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 דמויות זמן

 מקום

  9יחידה                    
  ֲאַנְחנּו ּכֹוְתִבים ְּבַעְצֵמנּו

  

ַעד ֹּכה ְקָראֶתם ִסּפּוִרים ֶׁשל ֲאֵחִרים, ְוִהְׁשַּבְחֶתם אֹוָתם. ַעְכָׁשו 

  ָחד ִמֶּכם ִלְכֹּתב.ִהִּגיַע ּתֹורֹו ֶׁשל ָּכל ֶא 

  לֹא ְלַפֵחד! ַנְתִחיל ְלַאט וַנֲעֹבד ִּבְׁשָלִבים.

   

  ְּכִתיַבת ָּפִתיַח ֶׁשל ִסּפּור

  . ַהָּפִתיַח ּכֹולל ְזַמן, ָמקֹום ּוְדֻמּיֹותְלַהְזִּכיְרֶכם, 

  

  ָּפִתיַח א'

ה ְלִטּיּול ְלַיד ַהְּקַטּנָ  ִעם הֹוַרי ַוֲאחֹוִתיָנַסְעִּתי  ְּבֶאָחד ִמיֵמי ַהֻחְפָׁשה

  .ְירּוָׁשַלִים

  

  'ַהְׁשָּבַחת ָּפִתיַח א

ְּבֶאָחד ִמיֵמי ַהַּקִיץ, ָהָיה ֶזה ִלְקַראת סֹוף ֻחְפַׁשת ַהַּקִיץ, ָנַסְעִּתי ִעם 

הֹוַרי ַוֲאחֹוִתי ַהְּקַטָּנה ָּתָמָרה ְלִטּיּול ְלַיד ְירּוָׁשַלִים. ַהִּטּיּול ָהָיה 

  ׁש, ֶׁשְּׁשָמה "ְמָעַרת ַהְּנִטיִפים". ִלְמָעָרה ְלַיד ֵּבית ֶׁשמֶ 

  

  .'ַהְדִּגיׁשּו ֶאת ָּכל ַהּתֹוָספֹות ְּבַהְׁשָוָאה ְלָפִתיַח א
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  'ָּפִתיַח ב

ְלַבֵּקר אֹוָתּה ְּבלֹוְנדֹון  ָסְבָתאֶׁשָעַבר ִהְזִמיָנה אֹוָתנּו  ַּבַּקִיץ

  ֶׁשְּבַאְנְגִלָּיה.

  

  'ַהְׁשָּבַחת ָּפִתיַח ב

ָעַבר ִהְזִמיָנה אֹוָתנּו ָסְבָתא ְלַבֵּקר אֹוָתּה ְּבלֹוְנדֹון ַּבַּקִיץ ׁשֶ 

ֶׁשְּבַאְנְגִלָּיה. ַאָּבא ֶׁשִּלי נֹוַלד ְּבלֹוְנדֹון, ֲאָבל ָעָלה ָלָאֶרץ ְוִהְתַּגֵּיס 

ַלָּצָבא. ִאָּמא ֶׁשּלֹו, ָסְבָתא ִלָיה, ִנְׁשֲאָרה ָלגּור ְּבַאְנְגִלָּיה. ָּכל ַקִיץ 

ְסִעים ֵאֶליָה, ּוְבֶאְמַצע ַהָּׁשָנה ִהיא ַמִּגיָעה ֵאֵלינּו. ָסְבָתא ֲאַנְחנּו נֹו

  ְמַדֶּבֶרת ַאְנְּגִלית ְוִעְבִרית.

  

  .'ַהְדִגיׁשּו ֶאת ָּכל ַהּתֹוָספֹות ְּבַהְׁשָוָאה ְלָפִתיַח ב

  שימו

  

  ַּבָּפִתיַח ֶאְפָשר ְלַהְרִחיב ּוְלָתֵאר ֶאת ַהְּדֻמּיֹות,   ּ  

  ֶאת ַהָּמקֹום ְוֶאת ַהְּזַמן.               

  ֶאְפָׁשר ְלַסֵּפר ִמי ֵהן: ֵׁשמֹות, ָצִעיר / ְמֻבָּגר, ִקְרָבה ֵּביֵניֶהן –  ְּדֻמּיֹות

  (ָאב / ֵּבן, ֵאם / ַּבת, ֲחֵברֹות / ֲחֵבִרים, ַאִחים, ֲאָחיֹות).               

  ֵּתיאּור ַהָּמקֹום, ַהְּמיָֻחד ּבֹו. – ָמקֹום

  נֹות ָׁשָנה, ֶמֶזג ֲאִויר, ֶחְלֵקי ָׁשבּוַע, ֶחְלֵקי יֹום. עֹו – ְזַמן
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ִלְפֵניֶכם ּכֹוָתרֹות ֶׁשל ִסּפּוִרים. ִּכְתבּו ָּפִתיַח ְלָכל ּכֹוֶתֶרת. ֵהָעְזרּו 

  ָּבַעמּוד ַהּקֹוֵדם.

  ַהְּמִסָּבה ַהְּגדֹוָלה – 1  'ּכֹוֶתֶרת מס

  ______ָּפִתיַח __________________________________

____________________________________________

____________________________________________  

____________________________________________  

  

  ַהֶּכֶלב ָהָאבּוד – 2 'ּכֹוֶתֶרת מס

  ָּפִתיַח ________________________________________

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

  

  ַהִּטּיּול ַהִּכָּתִתי – 3 'ּכֹוֶתֶרת מס

  ָּפִתיַח ________________________________________

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

  

ִלְכֹּתב ֶאת ַהְּפִתיִחים, ַהֲעִבירּו ֶאת ַהַּדף ַלֲעִמיִתים ְּכֵדי  ְּכֶׁשְּתַסְּימּו

  ֶׁשַּיִּציעּו ָלֶכם ַּדְרֵכי ַהְׁשָּבָחה.
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  ַּתְבִנית ִלְכִתיַבת ִסּפּור

   

  ֶרַקע
  ְזַמן

  ָמקֹום
 ְּדֻמּיֹות

 

 ְּבָעָיה

 

 ּפְתרֹון

  ִסּיּום
 ָּפתּוַח/ָסגּור

  ִּדיָאלֹוג

  ֵׁשמֹות

  ְּפָעִלים

  ְּתָאִרים

  ְרָגׁשֹות

  ִאְפיּון

  ְּדֻמיֹֻות

 רֶמסֶ 

 ּגּוף
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  ְּכִתיַבת ּגּוף ֶׁשל ִסּפּור

  

ּכֹוֵלל ֶאת ַהְּבָעָיה ֶׁשֻהְצָגה ְוֶאת ַהְּדָרִכים ְלַהִּגיַע  ַהּגּוף ִּתְזֹּכֶרת:

  ַלִּפְתרֹון, ְּכלֹוַמר  ֶרֶצף ָהֲעִליָלה. 

  ִׂשיַח, ְרָגׁשֹות ּוְּפָעִלים.-ֶרֶצף ֲעִליָלה ּכֹוֵלל ֵּתאּוִרים, ּדּו

  

  תּוח ֶרֶצף ֲעִליָלה.ִלֱפֵניֶכם ֻדְגָמאֹות ְלפִ 

  .. ִפּתּוַח ֶרֶצף ֲעִליָלה, ְּבֶאְמָצעּות ֵּתאּוִרים1ֻּדְגָמה 

  ַהְדִּגיׁשּו ִמּלֹות ַהֹּתַאר.

