחָוָיה. 6ִּבְׁשֵאָלה 

  ַהְקִּפידּו ַעל ִמְבֶנה ִסּפּור ֲחָוָיה.

  

  ֶיָדע ְלׁשֹוִני

  . ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהָטְבָלה.1

 ְנֵקָבה ָזַכר

  ִהְתעֹוְרָרה 

  אֹוֶהֶבת

  ָנְׁשָרה

  ִהְפִסיָקה

 ָׁשְטָפה
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  ֶרֶצף ּוִבּטּוֵיי ְזַמן
  

  ּכֹוס ֵּתה

 ִהְכִניָסה  ַּבֻּקְמקּום, ַמִים ִהְרִּתיָחה ִהיא. ֵּתה ּכֹוס ִלי ֵהִכיָנה ִאָּמא

 ַהַחִּמים ַהַּמִים ֶאת ּוָמְזָגה ֻסָּכר ֹותַּכִּפּי ּוְׁשֵּתי ֵּתה ַׂשִּקית ְלכֹוס

  .ּוָבֲחָׁשה ִּבְזִהירּות ַהֵּתה ַׂשִּקית ֶאת ִהיא הֹוִציָאה. ַלּכֹוס

  

  . ֵּתה ּכֹוס ַלֲהָכַנת ַהְּפֻעּלֹות ֵסֶדר ְמֹתָאר ַהֶּזה ַּבֶּקַטע

 ִטיםְלַמְסֵּפר ִמְׁשּפָ  ֶאְפָׁשר.  ֶרֶצף ַּגם קֹוְרִאים ָאנּו ְּפֻעּלֹות ְלֵסֶדר

  ַהְּפֻעּלֹות. ֶרֶצף ֶאת ְלַהְראֹות ְּכֵדי) ָלֶהם ִמְסָּפִרים ְּכלֹוַמר ָלֵתת(

    ַּבֻקְמקּום. ַמִים ִהְרִּתיָחה ִאָּמא .1

  ֻסָּכר. ַּכִּפּיֹות ּוְׁשֵּתי ֵּתה ַׂשִּקית ְלכֹוס  ִהְכִניָסה ִהיא .2

  .ְלכֹוס ַהַחִּמים ַהַּמִים ֶאת ָמְזָגה ִהיא .3

  .ּוָבֲחָׁשה ַהֵּתה ִּקיתׂשַ  ֶאת הֹוִציָאה ִהיא .4

  

  :ָּכ ָהֶרֶצף ֶאת ִסַּדְרנּו ִאילּו

  .ֻסָּכר ַּכִּפּיֹות ּוְׁשֵּתי ֵּתה ַׂשִּקית ְלכֹוס  ִהְכִניָסה ִהיא .1

  .ְלכֹוס ַהַחִּמים ַהַּמִים ֶאת ָמְזָגה ִהיא .2

  .  ַּבֻּקְמקּום ַמִים ִהְרִּתיָחה ִאָּמא .3

  .ָבֲחָׁשהּו ַהֵּתה ַׂשִּקית ֶאת הֹוִציָאה ִהיא .4

  ?לֹא ַמּדּועַ !  ֶׁשּלֹא מּוָבן? ֶהְגיֹוִני ָהָיה ָהֶרֶצף ַהִאם

____________________________________________

____________________________________________  
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  ֶהְגיֹוִני. )ֵסֶדר( ִפי ֶרֶצף-ַעל ַהִּמְׁשָּפִטים ַמְסְּפרּו ֶאת

  ַהְּיָרקֹות. ֶאת יְוָחַתְכִּת  ִקַּלְפִּתי____  

  ַהְּיָרקֹות. ֶאת ָרַחְצִּתי____  

  ַהָּסָלט. ֶאת ָאַכְלִּתי____  

  

  ַהֶּדֶלת. ֶאת ָּפַתְחִּתי____  

  ַלַּמְנעּול. ַהַּמְפֵּתחַ  ֶאת ִהְכַנְסִּתי____  

  ַהַּמְפֵּתח. ֶאת סֹוַבְבִּתי____  

  ַהַּבְיָתה. ִהַּגְעִּתי____  

  

 ַא ַּבֶּקַטע, ְּכתּוִבים ֵאיָנם אֹו ְמָהֵארּוִעים ְּפֻעּלֹותֵמהַ  ֵחֶלק ִלְפָעִמים

  ָקרּו. ֶׁשֵהם ְמִביִנים ָאנּו

 ֶאת ְּבִדְמיֹוֵננּו ְלַהְׁשִלים ָעֵלינּו ֶהְגיֹוִני ְּבֶרֶצף ִּמְׁשָּפִטים ְלַסֵּדר ְּכֵדי

  .ַהֲחֵסִרים ַהֲחָלִקים

  :ֻּדְגָמה

  ָאִחי. ִעם ָּטהַּבִּמ  ִליֹשן ְוָעַבְרִּתי ַקְמִּתי____  

  ָעֵיף. ָהִייִתי____  

  ְלֵהָרֵדם. ִהְצַלְחִּתי לֹא____  

  

  ַהֶרֶצף ַהֶהְגיֹוִני:

  )ַּבִּמָּטה. ִליֹׁשן ָהַלְכִּתי – ַהְׁשָלָמה( ָעֵיף ָהִייִתי  . 1

  . ְלֵהָרֵדם ִהְצַלְחִּתי לֹא  . 2

 ְוָעַבְרִּתי יַקְמִּת ) ֵער ְלִהָּׁשֵאר ִלי ְּכֶׁשִּנְמַאס  - ַהְׁשָלָמה(  . 3

  . ָאִחי ִעם ַּבִּמָּטה ִליֹׁשן
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  ֶהְגיֹוִני. ְלִפי ֶרֶצף ַהִּמְׁשָּפִטים ֶאת ַמְסְּפרּו

  .ַּכּדּוֶרֶגל ְלַׂשֵחק אֹוֵהב ֲאִני

  .ָאִבי ִעם ַלַּׁשַער ִּבְבִעיטֹות ִמְתַאֵּמן ֲאִני ְׁשִליִׁשי ְּביֹום____  

  .ַהֲחֵבִרים ִעם ּדּוֶרֶגלּכַ  ְמַׂשֵחק ֲאִני ִראׁשֹון ְּביֹום____  

  .ַהִּנְבֶחֶרת ְּבִמְׂשֲחֵקי ִמְׁשַּתֵּתף ֲאִני ֲחִמיִׁשי ְּביֹום____  

  

  .ַמְמָּתק ֶלֱאֹכל ָרִציִתי

  .ָעָליו ָעִליִתי____  

  .ָהֶעְליֹון ָהָארֹון ֶאת ָּפַתְחִּתי____  

  .ׁשֹוקֹוָלד ַמְטְּבעֹות ָׁשם ָמָצאִתי____  

  .ַהָּגבֹוּהַ  ִּכֵּסאהַ  ֶאת ֵהֵבאִתי____  

  .ַמְטְּבעֹות ֲחִמָּׁשה ְוָאַכְלִּתי ִהְתַאַּפְקִּתי, לֹא____  

  ָהֶרֶצף. ַעל ָלנּו ַהְּמַרְּמזֹות ִמִּלים ֵיׁש ַּבִּסּפּוִרים

  .ְזַמן ִּביּטּוֵיי ִנְקָראֹות ֵהן

  

                 .אּוֶׁשִּתְקְר  ַּבְּקָטִעים ַהֻּמְדָּגִׁשים ַהְּזַמן ְלִּבּטּוֵיי    ִׂשימּו

  א. ַהְּנִסיָעה ְלָסְבָתא 

ַלְּנִסיָעה  ֶּכֶסף ִלי ָנְתָנה ִאָּמא. ָסְבָתא ֶׁשִלי ֶאת ְלַבֵּקר ֶהְחַלְטִּתי

  .ְוִחִּכיִתי ַלַּתֲחָנה, ָהַלְכִּתי. ָּבאֹוטֹוּבּוס

 ְוָעִליִתי ָעָליו. ָהאֹוטֹוּבּוס ִהִגיַע אֹוטֹוּבּוס, ַּדּקֹות ֶעֶׂשר ַאֲחֵרי

ִהַּגְעִּתי ָלְרחֹוב ֶׁשָּסְבָתא ָּגָרה ּבֹו.  ָׁשָעה ֲחִצי ַכֲעֹברִהְמִׁשי ַּבְּנִסיָעה, וְ 

ָיַרְדִּתי ַּבָּתֲחָנה, ּוִמָּיד ָרִאיִתי אֹוָתּה. ַרְצִּתי ֵאֶליָה, ְוִחַּבְקנּו זֹו ֶאת 

  זֹו.
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  ב. ָרִציִתי ַמְמָּתק

 ָעִליִתי. ַהָּגבֹוּהַ  ַהִּכֵּסא ֶאת יֵהֵבאִת  ָּכל ֹקֶדם. ַמְמָּתק ֶלֱאֹכל ָרִציִתי

 ְוִחַּפְׂשִּתי, ִחַּפְׂשִּתי. ָהֶעְליֹון ָהָארֹון ֶאת ָּפַתְחִּתי ָּכ-ְוַאַחר ָעָליו,

 ֲחִמיָׁשה ְוָאַכְלִּתי ִהְתַאַּפְקִּתי, לֹא. ׁשֹוקֹוָלד ַמְטְּבעֹות ָמָצאִתי ּוַבּסֹוף

  .ַמְטְּבעֹות

  

  ג. ַהיֹוֶרה

 ַהַחּלֹון ֶּדֶר ֵהַצְצִּתי. מּוָזר ַרַעׁש ָׁשַמְעִּתי ִּכי ַקְמִּתי ֶקרַּבּבֹ  ַהְׁשֵּכם

 ַעל ָקַפְצִּתי ִמָּיד. ִּכי יֹוֵרד ֶגֶׁשם, "ַהּיֹוֶרה ִהִגיַע" ָצַעְקִּתי ְוָרִאיִתי

 ֶאת ְוהֹוֵצאִתי ָלָארֹון ַרְצִּתי ָּכ-ַאַחר. ִׂשְמָחה ֵמֹרב ַהִּמָּטה

 ִאָּמא ַּבּסֹוף. ַּבֶּגֶׁשם ְוָעַמְדִּתי ַהַּבִית, ֶּדֶלת ֶאת יָּפַתְחִּת . ַהִּמְטִרָּיה

  ִמָּיד. ְלִהָּכֵנס ִלי ָקְרָאה ִהיא. ְוָכֲעָסה ָּבָאה

  

  ד. ַאְבָרָהם ָאִבינּו

 ְוִחָּכה ָהֹאֶהל ְּבֶפַתח ָיַׁשב הּוא. אֹוְרִחים ַמְכִניס ָהָיה ַאְבָרָהם

 ָרץ ִמָּיד. ִמְתָקְרִבים ֲאָנִׁשים ְׁשלֹוָׁשה ָרָאה ֶאָחד יֹום. ְלאֹוְרִחים

 ַמִים ָלֶהם ָנַתן ִּבְּתִחָּלה. ָלֹאֶהל ֶׁשלֹו ְלִהָּכֵנס אֹוָתם ְוִהְזִמין ֲאֵליֶהם

 ְּבֶהְמֵׁש. ָהֹאֶהל ְּבֵצל ָלנּוחַ  ָיְׁשבּו ָּכ-ְוַאַחר ַרְגֵליֶהם, ֶאת ִלְרֹחץ

, ַּבּסֹוף. ָלֶלֶכת ָקמּו ְוָנחּו, ֶׁשָאְכלּו ְלַאַחר. טֹוָבה ֲארּוָחה ָלֶהם ִהִּגיׁש

 ֶׁשְּבעֹוד לֹו ְוָאְמרּו ַאְבָרָהם ֶאת ָהאֹוְרִחים ֵּבְרכּו, ֶׁשִּנְפְרדּו ְלַאַחר

  .ֵּבן לֹו ִיָּוֵלד ָׁשָנה
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ְ◌ַהִּקיפּו  ) 1  ֶאת ְּבַמְעָּגל ְלַאַחר ֶׁשְקַרֲאֶתם ַעל ַאְבָרָהם ָאִבינּו,

 ָלנּו) ָהעֹוְזרֹות( ַהְּמַסְּיעֹות ִּליםִמ , ְזַמן ַעל ָהרֹוְמזֹות ַהִמִּלים

  .ַהִּסּפּור ֶרֶצף ֶאת ְלָהִבין

  ).ָחֵבר( ָעִמית ְּתׁשּובֹוֵתיֶכם ִעם ֶאת ִּבְדקּו  ) 2

 ַעלַהְמַרְמזֹות  ְלִמיִּלים ֲחָדִׁשים ִמְׁשָּפִטים ְּבַמְחַּבְרָּתם ַחְּברּו  ) 3

 ַהַּבְיָתה ְּבַדְרִּכי ָחדֶא  יֹום: ְגָמהּדֻ . ַּבִּסיּפּור ֶׁשְּמָצאֶתם ְזַמן

  .ּובֹוֶכהֹו ְלַבד עֹוֵמד ֶיֶלד ָרִאיִתי

  

  ן ַלִּצּפֹורֵק 

 1  ָזלֹוּגהַ  ץִצּיֵ ָּדִני ַוֲאחֹותֹו ִמיִרי ָמְצאּו ַּבֲחַצר ֵּביָתם ּגֹוָזל ָקָטן. 

 2   לֶא  תֹוָהָאחוְ  ָהָאח ּוֲהר! ִמ אּמָ ! ִא אּמָ : ִא ָראָק  ּלּוִא , ּכְ ׁשּלָ חַ  לֹוקּבְ 

  3  ָחָזק. ץּוּיצִ  לקֹו ּוָֹשְמע◌םֹוְתאּפִ  ַא  ,ָזלֹוּגהַ 

ִֹ  ָאהא ּבָ י, "ִה יִר יִמ  ְמָרה", ָא ֵאםהָ  ֹורּפּצִ הַ  ִהיזֹו"   4   לעַ  ְשֹמרל

: " לֹוקּבְ ָאַמר וְ  ֹורּפּצִ הַ  לֶא  ִניּדָ  ָנה." ּפָ ָזָלּהּגֹו   5    ְּת ַא  ִאםהַ ַר

  6  ּ."רֹוזעֲ לַ  קם ַר ִציֹור ונ, ָא ֹורּפצִ  אּמָ , ִא ְפֲחִדיִת  לַא  ?ֹוֶחֶדתּפ

  7  . ֵעץהָ  ַעל ֹותן אֹוִעיִהְׁש וְ  םּלָ סֻ  םּׁשָ א ִמ ִבי, הֵ ְחָסןּמַ הַ  לֶא  ִניּדָ  ִמֵהר

  8   ָמהׂשָ  יִר י. ִמ יִר ְלִמי ָזלֹוּגהַ  תֶא  ֹישּגִ ִה  ִני. ּדָ םּלָ ּסֻ ּבַ  יִר יִמ  ְלָתהעָ 

  9  יִר יִמ  ְמָחה. ׂשָ םּלָ ּסֻ הַ  ןִמ  תרּוִּבְזִהי ָיְרָדהוְ  ןֵּק הַ  ךֹותּבְ  ָזלֹוּגהַ  תֶא 

  10  ."ןֵּק ּבַ , תֹוֵביּבְ  בּוׁשו יְכׁשָ עַ  ִנְמָצא ָזלֹוּג: "הַ ָאְמָרהוְ 

  11  .ֶצתְמַצּיֶ ם ּוָלִדיּיְ ּבַ  ְתּבֹוֶנֶנת, ִמ ֵעץב לָ ִביּסָ ִמ  ָגהחָ  ֹורּפַהּצִ 

  12  ֹוָדה! ּתֹוָדה! ִצְּיָצה ַהִּצּפֹור. ּת

  13  .יִר ִמיּו ִניּדָ  ּוכִחּיְ 
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  .ַלֵּקן ַהּגֹוָזל ֶאת ְלַהֲחִזיר ְּכֵדי ַוֲאחֹותֹו ָּדִני ֶׁשָעׂשּו ְּפֻעּלֹות ְׁשֵּתי ְּינּוצַ 

  ֵהן: ַוֲאחֹותֹו ָּדִני ֶׁשָעׂשּו ַהְּפֻעּלֹות ְׁשֵּתי – ְּתׁשּוָבה

  _______________________________________  .א

  _______________________________________  .ב

  ָזהּו ְוִּכְתבּו.ֵּפירּוׁש ַההֹוָרָאה  ַצְּינּוָאה שימו   ַלהֹוָר 

  .ַהֵּמיָדע ֶאת ְלַאְרֵּגן ָאנּו ִנְדָרִׁשים ֶרֶצף ִּבְמִׂשיַמת ַּגם

  ַהִּסּפּור. ֶרֶצף ְלִפי ַהִּמְׁשָּפִטים ֶאת ַמְסְּפרּו

  .ְּבֵביתֹו, ַּבֵּקן ׁשּוב ַעְכָׁשו ִנְמָצא ַהּגֹוָזל___ 

  .ְלִמיִרי ַהּגֹוָזל תֶא  ִהִּגיׁש ָּדִני___ 

  ָהֵעץ. ַעל אֹותֹו ְוִהְׁשִעין ֻסָּלם ֵהִביא, ַהַּמְחָסן ֶאל ָּדִני ִמֵהר___ 

  .ָקָטן ּגֹוָזל ֵּביָתם ַּבֲחַצר ָמְצאּו ִמיִרי ַוֲאחֹותֹו ָּדִני___ 

  

 ָלִדיםַהּיְ  ֶאת רֹוֶאה ְּכֶׁשִהיא, ּורּפַהִּס  ְּתִחַּלתּבִ  תצֶ ּיֶ ְמצַ  םַהֵא  ַהִּצּפֹור

, ַהֶהְבֵּדל ָמה. תצֶ ּיֶ ּוְמצַ  חֹוֶזֶרת ִהיא ּורּפַהִּס  סֹוףּבְ  ַּגם.  ַהֵּקן ְלַיד

  .ְּתׁשּוַבְתֶכם ֶאת ַנְּמקּו? ַהִּצּיּוִצים ֵּבין, ְלַדְעְּתֶכם

  ַהֵהְבֶדל ְלַדֲעִּתי ֵּבין ַהִציּוִצים הּוא: 

  ִּבְתִחיַלת ַהִסּפּור _____________________________  א. 

