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 המשלב הספרותי
  סיפורים ששזורים בהם מילים וביטויים מהמשלב הספרותי

  

לפניכם שני סיפורים: "יואב התעלולן" ו"זלמן השובב". בסיפורים אלה שזורים 

מילים וביטויים שייתכן שלא תכירו אותם. לפיכך "נתיידד" תחילה עם המילים, 

פורים במשלב ספרותי נהפוך אותן למוכרות, וכך נוכל ליהנות מקריאת הסי

  שנקרא לה "שפת סופרים".

עם הזמן תיהנו מכך שמילים וביטויים במשלב הספרותי אינם זרים לכם. כך 

תעשירו את שפתכם ואת אוצר המילים שלכם. אין ספק שידע זה ישמש אתכם 

  רבות בעתיד.

  

  פי ֶהקשר- הבנה על
  

  אינכם ַמכירים.התעלולן", וסמנו בקו מילים ש דוידיא. קראו את הסיפור "

  פי הֶהקשר.- ב. נסו לפרש את המילים הללו על

  

  התעלולן דן

שובב גדול. בכל פעם שהיינו צריכים לצאת לטיול, הוא היה  דןמגיל קטן היה 

נעלם. כשביררנו היכן הוא, התברר שהלך לבצע תעלול קטן, ומיד לאחר מכן 

  הצטרף אלינו לטיול כאילו דבר לא קרה. 

שלו לא יבש מעולם. בכל פעם המציא תעלול חדש. באחת מעיין התעלולים 

השנים, בליל הסדר, הגדיש את הסאה. הדבר קרה מיד לאחר שאביו החביא את 

האפיקומן. אמו חשבה שהלך לישון בחדרו, אולם כשהגיע הזמן לאכול את 

האפיקומן כדי להמשיך בקריאת ההגדה, חיפשו את האפיקומן ולא מצאוהו. 

. חלק מן האורחים דןברור לכולם שזה עוד אחד מתעלוליו של  החלה מהומה. היה

נעלם עם האפיקומן; הקבוצה  דןוטענו שלא ייתכן ש דןשהסבו לשולחן ִסנגרו על 

, ובגללו נעלם דןהאחרת קטרגה והייתה משוכנעת שזה עוד אחד מהתעלולים של 

  האפיקומן.
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והחלו לחפש אותו טרם שב, נעשו הוריו מודאגים  דןלאחר שהסתיימה הארוחה ו

בכל רחבי המושב. לבסוף מצאו אותו ישן באסם, כשהאפיקומן בידו. הוא ִהביע 

  חרטה כתמיד, אבל נענש.

למחרת בבוקר, כשקם, שאל את אביו: "איזו מתנה תקנה לי על שמצאתי את 

הבין דן כי הפעם עשה  האפיקומן?" אביו ִהביט בו במבט זועף אך לא השיב דבר.

  יקש סליחה מאביו.תעלול מיותר וב

  

  קראו את המשפטים, ונסו להבין את הפירושים של המילים או הביטויים.. ג

ילדים שעושים תעלולים לא מבינים שלא תמיד התוצאה מצחיקה,  – ַּתֲעלּול  . 1

  ולפעמים הדבר יכול להיגמר באסון. 

  

הגדיש  דן ואיתמר רבים כל הזמן, אבל הפעם איתמר –ִהְגִּדיׁש ֶאת ַהְּסָאה   .2

  את הסאה בהתנהגותו כלפי דן. 

  

  קפצתי לשלולית, והמים ניתזו לכל עבר.  – ִנַּתז  .3

  

דבורה נכנסה לכיתה דרך החלון, ומיד קמה מהומה. כל הבנות  –ְמהּוָמה   .4

  צרחו והשתוללו.

 

אף שדינה מרבה לעזור ליעל, הרי שזו תמיד מקטרגת עליה וַמציגה  – ָקֵטגֹור  .5

  לי. אותה באור שלי

  

יש אנשים שאף אם יתנהגו בצורה שלילית, תמיד יהיו להם  – ָסֵנגֹור  .6

  סנגורים.  

  

זיק של תקווה נראה בעיניו הכבויות של החולה, לאחר  – ִזיק ֶׁשל ִּתְקָוה  .7

  ששמע את דברי העידוד מפי חברו.

  מדוע אתה הולך חפוי ראש? האם קרה אסון? –ֲחפּוי רֹאׁש   .8

  

דן מלא חרטה על התנהגותו כלפי אבי, אבל אבי לא מוכן  – ָטהְמֵלא ֲחָר   .9

  לסלוח לו. 
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אני לא רוצה להיות חבר שלך כי הפרת את האמון שנתתי בך,  – ֵהֵפר  .10

  וסיפרָת את סודי לאליהו.

  

סבא של נטע הוא חולה חשוך מרפא, ולמרות זאת מחייך  – ֲחׂשּו ַמְרֵּפא  .11

  די יום. תמיד, ונכדיו מבקרים אותו מ

  

  . מתחו קו מכל מילה בטור ימני להסבר שלה בטור השמאלי .ד

  מאשים  -          –. הפר 1

  ניצוץ של סיכוי -        –. מלא חרטה 2

  חש ייסורי מצפון עזים -          –. תעלול 3

  מצדיק -         –. חפוי ראש 4

  תנועה שיש בה רעש, פניקה, בהלה      -      –. הגדיש את הסאה 5

  נכלם, נבוך, פגוע -                           –וה . זיק של תקו6

  מעשה שובבות -          –. ניתז 7

  לא ִקיים -          –. סנגור 8

  הגזים -          –. קטגור 9

  עף לכיוונים שונים -        –. מהומה 10

  

. "מעיין התעלולים שלו לא יבש מעולם"התעלולן" מופיע הביטוי  דןבסיפור " .ה

תיאור דמות שעושה מעשי התחכמות כל הזמן בלא הביטוי הזה הוא מטפורה ל

  הפסקה, כמו מעיין שאיננו מתייבש.