ֹעז ַּכְלֵּבנּו ֶנֱעַלם. ָהֵאזֹור ָהָיה ָמֵלא ְּבִׂשיִחים ּוְבֵעִצים, ֹּפה ְוָׂשם ִנְראּו 

ָבל ֹעז לֹא הֹוִפיַע. ִּגְבעֹות חֹול. ִהְתַחְלנּו ִלְקרֹא: "ֹעז ֹעז!" אֲ 

ִהְתַחַּלְקנּו ִלְקבּוצֹות. ָּכל ְקבּוָצה ָּפְנָתה ְלִכּוּון ַאֵחר. ִחַּפְׂשנּו ֵמֲאחֹוִרי 

  ָּכל ִׂשיַח ְוָכל ִּגְבָעה, ֲאָבל לֹא ָמָצאנּו אֹותֹו.

  

   .. ִפּתּוַח   ֶרֶצף ֲעִליָלה,   ְּבֶאְמָצעּות "ּדּו ִׂשיַח"2ֻדְגָמה 

  ִׂשיַח.-ִּבּטּויי ַהּדּו ַהְדִּגיׁשּו ֶאת

ֹעז ַּכְלֵּבנּו ֶנֱעַלם. ָהֵאזֹור ָהָיה ָמֵלא ְּבִׂשיִחים ְוְבֵעִצים. ֹּפה ְוָׁשם ִנְראּו 

ִּגְבעֹות חֹול. "אּוַלי הּוא רֹוֵדף ַאֲחֵרי ַּבַעל ַחִּיים," ָאַמר יֹוָאב. 

לֹא ִנְמָצא  "ַהָּגרּוַע הּוא ִאם הּוא ָנַפל ְלֵאיֶזה ּבֹור, ִּכי ָאז ַמָּמׁש

אֹותֹו," ָאְמָרה ָּדָנה. "ּבֹואּו ִנְתַחֵּלק ְלָׁשלֹוׁש ְקבּוצֹות, ְוַנְתִחיל 

  ְלַחֵּפׂש ִּבְמקֹום ְלַדֵּבר," ִהִּציַע ֵעָרן, ְוָכ ָעִׂשינּו.
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  .. ִפּתּוַח   ֶרֶצף ֲעִליָלה,  ְּבֶאְמָצעּות ַהָּבַעת ְרָגׁשֹות3ֻּדְגָמה 

  ת ַהֶרֶגׁש.ַהְדִּגיׁשּו ֶאת ִמּלֹו

ֹעז ַּכְלֵּבנּו ָהָאהּוב ֶנֱעַלם. ֻּכָּלם ִנְראּו ֲעצּוִבים. ֹעז ִאָּתנּו ֵמָאז 

ֶׁשּנֹוַלְדנּו, ֲאִני חֹוֵׁשב. "ֻמְכָרִחים ִלְמצֹא אֹותֹו," ָאַמר ֵעָרן. "אּוַלי 

הּוא ָנַפל ְלבֹור אֹו ִנְפַצע," ָאְמָרה אֹוִרית ּוְדָמעֹות ְּבֵעיֶניָה. ָהֵאזֹור 

ָיה ָמֵלא ְּבִׂשיִחים ְוְבֵעִצים, ּוֹפה ְוָׁשם ָהיּו ִּגְבעֹות חֹול. "ָקֶׁשה הָ 

," ָאְמָרה ָּדָנה ִּבְדָאָגה. "ַאל -ִלְמצֹא ַמֶּׁשהּו ְּבֵאזֹור ָסבּו ָּכל ָּכ

ִּתְתָיֲאׁשּו, ִנְמָצא אֹותֹו ָּבטּוַח!" ָאַמר ֵעָרן ְוֵהֵחל ִלְקרֹא ְּבקֹוֵלי 

  "קֹולֹות: "ֹעז ֹעז.

  

  ַנֲחֹזר ַעל ַהְּפֻעּלֹות. לֹאַעְכָׁשו ְנַחֵּבר ֶאת ְׁשלֹוֶׁשת ָהְרָצִפים, ֲאָבל 

ִׂשיַח ְוֶאת ָהְרָגׁשֹות ֶׁשְּבגּוף -ַסְּמנּו ֶאת ָּכל ַהֵּתאּוִרים, ֶאת ַהּדּו

  ָהֲעִליָלה.

  

ֹוֵשב. . ֹעז ִאָּתנּו ֵמָאז ֶׁשּנֹוַלְדנּו, ֲאִני חֹעז ַּכְלֵּבנּו ָהָאהּוב ֶנֱעַלם

"ַחָּיִבים ִלְמצֹא אֹותֹו," ָׁשַמְעִּתי ֶאת ֵעָרן צֹוֵעק. "אּוַלי הּוא ָנַפל 

ַלּבֹור אֹו ִנְפַצע," ָאְמָרה ָּדָנה ְּכֶׁשֵעיֶניָה ּבֹוִכּיֹות. ִהְסַּתַּכְלִּתי ִמָּסִביב, 

צֹא ְוָרִאיִתי ְּבָכל ָהֵאזֹור ִׂשיִחים, ֵעִצים ְוִגְבעֹות חֹול. ָקֶׁשה ְמאֹוד ִלְמ 

, ָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי. "ֹעז ֹעז!" ִהְתַחְלנּו -ִמיֶׁשהּו ְּבֶׁשַטח ָסבּו ָּכל ָּכ

ִלְצֹעק ְלָכל ֵעֶבר. ֲאָבל ֹעז לֹא ָּבא. "ָמה ִיְהֶיה ִאם לֹא ִנְמָצא אֹותֹו?" 

ָׁשֲאָלה אֹוִרית ִּבְדָאָגה. "ַּדי!" ָצַעק ֵעָרן, "ִאם ַּתַעְמִדי ְוִתְבִּכי, ֶּבַטח 

 ֹ א ִנְמָצא אֹותֹו. ּבֹואּו ָנזּוז!" ִהְתַחַּלְקנּו ְלָׁשלֹוׁש ְקבּוצֹות, ְוָכל ל

ְקבּוָצה ָיְצָאה ְלִכּוּון ַאֵחר. ָהַלְכנּו ַמֵהר, ְוָכל ַהֶּדֶר ָצַעְקנּו: "ֹעז, ֹעז, 

ֵאיֹפה ַאָּתה? ֹעז, ַהְׁשִמיַע קֹול!" ַרק ֶאת ַהֵהד ֶׁשל קֹוֵלנּו ָׁשַמְענּו, 

  ּו לֹא "ַהב ַהב" ָקָטן ֶאָחד. ֲאָבל ֲאִפּל

  בעיה
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  ְּכִּתיַבת ִסּיּום ֶׁשל ִסּפּור

ִּסּיּום ֶׁשל ִסּפּור ָיכֹול ִלְהיֹות ַּגם ִּפְתרֹון ַהְּבָעָיה, ֲאָבל  –ִּתְזּכֹוֶרת 

  .ֶאְפָׁשר ְלַהְפִריד ֵּבין ַהִּפְתרֹון ְלֵבין ַהִּסּיּום

  

  ִסּיּום ַהִּסּפּור

, ְוָהָיה ָלנּו ָעצּוב ַּבֵּלב, ֲאָבל ַהֶּׁשֶמׁש ֵהֵחָּלה ִלְׁשֹקעַ  , ַנֲעָׂשה ָחׁשּו

ַחָּיִבים ַלֲחזֹור! ַההֹוִרים ִיְדֲאגּו! ִהְתַחְלנּו ָלֶלֶכת ַלּמֹוָׁשב. ַּבְּכִניָסה 

ִחְּכָתה ָלנּו ַהְפָּתָעה. ַההֹוִרים ָעְמדּו ְוָדֲאגּו, ּוִמי ָהָיה ִאָּתם, ַאֶּתם 

הּוא ָרץ ֵאֵלינּו, ָקַפץ ְוָנַבח. "ָחָכם ָּגדֹול! חֹוְׁשִבים? ֹעז, ַּכּמּוָבן! 