   _________________________________________  

  ְּבסֹוף ַהִסּפּור _______________________________  ב. 

   _________________________________________  

  ב' הּוא ֹנח ְּביֹוֵּתר. -שימו   ֶדֶגם ְּתׁשּוָבה ְּבֶעְזָרת ְׁשֵני ֲחַלִקים א' ּו

  ֹותֹו. ִׂשמּו ֵלב ְלֶדֶגם ֶזה ְוַּתְרְגלּו א
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  ִּדיָרה  עֹוְבִרים
 ֲאָנִׁשים, ֻמְמִחים ִהְזִמינּו ְוַאָּבא ִאָּמא ִּדיָרה. ַהַּקִיץ ָעַבְרנּו ְּבֻחְפַׁשת

 ַהַהֲעָבָרה ִלְפֵני יֹוַמִים. ִּדיָרה ַלֲעֹבר ַלֲאָנִׁשים ַלֲעֹזר ֵאי ֶׁשּיֹוְדִעים

 ְוַאָּבא ִאָּמא. ְּגדֹוִלים ִּקיםְוׂשַ  ֶׁשָלנּו ַאְרָּגִזים ַהֻּמְמִחים ַלַּבִית ֵהִביאּו

 ַלַּבִית ִאָּתנּו ָלַקַחת רֹוִצים ֲאַנְחנּו ָמה ּוִמְּיּנּו ַהֲחָפִצים, ַעל ָעְברּו

 ְלַמָּכִרים ַההֹוִרים ֶהֱעִבירּו, ָרצּו ֶׁשּלֹא ַהְּדָבִרים ֶאת לֹא. ּוָמה ֶהָחָדׁש

 ַהֻּמְמִחים ָּבאּו, ַהֲעָבָרההַ  ִלְפֵני יֹום. ַהַּמָּתנֹות ַעל ֶׁשָׂשְמחּו ְּמאֹוד

 ַלֲעֹטף ִהְקִּפידּו ֵהם. ּוְבַאְרָּגִזים ְּבַׂשִּקים ַהֲחָפִצים ָּכל ֶאת ְוָאְרזּו

 ֵיׁש ָמה ָרַׁשְמנּו ֻקְפָסה ָּכל ַעל. ַהְּׁשִביִרים ַהֵּכִלים ָּכל ֶאת ֵהיֵטב

  .ְּבתֹוָכּה

 ָהַאְרָּגִזים ָּכל ֶאת ְוֶהֱעִמיסּו ַהֻּמְמִחים ָּבאּו ַהַהֲעָבָרה ְּבֹבֶקר

 ֶׁשָּלנּו ַּבְּמכֹוִנית ָנַסְענּו ְּכֶׁשִּסְּימּו,. ְּגדֹוָלה ַמָּׂשִאית ַעל ְוָהָרִהיִטים

 ַּבָּצֳהַרִים ְּכֶׁשִהַּגְענּו. ַהֶּדֶר ֶאת ָלֶהם ְלַהְראֹות ְּכֵדי ַהַּמָּׁשִאית ִלְפֵני

, ַהַּׂשִּקים ָּכל ֶאת ִאיתֵמַהַּמּׂשָ  ֵהֵחלּו ִלְפֹרק ֶהָחָדׁש, ֵהם ַלַּבִית

  .ְוָהְרִהיִטים ַהֻּקְפָסאֹות

 ְוַהַּׂשִּקים ָהַאְרָּגִזים ֵהם רֹוְקּנּו ֶאת ָּכל ַאַחר ַהָּצֳהַרִיםְּבַמֲהָל 

  "!ֻמְמִחים" ֶּבֱאֶמת ֵהם!  ְלַהְפִליא ְמֻסָּדר ָהָיה ַהַּבִית. ָלֲארֹונֹות

  

  ַהְּזַמן. ְּבִבּטּוֵיי ֶהְגיֹוִני ְוֵהָעְזרּו ֶרֶצף ִּפי ַעל ַהִּמְׁשָּפִטים ֶאת ַמְסְּפרּו

 ַהֲחָפִצים ָּכל ֶאת ְוָאְרזּו ַהֻּמְמִחים ָּבאּו ַהַהֲעָבָרה ִלְפֵני יֹום  ___  

  .ּוְבַאְרָּגִזים ְּבַׂשִּקים

 ָהַאְרָּגִזים ָּכל ֶאת ְוֶהֱעִמיסּו ַהֻּמְמִחים ָּבאּו ַהַהֲעָבָרה ְּבֹבֶקר  ___ 

  .ְּגדֹוָלה ַמָּׂשִאית ַעל ְוָהָרִהיִטים
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 ֶׁשָלנּו ַאְרָּגִזים ַהֻּמְמִחים ַלַּבִית ֵהִביאּו ַהַהֲעָבָרה ִלְפֵני יֹוַמִים  ___  

  .ְּגדֹוִלים ְוַׂשִּקים

 ָלֲארֹונֹות, רּוְקנּו ְוַהַּׂשִּקים ָהַאְרָּגִזים ָּכל ָהֶעֶרב ַעד  ___  

  .ֶהָחָדׁש ִּבְמקֹוָמם ָעְמדּו ְוָהָרִהיִטים

 ֶאת ֵמַהַּמָּׂשִאית ָּפְרקּו ֵהם ֶהָחָדׁש, ַלַּבִית ַּבָּצֳהַרִים ְּכֶׁשִהַּגְענּו   ___ 

  .ְוָהָרִהיִטים ַהֻּקְפָסאֹות, ַהַּׂשִּקים ָּכל

  

 ָהֶרֶצף ֶאת ֶׁשָּנִבין ְּכֵדי ְזַמן, ְלִבּטּוֵיי ֵלב ָלִׂשים ָעֵלינּו ַהְּקִריָאה ִּבְזַמן

  .ַהִּסּפּור ֶׁשל

  

), כ"אח ּוְבִקּצּור:( ָּכ-ַאַחר, ַּבַהְתָחָלה :ֲחׁשּוִבים ַמןזְ  ִּבּטּוֵיי

  .יֹוֵתר, ְלַבּסֹוף ְמֻאָחר, ֹקֶדם ָלֵכן, ִמֵּכן ְלַאַחר, ֵכן ִלְפֵני, ַּבֶהְמֵׁש

  

 "ְוָאז" ַהִמָּלה ַלֲחֹזר ַעל ֵאיֶננּו ְצִריִכים ְזַמן, ְּבִבּטּוֵיי ִּבְזכּות ַהִּׁשּמּוׁש

  .ְמֻׁשַּבַחת יֹוֵתר ְוָכ ַהְּכִתיָבה

  

ֶאת ֵסֶדר ַהיֹום ֶׁשָּלֶכם ִמְּׁשעֹות ַהֹּבֶקר ְּכֶׁשַאֶּתם ָקִמים, ְוַעד  ִּכְתבּו

  ֶׁשַאֶּתם הֹוְלִכים ִליֹׁשן. ִהְׁשַּתְמׁשּּו ְּבִביּטּוֵיי ַהְּזַמן.

___________________________________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

___________________________________________  
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 ּגּוִפים
? ִמי ַהְּׁשֵאָלה ַעל עֹוִנים ַהּגּוף ְׁשמֹות. ּגּוף ְׁשמֹות ָהִעְבִרית ֵיׁש ַּבָּׂשָפה

  .הְנֵקבָ ּו ָּזָכר ,ַרִּבים ,ָּיִחידְּבצּורֹות  מֹוִפיִעים ֵהם

  ְּבצּוַרת ַרִּבים ּגּוף ְׁשמֹות           ְּבצּוַרת ָיִחיד ּגּוף ְׁשמֹות      

  )ְנֵקָבה אֹו ָזָכר( ֲאַנְחנּו   )                       ְנֵקָבה אֹו ָזָכר( ֲאִני

  )ְנֵקָבה( ַאֶּתן)      ָזָכר( ַאֶּתם   )              ְנֵקָבה( ַאְּת )    ָזָכר( ַאָּתה

  )  ְנֵקָבה( ֵהן)        ָזָכר( ֵהם   )            ְנֵקָבה( ִהיא)      ָכרזָ ( הּוא

ִּפי -ֶׁשַנֲעׂשֹות, ַעל ַהְּפֻעּלֹות ְּבתֹו ְלַזהֹות ֶאְפָׁשר ַהּגּוף ְׁשמֹות ֶאת

  ִּפי ַהאֹות ַהִראׁשֹוָנה.-ַהִסֹיֶמת אֹו ַעל

  !ֲאִני ?ָאַכל ִמי      ! ַקר ֲאַבִּטיחַ  ָאַכְלִּתי – ֻּדְגָמאֹות

  !ַאֶּתם? ָאַכל ִמי   ?    ֲאַבִּטיחַ  ֲאַכְלֶּתםַהִאם                  

 ְּבַטְבַלת ֵהָעְזרּו. ַהְּפֻעּלֹות ְלַיד אֹוָתם ְוִכְתבּו ַהּגּוף, ְׁשמֹות ֶאת ַזהּו

  !ַהּגּוִפים

  !ַאֶּתם? ִהְתַקֵׁשר ִמי?  ַלֲחֵבִרים ִהְתַקַּׁשְרֶּתם .1

  !ֲאַנְחנּוִמי ִהְצָטֵרף?  ַלֲחִגיָגה. ִהְצָטַרְפנּו .2

  ? ______________________ַהַּבְיָתה ָּתׁשּוִבי ָמַתי .3

  . _________________ְנַאֵחר ֶׁשּלֹא ַמֵהר ְּכֵדי ֵנֵל .4

  ____________________   ַמֵהר. הֹוְלִכים ַהֲחֵבִרים .5

  ___________________ ָלֶזה. ֶזה עֹוְזִרים ֻּכְּלֶכם .6

  ? _______________ַאְרָנקהָ  ֶאת ַהִאם ָמָצאָת  .7

  ________________ ַעם. ִרּקּוֵדי ְּבחּוג רֹוְקדֹות ְוִגיִלי רֹוִני .8

  _______________ ְּבָקרֹוב. ַיִּגיעּו ְוַאָּבא ִאָּמא .9

  ? _______________ְלַהִּגיעַ  ָרִציָת  ְלָאן .10
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  ִמְבֶנה ַהִסּפּור ַהֲעִליָלִתי

  ַהֶּיֶלד ְוַהִּצּפֹור

ל ַּבֹּבֶקר ְוָרָאה ֵקן ִצֳּפִרים ְּברֹאׁש ָהֵעץ. ָחַׁשב ְּבִלּבֹו: ֶיֶלד ֶאָחד ִטּיֵ 

ֶאֱעֶלה ַעל ָהֵעץ, ְוֶאַּקח ֶאת ָהגֹוָזִלים. ָרֲאָתה ֵאם ַהִּצֳּפִרים ִּכי ָצָרה 

ִמְתָקֶרֶבת, ָיְרָדה ְלַמָּטה ְוָעָפה ִמָּסִביב ַלֶּיֶלד. ָחַׁשב ַהֶּיֶלד: ֹקֶדם ֹּכל 

ָּכ ַּגם ֶאת ַהּגֹוָזִלים. ְוָכ ָעָׂשה. ָרַדף ַאֲחֵרי -ַאַחרֶאְתֹּפס ֶאת ָהֵאם וְ 

ַהִּצּפֹור, ֲאָבל ַא ִהְתָקֵרב ֵאֶליָה, ִהיא ִנְּתָרה ְוָקְפָצה ָהְלָאה. ָּכָכה 

ָמְׁשָכה ֶאת ַהֶּיֶלד ַאֲחֶריָה ְזַמן ַרב, ַעד ֶׁשִהְתַרֵחק ֵמַהֵּקן. ַהֶּיֶלד 

ַאֲחֶריָה. ָרָצה ַלֲחֹזר ָלֵעץ ָלַקַחת ֶאת ִהְתַעֵּיף ְוִהְפִסיק ִלְרֹדף 

  ָהגֹוָזִלים ַא ְּכָבר לֹא ָמָצא לֹא ֶאת ָהֵעץ ְולֹא ֶאת ַהֵּקן.

  . ִמְבֵנה ַהִּסּפּורְנַנֶּסה ְלַזהֹות ֶאת 

  ְמַסְּפִרים ָלנּו ַעל ַהְּדֻמּיֹות, ַעל ַהְּזַמן  ְוַעל ַהָּמקֹום.  ַּבְּפִתיָחה 

  ל ֶיֶלד. ָמַתי? ַּבֹּבֶקר.     ֵהיָכן? ְלַיד ֵעץ. ַעל ִמי ְמֻסָּפר? עַ 

  

ְמַסְּפִרים ָלנּו ֶמה ָהְיָתה ַהְּבָעָיה, ּוָמה ַהְּפֻעּלֹות ֶׁשַּנֲעׂשּו ְּכֵדי  ַּבּגּוף

  ִלְפֹּתר ֶאת ַהְּבָעָיה.

 ַהְּבָעָיה: ֶיֶלד ָרָצה ָלַקַחת ֶאת ָהגֹוָזִלים ֶׁשָהיּו ַּבֵּקן. ַהִּצּפֹור ִנְּסָתה

ְלַהְרִחיק אֹותֹו ֵמָהֵעץ. ַהְּפֻעלֹות: ִהיא ִנְּתָרה ְוִהְתַרֲחָקה, ְוַהֶּיֶלד 

  ָרַדף ַאֲחֶריָה.

