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  כללי שיח

  

  תה, חשוב שנקפיד על כללי שיח (שיחה).ימים דיון בכיכשאנו מקי

  לדבריו. תכנסוהקשיבו לילד שמדבר, ואל   .א

ים לדבר, הצביעו, קבלו את ידבריו, חכו שיסעם אם אינכם מסכימים   ב.

בור, ואמרו: "אינני מסכים עם דבריו של..." או "דעתי שונה ירשות הד

  מזו של..."

אם אתם מסכימים, אמרו: "אני מסכים עם דבריו של..." או "אני   ג.

  ."מסכים עם דברי חברי..

ב שלא תחזרו על דברים שנאמרו. אם חוזרים על מה שכבר נאמר, וחש  ד.

מישהו עלול להיעלב, משום שהוא ירגיש שאינכם מקשיבים לו. נוסף 

  תורמת דבר לדיון. ינהעל כך, החזרה על דברים משעממת מאוד וא

אם אתם רוצים להוסיף על דברים שנאמרו, אמרו: "אני מבקש   ה.

   ."להוסיף על דברי חברי

      

תקלו יתתי, ובו תוסיפו כללי שיח בכל פעם שִת יכדאי שתנסחו תקנון שיח כ

  תתכם.יירה חברית טובה בכום לאוובבעיה. ללא ספק, תקנון כזה יתר

   .תוכלו לרשום כאן הצעות

  תקנון שיח

  . אין להצביע כשחבר מהכיתה מדבר.1

  .מילה מכבדתזו , 'סליחה'. 2

3________________________ .______________  

4_________________________ ._____________  

5_________________________ ._____________  

6_________________________ ._____________  
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  מאפייני שיר
 ,חזרות חלוקה לבתים,, צליליות, מקצב חריזה,המאפיינים הבולטים בשיר הם 

  .דימויים והאנשות

מתחלקים , והם אמצעים ספרותייםאו  אמצעים אמנותיים המאפיינים מכונים

  ציורים לשוניים.ללמבנה ו

  הללו.המאפיינים בין ושר בין התוכן משמעות השיר נבנית מתוך הֶק 

  

  יאיר 'מ /תֶר ׁשֵ ְר ׁשַ ה ּבְ יָ לְ חּו

  

  ,ּבֹוֵהֶקת ִהיא ָחָמה ְּכזֹוָהרא. 

  .ָזַהב ְּבַשְרֶשֶרת חּוְלָיה     

  ,ְמחּוֵזֵקת ,מּוָקהעֲ , ׁשֹוְרִשית     

  .ֶאְשַאב ִלי ְוכֹוחֹות עֹוְצָמה     

  

  

  ,ְּפִסיעֹוַתי ַהדֹורֹות ְשִבילּבִ   .ב

  י.תַ בֹואֲ  ַדְרֵּכי -  ְּבָנִתיב     

  ת,הֹוימָ ת ִא שֶ ֵר מֹו ְּבָיֵדינּו     

  ת.עֹומָ ְד ּו ִּבְתִפָּלהה לָ לְ ְס נִ      

  

  

  ג. ֶקִלי,

  ָהֲעֵצם ֶאת ּכֹוִחי,   

  ֶשֶאְבֵנה ִמְשַּכן ְּבתֹוִכי,   

  ֲאָקֶדש ְּבָגאֹון,   

  ְּבִשְמָחה,   

   .   ֶאת ִשְמ

   .   ֶאְזֵּכה, ִלְגדֹול ְלעֹוְבֵד

 

  ד.  חּוְלָיה ְלחּוְלָיה ִנְקֵשֶרת

  ְלדֹורֹוֹת ִהיא ַהַשְרֵשֶרת      

  מֹוֵרֶשת הֹוד ְמפֹוָאָרה      

  ְּבחּוט ַמְלכּות ְשזּוָרה.      
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  אמצעים אמנותיים

  שלו. צורניהמבנה ה –פי העיצוב על הדף -סיפור עלבין ולהבחין בין שיר  שראפ
  מבנה השיר:

לזהות שטחים לבנים בין  אפשרחלוקה לבתים. בשיר מאופיין בשורות קצרות ו
  בית לבית.

  פזמון החוזר על עצמו בין בית לבית. שבשירים רבים י
  

  "חוליה בשרשרת":מבנה השירתייחס לכעת נ
  

  חריזהא. 

א ב א ב, כלומר  – בבית א'סומנת בצורה הבאה החריזה מ .חריזהיש בשיר    

  עם שורה רביעית.  –ה ישורה ראשונה מתחרזת עם שורה שלישית ושורה שני

  הסבירו מדוע _________________  .בית ב' תסומן החריזה כך: א א ב ב     

     _______________________________________________________  

יה ישורה ראשונה מתחרזת עם שורה שנ. שימו לב! בר מענייןקורה דבבית ג'      

 ,אחר כך הן ללא חריזה ושתי השורות בסוףשושלישית א א א. שתי השורות 

  חריזה ב ב. השוב 

  חשוב!    

 נושא החריזה הוא מתוכנן ולא מקרי. אם כך נסו לחשוב מדוע נמנעת הכותבת    

  ) ושת קלילותלחרוז את שתי השורות? (רמז: יש בחריזה תחמ

  העתיקו מכל בית זוג חרוזים:. 1  

  _________  המילים המתחרזות ________  בית א' שורות ______       

  _________  המילים המתחרזות ________  __בית ב' שורות _____    

  _________  המילים המתחרזות ________   ______בית ג' שורות _    

  _________    לים המתחרזות _______המי  בית ד' שורות _______    

  

  ת את השורות בשיטה של:___________ז. בבית ד' חוזרת הכותבת וחור2    

  

  רבע שורות. בית ג' שונה במבנהו.א – זהה – . מבנה הבתים א', ב', ד'3    

  מה הסיבה? (רמז: לכל שינוי יש מטרת הדגשה)         

       ____________________________________________________  

  _______________________________________ למי פונה בית זה?        
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  חזרות  ב.

טרה היא פעמים. המ כמה םעל עצמ יםמילה או משפט חוזר לעתיםבשירים, 

  דגיש ולחדד משמעות מסוימת.לה

  דימויים  .ג

ומים שונים, דימוי הוא אמצעי לשוני המשווה בין שני רכיבים לשוניים מתח

  שיש ביניהם יסוד משותף דומה אך לא זהה.

  . השיר פותח בדרך לא שגרתית: כ' הדימוי ומאזכר.2

  תורמת פתיחה מסוג זה לשיר? כםמה לדעת    

     _____________________________________________________  

     _____________________________________________________  

  תוכן השיר  .ד

  .שרשרתחוליה בשם השיר הוא 

  : "שורה של חוליות מחוברות זו בתוך זו".שרשרתפירושה המילוני של המילה 

  

.     כיצד קשורה הכותרת לשיר? האם יש לכם רעיון לכותרת אחרת? נמקו 3 

  תשובתכם.

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

.     באיזו דרך מדגישה הכותרת כי גם קורא השיר הוא חוליה בשרשרת? (שימו 4

  לב לגופים)

_________________________________________________________  

_________________________________________________________

_________________________________________________________  

  חסיםי. ציינו שישה שמות תואר הקשורים לשרשרת. בחרו שמות תואר המתי5

  להיבט החיצוני ולהיבט הפנימי של השרשרת.     

  ____היבט חיצוני:_________________________________________     

  _____________________________________________ היבט פנימי:     
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____________

____________

____________

 

______________

______________

______________

  בשיר רסֶ ּמֶ הַ 
  

 "אני השר"ה בלשירים מבקשים להעביר מסר לקורא, אבכמו בסיפורים כך גם 

חייב  ,צריך לעמול קשה יותר כדי להעביר את המסר. השיר, בשונה מסיפור

ולכן כל מילה נבחרת ונבחנת בזהירות רבה. המשלב  ,בצמצוםלהעביר את הרעיון 

  ביטוי.או של  להימשל ולעתים נצטרך לבדוק במילון פירוש  ,הלשוני הוא גבוה

  

כדי להבחין בין  ,"המשורר"ולא בביטוי  ,ר""אני ַהּׁשָ ההשתמשנו בביטוי   שימו  

בונה אותה משורר שה ,בין הדמות החבויה בשירוהמשורר כאדם פרטי 

  לטובת כל שיר בנפרד. 

עולם בני  –למנו כדי לזהות את המסר עלינו להעביר את התוכן לעו   

  האדם.

  המסר  רעיונות מהשיר
שרשרת זהב  שרשרת הדורות היא כמו

  שזורה בחוט זהב. מבריקה וחזקה,

חוליות -מחוליותעם ישראל מורכב 

מצטרפות לשרשרת בעלת מסורת ה

  שאובה מאבותינו ומאמותינו.החזקה 

  
  
  כתבו אותן והסבירו מדוע .דרךמילים המצביעות על כמה בשיר . 1

  ________   _________   ________ המשוררת בדימוי של דרךמשתמשת     
    _______________________________________________________  

  כתבו צירופי מילים למילה דרך: ______________           _____________. 2
  

  מהו שיר טוב?         
  

  

  

אמצעים האמנותיים המאפיינים את בלהשתמש הקפידו  .וסיפו לשיר שני בתיםה
  הוא מבטא. שהרעיון  אתהשיר ו

        
 

 

בכל שיר טוב חייב להיות קשר בין התוכן לאמצעים האמנותיים שבו. 

תפקיד האמצעים האמנותיים הוא לשרת את התוכן, כלומר: להבהיר 

 מחיש את החוויה המרכזית שבשיר. ולה
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  שאלות "פיצוח"
  

  מילות הוראה            מילות שאלה            

ית. לעתים אנחנו מבינים מצוין חשיבות מרּב –למילות השאלה ולמילות ההוראה 

ולכן  ,להמילת ההוראה בשאלאת הטקסט אולם לא שמים לב למילת השאלה או 

במצב זה תאמר המורה שאיננו מבינים את הנקרא.  נכונה.-תשובה לאעונים אנו 

ששואלים אותנו, ה באמצעות השאלות הבנתו נעשֶ בין והקשר בין קריאת הטקסט 

  התלמידים.

  .את מילת השאלה ואת מילת ההוראהכדאי שתדגישו שימו    

   השאלה או ההוראהמעל מילת  כדאי לסמן עונים על השאלות, לאחר ש     

  שנתבקשנו.מה כדי לוודא שענינו בדיוק על              

  .בדיוק ןוענו עליה ,שלפניכם קטעחברו שבע שאלות שונות ל

זכו בתלמוד תורה בירושלים,  , שלושה חברים מכיתה ד'אברהם, יאיר ויונתן

כבים תה לטיול לאזור קברי המיהכילדי כל  ויצא יהיבעקבות הזכ .חנוכהבחידון 

  ביער בן שמן.

  _____. ש. ________________________________________________1

  ת. _____________________________________________________    

  ___________________. ש. __________________________________2

  ___ת. __________________________________________________    

  . ש. _____________________________________________________3

  ת. _____________________________________________________    

  . ש. _____________________________________________________4

  ת. _____________________________________________________    

  __________________________________________________. ש. ___5

  ת. _____________________________________________________    

  . ש. _____________________________________________________6

  ת. _____________________________________________________    

  ____________________________________. ש. _________________7

  ת. _____________________________________________________    
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  בנק מילות שאלה
  

    רמזים למציאת תשובה  
  דוגמה  מילה/ביטוי מרמז  הפעולה הנדרשת  מילת השאלה

  
  מדוע?

  

  
  סיבהלחפש 

  
  כיוון ש...,מכי,    
  מפני ש...   
  

  
  כיהילד הצליח 

  .יע עבודה רבההשק
  הצליח...?מדוע 

  
  כיצד?

  

  
  אופן, מצב לחפש

  
  - תיאור ביצוע על   
  - ידי פועל או על   
  ידי תיאור מצב   

  
  הילדים טיפסו על

  נכנסו  וכךהחומה 
  נכנסו...? כיצדלגן. 

  
  כמה?

  

  
  כמותלאתר 

  
  שם מספר    

  
בלונים  חמישה

  התפוצצו.
  ?...בלוניםכמה 

  
  מתי?

  

  
  זמןי לחפש ביטו    

, ..., בזמן ש...כש
 ,ציון שעות שעון

שבוע,  ,יום חלקי
  עונות שנה,

  מזג אוויר 

התלמידים 
המאחרים נכנסו 
רבע שעה לאחר 

  .הצלצול
  מתי נכנסו...?

  
  היכן/איפה?

  לאן?
  מאין?

  

      
  מקוםלחפש     

  
  ציון מקום    
  (שם עצם    
  מוחשי,     
  שם עצם     
  מופשט)    

  
יעו אנשים רבים הג

לכותל המערבי 
   .בירושלים

  הגיעו...? לאן

  
  מה?

  מהם?
  

  
  שם. לחפש 1   

  פרטי עצם       
  כללי או מופשט,       

  להצמיד לו פועל. 2   
  מתאים        

  מהלשאול . 3   
  

  
  תוספת ,, כי......ש

   יםהקשורה לפעל
  אמר, שמע,  כמו

  שהיא התשובה קרה,
  .מהלשאלה 

  
מן  ביקשהנהג 

 לאשם תלמידיה
  בזמן הנסיעה לעמוד

  הנהג? ביקש מה
  

  
  מי?

  מי הם?
  

  לחפש כל יצור    
  חי (בני אדם או    
  בעלי חיים).    
  משתמשיםכש    
  ייתכן ,מטפורהב    
  .צמח    

  
  ציון בן אדם או    
  בעל חיים    

  
בחידון  הזכ אברהם
   משניות

  ..? זכהמי 
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שהתשובות עליהן מופיעות  ת שונותחברו חמש שאלוו שלפניכם,קטע קראו את ה
  את השאלות כתבו במחברת. בקטע.

בשעת בוקר מוקדמת נכנס הגאון רבי ישראל סלנטר זצוק"ל לבית הכנסת בקובנא 

ומצא בחור שקוע בשינה מוטל על הרצפה. כל הלילה למד, ולפנות בוקר שכב על 

לי הבתים כאשר הגיעו בעספסל להחליף כח. בשנתו העמוקה לא חש שנפל. 

לתפילת שחרית וראו את הבחור הישן על הרצפה, נדו לו ברחמים. נענה רבי 

ישראל ואמר:"עליו אתם מרחמים? רחמנות עליכם שישנתם כל הלילה בשלוה.. 

הבחור הזה הוא המאושר בעולם, כך נאמר: "כך היא דרכה של תורה... ועל הארץ 

  .תישן.. אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך"

לכל משפט חברו שאלה שהתשובה עליה היא הצירוף  .שלושה משפטיםלפניכם 
  המסומן במשפט.

  
  .בירושליםלחידון ארצי במשניות שהתקיים תלמידים מכיתה ד' יצאו   א.

  ש. ___________________________________________________  

       ___________________________________________________  

  .כשהייתי חולהשתי מאוד כששלושה חברים מהכיתה באו לבקרני התרג  ב.

  ש. ___________________________________________________  

       ___________________________________________________  

  .בתוך קופסת נעליםלאסתי אוסף מגוון של ניירות מכתבים, אשר מסודרים   ג.

  ____________________________________ש. _______________  

       ___________________________________________________  

  רשימת מילות שאלה.  –לפניכם שלושה משפטים. מתחת לכל משפט 
  הקיפו את מילות השאלה שיש עליהן תשובה במשפט. 

  הלכו לטייל בפארק הזוחלים ביום שני בבוקר. מנדיו יוסף  א. 

ע / למה, איך / כיצד, מי / מיהם, כמה, מתי, היכן / איפה / לאן / מאין, מדו  

  .מה למען /מה מהם, בשביל  / מה

  .שבוע הבאל שהם מתכנניםכל החברים נפגשו כדי להתארגן לטיול   ב.

מדוע / למה, איך / כיצד, מי / מיהם, כמה, מתי, היכן / איפה / לאן / מאין,   

  .מה למען /מה מהם, בשביל  / מה

בחשבון לקראת הבחינה מחר כי היה חולה והפסיד ללמוד  משהעזרתי ל  ג.

  חומר רב. 

מדוע / למה, איך / כיצד, מי / מיהם, כמה, מתי, היכן / איפה / לאן / מאין,   

  .מה / למען מה מהם, בשביל / מה
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  בנק מילות הוראה
 מילת ההוראה ודוגמות הפעולה הנדרשת
ם על הנושא כתבו את כל הפרטים והנתוני

 פי סדר הגיוני.-על
בדרך כלל יש להשתמש במילות  תארו:

 תואר מתחום הספרות.
כתבו רק את הנתונים שאתם מתבקשים 

, ללא כל מתן הסבר או תיאור. כתבו לציין
  במשפטים קצרים.

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

מקביל למילות השאלה  ציינו:
ערים הות מהן/מהם/מי. ציינו את שמ

(מהן שמות  .ראשיות של המדינהה
  הערים הראשיות של המדינה?)

כתבו את הרעיון במילים שלכם. יש להבהיר 
משפט או רעיון בניסוח שונה ופשוט יותר 
מכפי שהם מופיעים בטקסט הכתוב. אפשר 

  לתאר בהכללה, אך אין לתת דוגמה.

: המטרה היא להרחיב את הסבירו
שהוא יובן ההתייחסות לרעיון, כדי 

היטב. הסבירו מדוע ציווה המלך לבטל 
  את הְגֵזרה.

דע הביאו דוגמה או דוגמות מהכתוב או מיֶ 
  העולם שלכם. 

תפקידה של הדוגמה הוא להמחיש את 
  הרעיונות ולבסס את ההסבר.

לקשור בין היא : המטרה הדגימו
בין הטקסט. כך אפשר לדעת והרעיון 

  אם הרעיון הובן.

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

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

להבטיח שהתשובה  המטרה היא נמקו:
  .איננה סתמית

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

  לגלות אותן בעצמכם.

  הסיקו מסקנה:
מסקנה על חלק  אפשר להסיק
  .ל כולומהטקסט או ע

תידרשו   , במקרים רביםלצורך ההוכחה
) משפט או חלק ממנּו מתוך להעתיקלצטט (

  לצורך ביסוס. –הטקסט. הציטוט 

: המטרה היא צטטו/הוכיחו מן הכתוב
בין הטקסט. קשר ולקשור בין הרעיון 

  זה מוכיח הבנה.
עליכם להחליט על תבחינים להשוואה 

נקודות הדמיון ואת נקודות  ולמצוא את
גורמים. לאחר שמצאתם כמה השוני בין 

מההשוואה  להסיק מסקנהאותן, עליכם 
  שערכתם. (אפשר להיעזר בטבלה.)

  מקור     מקור     שונה/דומה                                    
  התבחין       א'        ב'                  

  
  

  ות, כשיש כמה מקור השוו:
המטרה היא להציג את הדומה או את 

  השונה ביניהם.

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

  של הסיכום.

: בדרך כלל מסכמים מתוך מאמר סכמו
  עמדה.

לאחר שציינתם את התבחינים העיקריים 
פי - של הערך, מיינו את הטקסט על

אחת את כל התבחינים, ורכזו בפסקה 
  המשפטים השייכים לתבחין.

בדרך כלל מתמצתים מתוך  תמצתו:
  ספר לימוד.מתוך קלופדי או יערך אנצ
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  מילות הוראההשימוש ב
  

אולם לאורך שנת הלימודים נעשה עמן  ,פחות מוכרות לכם ההוראה ותמיל

  כרות מקיפה. יה

  

  החברים הטובים... הם מי

את  נמקוו ובים שלכם בכיתהשל החברים הט ותיהםאת שמציינו    .1

   בחירתכם.

  החלקים. ניענו על ש חלקים. נישאלה מורכבת משה   

  ___________________________________ )מילת הוראה( – ציינו  

ומעניין לשוחח  ,הוא חכם כיחברי הטוב הוא  בנימין   )מילת הוראה( – נמקו  

  נימוק                                   . עמו

 הוכיחו ,את תשובתכם נמקו ,הסבירו :ודאי שאלות מסוג זהום בפגשת  .2

  משפטים להוכחת תשובתכם. צטטומהטקסט או 

  כל המילים הללו הן מילות הוראה והן מחייבות תשובה ברמת הבנה גבוהה.   

  

  

  מהי מילת הוראה?

מילות הוראה מציינות את הפעולה המדויקת שהקורא מתבקש לעשות כדי לבצע 

  את המשימה.