ֶׁשִחַּפְׂשנּו אֹוְת ְוָנַבְחנּו  ַעְכָׁשו ַאָּתה נֹוֵבַח. ֵאיֹפה ָהִייָת ָּכל ַהּיֹום ֹכְ

ֲאַנְחנּו ְּכמֹו ְּכָלִבים?" ָׁשַאל אֹותֹו ֵעָרן. ֲאָבל הּוא ִהְמִׁשי ִלְקֹּפץ ַעל 

ּו הּוא אֹוֵמר: "ָמה ֶזה ָחׁשּוב, ָהִעָּקר ֶׁשַאֶּתם ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו, ְּכִאּל

  ְּבִריִאים ּוְׁשֵלִמים."

  

ַּבִּמְקֶרה ֶׁשָּלנּו ַהִּפְתרֹון הּוא ַּגם ַהִּסּיּום ֲאָבל ָּכָאמּור, ֶאְפָׁשר ַּגם 

  ַאֶחֶרת. 

ִּדים ַההֹוִרים ִנְראּו מּוְדָאִגים. "ִיָּתֵכן ְׁשָהִיינּו ְצִריִכים ְלַהְק  – ֻּדְגָמה

," ָאְמָרה אֹוִרית. "ָאז ָמה? ַלֲחֹזר ְּבִלי  ְוַלֲחֹזר ִלְפֵני ֶׁשֵהֵחל ְלַהְחִׁשי

ְלַחֵּפׂש ֶאת ֹעז?" ָׁשֲאָלה ָּדָנה. לֹא ָיַדְענּו ַמִהי ַהֶּדֶר ַהְּנכֹוָנה ֶׁשָּבּה 

ָהִיינּו ְצִריִכים ִלְבֹחר. ָמה ַאֶּתם חֹוְׁשִבים, ְיִדיֵדינּו ַהּקֹוְרִאים?
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  10יחידה             

  ְּכִתיַבת ִסּפּור ְּבֶעְזַרת ְּתמּונֹות

ְּכִתיַבת ִסּפּור ְּבֶעְזַרת ְּתמּונֹות ִהיא ִׁשיָטה נֹוֶסֶפת ִלְכִתיַבת 

  ִסּפּוִרים, ַא ֵיׁש ָלּה ְּכָלִלים נֹוָסִפים.  

  ִלְפֵני ַהְּכִתיָבה ְּכָלִלים

ֹות ֵמַהְּתמּוָנה ָהִראׁשֹוָנה ַעד ַלְּתמּוָנה ֵיׁש ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבָכל ַהְּתמּונ  א. 

  ָהַאֲחרֹוָנה.

ְלַגֵּבי ָּכל ְּתמּוָנה ָעֵלינּו ִלְׁשֹאל ֶאת ַעְצֵמנּו ָמה רֹוִאים ָּבּה ְּכֵדי   ב.

  ְלַזהֹות ֶאת ָּכל ַהְּפִריִטים ָּבּה. 

  ת.ָעֵלינּו ִלְׁשאֹול ֶאת ַעְצֵמנּו ָמה קֹוֶרה ְלֹאֶר ָּכל ַהְּתמּונֹו  ג.

ִּבְתׁשּוָבה ַלְׁשֵאָלה "ָמה רֹוִאים", ְנַקֵּבל ִמִּלים. ִּבְתׁשּוָבה ַלְׁשֵאָלה   ד.

  "ָמה קֹוֶרה", ְנַקֵּבל ִמְׁשָּפִטים.

  ְּברֹאֵׁשנּו ִמְתַקֵּבל ִסּפּור. ַעְכָׁשו נּוַכל ִלְכֹּתב אֹותֹו.  ה.

ׁש ִלְראֹות ֶאת ָּכל ָּתִמיד יֵ ֶאְפָׁשר ִלְכֹּתב ֶאת ַהִּסּפּור ִּבְׁשַלִּבים. ַא 

  .ַהְּתמּונֹות ִלְפֵני ַהְתָחַלת ַהְּכִתיָבה

, ְולֹא ְלַהְתִחיל ִלְכֹּתב ֶאת ַהִּסּפּור ִמָּיד?   ַמּדּוַע ֵיׁש ִלְנֹהג ָּכ

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

  ַמּדּוַע ְּכַדאי "ְלַסֵּפר" ְלַעְצֵמנּו ֶאת ַהִּסּפּור ָּברֹאׁש, ִלְפֵני ֶׁשּכֹוְתִבים?

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  
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  ֻּדְגָמה: ְלָפֵנינּו ָחֵמׁש ְּתמּונֹות. ְלַיד ָּכל ְּתמּוָנה ָּכתּוב ָמה רֹוִאים.

  ֵׁשם ַהִּסּפּור: ִאיָּמא ַאְּת ַמְסִּכיָמה?
  1ְּתמּוָנה 

  ָמה רֹוִאים?

ְׁשֵּתי ְיָלדֹות, 

ֶּכֶלב, ְזבּוִבים 

ִמְּסִביבֹו, ַיְלָּדה 

ַמְצִּביָעה ַעל 

 ַהֶּכֶלב.

  3ְּתמּוָנה 

  ָמה רֹוִאים?

ַיְלָּדה רֹוֶחֶצת ֶּכֶלב 

ְּבִגיִגית, ַמְבִריָׁשה ֶאת 

ַׂשֲערֹו. ַיְלָּדה ַאֶחֶרת 

 ְמִביָאה ֶעֶצם.

  2ְּתמּוָנה 

  ָמה רֹוִאים?

ַיְלָּדה ֶׁשְּבָיָדּה 

ֶּכֶלב, ְׁשֵּתי 

ַהְּיָלדֹות הֹוְלכֹות 

 ַלַּבִית ֶׁשָּלֶהן.

  4ְּתמּוָנה 

  ָמה רֹוִאים?

ֶּכֶלב ָנִקי ְולֹו 

ֶסֶרט ְוקֹוָלר, 

ָלדֹות עֹוְמדֹות ַהּיְ 

ִלְפֵני ִאָּמא 

 ֶׁשָּלֶהן.

  5ְּתמּוָנה 

  ָמה רֹוִאים?

 ַהְּיָלדֹות ְמַׂשֲחקֹות ִעם ַהֶּכֶלב.
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  ַהִּסּפּור ֶׁשל ַהְּתמּוָנה ָהִראׁשֹוָנה
ְּבֹבֶקר ֲאִביִבי ֶאָחד, ְּבֶאָחד ִמיֵמי ַהֻחְפָׁשה, 
ָיְצאּו ַּתִּמי ְוָדָנה, ְׁשֵּתי ֲאָחיֹות, ְלַטֵּיל ַּבָּפְרק. 
. ַּתִּמי  ִּפְתאֹום ָראּו ֶּכֶלב ָעזּוב ּוְמֻלְכָל

ִּביָעה ְלֵעֶבר ַהֶּכֶלב ְוָאְמָרה: "ָּדָנה, ּבֹוִאי ִהצְ 
ִנַּקח ֶאת ַהֶּכֶלב ַהֶּזה, ְוִנְרַחץ אֹותֹו." ְוָדָנה 

  ִהְסִּכיָמה.
"אּוַלי ִאם הּוא ִיְהֶיה ָנִקי, ִאָּמא ַּתְסִּכים 

  ְלַהְׁשִאיר אֹותֹו ֶאְצֵלנּו," הֹוִסיָפה.
 