  ְמַסְּפִרים ָלנּו ַעל ַהִּפְתרֹון  ֶׁשל ַהְּבָעָיה.  ַּבִּסיּום

  ָּכ ֵמָהֵעץ, ַעד ֶׁשּלֹא ָיַדע ַלֲחֹזר ֵאָליו.-ַהֶּיֶלד ִהְתַרֵחק ָּכל
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  ְלֵקי ַהִּסּפּור ַלַּתְבִנית ַּבְּמקֹומֹות ַהַּמְתִאיִמים.ַהְעִּתיקּו ֶאת חֶ 

  

  ________        ְּפִתיָחה  

          ____________  

         ________________  

       _________________  

        ________________  

          ______________  

      גוף 

                ______________________________  

    ______________________________  

    ______________________________  

    ______________________________  

    ______________________________  

    ______________________________    

                  

       ____________________  

  ____________________           ִסּיּום

                       ____________________  

       ____________________  



  

  

63

  ַלֲעֹזר ֵעת

ַהֲחַתְלּתּול  ִמֵהר. ִלְקָראתֹו ַהָּבא ָּגדֹול ֶּכֶלבֲחַתְלּתּול  ָרָאה ַּבָצֳהַרִים

 ָּפַחד. ָעָליו ְוָנַבח ֶהָחתּול ַאֲחֵרי ַהֶּכֶלב ָקַפץ. ָּגבֹוּהַ -לֹא ֵעץ ַעל ְוִטֵּפס

 ָּפַחד. ָנַפל ְוִכְמַעט ַּדק ְּבָעָנף ְּבִצָּפְרָניו ֶנֱאַחז הּוא. ְוָרַעד ַהֲחַתְלּתּול

  .ּכֹוחַ  לֹו ָהָיה לֹא יֹוֵתר ָּגבֹוּהַ  ְלַטֵּפס ְוַגם ָלֶרֶדת,

 ָמה ָלַדַעת ָרצּו ֵהם. ְוִהְסַּתְּכלּו ְיָלִדים ְׁשֵני ָעְמדּו ֵמֵהם ָרחֹוק לֹא

 ַהֶּכֶלב ֶאת ְוָרֲאָתה ֵּביָתּה ִמֶּפַתח ִאָּׁשה ִהְׁשִקיָפה ָׁשָעה אֹוָתּה. ִיְקֶרה

 ֶאת ֵּגְרָׁשה, ַהחּוָצה ָלֵצאת ִמֲהָרה. ֶהָחתּול ַעל ְלִהְתַנֵּפל מּוָכן ֶׁשָהָיה

 ֵאיְנֶכם! ּבּוָׁשה: "ְּבַכַעס ְוָאְמָרה ָּפְנָתה ַהְּיָלִדים ְוֶאל ,ַהֶּכֶלב

 ַהְּיָלִדים ָענּו!" ָברּדָ  ׁשּום ָעִׂשינּו לֹא? ּבּוָׁשה ָמה?" "ִמְתַּבְּיִׁשים

 ְולֹא ֵמָרחֹוק, ֶׁשֲעַמְדֶּתם, ְלִהְתַּבֵּיׁש ֲעֵליֶכם זֹאת ַעל. "ִנְדָהִמים

  !"   ְוֶחְרָּפה ּבּוָׁשה, ְּכלּום ֲעִׂשיֶתם

  ְּכֵדי ְלָהִבין ִסּפּור ָעֵלינּו ָלַדַעת ַלֲענֹות ַעל ַאְרַּבע ְׁשֵאלֹות ִעָּקִרּיֹות:

 שאלות תשובות
 ַהִּסּפּור ִמְתַרֵחׁש? ֵהיָכן  .א ָּגבֹוַּה.-ִמְתַרֵחׁש ַעל ַיד ֵעץ לֹא ַהִּסּפּור

ְמֻסָּפר ַעל ֲחַתְלּתּול, ַעל ֶּכֶלב, ַעל ְׁשֵני 

 ְיָלִדים ְוַעל ִאָּׁשה. 
ְמֻסָּפר? ִמי ֵהן  ַעל ִמי  .ב

  ַהְּדֻמּיֹות ַּבִּסּפּור?

ַהֶּכֶלב ָרָצה ְלִהְתַנֵּפל ַעל ֲחַתְלּתּול 

ֵּפס ַעל ֵעץ. ְיָלִדים ָעְמדּו ֶׁשָּבַרח ְוִט 

 ְוִהִּביטּו. 

  ?ָמה ָקָרה  .ג

ָהִאָּׁשה ֵּגְרָׁשה ֶאת ַהֶּכֶלב ְוִהִּציָלה 

ֶאת ַהֲחַתְלּתּול. ִהיא ָּכֲעָסה ַעל 

 ַהְּיָלִדים ֶׁשּלֹא ָעְזרּו ַלֲחַתְלּתּול. 

  ַהִּסּפּור? ֵּכיַצד ִהְסַּתֵּים  .ד
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ּלּו, נּוַכל לֹוַמר ֶׁשָאנּו ְמִביִנים ֵחֶלק ִאם ִהְצַלְחנּו ַלֲענֹות ַעל ְׁשֵאלֹות ֵא 

  ֶׁשל ַהִּסּפּור. ַהּתֹוֶכן ַהָּגלּוימֵ 

  ֹּתֶכן ָּגלּוי הּוא ֹּתֶכן ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַזהֹות אֹותֹו ַּבִּסּפּור. 

ְּכַדאי ְלַהְדִּגיׁש ְּבַמְדֵּגש ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ַהְּקׁשּוִרים  ַלֹּתֶכן   שימו   

  ַהָּגלּוי!

  

 

  

  י ָחָזק יֹוֵתר?ִמ 

ְּבְכָפר ֶאָחד ָּגרּו ִּבְׁשֵכנּות ְׁשֵני ְיָלִדים, ֵׁשם ָהֶאָחד ַרן ְוֵׁשם ַהֵּׁשִני ַּגל. 

ַרן ְוַגל ָהיּו ֲחֵבִרים טֹוִבים. ַיַחד ָהְלכּו ַלַּגן, ַיַחד ֵהֵחּלּו ִלְלֹמד ְּבֵבית 

  ַהֵּסֶפר ְוַיַחד ָהיּו ָּתִמיד ְמַׂשֲחִקים.

, ִּכי ֲאִני ַּפַעם ַאַחת ָאמַ  ר ַרן ְלַגל:  "ִאם ִּתְהֶיה ְּבָצָרה, ֲאִני ֶאֱעֹזר ְל

, ֲאִני ַמָּמׁש ִּגּבֹור!" ָעָנה לֹו ַּגל:  "לֹא ָנכֹון, ִאם ַאָּתה  ָחָזק יֹוֵתר ִמְּמ

, ֲאִני הּוא  ִּתְהֶיה ְּבָצָרה, ֲאִני ֶאֱעֹזר ְל ִּכי ֲאִני ָחָזק יֹוֵתר ִמְּמ

  ִליטּו ַלֲעֹר ַּתֲחרּות ִמי ָחָזק יֹוֵתר.ַהִּגּבֹור!" ֶהְח 

ִהִּניחּו ָיַדִים ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְוִנּסּו ְלהֹוִריד ֶזה ֶאת ָידֹו ֶׁשל ֶזה. ַאף ֶאָחד 

לֹא ִהְצִליַח ְלהֹוִריד ֶאת ָידֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו. ִהְסִּכימּו ֵּביֵניֶהם ֶׁשְּׁשֵניֶהם 

לּו ַלֲעֹזר ֶזה ָלֶזה ְּבֵעת ָצָרה. ָּכ ִנְׁשֲארּו ֲחָזִקים ְוִגּבֹוִרים, ְׁשֵניֶהם יּוכְ 

  ֲחֵבִרים טֹוִבים ָיִמים ַרִּבים.

  הּוא ַהֵמיָדע ֶׁשִּנָּתן ַּבִסּפּור ְּבצּוָרה ְּברּוָרה ּוְמֹפֶרֶׁשת.ֹּתֶכן ָּגלּוי 
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  ַענּו ַעל ַהְׁשֵאלֹות.

 ְׁשֵאלֹות ְּתׁשּובֹות
 א. ֵהיָכן ַהִּסּפּור ִמְתַרֵחׁש? א.
  ב. ַעל ִמי ְמֻסָּפר? (ַהְדֻמיֹות)  ב.

    

  ג. ָמה ָקָרה? ג.

  

  

  ם ַהִּסּפּור?ד. ֵּכיַצד ִהְסַּתּיֵ  ד.

  

  

  

  ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהַתְבִנית: ִמְבֶנה ַהּסּפּור

___________________  

___________________  

___________________  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

________  
________  
________

_  
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  הֹוָרָאה ִמּלֹות

, ִמי( ְׁשֵאָלה ִמּלֹות ּפֹוְגִׁשים ָאנּו' ב ַהְּכִתיָבה ֶׁשל ִּכָּתה ִּבְמִׂשימֹות

 ןִמ  הֹוִכיחּו ִּכְתבּו, ִרְׁשמּו, ,ַצְּינּו(  הֹוָרָאה ּוִמּלֹות...) ָלָּמה, ָמה, ָמַתי

  ...).ַנְּמקּו, ַהָּכתּוב

 ְּכֵדי ַהֵּמיָדע אֹו ְלָפֵרט ֶאת ְלַאְרֵּגן ָאנּו ִמְתַּבְּקִׁשים הֹוָרָאה ְּבִמּלֹות

  .ַלְּׁשֵאָלה ַהְּתׁשּוָבה ֶאת) ְלהֹוִכיחַ (= ְלַבֵּסס

  

  .ַהָּכתּוב ְוַמְּינּו ִמן הֹוִכיחּו ,ַצְּינּו: ַההֹוָרָאה ִמּלֹות ֶאת ִנְלַמד ָּכֵעת

  !ָזהּו ְוִּכְתבּוְּכלֹוַמר  – ַצְּינּו ַההֹוָרָאה ַּלתִמ   .א

  ַההֹוָרָאה. ִּפי-ַעל ַהִּמְׁשָּפִטים ֶאת ַהְׁשִלימּו

  .ְׁשמֹוֵתיֶהן ֶאת ַצְּינּו. עֹונֹות ַאְרַּבע ְּבָׁשָנה: ֻּדְגָמה  . 1

  .ָאִביב, ֹחֶרף, ְסָתו, ַקִיץ: ֵהן ַהָּׁשָנה עֹונֹות ַאְרַּבע       

 ַהְּיָלִדים ְׁשמֹות ֶאת ַצְּינּו. ִּבְקבּוצֹות יֹוְׁשִבים הַּבִּכָּת   . 2

  . ִּבְקבּוַצְתֶכם ַהּיֹוְׁשִבים

  ______________________________________  

 ַּבְּקבּוָצה (ַעֵליֶכם ִלְרֹׁשם ֶאת ְׁשמֹות ַהְּיָלִדים ַהּיֹוְׁשִבים  

  )ֶׁשָּלֶכם.

 ַהּמֹוִרים ְׁשמֹות ֶאת ַצְּינּו. ִניםׁשֹו מֹוִרים ְמַלְּמִדים ַּבִּכָּתה  .3

  .םכֶ ְת ַּת כִ ּבְ  ַלְּמִדיםַהְּמ 

  ______________________________________  

  ______________________________________  
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  ַהָּכתּוב" ִמן "הֹוִכיחּו ַההֹוָרָאה ִּבּטּוי  . ב

  .ַההֹוָרָאה ִּפי-ַעל ַהִּמְׁשָּפִטים ֶאת ַהְׁשִלימּו  

 ִמן הֹוִכיחּו. ְוַעל ַהּיֹוָנה נֹוחַ  ַעל ַּבּתֹוָרה ְלַמְדֶּתם: ֻּדְגָמה   .1

  .ַלֵּתיָבה יֹוֵתר ָחְזָרה לֹא ֶׁשַהּיֹוָנה ,ַהָּכתּוב

 ֵאָליו ׁשּוב ָיְסָפה ְולֹא ַהּיֹוָנה ֶאת ַוִיְׁשַלח"ַההֹוָכָחה:   

  )ב"י ָּפסּוק' ח ֶּפֶרק ְּבֵראִׁשית( ."עֹוד

 ְּבַגןֹו ְלַבד ִיְחֶיה ֶׁשָאָדם ָרָצה לֹא ה'ׁשֶ  ָּכתּובהַ  ִמן הֹוִכיחּו  .2

  ִּלְפֵניֶכם.)ׁשֶ  ִפְסָקהּבַ  ֵהָעְזרּו. (ַהָּפסּוק ֶאת ַהְעִּתיקּו. ֵעֶדן

 ֶאֱעֶׂשה, ְלַבּדֹו ָהָאָדם ֱהיֹות טֹוב לֹא: ֱאלֹוִהים ה' ַוּיֹאֶמר"  

 ָׂשֶדה ַחַּית ָּכל ָהֲאָדָמה ִמן ֱאלֹוִהים ה' ְוָיַצר. ְּכֶנְגּדֹו ֵעֶזר לֹו

, ַוִיְקָרא ָהָאָדם ֵׁשמֹות ְלֹכל ַהְּבֵהָמה ַהָּׁשַמִים עֹוף ָּכל ְוֶאת

ּוְלעֹוף ַהָׁשַמִים ּוְלֹכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ּוֲלָאָדם לֹא ָמָצא ֵעֶזר 

  ְּכֶנְגדֹו".

  "___________________________________"  

  

  :ַמְינּוִמַלת ַההֹוָרָאה   ג. 

  .ַהַּטְבָלה ְּבַתְחִּתית ַהּמֹוִפיעֹות ַהִמִּלים ֶאת ְוִרְׁשמּו ַמְּינּו

  :ֲחָלִקים ְׁשֵני ּכֹולֶלת זֹו ְּפֻעָּלה

  .ְּבצּוַרת ַרִּבים אֹו ְּבצּוַרת ָיִחידִהיא  ַהִּמָּלה ִאם ִּבְדקּו .1

  .ְּבצּוַרת ְנֵקָבה אֹו ְּבצּוַרת ָזָכרִהיא  ַהִּמָּלה ִאם ִּבְדקּו .2

 אֹוָתה ַּבּטּור ּכֹוְתִבים ים ֵאת ַהצּוָרה ֶׁשל ַהִּמָלה,ַאֲחֵרי ֶׁשְמַזִה 

  ַהַּמְתִאים.
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 (ָזָכר) ָיִחיד (ְנֵקָבה) ְיִחיָדה (ָזָכר) ַרִּבים (ְנֵקָבה) ַרּבֹות

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

   ַהִמִּלים:

,   ַמְחָׁשבֹות,   ְמנֹוָרה  , ַּדִּפים,   ְּבָרִגים,   ֵסֶפל,  ְמִניָפה,   ֲחֵברֹות

,   ִמְסֶּגֶרת,   ְּתמּונֹות,  ָעִלים,   ִׂשְמָלה, ְמכֹוִנּיֹות,   ַּכּדּור,   ַמֵּגב

  .ַמְחָצלֹות,   רֹוּבֹוִטים, ַמְנִּגיָנה,   ִׁשיר,   ְיִדיָדה,   ְמנֹוִעים,   ֶחֶבל

  

  ה.הֹוִסיפּו ִמִלים ִמֶׁשָלֶכם ַּבטּור ַהַמְתִאים ַּבַטְבלָ 
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  ַהְּיָלִדים / ֹנַעם ַיַער

  

 ָנַתן ָהִעיְרָּיה רֹאׁש". ַהְיָלִדים ַיַער" ַיַער, ִלְנֹטעַ  ָעְמדּו ִסְפֵרנּו ֵּבית ְלַיד

 ּו"ּוְבט ַהֶּׁשַטח ֶאת ְלָהִכין ָהְרׁשּות ֶאת ֶׁשָּלנּו ַהֵּסֶפר ֵּבית ְלַיְלֵדי

  . ָהֵעִצים ֶאת ִלְנֹטעַ  ִּבְׁשָבט

 ּוָבּה ַהְגָרָלה, ָעַרְכנּו. ַּבֲהָכָנה ַאֵחר ָלָׁשָלב ַאֲחָרִאית הָהְיָת  ִׁשְכָבה ָּכל

 ִּכּתֹות ַיְלֵדי ָעׂשּו ָהֲאָבִנים ִסּקּול ֶאת. ִׁשְכָבה ָּכל ַּתֲעֶׂשה ָמה ִנְקַּבע

 ְלָהִזיז ִהְצִליחּו ְוֵהם ְּגדֹולֹות, ֲאָבִנים ְמאֹוד ַהְרֵּבה ַּבֶּׁשַטח ָהיּו'. ד

 ָּגֵדר ָהֲאָבִנים ִמן ָּבנּו ַוֲאִפּלּו ַהֶּׁשַטח ְלָקֵצה םָהֲאָבִני ָּכל ֶאת

 ָהיּו' ב ִּכּתֹות ַיְלֵדי. ַהָּסמּו ֵמַהְּכִביׁש ַהֶּׁשַטח ֶאת ֶׁשַּתְפִריד

 ֵמְגֵרפֹות ַהַחְקָלִאית ַהָחָּוה ִמן ָׁשֲאלּו ֵהם. ַהֶּׁשַטח ְלִנּקּוי ַאֲחָרִאים

 ַהּבֹורֹות ֶאת. ַהֶּׁשַטח ִמָּכל ַהִּלְכלּו ֶאת ְוָאְספּו ָּגְרפּו ּוְבֶעְזָרָתן

 ֵּכיָון ָקֶׁשה, ְוָעְבדּו ָחְפרּו ֵהם'. ו ִּכּתֹות ַּתְלִמיֵדי ֵהִכינּו ָלֵעִצים

 ַאֲחָרִאים ָהיּו' ה ִּכּתֹות ַּתְלִמיֵדי. ִויֵבָׁשה ָקָׁשה ָהְיָתה ֶׁשָהֲאָדָמה

 ִצּנֹורֹות ְוִהְתִקינּו ָמְדדּו ֵהם. תַהּבֹורֹו ֵּבין ַהְׁשָקָיה ִצּנֹורֹות ִלְמִׁשיַכת

 ֵהִכינּו ָהֵעִצים ְׁשמֹות ֶׁשל ַהְּׁשָלִטים ֶאת.  ּובֹור ּבֹור ְלָכל ֶׁשַּיִּגיעּו