  

  

  המלצה

סמנו קו מתחת למילת השאלה ושני קווים מתחת  ,שאלה קוראיםאתם כאשר 

  או הדגישו מילות שאלה ומילות הוראה בשני צבעים שונים.  למילת הוראה

  התשובה. לתכנן את לו יכך התח-רק אחר
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  מיומנויות לשיפור הבנת הנקרא (חזרה)
שך, אל תדלגו על ההסבר, בשנים הקודמות מיומנויות שנזכיר בהמ גם אם למדתם

 ילוו אתכם כקוראים גם בשלבי למידה מתקדמים בעתיד. ומיומנויות אל

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

  טרום קריאה

הכותרת והאיור עוזרים 

להעלות השערות. ככל 

שהכותרת שקופה יותר, כך היא 

 תרמז יותר על תוכן הטקסט.

איור  
 תמונה

 כותרת

  במהלך הקריאה

 קריאההשחרור חסמי 

 מאזכרים מילות קישור סימני פיסוק מילים לא מוכרות

  לאחר הקריאה

  מדעי –טקסט עיוני 

האם הבנתי את הרעיונות 

של כל פסקה? האם הבנתי 

את הרעיון הכללי? האם 

הבנתי את כוונת הטקסט? 

  מהי מטרת הכותב?

  טקסט סיפורי

האם הבנתי את הבעיה 

ב בסיפור? האם שמתי ל

  להתפתחות העלילה?

 האם הבנתי את הפיתרון?
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  טרום קריאה לבש
  

  את   מעתיקיםא. 
  למסגרת הכותרת     

  
                    האם הכותרת                 

  

  הקיפו את התשובה  המתאימה.
  

פי הכותרת (אם הכותרת עמומה, -כתבו מהו לדעתכם תוכן הטקסט עלהשערות: 

  לא תוכלו להעלות השערות). 

  השערות נוספות בעקבות שאלות מטרימות.  ב.

  שאלה:    _______________________________________      

  השערה:  _______________________________________      

  _____________________________________שאלה:    __      

  השערה:  _______________________________________      

קראו את השאלות, מחקו את מילות השאלה וההוראה, וכתבו השערות לפי       

  ההיגד שנותר. 

  השערות בעקבות...  ג. 

  __________________________________________ת"ז של הטקסט:      

  ________________________________________ בלה, תמונה/איור:ט

  _________________________________________        מפה, תרשים:

  ________________________________________  .1 סיכום השערות:     

                2 . ________________________________________  

                3.  ________________________________________  

  קריאה בטקסט שלפניכם.ההקשיבו לקריאת המורה, ועקבו אחרי   ד. 

  קריאה דמומה.בה. קראו את הטקסט בעצמכם 

  כתבו בתבנית מה הבנתם לאחר הקריאה.  ו. 

  _____________________________________________              רקע  

  _____________________________________________ רצף עניינים  

  _____________________________________________ תרוןיסיום ופ  

  

  שקופה למחצה  עמומה/לא מרמזת  שקופה/מרמזת
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  מהלך הקריאה שלב
כדי שהרגשתנו תהיה טובה.  ,מה הבנו בדוקבתום הקריאה הראשונה יש ל  א. 

  ולא מתוך חרדה וחשש. ,מתוך חוזק נעשה מובנים-הלאהטיפול בחלקים 

  'את הבנו משהו...בכל ז'  

את  ,מוכרות-המילים הלאיה נדגיש בקו את יבמהלך הקריאה השנ  ב.

סימני ואת  ,נקיף במעגל מילות הקישורנדגיש בשני קווים, את  המאזכרים

  נקודה בסוף משפט) נסמן בכוכבית. חוץ מ( הפיסוק

  

  מקרא

  ____    מילים 

  .            מאזכרים

    מילות קישור

                  ~  סימני פיסוק

            

  

  לתהליך זה אנו קוראים

  "דיאלוג עם טקסט"
 .ובצעו "דיאלוג עם טקסט" ",הנחל שהחזיר בתשובה"קראו את הסיפור 
רק לשחרר את ַהַחָסִמים (כל מה שחוסם  לכם נותרו ,הטקסט כבר מסומן

  פי הסימונים שבטקסט.-ות עלאמלאו את הטבלאותנו). 
  

  :מילים לא מוכרות

  אנו מבינים ש...  אנו נעזרים ב...  ויביטההמילה /   שורה

   ___  

   ___  

   ___  

   ___  

   ___  

___________  

___________  

___________  

___________  

___________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  
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  :מאזכרים

  אנו מבינים ש...  אנו נעזרים ב...  ביטויההמילה /   שורה

   ___  

   ___  

   ___  

   ___  

   ___  

___________  

___________  

___________  

___________  

___________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

  

  :מילות קישור

  אנו מבינים ש...  אנו נעזרים ב...  ביטויההמילה /   שורה

   ___  

   ___  

   ___  

   ___  

   ___  

___________  

___________  

___________  

___________  

___________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

  

  :סימני פיסוק

  אנו מבינים ש...  אנו נעזרים ב...  ביטויההמילה /   שורה

   ___  

   ___  

   ___  

   ___  

   ___  

___________  

___________  

___________  

___________  

___________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

  
  וסימני פיסוק יתורגלו בהמשך.הנושאים מילות קישור 

  תזכורת!
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  מרוה לצמא /הנחל שהחזיר בתשובה

נין ונכד לגדולי עולם, מנהיגה הדגול של , ~"האביר יעקב" - רבי  יעקב אבוחצירא

יהדות מרוקו, יצא למסע צדקה על פני המדינה למען העניים הרבים. בכל מקום 

יהודים תרמו צדקה ככל יכולתם. ה. הכבואו התקבל רבי יעקב בכבוד ובהער

עכשיו עשה רבי יעקב את דרכו  לביתו כשהוא חונה באחת מעריה הדרומיות של 

מרוקו. הוא התארח בביתו המרווח של אחד ממכריו, יהודי תמים ירא שמים, 

  שהיה מאושר בזכות שנפלה בחלקו.

 הואסת. בטלית ובתפילין ולפנות לבית הכנ התעטרעם בוקר התכונן רבי יעקב ל

ניגש אל תרמילו ולתדהמתו אין תרמיל! התרמיל נעלם. פנה רבי יעקב אל בעל 

הבית בשאלה היכן תרמילו. חיפושים קדחתניים נעשו מיד ברחבי הבית. כעבור 

מושג מי, מה ואיך אולם מה  לובבהלה. אין  פכר בעל הבית ידיושעה ארוכה 

ידע שבתרמיל נמצאים מלבד  אהורבי יעקב החוויר ושתק.  נגנב. שברור, התרמיל 

בעמל רב של חודשים גם שני ספרי קודש שכתב בכתב  צברכספי הצדקה הרבים ש

  ידו, ספרים שאין להם עוד העתק בעולם.

עד מהרה נפוצה השמועה בעיר. התרמיל של רבי יעקב נגנב יחד עם כספי הצדקה 

שלים את החסר, ועם ספריו.  יהודי העיר החליטו להרים תרומה נכבדה כדי לה

"צר לי על כספי הצדקה יותר  אולם ככל שהתאמצו לא הגיעו לסכום שנגנב. 

אמר רבי יעקב לסובבים אותו. משהבחין בתדהמתם  ~מאשר על ספרי"

משמים אם  אות"כשחיברתי את הספרים בקשתי מהקב"ה שישלח לי ~הסביר:

יזה שיאבדו לפרסום או לא, בקשתי שאם משמים הספרים טעונים גנהם ראויים 

לי. הנה קבלתי את האות. אולם העניים, מה יהיה עליהם? הרי רעבים הם ללחם 

  ומצפים בכליון עיניים לכספי הצדקה".

ובינתיים היו ארבעת הגנבים קרובים מאד אל הנחל. מתנשמים ומתנשפים נעצרו 

על גדותיו וחייכו בסיפוק. "הנה" קראו "עוד מעט נחצה את הנחל ונהיה מעבר 

הנחל היפה בתקופה זו של השנה היה  יר, שם נתעשר, שם לא יחשוד בנו איש".לע

, גבהו הגיע לכעשרים סנטימטרים. הרימו הגנבים את התרמיל לגובה רדוד

והתכוננו לחצות את הנחל. כשפתאום מול עינהם ארע דבר נורא. הנחל הלך וגבה, 

נשאו  הםם ההמום. נקו מקרקעיתו הישר אל פרצופיענקיים ז נחשולים הלך וגבה.

"נחכה כמה דקות וננסה שוב" מלמלו,  רגליהם לאחור וניצבו נבוכים על החוף.

"בטח מקרה הוא". אכן, מיד נרגע הנחל ושב לקדמותו. אולם כשהניחו שוב את 

כף רגלם במים, סער הנחל ורגש. כך קרה מספר פעמים, עד שגם הגנבים שהיו 

5  
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האופף אותם. הם הניחו את התרמיל רחוקים מאמונה ויראת שמים, חשו בפחד 

הנחל ופסעו פנימה. עכשיו היו המים שקטים ונמוכים. הביטו זה בזה  תעל גדו

  בפחד עצום ומיד החליטו:"נחזיר את הגנבה".

החמה כבר עמדה בשיפולי הרקיע, כשנשמעו נקישות על דלתו של המארח. בפתח 

  עמדו ארבעה אנשים נבוכים כשהתרמיל בידם.

הקל, יהודים יקרים" פנה אליהם הצדיק במאור פנים. "היכן מצאתם "יברככם 

רבי יעקב  להםהארבעה השפילו את עיניהם והודו בגנבה. השיב  ~את התרמיל?"

 מבט מאיר ואמר:"מוחל אני לכם בתנאי אחד, שתשובו בתשובה שלמה".

  

  משימות –הנחל שהחזיר בתשובה 

  מהו הכינוי של רבי יעקב אבוחצירא?  א.  .1

  תה מטרת מסעו?הימה   .ב

  __________________________________________________א.

  __________________________________________________ב.

אילו פריטים היו בתרמיל שנגנב?   .2

_____________________________________________________  

__________________________________________________  

  .     מה קרה כשניסו ארבעת הגנבים לחצות את הנהר עם התרמיל הגנוב? 3

         ___________________________________________________  

         ___________________________________________________  

         __________________________________________________  

  

  ?7בשורה  להתעטרמה פירוש המילה   .3

  לבקש  א.

  להתקשט  ב.

  להתהדר  ג.

  ד.      להתפלל         

  

35  
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  ? 11בשורה  הוא למי הכוונה במילה  .4

  לרבי יעקב  א.

  למארח  ב.

  לידיד  ג.

  ד.      לבעל הבית         

  

  ? 10 בשורה לו למי הכוונה במילה  .5

  לבעל הבית  א.

  לרבי יעקב  ב.

  למארח  ג.

  ג' נכונות- ד.      תשובות א' ו         

  

  ?15בשורה  כדימה תפקיד מילת הקישור   .6

  א. סיבה         

  ב. תכלית         

  ג. תוצאה         

  ד. הוספה        

           

  ?פכר את ידיומהי משמעות הביטוי   .7

  א. הרים ידיו למעלה         

  ת וחששוצבלב בחוזקה את אצבעותיו מרוב עשיב.          

  ג. סגר את כפות ידיו בכעס         

  ד. הכניס ידיו לכיס בפחד         

  

  הוא __________________ 1תפקיד המרכאות בשורה   .8

           

  הגנבים בעקבות הניסוי? מה הבינומה הניסוי שעשו הגנבים עם התרמיל?   .9

____________________________________________________  

____________________________________________________  
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  הוא: 25בשורה  רדוד.      פירוש המילה 10

  א. שטוח          

  ב. לא עמוק          

  ג. חלש          

  ד. גועש          

"צר לי על כספי הצדקה יותר מאשר על ספרי" אמר רבי יעקב כשגילה כי   .11

  ו את דבריו.תרמילו נגנב. הסביר

          ____________________________________________________  

          ____________________________________________________  

          ___________________________________________________  

  

  סדרו את המשפטים לפי רצף הסיפור:    .12

  פש את תרמילו.רבי יעקב חי -____ 

  הגנבים הודו וביקשו סליחה מרבי יעקב. -____ 

  גלים גדולים זנקו מקרקעית הנחל.  -____ 

  הגנבים החליטו להחזיר את הגנבה. -____ 

  יהודי העיר הרימו תרומה כדי להשלים את הצדקה שנגנבה. -____ 

  בעל הבית ובני ביתו חיפשו את התרמיל בכל מקום. -____ 

  

  ע החליטו הגנבים להחזיר את התרמיל?.     מדו13

          ____________________________________________________  

          ____________________________________________________  

  .    מה כוונת רבי יעקב כשאמר לגנבים שעליהם לעשות תשובה שלמה?14

          ___________________________________________________  

          __________________________________________________  

  .    האם לדעתכם מתאימה הכותרת לסיפור? נמקו. במידה והכותרת אינה     15

  מתאימה הציעו כותרת אחרת לסיפור.         

         __________________________________________________  

         __________________________________________________  

         __________________________________________________  
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  המעשייה

  
המעשייה היא יצירה ספרותית עממית המסופרת בדרך כלל בעל פה בפני קהל 

לא היא פרי המעשייה אינה מבוססת על אירועים אמיתיים א ילדים ומבוגרים.

  שאינו מוגדר בזמן. ןמיויד

  

  מאפיינים קבועים: כמהלמעשייה 

  

                                                                                .למשל: היה היה פעם.. .משפטי הפתיחה והסיום קבועים בדרך כלל  .א
   .ו עד היום הזה..וכך חי   ..לפני שנים רבות. .מעשה ב..

                                                                            

 מספר הדמויות, שלוש משאלותב – שלוששימוש נפוץ במספר   .ב
  וכו'מקרה שחוזר על עצמו שלוש פעמים                                                           

  

 עשיר ועני, חכם וטיפש, חזק וחלש לדוגמה: גדות,בדמויות מנושימוש   .ג
 

תרונה שבא בדרך כלל בצורה יפעל התרחשות המעשייה בנויה על בעיה ו  .ד
 פלאית

  

 במעשייה נמצא פחות תיאורים ויותר פעולות  .ה
 

 בין הדמויות) שיח-(דו" דיאלוגים"במעשייה יש שימוש רב ב  .ו
  

שאלה  :לדוגמהעל מנת להגביר את המתח נמצא הרבה חזרות במעשייה.   .ז
 פעמים כמהנשאלת  זהה

  

  

  מטרת המעשייה היא לחנך ולהורות את הדרך הנכונה שעל האדם לבחור בה.

רבי נחמן מברסלב סיפר לתלמידיו סיפורי מעשיות רבים שהתפרסמו בספר 

  ."סיפורי מעשיות משנים קדמוניות"
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  ."געוןישנפל לשבן המלך "לפניכם הסיפור:   

  ם יסופר בטקסט?על מה לדעתכ.    1
  _____________________________________________________  

. מחקו את מילות השאלה, והפכו את המשפטים ב'-א' וקראו את שאלות   .2
  .להיגדים

  .המלך הצטער                             ?  מדוע הצטער המלך     :הדוגמ             

  ____ _________________  פאים ויועצים?    מדוע הזמין המלך רו .א        

  _____________________              יתה הבעיה של בן המלך?ימה הב.       

  _____________________   ג. כיצד ריפא החכם את בן המלך?                        

  כעת שערו מה יסופר בטקסט.  

ת בקו אחד ומאזכרים בשני מוכרו-מילים לאבו קראו את הטקסט, וסמנו   .3
  (חלק מהמילים כבר סומנו בטקסט). קווים.

  ., והשלימו את הטבלאותהמתאימה כתבו את המילים בטבלה  .4

  :מילים לא מוכרות
  אנו מבינים ש...  אנו נעזרים ב..  המילה

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

  :מאזכרים

  אנו מבינים ש...  ?זכריםאת מי מא  המאזכר

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  

     ____________  
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  מעשייה /געוןישנפל לשבן המלך 

  רבי נחמן מברסלב

מעשה בבן מלך שהשתגע וחשב כי הוא תרנגול הודו, לפיכך החליט להתנהג 

חן והחל ללקט פירורים שנפלו מן נכנס מתחת לשול ,פשט את בגדיו .כתרנגול הודו

והזמין לארמון מאוד אביו  כמו שמתנהג תרנגול הודו. דאג לובדיוק  ,השולחן

סיונותיהם לרפאו לא יכל נ .רופאים ויועצים רבים אך כולם נואשו מלעזור לו

, הגיע חכם לממלכה באחד הימיםעד ש ,. צער גדול הצטער אותו המלךהועילו

לרפא את בן המלך.  יולך. פנה לארמון והציע לקבל עלושמע את צערו הרב של המ

הוא  , לתדהמת כולם.מה עשה? פשט את בגדיו ונכנס גם הוא אל מתחת לשולחן

"מי אתה  החל גם ללקוט פירורים ושאריות אוכל מתחת לשולחן. שאלו בן המלך:

ומה אתה עושה פה?" ענה לו החכם: "מי אתה? ומה אתה עושה פה?" ענה בן 

המשיכו שניהם ללקוט  אמר החכם. ,"גם אני הינדיק" .הינדיק"*אני " :ךהמל

הבגד, רמז החכם להשליך לו בגד ללבוש. לבש החכם את למחרת,  .פירורים

"אתה חושב שהינדיק אינו יכול ללבוש  :ד ואז אמר החכםוהתפלא בן המלך מא

מלך . לבש גם בן ה"תונת ואף על פי כן להיות הינדיקותונת? אפשר ללבוש כוכ

מה רמז שישליכו לו מכנסיים, בן המלך הסכים גם הוא ללבוש -אחר זמן תונת.וכ

חברו לובש מכנסיים. וכך המשיכו שניהם בזה  "הינדיק"מכנסיים בראותו כי ה

לאחר יום רמז החכם והשליכו להם מאכל אדם מהשולחן  אחר זה להתלבש.

להיות הינדיק?  "אתה חושב שאם אוכלים מאכלים טובים כבר חדלים ואמר לו:

כך  אכלו שניהם מאכלים משולחן המלך. .אפשר לאכול וגם להיות הינדיק"

                                                                                                             לשמחת המלך והממלכה. ,המשיך החכם והתנהג עמו עד שבן המלך נרפא

                                                                                                         

  תרנגול הודו –הינדיק   *

  מיון).יאין בסיס אמיתי לסיפור (כולה ד –מעשייה 

        

  

1 

5 
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  משימות – געוןישנפל לשבן המלך 

  

  בן המלך? כיצד התנהג  .1

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  .היה המלך עצוב בגללןשציינו שתי סיבות   .2

         _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  היא: 4בשורה  נואשומשמעות המילה   .3

  א. נבהלו         

  אשויב. התי         

  ג. התכוונו         

  ד. התאמצו         

  

  ?הכוונהלמה . סיונותיהםינ להימופיעה המ 4בשורה   .4

  להםהתרופות שא.    

  הטיפולים שלהםב.   

  התפילות שלהםג.   

  כל התשובות נכונותד.   

  

  ? לולה ילמי הכוונה במ "…מאוד דאג לו אביוכתוב: " 3בשורה   .5

  לתרנגול הודוא. 

  לבן המלךב. 

  חכםג. ל

  למלךד. 
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לה ילמי הכוונה במ…" המשיכו שניהם ללקוט פירוריםכתוב: " 10בשורה   .6

  ?שניהם

  םשני התרנגולילא.   

  בנולמלך ולב.   

  חכםלבן המלך ולג.   

  תרנגוללבן המלך ולד.   

  

  נוכל לכתוב: 1בשורה  לפיכך.      במקום המילה 7

  א. אולם         

  ב. ולכן         

  ג. לעומת         

  ד. ולמרות         

  

  הוא: 15בשורה  רכאותיהמ.    תפקיד 8

  , שםא. כינוי       

  ב. מטפורה       

  ג. ציטוט       

  שיח-ד. דו       

  

  :מהסיפור. מספרו אותם ברצף המתאים לסיפור אירועיםלפניכם   .7

  נכנס החכם אל מתחת לשולחן____   

  בן המלך השתגע____   

  כשלוסיונות הרופאים לרפאו ינ____   

  החכם הבטיח למלך כי יצליח לרפא את בנו ____   

  פא החכם את בן המלךיוכך ר____    

  

בן המלך שנפל מאפיינים של מעשייה שנמצאים בסיפור " שלושהציינו   .    8

והוכיחו בחירתכם מהסיפור:          ,"געוןילש

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________  
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  החכם כדי לרפא את בן המלך? קט.    איזו שיטה נ9

       ______________________________________________________  

       ______________________________________________________  

       ______________________________________________________  

כשאנו משוחחים עם אחינו הצעירים או מתנהגים  מיכים עצמנומנ.  לעתים אנו 10

למעשייה שלנו?         ותכמוהם. כיצד דרכים אלו קשור

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________  

  המסר של המעשייה? .  מה11

       ______________________________________________________  

      ______________________________________________________  

  ד והוא לא באמת השתגע. ו.   לעתים קורה שמישהו מתנהג בצורה מוזרה מא12

  תנהגותו המוזרה של בן המלך?מה יכולה להיות הסיבה לה         

         ____________________________________________________  

         ____________________________________________________  

         ____________________________________________________  

    " העתיקו אורים ויותר פעולותפחות תי" ואמעשייה ההאחד המאפיינים של   . 13

  לארמון פנה: * ה. לדוגמהחכם עשהפעולות ש שלשמהמעשייה         

        1_____________________________.  