  ַהִּסּפּור ֶׁשל ַהְּתמּוָנה ַהְּׁשִנָּיה
ַּתִּמי ָלְקָחה ֶאת ַהֶּכֶלב ְּבָיֶדיָה, ִחְּבָקה 
אֹותֹו, ִּכי הּוא ָּפַחד ְמאֹוד ְוַגם ָהָיה ָרָעב 

  ְמאֹוד. 
ְׁשֵּתי ָהֲאָחיֹות ִהִּגיעּו ְלֵביָתן. ַעל ַהֶּדֶלת 

  ב: "ִמְׁשַּפַחת ֹּכֶהן".ָהָיה ָּכתּו
  
  

  ְּתמּוָנה ַהְּׁשִליִׁשיתַהִּסּפּור ֶׁשל הַ 
ָּדָנה ֵהִביָאה ֶעֶצם, ְוַתִּמי ִהְכִניָסה ֶאת 
ַהֶּכֶלב ְלתֹו ִּגיִגית ֶׁשל ַמִים ְוַסּבֹון 

  ְוִהְתִחיָלה ִלְרֹחץ אֹותֹו. 
"ַּתִּמי! ֵאי ִנְקָרא ַלֶּכֶלב?" ָׁשֲאָלה 
ָּדָנה. "אּוַלי ִנְקָרא לֹו ּבֹוִּבי," ָעְנָתה 

  נֹות ִהְסִּכימּו ַעל ַהֵּׁשם ּבֹוִּבי. ַּתִּמי. ְוַהּבָ 

 

  ַהִּסּפּור ֶׁשל ַהְּתמּוָנה ָהְרִביִעית
ְלַאַחר ֶׁשָרֲחצּו ֶאת ַהֶּכֶלב ְוִנְּגבּו אֹותֹו, ָׂשמּו 
לֹו קֹוָלר ְוֶסֶרט ַעל ָהרֹאׁש. "ַעְכָׁשו הּוא 
מּוָכן ִלְפֹּגׁש ֶאת ִאָּמא," ָאְמָרה ַּתִּמי. 
"ִּתְרִאי ַּכָּמה הּוא ָיֶפה," ָאְמָרה ָּדָנה. "ֲאִני 
ְּבטּוָחה ֶׁשִאָּמא ַּתְסִּכים ְלַאֵּמץ אֹותֹו." 

ַפַחד ִנְּגׁשּו ְלִאָּמא ְוָאְמרּו: "ִאָּמא, ִּתְרִאי, ּבְ 
ָמָצאנּו ֶּכֶלב ָחמּוד ְוָנִקי. ַאְּת ַמְרָׁשה ָלנּו 

  ְלַאֵּמץ אֹותֹו?" ָׁשֲאָלה ַּתִּמי ֶאת ִאָּמא.
ִאָּמא ִחְּיָכה ְוָעְנָתה: "ֵּכן, ָּבנֹות ַאֶּתן 

  ְיכֹולֹות ְלַאֵּמץ אֹותו.ֹ" 
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  שימו

  

ִלְפֵני ֶׁשְּמַחְּבִרים ֶאת ָּכל ַהִּסּפּוִרים ַהְּקַטִּנים ְלִסּפּור ֶאָחד, ֵיׁש 

  ִלְבֹּדק...

  ִׂשיַח;-א. ִאם ִהְׁשַּתַּמְׁשנּו ְּבדּו

  ַּתַּמְׁשנּו ְּבִמּלֹות ֹּתַאר;ב. ִאם ִהְׁש 

  ג. ִאם ִהְׁשַּתַּמְׁשנּו ִּבְרָגׁשֹות.

  

  ַהִּסּפּור ֶׁשל ַהְּתמּוָנה ַהֲחִמיִׁשית
ַהָּבנֹות ָקְפצּו ִמִּׂשְמָחה ְוֵהֵחּלּו 

  ְלַׂשֵחק ִעם ַהֶּכֶלב ְּבַכּדּור. 

"ּתֹוָדה, ִאָּמא, ּתֹוָדה ֶׁשִהְסַּכְמְּת!" 

  ָקְראּו ַהָּבנֹות ְּבִׂשְמָחה. 
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  ְוִהֵּנה ַהִּסּפּור ִּבְמלֹואֹו.
  ַהֶּכֶלב ַהְמֻאָּמץ

ְּבֹבֶקר ֲאִביִבי ֶאָחד ְּבֶאָחד ִמיֵמי ַהֻחְפָׁשה ָיְצאּו ַּתִּמי ְוָדָנה, ְׁשֵּתי 

. ַּתִּמי ֲאָחיֹות, ְלַטֵּיל ַּבָּפְרק. ִּפְתאֹום ָרא ּו ֶּכֶלב ָעזּוב ּוְמֻלְכָל

ִהְצִּביָעה ְלֵעֶבר ַהֶּכֶלב ְוָאְמָרה: "ָּדָנה, ּבֹוִאי ִנַּקח ֶאת ַהֶּכֶלב ַהֶּזה 

  ְוִנְרַחץ אֹותֹו. הּוא ִנְרֶאה ִלי ִמְסֵּכן ָּכֶזה." ְוָדָנה ִהְסִּכיָמה. 

יר אֹותֹו ֶאְצֵלנּו," "אּוַלי ִאם הּוא ִיְהֶיה ָנִקי, ִאָּמא ַּתְסִּכים ְלַהְׁשִא 

  הֹוִסיָפה.

ַּתִּמי ָלְקָחה ֶאת ַהֶּכֶלב ְּבָיֶדיָה, ִחְּבָקה אֹותֹו, ִּכי הּוא ַּפַחד ְמאֹוד 

  ְוַגם ָהָיה ָרֵעב ְמאֹוד. 

  ְׁשֵּתי ָהֲאָחיֹות ִהִּגיעּו ְלֵביָתן ְוָיְרדּו ַלַּמְרֵּתף. 

ֶאת ַהֶּכֶלב ְלתֹו ִּגיִגית ׁשל ָּדָנה ָהְלָכה ְלָהִביא ֶעֶצם, ְוַתִּמי ִהְכִניָסה 

  ַמִים ְוַסּבֹון ְוִהְתִחיָלה ִלְרֹחץ אֹותֹו. 

"ַּתִּמי! ֵאי ִנְקָרא ַלֶּכֶלב?" ָׁשֲאָלה ָּדָנה. "אּוַלי ִנְקָרא לֹו ּבֹוִּבי" 

  ָעְנָתה ַּתִּמי. ְוַהָּבנֹות ִהְסִּכימּו ַעל ַהֵּׁשם ּבֹוִּבי. 

ב ְוִנְּגבּו אֹותֹו, ָׂשמּו לֹו קֹוָלר ְוֶסֶרט ַעל ְלַאַחר ֶׁשָרֲחצּו ֶאת ַהֶּכלֶ 

ָהרֹאׁש. "ַעְכָׁשו הּוא מּוָכן ִלְפֹּגׁש ֶאת ִאָּמא," ָאְמָרה ַּתִּמי. "ִּתְרִאי 

ַּכָּמה הּוא ָיֶפה," ָאְמָרה ָּדָנה. "ִאָּמא ַוַּדאי ַּתְסִּכים ְלַאֵּמץ אֹותֹו." 