  .ִצְבעֹוִנִּיים ְׁשָלִטים ְוָצְבעּו ָּגְזרּו ֵהם'. א ִּכּתֹות ַּתְלִמיֵדי

 ַּתְלִמיד ָּכל. ָבנֹותלְ  ְּבֻחְלצֹות ַהַּתְלִמיִדים ָּבאּו ָּכל ַהַחג יֹום ְּבבֹוא

 ֶׁשל ֶׁשֶלט ֻהַּצב ֵעץ ָּכל ְלַיד. ָיָדיו ְּבמֹו אֹותֹו ְוָנַטע ֵעץ ֶׁשל ֶנַטע ִקֵּבל

 ָּבאּוָלם, ַהֵּסֶפר-ֵּבית ַּתְלִמיֵדי ִהְתַאְּספּו ָּכל ַהְּנִטיעֹות ְלַאַחר. ְׁשמֹו

  '.ג ִּכּתֹות ַּתְלִמיֵדי ֶׁשֵהִכינּו ְּבֶטֶקס ָצִפינּו ְוָׁשם
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   ַצְּינּו ֵאילּו ְׁשָכבֹות ִהְׁשַּתְּתפּו ַּבֲהָכַנת ַהֶּׁשַטח.  . 1

   _________________________________________  

  . ַהֶּׁשַטח ֶאת ִכינּוהֵ  לֹא ְׁשָכבֹות ְׁשֵּתי ֵאילּו ַצְּינּו  .2

   .______________  

  .ַלִּסּפּור ִאיםַהַּמְת  ַהֵּסֶדר ְלִפי ַהִּמְׁשָּפִטים ֶאת ַמְסְּפרּו  .3 

  ַהֶּׁשַטח. ֶאת ֵהִכינּו ַהֵּסֶפר ֵּבית ַּתְלִמיֵדי ַהְּנִטיעֹות ִלְקַראת  

  .ַהֶּׁשַטח ֶאת ִנּקּו ָּכ-ַאַחר___   

  .ָהֲאָבִנים ֶאת ִסְּקלּו ֵכן ַאֲחֵרי___   

  .ַהַּתְפִקיִדים ֶאת ְלַחֵּלק ְּכֵדי ַהְגָרָלה ָעְרכּו ַּבַהְתָחָלה___   

  .ּבֹורֹות ָחְפרּו ְמֵׁשְּבהֶ ___    

  .ַהְׁשָקָיה ִצּנֹורֹות ָמְתחּו ְלַבּסֹוף___    

  ַקו ִמָּכל ִׁשְכָבה ַלְּפֻעָלה ֶׁשִהיא ִּבְצָעה. ִמְתחּו  .  4

  ִצּנֹורֹות ִהִּניָחה'                                    א ִּכָּתה

  ֲאָבִנים ִסְּקָלה'                                    ב ִּכָּתה

  ְׁשָלִטים ֵהִכיָנה'                                     ג ִּכָּתה

  ּבֹורֹות ָחְפָרה'                                    ד ִּכָּתה

  ַהֶּׁשַטח ֶאת ִנּקָתה'                                   ה ִּכָּתה

  ֶטֶקס יָנהֵהכִ '                                     ו ִּכָּתה

ִׁשְכָבה ַאַחת לֹא  ִהְׁשַּתְּתָפה ְּבָהַכַנת  ַהַּיַער ִלְנִטיעֹות. הֹוִכיחּו   .5

  ִמן ַהָּכתּוב ִמי ָהְיָתה ַהְׁשָּכָבה. ָמה ָעׂשּו ַהַּתְלִמיִדים?

  ________________________________________  

  ________________________________________  
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  4יחידה 

  יעִ ידָ מֵ  ְקְסטטֵ 

  ִּתְזּכֹוֶרת! ֶטְקְסט ִסּפּוִרי ּכֹוֵלל:

  ְזַמן, ָּמקֹום, ְדֻמיֹות. – ְּפִתיָחה

  ְּבָעָיה, ֶרֶצף ִסּפּוִרי (דּו ִׂשיַח, ֵּתאּוִרים, ְרָגׁשֹות). –גּוף 

  ִמְׁשַּפט ְמַסֵים, ְלִעִּתים הּוא ְמַׁשֵמׁש ִּפְתרֹון. – ִּסיּום

  

. 1ִקְראּו ֶאת ֶקַטע מס'    ְוִהְתַיֲחסּו ַלְמִׂשיָמה ַּבֵהֱמֶש

  1 מס' ֶקַטע

  ִמְׁשָקַפִים

 עֹוְזִרים ֵהם ִּכי, יםּבִ ַר  ַלֲאָנִׁשים ָחׁשּוב ֲאִביָזר ֵהם ַהִּמְׁשָקַפִים

 זּוג ֵהם ַהִּמְׁשָקַפִים. ְקרֹוִבים אֹו ְרחֹוִקים ֲעָצִמים ְּבֵברּור ִלְראֹות

, ָהַאף ַעלֶׁשָּנח  ֶּגֶׁשר ְיֵדי-ֶאָחד ַעל ַּצדִמ  ַיַחד ָּברֹותַהְמחֻ  ֲעָדׁשֹותֶׁשל 

  .ָהֹאֶזן ַעל ַהִּנְׁשֶעֶנת ָיִדית ֵיׁש ֲעָדָׁשה ָּכל ֶׁשל ַהֵּׁשִני ּוִמִּצָּדּה

  

 ִלְראֹות, ְרִאָּיה ִמֹּקֶצר ַהּסֹוְבִלים ַלֲאָנִׁשים ְמַאְפְׁשִרים ַהִּמְׁשָקַפִים

, ְרִאָּיה ֵמֹרַחק ַהּסֹוְבִלים ָנִׁשיםַלאֲ . םֵמהֶ  ָרחֹוק ַהִּנְמָצִאים ֲעָצִמים

 ָקרֹוב ַהִּנְמָצִאים ֲעָצִמים ְּבֵברּור ִלְראֹות עֹוְזִרים ַהִּמְׁשָקַפִים

  .ֲאֵליֶהם

  

 ִלְמצֹא. ֶאְפָׁשר ְּכֶאָחד ָּגִריםְוִלְמבֻ  ְיָלִדיםלִ  ַמְתִאיִמים ַהִּמְׁשָקַפִים

 ּוְלַטֲעמֹו ִגילֹולְ  ֶׁשַּיְתִאימּו, יםׁשֹונִ  ִליםּוִבְגדָ  ִּבְצָבִעים ִמְסְּגרֹות ְׁשַלל

  .ִמְׁשַּתֵּמׁש ָּכל ֶׁשל
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  לֹא/  ֵּכן? ִסּפּור הּואַהִאם ַהֶקַטע ֶׁשְּקָראֶתם 

  ֶאת ְּתׁשּוַבְתֶכם ______________________________ ַנְּמקּו

____________________________________________  

____________________________________________  

  

 .   ִקְראּו ֶאת ַהֶקַטע ְוִהְתַיֲחסּו ַלְמִׂשיָמה ַּבֵהְמֶׁש

   2מס'  ֶקַטע

  / ֹנַעם ִמְׁשָקַפִים

ַּבֹּבֶקר, ְּכֶׁשִאָּמא ִנְכְנָסה ְלַחְדִרי, ָעִׂשיִתי ֶאת ַעְצִמי ְיֵׁשָנה. לֹא ָרִציִתי 

ַּבַּיְׁשִּתי. ֶאְתמֹול ָלקּום, ְולֹא ָרִציִתי ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהֵּסֶפר, ִּכי ִהְת 

ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְׁשָקַפִים ַהֲחָדִׁשים, ְורֹוֵפא ָהֵעיַנִים ָאַמר ֶׁשָחׁשּוב 

ְלַהְרִּכיב אֹוָתם ַּבִּכָּתה, ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל ְלַהְעִּתיק ַמֵהר יֹוֵתר ֵמַהּלּוַח. 

ָתם ַּבִּתיק. ִאָּמא ֵהִביָנה ְוִהִּציָעה ִלי ַרק ָלַקַחת אֹוָתם ְוִלְׁשֹמר אֹו

"אּוַלי ִּתְרִצי ְלַהְראֹות אֹוָתם ַרק ַלֲחֵברֹות," ָאְמָרה ִאָּמא. 

ִהְסַּכְמִּתי, ְוָהַלְכִּתי ְלֵבית ַהֵּסֶפר. ְּכֶׁשַהִּׁשעּור ָהִראׁשֹון ִהְתִחיל, 

ַאַחת: - ִנְכְנָסה ַהּמֹוָרה ַחָּנה ַלִּכָּתה, ְוָכל ַהְּיָלִדים ָצֲעקּו ְּבַבת

י!" ַחָּנה ִחְּיָכה ֵאֵלינּו ְּבַאֲהָבה ְוָאְמָרה: "ּתֹוָדה ְיָלִדים, "ְּתְתַחְּדִׁש 

ִּבְזכּות ַהִּמְׁשָקַפִים ַהֲחָדִׁשים ֶׁשִּלי אּוַכל ִלְראֹות טֹוב יֹוֵתר ֵּכיַצד 

ַאֶּתם ּכֹוְתִבים ַּבַּמְחָּברֹות." ַוֲאִני ָחַׁשְבִּתי ְּבִלִּבי, ֵאי ָקָרה ֶׁשַּגם 

  ה ֵהִביָאה ֶאת ַהִּמְׁשָקַפִים ַהֲחָדִׁשים ְּבִדּיּוק ַהּיֹום.ַהּמֹוָרה ַחּנָ 

ְּבֶׁשֶקט ְּבֶׁשֶקט הֹוֵצאִתי ֶאת ַהִּמְׁשָקַפִים ַהֲחָדִׁשים ֶׁשִּלי, ְוִהְרַּכְבִּתי 

אֹוָתם. ֵהַצְצִּתי ֶאל ַהּלּוַח, ּוִפְתאֹום ָרִאיִתי ֶאת ָּכל ָהאֹוִתּיֹות 

 ִהְתַרַּגְׁשִּתי, ַעד ֶׁשִּמָּיד ֶהְעַּתְקִּתי ֶאת ָּכל ּכָ -ְּגדֹולֹות ּוְברּורֹות. ָּכל

  ַהְּמִׂשימֹות ֵמַהּלּוַח.
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ְּכֶׁשִּסַּיְמִּתי ִלְכֹּתב, ֵהַרְמִּתי ֶאת ָהרֹאׁש ְּבִהְתַרְּגׁשּות, ְוַחָּנה ִהִּביָטה 

י ֵאִלי ְוָאְמָרה: "ִּתְתַחְּדִׁשי!" ָּכל ַהְּיָלִדים ִהִּביטּו ֵאַלי ּוָמֲחאּו לִ 

  ַּכַּפִים.

ָחַזְרִּתי ַהַּבְיָתה, ְוִסַּפְרִּתי ְלִאָּמא ֶׁשָהָיה ִלי יֹום ָזִריז ּוַמְפִּתיַע. 

ְוִאָּמא, ַּכּמּוָבן, ֵהִביָנה ְוָאְמָרה: "ָּכַתְבְּת ִּבְזִריזּות, ְוֻהְפַּתְעְּת 

  ֵמַהֲחֵבִרים." ׁשּוב ִאָּמא ָצְדָקה!

  

  לֹא/  ֵּכן? ּורִסּפ הּואַהִאם ַהֶקַטע ֶׁשְּקָראֶתם 

  ֶאת ְּתׁשּוַבְתֶכם ______________________________ ַנְּמקּו

____________________________________________  

____________________________________________  

  

ֵמַהַהְׁשָוָאה ֵּבין ְׁשֵני ַהְּקַטִעים ָלַמְדנּו ֶׁשֶאְפָׁשר ְלְקֹבַע ִאם ֵטְקְסט 

  ּפּור, ְּבֶדֶר ַהְּׁשִליָלה. הּוא ִס 

  ִׂשיַח.-ְרָגׁשֹות, ִאְפיּון ְּדֻמּיֹות, ּדּו ֵאיןַּבֶּטְקְסט ֶׁשֵאינֹו ִסּפּוֵרי 

שימו   לֹא ִצַּיּנּו ֶׁשְּבֵטְקְסט ֶׁשֵאינֹו ִסּפּוִרי ֲעׂשּוִּים ִלְהיֹות ְּבָעָיה 

  ּוִפְתרֹון, ְזַמן ּוָמקֹוּם.

  

  .ְּבֶדֶר ַהִחּיּובם ֵטְקְסט הּוא ֵמיָדִעי, ָּכֵעת ִנְלַמד ְלֶקֹבַע ִא 
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ַהַמָטָרה ֶׁשל ֶטְקְסט ֵמיָדִעי ִהיא ְלַהִּציג ַלּקֹוֵרא ֵמיָדע. ֶטְקְסט 

  ֵמיָדִעי ַמִּציג עּוְבּדֹות ּוְמַלֵּמד ֶאת הּקֹוֵרא ֶיַדע ָחָדׁש!

ֵּטְקְסט ִׂשיַח, ַא ְּכמֹו ּבַ -ַּבֵּטְקְסט ַהֵמיָדִעי ֵאין ְרָגׁשֹות אֹו ּדּו

ֻמָּכרֹות, ְמַאְזְּכִרים ּוִמּלֹות ִסָּבה ֶׁשַנְמִׁשי -ַהִּסּפּוִרי, ֵיׁש ּבֹו ִמִּלים לֹא

  ְלַסֵּמן ְּבֶהְתֵאם.

  

  דלָ קֹוֹוׁש

  1  ים?עִ ּטָ הַ ק וְ תֹוּמָ ד הַ לָ קֹוֹוּׁשת הַ ים ֶא ִר צְ ּיַ ה ְמ ּמָ ם ִמ ֶּת עְ דַ יְ הַ 

  2  ם רֹוְד ר ּבִ ָּק עִ ל ּבְ דֵ ּגָ ץ הַ א עֵ הּו אֹוָק ָּק . הַ אֹוָק ָּק ים ִמ ִר ּצְ יַ ד ְמ ֹולָ קֹוּׁשת הַ ֶא 

  3  ל ּכָ  תֹוים. ּבְ לִ דֹוים ּגְ ילִ ִמ ְר ם ַּת הֵ  אֹוָק ָּק ץ הַ ל עֵ ת ׁשֶ רֹוּפֵ הַ  ה.יָק ִר מֵ אֲ 

  4  ים. לִ ֹוים ּפִא ָר ְק ּנִ ים הַ ינִ עִ ְר ם ּגַ נָ ְׁש יל יֶ ִמ ְר ַּת 

  5  ם כָ ֹוּתים ִמ יִא צִ מֹום ּוָת ים אֹוִח ּצְ פַ ים, ְמ ילִ ִמ ְר ַּת ת הַ ים ֶא פִ ְט ֹוּקר ׁשֶ חַ ַא לְ 

  6  ים. לִ דֹוים ּגְ ִר ּוּנַת ים ּבְ לִ קֹוים וְ ִׁש ּבְ יַ ְמ  אֹוָק ָּק י הַ לֵ ֹות ּפֶא  ים.לִ ֹוּפת הַ ֶא 

  7  ה. ּכָ ה ַר ּסָ עִ ים לְ כִ פְ ם הֹוהֵ ד ׁשֶ ים עַ כִ עֲ מֹוים ּוִק ְּס ַר ים ְמ יִ לּוְּק ים הַ לִ ֹוּפת הַ ֶא 

  8   אֹוָק ת ָק ַא ְמ חֶ לְ  ּהָת ה אֹוידָ ִר פְ ּמַ ה הַ נָ כֹוְמ ים לִ יִר בִ עֲ ה מַ ּכָ ַר ה הָ ּסָ עִ ת הָ ֶא 

  9  אוָק ת ָק ּסַ עִ ים מֵ ִר ּצְ יַ ים ְמ לִ כְ אֹו נּוָא ד ׁשֶ לַ קֹוֹוּשת הַ ֶא  .אֹוָק ת ָק ַק בְ ַא לְ ּו

  10  ים. נִ ֹוים ׁשִמ עָ ד ְט עֹוים וְ זִ גֹוב, אֱ לָ ר, חָ ּכָ יִפים סֻ ִס מֹו .אֹוָק ת ָק ַא ְמ חֶ מֵ ּוֹ 

  11  .בלָ חָ מֵ ר וְ ּכָ סֻ ִמ  ,אֹוָק ת ָק ַק בְ ַא ים מֵ ִׂש עֹו קֹוֹוּׁשה הַ ֵק ְׁש ת מַ ֶא 
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  דף משימות: ׁשֹוקֹוַלד

  .1  ֵהיָכן ְּגֵדִלים ֹרב ֲעֵצי ַהָּקָקאֹו?