        2__________________ .___________  

        3_____________________________.  

  ."     .כי ההינדיק חברו.ראותו ב"כתוב  15.   בשורה 14

  ? ___________בראותוא. מהו שורש המילה         

  הוסיפו שלש מילים שונות מאותו השורש שמצאתם:             

             1________________.2 _____________.3______________.  

  ?15בשורה בראותו ב. מה כוונת המילה         

  . המלך ראה את החכם1             

  . החכם ראה את בן המלך2             

  . בן המלך ראה את החכם3             

  . בן המלך ראה את המלך4             
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  סיפור בתוך סיפור
  

  

  

  

  

  

  

  הראל.  'דוגמה לסיפור בתוך סיפור נמצא בסיפור "יום הולדת" מאת נ

 והדגישובהן מופיע הסיפור הפנימי שאת השורות  מצאו ,קראו את הסיפור

  . ןותא

    

  הראל 'נהולדת / -יום

 לבנות משהו להודיע רשות מהמורה נחמה בקשה, האחרון השעור שנגמר לפני רגע

 ושהיא, לדתהוה יום הוא שהיום אמרה נרגש ובקול, נעמדה, קמה היא. הכתה

  .הצהריים אחר בחמש אליה לןוכ את מזמינה

      יכלתי ולא, קמו לןוכ, צלצל הפעמון... לא אולי, משהו עוד להגיד רצתה אולי

 ללכת מתכוננות לא 'הן, ראיתי הילדות של המבטים את אבל. אותה לראות

 בשכונה גרה היא, חדשה תלמידה נחמה. חשבתי שלה' לדתוהה יום בתילמס

 חוזר שהיה בחלום נזכרתי, הביתה בדרך .לביתה להגיע להן קשה ובודאי חקתומר

  .שלי לדתוהה יום לפני שנה בכל אלי

 הכתה בנות כל את. לחגיגה שיבואו לאורחים וחכיתי, בבית לבדי ישבתי בחלומי

, קשה עבדתי, שלחן ערכתי, לקניות יצאתי. מקומות המון והכנתי, הזמנתי

, בדרך' בודאי הן '. איש הגיע לא עדין בחמש. לחכות התחלתי, מוכן היה וכשהכל

 את יודעות לא ןה אולי. לחלון מבעד הצצתי רגע כל '...באות שהן 'עד, חשבתי

   ? קרה מה? בטעות מחר יבואו אולי? בדרך תעו אולי? התבלבלו הן אולי? בתוהכת

 אינן שהן מפני, תבוא לא זמנותומהמ אחת שאף להבין התחלתי וחצי בחמש

, אבוד שהכל ידעתי בשש. וזהו לדתוה יום תהיה ולא. מאוד פשוט. לבוא רוצות

 רק. בותורט עינים עם הזה החלוםמ מתעוררת הייתי תמיד. לבכות והתחלתי

יש סיפורים הכוללים בתוכם סיפורים פנימיים. לסיפור כזה אנו קוראים 

, ". לסיפורים הפנימיים יש תפקיד בהבנת הסיפור הראשיסיפור בתוך סיפור"

ה"חיצוני". כשמבינים את הקשר בין הסיפורים, קל יותר להבין את המסר של 

 הסיפור.
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 צוחקת הייתי, בסדר היה והכל, באו והחברות, תייהאמ לדתוהה יום כשהגיע

         ... טפשי ממש. יתגשמו רעים שחלומות לחשב... שטות איזו. מעצמי

. אצלה יתגשם שלי שהחלום יחששת, הכתה לפני עומדת נחמה את כשראיתי אבל 

 לןוכ לא, חדשה תלמידה היא. שלה לדתוהה ליום תבוא לא אחת בת אפילו אולי

 בו יהיה לא – שתכין בודיכ כל, אחרת בשכונה גרה היא ובנוסף אותה מכירות

 לא שרק .היחידה אהיה אם גם ללכת כרחהומ שאני ברור לי היה ואז. מושיש

  .שלה הבית דלת על דפקתי בדיוק בחמש. החלום יתגשם

  ".מחכים כבר אנחנו, "הדלת את יל כשפתחה נחמה אמרה תכנסי", בואי"

  ?"מלבדי בא עוד מי, "התפלאתי?" אנחנו"

  .  בחזרה אליה יכתייח ואני, אלי כהיחי היא. אילנה המורה את ראיתי, כשנכנסתי

 חמש, דקות ועשר חמש, וחכינו ישבנו, בשקט שתנוושל ישבנו. דבר שום אמרנו לא

 היה? להגיד יכולנו מה. נחמה אמרה", ונתחיל, ועשרים חמש עד נחכה. "ורבע

  ...שכזה שקט

 נחמה. בדלת דפיקה נשמעה, שטתוהמק העוגה את סולפר קמה כשנחמה, ואז

, גילה ואחריו, הדלת על אורית דפקה רגע כעבר. סימה עמדה בפתח. חולפת רצה

  . בחלום כמו היה לא זה. התחילה והחגיגה, תפוסים בחדר הכסאות כל היו ובשש

  

  

  ור הפנימי שבתוך הסיפור "יום הולדת"?מה תפקידו של הסיפ

  

  תשובה לדוגמה

- יתה רגילה לחלום לפני כל יום יהולדת" נזכרה בחלום שה- יוםבסיפור " ההילד

עבורן, בהחברות שהזמינה אינן ַמגיעות למסיבה שהכינה  ,הולדת שלה. בחלום

כזה היה מסתיים בבכי ובמחשבה ש. כל חלום נותר על השולחןוכל הכיבוד 

  ומות רעים אינם מתגשמים.שחל

מזמינה את בנות הכיתה  , חברה מהכיתה,סיפור החלום מופיע מיד לאחר שנחמה

 תבואנה חוששת שבנות הכיתה לא, והילדה המספרת שלה ההולדת-יוםלמסיבת 

  .ה של נחמהלמסיב

בסוף הסיפור מתברר שהילדה המספרת ִהגיעה למסיבה של נחמה, ובעצם כל 

בוא תלא  שום בת. זה די מפתיע את הקורא המצפה שהילדות אף הן ִהגיעו

  למסיבה.

 

20  
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הסיפור הפנימי של החלום מסביר מדוע הילדה המספרת החליטה ללכת למסיבה 

פוחדים  –קטנים וגדולים  –וגם מסביר מדוע הגיעו יתר הילדות. כנראה, כולם 

  ההולדת שלהם.- יוםשלא יבואו למסיבת 

  וש בתשובהבנק מילים לשימ          :מבנה התשובה

  להסביר, להדגיש, לחבר,                   תמצות הסיפור הפנימי  .1

  להוכיח, לתאר, לקשר    ציון מקומו של הסיפור הפנימי   .2

  ביחס לחיצוני   

  ציון תפקידו של הסיפור  .3

  

תפקידו של הסיפור הפנימי הוא להסביר את סוף הסיפור ולקשר בין 

  החלקים על מנת שנוכל להגיע אל המסר.

  לסיפור בתוך סיפור אנו קוראים גם סיפור מסגרת.

  

  

  הולדת" הוא:-יוםהמסר שאנו צריכים לקבל מקריאת הסיפור "

השתתפות בשמחתו של האחר הינה חסד גדול. על כל אדם למנוע בושה מחברו 

  ולהימנע מלהלבין פני חברו ברבים.

  

  ,ך מה שאינך רוצה שיעשו לךיאל תעשה לחבר

  ."ך מה ששנוא עליךיאל תעשה לחבר" :כדברי רבי עקיבאו

  

  

                     .אפשר להפיק יותר ממסר אחד בכל סיפור  שימו    

: מסר נוסף וחשוב הוא לשמוח בשמחת אחרים. כאשר לחבר לדוגמה                   

 שפר את צים לשמח אותו או אותה ולואו לחברה יש יום הולדת אנו ר

  מידות שלנו. ה

  

    
  

 הסבר
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  סמויה בטקסט סיפוריהמשמעות הנת הב

  :שלביםב לופעעלינו ל ,קוראים סיפוראנו כאשר 

  נושא בסיפורהזיהוי  – א'שלב 

  לדמויות, למקום ולתרחישים –נושא הסיפור קשור לתוכנו 

  יש לאסוף את כל הפרטים הללו יחד ולבנות היגד משותף

  זיהוי רעיון הסיפור – ב'שלב 

  תרוןיוקשור לפ הרעיון הוא משפט המציג עמדה

  בטקסטים מצויים פרטים התומכים ברעיון

  הרעיון הזה קשור רק לסיפור המסוים שאנחנו קוראים 

  זיהוי המסר – ג'שלב 

  ן הסמוי שלו.כתוהחלק מהמשמעות הסמויה של הטקסט, מהמסר הוא 

לקורא, והוא אינו מופיע באופן מפורש  "להעביר"מה שרוצים המסר הוא 

  בטקסט.

את המסר יש להציג את הדמויות ואת הפעולות בסיפור ולמצוא את כדי למצוא 

ן מהסיפור ומשליך ימב שהקוראהמסר הוא מה  המקבילות שלהם במציאות.

זוכרים מה למדנו אך  עצמו, זוכרים את הסיפור ממנו למציאות. לעתים איננו

  ממנו.

 יום-יוםזכרו! הרעיון של הסיפור קשור לסיפור עצמו, ואילו המסר קשור לחיי ה

. במצב זה מאוד אליו' מתחברים'לעתים קשה לנו לנסח את הרעיון אבל אנו  .שלנו

קל לנו לנסח את המסר. לעומת זאת, כשאיננו מתחברים לסיפור ולרעיון עלינו 

  לעבור את כל השלבים כדי להגיע למסר.

  שאלות מקובלות לשלב ב'       שאלות מקובלות לשלב א'

  סיפור?המהו רעיון *         * מהו נושא הסיפור?

  * מהי הבעיה בסיפור?    * כיצד קשור הנושא לכותרת? 

  * כיצד נפתרה הבעיה?            

  שאלות מקובלות לשלב ג'        

  * מהו המסר של הסיפור?       

  * מה למדתם מהסיפור?       

  * מה רצה הסיפור ללמד אותנו?        
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  קראו את הסיפור "הכל בגלל מסמר קטן" 

  ן""הכל בגלל מסמר קט
רצה  אחר כך , מכר הכול והתעשר מאוד.רבות סוחר אחד עשה עסקאות טובות

לשוב הביתה ולהגיע לפני רדת הלילה. הוא לקח את השק המלא בכסף, העמיס 

  אותו על סוסו, ורכב משם.

לעת צהריים הגיע אל עיר אחת ונח בה. כשרצה להמשיך הלאה, הוציא משרת 

ר: "אדוני, ברגל האחורית השמאלית חסר אמוהבית את סוסו, הביא אותו אליו 

  .מסמר בפרסה"

רכוב תחזיק הפרסה ל נותרו לי עוד"בשש השעות ש ,השיב לו הסוחר ,"שיחסר"

  .מעמד"

אחר הצהריים, אחרי שירד שוב מגב סוסו בפונדק אחר, ונתן לו לחם לאכול, נכנס 

ית לחדר ואמר: "אדוני, לסוס שלך חסרה פרסה ברגל השמאל *עוזר הסייס

  ?"**אותו אל הַנָּפח ָלַקַחתהאם האחורית, 

השיב לו האדון, "בשעות המעטות שנותרו לי לרכוב, יוכל הסוס  ,"שתחסר"

  .אני ממהר"אל תיקח אותו אל הנפח, להחזיק מעמד. 

מה לאחר מכן –זמן הוא רכב משם, אבל אחרי זמן לא רב התחיל הסוס לצלוע.

  גלו נשברה.הוא התחיל למעוד, ולפתע צנח לארץ ור

הסוחר נאלץ להשאיר את הסוס שוכב, לפרוק מעליו את השק, להעמיס אותו על 

  כתפיו, וללכת ברגל לביתו. הוא הגיע לשם רק בשעה מאוחרת בלילה.

  ."המסמר אשםאמר לעצמו, " ,"בכל הצרות האלה"

  מה דעתכם, קוראים יקרים? מי אשם?

  

  מטפל בסוסים. –* סייס 

  ברזל. מתקין כלי  –** ַנָפח 

5  

10  

15  



29 
 

  לאחר שקראנו את הסיפור נפעל כך:

ע "דיאלוג עם הטקסט" כדי לשחרר את כל החסמים (מילים לא מוכרות, צנב

  :שלביםבכך נפעל -אחרמאזכרים, מילות קישור וסימני פיסוק) 

  זיהוי הנושא בסיפור  –שלב א' 

  צע הסוחר כלפי סוסו יצע או לא בילצורך משימה זו נסמן את הפעולות שב

  קריסתו של הסוס. –בעיה עד ה

  * העמיס שק כסף על סוסו.

  * לא תיקן את המסמר בפרסה.

  פרסה שחסרה.התקין את ה* לא 

  שהסוס מעד. פי-על-אף* המשיך לרכוב 

  .רגלו נשברה* הסוס צנח ו

  

  

  הפעולות שציינו:את כל  משפט המכליל

  אפשרות א'

  הסוחר נהג בסוסו בחוסר רגישות. 

  אפשרות ב'

  תרון הבעיה לטווח רחוק. יאת פהסוחר דחה 

  

  הוי הרעיון בסיפוריז –שלב ב' 

תרונה. פגיעה בפרסה גורמת למעידה, יפאת לצורך משימה זו נסמן את הבעיה ו

כשהשק על , רגל של הסוס. הסוחר נאלץ ללכת ברגל לביתוהלצניחה ולשבירת 

  והגיע לשם באיחור רב. ,גבו

  משפט סיכום:

  אפשרות א'

 .ליעדו איחור בהגעהלו ,סוסוב לפגיעה הסוחר כלפי סוסו גרם לו חוסר רגישות של

  רגל לביתו.ב הוא נאלץ ללכת

  אפשרות ב'

ולכן הגיע ליעדו באיחור וללא  ,התעוררוהן הסוחר לא פתר מידית את הבעיות כש

  סוסו.

 מכאן ואילך יש לסוחר בעיה.
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  זיהוי המסר –שלב ג' 

  דוגמה לזיהוי המסר

  ההקבלה במציאות        מה שכתוב בסיפור  

  ומזלזלים בה.קטנה מתגלה בעיה       עיה בפרסה,  * מתגלה ב

            (חסר רק מסמר) והסוחר לא מתקן.    

  הבעיה מתעצמת, עדיין אין      * מתגלה בעיה חמורה יותר: 

  והסוחר אינו             מתייחסים אליה. ,חסרה הפרסה כולה   

  . טפל בבעיהמ   

  בות התעצמותחלה התמוטטות בעק    הבעיה מתעצמת: הסוס צולע.* 

  הבעיה.            

  מגיעים למטרה. לא    המטרה להגיע מוקדם אינה* 

  מתממשת.

  שימו

  עלינו לחשוב על הסוחר כאילו הוא אדם כלשהו.  . 1

ההגעה לבית הסוחר יכולה לייצג כל יעד או כל מטרה שאדם רוצה להגיע   .2

  .םאליה

בעיות בדן הפרסה יכולים לייצג תקלות ווהמסמר החסר בפרסה וא  .3

  המתעוררות לאורך הדרך אל המטרה.

  :סיפורמההמסר 

  

  

  

  :אפשר לנסח את המסקנה גם בצורה חיובית

     

  

  

גרם לכם  הדברבו השתהיתם ולא פתרתם בעיה שנוצרה ושהאם זכור לכם מצב 
  עיכוב בהגעה אל היעד? שתפו את חבריכם לכיתה באירוע זה.

כותב הסיפור גורם לדמות לטעות  הקוראים, נבין את המסר, ,כדי שאנו  שימו 

  . החזרה על הטעות עוזרת להדגיש את המסר. פעמים כמה

אדם שאינו מנסה לפתור בעיות כשהן נוצרות ומשהה את פיתרונן עלול 

 למצוא עצמו עומד בפני בעיה יותר גדולה. 

ו ולהגשים את מטרתו בזמן, ידאג לפתור את כל אדם הרוצה להגיע ליעד

 הבעיות הקשורות לתהליך מיד כשהן קורות ולא יתעכב בפיתרונן. 
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  שלאחריו.קראו את הסיפור, וענו על השאלות 

  מי מוביל את הסוסים/ שולי

  "חבריםהתפרסם בשבועון "

  

רבי אליעזר פאפו היה מגדולי מרביצי התורה ובעלי המוסר שבדורו, ונקרא גם 

ם ספרו המפורסם שבו הוא מורה כיצד על כל יהודי להתנהג ה"פלא יועץ" על ש

  בכל תחום ותחום בחיים. 

באחד מימי שישי נקלע רבי אליעזר לעיר ורנא לצורך מצווה דחופה. רבי אליעזר 

ידע כי עליו למהר ולחזור לביתו ולקהילתו עד שבת, על כן הזדרז ושכר עגלון 

העגלה, התיישב בספסל האחורי ושקע  שיסיע אותו לביתו. עלה רבי אליעזר על

בתלמודו. העגלון הגוי לא מיהר לשום מקום, השעה לא דחקה לו. הוא פיזם 

מנגינה עליזה והנהיג את הסוסים בנחת. הסוסים העצלים נהנו מהמנוחה והלכו 

בכבדות צעד אחד צעד. רבי אליעזר שקע בספריו, והנה, כאשר הרים את ראשו, 

לצד מערב והדרך עוד רבה וארוכה. "אדוני העגלון",  ראה כי השמש כבר נוטה

אמר בקול, "אני צריך להגיע בדחיפות לעיירה, עוד מעט תיכנס השבת! הואל נא 

בטובך למהר את הסוסים!" "חה חה חה", צחק העגלון, "הסוסים זקנים ועייפים, 

אבל אם אתה מבקש, אצליף בהם, אולי יזדרזו מעט". כך אמר העגלון, אך 

ותו לא רק שלא זירזם אלא משך במושכות בחזקה ולא נתן לעגלה ברשע

להתקדם. הדקות עברו וזמן כניסת השבת קרב ובא. רבי אליעזר הסתכל אנה 

ואנה. הדרך הייתה מסוכנת מאוד. אם ירד באמצע הדרך, מה יאכל וכיצד יקדש 

ל בשבת? הוא ניסה לדחוק בעגלון שוב ושוב: "אנא ממך, זרז את הסוסים ואכפי

את שכרך". העגלון הגוי, רשע מרושע היה, ורצה דווקא להכעיס את הרבי היהודי 

שעלה על עגלתו. "חה חה חה", צחק הוא שוב ברשעות, "אם ידהרו הסוסים 

במהירות, יכולים הם למות, ואז מה יועיל לי הכסף?" רבי אליעזר לא ידע את 

ירות רבה מאוד יוכל נפשו, הזמן קצר והדרך ארוכה. רק אם ידהרו הסוסים במה

להגיע בזמן. במר לבו פנה לריבון העולמים: "רוצה אני לקדש את השבת ולקבלה 

בזמן", הוא התחנן, "אנא, אבא רחום, רכך את לבו הגס של העגלון ועזור לי להגיע 

לעיירה בזמן". "חחחחר...חחררר..." עלה קול נחירה ממקום מושבו של העגלון. 

רגישו חופשיים, התחילו לדהור במהירות רבה. לאן העגלון נרדם והסוסים, שה

ידהרו? האם ידעו את הדרך? והנה, הפלא ופלא! הסוסים, כאילו נכנסה בהם 

המשיכו והביאו את רבי  –בינה, דהרו ודהרו עד לפתח העיירה, וכשהגיעו לשם 
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אליעזר עד לפתח בית הכנסת. באותה שעה הגיעו בני העיירה לבית הכנסת 

ילת קבלת השבת. רבי אליעזר הניח את שכרו של העגלון בסמוך להתפלל את תפ

לו, ירד מן העגלה והודה לה' על הנס הגדול שעשה עמו. והעגלון... העגלון התעורר 

ולתדהמתו מצא את עצמו לבדו בעגלה, בפתח בית הכנסת של העיירה, עוד לפני 

  כניסת השבת.