ָּמא, ִּתְרִאי, ָמָצאנּו ֶּכֶלב ָחמּוד ְוָנִקי. ְּבַפַחד ִנְּגׁשּו ְלִאָּמא ְוָאְמרּו: "ִא 

  ַאְּת ַמְרָׁשה ָלנּו ְלַאֵּמץ אֹותֹו?" ָׁשֲאָלה ַּתִּמי ֶאת ִאָּמא.

  ִאָּמא ִחְּיָכה ְוָעְנָתה: "ֵּכן, ָּבנֹות, ַאֶּתן ְיכֹולֹות ְלַאֵּמץ אֹותֹו." 

  ב ְּבַכּדּור. ַהָּבנֹות ָקְפצּו ִמִּׂשְמָחה ְוֵהֵחּלּו ְלַׂשֵחק ִעם ַהֶּכלֶ 

  "ּתֹוָדה, ִאָּמא, ּתֹוָדה" ֶׁשִהְסַּכְמְּת!" ָקְראּו ַהָּבנֹות ְּבִׂשְמָחה. 
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  ּכֹוֶתֶרת ֶׁשל ִסּפּור

ָאנּו ַחָּיִבים ִלְכֹּתב ִסּפּור ֶׁשַּיְתִאים ַלּכֹוֶתֶרת. ְלָמָׁשל, ַלּכֹוֶתֶרת 

 ְלִאּבּוד. ֲאָבל "ַהֶּכֶלב ָהָאבּוד" ַחָּיִבים ְלַסֵּפר ַעל ֶּכֶלב ֶׁשָהלַ 

  ַלּכֹוֶתֶרת "ַהֶּכֶלב" ֶאְפָׁשר ִלְכֹּתב ָּכל ָּדָבר ַהָּקׁשּור ְּבֶכֶלב.

ִאם ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ָלֵתת ּכֹוֶתֶרת ְלִסּפּור, ְּכַדאי ְלַסֵים ֶאת ְּכִתיַבת 

ְהֶיה ָּכ ָלֵתת לֹו ּכֹוֶתֶרת. ָּכ ְנַוֵדא ֶׁשַהּכֹוֶתֶרת ִּת - ַהִּסּפּור ְוַרק ַאַחר

ְקׁשּוָרה ַלֹּתֶכן ְוַהֵּׁשם ִיְהֶיה ְמַעְנֵין יֹוֵתר. ְלָמָׁשל, ַּבִּסּפּור ֶׁשָּלנּו ַעל 

ַהֶּכֶלב ֶאְפָׁשר ַלֲחֹׁשב ַעל ַּכָּמה ּכֹוָתרֹות, ְּכמֹו: "ַהֶּכֶלב ֶׁשָּמָצאנּו", 

  ִתי". "ַהֶּכֶלב ַהְמֻאָּמץ", "ַהֶּכֶלב ַהֻּמְזָנח", "ַהָּבנֹות ֶׁשִהִּצילּו אֹו

ַהּכֹוֶתֶרת "ַהָּבנֹות ֶׁשִהִּצילּו אֹוִתי" ִהיא ּכֹוֶתֶרת ְמיֶֻחֶדת, ִמֵּכיָון 

  ֶׁשְּכִאּלּו ַהֶּכֶלב ָנַתן ֶאת ַהּכֹוֶתֶרת.

  ִּתְזֹּכֶרת!

  ַמִהי ּכֹוֶתֶרת טֹוָבה?

);  א.    ּכֹוֶתֶרת ְקָצָרה (לֹא ִמְׁשָּפט ָאֹר

  ּכֹוֶתֶרת ַהְּקׁשּוָרה ַלֹּתֶכן;  ב.

  ֹוֶתֶרת ְמַסְקֶרֶנת (ְמַרֶּמֶזת ְולֹא ְמַגָּלה יֹוֵתר ִמַּדי).ּכ  ג.

  

  ִלְפֵניֶכם ָׁשלֹוׁש ּכֹוָתרֹות:

  ְיִדידּות ֶׁשֻהְפְסָקה ִּבְגַלל ִריב,  ְיִדידּות ֶׁשֻהְפְסָקה,   ְיִדידּות, 

  ֵאיזֹו ּכֹוֶתֶרת טֹוָבה יֹוֵתר ְלַדְעְּתֶכּם? ַהִּקיפּו ֶאת ְּבִחיַרְתֶכם.

  ֶאת ְּבִחיַרְתֶכם:______________________________ַנְמקּו 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  
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ים, ֵעָרן ַהְתִאימּו ּכֹוֶתֶרת ְלִסּפּור ַעל ַמָּצב ֶׁשל ְׁשֵני ֲחֵבִרים טֹובִ 

ֶוֱאָיל. ֵעָרן ָּפַגע ֶּבֱאָיל ְוֶהֱעִליב אֹותֹו. ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְתַנֵּצל ֵעָרן, ֲאָבל 

ַח ְוַלֲחֹזר ִלְהיֹות ָחֵבר ֶׁשל ֵעָרן.   ֱאָיל ֶׁשֶּנֱעַלב ִהְתַלֵּבט ִאם ִלְס

  

  ּור ַהֶּזה?ַמִהי ַהּכֹוֶתֶרת ַהּטֹוָבה ְּביֹוֵתר, ְלַדְעְּתֶכם, ֶׁשְּכַדאי ָלֵתת ַלִּסּפ

  ֲחֵבִרי ַהּטֹוב  .1

  ֲחֵבִרי ַהּטֹוב ָּפַגע ִּבי  .2

  ֲחֵבִרי ָּפַגע ִּבי ְוִהְתַנֵּצל  .3

  ִמְבַחן ַהֲחֵברֹות  .4

  ַנְּמקּו ֶאת ְּבִחיַרְתֶכם. _____________________________

____________________________________________  

____________________________________________  

  

ִלְפֵניֶכם ּכֹוָתרֹות ְסָתִמּיֹות: "ַהִּטיּול" ו"ַהּמֹוָרה" , ַחְּברּו ָלֶהן 

  ּכֹוָתרֹות ְמַעְנְינֹות יֹוֵתר (ְללֹא ֶקֶׁשר ְלִסּפּור).

  ַהּמֹוָרה          ַהִּטּיּול       

_________________    _________________  

_________________    _________________  

_________________    _________________  

_________________    _________________  

_________________    _________________  
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  1ְּתמּוָנה מס' 
  2ְּתמּוָנה מס' 

  3ְּתמּוָנה מס' 

  4ְּתמּוָנה מס' 

  5ְּתמּוָנה מס' 

  ָנם ַּגם ְיָלִדים טֹוִביםֶיְׁש 
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  1תמונה מס'                                 

  רֹוִאים? ָמה קֹוֶרה? ָמה

  ַיְלָּדה יֹוֶׁשֶבת ַעל אֹוַפַּנִים.

  ְלַּגִלים.ָלאֹוַפַּנִיים ְׁשלֹוָׁשה ּגַ 

  ְלַיְלָּדּה ֵיׁש ֶסֶרט ַעל ָהרֹאׁש 

  ְוֻחְלַצת ַּפִסים. ַהַּיְלָּדה רֹוֶכֶבת 

  ַעל ִמְדָרָכה.