___________________________________________    

  ים ַמְׁשֶקה ׁשֹוקֹו?ינִ כִ ים) ְמ ִר מָ ים (חֳ יבִ ּכִ ְר מַ  ּויּלֵא מֵ 

______________________________________________  

2.  

 

שהַ  תֶא  ְמַסֶּמֶנתהַ  תֹוָהא תֶא  לגָ ַמעְ ּבְ  פּוַהִּקי  המָ ַּמְתִאיהַ  ָבהּוֹּתְ

 .ֵתרֹויּבְ 

  .3  )?5" (ׁשּוָרה ְמַפְּצִחיםָמה ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה "

  א.  ְמַצִּפים
  

    ב.  ְמַנִּקים

    ג.  ּפֹוְתִחים

  .4  ?)6(ׁשּוָרה  קֹוִלים"ָמה ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה "

    א.  סּוג ֶׁשל ַּגְרִעיִנים

    ב.  ְמַחְּמִמים ַּבַּתּנּור אֹו ַעל ָהֵאש

    ָתם ַקִּליםג.  עֹוִׂשים אֹו

  .5  )?7(ׁשּוָרה ִעיָסה" ָמה ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה "

    א.  ָללּוׁש ֶאת ַהָּבֵצק

    ב.  ַּתֲעֹרֶבת ַרָּכה ּוְדִביָקה ֶׁשל ַּכָּמה ֳחָמִרים

    ל ְנָירג.  ִּפָּסה ׁשֶ 
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  .6  ה?נָ ּוָ ּכַ י הַ ִמ ".  לְ םֶּת עְ דַ יְ הַ יא "ע ִה טַ ֶּק ה ּבַ נָ שֹואֹ ִר ה הָ ּלָ ִּמ הַ 

    ַלּקֹוְרִאים ֶאת ַהֶּקַטעא.  

    אֹוָק ָּק י הַ צֵ עֲ ב.  לַ 

  אֹוָק ת ָק ַק בְ ַא לְ ה ּוָא ְמ חֶ ג.  לְ 

  

  

  .7  ". ְלִמי ַהַּכָּוָנה? ִמּתֹוָכםְּכתּוָבה ַהִּמָּלה "  5ְּבׁשּוָרה 

    א.  ַלִּפּצּוִחים

    ב.  ַלּפֹוִלים

    ג.  ַלַּתְרִמיִלים

    

  ִּפי ֵסֶדר ֲהָכָנָתם ְלׁשֹוקֹוַלד. -ַמְסְּפרּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ַעל

  ֶאת ָהִעָסה ְלֶחְמָאה ּוְלַאְבָקה. ַמְפִריִדים__

  ֶאת ַהַּתְרִמיִלים. קֹוְטִפים__ַּבַהְתָחָלה 

  ָסה ְוַלֶחְמָאה ֻסָּכר, ָחָלב, ֱאגֹוִזים ּוְטָעִמים ָלעִ מֹוִסיִפים __ְלַבּסֹוף 

  ׁשֹוִנים.      

  ֶאת ַהַּתְרִמיִלים ּומֹוִציִאים ִמּתֹוָכם ֶאת  ְמַפְּצִחים__ְלַאַחר ַהָּקִטיף 

  ַהּפֹוִלים.     

  אֹוָתם ְלִעיָסה. ּומֹוֲעִכיםֶאת ַהּפֹוִלים  ְמַיְּבִׁשים ְוקֹוִלים__ַּבֶהְמֵׁש 

8.  

  

  מּו ְׁשלֹוָׁשה ַמֲאָכִלים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ׁשֹוקֹוָלד.ִרְׁש 

  

9.  

    א.  ____________________________________

    ב.  ____________________________________

    ג.  ____________________________________
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עֹוִׂשים ְּכֵדי ְלָהִכין (ְּפֻעּלֹות) ׁשֶ  ֲחִמָׁשה ְּפָעִליםִמְצאּו ַּבֶּקַטע ְוַהְעִתיקּו 

  .ׁשֹוקֹוָלד

10.  

    א.  ____________________________________

    ב.  ____________________________________

    ג.  ____________________________________

    ד.  ____________________________________

    ה.  ___________________________________

    

ַהִאם ַאֶּתם אֹוֲהִבים ׁשֹוקֹוַלד? ַנְּמקּו (ַהְסִּבירּו) ְּבַמְחַּבְרְּתֶכם ָלָּמה 

  ׁשֹוקֹוָלד. אֹוֲהִבים / לֹא אֹוֲהִביםַאֶּתם 

11.  

  

  

  שימו

  

  ָלַמְדנּו ֵמַהֶּטְקְסט ַעל ________________________.
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5  

10  

  ָהרּוחַ 

  (ְמעּוָּבד  ִמּתֹו "ִנְקָרא ַּבֲהָנָאה" / רחל מטלון)

  

ל, ֲאָבל ִהיא ְיכֹוָלה ַּגם ְלַהִּזיק. ָלרּוַח ֹּכח ַרב. ִהיא ְיכֹוָלה ְלהֹוִעי

ֶהן ְּכָנַפִים ֲעַנִּקּיֹות. ָהרּוַח ִנים ָּבנּו ֲאָנִׁשים ַטֲחנֹות רּוַח ֶׁשּלָ ִלְפֵני ׁשָ 

ֵהִניָעה ֶאת ַהְּכָנַפִים, ְוֵהן ֵהִניעּו ֶאת ַּגְלַּגֵּלי ַטֲחַנת ַהֶּקַמח ְוֶאת ַּגְלַּגֵּלי 

ְשֵאבֹות ַהַּמִים. ְּכתֹוָצָא  ה ִמָּכ ֶאְפָׁשר ָהָיה ִלְטֹחן ֶאת ַהִחָּטה ֹמַ

ְשקֹות ֶאת ַהָּׂשדֹות.   ְלֶקַמח ּוְלֹהַ

ֲאָנִׁשים ָּבנּו ַּגם ֳאִנּיֹות ְוִסירֹות ַּבֲעלֹות ִמְפָרִׂשים ְּגדֹוִלים. ָהרּוַח 

  ָנְׁשָבה ַּבִּמְפָרִׂשים ְוָדֲחָפה ֶאת ָהֳאִנּיֹות ְוֶאת ַהִּסירֹות ְלַיֲעָדן.

ּוח ְיכֹוָלה ַּגם ִלְגֹרם ִלְנָזִקים. רּוַח ֲחָזָקה ִנְקֵראת סּוָפה. ִהיא ֲאָבל ר

ְמֻסֶּגֶלת ַלֲעֹקר ֵעִצים, ְלַהְטִּביע ִסירֹות ַּבָּים, ִלְׁשֹּבר ַּגּגֹות, ַלֲהֹרס 

  ָּבִּתים ַוֲאִפּלּו ְלָהִזיז ְסָלִעים ִמְּמקֹוָמם.

  

  ָמה עֹוד ְיכֹוָלה ַהרּוַח ַלֲעׂשֹות?

  ֵמיָדע ֶׁשלֹא מֹוִפיַע ַּבֶטְקְסט. ִּכְתבּו

1__________________________________________ .  

2__________________________________________ .  

3__________________________________________ .  

4__________________________________________ .  
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  ַּדף ְמִׂשימֹות: ָהרּוַח 

ּוַח ֵיׁש ְּתכּוָנה ַאַחת טֹוָבה ּוְתכּוָנה ַאַחת ָרָעה. ַהְעִּתיקּו ָלר  .1

.   ֵמַהֶּטְקְסט הֹוָכָחה ְלָכ

  ________________________________________  

  ________________________________________  

  ________________________________________  

  ּוָבה ַהְנכֹוָנה.ת ֶאת ַהְּתׁשַהִּקיפּו ֶאת ַהאֹות ַהְמַסֶמנֶ 

ים"ָמה ֵּפרֹּוש ַהִּמָּלה   .2   )?6(ֹשּוָרה  "ִמְפָרֹשִ

  ִוילֹונֹות  א.

  ְּכָנַפִיםֹ◌ֶשל ִצּפֹור  ב.

  ְיִריָעה ְּבֹּתֶרןֹ◌ֶשל ִסירֹות ְֹוֶשל ֳאִנּיֹות  ג.

  )?3ּוָרה (ׁש "ֵהִניָעה"ָמה ֵּפרֹּוש ַהִּמָּלה   .3

  ֵהִזיָזה   א.

  ִהְרִגיָעה  ב.

  יָבהֵהִׁש   ג.

  )?8(ֹשּוָרה  "סּוָפה"ָמה ֵּפרֹּוש ַהִּמָּלה   .4

  סֹוף  א.

  רּוַח ֲחָזָקה ְמאֹוד  ב. 

  רּוחַ   ג.

  )?7ּוָרה (ׁש "ָּדֲחָפה"ְלִמי ַהַּכָּוָנה ַּבִּמָּלה   .5

  ַלּסּוָפה  א.

  ָלרּוחַ   ב.

  ָלֳאִנָּיה  ג.

  ַלִּסיָרה   ד.
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  )?3 (ֹשּוָרה "ֵהן"ְלִמי ַהַּכָּוָנה ַּבִּמָּלה   .6

  ָלֳאִנּיֹות  א.

  ַלִּסירֹות  ב.

  ַלְּכָנַפִים  ג.

  )?2(ֹשּוָרה  ָּלֶהן""ׁשֶ ְלִמי ַהַּכָּוָנה ַּבִּמָּלה   .7

  ָלרּוחַ   א.

  ְלַטֲחנֹות ָהרּוח.  ב.

  ַלְּכָנַפִים  ג.

ִשיםֹ◌ֶשָּבנּו ַטֲחנֹות רּוחַ   ד.   ָלֲאֹנָ

  )?8(ֹשּוָרה  "ִהיא"ְלִמי ַהַּכָּוָנה ַּבִּמָּלה   .8

  ָּיהָלֳאנִ   א.

  ָלרּוחַ   ב.

  ַלּסּוָפה   ג.

  )?6(ֹשּוָרה  "ַּגם"ָמה ֶאְפָׁשר ִלְכֹּתב ִּבְמקֹום ַהִּמָּלה   .9

  ַאף  א.

  נֹוָסף ַעל ָּכ  ב.

שּובֹות ְנכֹונֹות.  ג.   ָּכל ַהֹּתְ

ֹ◌ֶשּגֹוֶרֶמת   .10 ֹ◌ְשֵּתי ְּפֻעּלֹות מֹוִעילֹות ּוְׁשֵּתי ְּפֻעּלֹות ַמִּזיקֹות ַצְּינּו

  ִכְתבּו אֹוָתן ַּבַּטְבָלה ַּבָּמקֹום ַהָּנכֹון.ָהרּוַח, וְ 

 ְּפֻעּלֹות ִחּיּוִבּיֹות (מֹוִעילֹות) ְּפֻעּלֹותֹ◌ְשִליִלּיֹות (ַמִּזיקֹות)
  
  

  ַמּדּוַע ַהּסּופֹות ְמֻסָּכנֹות?  .11

_________________________________________  
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  שּוָבה ַהְּנכֹוָנה.ַמה ַמְטַרת ַהֵּטְקְסט? ַהִּקיפּו ֶאת ַהֹּתְ   .12

  ָלֵתת ֵמיָדע ַעל ּכֹוָחּהֹ◌ֶשל ָהרּוַח.  א.

  ה ָהרּוַח.עֹוׂשָ ְלַהִּציג ֶאת ַהְּנָזִקים ׁשֶ   ב.

  ָלרּוַח.  ֵּיׁשְלַהִּציג ֶאת ַהּתֹוֶעֶלת ׁשֶ   ג.

ְשִלימּו ֶאת ַהַּטְבָלה ְלִפי ַהֻּדְגָמה.  .13   א. ֹהַ

 ָיִחיד ַרִּבים
 רּוחַ  רּוחֹות

  ַטֲחָנה  

    ְּכָנַפִים

  סּוָפה  

    ֲעלּולֹות

  ִּכְתבּו ֶאת ַהִּמִּלים ַהִּנְרָּדפֹות ַלִּמִּליםֹ◌ֶשִּלְפֵניֶכם.  ב.

ְשֹקַע    ִֹ ֶּשהּו טֹוב, ל (ֵהָעְזרּו ַבִּמִּלים: ֶהֶרס, ְסִפיָנה, ְמִזיָזה, ֹמַ

  ַּבָּים.)

  _________. -_________. ד. ּתֹוֶעֶלת  -א. ְמִניָעה   

  ________. -________.   ה. ְלַהְטִּביע   -  ב. ֳאִנָּיה   

  _________. -ג. ֶנֶזק        

ֶאת  ַהְמִׁשיכּוְלַמְחַּבְרְּתֶכם ֶאת ְּפִתיַחת ַהִּסיּפּור,  ַהְעִּתיקּו  .14

ַלִּסּפּור◌ ְּתנּו ֵׁשםָּכ -ַהִּסיּפּור ְוָתֲארּו ָמה ָקָרה ְּבֵהְמְׁשכֹו. ַאַחר

  ֶֹשִחִּבְרֶּתם. 

           _____________  

ַפת ַהָּים. ִּפְתאֹום ֵהֵחָּלה ְלַנּׁשֵ     ב רּוַח ָהַלְכִּתי ִעם ַּכְלִּבי ֹעז ַעל ֹשְ
  ֲחָזָקה ְו____________________________________

  

  ֻדְגָמה:
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10  

2  

3  

5  

4  

6  

7  

8  

9  

11  

1  

  ֶגַזע ֵעץ
  ִּפי ֶאְנִציְקלֹוֶפדָיה "ַאְלַּפִים")-(ְמֻעָּבד ַעל

  

ה ְכָבה ֲחָדׁשָ ָנה. הּוא ַמְצִמיַח ִׁש ָנה ְּבׁשָ ּוִמְתַרֵחב ִמֵּדי ׁשָ  Ìֶּגַזע ֵעץ הֹולֵ 

ל ר ִלְקֹּבַע ֶאת ִּגילֹו ׁשֶ ָכבֹות ֶאְפׁשָ ָנה. ְלִפי ִמְסַּפר ַהְּׁש ל ֵעץ ִמֵּדי ׁשָ ׁשֶ 

ָהֵעץ ְכַבת ָהֵעץ ַהּצֹוַמַחת ָתלּוי ְּבַכּמּות ַהַּמִים ׁשֶ ָהֵעץ. ָהֹעִבי ֶׁשל ִׁש 

ִּתְצַמח ִּתְהֶיה ְכַבת ָהֵעץ ׁשֶ ַמִים ַרָּבה, ִׁש  ְמַקֵּבל. ִאם ִקֵּבל ָהֵעץ ַּכּמּות

ר ָכבֹות  ֶאְפׁשָ ְכָבה ַהּנֹוֶסֶפת ִּתְהֶיה ָצָרה. ֶאת ַהְּׁש ְרָחָבה. ִאם לֹא, ַהִּׁש 

ֹוִנים. ִלְראֹות ְּבבּול ֵעץ*. ֵהן ְמֻסָּדרֹות ְּבַטָּבעֹות ְּבגֹוֵני חּום ׁש

  ת, ְוִאּלּו ַהִחיצֹוִנּיֹות ְּבִהירֹות יֹוֵתר.ַהַּטָּבעֹות ַהְּקרֹובֹות ַלֶּמְרָּכז ֵּכהֹו

  ה.ְכָבה ִחיצֹוִנית ָקׁשָ ֶּגַזע ָהֵעץ ְמֻכֶּסה ְּבִׁש 

ְקִלַּפת ָהֵעץ ְמִגָּנה ָעָליו ִמְּפֵני ִחּלּוֵפי ֶמֶזג ָהֲאִויר ְּכמֹו: ֹחם, ֹקר 

, זֹוֲחִלים ֹוֶמֶרת ַהְּקִלָּפה ַעל ָהֵעץ ִמְּפֵני ֲחָרִקיםֵכן ׁש-ְוַלחּות. ְּכמֹו

  ֲעלּוִלים ְלַהִּזיק לֹו.ּוִפְטִריֹות, ׁשֶ 

  

  ל ֵעץ.ֶּגַזע ָּכרּות ׁשֶ  –* ּבּּול ֵעץ 
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  ַדף ְמִׂשימֹות: ֶגַזע ֵעץ

  ָמה ְמַכֶּסה ֶאת ֶּגַזע ָהֵעץ?  .1

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  ָנה?ִמיַח ָהֵעץ ִמֵּדי ׁשָ ָמה ַמצְ   .2

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  ?1ּוָרה ְּבׁש "הּוא"ְלָמה ִמְתַיֵחֵסת ַהִּמָּלה   .3

  ְלֶגַזע ָהֵעץ  א.

  ָלֵעץ  ב.

  ְכַבת ַהֶּגַזעְלִׁש   ג.