החל לכהן כאב"ד בסליסטרה  24נולד בשנת תקמ"ו. בהגיעו לגיל רבי אליעזר פאפו 

שבבולגריה. נודע בספרו "פלא יועץ", שהוא אחד מספרי המוסר המפורסמים והנפוצים 

ביותר. ספרים נוספים שכתב: "אורות אלים", "אלף המגן" ו"חסד לאלפים". רבי 

  אליעזר פאפו נפטר בכ' בתשרי תקפ"א. מקום קבורתו בעיר סליסטרה שבבולגריה.

 

  משימות –וסים? מי מוביל את הס

  מדוע מכונה רבי אליעזר פאפו ה"פלא יועץ"?.    1

       ____________________________________________________  

       ____________________________________________________  

התשובות את  הקיפו מה עשה רבי אליעזר על מנת להגיע בזמן לעיירה? .      2

  :מותהמתאי

  התפלל לה' שיאריך את היום  א.

  ביקש מהעגלון לזרז את הסוסים  ב.

  גרם לעגלון להירדם  ג.

  ירד מהעגלה וחיפש עגלון אחר  ד.

  הציע לעגלון שכר גבוה יותר  ה.

  ביקש מה' לרכך את לבו של העגלון על מנת שיזרז את הסוסים   ו.

  בתחתית הסיפור?הטקסט הנלווה .       מהו תפקיד 3

  קוראים מידע על דמותו של רבי אליעזר פאפולספק ל  .א

  לציין בפנינו מהם הספרים שכתב רבי אליעזר פאפו  .ב

 לערוך השוואה בין הפרטים שבסיפור לתיאור דמותו של הרב  .ג

  

  

  

  

30 
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  השלימו בטבלה את כל ההשתדלויות שעשה רבי אליעזר פאפו על מנת להגיע .   4

  :לפני כניסת השבת ואת תגובותיו של העגלון      

  

 
  

 השתדלות רבי אליעזר 

  

 תגובת העגלון

   פנייה ראשונה לעגלון

   פנייה שנייה לעגלון

   פנייה לבורא עולם

  

  מדוע לא ירד רבי אליעזר מהעגלה באמצע הדרך?  א.   

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  

  ?21" בשורה הזמן קצר והדרך ארוכהאיזה חשש מובע במשפט  "    ב.  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  

  כיצד שמע ה' לתפילתו של רבי אליעזר?   .5

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  

  היא: 22בשורה  "במר לבו"א. משמעות הביטוי    .6

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  .במר לבו"ב. כתבו משפט חדש ושבצו בו את הביטוי "  

  ____________________________________________________  
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  ּפֹוֶאְנָטה  .7

  לנקודה מפתיעה המופיעה לקראת סוף הסיפור אנו קוראים פואנטה.   

  "?"מי מוביל את הסוסיםמהי הפואנטה בסיפור   

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  

  מסר –הבנת משמעות לא מפורשת 

סמנו בטקסט את הפרטים ואת הדמויות עד לבעיה, ונסחו את נושא   א. 

  הסיפור.

  : _______________________________________נושא הסיפור הוא  

  _____________________________________________________  

  סמנו את הפרטים, את ההסברים ואת התיאורים התומכים ברעיון.  ב.

  נסחו את רעיון הסיפור.  

  : _______________________________________רעיון הסיפור הוא  

  _____________________________________________________  

מול אירועים  יש להתייחס לפרטי הסיפור ולהציגם המסרכדי לאתר את   ג.

  שקורים לנו במציאות.

  

  

  

       

  

  

  

  

  שלמדתם מהסיפור: המסרכעת נסחו את  

     _______________________________________________________  

     _______________________________________________________  

     _______________________________________________________  
  

 במציאות      מה כתוב בסיפור

  השבת קרבה ורבי אליעזר עדיין רחוק מהעיירה 

  הוא פונה לעגלון ומבקש ממנו להזדרז

  הוא מחפש דרכים אחרות להגיע לעיר מהר יותר

  הוא מבטיח שכר כפול לעגלון

  רבי אליעזר פונה בתחינה לקדוש ברוך הוא
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  .קראו את המשל

  / מתוך משלי קרילוב הצרצר והנמלה

  

  זה מוזר, צרצר חבר. -            ידידנו הצרצר

  מה קרה לך? ספר!          כל ימי הקיץ שר.

  מה עשית כל הקיץ        אך פתאום הקור הופיע,

  עת מילאתי את הבית?          חורף אל הגן הגיע.

  האם לא הכנת מלאי          עננים, –בשמים 

  כמו כל חורף בגיא?          בגנים... ועצבת

  

  מה את סחה, נמלה? -          בשדות אין עוד מזון

  מה זה במוחך עלה?          והגיעה עת רזון.

  ָשבועות!!! –כל הקיץ           לרינה, ניגון וזמר ,

  לי היו רק הופעות.        בא הקץ, הסוף, הגמר.

  אני אמן! –שימי לב         ואיך אפשר לשיר שיר ערש

  לא היה לי רגע זמן...        הכרס? אם ריקה, ריקה

  

  נו, אם כן... -          מתבונן סביב צרצר

  הרי הסברתי: -          ומרגיש כי צר לו, צר.

  כל עונת הקיץ שרתי...          אז קרב הוא בזחילה

  אל ביתה של נמלה:

  שרת? אז במקום לאכול -               

  קום וצא נא במחול...        לב...-הוי שכנה טובת -

  רעב... זה אני... צרצר

  והנמשל של המשל                

  מוכר לבן וגם לבת    מסר          המותר להיכנס

   –מי שטרח בערב שבת   ישיר           וקצת אוכל לחפש?

  . הוא יאכל ביום שבת          אנא, תני לי פת דקה

  פן אמות בעוד דקה...
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  מסר במשלים
  

להקיש  בדרך כלל, המשל עוסק בפעילויות של בעלי חיים או צמחים ומהן יש

  (ללמוד) על תכונות בני האדם. לעתים הנמשל מופיע בסוף המשל.

גם המשלים, כמו הסיפור העממי, עוסקים בנושאים שבין אדם לחברו, אך גם 

  מסתיים ברעיון: "הצרצר והנמלה"בעקרונות החיים. לדוגמה המשל 

  .מי שטרח בערב שבת יאכל  בשבת

  

  .התוצאות, יש להשקיעכדי ליהנות מ את הרעיון יש להעביר למסר:

הרעיון של המשל "הצרצר והנמלה": מי שאינו טורח לפני שבת, לא  יאכל בשבת. 

  מסר זה עובר מהשבת אל ההקשר הרחב של החיים שלנו.

כדי להגיע למסר יש להציג את פעולות הצרצר מול פעולות הנמלה, ולהסיק 

  מסקנה.

 הנמלה הצרצר

 שר,

  לא משקיע

פועלת, יוצרת, 

 משקיעה

 יש תוצאה אין תוצאה

 אין לו אוכל
  לימים קשים

עובדת וחוסכת 
 לימים קשים 

 ח לכבוד השבת יאכל בשבת.כל הטור

  לא יצליח להפיק תוצאות. –מי שלא משקיע 

 המסר:
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   העורב והנוצות

  ישב על ענף, שקוע בהרהורים.עורב שחור אחד 

"מדוע אני היחיד ִמֵּבין כל העופות, שנוצותיו שחורות? מדוע מכוער אני וקולי 

צרוד? לכל אחד מהעופות יש נוצות צבעוניות ויפות, ירוקות או אדומות, צהובות 

או כחולות, רק אני מכוער. עליי לייפות את עצמי. אולם איך אעשה זאת, ואני כל 

  ל היום ישב על הענף, שקוע במחשבותיו. לעת ערב נצנץ רעיון במוחו.כך שחור?" כ

"אם כל נוצותיי שחורות ומכוערות", אמר העורב לעצמו, "אקשט את עצמי 

בנוצות של אחרים. אקח לי נוצה אחת מכל עוף, רק נוצה אחת, ואתקע אותה 

  בגופי. כך אהפוך לעוף המקושט והיפה ביותר מבין העופות".

יום לִקֵני העופות והוציא נוצה אחת מכל קן. כשהיו בידיו נוצות - יום הלך העורב

רבות, תקע אותן בגופו והופיע באספת העופות, כשהוא מקושט בשלל צבעים. 

התהלך העורב המקושט מלא גאווה לפני העופות, כשהוא פורש לראווה את 

  קישוטיו, כאילו אומר: "ראו מה יפה אני! אין עוף יפה ממני!"

ו העופות: "מי הוא זה ואיזה הוא העוף הלזה בעל שלל הנוצות? זהו עוף כה תמה

יפה! מעולם לא ראינו שכמותו. אולם גאוותן הוא העוף הזה ומוזר, וגם צורת 

  עורב לו. בואו נתקרב אליו", אמרו העופות זה לזה, "ונבדוק אותו מקרוב".

  והנה אחד צועק:ניגשו העופות לעורב כדי לבדקו ולעמוד על טיבו מקרוב, 

  "שלי הנוצה האדומה שבגופו!"

  והשני צועק: "שלי הנוצה הירוקה!"

  "וממני לקח את הכחולה..."

כך צעקו כל העופות. מיהרו כולם והתנפלו על העורב. כל עוף חטף את נוצתו מגוף 

  העורב ופרח.

   נשאר העורב הקנאי מבויש ונכלם ללא נוצות, כולו מרוט ושרוט, ואמר בבכי מר:

  "זה סופו של מי שמתקשט בנוצות של אחרים, ואיננו שמח בחלקו".

  

  נסחו את המסר.

  

  

  

  

מסר 

 ישיר
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 אדם צריך... 
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  לאחר כל התהליך: ענו על השאלה  –שאלה לחשיבה ולדיון 

, ואילו מהמשל להשקיעמתוך המשל הראשון "הצרצר והנמלה" למדנו 

  . האם אין כאן סתירה? להסתפק במה שיש לנו" למדנו והנוצות "העורב

  . , הסבירו ותנו דוגמה מחייכםנמקו

  תבנית תשובה:

  אין / יש סתירה

  כי, מכיוון ש...  נימוק

  הסבר

  (מהחיים) דוגמה

  : לפיכך, לכןסיום

: כל אחד מהמשלים מתכוון לתחום אחר בחיים. אחד פונה לרמת חיים רמז

  והשני פונה לאיכות חיים. מה ההבדל ביניהם? 

 איכות חיים רמת חיים

_______________________  

_______________________  

_______________________  

_______________________  

_______________________  

________________________ 

_______________________  

_______________________  

_______________________  

_______________________  

_______________________  

________________________ 

  :שבצו את הפריטים שלפניכם במקומות הנכונים בטבלה

בגדים מפוארים, התמדה בעבודה, השקעה במטרה, מסירות, רדיפה אחרי יופי 

חיצוני, דאגה לחיי רגע, כמות המוצרים, דאגה לטווח רחוק, איכות המוצר, 

  ארמון גדול ורהיטי יוקרה, בית קטן וצנוע, שמחה וחום. הסתפקות במועט. 

  

  התשובה:

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  
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  משל יותם                                    

לאחר מותו של גדעון, שהיה שופט ומנהיג בימי השופטים, ביקש אבימלך בנו 

למלוך על העיר שכם. כדי שיהיה המועמד היחיד לרשת את אביו, הרג אבימלך 

את שבעים אחיו מצד אביו. רק האח הצעיר ביותר, יותם, הצליח להסתתר וכך 

 הר גריזיםנודע ליותם שבעלי שכם המליכו את אבימלך, עלה על  ניצל. כאשר

  ומשם קרא בקול: 

ות הקשיבו אלי בני שכם ואמשול לכם משל: הלכו העצים להמליך עליהם מלך, הן לחי"
הנשר, גם לנו העצים צריך להיות מלך.  -האריה, ולעופות אף הם יש מלך   –יש מלך 

ראשון פנו אל הזית ואמרו: "זית, זית, מלוך עלינו". ענה להם הזית: "אני, לשם מה לי 
מלוכה? מפרותיי מוסקים את השמן שממנו מושחים מלכים ואף שמן לבית המקדש 

העצים?" פנו אל התאנה: "תאנה, תאנה, אנא מלכי  מכינים, מה לי כי הלכתי למלוך על
עלינו". ענתה התאנה: "אני אינני צריכה את המלוכה, פרותיי המתוקים עדיפים לי מכל 
מלוכה". שלישי פנו העצים אל הגפן: "גפן, גפן, מלכי את עלינו". ענתה הגפן: "אני?" 

. הסתכלו העצים כה מדוע עלי למלוך? מפרותיי מכינים תירוש, יין משמח לבב אנוש"
וכה וראו למולם את האטד, שיח קוצני שאינו מוציא פרות ונוטה לבעור באש. "אטד, 
אטד, מלוך עלינו אתה". ענה האטד: אם רצונכם כי עליכם אמלוך, בואו שבו בצלי". 

  ".הצטופפו העצים בצלו של האטד ואז יצאה אש מן האטד ושרפה את כל העצים

יותם, "היזהרו גם אתם שלא תצא אש מאבימלך   "ואתם, אנשי שכם", הוסיף

  ותשרוף גם אתכם". 

  נושא המשל לקוח מעולם הצומח. לעצים מיוחסות תכונות אנושיות.

  .אמצעי ספרותי שבו מייחסים תכונות אנושיות לבעלי חיים או לצמחים –האנשה 

  

  :השלימו את החסר בטבלה

 הנמשל המשל

 אנשי שכם עצי היער

 ראויים למלוכהאנשים שהיו  

  האטד

 אבימלך ישרוף את שכם 
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  הסיכום נערך על "משל יותם":

  

  סיכום

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

0501  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 נושא
 

  רעיון
 

  מסר

מתייחס לתוכן של 

הסיפור, בעיקר עד 

 הבעיה.

  

  

  

  

  דוגמה

העצים מחפשים להם 

  מלך. 

מתייחס לבעיה של 

 הסיפור ולפיְתרון הבעיה

 (נשאר בתוך הסיפור)

  

  

  

  דוגמה

העצים שמניבים פרות 

לא הסכימו למלוך, ואז 

פנו העצים לעץ הראוי  

פחות מכולם. (אינו מניב 

  פרות)

מתייחס להפקת הלמידה 

החיצונית של הקורא 

בעקבות המפגש עם הרעיון 

 של הסיפור.

  

  

  

  דוגמה

עד כמה מסוכן להמליך 

  מלך שאינו ראוי למלוכה.

  

לא כל אחד יכול להיות 

  מלך.
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  ו' הִחּבּור

  האות ו' מציינת חיבור בין מילים, לדוגמה "פרחים ועצים" 

  , לדוגמה "יעקב קם בבוקר ואמר 'מודה אני'".משפטהאו בין חלקי 

 

  : פי תחילת המילה שבאה אחריה-עלהניקוד  של ו' החיבור נקבע  

  

 דוגמות משלכם דוגמות הכלל והניקוד

  בדרך כלל תנוקד הו' בשווא 

 
 ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק 

   

 

 

  לפני אות מנוקדת בשווא תנוקד

 הו' בשורוק 
 ִׁשְמעֹון ּוְראּוֵבן

 

 

 

 –פ' - לפני אותיות ב', ו', מ' ו

  בשורוק 

 

  ָׁשלֹום ּוְבָרָכה 

  ַאֲהרֹון ּוֹמֶׁשה 

 ִמְזָרח ּוַמֲעָרב 

 

 

 

בחיריק  –לפני י' מנוקדת בשווא 

 והשווא שבאות י' נשמט

  ֵלִוי ִויהּוָדה 

   ּוָדה ִוירּוָׁשַלִים ְיה

 

 

 

    לפני אות המנוקדת בחטף 

    תנוקד הו' בתנועת החטף 

 

  את ַוֲאִני 

     ֶוֱאִליֶעֶזר   ַאְבָרָהם

 תפוחים ַוֲעָנִבים 
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  ".תושייהלפניכם הסיפור "

  .דתםכללים שלמסמנו את המילים עם ו' החיבור, ונקדו את ו' החיבור לפי ה

  ל שם טובמסיפורי הבע /יהיתוש

מסופר על רבי ישראל בעל שם טוב, שהוזמן לקהילה אחת לענות על 

קושיות בענייני דיומא. לרבי ישראל היה משרת, יהודי ירא שמים, אדם 

ואמר לו: "ראה,  ל שם טובפשוט, אבל בקי בהליכות העולם. פנה אליו הבע

, ואני אלבש את יומי. אתה תלבש את בגדירצוני שתבוא אתי ותיטול את מק

  .בגדיך ואתחפש למשרתך"

ם לבית הכנסת. יהסכים המשרת לבקשת רבו וביום המיועד הגיעו השני

ישב בצד,  ל שם טובהמשרת עלה אל הבימה כשהוא לבוש בבגדי הרב והבע

ה מפולפלת ילבוש בגדי משרתים. ניגש אחד מלמדני הקהילה והציג קושי

י תלים של הלכות והלכות נגד, סתירות ובעיות. כשסיים את מאין כמוה, תל

ל דבריו ישב כל הקהל פעור פה וחיכה לשמוע בקוצר רוח את תשובת הבע

 . שם טוב

המשרת היה כאילם. ברגליים כושלות קם על רגליו להשיב, אבל מה מבין 

יהודי פשוט כמוהו בפלפולי הגמרא? לפתע הבריק רעיון במוחו: הוא פנה 

ובקול בוטח אמר לו: "בשביל שאלה כה פשוטה הטרחת אותי עד  לשואל

  לכאן? הרי זו שאלה שאפילו המשרת שלי יוכל להשיב עליה!"

המחופש בבגדי משרתים והזמינו לעלות אל  ל שם טובפנה המשרת אל הבע

  הבימה והלה בירר את הסוגייה והשיב עליה ללא כל קושי...

  

  משימות –תושייה 

  אלות הבאות:ענו במחברת על הש

 עצה, חכמה, בינה, החלטה מהירה, כושר המצאה :תושייה .   פרוש המילה1  
  מי גילה תושייה בסיפור? הוכיחו תשובתכם.     

  .  כתבו מהו נושא הסיפור, מהו הרעיון המרכזי ומהו המסר הנלמד מהסיפור.2

  ענייני דיומא., קוצר רוח, פעור פה.  הסבירו את הביטויים הבאים: 3

  כתבו משפט מתאים לכל אחד מהביטויים.      
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  הטקסט העיוני

  עיוני/מידעי. –לפניכם שני טקסטים. אחד הטקסטים הוא טקסט ספרותי והשני 

לצורך זיהוי הטקסט הספרותי היעזרו במחוון של סיפור העלילה ובמחוון של סיפור 

  חוויה. 

  1קטע 

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

בהיר, הלחיים והצוואר לבנים, הקדקוד -הצבעוניות. מצחה וסנטרה הם בצבע אדום

אדמדם, הבטן לבנה, הזנב שחור, כנפיה שחורות, - שחור, גבה חום, החזה צהבהב

  קווים זהבהבים. –ובשולי הכנפיים 

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

בר קוצניים, -למצוא זרעים, שהם עיקר מזונה, היא יורדת לאדמה ומחפשת צמחי

  כגון הברקן והחֹוַח (בעיקר החוח, ומכאן שמה).

  את הזרעים היא מוציאה מֵפרות הצמחים האלה בעזרת ַמקורה החזק.

  המאפיינים: __________________________________________________

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

    2קטע 

  יום שני, כ"ב בתשרי                    בס"ד       

  יומני היקר,

השעה כבר מאוחרת, ואני עומד לשכב לישון. אני עייף מאוד. קרה לי משהו מרגש 

במיוחד, ואני רוצה לספר לך עליו: בצהריים, כשחזרתי מהתלמוד תורה, ראיתי 

ומדהימה מוטלת ללא תנועה על האדמה. הצבעים שלה היו מיוחדים: ציפור קטנה 

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

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

כך -לַמקורה הקטן. החזקתי אותה קרוב לגוף, וטפטפתי טיפה אחר טיפה. אחר

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

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

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

  ירפאו אותה.

  _____________________________________המאפיינים: _____________

  הטקסט הוא ספרותי/ עיוני. (הקיפו את התשובה הנכונה)
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  קראו את הטקסט שלפניכם, ענו על השאלות שאחריו, וזהו את סוגו. 

  שתוליכנו לשלום

זהירות בדרכים היא בכלל "ונשמרתם לנפשותיכם". בימי החורף חובה על 

כיוון שכביש רטוב חלק יותר מכביש יבש. אחרי הנהגים לנהוג ביתר זהירות, מ

  הגשם הראשון צריך להיזהר אפילו עוד יותר. 