  

  ִסּפּור ַהְּתמּוָנה

ֹּבֶקר ֶאָחד ֶהְחִליָטה ַּתִּמי ִלְרֹּכב ַעל אֹוַפַּנִים. ֶאת אֹוָפֶּניָה ָהֲאֻדִּמים 

ָּלה ְליֹום ֻהַּלְדָּתּה ָהְרִביִעּי. ִהיא ִקְּבָלה ְּבַמָּתָנה ִמַּסָּבא ְוָסְבָתא ׁשֶ 

ִהְתַרְּגָׁשה ְמאֹוד ֵמַהַּמָּתָנה, ִּכי ָחְלָמה ַעל אֹוַפַּנִים ֲאֻדִּמים. ְּבאֹותֹו 

ֹּבֶקר ָלְבָׁשה ֻחְלַצת ַּפִּסים ֲאֻדָמה, ְּברֹאָׁשה ָׂשָמה ֶסֶרט ָאֹדם ְוָיְצָאה 

ָיְצָאה ִמַּׁשַער ֶהָחֵצר ְלִכּוּון ֶלָחֵצר ָהֲאחֹוִרית ָלַקַחת ֶאת אֹוַפֶּניָה. 

ַהִּמְדָרָכה. ַּתִּמי ָאֲהָבה ְמאֹוד ִלְרֹּכב ַעל אֹוַפַּנִים ְוִקְּבָלה ְרׁשּות 

  ֵמהֹוֶריָה ִלְנֹסַע ַעל ַהִּמְדָרָכה ַּגם ְללֹא ַהְׁשָּגָחָתם.

  

    שימו 

ָנם ַקָּיִמים ַּבְּתמּוָנה ַהִראׁשֹוָנה ֶאְפָׁשר ְלהֹוִסיף ְּדָבִרים ֶׁשֵאי     

ַּבְּתמּוָנה. ְלָמָׁשל, ֶאת אֹוַפֶּניָה ָהֲאֻדִּמים ִקְּבָלה ְּבַמָּתָנה ִמַּסָּבא 

ְוָסְבָתא ֶׁשָּלּה ְליֹום ֻהַּלְדָּתּה ָהְרִביִעי. ִהיא ִהְתַרְּגָׁשה ְמאֹוד 

  ֵמַהַּמָּתָנה, ִּכי ָחְלָמה ַעל אֹוַפַּנִים ֲאֻדִּמים.

201  



  

  

202

  ?ָמה קֹוֶרה? ָמה רֹוִאים

  ַּתִמי ָנְפָלה ֵמָהאֹוַפַּנִים.

  

  

  

  ִסּפּור ַהְּתמּוָנה

ִּפְתאֹום ָנְפָלה ַּתִּמי ֵמָהאֹוַפַּנִים, ְּכֶׁשִּנְּסָתה ַלֲעׂשֹות ִסיבּוב ַחד. ִהיא 

  ִקְּבָלה ַמָּכה ַּבַּגב ְוָצֲעָקה ְלֶעְזָרה.

  

  ?ָמה קֹוֶרה? ָמה רֹוִאים

  יםְׁשֵני ְיָלִדים צֹוֲחִקים ּוַמְצִּביעִ 

  ַעל ַהַּיְלָּדה.

  ַּתִּמי ׁשֹוֶכֶבת ַעל ָהִרְצָּפה

  ְוצֹוֶעֶקת: "ָנַפְלִּתי ָנַפְלִּתי!" 

  ְׁשֵני ְיָלִדים ֶׁשָעְברּו ַּבָּמקֹום ֵהֵחּלּו 

  ִלְלֹעג ְלַתִּמי ֶׁשָּנְפָלה ֵמָהאֹוַפַּנִים.

  ִסּפּור ַהְּתמּוָנה

ֹעג ְלַתִּמי ַעל ָּכ ֶׁשָּנְפָלה ְׁשֵני ְיָלִדים ֶׁשָעְברּו ַּבָּמקֹום ֵהֵחּלּו ִללְ 

אֹוַפן ַאְּת נֹוֶפֶלת?" ָאַמר ֶאָחד ֵמֶהם, -ֵמָהאֹוַפַּנִים. "ֲאִפּלּו ִמְּתַלת

ְוֵהם ִהְסַּתְּלקּו ֵמַהָּמקֹום ְּבִלי ְלַנּסֹות ְלהֹוִׁשיט ָלּה ֶעְזָרה. ַּתִּמי 

  ֲעֹזר ָלּה. ֶנֶעְלָבה ֵמַהְּצחֹוק ֶׁשָּלֶהם ּוִמָּכ ֶׁשּלֹא ָּבאּו לַ 

  2ְּתמּוָנה מס' 

  3 ְּתמּוָנה מס'
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  ?ָמה קֹוֶרה ?ָמה רֹוִאים

  ֶיֶלד ָּגדֹול מֹוִׁשיט ָיד ְלַתִּמי.

  ִסּפּור ַהְּתמּוָנה

ֱאָיל, ַאַחד ַהְּנָעִרים ֵמַהְּׁשכּוָנה, ֶׁשָעָבר ַּבָּמקֹום ְוָרָאה ֶאת ַּתִּמי 

אֹוָתּה: "ָמה ׁשֹוֶכֶבת ַעל ָהִרְצָּפה ּוְמַבֶּקֶׁשת ֶעְזָרה, ִנַּגׁש ֵאֶליָה ְוָׁשַאל 

ָקָרה? ְוֵהיָכן ִקיַּבְלְּת ַמָּכה?" "ָנַפְלִּתי ֵמָהאֹוַפַּנִים, ְוִקַּבְלִּתי ַמָּכה 

ָּבֶרֶגל". "ַאְּת ְיכֹוָלה ָלקּום?" ָׁשַאל, ֵמַאַחר ֶׁשָּיַדע ֶׁשָאסּור ְלָהִזיז 

  ֲאָנִׁשים ֶׁשִּנְפְגעּו, ְּבִלי ְלַקֵּבל ִאּׁשּור ֵמרֹוֵפא.

ֶּסה ָלקּום," ָאַמר ֱאָיל. ֱאָיל הֹוִׁשיט ָלּה ֶאת ְׁשֵּתי ָיָדיו. "ּבֹוִאי ּוְננַ 

  ַּתִּמי ָקָמה ְוָאְמָרה:

  "קֹוְרִאים ִלי ַּתִּמי, ְותֹוָדה ֶׁשָעַזְרְּת ִלי. ֲאִני ָּגָרה ִּבְקֵצה ָהְרחֹוב.

  

  ?ּוָמה קֹוֶרה? ָמה רֹוִאים"

  ֱאָיל ַמֲחִזיק ֶאת ַהַּיְלָּדה ְּבָיד ַאַחת,

  ָיד ַהְׁשִנָּיה מֹוִביל ֶאת ָהאֹוַפַּנִים.ּובְ 

  ִסּפּור ַהְּתמּוָנה

ֱאָיל ָלַקח ֶאת ַּתִמי ְלֵביָתה,ּ ְּכֶׁשְּבַצד ֶאָחד הּוא אֹוֵחז ְּבָיָדּה ּוַבַּצד 

ָהַאֵחר הּוא אֹוֵחז ְּבאֹוַפֶּניָה. "ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשִאָּמא ִּתְכַעס ָעַלי?" 

ָלָּמה ִּתְכַעס?" ָׁשַאל ֱאָיל, "לֹא ָנַפְלְּת ְּבַכָּוָנה. ָׁשֲאָלה ַּתִּמי ֶאת ֱאָיל. "

"ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשהֹוַרִי ִיְׂשְמחּו ֶׁשּלֹא ָקָרה ָל ְּכלּום." "ּתֹוָדה ֶׁשָעַזְרְּת 

  ִלי!" ָאְמָרה ַּתִּמי. 