  ?9ּוָרה ׁשּבְ  "ָעָליו" ְלָמה ִמְתַיֵחֵסת ַהִּמָּלה  .4

  ְלבּול ָהֵעץ  א.

  ְלֶּגַזע ָהֵעץ  ב.

  ּוָבה ֵאיָנה ְנכֹוָנה.ַאף ְּתׁש  ג.

  ָכבֹות, ַמה ִּגילֹו?ְׁש  ׁשִאם ָסַפְרנּו ָּבֵעץ ׁשֵ   .5

  ָנהים ׁשָ ִּׁש ִּׁש   א. 

  ִניםׁשָ  לֹוׁשׁשָ   ב.

  ִניםׁשָ  ׁשׁשֵ   ג.

  ְכַבת ָהֵעץ?ל ִׁש ּוָמה, ֶמה ָהָיה ָהֹאִפי ׁשֶ ָנה ְּגׁשִאלּו ָהְיָתה ׁשָ   .6

  ְרָחָבה  .א

 ָצָרה  .ב

  ּנּויְללֹא ִׁש   .ג
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  ל ְקִלַּפת ָהֵעץ.ֵני ַּתְפִקיִדים ׁשֶ ַצְּינּו ְׁש   .7

  _________________________________________  

  _________________________________________

_________________________________________  

  ְכבֹות ָהֵעץ?ר ִלְראֹות ֶאת ִׁש ָמַתי ֶאְפׁשָ   .8

  ִּמְתּבֹוְנִנים ְּבבּול ֵעץ.ְּכׁשֶ   .א

 ּכֹוְרִתים ֶאת ָהֵעץ.ְּכׁשֶ   .ב

  ב' ְנכֹונֹות. -ּובֹות א' ּוְּתׁש  .ג

  ַמְּלאּו ֶאת ַהַּטְבָלה.  .9

 ָיִחיד ַרִּבים

 לֵ הֹו 

    יםלִ ֲעלּו

  יחַ ִמ צְ מַ   

  

  שימו

ַמְטַרת ַהֶּטְקְסט ָלֵתת ֵמיָדע ַעל ִהָוְצרּות ַהְּׁשָכבֹות ְּבֶגַזע 

  ָהֵעץ.
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  ַהִסָּבה ַעְצָמה  ִסָּבהִמַּלת   ֻעְבָדה

  ִסָּבה ִמּלֹות

  .ֶלהחֹו ָהִייִתי ִּכי ְלִטּיּול ָנַסְעִּתי לֹא

  .ַהִּטּיּול ִמן ָעֵיף ָהִייִתיׁשֶ  ִמְּפֵני ְיָלהּלַ ּבַ  ָחָזק ָיַׁשְנִּתי

  .ִסָּבה ִמּלֹות ֵהן – ׁשֶ  ִמְּפֵניּו ִּכי –ַהֻּמְדָּגׁשֹות  ַהִמִּלים ְׁשֵּתי

  .ִסָּבה ִמּלֹות ֵהן ִּבְגַלל, ׁשֶ  ִמֵּכיָון, ׁשֶ  ִמְּפֵני, ִּכי ַהִמִּלים

  ?ַמּדּועַ  אֹו? ָלָּמה ַהְּׁשֵאָלה לעַ  עֹונֹות ִסָּבה ִמּלֹות

  .הַנֲעׂשָ  אֹו ֶנֱאַמר אֹו ָקָרה ַהָּדָבר ָלָּמה ַמְסִּבירֹות ֵהן

  

  :ֲחָלִקים ִמְּׁשלֹוָׁשה ָּבנּוי ִסָּבה ִמְׁשָּפט

  .ָעְצָמּה ַהִסָּבה,              ִסָּבה ִמּלֹות,        ְבָּדהעֻ 

    

  

  ְגָמהַהּדֻ  ְלִפי ַהִּמְׁשָּפִטים ֶאת ְׁשִלימּוהַ 

  ?לּוּיִּט לַ  ָנַסְעָּת  לֹא ָלָּמה       

  .חֹוֶלהי ָהִייִת       ִּכי   ְלִטּיּול ָנַסְעִּתי לֹא      

  ?ַחִּמים ְּבָגִדים לֹוְבִׁשים ֹחֶרףּבַ  ַמּדּועַ   .1

  ________________ׁשֶ  ִמְּפֵני ַחִּמים ְּבָגִדים לֹוְבִׁשים ֹחֶרףּבַ   

  ?ְוַקִּלים ְקָצִרים ְּבָגִדים ִׁשיםלֹובְ  ַּבַּקִיץ ָלָּמה  .2

  __________ׁשֶ  ִמֵּכיָון ְוַקִּלים ְקָצִרים ְּבָגִדים לֹוְבִׁשים  ַּבַּקִיץ   

  ?ֲחִצָּיה רְּבַמֲעבַ  ַהְּכִביׁש ֶאת עֹוְבִרים ַמּדּועַ   .3

  _______________________________________  

  ?יֹום ָּכל ְלִהְתַקֵּלחַ  ָחׁשּוב ָלָּמה  .4

  _______________________________________  
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 עֹוד הֹוִסיפּו! ִמֶּׁשָּלֶכם ִסּבֹות ַעל ִחְּׁשבּו. ַהִּמְׁשָּפִטים ֶאת ַהְׁשִלימּו

  !ְּבַמְעָּגל ַהִסָּבה ִמּלֹות ֶאת ַהִּקיפּו! ִמֶּׁשָּלֶכם ִטיםִמְׁשּפָ  ִניְׁש 

  __________________________ׁשֶ  ִמְּפֵני ָים ֶּבֶגד ָלַבְׁשִּתי  . 1

  ________________________  ִּכי ְּגדֹוָלה ֲארּוָחה ָאַכְלִּתי  .2

   ______________________ׁשֶ ִמׁשּום  הּודֵא  ַעל ָּכַעס ֵעָרן  .3

  ַון ֶׁש _____________________יּכֵ ִמ  ָׂשְמחּו ְוָסְבָתא ַסָּבא  .4

5.  _________________________________________  

6.  _________________________________________  

  

  ? / ֹנַעםִאַחְרָּת  ָלָּמה

 ְלִטּיּול יֹוְצִאים ֲאַנְחנּו ַהּיֹום. ָּתהּכִ לַ  ְזַמןּבַ  ְלַהִּגיעַ  ִהְׁשַּתַּדְלִּתי ָּכ-ָּכל

 ּכֹוַבע, םיִ ַנֲעלַ , ְּבָגִדים ֵהַכְנִּתי ָּבֶעֶרב עֹוד. ְמאֹוד ִמְתַרֵּגׁש ַוֲאִני, ְׁשָנִתי

 ָהְיָתה לֹא ִאָּמא, ַּבְּזַמן ַקְמִּתי. ֵהִכיָנה ִאָּמא ָהֹאֶכל ֶאת. יםִּק ּוַמְמַּת 

 מּוָכן ְוָהִיִתי, ִהְתּכֹוַנְנִּתי. ֵמַהִּמָּטה ָקַפְצִּתי ַמָּמׁש, ְלַנְדֵנד ְצִריָכה

 ַאָּבא, ִהְתִניָעה לֹא ִאָּמא ֶׁשל ַהְּמכֹוִנית. ַהָּצרֹות ָּבאּו ְוָאז. ְיִציָאהלִ 

 ִלי ִנְׁשַאר לֹא. פֹוןלֵ ּטֵ לַ  ָענּו לֹא ֹותַהּמֹוִנּי ְּבַתֲחַנת, ַּבִּמּלּוִאים ָהָיה

 ִנְרֲאָתה ַהֶּדֶר, יַת חֹוֹוּכ לְּבכָ  ַרְצִּתי. ַעְצִמי ְּבכֹוחֹות ָלרּוץ ֶאָּלא

 בָלְרחֹו ְּכֶׁשִהַּגְעִּתי. ְמאֹוד ִהְכִּביד ַהַּגב ַעל ְוַהַּתְרִמיל, ִמידָּת ִמ  ָּכהֲארֻ 

 ַלֲעֹצר ֵאי ָיַדְעִּתי לֹא. ֶאָחד אֹוטֹוּבּוס ַרק ָרִאיִתי, ַהֵּסֶפר ֵּבית ֶׁשל

 ָלִדיםַהּיְ  ָּכל ּוִפְתאֹום ּכֹוחֹוַתי ִּבְׁשֵאִרית ֵאָליו ַרְצִּתי. ַהְּדָמעֹות ֶאת

  ?"ִאַחְרָּת  ָלָּמה, ַמָּתן: "ְוָצֲעקּו ַהַחּלֹונֹות ֶּדֶר ָראֵׁשיֶהם ֶאת הֹוִציאּו
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  ?ַמָּתן ִאֵחר ַמּדּועַ : ָלהֵא ְׁש 

  לֹא ָהָיה ִמי...____________________ ִּכי ִאֵחר ַמָּתן: ְּתׁשּוָבה

____________________________________________  

 ְוָהאֹוטֹו, ַּבִּמּלּוִאים ַאָּבא( בֹותִּס הַ  לּכָ  ֶאת ַּתְעִּתיקּו ַאל    ִׂשימּו

  .ְּכָלִלי ִּביּטּוי ַחְּפׂשּו ֶאָּלא...) תְוַהּמֹוִני... ִאיָּמא ֶׁשל

  

  ְּכָלִבים יּגּוֵר 

, ַּבַּלְיָלה נֹוְלדּו ַהּגּוִרים. ּגּוִרים ֲחִמָּׁשה נֹוְלדּו ִניָקה ֶׁשָּלנּו ַלַּכְלָּבה

 ָהיּו ַהּגּוִרים. ַהַהְמָלָטה ִּבְׁשַעת ָּבּה ְוָצִפינּו ְסִביָבּה ָיַׁשְבנּו ָּלנּוְוכֻ 

 ִעם ָּלםּכֻ  ֶאת ּוְלַגֵּדל ִלְׁשֹמר ָרִציִתי ּוִמָּיד, ְמאֹוד ַוֲחמּוִדים יםְקַטְנַטּנִ 

 הּׁשָ ִׁש  ֶאָחד ְּבַבִית ְלַגֵּדל ֶאְפָׁשר-ֶׁשִאי ִלי ִהְסִּביָרה ִאָּמא. ִניָקה

 ָאְמָרה," ְּכָלִבים הּׁשָ ִׁש  ִּבְׁשִביל ָּגדֹול ַמְסִּפיקַּבִית  ָלנּו ֵאין. "ְּכָלִבים

 ַעל ִעּתֹוןּבָ  ֹוָדָעהמ ִּפְרַסְמנּו ֹחֶדׁש ְוַכֲעֹבר, ְמאֹוד ַעְרִּתיִהְצטַ . ִאָּמא

 לכָ וְ , ֲחָדׁשֹות ְלִמְׁשָּפחֹות ִנְמְסרּו ַהּגּוִרים. ִלְמִסיָרה ֲחמּוִדים ּגּוִרים

  ...ַּגְעּגּוִעים ֵמֹרב ֲעצּובֹות ינּויִ הָ  ַוֲאִני ִניָקה ַהָּׁשבּועַ 

  

  .ַהְּׁשֵאלֹות ַעל נּועֲ 

  ?ִיתּבַ ּבַ  ַהּגּוִרים ָּכל ֶאת ִאָּמא ְלַגֵּדל ִהְסִּכיָמה לֹא ּועַ ַמּד  .1

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  ?ְוַהַּיְלָּדה ֲעצּובֹות ִניָקה ָהיּו ַמּדּועַ   .2

  _________________________________________  

  _________________________________________  
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  ִנּמּוק ְּכִתיַבת

  ְּבֶעְזַרת) ּוַמּדּועַ  ָלָּמה( ְׁשֵאלֹות ַעל ַלֲענֹות ְלַמְדֶּתם םַהּקֹודֵ  ַּבּנֹוֵׂשא

 ִלְכֹּתב ִנְלַמד ַעְכָׁשו). ִּבְגַללֶׁש,  ִמֵּכיָון, ִּכיֶׁש,  ִמְּפֵני( ַהִסָּבה ִמּלֹות

 ָאנּו ָלָּמה, ַּדְעֵּתנּו ֶאת ְלַהְסִּביר ִּנְדָרִׁשים ָאנּו ּמּוקנִ  ִּבְכִתיַבת. ִנּמּוק

  .ִסָּבה ְּבִמּלֹות ְלֵהָעֵזר ָצִרי ִנּמּוק ִּבְכִתיַבת! ָּכ חֹוְׁשִבים

  

  ן בֶ ֶא הָ י וְ ִמ ָר 

  )יזִ עֲ ר לֹוקֹוי מָ ּפִ -לעַ (

  1  ס:עַ ע. ּכָ צַ פְ נִ ל וְ פַ , נָ ןבֶ ֶא ל ּבְ ַק ְת א נִ ר. הּופָ יל עָ בִ ְׁש  ֶר י ּדֶ ִמ ר ָר בַ עָ ַאַחת ם עַ ּפַ 

  2  ?"ֹוים ּבִר בְ ים עֹוִׁש נָ ר אֲ ׁשֶ ם אֲ קֹומָ ן ּבְ בֶ ֶא  יחַ ּנִ י ִה "ִמ 

ֹ בֶ ֶא ת הָ ֶא  ת, ַא כֶ לֶ לָ  יִׁש ְמ ִה ם וְ א ָק הּו   3  ק.ּלֵ א ִס ן ל

  4  ע.צַ פְ נִ ל וְ פַ ֶאֶבן, נָ ל ּבָ ַק ְת ב נִ ּויל. ׁשבִ ְׁש  תֹואֹו ֶר ר ּדֶ בַ י עָ ִמ ן, ָר מַ ר זְ בַ עָ 

  5  תחַ ּנַ יא מֻ , ִה אּוא, ְר נָ  אּוְר . ּון זֹובֶ ֶא ל ּבְ ַק ְת י נִ נִ ה אֲ ּיָ נִ ְּׁש ם הַ עַ ּפַ ז: "ּבַ ּגֵ ַר ְת ִה 

  6  !".ּהָת ק אֹוּלֵ סַ ג לְ ֵא דֹו ינֹוֵא  יׁשם! ִא קֹומָ  תֹואֹון ּבְ יִ דַ עֲ 

  7  ּהָת אֹול ּבְ ַק ְת א נִ ב הּוּויל. ׁשבִ ְׁש  תֹואֹו ֶר י ּדֶ ִמ ר ָר בַ ב עָ ּוׁשם, וְ יִ ׁשַ ְד חָ  רּובְ עָ 

  8  ן!בֶ ֶא  ּהָת אֹוָקל ּבְ ְת י נִ נִ ית אֲ יִׁש לִ ְּׁש ם הַ עַ ּפַ ד: "ּבַ ֹואז ְמ ּגֵ ַר ְת ע. ִה צַ פְ נִ ל וְ פַ ן, נָ בֶ ֶא 

  9  אן!"ל ּכָ פֵ י נֹונִ ית אֲ יִׁש לִ ְּׁש ם הַ עַ ּפַ ּבַ 

  10  לַא ן. ׁשָ ֵק זָ  יׁשִא  ֶר ּדֶ ר ּבַ בַ ה. עָ ּדָ ּצִ ס הַ עַ כַ ּבְ  ּהָת ק אֹוַר זָ ן וְ בֶ ֶא ת הָ י ֶא ִמ ף ָר טַ חָ 

  11  ז?"ּגֵ ַר ְת ה ִמ ָּת ה ַא ּמָ ד? לָ לֶ יֶ  ,ה לְ ָר ה ָק י :"מָ ִמ ת ָר ֶא 

  12  יִּת לְ פַ ים נָ ִמ עָ ּפְ  ׁשלֹו. ׁשָ זֹו ֶר דֶ י ּבְ ִּת ְר בַ ים עָ ִמ עָ ּפְ  ׁשלֹוי:  "ׁשָ ִמ ָר  ר לֹוּפֵ ִס 

ֹ ן הַ בֶ ֶא ה הָ ָת יְ ץ הָ יִ ַּק ל הַ ּכָ  ׁשֶ מֶ י. ּבְ ִּת עְ צַ פְ נִ וְ    13  יל,בִ ְּׁש הַ ע צַ ְמ ֶא ת ּבְ חַ ּנַ את מֻ ּז

  14  ".םִמן ַהָּמקֹו לֹא ָדַאג ְלַסֵּלק אֹוָתּה ְוִאיׁש

  15  ם..."יב לֹו : "ַאָּתה ְּבַעְצְמ ָאׁשֵ ב ַהָּזֵקן ֶרַגע ְוֵהִׁש ָחׁשַ 
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  ַּדף ְמִׂשימֹות: "ָרִמי ְוָהֶאֶבן"

  ר?ּוּפִּס ת ּבַ רֹוּכָ זְ ּמֻ ן ַהְּדֻמּיֹות הַ י הֵ ִמ 

____________________________________________  

____________________________________________  

1.  