מדוע, בעצם, הכביש מסוכן יותר לאחר הגשם הראשון? ובכן, במהלך התקופה 

ֹ◌ֶשָּקְדָמה לגשם, הצטברו על הכביש אבק, שמן וסולר. מכיוון שמבנה  היבשה,

בין חריצי הכביש ואינם מפריעים הכביש מחוספס, כל החומרים הללו שוקעים 

לנו. לעומת זאת, כשהגשם יורד, מים מציפים את כל החומרים למעלה (כי שמן 

  צף על פני המים), וכך הם הופכים את הכביש לחלק ביותר.

כשהכביש יבש, כוח ַהִחּכּו של הצמיגים עם הכביש חזק, ולכן אחיזת הכביש 

של הצמיגים חלש יותר, ולכן אחיזת  שלהם טובה. כשהכביש רטוב, כוח החיכוך

הכביש שלהם גרועה. הפיתרון היעיל ביותר הוא להפחית את מהירות הנסיעה.                                                 

  

  סוג הטקסט

  האם לטקסט יש תבנית סיפורית?  . 1

  (זמן, מקום, דמויות, בעיה, רצף עלילה, פיתרון וסיום) כן / לא  

  שיח? כן / לא - אם בטקסט מופיע דוה  .2

  האם מופיעים בו רגשות? כן / לא  .3

  

  בשלוש השאלות, אתם צודקים. לאאם התשובות שלכם היו 

  אם כך, לפנינו טקסט לא ספרותי, אלא עיוני.

    

  

  

  

הוא טקסט שיש בו עובדות ודעות. הוא בנוי מפסקות, יש בו  טקסט עיוני

 מעט תיאורים ומעט רגשות. 

5 

10 
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  משימות –שתוליכנו לשלום 

  

 .1 מתי יש לנהוג ביתר זהירות, ומדוע?

____________________________________________________ 

____________________________________________________  

 

 

 .2 ?2בשורה  "ביתר זהירות"למה הכוונה בביטוי 

  א.  זהירות רבה יותר

  ב.  תשומת לב רבה יותר

  ג.  נהיגה זהירה במיוחד

  ד.  כל התשובות נכונות

 .3 ?5בשורה  הצטברומה פירוש המילה 

  נאספו  א.

  ב.  התקבצו יחד

  ג.  נוספו

  ד.  כל התשובות נכונות

 .4 ?9שבשורה  "אחיזת הכביש"למה הכוונה בביטוי 

  א.  הכביש נמדד באחוזים

  ב.  נצמדים לכביש

  ג.  הכביש אוחז את המכוניות

  ד.  כוח החיכוך

 .5 ?11שבשורה  להפחיתמה פירוש המילה 

  א.  להפחיד

  מעיטב.  לה

  ג.  להפוך

 ד.  לשנות
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 .6 "שקדמה לגשם".כתוב:  5בשורה 

  א.  מי קדמה לגשם? __________________________

  ב.  מה קרה בתקופה זו? _______________________

  

 .7 ?8בשורה  הם למה הכוונה במילה

  א.  לשמן

  ב.  לסולר

  ג.  לאבק

  ד.  כל התשובות נכונות

 .8 ?7בשורה  לנו ה הכוונה במילהלמ

  א.  לנהגים

  ב.  לנוסעים בכלי רכב

  ג.  לקוראים

  ד.  כל התשובות נכונות

 .9 לתקופה היבשה אפשר לקרוא גם:      _______________________

  _לתקופה הרטובה אפשר לקרוא גם:    ______________________

 .10 ביותר? מתי כוח החיכוך של הצמיגים יעיל

  א.  כשהכביש יבש

  ב.  כשהכביש רטוב

  ג.  ביום

  ד.  בלילה

 .11 מדוע כדאי להפחית את מהירות הנסיעה כשהכביש רטוב? 
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  מה בין עובדה, השערה ודעה?
נובעת מתוך נתונים הקיימים בטקסט, כלומר: יש להישען על הנאמר  עובדה

   בטקסט.

ומההיגיון של הקורא. כלומר: ההשערה אינה מצוינת נובעת מהניסיון  השערה

  בטקסט בצורה מפורשת. 

  (עמדה) נובעת מתחושה, מהרגשה או מאמונה.  דעה

חשוב מאוד לדעת להבחין בין עובדה, השערה ודעה, גם כשאתם קוראים וגם 

  כשאתם כותבים.

  יש הנוטים להמעיט בערך העובדה ולהסתמך על דעה או על השערה. 

ך ברורה: לצורך קבלת עובדה יש צורך בקריאה, כדי לקבל דעה דיי הסיבה לכ

לפגוש בחבר או בחברים. כל חבר מעלה את דעת הוריו או את דעתו של חבר אחר. 

כל אחד מסתמך על "מקור מוסמך", וכך מתפתחת שטחיות מסוכנת. אבל 

בכתיבה, אם אינכם מציינים את מקור האמירה, אינכם יכולים להתייחס 

  ה כאל עובדה, אלא כאל דעה, וזה, כמובן,לא משכנע.לאמיר

     

  

  מדובר בתופעה שהתרחשה, ויש לה תוצאות שאפשר לבחון אותן.

פי הנתונים...", "ההוכחה לכך היא -הביטויים המתלווים למשפטי עובדה: "על

  ש..." וכדומה. 

  

  

הניסוח זהיר ומתייחס למה שעשוי לקרות. הביטויים המתלווים למשפטי 

השערה: ייתכן, עשוי, עלול וכדומה. לעתים אנחנו מסיקים מסקנה מתוך הקטע, 

  וזו ההשערה.

  

  

זהו משפט של הבעת עמדה כלפי התופעה המדוברת. הביטויים המתלווים 

  למשפטי דעה: לדעתי, אני סבור ש..., חשוב שנשים לב ל..., וכדומה.

ר להבחין כי מדובר לציין את הביטויים האלה. מתוך הטקסט אפש הכֵרחַ אין 

  בהבעת דעה.

 עובדה

 השערה

 דעה
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קראו את המשפטים שלפניכם. ציינו ליד כל משפט אם הוא עובדה (ע), 

  השערה (ה) או דעה (ד).

  ייתכן שכל היבול ירד לטמיון*, מכיוון שהייתה שנה שחונה*.  . 1___ 

  אני מתנגד לתפילה בבית. על כל התלמידים להתפלל יחד בכיתה.  . 2___ 

  וצאות המבחנים בחשבון כל תלמידי הכיתה הצליחו.פי ת-.   על3___ 

  יש להניח שהשנה יהיו פרות קיץ טובים יותר בזכות הגשם שירד.  .4___ 

  הבחינה לא הייתה קשה. הצלחתי לפתור את רוב הבעיות.  .5___ 

  

  לא הצליח. –* ירד לטמיון 

  ללא גשם.  –* שחונה 

  

  ריו.קראו את הקטע שלפניכם, ובצעו את המשימות שאח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 כוחה של שתיקה

מעשה זה אירע לפני כשמונים וחמש שנים בשכונת מאה שערים בירושלים. 

ת אישה תלתה שני חבלים מלאים בכביסה בחצר משותפת. בימים ההם עבוד

הכביסה הייתה קשה במיוחד ודרשה מאמץ רב. והנה, חלפה השכנה מלמטה 

בחצר והכביסה הפריעה לה בדרכה. השכנה שלא הייתה מרוצה מכך, נתקפה 

בכעס עצום, ניגשה לביתה, הביאה מספריים וגזרה את החבלים שעליהם הייתה 

מלה תלויה הכביסה. צער רב מילא את לבה של בעלת הכביסה בראותה את כל ע

מתבוסס בבוץ בחצר. שמרה את יגונה בלבה, אספה את הכביסה, חזרה לכבסה 

ויצאה לתלות אותה בשכונה סמוכה. בערב, כששב בעלה מבית המדרש, רצתה 

  לספר לו על אשר אירע, אך גם כעת התגברה ולא סיפרה דבר לבעלה.

ד לפתע, נשמעו דפיקות על הדלת. בפתח הבית עמדה השכנה וביקשה בקול רוע

סליחה ומחילה ואף הוסיפה: "את עונשי קיבלתי. בני שוכב כעת חולה מאוד 

במיטה". מיהרה השכנה הטובה לסלוח ולמחול ואף בירכה את בנה של השכנה 

ברפואה שלמה. השכנה הצדקנית שהייתה חשוכת בנים שנים רבות, זכתה 

  להיפקד לשנה הבאה בבן, שגדל והיה לתלמיד חכם מופלג וידוע. 
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לפניכם משפטים. ציינו ליד כל משפט, אם הוא משפט עובדה, משפט השערה 

  או הבעת דעה.

  שכונת מאה שערים נמצאת בעיר ירושלים  ________ 

  נראה לנו כי המעשה אירע לפני שמונים וחמש שנים.  ________

  בליםהשכנה כעסה מאוד כשנתקלה בכביסה ולכן גזרה את הח  ________

  לשכנה היו מספריים.  ________

  הבן של השכנה חלה כי אמו פגעה בשכנה.  ________

  בשנים ההן היה קשה מאוד לכבס.  ________

  השכנה זכתה להיפקד בבן.  ________ 

  סמוך לחצר היה מקום מיוחד לתלות בו כביסה.  ________

  

  פי ההנחיות.-חברו שלושה משפטים על

  :עובדה ניםהמציי יםמשפט

1_______________________________________________________.  

2_______________________________________________________.  

3_______________________________________________________.  

  

  :דעהמשפטים המציינים 

1_______________________________________________________.  

2_______________________________________________________.  

3_______________________________________________________.  

  

  משפטים המציינים השערה:

1_______________________________________________________.  

2_______________________________________________________.  

3_______________________________________________________.  
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  הרמב"ם  –רבי משה בן מימון 
  הרמב"ם".  –.      אתם עומדים לקרוא את הטקסט "רבי משה בן מימון 1

  מה אתם יודעים על הרמב"ם?   

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

קראו את הטקסט, סמנו בו בקו אחד מילים לא מוכרות והשלימו את   .2

  הטבלה:

 אנו מבינים ש... אנו נעזרים ב... המילה

_________  

_________  

_________  

_________  

_________ 

_________________  

_________________  

_________________  

_________________  

_________________ 

_________________  

_________________  

_________________  

_________________  

_________________ 

  סמנו את המאזכרים בטקסט בשני קווים והשלימו את הטבלה:  .3

 אנו מבינים ש... את מי מאזכרים? המאזכר

_________  

_________  

_________  

_________  

_________ 

_________________  

_________________  

_________________  

_________________  

_________________ 

_________________  

_________________  

_________________  

_________________  

_________________ 

  

העתיקו בסדר כרונולוגי (לפי זמנים) את כל התאריכים המופיעים .  4

  לצד כל תאריך כתבו את האירוע המתאים באותה שנה: בטקסט.

 האירוע השנה
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  קראו את הטקסט הבא וענו על השאלות שאחריו.  

  הרמב"ם  –רבי משה בן מימון 
 היה אחד מענקי הרוח שהתברך בהם העם –זיע"א  הרמב"ם, רבי משה בן מימון

קורדובה שבספרד בערב פסח  לד בעירנומגדולי הפוסקים בכל הדורות.  היהודי,

במדרש שבו  –הרמב"ם מכונה "הנשר הגדול". מקור הכינוי בשנת ד' תתצ"ח. 

נזכר הנשר הגדול "שהיו כנפיו פרושים על כל העולם כולו, ולא היה עוף בהמה 

כמו הנשר, נסק גם רמב"ם לגבהים ולשיאים חסרי  וחיה יכולין לעמוד בפניו".

חב אופקיו וביכולתו להקשיב לצורכי המציאות תקדים "בהבנה ובלמדנות, ברו

  של בני דורו ולפסוק הלכה ומשפט". 

בזכות ידיעותיו הרבות ובזכות הנהגתו המבורכת על עם ישראל הן בקהילות 

ראו בו רבים  שבראשן עמד והן על ידי שליחת תשובותיו לכל היהודים בתפוצות,

רבנו ועליו נאמר: "ממשה  היהודי אחרי משה את האיש הגדול ביותר שקם לעם

אביו, רבי מימון, היה דיין ותלמיד חכם (רבנו) עד משה (בן מימון) לא קם כמשה". 

עצום בעיר קורדובה, תלמידו של הרי"ף. הרמב"ם התברך עוד בהיותו בן שבע 

מפיו של הרי"ף שאמר שהילד יהיה אחד ממאירי התורה של עם ישראל. הרמב"ם 

ר שנולד. בצעירותו למד תורה מפי רבי יוסף הלוי התייתם מאמו זמן קצר לאח

 רכש בקיאות עצומה בכל שהיה מתלמידיו המובהקים של הרי"ף. אצלו –מיגאש 

התורה. נוסף על כך, רכש הרמב"ם השכלה כללית רחבה בהכירו את  מקצועות

בשנת  תתק"ח, בהיותו  הערביים, והשתלם ברפואה. ספרי המדעים והפילוסופיה

, פלשו מוסלמים קנאיים לדרום ספרד ורדפו אחר היהודים. יהודים בן עשר שנים

רבים ברחו מדרום ספרד לכיוון צפון, לאזורים שבהם שלטו הנוצרים אך משפחתו 

של רבי מימון נדדה דרומה במשך כעשר ישנים עד שהתיישבה בשנת ד' תתר"ח 

  בעיר פס שבמרוקו. 

מינו לארמונו כדי לשוחח במרוקו זכה הרמב"ם לאהדתו של השולטן שהיה מז

עמו על ענייני המלוכה ולשמוע מעצותיו. באחד מימי חג הסוכות יצא הרמב"ם 

כשבידיו ארבעת המינים, מולו הופיע מלך מרוקו ששאלו: "מה לך כי תצא לרחוב 

ובידך ענף ועלים כמנהג השוטים?" ענה לו הרמב"ם: "הענף והעלים שאני מחזיק 

דושה מצווה אותנו לברך עליהם בימים אלה, ימי אינם מנהג שוטים, התורה הק

חג הסוכות. אלה הם ארבעה מינים". והוסיף: "מנהג שוטים הוא לידות אבנים". 

שמע המלך את הדברים והבין כי כוונתו של הרמב"ם הייתה למנהג אנשי המקום 

5 
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לזרוק אבנים על יהודים, אך עוזריו ומשרתיו של המלך שנכחו באירוע שכנעו את 

כי כוונתו של הרמב"ם הייתה לזלזל בערכי האיסלם ובמנהגי המוסלמים  המלך

ועודדו את המלך לאסור את הרמב"ם ולהוציאו להורג. המלך, שאהב את 

הרמב"ם, שלח בסתר שליח אל הרמב"ם להודיעו כי סכנה מרחפת על ראשו וכי 

ר עליו לברוח ולהסתתר. חודשים אחדים הסתתרו הרמב"ם ואביו בעליית גג בעי

  פס עד שיצאו ממקום מחבואם ועזבו את מרוקו בדרכם לעיר הקודש.

ה הגיע תתקכ"לאחר מסע ארוך ביבשה ובים, בהיותו כבן שלושים וחמש, בשנת 

הרמב"ם לארץ ישראל עם משפחתו. הוא התיישב בעיר עכו ובה שהה כחמישה 

 חודשים. אחריהם יצא לפקוד את המקומות הקדושים בירושלים ואת קברי

  האבות בעיר חברון.

לאחר תקופה קצרה ביקשו ממנו אנשי קהילת פוסטאט שבמצרים לכהן כרבה של 

מצרים. הרמב"ם, שהיה מפורסם לא רק כגדול בתורה כי אם גם כרופא, התמנה 

פי בקשת המלך. בתום יום עבודתו כרופא חצר -לרופאו האישי של מלך מצרים, על

עניים מבני העם היהודי ובשאינם  המלך נהג הרמב"ם לטפל בביתו בחולים

יהודים. הערצתו של מלך מצרים אליו הייתה רבה ובזכותה אף מילא מלך מצרים 

  את כל בקשותיו למען יהודי הארץ.

מכל הארצות בעולם פנו היהודים לרמב"ם בשאלות ובספקות, ובחכמתו הרבה 

  השיב לכל שואליו והורה להם את הדרך אשר בה ילכו. 

  ימון נפטר בכ' בטבת תתקס"ה ונקבר בעיר טבריה.רבי משה בן מ
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  משימות –הרמב"ם"  –"רבי משה בן מימון 
 .1 היכן נולד הרמב"ם ובאיזו שנה?

______________________________________________________  

 .2 ? כהן כ..לבביטוי  ". למה הכוונהלכהן כרבה של מצריםכתוב: " 40בשורה 

  א.  קיבל משרה

  ב.  התקבל לעבודה

  ג.  נקרא כהן

  ב' נכונות-ד.  תשובות א' ו

 .3 ". " הנשר הגדול והסבירו מה הכוונה בכינוי  3-7קראו שורות 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

 

 .4 "ענק רוח"?. למה הכוונה בביטוי אחד מענקי הרוח" כתוב: " 1בשורה 

  א.  אדם גדול בתורה

  ב.  אדם חשוב מאוד

  צמות רוחניות גבוהות.וג.  אדם בעל ע

  ג' נכונות-ד.  תשובות א' ו

 .5 . 12-11", בשורות ממשה ועד משה לא קם כמשהו מה כוונת האמרה "הסביר

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

 הרמב"ם נולד בעיר קורדובה בספרד. באילו ארצות שהה הרמב"ם עד ליום מותו?

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

6. 

 מדוע נאלצו הרמב"ם ואביו להתחבא בעליית גג בעיר פס במרוקו? 

____________________________________________________________

_________________________________________________________  

__________________________________________________________  

 

7. 
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ה לידי ביטוי בתפקיד זה לימוד התורה? הסבירו כיצד באבנוסף ל במה עסק הרמב"ם  

  ___________________________________________________מידת החסד.

____________________________________________________________ 

8. 

 .9 היא: 5בשורה  שיאים חסרי תקדים"משמעות הביטוי "

  א. הישגים גבוהים מאוד

  ב. הישגים גבוהים שטרם קדמו להם הישגים מעין אלה

  ג. יתרון גבוה מוקדם 

  ב' נכונות-ד. תשובות א' ו

 .10 היא: 5בשורה  נסקמשמעות המילה 

  א.  המריא

  ב.  הסיק מסקנה

  ג.  התרומם

  ג' נכונות-ד.  תשובות א' ו

 .11 הכוונה ל: 12בשורה דיין במילה 

  א.  שופט

  ב.  יושב בדין

  ג.  מורה הוראה

  ד.  כל התשובות נכונות

 .12 ________    ________ :מצאו בטקסט שתי מילים שהשורש שלהן הוא נ.ה.ג

  ילה משלכם: ______________הוסיפו עוד מ

פי כללים - העתיקו מהטקסט ארבע מילים שבראשן נמצאת האות ו' ונקדו אותה על

 .__________4.___________ 3. _____________2.___________1שלמדתם: 

13. 

 . 14 פי א"ב (חיצוני ופנימי).-סדרו את המילים על

, מקצועות, שוטים, מלוכה, המילים: תפוצות, תשובותיו, בקשותיו, שואליו

 מנהג.
 

,__________ ,___________ ,__________ ,__________ ,________  

.__________ ,_________ ,__________   
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לפניכם שתי מילים דומות אך בעלות משמעות שונה. כתבו משפט מתאים לכל 

 מילה:

  _____________________________________________________-מלוכה 

 _____________________________________________________- מלוחה 

15 . 

 , הוא:4 ה" , בשורשהיו כנפיו...בפניובמשפט: "המירכאות תפקיד 

  א.   כינוי 

  ב.   ציטוט 

  שיח-ג.    דו

 ד.   האנשה

16 . 

 ניתן להחליף ב:  5בשורה  כמואת המילה 

  א. אבל

  ב. בדומה ל..

  ..ג. בניגוד ל

 ד. אך

17  . 

 הוא: 17בשורה  "נוסף על כך"תפקיד הביטוי 

  א. ניגוד

  ב. הוספה

  ג.  סיבה

 ד. תוצאה

18. 

פי רצף -לפניכם אירועים מחייו של רבי משה בן מימון. מספרו אותם על

 התרחשותם: 

  ____ פלישת המוסלמים לספרד.  

  ____ הרמב"ם נולד בקורדובה שבספרד  

  צרים____ הרמב"ם התיישב במ  

  ____ הרמב"ם היה יועצו של השולטן במרוקו.  

  ____ הרמב"ם היה רופאו האישי של מלך מצרים.  

 ____ הרמב"ם נקבר בעיר טבריה.          

19 . 