  4ְּתמּוָנה מס' 

ְּתמּוָנה 

  5מס' 
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  ִׁשּלּוב ַהְּתמּונֹות ְּבֶרֶצף
  

  

ם. ֶאת אֹוַפֶּניָה ָהֲאֻדִּמים ִקְּבָלה ֹּבֶקר ֶאָחד ֶהְחִליָטה ַּתִּמי ִלְרֹּכב ַעל אֹוַפַּניִ 

ְּבַמָּתָנה ִמַּסָּבא ְוָסְבָתא ֶׁשָּלּה ְליֹום ֻהַּלְדָּתּה ָהְרִביִעי. ִהיא ִהְתַרְּגָׁשה ְמאֹוד 

ֵמַהַּמָּתָנה, ִּכי ָחְלָמה ַעל אֹוַפַּנִים ֲאֻדִּמים. ִהיא ָלְבָׁשה ֻחְלַצת ַּפִּסים ֲאֻדָמה, 

ֶרט ָאדֹום ְוָיְצָאה ֶלָחֵצר ָהֲאחֹוִרית ָלַקַחת ֶאת אֹוַפֶניָה. ָיְצָאה ְּברֹאָׁשּה ָׂשָּמה סֶ 

ִמַּׁשַער ֶהָחֵצר ְלִכּוּון ַהִּמְדָרָכה. ַּתִּמי ָאֲהָבה ְמאֹוד ִלְרֹּכב ַעל אֹוַפַּנִים ְוִקְּבָלה 

  ְרׁשּות ֵמהֹוֶריָה ִלְנֹסַע ַעל ַהִּמְדָרָכה ַּגם ְללֹא ַהְׁשָּגָחָתם.

  

ָנה ְּתמּו
  1מס' 

  יבּוב, ָנְפָלה ַעל ַהִּמְדָרָכה. ַּתִּמי ָרְכָבה ַעל אֹוַפֶּניָה, ּוְכֶׁשִּנְּסָתה ַלֲעׂשֹות ִס 

  ִהיא ִקְּבָלה ַמָּכה ַּבַּגב ְוָצֲעָקה ְלֶעְזָרה. 

  

ְּתמּוָנה 
  2מס' 

ְׁשֵני ְיָלִדים ֶׁשָעְברּו ַּבָּמקֹום ֵהֵחּלּו ִלְלֹעג ְלַתִּמי ַעל ָּכ ֶׁשָּנְפָלה ֵמָהאֹוַפַּנִים. "ֲאִפּלּו 

אֹוַפן ֶאְּת נֹוֶפֶלת?" ָאַמר ֶאָחד ֵמֶהם, ְוֵהם ִהְסַּתְּלקּו ֵמַהָּמקֹום ְּבִלי -תִמְּתלַ 

  ְלַנּסֹות ַלֲעֹזר ָלּה. ַּתִּמי ֶנֶעְלָבה ֵמַהְּצחֹוק ֶׁשָּלֶהם ּוִמָּכ ֶׁשּלֹא ָּבאּו ַלֲעֹזר ָלּה. 

  

ְּתמּוָנה 
  3מס' 

ֱאָיל, ַאַחד ַהְּנָעִרים ֵמַהְּׁשכּוָנה, ֶׁשָעָבר ַּבָּמקֹום ְוָרָאה ֶׁשַּתִּמי ׁשֹוֶכֶבת ַעל ָהִרְצָּפה 

ְלִּתי ּוְמַבֶּקֶׁשת ֶעְזָרה, ִנַּגׁש ֵאֶליָה ְוָׁשַאל אֹוָתּה: "ָמה ָקָרה? ֵהיָכן ִקַּבְלְּת ַמָּכה?" "ָנפַ 

ֵמָהאֹוַפַּנִים, ְוִקַּבְלִּתי ַמָּכה ָּבֶרֶגל," ָעְנָתה. "ַאְּת ְיכֹוָלה ָלקּום?" ָׁשַאל, ֵמַאַחר ֶׁשָיַדע 

  ֶׁשָאסּור ְלָהִזיז ֲאָנִׁשים ֶׁשִּנְפְגעּו, ְּבִלי ְלַקֵּבל ִאּׁשּור ֵמרֹוֵפא.

"ּתֹוָדה ֶׁשָעַזְרָּת ִלי!"  ֵּתי ָיָדיו."ּבֹוִאי ּוְנַנֶּסה ָלקּום," ָאַמר ֱאָיל ְוהֹוִׁשיט ָלּה ֶאת ְׁש 

  ָאְמָרה ַּתִּמי. "קֹוְרִאים ִלי ַּתִּמי, ַוֲאִני ָּגָרה ִּבְקֵצה ָהְרחֹוב."

ְּתמּוָנה 
  4מס' 

"ַאָּתה ָיכֹול ְּבַבָּקָׁשה ָלַקַחת ֶאת ָהאֹוַפַּנִים ֶׁשִּלי ְלֵביִתי?" ָׁשֲאָלה. "ְּבַוַּדאי!" ָעָנה ָלּה.  

ַּתִמי ּוַבַצד ָהַאֵחר הּוא ָאַחז ָּבאֹוַפַּנִים, ּוְׁשֵניֶהם ֱאָיל ָאַחז ֵּבַצד ֶאָחד ֶאת ָיָדּה ֶׁשל 

ָצֲעדּו ְלִכּוּון ֵּביָתּה ֶׁשל ַּתִּמי. "ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשִאָּמא ִּתְכַעס ָעַלי?" ָׁשֲאָלה ַּתִּמי ֶאת 

? ָמה, ָנַפְלְּת ְּבַכָּוָנה?" ָׁשַאל ֱאָיל ֶאת ַּתִּמי. ַּתִּמי  ֱאָיל. "ַמּדּוַע ִאֵּמ ִּתְכַעס ָעַלִי

  ָׁשְתָקה, ּוְׁשֵניֶהם ִהְמִׁשיכּו ָלֶלֶכת. 

  

ְּתמּוָנה 
  5מס' 
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  ְּבֶרֶצף ַהִּסּפּור ֻּכּלֹו

  ָנם ַּגם ְיָלִדים טֹוִביםֶיְׁש 

ֹּבֶקר ֶאָחד ֶהְחִליָטה ַּתִּמי ִלְרֹּכב ַעל אֹוַפַּנִים. ֶאת אֹוָפֶּניָה ָהֲאֻדִּמים ִקְּבָלה 

ְּבַמָּתָנה ִמַּסָּבא ְוָסְבָתא ֶׁשָּלּה ְליֹום ֻהַּלְדָּתּה ָהְרִביִעי. ִהיא ִהְתַרְּגָׁשה ְמאֹוד 

ַפַּנִים ֲאֻדִּמים. ִהיא ָלְבָׁשה ֻחְלַצת ַּפִּסים ֲאֻדָמה, ֵמַהַּמָּתָנה, ִּכי ָחְלָמה ַעל אֹו

ְּברֹאָׁשּה ָׂשָּמה ֶסֶרט ָאֹדם ְוָיְצָאה ֶלָחֵצר ָהֲאחֹוִרית ָלַקַחת ֶאת אֹוַפֶניָה. 