 המָ ַּמְתִאיהַ  ָבהּוְּתׁשהַ  תֶא  ַסֶּמֶנתְּמ הַ  תֹוָהא תֶא  לגָ ַמעְ ּבְ  פּוַהִּקי 2-4ִּבְׁשֵאלֹות 

  .ֵתרֹויּבְ 

  .2  )?1(ׁשּוָרה "ְׁשִביל ָעָפר" ַמהּו 

  א.  ְׁשִביל ֶׁשֵּיׁש ּבֹו חֹול ַוֲאָבִנים
  

    ב.  ְׁשִביל ָאֹפר

    ג.  ְׁשִביל ְמֻרָּצף

  .3  " ַהּמֹוִפיָעה ַּבּׁשּוָרה ָהִראׁשֹוָנה?ִנְתַקלַמה ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה "

             א.  ִנְתַקע

    ב.  ִנְבַהל

    ג.  ִקְלֵקל

  .4  ". ְלָמה ַהַּכָּוָנה?ָמקֹום ֲאֶׁשר ֲאָנִׁשים עֹוְבִרים ּבֹוָּכתּוב: " 2ְּבׁשּוָרה 

    א.  ְלֶאֶבן

    ב.  ִלְׁשִביל

    ג.  ְלִטּיּול

  ט. ּפָ ְׁש ִמ ת הַ ֶא  ימּולִ ְׁש הַ 

  .יםִמ עָ ______ּפְ   ּהל ּבָ ַק ְת ּנִ שֶ ֹ ר◌חַ ַא ס לְ עַ כַ ן ּבְ בֶ ֶא ת הָ ק ֶא ַר י זָ ִמ ָר 

5.  
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  .6  " ְלָמה ִהְתַּכֵּון ַהָּזֵקן?ַאָּתה ְּבַעְצְמ ָאֵׁשם..." :ְּבסֹוף ַהִּסּפּור ָּכתּוב

    א.  ַאָּתה ְּבַעְצְמ ָאֵׁשם ְּבָכ ֶׁשּלֹא ָרִאיָת ֶאת ָהֶאֶבן.

    ב.  ַאָּתה ְּבַעְצְמ ָאֵׁשם ְּבָכ ֶׁשּלֹא ִסַּלְקָּת ֶאת ָהֶאֶבן.

    ג.  ַאָּתה ְּבַעְצְמ ָאֵׁשם ְּבָכ ֶׁשְּבָכל ַּפַעם ַאָּתה נֹוֵפל.

    ד.  ָּכל ַהְּתׁשּובֹות ְנכֹונֹות.

    

  .7  ת ַּכֲאֶׁשר ִנְתַקל ָּבֶאֶבן ָלִראׁשֹוָנה?ֹוׂשֲהִייֶתם ַמִּציִעים ְלָרִמי ַלעֲ ָמה 

___________________________________________  

___________________________________________  

  

    

  .8  ָמה ֶאְפָׁשר ִלְלֹמד ֵמַהִּסּפּור?

    ָעיֹות ֶׁשּלֹו.א.  ָּכל ֶאָחד ָצִרי ִלְפֹּתר ֶאת ַהּבְ 

    ב.  לֹא ָצִרי ְלַחּכֹות ֶׁשֲאֵחִרים ִיְפְּתרּו ְל ֶאת ַהְּבָעיֹות.

  ַהְּתׁשּובֹות ְנכֹונֹות. ֵּתיְׁשָ   ג. 

  

  

  .9  ה.לָ ֵא ט ְׁש ּפַ ְׁש ִמ ר ּוּפִּס ן הַ ִמ  יקּוְעִּת הַ 

___________________________________________  

___________________________________________ 

  

  ַהְעִּתיקּו ִמן ַהִּסיּפּור ִּביּטּוִיים ַהְמַרְּמִזים ַעל ְזַמן.

___________________________________________  

___________________________________________  

10.  
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  ֻדְגָמה ִלְּתׁשּוַבת ִּנמּוק

 ַהִאם. ָאֵׁשם ְּבַעְצמֹו ֶׁשהּוא ָרִמילְ  ָאַמר ןַהָּזֵק " ְוָהֶאֶבן ָרִמי" ַּבִּסּפּור

 ַהְסִּבירּו ְּכלֹוַמר! (ְּתׁשּוַבְתֶכם ֶאת ַנְּמקּו? ָּכ חֹוְׁשִבים ַאֶּתם ַּגם

  אֹו ַאֶחֶרת.) ָּכ חֹוְׁשִבים ַאֶּתם ָלָּמה

____________________________________________  

____________________________________________  

 ֶאת ָהִריםלְ  ָצִרי ָהָיה ֶׁשָרִמי ִמְּפֵני, ָצַדק ַהָּזֵקן, ְלַדְעִּתי – א' ְגָמהּדֻ 

  .ָהִראׁשֹוָנה ַּבַּפַעם ַהִּצָּדה אֹוָתּה ִזיזּוְלהָ  ָהֶאֶבן

 ֶאת ְלָהִזיז ָצִרי ָהָיה הּוא ִּכי, ָאֵׁשם ֶׁשָרִמי חֹוֵׁשב ֲאִני – ב' ְגָמהּדֻ 

  .אֹוָתּה ָיִזיז ִּמיֶׁשהּוׁשֶ  ְלַחּכֹות ְולֹא ָהֶאֶבן

 קּלֵ ְלסַ  ֶׁשַּתְפִקידּו ֶׁשִּמי ִמֵּכיָוון, ָטָעה ןַהָּזֵק , ְלַדְעִּתי – ג' ְגָמהּדֻ 

  .ָהֶאֶבן ֶאת ְלַסֵּלק ָצִרי היָ הָ , ֲאָבִנים

  

  !ׁשֹוִנים ִנּמּוִקים ִמְסָּפר ִלְהיֹות ְיכֹוִלים ַאַחת ְלֵדָעה    ִׂשימּו

   

  ֶׁשִלְפְניֶכם. ַלִּמְׁשָּפִטיםּוִקים ׁשֹוִנים ִּכְתבּו ִנּמ  . 1

  .ַּבֵּטֵלִויְזָיה ֹותִלְצּפ אֹוֵהב ֲאִני

  א. _________________________________________

    __________________________________________  

  ב. __________________________________________

  .ֲחֵבִרים םעִ  ְלַבּלֹותב אֹוהֵ  ֲאִני  . 2

  א. _________________________________________

    __________________________________________  

  ב. __________________________________________
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  ָיִאיר ֶׁשל ַהְּבִחיָרה

ת ֶא וְ  ַהְּקִנּיֹות ְרִׁשיַמת ֶאת ָלַקח הּוא, ַהֵּסֶפר ִמֵּבית ָחַזר ָיִאיר ַּכֲאֶׁשר

 ַהֲחנּות ֶאת ַמִּכיר ָיִאיר. ַלֲחנּות ְוָהַל, לֹו ִהְׁשִאיָרה ֶׁשִאָּמא ַהֶּכֶסף

 ְוָהַל, ָרְׁשָמה ֶׁשִאָּמא ַהִּמְצָרִכים ָּכל ֶאת ָלַקח הּוא. ֵהיֵטב

 ָחדְמיֻ  ִמְבָצע ַעל לֹו ִסְּפָרה ִהיא, ִאיתּפָ ַלֻּק  ְּכֶׁשִהִּגיעַ . ִאיתּפָ ַלֻּק 

 ָרָצה ַמָּמׁש ָיִאיר! ָנמּו ַמָּמׁש ִּבְמִחיר קֹותְדּבָ ִמ  תחֹוֶבֶר  – ִליָלִדים

 לֹא לֹו ֶׁשָהָיה ַהֶּכֶסף ִּכי, ְמאֹוד ִהְתַלֵּבט הּוא. ַהֲחָדָׁשה ַהחֹוֶבֶרת ֶאת

ֶׁשל  ִצְנֶצֶנת ַעל ְלַוֵּתר ֶהְחִליט הּוא ְלַבּסֹוף. ְלחֹוֶבֶרת ַּגם ִהְסִּפיק

ֶזה  קֹוםְמ ּובִ , ֶׁשּלֹו ַהְּכִריִכים ִּבְׁשִביל קֹוָנה ֶׁשִאָּמא ַהּׁשֹוקֹוָלד חִמְמַר 

  .ַהֲחָדָׁשה ַהחֹוֶבֶרת ֶאת ָלַקחהּוא 

  

  !ְּתׁשּוַבְתֶכם ֶאת ַנְּמקּו? ָיִאיר ֶׁשל תֹוגּוהֲ נַ ְת ִה  ַעל ַּדְעְּתֶכם ָמה

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________

____________________________________________  

 ֶׁשל ִהְתַנֲהגּות ַעל ַּדְעְּתֶכם ָמה ֶאְתֶכם ְּכֶׁשּׁשֹוֲאִלים, ִלְפָעִמים  שימו 

: ָּכַתב ַּתְלִמיד, ְלָמָׁשל". ַרע" אֹו" טֹוב: "עֹוִנים ַאֶּתם, ְּדמּות

 ַּתְלִמיָדה." טֹוב-לֹא ִהְתַנֵהג ֶׁשָּיִאיר חֹוֵׁשב ֲאִני, ְלַדְעִּתי"

  ."טֹוב ִהְתַנֵהג ֶׁשָּיִאיר חֹוֶׁשֶבת ֲאִני: "ָבהַּכְּת 

ָהָבה ַנְׁשִּביַח ֶאת ְּתׁשּובֹוֵתינּו. ַהִּכירּו ִמִלים נֹוָספֹות ִּבְמקֹום    

  ע'. 'טֹוב' ְו'ַר 
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 טוב רע
  ְּבַאְכָזִרּיּות,   ַאְכָזר

  ֵלב עַ ְּברֹ              
  ָרִאיתַאְח  לֹאּבצּוָרה              
  ְראּוָיה לֹאְבצּוָרה              
  ַמְחָׁשָבה ְללֹא            
  יתִת דּולְ יַ ְּבצּוָרה             
  ְּבָחְכָמה לֹא            

  תִּבְפִזיזּו, ָּפִזיז
 תְּבִטְּפׁשּו        

  ְּבִנּמּוס, ָּמסְמנֻ 
  ָריּותְּבַאְח , ַאֲחַראי

  תִּבְמִסירּו, רסּומָ 
  ְראּוָיה, ְּבצּוָרה ָראּוי
  ּבֹוֶגֶרת, ּבֹוֵגר

  ְּבָחְכָמה, םָחכָ 
   צֹוֶדֶקת

 

  

  ְלַהֲחִליט ָצִרי יֹוָאב

, חֹוָלה ֹנָעה. ֲאחֹותֹו ְמאֹוד ֶאת אֹוֵהב הּוא. ֹנָעה ֶׁשל ָאח הּוא יֹוָאב

 יֹום ָּכל. ֵמַהַּבִית ָלֵצאת ְיכֹוָלה ֵאיָנּה ְוִהיא, רּוחַ  ֲאַבְעּבּועֹות ָלּה ֵיׁש

 ַהּיֹום ַּגם. ִאָּתּה יַׂשֵחקוִ  ַהֵּסֶפר ִמֵּבית ֶׁשַּיֲחֹזר ְליֹוָאב ְמַחָּכה ִהיא

 ִלְמִסַּבת ְזַמןהֻ  יֹוָאב ָהֶעֶרב ֲאָבל. ָאִחיהָ  ִעם ִלְהיֹות ְמַצָּפה ֹנָעה

. ֲחֵבָריו ֶאת ְמאֹוד ִלְפֹּגׁש רֹוֶצההּוא וְ , ָיבֹואּו ַהִּכָּתה ַחְבֵרי ָּכל. ָּתהּכִ 

 לֹאהּוא  ֶׁשָהֶעֶרב ְלֹנָעה ִהְסִּביר יֹוָאב. ַלְּמִסָּבה ַיַחד ָלֶלֶכת ָקְבעּו ֵהם

 ֹנָעה. ׁשּוב ִאָּתּה ְיַׂשֵחק ַהָּמֳחָרת ֶׁשְּביֹום ִהְבִטיחַ  ֲאָבל, ִאָּתּה ְיַׂשֵחק

  .ָּתּהִא  ְלַׂשֵחק ִנְׁשַאר ֶׁשּלֹאִמּׁשּום  יֹוָאב ַעל ְוָכֲעָסה ָּבְכָתה

  

  !ְּתׁשּוַבְתֶכם ֶאת ַנְּמקּו? יֹוָאב ֶׁשל תֹוגּוהֲ נַ ְת ִה  ַעל ַּדְעְּתֶכם ָמה

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  
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  ִמּלֹות הֹוָסָפה ְוִמּלֹות ִנּגּוד

  ֶקַטע א'

ֲאִני אֹוֵהב ִלְנֹסַע ֵכן -ְּכמֹוַּבֻחְפָׁשה ֲאִני אֹוֵהב ְמאֹוד ְלַבּלֹות ִעם הֹוַרי. 

, נֹוָסףֶדה. ַלּדֹוִדים ַּבִּקּבּוץ ּוְלַטֵּיל ִאָּתם ַּבּׂשָ  ֲאִני אֹוֵהב ְמאֹוד  ַעל ָּכ

ָנִעים ִלי ְמאֹוד  ַּגםִלְפֹּגׁש ֶאת ַהֲחֵבִרים ֵמַהִּכָּתה ּוְלַׂשֵחק ִאָּתם. 

  ְלַׂשֵחק ַּכּדּוְרַסל ִעם ָאִחי, ַּכֲאֶׁשר הּוא  חֹוֵזר ְלֻחְפָׁשה ֵמַהָּצָבא.

  . ֹות הֹוָסָפהִמּלֵהן  ַגם,ְ◌ ַעל ָּכ ֵכן, נֹוָסף-ַהִמִּלים: ְּכמֹו

ִמּלֹות הֹוָסָפה ְמַחְּברֹות ֵּבין ִמְׁשָּפִטים אֹו ֵּבין ֶחְלֵקי ִמְׁשָּפִטים, 

ֶׁשָאנּו רֹוִצים ְלהֹוִסיף אֹו ְלַחֵּזק ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֵּביֵניֶהם אֹו ְלהֹוִסיף עֹוד 

  ְּפִריִטים ְלאֹותֹו נֹוֵׂשא.

  

  ֶקַטע ב'

לֹא ָּתִמיד ֵהם  ֲאָבלֹות ִעם הֹוַרי, ַּבֻחְפָׁשה ֲאִני אֹוֵהב ְמאֹוד ְלַבּל

לֹא ָּתִמיד ֶמֶזג  אּוָלםְּפנּוִיים. ֲאִני אֹוֵהב ְמאֹוד ִלְנסֹוַע ַלדֹוִדים, 

 ַאָהֲאִויר ְמַאְפֵׁשר ָלֵצאת ְלִטּיּול. ֲאִני אֹוֵהב ְמאֹוד ִלְפֹּגׁש ֲחֵבִרים, 

  לֹא ָּתִמיד ֲאַנְחנּו רֹוִצים אֹוָתם ִמְׂשָחִקים.

  

. ִמּלֹות ִנּגּוד ְמַחְּברֹות ֵּבין ִמּלֹות ִנּגּודֵהן  ִּלים: ֲאָבל, אּוָלם, ַאַהִמ 

ִמְׁשָּפִטים אֹו ֵּבין ֶחְלֵקי ִמְׁשָּפִטים ֶׁשָאנּו רֹוִצים ְלַהְראֹות ֶׁשַהֶּקֶׁשר 

. ְּכלֹוַמר ֵחֶלק ֶאָחד ְמנָֻּגד ַלֵחֶלק ְמנָֻּגדאֹו  ָהפּוֵּביֵניֶהם הּוא 

  ָהַאֵחר.
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  –ֻּדְגָמה 

 אּוָלםְּגִליַדת ָוִניל, ַגם ֲאִני אֹוֶהֶבת ְמאֹוד ְּגִליָדה ְּבַטַעם ׁשֹוקֹוָלד וְ 

  ֵאיֶנִּני אֹוֶהֶבת ְּגִליַדת ֵּפרֹות. 

  ְּגִליַדת ָוִניל. ַגם? ַהַּיְלָּדה אֹוֶהֶבת ְּגִליַדת ׁשֹוקֹוָלד וְ ָמה ָאנּו ְמִביִנים

, ַמְרָאה, ְמ  אּוָלםִמַּלת ַהִּקּׁשּור  ַרֶּמֶזת, ֶׁשִּיְהֶיה ָּכאן ַמֶּׁשהּו ָהפּו

  אֹוֶהֶבת: ַהַּיְלָּדה לֹא אֹוֶהֶבת ְגִליַדת ֵּפרֹות. לֹאַמֶּׁשהּו ֶׁשִהיא 

  ַהִּכירּו ִמּלֹות הֹוָסָפה ְוִמלֹות ִּנּגּוד.