 אילו ידיעות נוספו לכם על הרמב"ם לאחר קריאת הטקסט?

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

20. 
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  קראו את הקטע שלפניכם והדגישו בו את ביטויי הזמן:

  התפתחות הדפוס

הדפוס הוא טכניקה עתיקת יומין שהתפתחה במטרה לייצר עותקים זהים של 

הראשונים שעסקו עותקים רבים ביד.  מסמך. לפני המצאת הדפוס, נכתבו

ינים. הם השתמשו בצבעים על בסיס שמן אשר נמרחו על אבן בהדפסה היו הס

חלקה, ועליה ציירו את המקור בדמות ראי. את תהליך הדפוס המציא ממציא 

, הדפיס את 1041שנה אחר כך, בשנת  .1040) בשנת Pi-Shengהדפוס פי שנג (

שימוש באותיות. תחילה אפה אותן מחומר, אחר כך  המסמך הראשון שלו על ידי

שיפר וואנג צ'אן  1298אותם למשפטים ולבסוף הכניס למסגרת. בשנת  עיצב

שלו מעץ קשה. הוא המשיך בהדפסת ספרים  תהליך זה, והכין את האותיות

ואפילו עיתונים. עם התפתחות המסחר בין ארצות אירופה לסין, הופץ תהליך 

פקת , התנסה לורנס ינזון קוסטר מהולנד, בה1423הדפוס לארצות המערב. בשנת 

   .דפוס בספרות רומיות כשהוא משתמש בתווי מתכת

אחד מציוני הדרך הנחשבים והמרשימים בעולם הדפוס היה מהפכת הדפוס של 

שכלל גוטנברג את השיטה הקיימת על  1436יוהן גוטנברג בגרמניה. בערך בשנת 

ידי הפרדת כל אות לגוף בודד. את האותיות צירף יחד לבניית שורות של טקסט 

ד עמוד שלם. עד להמצאה זו הכינו את לוחות הדפוס של העמוד השלם, וכך ע

מיחידה אחת (מעץ או מאבן), כך שלמעשה לוחות הדפוס היו חד פעמיים ונחצבו 

או גולפו על ידי אמנים או פסלים ובגמר ההדפסה היה בלתי אפשרי לעשות 

ג היה שימוש חוזר בלוח ההדפסה. הספר הראשון שהודפס בשיטה זו של גוטנבר

. המצאתו של 1456התנ"ך שהודפס בייצור המוני בעיר מייץ בגרמניה בשנת 

גוטנברג הוזילה את עלויות הייצור. תרומתו של גוטנברג לעולם הייתה הפיכתה 

של המילה הכתובה למוצר זמין וזול יחסית, עובדה שגרמה להפצה של המילה 

ל גוטנברג כהמצאה בכל שכבות האוכלוסייה ולכן יש המחשיבים את המצאתו ש

  החשובה ביותר באלף הקודם. 

דפוס האופסט הוא השיטה שבה משתמשים כיום בבתי הדפוס. שיטה זו היא 

הנפוצה ביותר כיום ומדפיסים בה עיתונים, ספרים, שבועונים ועלונים באלפי 

 

  .טקסט כרונולוגיטקסט שיש בו ביטויים המציינים רצף זמן, נקרא 
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ביטויי זמן בטקסט כרונולוגי מהווים גורם מארגן של הטקסט. אפשר לארגנו 

בתרשים, או בטבלה.  ההבנה של הטקסט משתפרת כשניתן לארגנו במבנה 

 ברור. 

  

עותקים. בשנים האחרונות, עם התפתחות תחום המחשבים, נוספו שיטות דפוס 

  ה זו המידע עובר ישירות מהמחשב למכונת הדפוס. דיגיטליות. בשיט

בתי הדפוס היהודיים הראשונים החלו לפעול באיטליה. פירוש רש"י לתורה 

. היהודים ראו ברכה רבה בדפוס וכינו אותו 1475הודפס בידי יהודים כבר בשנת 

"מלאכת קודש". הם סברו שבזכותה תתגשם נבואתו של ישעיהו לגבי הפצת 

ראל. לדפוס הייתה השפעה רבה וחשובה על ספרי הקודש ובעיקר התורה בעם יש

על התלמוד אשר בעקבות הדפסתו קיבל את צורתו ואת אופן חלוקתו לדפים, 

  אופן המקובל עד היום.

  

  

  

  

  

  

  משימה –התפתחות הדפוס 

פי -על "התפתחות הדפוס"בטבלה הבאה אורגן המידע שהתקבל מהטקסט 

  ידע והשלימו את הטבלה:סדר כרונולוגי. עקבו אחר המ

  סוג הדפוס והחומרים הארץ הממציא השנה

 

צביעת אבנים בצבעי שמן  סין שונג-פי 1040-1041

 בצורת ראי

  סין  1298

לורנס ינזון  

 קוסטר
  

  גרמניה  

  ---------  בימינו

 ---------- 

בכל 

 העולם

דפוס אופסט או הדפסה 

 דיגיטלית

  

  ע כתאריכים מלוח השנה, אולם הוא יכול להופיע גם שימו   רצף זמן יכול להופי

  כציון תקופה או עונה.            
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 ביטויי זמן המתאימים לטקסט כרונולוגי
  ...-במאה ה     בתקופה הראשונה...    ...1917בשנת   בהתחלה...

  במאה הקודמת...     התקופה השנייה...  שנתיים אחר כך...  בהמשך... 

  במאה הנוכחית...       לבסוף...  ם...לאחר עשר שני  אחר כך...

  בילדותו..        בימי בחרותו...           לעת זקנה...                   כיום...

  

  הרמב"ם" את ביטויי הזמן  –העתיקו מהטקסט "רבי משה בן מימון 

  פי הסדר הכרונולוגי.-וארגנו אותם על

  

  הרמב"ם –מון אירועים בחייו של רבי משה בן מי  ביטויי הזמן   

 

  

  

  

  

  

  

  כתבו משפטים מתאימים לביטויי הזמן הבאים:

  

    ________________________________________                 -בילדותו     

      ________________________________________  -עם השנים    

      ___________________________________ -בתקופה האחרונה    

      ___________________________________  - לאחר ימים רבים    

      ___________________________________________ - בימינו    

      ___________________________________________ - אתמול    
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  טקסט העיוניה
  ם: סוגות). נכיר שניים מה-לטקסט העיוני כמה סוגים (תת

  טקסט מידעי וטקסט טיעוני. 

  

  

  

  

                          

  

  

  

  

  

  סוגים (מידעי וטיעוני) יש מאפיינים משותפים:-לשני התת

  מבנה חיצוני  א. 

) בין פסקה 1הטקסט מחולק לפסקות. אפשר לחלק טקסט לפסקות כך:   

) יהיה 3 ) סוף השורה האחרונה בפסקה יהיה ריק2לפסקה תהיה שורת רווח 

  רווח זה נקרא ִזיַח. רווח בתחילת השורה הראשונה של הפסקה.

1 (    _________       2 (  __________        3__________         (  
   _________    __________      ____________  
   _________    __________      ____________  
   _________    _______      ____________  

  
  ____ _____    __________           __________  
   _________    __________      ____________  
   _________     _____       ____________  

  
   _________    __________           __________  
   _________    __________      ____________  
   _________    ______      ____________  

  

  ואלי)(מבנה טקסט מבנה פנימי  ב.

רעיון מרכזי ומשפטים תומכים המסבירים את הרעיון  –לכל פסקה   

  המרכזי.

כותב הטקסט מתכוון 
בנושא  מידעלהעביר לקורא 

 מסוים.
 עובדותהטקסט יכלול 

  שאפשר לבדוק.

לשכנע כותב הטקסט מתכוון 
אותנו  לגבי טענה או דעה 

 שיש לו בנושא מסוים.
עובדות הטקסט יכלול 

  ,דעות(במידה מצומצמת) ו
  .הוכחותאו  דוגמות

 טקסט מידעי

 עיוניטקסט 

 טקסט טיעוני
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  סוגים יש מאפיינים מבדילים:-לשני התת

  

 טקסט טיעוני טקסט מידעי 
הניסוח קצר, ענייני וללא  ניסוח ושפה

 מילות רגש
  מילים מבטאות דעה

  כמו "כדאי..."

  "אני סבור ש..."

  "מכיוון ש..."

  "אין ספק ש..."

הניסוח לעתים ארוך ויש 

 חזרה על רעיונות
  כוונה, 

 מטרת הטקסט
מטרת הטקסט המידעי 

היא להציג עובדות 

 ועמדות

  מטרות הטקסט הטיעוני

  היא לשכנע ולבקר 

 
  כשם שלסיפור יש מסר, כך לטקסט עיוני יש מסקנה. מסקנה

 
  

  לפניכם שני טקסטים. אפיינו אותם, ונמקו את קביעתכם.
  

   הגמל :1טקסט מס' 

מבנה גופו של הגמל מותאם לפעילותו: שפתיו מכוסות שערות עבות וגסות 

המאפשרות לו לאכול את השיחים הקוצניים הגדלים באזורים שחונים. גבותיו 

העבות וריסיו הארוכים מִגנים על עיניו מפני החול. מעברי אוזניו חסומים ברשת 

ערת חול. כפות רגליו מרופדות של שערות, ואפילו נחיריו יכולים להיאטם בשעת ס

בכריות רכות, המתפשטות כלפי חוץ ומונעות ממנו לשקוע בחול הרך. על ברכיו 

ועל גחונו יש כריות גלדניות, המגנות עליו כשהוא כורע תחת משא כבד או רובץ 

לנוח. גמלי רכיבה יכולים לעבור עד מאה ועשרה קילומטרים ליום, ובלבד שיהיו 

מהירותם  –י שיירות העמוסים לעייפה (עד מאתיים קילוגרם) ניזונים היטב. גמל

  קטנה מחמישה קילומטרים לשעה.

שנה. הוא מסוגל לעמוד בתלאות קשות יותר מכל חיה אחרת,  40-30הגמל חי 

והוא מסוגל להחזיר לעצמו אבדן משקל שמקורו בהתייבשות, בשתותו מאה ליטר 

  מים בתוך עשר דקות. 

- דבשתי. הגמל החד-דבשתי והגמל הדו- ם: הגמל החדקיימים שני מיני גמלי

האי ערב ובאזורים הסמוכים לו, ובכלל זה בנגב ובסיני. הגמל - דבשתי מצוי בחצי
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דבשתי, רגליו קצרות -דבשתי חי באסיה התיכונה, גונו כהה מזה של החד-הדו

יותר, וכפות רגליו קטנות וקשיחות יותר. תכונותיו אלה הולמות מאוד את 

סלעי שהוא חי בו. גופו מכוסה ֵשער ארוך וסמיך, המגן עליו מפני הקרה המדבר ה

בחורף. ֵשער זה נושר באביב, ובמקומו צומח ֵשער קיץ דק יותר. בכמה מאזורי 

דבשתי את הסוס כמעט בכל עבודות -המועצות מחליף הגמל הדו- אסיה של ברית

  השדה.

  הסוגה: טיעוני / מידעי (הקיפו את התשובה הנכונה)

  __________________________________________________________________________________________________________________נימוק: ____________ה

  מה רבו מעשיך: 2טקסט מס' 

הגמל שימש את אבותינו הקדושים עוד מימי אברהם אבינו. אליעזר, עבד 

ן על מנת למצוא אשה ליצחק. הגמל  אברהם, לקח עמו עשרה גמלים והלך לחר

מופיע גם עם חזרתו של יעקב מארם ובסיפור מכירת יוסף, שם נזכרת שיירת 

גמלים של ישמעאלים הבאה מן הגלעד. מכאן אנו למדים כי השימוש בגמל 

כבהמת משא היה קיים עוד בתקופת האבות. אבותינו חיו במדבר, שבו החול 

ולות לכל עבר, וקיים מחסור רב במים. והנה, טובעני, הרוחות החזקות מעיפות ח

מה רבו מעשיך ה', הקדוש ברוך הוא שברא את כל בעלי החיים על מנת שישרתו 

את האדם, טבע בהם תכונות שיתאימו למקום המחייה שלהם, זאת על מנת 

לחיות בתנאי המדבר יכולת  –שיביאו תועלת לנזר הבריאה, לאדם. לגמל 

רות עבות וגסות המאפשרות לו לאכול את השיחים שפתיו מכוסות שעהקשים: 

הקוצניים הגדלים באזורים שחונים, גבותיו העבות וריסיו הארוכים מגנים על 

עיניו מפני החול, מעברי אוזניו חסומים ברשת של שערות, ואפילו נחיריו יכולים 

להיאטם בשעת סערת חול. כפות רגליו מרופדות בכריות רכות, המתפשטות כלפי 

ומונעות ממנו לשקוע בחול הרך. על ברכיו ועל גחונו יש כריות גלדניות,  חוץ

. המזון שהגמל אוכל המגנות עליו כשהוא כורע תחת משא כבד או רובץ לנוח

והמים שהוא שותה מספיקים לו לימים רבים, וכך הוא מוכן לצאת למסע ארוך 

  במדבר ללא מים וללא מזון לדרך.

ק, ועל כן הוא יכול לשאת משאות כבדים. לכפות רגליו נוסף על כך, הגמל גדול וחז

סוליות עור עבה, ולכן הוא אינו סובל מהחום הלוהט של אדמת המדבר ואינו 

  אכן, כולם בחכמה עשית. שוקע בחול.

  הסוגה: טיעוני / מידעי (הקיפו את התשובה הנכונה).

  ________________________________________________________________________הנימוק: ___________________________________________________
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  מילות קישור

  . קראו את הקטע.א

  הצוללת
בניית צוללת היא מלאכה מסובכת מאוד. מאחר שהצוללת שטה מתחת למים, 

חייבים לבנות אותה כך שהיא תהיה אטומה לגמרי, ולהבטיח שלא תהיה שום 

  יש חדירה של מים, היא עלולה לטבוע על כל נוסעיה. חדירת מים. אם

 –בעיה נוספת שיש לתת עליה את הדעת בעת בניית צוללת היא בעיית החמצן 

האוויר לנשימה לנוסעי הצוללת. כאשר יוצאת הצוללת למסע, ממלאים בתוכה 

  בלוני חמצן שיספיקו לפרק הזמן שהצוללת מתוכננת להישאר בו מתחת למים.

איננה כלי שיט נוח. צפוף בה מאוד, ולא נשקפים ממנה נופים מיוחדים.  הצוללת

המסע בצוללת יכול להיות משעמם מאוד, לכן הצוללת איננה כלי שיט המיועד 

  למסעות ולטיולים. 

בזמן מלחמה, הצוללת היא כלי נשק חשוב ביותר. הדבר המייחד את הצוללת הוא 

   ה. עם זאת, היום, בעידן המודרני, שביכולתה לתקוף מטרות, בלא שיבחינו ב

   הצוללת איבדה במעט י המים. לפיכך  פותחו שיטות לאיתור צוללות מתחת לפנ

את יתרונה הבולט, אך בכל זאת עדיין קיימות שיטות המאפשרות לצוללות 

  להסתתר.

  

  ______________________________. העתיקו את המילים המוקפות  ב.

  _____________________________________________________  

  ____________________________________כל המילים שהקפתם הן:

  

  ג.       כתבו את מילות הניגוד הנמצאות בטקסט.

____________________________________________________  

  ד.      כתבו את מילות הסיבה הנמצאות בטקסט.

____________________________________________________  

  

5 

10 
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  קישוריות

  לפניכם רשימה של מילות קישור. שבצו אותן במקום המתאים.   

המילים: לאחר מכן, כתוצאה מכך, כי, מאחר ש, כמו כן, אולם, משום כך,   

  הואיל ְו, אך, בתחילה.

  

  מילות קישור

 מילות תוצאה מילות תוספת מילות ניגוד מילות סיבה זמן

  אשר      כשכ

  אחר כך   לפני

  בזמן ש

  ראשית

  שנית

  לבסוף 

  לאחרונה

__________  

__________ 

  עקב

  מפני ש

  מכיוון ש

  משום ש

__________  

__________  

__________ 

  אבל

  אלא

  בניגוד ל

  לעומת

  בהשוואה ל

__________  

__________  

__________ 

  נוסף על כך

  יתר על כן

  וגם

  זאת ועוד

__________  

__________  

__________ 

  לפיכך

  משום כך

__________  

__________  

__________  

__________ 

נוסחים שאינם  מילות ויתור הסבר
 מוחלטים

מילים 
המביעות 
 החלטיות

 מילות תכלית

  כלומר

  דהיינו

  רוצה לומר

  זאת אומרת

  פירושו של דבר

__________  

__________ 

  למרות

  אף על פי ש

  אם כי

  אף ש

__________  

__________ 

  כנראה

  ייתכן ש

  קרוב לוודאי

__________  

__________ 

  בשביל

  ללא ספק

  אין ספק ש

  אפשר לומר ש

__________  

__________ 

  כדי

  למען

  לֵׁשם

__________  

__________ 
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  :תזכורת

  

  

  

  

  

  

  

הקיפו את מילת הקישור בכל אחד מהמשפטים שלפניכם, ורשמו את   ד.

  תפקידה.

  פסק הגשם, הלכתי לבית הספר. כאשרכבד. ירד גשם   . 1

  תפקיד מילת הקישור: ________________________________  

  דני לא הלך לתלמוד תורה מכיוון שהיה חולה מאוד.  .2

  תפקיד מילת הקישור: ________________________________  

  קיבלתי ציון גבוה במבחן, ונוסף על כך, זכיתי בחידון השפה.  .3

  ד מילת הקישור: ________________________________תפקי  

רציתי לקנות משחק, אך המשחק שחפצתי בו אזל מן החנות, לכן   .4

  חזרתי מאוכזב הביתה.

  תפקיד מילת הקישור הראשונה: _________________________  

  תפקיד מילת הקישור השנייה: __________________________  

 –מידות טובות", לפיכך קיבל כל תלמיד שי כיתתנו זכתה במבצע "  .5

  ספר תהילים.

  תפקיד מילת הקישור: ________________________________  

  יש לשנן את מילות הקישור כדי להבין את הטקסט.  .6

  תפקיד מילת הקישור: ________________________________  

  כתבו קטע קצר, ושלבו בו לפחות חמש מילות קישור:  ה.

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  

ים המקשרות בין שני משפטים ושומרות על לכידות מילות קישור הן מיל

הטקסט. חשוב לזהות את התפקיד של מילת הקישור בתוך המשפט, בין 

 המשפטים ובין הפסקות כדי להבין טוב יותר את הטקסט. 

  מילות הקישור מסייעות בבניית הרצף ההגיוני של הטקסט. 
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  קראו את המאמר וענו על השאלות שאחריו:

  שיטפון

 טחים נמוכים. בתקופהשיטפון הוא זרם מים חזק, בדרך כלל פתאומי, שמציף ש
 אנו שומעים יותר ויותר על שיטפונות במקומות שונים בעולם, על האחרונה

 על בתים שהוצפו, על רחובות וכבישים שנהרסו אנשים שנלכדו במי השיטפונות,
 וגם על פעולות הצלה מיוחדות. יש שיטפונות שבהם מים מן הים מציפים את

   עולים על גדותיהם. נחליםהחופים, ויש שיטפונות שבהם הנהרות וה
  

 שיטפון בנהרות ובנחלים מתרחש כאשר מים רבים יותר מהרגיל זורמים אל הנהר
 עולה. המים מתחילים לזרום במהירות גוברת והולכת, או אל הנחל, וגובה המים

רבים מכסים את היבשה, נוצר מצב של  עד שהם מציפים את היבשה. כאשר מים
  שיטפון.

  
בעולם, (רוסיה, צרפת ואיסלנד), באזורים הרריים וקרים, במקומות שונים 

 השיטפונות מתרחשים בעיקר בעונת האביב. השלג והקרח שהצטברו בחורף על
 פסגות ההרים, מפשירים באביב והופכים למים. המים הרבים זורמים לנהרות,

 והם מתמלאים בקצב מהיר. באזורים אלה יורדים גשמים גם באביב, ומי 
 ווספים למים הזורמים בנהרות. הנהרות מתמלאים בפתאומיותהגשמים מת

 לכן לרוב לא ניתן לחזות אותו מראש. וכך נוצר שיטפון ועולים על גדותיהם,
 ולהיזהר מפניו. נהר העולה על גדותיו ליד מקום יישוב עלול לגרום להצפה

  לנזקים רבים. –ובעקבות כך 
  

           שבתיהם לא יוצפו וייסחפו במי     אנשים החיים ליד נהרות צריכים לדאוג לכך 
            השיטפונות. הם יכולים לבנות את בתיהם מחומרים חזקים, במקומות גבוהים או 

 על עמודים. התרחקות מנהר בזמן שיטפון תציל אף היא חיי אדם.
          