ָיְצָאה ִמַּׁשַער ֶהָחֵצר ְלִכּוּון ַהִּמְדָרָכה. ַּתִּמי ָאֲהָבה ְמאֹוד ִלְרֹּכב ַעל אֹוַפַּנִים 

  ְרׁשּות ֵמהֹוֶריָה ִלְנֹסַע ַעל ַהִּמְדָרָכה ַּגם ְללֹא ַהְׁשָּגָחָתם.ְוִקְּבָלה 

  ַּתִּמי ָרְכָבה ַעל אֹוַפֶּניָה, ּוְכֶׁשִּנְּסָתה ַלֲעׂשֹות ִסיבּוב, ָנְפָלה ַעל ַהִּמְדָרָכה. 

  ִהיא ִקְּבָלה ַמָּכה ַּבַּגב ְוָצֲעָקה ְלֶעְזָרה.

ֵחּלּו ִלְלֹעג ְלַתִּמי ַעל ָּכ ֶׁשָּנְפָלה ֵמָהאֹוַפַּנִים. ְׁשֵני ְיָלִדים ֶׁשָעְברּו ַּבָּמקֹום הֵ 

אֹוַפן ֶאְּת נֹוֶפֶלת?" ָאַמר ֶאָחד ֵמֶהם, ְוֵהם ִהְסַּתְּלקּו - "ֲאִפּלּו ִמְּתַלת

ֵמַהָּמקֹום ְּבִלי ְלַנּסֹות ַלֲעֹזר ָלּה. ַּתִּמי ֶנֶעְלָבה ֵמַהְּצחֹוק ֶׁשָּלֶהם ּוִמָּכ ֶׁשּלֹא 

  ֲעֹזר ָלּה. ָּבאּו לַ 

ֱאָיל, ַאַחד ַהְּנָעִרים ֵמַהְּׁשכּוָנה, ֶׁשָעָבר ַּבָּמקֹום ְוָרָאה ֶׁשַּתִּמי ׁשֹוֶכֶבת ַעל 

ָהִרְצָּפה ּוְמַבֶּקֶׁשת ֶעְזָרה, ִנַּגׁש ֵאֶליָה ְוָׁשַאל אֹוָתּה: "ָמה ָקָרה? ֵהיָכן ִקַּבְלְּת 

ַמָּכה ָּבֶרֶגל," ָעְנָתה. "ַאְּת ְיכֹוָלה  ַמָּכה?" "ָנַפְלִּתי ֵמָהאֹוַפַּנִים, ְוִקַּבְלִּתי

ָלקּום?" ָׁשַאל, ֵמַאַחר ֶׁשָּיַדע ֶׁשָאסּור ְלָהִזיז ֲאָנִׁשים ֶׁשִּנְפְגעּו, ְּבִלי ְלַקֵּבל 

  ִאּׁשּור ֵמרֹוֵפא.

 "ּבֹוִאי ּוְנַנֶּסה ָלקּום," ָאַמר ֱאָיל ְוהֹוִׁשיט ָלּה ֶאת ְׁשֵּתי ָיָדיו. "ּתֹוָדה ֶׁשָעַזְרָּת 

  ִלי!" ָאְמָרה ַּתִּמי. "קֹוְרִאים ִלי ַּתִּמי, ַוֲאִני ָּגָרה ִּבְקֵצה ָהְרחֹוב."

"ַאָּתה ָיכֹול ְּבַבָּקָׁשה ָלַקַחת ֶאת ָהאֹוַפַּנִים ֶׁשִּלי ְלֵביִתי?" ָׁשֲאָלה. "ְּבַוַּדאי!" 

ֶרת הּוא ָאַחז ָעָנה ָלּה. ֲאַחְז ֱאָיל ְּבָיד ַאַחת ֶאת ָיָדה ֶׁשל ַּתִּמי ּוְבָיד ַהַאחֶ 

ָּבאֹוַפַּנִים, ּוְׁשֵניֶהם ָצֲעדּו ְלִכּוּון ֵּביָתּה ֶׁשל ַּתִּמי. "ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשִאָּמא ִּתְכַעס 

? ָמה, ָנַפְלְּת ְּבַכָּוָנה?"  ָעַלי?" ָׁשֲאָלה ַּתִּמי ֶאת ֱאָיל. "ַמּדּוַע ִאֵּמ ִּתְכַעס ָעַלִי

  ְתָקה ּוְׁשֵניֶהם ִהְמִׁשיכּו ָלֶלֶכת. ָׁשַאל ֱאָיל ֶאת ַּתִּמי. ַּתִּמי ׁשָ 
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  ַהָּצעֹות ִלְכִתיַבת ִסּפּור ֻמְצָלח

  ִלְפֵניֶכם ִמְקָּבִצים ֶׁשל ְּתמּונֹות. ַּפֲעלּו ְּכמֹו ְּבֻּדְגָמאֹות.  א.

ְּכַדאי ֶׁשִּתְגְזרּו ֶאת ַהְּתמּונֹות, ְוַתְדִּביקּו ַּבַּמְחָּברֹות ֶאת ָׁשלֹוֶׁשת   ב.

  ָּכ ִּכְּתבּו ִסּפּור ָמֵלא ְללֹא ְּגִזיָרה.-ם ַהִראׁשֹוִנים. ַאַחרַהִסּפּוִרי

  ַהְּׁשַלִּבים ַּבְּכִתיָבה

ִלְפֵני ֶׁשָאֶּתם ַּמְתִחיִלים ִלְכֹּתב ֶאת ַהִּסּפּור, ִּכְתבּו ָמה רֹוִאים   .1

  ְלַיד ָּכל ְּתמּוָנה.

ֹוָרה ַמֲחָון, ּוִבְדקּו ֶאת ְלַאַחר ֶׁשְּכַתְבֶתם ֶאת ַהִּסּפּור, ַּבְּקׁשּו ֵמַהּמ  .2

  ִּפי ַהַמֲחָון.-ַהִּסּפּור ַעל

ּתּוְכלּו ַּגם ְלַהֲחִליף ִּסּפּוִרים ֵּבין ֲחֵבִרים ּוְלַבֵּקׁש ֵמֶהם ֶׁשַּיִּציעּו 

  ָלֶכם ָמה ְלהֹוִסיף ַלִּסּפּור ֶׁשָּלֶכם, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ְמַעְנֵין יֹוֵתר.

 ְוֶׁשֵאיןְרָוִחים ֵּבין ַהִּמִּלים  ֶׁשֵּיׁשר ּוַוְדאּו ִקְראּו ֵׁשִנית ֶאת ַהִּסּפּו  .3

  ְרָוִחים ֵּבין ָהאֹוִתּיֹות ְּבתֹו ִמָּלה.

  ַוְּדאּו ֶׁשְּכַתְבֶּתם ִמּׁשּול ַעד ׁשּול.  .4

  ִׂשיַח.-ַוְּדאּו ֶׁשֵּיׁש ְנֻקָּדה ְּבסֹוף ָּכל ִמְׁשָּפט ּוֵמְרָכאֹות ְּבדּו  .5

  ָּלה "סֹוף" ְּבִסּיּום ַהִּסּפּור.ַאל ִּתְכְתבּו ֶאת ַהִּמ   .6

  ִאם ְּכַתְבֶּתם ִמָּלה ֲחָדָׁשה, ְּכַדאי ֶׁשִּתְבְדקּו ֶאת ֵּפרּוָׁשה ַּבִּמּלֹון.  .7

  ָּכֵעת ַהִּגיׁשּו ֶאת ַהִסּפּור ַלמֹוָרה ִלְבִדיָקה.  .8

  ְּבַהְצָלָחה!!!
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