 ִמּלֹות הֹוָסָפה ִמּלֹות  ִנּגּוד
 ֵכן-ְּכמֹו ֲאָבל
  נֹוָסף ַעל ָּכ  אּוָלם

  םְוגַ   ַא

  ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים. (ִׂשימּו ֵלב ְלִמּלֹות ַההֹוָסָפה ְוַהִּנּגּוד!)

  הֹוִסיפּו ִמְׁשָּפִטים ִמֶּׁשָּלֶכם ְּבַמְחַּבְרְתֶכם.

  ִהיא לֹא ָהְיָתה ַּבַּבִית. ֲאָבלָהַלְכִּתי ְלָדָנה,   . 1

  _______ , הואנֹוָסף ַעל ּכָ ָרִני ִהְׁשִלים ֶאת ָּכל ַהְּמִׂשימֹות,   .2

  _________________________________________  

  _______________________ אּוָלםַנֲעָמה ִהִּגיָעה ַּבְּזַמן,   .3

  _________________________________________  

  _____________________ ְוַגםַסָּבא ְוָסְבָתא ָּבאּו ְלַבֵּקר   .4

  _________________________________________  

  _________________________ ֵכן-ְּכמֹוָעַזְרִּתי ְלָאִחי,  .5

    _______________________________________  

  _____________________________ ַאָעַזְרִּתי ְלָאִחי,   .6

   _________________________________________  
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  .יןֵאינֹו ַּתִּק ַהֶּקַטע ֶׁשִלְפֵניֶכם 

  ִקְראּו אֹותֹו.  א. 

  ַהְדִּגיׁשּו ֶאת ִמּלֹות ַהִּנּגּוד ְּבַמְדֵּגׁש.  ב. 

ַהְעִּתיקּו ֶאת ַהֶּקַטע ְלַמְחַּבְרְּתֶכם, ַהְחִליפּו ֶאת ַהִמִּלים   ג. 

  ְּבִמִּלים ַמְתִאימֹות ֲאֵחרֹות. ַהחֹוְזרֹות ַעל ַעְצָמן

  

 ַלֲעֹצר ֶנֱאַלְצנּו ֲאָבל, ַהִּכֶּנֶרת זֹורֵא לְ  ִמְׁשַּפְחִּתי ְלִטּיּול ַּבֹּבֶקר ָיָצאנּו

 ָּכל ֶאת ֵהֵבאנּו, ְלַאָּבא ָעַזְרנּו. ֶקרנֶ  ָלנּו ָהָיה ִּכי, ָׁשָעה ִציחֲ  ַּכֲעֹבר

 ַהְּקַטָּנה ַטל ֲאָבל, ַּבְּנִסיָעה ִהְמַׁשְכנּו. ַהְּצִמיג ְלַהְחָלָפת ַהַּמְכִׁשיִרים

 ָחַזְרנּוּבֹו ֹקֶדם ָלֵכן.  ֶׁשָעַצְרנּו ַּבָּמקֹום ִּביַהּדֻ  ֶאת ֶׁשָּׁשְכָחה ִנְזְּכָרה

. ָצֵמא ֶׁשהּוא ָאִחי ָאַמר ָמה ְזַמן רְלַאחַ . ִּביַהּדֻ  ֶאת ְוָאַסְפנּו

. ָעַצְרנּו ׁשּוב. ִלְבּכֹות ִהְתִחיל הּוא ֲאָבל, ִאָּמא לֹו ָאְמָרה!" קִּתְתַאּפֵ "

 ְוִאםׁשּוב. " עֹוֵצר לֹא ֶׁשהּוא ַאָּבא הֹוִדיעַ , ַלְּמכֹוִנית ְּכֶׁשִּנְכַנְסנּו

  ! ְּבֶבִכי ָאִחי ָׁשַאל?" ָצֵמא ׁשּוב ֶאְהֶיה

  

הֹוָסָפה  ּוִמַּלת ַאַחת ִנּגּוד ִמַּלת ְּבתֹוכֹו ְּבצּוְוׁשַ  ָקַצר ֶקַטע ִּכְתבּו

  .ַאַחת

 ____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  
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  )ז"ת( ֶזהּות ְּתעּוַדת ְּבִנַּית – ֵמיָדע ִאְרּגּון
  

 ִנְלַמד. ָּכֵעת ֵמיָדעֻמָּצג  ִעּיּוִני ְקְסטּטֵ ּבְ ׁשֶ  ָלַמְדנּו ַהּקֹוְדִמים ַּבּנֹוְׂשִאים

  .ְלַחג" ֶזהּות ְּתעּוַדת" ְלָהִכין ְּכֵדי ְּבֵמיָדע ִמְׁשַּתְּמִׁשים ֵּכיַצד

  

 ְלַקֵּבל ַהָּפִנים דַר ְלִמְׂש  ִלְפנֹות ְוַנֲעָרה ַנַער ָּכל ְיכֹוִלים 16 ִמִּגיל

, ָהָאָדם ַעל ְוִאיִׁשי ָחׁשּוב ֵמיָדע? זֹו ִּבְתעּוָדה ֵיׁש ָמהּו. ֶזהּות ְּתעּוַדת

  ַאֵחִרים. ֲאָנִׁשיםמֵ  אֹותֹו ּוְלַהְבִּדיל אֹותֹו ְלַזהֹות ֶׁשֵּנַדע ְּכֵדי

  

  .ָחׁשּובוְ  ִאיִׁשי ִלְהיֹות ָיכֹול ָאָדם ַעל ֵמיָדע ֵאיֶזה ְׁשבּוִח 

  לֹא/  ֵּכן          ? ָחׁשּוב ְׁשמֹו. ַהִאם 1

   לֹא/  ֵּכן      ? ָחׁשּוב תֹוְח ּפַ ִמְׁש  ֵׁשם ִאם. הַ 2

     לֹא/  ֵּכן  ? ָחׁשּובׁשלֹו  הּותּזֶ הַ  ְּתעּוַדת. ַהִאם ִמְסַּפר 3

     לֹא/  ֵּכן    ? ָחׁשּובׁשלֹו  ֶּלֶדתַההֻ  יֹום ַּתֲאִרי . ַהִאם4

     לֹא/  ֵּכן    ה? ׁשּובָ חֲ ׁשלֹו  גּוִריםְּמ הַ  ְּכֹתֶבת . ַהִאם5

  

 אֹו ְלִעיר אֹו ַחִּיים ְלַבַעל אֹו ְלֶצַמח  ַּגם ֶזהּות ְּתעּוַדת ֲעֹרלַ  ֶאְפָׁשר

  !ְלִכָּתה ַוֲאִפּלּו ְלֶאֶרץ

  

 ֶזהּות ְּתעּוַדת לֹו ַלֲעֹר, ֶאְפָׁשר ִזהּוי ְּפָרֵטי לֹו ֶׁשֵּיׁש) ָמה אֹו( ִמי ָּכל

  ).ז"ת(
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  !!ְלַחגְּתעּוַדת ֶזהּות  ַלֲעֹר ִנְלַמד

  ֹוָדהָהֲעב ִׁשיַטת

 ְּבֹאֶפן( ַחג ֶׁשל) יםינִ ִח בְ ַּת ( ַהִּזהּוי ְּפָרֵטי ָמֵהם ְלַהֲחִליט ָעֵלינּו  .א

  ).ְּכָלִלי

  .ְתִאיִמיםּמַ הַ  יםינִ ִח בְ ַּת ּבַ  ז"ת ְלָהִכיןָעֵלינּו   .ב

  .ַלַחג ַהִּמְתַיֵחס יעִ ידָ מֵ  ְקְסטטֵ  ִלְמצֹא ָעֵלינּו  .ג

  .ֶׁשּבֹו ַהִּזהּוי ְּפָרֵטי ֶאת ןּוְלַמּיֵ  ְקְסטַהּטֵ  ֶאת ִלְקרֹא ָעֵלינּו  .ד

  ַהַּמְתִאיִמים.  ַהְּפָרִטים ֶאתַהֶּזהּות  ִּבְתעּוַדת ִלְרֹׁשם ָעֵלינּו  .ה

  

  ָּכהַהֲחנֻ  ְלַחגָנִכין ְּתעּוַדת ְזהּות 

  לֹא/  ֵּכן              ? נֹוָסִפים ֵׁשמֹות לֹו ֵיׁש ַהִאם  .1

  )? ֶּלֶדתהֻ  יֹום ְּכמֹו( ַהַחג ֶאתּבֹו  ֶׁשְמַקְּיִמים ַּתֲאִרי לֹו ֵיׁש ַהִאם  .2

  לֹא/  ֵּכן                            

  לֹא/  ֵּכן  ? ֶזה ְּבַחג ֶׁשְּמַקְּיִמים ָחדֹותְמיֻ  ְּפֻעּלֹות ֵיׁש ַהִאם  .3

  ?ַחג ֶׁשלַהֶּזהּות  ִּבְתעּוַדת ְלהֹוִסיף ֶאְפָׁשר, ַּדְעְּתֶכם ְלִפי, עֹוד ָמה

4 .  _______________________________________  

5 .  _______________________________________  

6 .  _______________________________________  

7 .  _______________________________________  

8 .  _______________________________________  
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 ַּתְבִחין ְלהֹוִסיףּו ְלַהִּציעַ  ִאיםַרּׁשָ  ַאֶּתם. ז"ת ֶׁשל ְגָמהּדֻ  ִלְפֵניֶכם

  !עּוָדהְּת לַ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ִלְפֵניֶכם ֶקַטע ֵמיָדע ַעל ַחג ַהֲחנָֻּכה. ִנְקָרא אֹותֹו, ְנַמֵין ֶאת ַהֵמיָדע 

ְלִפי ַהַתְבִחיִנים ֶׁשֶּבְתעּוַדת ַהֶּזהּות, ְוִנְרֹׁשם ָּכל ֵמיָדע ַּבָמקֹום 

  ַהַמְתִאים לֹו.

  ַחג ַהֲחנָֻּכה

ל ְּבכ"ה ְּבִכְסֵלו ְוִנְמָׁש ְׁשמֹוָנה ָיִמים. ְּבֶמֶׁש ָּכל ַחג ַהֲחנָֻּכה חָ 

ְׁשמֹוַנת ַהָּיִמים ַמְדִליִקים ֵנרֹות ַּבֲחנִֻּכָּיה. ְּבָכל יֹום מֹוִסיִפים ֵנר 

ַלֲחנִֻּכָּיה. ַחג ַהֲחנָֻּכה ַמְזִּכיר ָלנּו ֶאת ִמְלֶחֶמת ַהַחְׁשמֹוָנִאים ֶנֶגד 

, ֶׁשָעַמד ְּברֹאׁש ַמֲחֶנה ַהַחְׁשמֹוָנִאים, ִנְלַחם ֶנֶגד ַהְּיָוִנים. ַמִּתְתָיהּו

  ַהְּיָוִנים ִּכי ֵהם לֹא ִאְפְׁשרּו ִליהּוִדים ִלְׁשֹמר ַעל ַהִּמְצוֹות.

  ת"ז (ְּתעּוַדת ֶזהּות)

  _______________________________ֵׁשם ַהַחג 

  _____________________________מֹוֵעד (ְזַמן) 

  ________________________ ִמְסַּפר ַהָּיִמים ַּבַחג

  ___________________________ ֵׁשמֹות נֹוָסִפים

  ____________________________ַמּדּוַע חֹוְגִגים 

  _____________________________ ִסְמֵלי ֶהַחג

  __________________________ ִמְצוֹות ּוִמְנָהִגים
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ַחג ַהֲחנָֻּכה ִנְקָרא ַּגם "ַחג ָהאֹור" ְו"ַחג ַהֵּנרֹות". ְׁשמֹות ַהַחג 

. ַהְּיוָ  , ְוִאּלּו ְקׁשּוִרים ְלִמְלֶחֶמת ָהאֹור ַּבֹחֶׁש ִנים ֵהם ַהֹחֶׁש

ַהַחְׁשמֹוָנִאים ִנְלֲחמּו ַּבְּיָוִנים ְוֵגְרׁשּו ֶאת ַהֹחֶׁש ְּבֶעְזַרת ָהאֹור, אֹו 

ִּבְזכּות ִמְצַות ַהּתֹוָרה ְוָהאֹור ֶׁשָּדַלק ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָּכל ְימֹות 

ָּקָרה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש: ַּפ ַהָּׁשָנה. ְּבַחג ַהֲחנָֻּכה ָאנּו ְמַסְּפִרים ַעל ֵנס ׁשֶ 

  ֶׁשֶמן ֶאָחד ָקָטן ְלַהְדָלַקת ַהְּמנֹוָרה ִהְסִּפיק ִלְׁשמֹוָנה ָיִמים.

ְּבַחג ַהֲחנָֻּכה ַהַחְׁשמֹוָנִאים ֶׁשָהיּו ְמַעִּטים ִנְּצחּו ֶאת ַהְּיָוִנים ֶׁשָהיּו 

  ְּצחּו ֶאת ָהַרִּבים.ַרִּבים ַוֲחָזִקים ְמאֹוד. ְּבַחג ַהֲחנָֻּכה ַהְּמַעִּטים נִ 

נֹוָסף ַעל ַהְדָלַקת ַהֲחנִֻּכָּיה ַעל ֶאֶדן ַהַחּלֹון ְּכֵדי ֶׁשֻּכָּלם ֵיְדעּו ַעל ַהֵּנס, 

נֹוֲהִגים ֶלֱאֹכל ַמֲאָכִלים ֶׁשֻּטְּגנּו ְּבֶׁשֶמן (ְלִביבֹות ְוֻסְפָּגִנּיֹות), 

  ּוְמַׂשֲחִקים ִּבְסִביבֹוִנים.

  

  יָדעִנְקָרא ּוְנַמֵּיין ֶאת ַהּמֵ 

ַחג ַהֲחנָֻּכה ָחל ְּבכ"ה ְּבִכְסֵלו ַּבִּמְׁשָּפט ָהִראׁשֹון ָאנּו קֹוְרִאים: 

. ֵאיֶזה ֵמיָדע ֵיׁש ַּבִּמְׁשָּפט ָהִראׁשֹון, ֶׁשָאנּו ְוִנְמַׁש ְׁשמֹוָנה ָיִמים

  ְיכֹוִלים ְלַהְכִניסֹו ִלְתעּוַדת ַהֶּזהּות?

  ַחג ֲחנָֻּכה – ֵׁשם ַהַחג

  ֹּכ"ה ְּבִכְסֵלו – מֹוֵעד ַהַחג

  ִׁשְבָעה ָיִמים –ֶמֶׁש ַהַחג 

ָּכֵעת ָאֶתם ְיכֹוִלים ְלַהְׁשִלים ֵאת ַהֵמיָדע ְמַהֶטְקְסט ְּבְתעּוַדת 

  ַהֶזהּות. 

  ________________________________ - ֵׁשמֹות נֹוָסִפים

  ________________________________ - ַמּדּוַע חֹוְגִגים

___________________________________________  
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  ____________________________________ ִסְמִלי ֶהַחג

____________________________________________  

  ________________________________ ִמְצוֹות ּוִמְנָהִגים

____________________________________________  

  _____________________________ ֲאִני אֹוֵהב ֶאת ַהַחג ִּכי

____________________________________________  

  

  ְּבֶדֶר זֹו ּתּוְכלּו ַלֲעֹר ת"ז ְלָכל ַהַחִּגים ַהָּׁשָנה.

ִרְׁשמּו ֶאת ַהֵּׁשמֹות ֶׁשל ָּכל ַהַחִּגים, ָהֵארּוִעים ְוַהָּיִמים ַהְּמיָֻחִדים 

  ֹגג ַהָּׁשָנה.ֶׁשָאנּו עֹוְמִדים ְלַצֵּין אֹו ַלחֲ 

1 _______________ .    8_____________   .  

2 _______________ .    9_____________   .  

3 _______________ .    10_____________ .  

4 _______________ .    11_____________ .  

5 _______________ .    12_____________ .  

6 _______________ .    13_____________ .  

7_ . ______________    15_____________ .  

   

  ת.ז. ֶאְפָׁשר ַלָערֹו ַגם ְל...

  ___________ (ֶרֶמז: ָקׁשּור ְלַחג ַעְצָמאּות)

  ___________ (ֶרֶמז: ָקׁשּור ְלט"ו ִּבְׁשָבט) 