            יה פיתרון נוסף למניעת הצפות הוא בדמות בניית סכרים. סכר הוא חומה הבנו
           פתחים שאפשר לפתוח או  –לרוחב נהר או נחל שחוסמת את זרם המים. בחומה 

           לסגור כדי לכוון את כמות המים שזורמים בנהר. יש סכרים שיוצרים ברכה, שבה 
           נאגרים המים. המים הנאגרים בברכות יוכלו לשמש את התושבים בעונות 

  רכי השקיה, שתייה ועוד.היבשות לצו
  

במדבר יהודה, בנגב ובערבה.  :בישראל מתרחשים שיטפונות בעונת החורף
לאזורים אלה מבנה גאוגרפי שבו הרים ונחלים נמצאים סביב המדבר. מי 
הגשמים יורדים בהרים, זורמים במהירות וסוחפים כל מה שנמצא בדרכם אל 

היבשים בדרך כלל, מתמלאים עבר המדבר הצחיח שלמרגלות ההרים. הנחלים, 
  פתאום בכמויות עצומות של מים ועולים על גדותיהם.
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לאחרונה הנפיק פיקוד העורף דף הנחיות שפורסם בעיתונות ובשלטי חוצות ובו 

  כללי התנהגות בעת שיטפון:

  

  קשה מאוד לחזות שיטפונות 

  אבל ניתן בהחלט להתגבר עליהם!

  סכנה!!
השיטפון והפתאומיות שבה הם מגיעים מהווים סיכון אמיתי, עד כדי עצמתם האדירה של מי 

אובדן חיים (בטביעה, לאחר לכידה בגל שיטפון שנראה תמים לכאורה) לבני האדם ובעלי 
החיים. לא פעם יחידות החילוץ ברחבי העולם נקראו לעזרת לכודים באמצעות סירות גומי 

עלול להיגרם נזק חמור עם פגיעת שיטפון  ואמצעים מיוחדים אחרים. גם לכבישים ולמבנים
  וההימצאות או התנועה בהם הופכת מסוכנת ביותר.

! היכולת לחזות שיטפון קטנה מאוד בשל העובדה כי אין קשר ישיר בין אזור הגשם שימו לב
למקום שבו השיטפון עצמו מתרחש. גל השיטפון נאגר במקום אחד אולם עלול לזרום ולהפתיע 

  כאורה יבש לחלוטין ונקי מעננים.גם באזור אשר ל
  ?כיצד מזהים

רואים הצפה במים של שטח יבש בדרך כלל תוך פרק זמן קצר. לרב שיטפונות נגרמים ממי 
  הגשמים ולעיתים מסופות, רעידות אדמה, ועלייה של נהרות על גדותיה.

  :שיטפון באזור שהותכם
לכלי תקשורת לקבלת עדכונים במקרה של שיטפון באזור סמוך או חשש לשיטפון יש להאזין 

והנחיות! חל איסור מוחלט להיכנס ולהגיע לאזור שיטפון! כוחות ההצלה מתורגלים ומצוידים 
  כראוי על מנת לסייע ללכודים.

  :במידה וגל שיטפון שטף את מקום המצאכם  
  השתדלו להגיע למקום גבוה ולהתרחק ככל הניתן המקום. 

  שפע מהסחף. נסו להיאחז בדבר מה יציב שאינו מו
  נסו להישאר יחדיו או לפחות לשמור על קשר עין.  -במידה ואינכם לבד

  .השתדלו לסמן ולדווח לכוחות הביטחון על מקום המצאכם
  נסיעה לאזורים בעלי חשש להצפה

שיטפון במדבר הינו חזיון מרהיב. אך הוא עלול לסכן את חייהם של מטיילים לא זהירים. מטייל 

פון עלול לגלות ששבילים מכוסים במים, וירידות תלולות בסלע שיימצא בנתיב השיט

  הפכו למפלים חלקלקים. בתוואי שטח מסוימים, כגון ואדיות צרים ומעוקלים לא תמיד 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

פיקוד 

 העורף
 
  
  
  

  סכנה!!
מי השיטפון והפתאומיות שבה הם מתרחשים מהווים סיכון אמיתי, עד כדי עצמתם האדירה של 

אובדן חיים (בטביעה, לאחר לכידה בגל שיטפון שנראה תמים לכאורה) לבני האדם ובעלי החיים. 
לא פעם יחידות החילוץ ברחבי העולם נקראו לעזרת לכודים באמצעות סירות גומי ואמצעים 

בנים עלול להיגרם נזק חמור עם פגיעת שיטפון וההימצאות או מיוחדים אחרים. גם לכבישים ולמ
  התנועה בהם הופכת למסוכנת ביותר.

! היכולת לחזות שיטפון קטנה מאוד בשל העובדה כי אין קשר ישיר בין אזור הגשם שימו לב
למקום שבו השיטפון עצמו מתרחש. גל השיטפון נאגר במקום אחד אולם עלול להפתיע ולזרום 

  אשר לכאורה יבש לחלוטין ונקי מעננים.גם באזור 
  ?כיצד מזהים שיטפון

רואים הצפה במים של שטח יבש בדרך כלל, תוך פרק זמן קצר. לרוב שיטפונות נגרמים ממי 
  הגשמים ולעתים מסופות, מרעידות אדמה, ומעלייה של נהרות על גדותיהם.

  :שיטפון באזור שהותכם
יטפון יש להאזין לכלי תקשורת לקבלת עדכונים במקרה של שיטפון באזור סמוך או חשש לש

והנחיות! חל איסור מוחלט להיכנס לאזור שיטפון! כוחות ההצלה מתורגלים ומצוידים כראוי על 
  מנת לסייע ללכודים.

  :אם גל שיטפון שטף את מקום הימצאכם
  השתדלו להגיע למקום גבוה ולהתרחק ככל הניתן מהמקום. 

  ינו מושפע מהסחף. נסו להיאחז בדבר מה יציב שא
  נסו להישאר יחדיו או לפחות לשמור על קשר עין.  –אם אינכם לבד 

  .השתדלו לסמן ולדווח לכוחות הביטחון על מקום הימצאכם
  נסיעה לאזורים בעלי חשש להצפה:

שיטפון במדבר הוא חזיון מרהיב, אך הוא עלול לסכן את חייהם של מטיילים לא זהירים. מטייל 
השיטפון עלול לגלות ששבילים מכוסים במים, וירידות תלולות בסלע הפכו שיימצא בנתיב 

למפלים חלקלקים. בתוואי שטח מסוימים כגון ואדיות צרים ומעוקלים, לא תמיד יוכל המטייל 
למצוא מקום מחוץ לנתיב הזרימה. הימצאות בנתיב הזרימה של שיטפון מסכנת את חייו של 

צריכים להתעדכן לגבי הסיכוי לשיטפונות. כמו כן, המטייל. מטיילים שיוצאים למדבר, 
בשיטפונות גדולים, תהיה זרימה משמעותית בנחלים רחבים בעלי אגן ניקוז גדול, שחוצים 
כבישים. כלי רכב שימעיטו בהערכת עוצמת הזרם עלולים להתפתות לנסות לחצות את נתיב 

שרים מעל נתיבי שיטפון בנגב השיטפון, ולהיתקע או להיסחף. כיום, במקרים רבים, בונים ג
  .ובמדבר יהודה אך עדיין קיים מספר לא מבוטל של כבישים שחוצים אפיקי שיטפון ללא גשר

      

 

 פיקוד

  העורף

 דף הנחיות 

  שיטפונות
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  משימות –שיטפון 

  

  . ציינו שתי עונות שבהן מתרחשים שיטפונות בארץ ובעולם:1

    ______________________________________________________  

    ______________________________________________________  

  מתכוונים ל: 13שמופיעה בשורה  אלה. במילה 2

  א. אזורים הררים וקרים בעולם.    

  ב. מקומות מושלגים בארץ.    

  ג. אזור נחל צין    

  ד. נהרות ונחלים בארץ.    

  

  ?16עה בשורה המופי מפניו. למה מתכוונים במילה 3

  א. להפשרה    

  ב. למים    

  ג. לשיטפון    

  ד. לנהר    

  

  הוא: 16בשורה  "עולה על גדותיו". פירוש הביטוי 4

  א. עולה למעלה    

  ב. ממלא את הגדות    

  ג. מציף את השטח    

  ד. נוסע על הגדה    

  

  הוא: 26. תפקיד הנקודתיים בשורה 5

  שיח-א. לציין דו    

  ציין את סיום המשפטב. ל    

  ג. לחבר בין שתי מילים    

  טד. לציין פירו    
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  . מדוע לא ניתן לחזות מראש שיטפונות?6

    _____________________________________________________  

    _____________________________________________________  

  ווצרות השיטפון:פי סדר הי- . סדרו את המשפטים הבאים על7

  _____הנהרות מתמלאים ועולים על גדותיהם.     

  _____המים מציפים את היבשה ונוצר שיטפון.     

  _____כמויות מים רבות זורמות אל הנהר     

  _____ השלגים מפשירים בפסגות ההרים והופכים למים.    

  

  פניהם. ציינו שני נזקים שגורמים השיטפונות וכיצד אפשר להתגונן מ8

  פי הטקסט.-על    

    _______________________________________________________  

   _______________________________________________________  

   _______________________________________________________  

   _______________________________________________________  

. מהם שני תפקידי הסכר המוזכרים בטקסט?    9

________________________________________________________  

   _______________________________________________________  

   _______________________________________________________  

  בארץ?. א. מהי הסיבה העיקרית לשיטפונות 10

   _______________________________________________________  

  ________________________________________________________  

  ב. מהי הסיבה העיקרית לשיטפונות בעולם?      

  ________________________________________________________  

  ________________________________________________________  

  .  מהי מטרת הטקסט?11

  א. לתת לקורא מידע על שיטפון      

  ב. לתאר שיטפון בארץ ובעולם      

  ג. ליידע את הקורא על סכנות השיטפון      

  ד. לתת לקורא מידע על השיטפון ועל סכנותיו      
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  פי הזמנים המתאימים:-. השלימו את הטבלה על12

 עתיד הווה עבר 

 ַיְתִחילּו ַמְתִחיִלים ִהְתִחילּו

  ׁשֹוְמִעים 

 ִיְסֲחפּו  

   ִנְלְּכדּו

  ִמְתַרֶחֶׁשת 

  

. יש הטוענים שאין לצאת לטייל במדבר יהודה בתקופת החורף. התייחסו 14   

  לטענה זו והביעו את דעתכם. העזרו בטקסט "שיטפון".

           

  הוראות פיקוד העורף בנוגע לשיטפונות  –לווה . קראו את הטקסט הנ15

  וענו על השאלות הבאות:       

  א. ציינו ארבע המלצות של פיקוד העורף שמצויים בטקסט.       

            ____________________________________________________  

            ____________________________________________________  

            ____________________________________________________  

            ____________________________________________________  

  רק ליד הכללים המופיעים בטקסט: Vב. סמנו        

  . כשמטיילים בוואדי ורואים מים רבים זזים הצדה.1           

    ם סביר.ונית תנסה לעבור נתיב מים זורמים אם גובה המי. מכ2           

   . אסור להימצא בנתיב הזרימה של השיטפון.3           

  אין לחצות כביש שמי שיטפון זורמים אליו. 4           

   . אם אתם בנתיב השיטפון והמים מגיעים אליכם, היאחזו בענף עץ כדי 5           

  ף.שלא להיסח               

  . אין להגיע לאזור שיטפון.6            
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  קראו את הסיפור. מעל המילים המסומנות כתבו את פירושן או את תפקידן.  

  כ' גרסוןמפעל החסד של יאיר/ 

  

"מי רוצה לשחק אתי בגוגואים?" "אצלי זוכים בכל קליעה", "גוגואים, גוגואים, 

  לכאן, כל הגוגואים בחינם". משיגים כאן בקלות", "בואו לכאן, בואו  עלותללא 

  אלו הם הקולות הנשמעים בחצר תלמוד תורה "תורה וחסד" במרכז הארץ.

"גוגואים". מתי מתחילה העונה? ~לא עונה מעונות השנה, כי אם עונת ה –העונה  

הגשם, הרוח, החום הלוהט והשלכת, את  מבשריםבניגוד לעונות השנה שעליהן 

המשמש בחנויות הירקות. הגוגואים הם גרעיני עונת הגוגואים פותחים פרות 

המשמש שעמם משחקים זה דורות רבים ילדי ישראל. על חסד באמצעות גוגואים 

  שמעתם? תתפלאו, גם זה אפשרי!

יאיר, ילד חביב, אוהב חסד ומצטיין בלימוד, אך בהפסקות מצטיין הוא במשהו 

ין דוכני חבריו בקליעה לקופסאות גוגואים. יאיר מסתובב ב –מיוחד אחר 

אט מצטברים בביתו של יאיר כמויות -קולע וזוכה. אט –המציעים לקלוע אצלם 

לחלק אותם, אולם ליאיר יש מטרה  לורבות של גוגואים, אמא כבר מציעה 

  אחרת, הרי אמרנו כבר כי יאיר הוא גם בעל חסד.

שמועה עברה במסדרונות התלמוד תורה: אחד הרבנים חולה מאוד. מזמורי 

תהילים נאמרים בהפסקות, תפילות רבות נשמעות מכל עבר, וכולם מאחלים 

רפואה שלמה לר' אברהם הי"ו. באחד הימים כינס מנהל התלמוד תורה את כל 

התלמידים וסיפר כי ר' אברהם עובר ניתוח קשה ועל כל התלמידים להתפלל למען 

מחשבה  ריקההברפואתו ולהרבות במעשי חסד, במיוחד בין אדם לחברו. והנה, 

טובה בלבו של יאיר: 'הגוגואים! הן כסף לצדקה אין לי, את הגוגואים שלי 

  אקדיש לרפואתו של ר' אברהם'.

וכך אסף בארגז גדול את כל הגוגואים שצבר והכין שלט גדול ויפה: "כל המשנן 

שלוש משניות לרפואת ר' אברהם בתוך שאר חולי ישראל, יקבל חמישה 

  גוגואים".

זכייה", "לקופסא קלעת  –: "כל קליעה הלכו וגברוחברים בהפסקה קולות ה

. יאיר לא שלוובגוגואים זכית". התייצב יאיר בין כל הדוכנים והציב את השלט 

אט התקבצו ילדי התלמוד תורה ליד יאיר. -צעק, גם לא הסתובב בין הדוכנים. אט

הם יאיר: "את "יאיר, איך נזכה בגוגואים אצלך?" "היכן הקופסה שלך?" ענה ל

כל שעליכם לעשות הוא ללמוד  –הגוגואים שלי אני תורם לרפואת ר' אברהם 
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שלוש משניות בעל פה לרפואת ר' אברהם ונוסף על כך, להכניס לקופסה פתק 

  ולקחת חמישה גוגואים על כל פתק".

בהפסקה הבאה הצטופפו תלמידים רבים ליד יאיר, פתקים בידם: "למדתי שלוש 

פואת ר' אברהם בתוך שאר חולי ישראל". גם מחנכי הכיתות הצטרפו משניות לר

למבצע בהניחם פתקים משלהם. יאיר אסף את הפתקים וחזר שמח לביתו: 

"אמא, עשיתי היום חסד עם הגוגואים הרבים שלי, חילקתי היום שלוש מאות  

  גוגואים!"

חסד  "מפעל חסד הקמת, בני, מפעל של~התרגשות עצומה מילאה את אמא: 

באמצעות גוגואים". למחרת הגיע יאיר שוב לתלמוד תורה והפעם שלט גדול ויפה 

כל הלומד משניות לכל מטרה  –הוצב ליד ארגז הגוגואים: "מפעל החסד של יאיר 

יוכל להכניס פתק ולקבל תמורתו חמישה גוגואים". ערמה גדולה של פתקים 

אט. אסף יאיר את כל -נערמת מצד אחד ולמולה ארגז הגוגואים המתרוקן אט

הפתקים והביאם לביתו. בני המשפחה קראו את פתקי התלמידים ודמעות של 

אושר הציפו את לבם: הנה פתק לרפואת אמו של..., והנה פתק להצלחה בלימוד 

התורה של..., ועוד פתק לפרנסה טובה ל..., ולזיווג הגון לאחותו של..., וכל זאת 

  בזכות הגוגואים של יאיר.

את כל התלמידים ובשורה בפיו:  כינס כמה ימים, מנהל התלמוד תורה חלפו

 מחלים"בזכות לימוד התורה שלכם ובזכות תפילותיכם, התבשרנו כי ר' אברהם 

ממחלתו וישוב כבר בזמן הקרוב ללמד. כאן המקום לשבח את חברכם לתלמוד 

שועות תורה. אין ספק כי בזכות מפעל החסד שהקים חברכם יאיר, זכו רבים לי

ובכללם ר' אברהם, המלמד היקר שלנו. לפיכך, זוכה היום יאיר בתעודת 

הצטיינות מיוחדת במינה על מפעל החסד שהקים כאן בתלמוד תורה". עיניים 

רבות הופנו בהערכה ליאיר שהשפיל מבטו בענווה. מי אמר שאי אפשר לעשות 

  חסד עם גוגואים?

  

  משימות –מפעל החסד של יאיר 

  עונה מסופר בסיפור? מתי היא מתחילה? על איזו .1

 ___________________________________________________ 

  ?גוגואיםמהם ה .2

___________________________________________________ 

30 

35 

40 

50 

45 
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  ציינו מהם התחומים שבהם מצטיין יאיר. .3

___________________________________________________  

___________________________________________________ 

  מה חשב יאיר לעשות עם כל הגוגואים שאסף? .4

___________________________________________________  

___________________________________________________ 

  היא: 24" בשורה הלכו וגברומשמעות הביטוי " .5

  התעצמו  .א

  התרחקו  .ב

 זקוהתח  .ג

 ג' נכונות-תשובות א' ו  .ד
 

  מצאו בטקסט את היפוכן של המילים הבאות: .6

  _______________   -___________   ב. אוהב  -א. קור 

  ______________ - ___________  ד. התרוקן  -ג.  פיזר 

 

  הוא: 4בשורה המירכאות תפקיד  .7

  ציטוט  .א

  כינוי  .ב

 שיח-דו  .ג

 ד. האנשה      
 

  היא: 5בשורה  מבשרים משמעות המילה .8

  מכריזים  .א

  פותחים  .ב

 רומזים  .ג

 אף תשובה אינה נכונה  .ד
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  ?כינס". מהי משמעות המילה "באחד הימים כינסכתוב:  16בשורה  .9

  ריכז  .א

  אסף  .ב

 נכנס  .ג

 ב' נכונות-תשובות א' ו  .ד

  הוא:  49בשורה לפיכך תפקיד המילה  .10

  א. תיאור סיבה

  ב. תיאור תכלית

  ג. תיאור תוצאה

 ודד. תיאור ניג

 כיצד לדעתכם התייחסו חבריו של יאיר למבצע? ..11

 ____________________________________________________  

____________________________________________________

____________________________________________________ 

איר? הסבירו בחירתכם איזו תכונה מהתכונות הבאות מתאימה ביותר לי .12

  והשתמשו בדוגמות מהסיפור.

 . ביישן6. צנוע   5. אוהב תורה  4. אוהב חסד  3. מתמיד  2. עניו  1

 ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  שתי מילים מהשורש ב.ש.ר. מצאו אותן ומלאו את הטבלה. –בטקסט  .13

 גוף זמן המילה שורה

    5שורה 

    46שורה 
 

.    ספרו על מקרה דומה לזה שקראתם עליו בסיפור, בנושא הצלת אדם 14

ייחודית. הקפידו על המבנה הסיפורי. (כתבו  ממצוקה בזכות פעולה

  במחברת.)
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  תפקידי המירכאות

  

ציטוט, אמירה,  שיח-דו

 מחשבה

 מטפורה היפוך כינוי, מושג, שם

רפי: "מדוע לא באת 

אליי אתמול? חיכיתי 

  לך".

ברוך: "אני מצטער, 

רפי, באמת שכחתי 

להודיע לך שאני לא 

 יכול להגיע. סליחה!"

  "יש) הרופא אמר לי: 1

  להצטייד בכובע,    

  בקרם הגנה ובמים     

  כדי שלא לקבל מכת    

  שמש".    

  ) חשבתי לעצמי: 2

  מדוע יונתן לא'    

  הגיע למסיבה? אולי    

  הוא חולה? אלך    

  .'לבקר אותו    

לך אל הנמלה עצל ) "3

ראה דרכיה 

 !"וחכם

  ) אנו לומדים בספר 1

  "לומדים להצליח"".    

  או לו) כולם קר2

  "הגאון"    

)  ה"באבא סאלי" 3

הוא כינויו של 

רבי ישראל 

  אבוחצירא זיע"א

) אגודת "חסדי שרה" 4

פועלת לרווחת 

 תושבי השכונה.

) הם פוגעים בבעלי 1

  החיים, ממש 

  "חובבי טבע".    

  ) הוא הסביר לו2

  "בעדינות" כיצד    

  יגיב אם לא יקיים    

  את דרישותיו.    

  רה") הדמות ה"זעי3

 התקרבה לעברנו.    

  ) לרגע נדמה היה 1

  שכל בעלי החיים    

  "בוכים" למראה     

  הפיל השרוע על    

  הרצפה.    

  ) "נחש פתלתל" של2

  מכוניות השתרך    

 במעלה ההר.     
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  זהו את תפקיד המירכאות בקטעים שלפניכם.

  , "שם" בכחול, "ציטוט" בכתום, שיח" בצהוב- "דוהדגישו 

  "מטפורה" באדום. פוך" בירוק"הי

  

  קטע א'

שרי ורחלי מנקות את המטבח לקראת חג הפסח. כולם יודעים שרחלי היא "חולת 

ניקיון". היא לא מניחה מידיה דבר עד שהיא לא מנקה אותו כמה פעמים מכל 

צדדיו. "רחלי, צריכים לסיים כבר את ניקיון המטבח", אמרה שרי לאחותה.  

תי עדיין!" "עוד מעט יגיעו דודי ויוסי מהתלמוד תורה וירצו "מדוע, שרי? לא סיימ

לאכול, בואי ננוח מעט ונקרא את עיתון "חברים". אמא תמיד אומרת: 'כדי 

  ".  'להצליח במשימה צריך לנוח ולצבור כוחות

  

  קטע ב'

כינויו של יונתן בכיתה הוא "הצדיק". לכינוי זה זכה יונתן בשל מעשיו הטובים 

רבה לזולת. אתמול הגיע יעקב ללא אוכל, יונתן הוציא את הכריך ובשל דאגתו ה

שאמו נתנה לו, חצה אותו לשניים ונתן ליעקב חלק אחד: "יעקב, אולי אתה רוצה 

לאכול כריך טעים, אני כבר לא רעב". ענה לו יעקב בשמחה: "תודה, יונתן. בטני 

  פסת" בחצר.  ממש "מקרקרת" מרוב רעב". אכלו שניהם לשובע ויצאו לשחק "תו

  

  (...)תפקידי הסוגריים 
  

תוספת 

 מידע

הסבר, 

ביאור, 

 פירוש

הערת אגב 

 של הכותב

ציון מראה 

 מקום

תרגום  פירוט

 מילולי

החלב עשיר 

בסידן (חומר 

החשוב 

לבניית 

 העצם).

השנה היא 

שנה מעוברת 

(הוספת 

אדר  –חודש 

 ב').

הפרס 

הראשון 

(שתלמיד 

מכתה ד' זכה 

בו) הוא סט 

 משניות.

(בראשית א 

 ד) 

למפגש הגיעו 

כל מצטייני 

הכתה (יוסי 

כהן, דני לוי 

 ויעקב גולן).

 בוסתן (גן)

קראו את הטקסט שלפניכם, הדגישו בו את המשפטים שיש בהם סוגריים, 

  וכתבו מעל כל משפט את תפקידם של הסוגריים.
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  תמיד בשמחה

  

הליך הנשימה) השמחה היא תכונה החיונית לאדם כמו חמצן (חומר החיוני לת

לגוף. יש החושבים שֵהָעֵדר (חוסר) שמחת חיים גורם לחיים שאינם בריאים. אדם 

שמח יכול להצחיק אנשים ולגרום להם הנאה (ואין אדם שאינו זקוק לכך). 

הצחוק עוזר לאדם להתגבר על צרות ועל קשיים. כאשר אדם נמצא במצב דחק 

ו להפחית את המתח ולשחרר (מתח ועצבות), מחשבות טובות יכולות לעזור ל

אותו מן המחשבות המציקות לו (שימו לב, אותיות בשמחה = מחשבה). בחג 

הסוכות, כאשר בני ישראל מצווים לצאת מהבית המרווח והנוח על מנת לחיות 

בסוכה ארעית, הם מצווים לשמוח: "ושמחת בחגך" (דברים טז יד), "והיית אך 

מהביטויים שבהם מדגישה התורה את  שמח" (דברים טז טו). אלה הם רק חלק

מרכזיותה של השמחה בחג הסוכות יותר מבכל חג אחר, ואכן, נוסף על שמות 

  החג "חג הסוכות" ו"חג האסיף", הוסיפו חז"ל לחג זה שם נוסף "זמן שמחתנו".  

לעתים, כאשר אינכם שמחים, נסו להיזכר ברגעים מאושרים שהיו לכם (בילוי 

טוב, זכייה בפרס). נסו להיזכר במקרים מצחיקים שקרו לכם  משפחתי, טיול, ציון

  בבית הספר ובאירועים שונים.

אדם שמח יגלה שאנשים רוצים בקרבתו, וחייו קלים ונעימים הרבה יותר. כדאי 

  לזכור: "מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד".
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  הפועל

  

לפועל יש גוף פועל הוא מילה המציינת עשיית מעשה או הימצאות במצב מסוים. 

ובגופים  –וזמן. אפשר להטות את הפועל בשלושה זמנים:עבר, הווה ועתיד 

  שונים.

 רבים יחיד 

 מדברים –אנחנו  מדבר –אני  גוף ראשון

  נוֵכחַ  –אתה  גוף שני

 נוכחת –את 

  נוְכִחים –אתם 

 נוְכחות –אתן 

  נסתר –הוא  גוף שלישי

 נסתרת –היא 

  נסתרים –הם 

 נסתרות –הן 

  

  

  הטיות הפועל

  

  

  

  

  תחיליות                   סיומות            

  אני  א            אני ִּתי            

  את  ת  אתה  ת        את  ְּת     אתה   ּתָ 

      היא ת  הוא    י      ִהיא ָ◌ה  הוא    אין סיומת

  אנחנו   נ            אנחנו  נּו                  

  אתן  ת  אתם  ת      ןאתן  ֶּת     אתם  ֶּתם  

  הן     ת  הם     י        הן     ּו    הם     ּו

  

  

  שימו 

  אל"ף תחילית. –בעתיד בגוף ראשון (אני) תמיד א' 

 בעתיד בעבר
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  היא מן השורש ש.מ.ח שמחת חייםבצרוף  שמחההמילה  .1

  השלימו את המשפטים הבאים במילים מתאימות מהשורש ש.מ.ח.:    

 ון, עתיד) לקבל אופניים   אמא יודעת כי ___________(גוף ראש    .א

 חדשים לכבוד יום הולדתי.        

כאשר אמא מחלקת מתנות לכל האחים כל אחד     .ב

 __________(נוכח,הווה) בחלקו.

התלמידים ____________(גוף שלישי, רבים, עבר) לשמוע את   .ג

 הבשורה הטובה.

רבקה ___________( גוף שלישי, יחידה, עבר) מאוד לקבל שמלה   .ד

 כבוד החג.חדשה ל
 

  פי הדוגמה הראשונה.-השלימו את המשפטים הבאים בפעלים על .2

  (ב.נ.ה, עבר) בניין חדש ומפואר בשכונה. בנו  הפועלים  .1

  אליעזר  ___________ (ל.מ.ד,  הווה) למבחן בעברית שיתקיים מחר. .2

 יוכבד ________(צ.ב.ע,  עבר) את הציור בדף העבודה. .3

מכתב לחבר שעבר לגור בעיר  ), עברכ.ת.בהתלמידים _________ ( .4

 .רחוקה

 אמא אמרה ליוסף: " __________(נ.ס.ע ציווי) בזהירות!" .5
 

 .70לפניכם פעלים הלקוחים מהסיפור "מפעל החסד של יאיר" בעמוד  .3

  השלימו את הטבלה. הוסיפו עוד שלושה פעלים מהסיפור:

 גוף זמן שורש הפועל

    ָאַמְרנּו

    זֹוִכים

    ָאַסף

    ַפְלאּוִּתְּת 

    ַהְלכּו
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  חזרה –רצף אירועים 
  

  :קראו את הקטע שלפניכם

באחד מביקוריי בבית דודתי בירושלים צדה את עיניי דמות ילדה שנראתה לי 

מוכרת. פתאום נזכרתי שפגשתי אותה במסיבת יום ההולדת של בת דודתי. כבר 

שניגשתי אליה ושאלתי אותה היכן אז היא משכה את תשומת לבי. אני זוכרת 

היא לומדת, והתפתחה בינינו שיחה מעניינת. 'האם היא תזכור אותי?' חשבתי 

לעצמי. 'מה יכול להיות? אגש ואומר שלום. איש לא כועס כשמברכים אותו 

  לשלום'. ניגשתי אליה ואמרתי לה שלום.

  

  פי סדר האירועים שבקטע: - מספרו את המשפטים שלפניכם על

  לא הייתי בטוחה שהיא תזכור אותי. ___ 

  ___ שוחחנו שיחה מעניינת. 

  ___ החלטתי לגשת ולומר שלום. 

  ___ פגשתי אותה במסיבת יום ההולדת של בת דודתי. 

  ___ צדה את עיניי דמות ילדה שנראתה לי מוכרת. 

  

הוראות ההכנה לחביתה טעימה התבלבלו לרות. עזרו לה לסדר את 

  .9-1 המתאים: מספרו את ההוראות מ פי הרצף- ההוראות על

  ___  צקו מעט שמן למחבת

  ___  הוציאו בזהירות שתי ביצים מהמקרר

  ___ חממו את המחבת עד לטמפרטורה חמה

  ___ ערבבו את שתי הביצים בכוס 

  ___ המתינו מעט עד שהשמן יתחמם
  הוסיפו מעט מלח לבלילה של הביצים ___

  לחת. בתאבון___ הוציאו בזהירות את החביתה לצ

  ___שפכו את תערובת הביצים למחבת המחוממת

  ___לאחר כמה דקות הפכו בזהירות את החביתה
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  שם עצם
  

  שם עצם הוא מילה המציינת שם של גוף (חי, צומח או דומם) או של מושג.

  

  שם של גוף.    מכתב, שולחן, ידיים  דוגמות:

  ל מושג.שם ש                מהירות, התנהגות, ספרות     

  

  ?כיצד נזהה את שמות העצם

  לשם עצם אפשר להוסיף את ה' הידיעה.  . 1

  אושר.ה שולחן,הראש, הכיסא, המחברת, המחשב, ה  

  שם עצם יכול להיות בצורת יחיד או בצורת רבים, בצורת זכר או בצורת נקבה.   .2

  נקבה, יחידה        –זכר, יחיד        ַּתְלִמיָדה  –ַּתְלִמיד   

  נקבה, רבות. –זכר, רבים   ַּתְלִמידֹות  –ַּתְלִמיִדים      

  

  אפשר לחלק את שמות העצם לשלושה סוגים עיקריים.

  

  

  

      

  

  

  

  

  תל אביב               אהבה              מתוק    

  רועש                                  שנאה                             יוסי            

  ישראל             ________            ________  

  כלנית             ________            ________  

________                    ________                         ________  

  . הוסיפו מילים משלכם

שם עצם 

 מוחשי

שם עצם 

 ופשטמ

שם עצם 

 פרטי

שם הנתפס באחד 
מחמשת החושים 

(מישוש, טעם, ריח, 
 שמיעה, ראייה)

  

שם הנתפס 
במחשבה או 
 קשור ברגשות

  
  

שמות של 
 מקומות,

של אנשים 
  וכדומה
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  בתמונה שלפניכם נראים פרטים רבים.

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .מות עצםמצאו בתמונה לפחות עשרה ש  . 1

  _________     _________        _________      _________    

  _________     _________        _________      _________    

  _________     _________        _________      _________    

  

  :שבצו את שמות העצם בטבלה, והוסיפו לכל טור עוד שני שמות משלכם  .2

 שם עצם פרטי ם עצם מופשטש שם עצם מוחשי

     ____________  

      ____________  

      ____________  

      ____________  

      ____________  

      ____________  

      ____________ 

      ____________  

      ____________  

      ____________  

      ____________  

      ____________  

      ____________  

      ____________ 

      ____________  

      ____________  

      ____________  

      ____________  

      ____________  

      ____________  

      ____________  
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  .מלאו את הטבלה שלפניכם בשמות העצם שמצאתם  .3

    

 , רבותנקבה נקבה, יחידה זכר, רבים זכר, יחיד

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  שימו     לא את כל השמות אפשר להטות בצורת זכר או בצורת נקבה.

  יש מילים שהן רק בצורת זכר, ויש מילים שהן רק בצורת נקבה.       

  

  דוגמות:

  מילים שהן בצורת זכר בלבד. הוסיפו מילים משלכם:

  

  ______  ______     ֹון ִויל    ְנָיר    ַּכְפּתֹור       

  ______  _  _____    ַחּלֹון    ֻׁשְלָחן    ָעִציץ      

      ______  ______  ______  ______  ______  

  

  מילים שהן בצורת נקבה בלבד. הוסיפו מלים משלכם:

  ______  ______    ִּכָּתה    ַצַּלַחת  ַמְחֶּבֶרת      

______  ______  ______    ֶרֶגל    ַּכף        

    ______  ______  ______  ______  ______  
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  שם תואר
שם התואר הוא מילה הבאה אחרי שם העצם כדי לציין את ַמהּותו, את ֵאיכותו 

  .או את המרֶאה שלו

  חייבת להיות התאמה בין שם התואר ובין שם העצם במין ובמספר.

לעתים קרובות ניעזר בשם תואר כדי להחליט אם שם העצם הוא בצורת נקבה או 

  בצורת זכר. 

, ונגלה ששם העצם הוא עגולאת שם התואר  שולחןנצמיד למילה   לחן    שו

  שולחנות. הבצורת זכר. לכן נצמיד לו שמות מספר בזכר: שלוש

  

  עבודה בזוגות

  לפניכם תמונות של ילדים שונים. . 1

  

  

  

  

  

  

  

  בחרו ילד אחד, ותארו אותו לחבריכם.  א.

  ______________________________________________  

  ______________________________________________  

  ______________________________________________  

  ______________________________________________  

  

  __________ האם חבריכם הצליחו לזהות את הילד שבחרתם?  ב.

  ______________________________________________  

  

  _________________ ילו מילים עזרו לחבריכם לזהות אותו?א  ג.

  ______________________________________________  
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  לפניכם תיאור של בית  .2

הבית מוקף גדר אבנים מרובעות וגדולות. דרך השער הרחב רואים שביל   

שיחים נמוכים בעלי פרחים  –מרוצף באריחי קרמיקה חומים, ומצדיו 

שתי קומות. בקומה הראשונה יש דלת כניסה מעץ בצבע  –לבית אדומים. 

ארבעה חלונות עם  –חום ומצדי הדלת שני חלונות זכוכית. בקומה השניה 

  גג רעפים אדום וארובה היוצאת מהגג.   –אדניות צבעוניות פורחות. לבית 

  ציירו את הבית המתואר:  א.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כן / לא רים דומים?השוו בין הציורים שלכם. האם יש דב  .ב

  במה הציורים שלכם דומים? במה הם שונים?  

  _______________________________________________  

  _______________________________________________  

  _______________________________________________  

   .לפניכם קטע קצר. השלימו אותו בשמות תואר  .3

היער עמד עץ________ בעל ענפים ___________. ציפורים בקצה   

_________צייצו בקול__________, פרפרים _________ עפו מסביב 

לעץ ובקרבתו צמחו פרחים___________. מזג האוויר היה ________, 

השמש שלחה קרניים__________ ורוח _____________נשבה בין ענפי 

  העץ. 
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  ?כיצד משתמשים במילון
  א. כיצד תופיע המילה במילון? 

  . נסתרבגוף  העברבמילון מופיעים הפעלים בצורת  – פועל

  .ָהַלבצורת העבר בגוף שלישי  נלךנחפש את המילה  –למופע  נלךלדוגמה: מחר 

השמות במילון מופיעים בצורת המקור (יחיד או יחידה). יש למחוק את ה'  – שם

  השייכות. הידיעה, את ו' החיבור ואת כינויי

  .עגומותדוגמה: תוצאות המשחק שלהם היו 

  עגום.בצורת המקור שלה ביחיד:  עגומותנחפש את המילה 

  לפניכם מילים אחדות. רשמו כיצד הן יופיעו במילון:

  ____________     ֵקְרבּו       ____________     ִנְרְּתעּו 

  ִּבְׁשִליָלה ____________      ____________     ְלגֹוֵנן 

  ְלַׁשְחֵרר   ____________      ְתַיְּדדּו ____________ִה 

  ַמְׁשִּגיִחים ____________      ְּתכּופֹות   ____________

  

  ב. כיצד נבחר פירוש מתאים? 

לעתים קרובות למילה אחת יש כמה פירושים. כאשר אנו מחפשים פירוש של 

רושים הוא מילה (ערך) במילון, עלינו לחזור לטקסט ולבדוק איזה מבין הפי

  פי ההקשר.- המתאים ביותר על

  .על בננה החלקהלחדר המיון הובל פצוע עקב דוגמה: לפניכם משפט: 

  המצולם מתוך מילון "רב מילים": החלקהִהֵּנה הערך 

  

  

  

  

  

  

: "מעידה, נפילה בגלל דריכה על 2במשפט זה מתאים פירוש מס' החלקה לערך 

  דבר חלק".
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פי - על החלקהו את הפירוש המתאים לערך לפניכם שלושה משפטים. מצא

  .ההקשר בכל משפט, וציינו את הפירוש מעל המלה

  של השטח ההררי. החלקהבסלילת כביש שש השתמשו בדחפורים כדי לבצע   . 1

  גדול. החלקהביום שירד שלג בירושלים יצרו הילדים משטח   .2

  .החלקהיש להיזהר בנסיעה על כביש רטֹוב כדי להימנע מ  .3

  .שניים מתוך הפירושים של הערך החלקה, וחברו להם משפטים מתאימים בחרו

1 .  ____________________________________________________  

2.  ____________________________________________________  

  
  פי המילון למילה הודאה מספר פירושים:-על

, הכרה בצדקת הזולת, הבעת תודה, (נ') התוודות, וידוי, הסכמה לזולת - הודאה
  דברי שבח. ברכת "מודים" בתפילת שמונה עשרה, ברכת "נודה" בברכת המזון.

   
   

  קראו את הקטע שלפניכם.

  .ברכת הודאה הנאמרת על צרה שאדם ניצל ממנה –ברכת הגומל 

ומי שהיה חולה  הולכי מדברות יורדי הים, :להודות אמר רב ארבעה צריכים

 יודוך סלה.  חייםה וכל  :והסימן .חבוש בבית האסורים שהיהומי  ונתרפא
   דבר, ודווקא אם היה בחזקת סכנה.מ ם,י סורין,יי בוש,ח ראשי תבות

  (ברכות נד ב)                                                                                                            

  ה הודאה בקטע?_________ר למילרושים הוא המתאים ביותאיזה מהפי       א.
  

 ? לברכת הגומלהודאה מה הקשר בין פירוש הערך   ב.

   ___________________________________________________  

    ____________________________________________________  

  :הודאהרך קראו את הקטע הבא וסמנו מילים ממשפחת המילים של הע

  

  לאחר מחלה קשה ערכה משפחתו של ר' ישראל סעודת הודיה, ובה הודו לבורא   
  הצילו. ר' ישראל, שנשא דברי תורה והודאההעולם על החסד שעשה עם החולה ו  

לבורא העולם אמר: "בכל בוקר כשאני אומר 'מודה אני', יש בי תחושה עצומה 
מי חוליי עברו עליי רגעים קשים של קבלת חיי במתנה. אודה ואתוודה כי בי

כשחשבתי על כל הצער והייסורים שאני ובני משפחתי עוברים, אך ברוך הוא 
וברוך שמו שהביאני אל היום הזה שבו אני מלא תודה לה' על החסדים שעשה 

"מי שגמלך כל  עמי". בתום דבריו בירך ר' ישראל את ברכת הגומל והקהל ענה:
  ."טוב, הוא יגמלך כל טוב סלה

 