  בדקו אם פירשתם נכון את הביטוי.   

  

אתם מוכנים לקרוא סיפור הָרוּוי במילים מהמשלב הספרותי, ללא שום  עכשיו

  קושי.

   

  

קראו את הספור "זלמן השובב", סמנו בו מילים שאינכם ַמכירים ונסו 
  כך ענו על השאלות שבדף המשימות. - פי ההקשר. אחר-ותן עללהבין א

  

 הפכתם עשירים לא בממון, אלא במילים!
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  י' ויסמן /זלמן השובב 

הכיתות של פעם היו שונות מעט מהכיתות של היום: ישבנו בטורים על ספסלים 

 –ליד שולחנות, על כל שולחן הייתה קסת דיו (קסת היא כלי מיוחד המלא בדיו 

ה היה צריך לקום ממקומו. גם הנוזל אשר שימש לכתיבה), ומי שהיה עונה למור

  אז בכל כיתה היו ילדים שובבים מאוד.

הילד השובב ביותר, המרגיז ביותר אך גם הנחמד ביותר בכיתה שלנו, היה זלמן. 

  תמיד היה ממציא תעלול חדש ומעיין התעלולים שלו לא יבש מעולם.

קצרצר זלמן נהג להציק ולהפריע לתלמידים הסובבים אותו. באחד הימים, זמן 

לפני שהתיישבו התלמידים על כיסאותיהם, שפך דבק על כיסאו של יוסף. במקרה 

אחר הכניס נמלים לילקוטו של אליהו, וכך נוספו לרשימת מעשי הקונדס של זלמן 

  אט למדו התלמידים להיזהר מתעלוליו של זלמן.-מעשיות רבות. אט

  באחת הפעמים הגדיש את הסָאה...

ימים קשר זלמן את ציציותיו של שלומי שישב לפניו וכך היה המעשה: באחד ה

למשענת הכיסא. כשקם שלומי ממקומו לענות לרב, נמשך הכיסא אחריו, וֶקֶסת 

הדיו קפצה גם היא ממקומה. הדיו ניתז על השולחן, על הספרים ועל הילדים 

  שישבו בסביבה הקרובה.

  ציציות מהכסא.התוָרן מיהר אל שלומי שהיה נבוך ומבוהל, והתיר את קשרי ה

בכיתה קמה מהומה. הרב החליט להטיל על תלמידי הכיתה את ההחלטה לגבי 

העונש. תלמידי הכיתה ניהלו את המשפט. הם מינו קטגור וסנגור מבין חברי 

הכיתה. הָקטגור דרש עונש חמור, והָסֵנגור ביקש להקל. כאשר לא הגיעו להסכמה 

  לגבי העונש החליטו לפנות לשלומי.

ו של זלמן, הנאשם, הופיע זיק של תקווה כֶששמע את ההצעה. שלומי היה על פני

  ילד טוב וסלחן, זלמן הביט עליו חפוי ראש ומלא חרטה. מבטיהם נפגשו. 

  מה פסק שלומי?

יכינו רשימת דרישות של התנהגות טובה וימסרו  שלומי הציע שילדי הכיתה 

הוא יקפיד על דרישות אותה לזלמן. אם הוא יחתום שעד סוף שנת הלימודים 

אלה, הוא מוכן לוותר על העונש. אך אם ָיֵפר אפילו סעיף אחד מהרשימה, יהיה 

  צפוי לעונש כבד. זלמן הסכים בהתלהבות להצעה.

  כדי לוודא שהוא אמנם מקיים את הבטחתו, הושיב אותו הרב ליד שלומי.
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  דף משימות – "זלמן השובב"
  )1". (שורה הכיתות של היוםהכיתות של פעם היו שונות מעט מ"  .1

  ציינו שלושה הבדלים בין הכיתות של פעם ובין הכיתות של היום:  

  א) ___________________________________________________  

  ב) ___________________________________________________  

  ג) ___________________________________________________  

  

לפניכם שלושה ביטויים המשובצים במשפטים. קראו כל משפט, והסבירו   .2

  בעזרתו את הביטוי:

  הגדיש את הסאהא.   

הגדיש הזהרתי אותו כמה פעמים שישנה את התנהגותו, אולם הפעם הוא   

  , ולכן הוא יקבל עונש משמעותי. את הסאה

הפירוש:   

_____________________________________________________  

  זיק של תקווהב.   

  שהוא יחלים.  זיק של תקווהלמרות מצבו הגופני הירוד היה בלבו   

הפירוש:   

_____________________________________________________  

  חפוי ראשג.   

  הוא עמד שם מבויש וחפוי ראש, ומלמל סליחה.   

הפירוש:   

_____________________________________________________  

  

  ציינו שלושה מאפיינים מהטקסט, המתייחסים לזלמן:  .3

  _____________________________________________________  

  מה תפקיד הסנגור?  .4

  להגן על הנאשם  א.

  לדאוג שהנאשם יקבל עונש קל  ב.

  להקשות על הנאשם  ג.

  ב' נכונות-תשובות א' ו  ד.
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  מי ניהל את המשפט?  .5

  הסנגורהקטגור ו  א.

  תלמידי הכיתה  ב.

  הרב והתלמידים  ג.

  חבריו של זלמן  ד.

  

  ?16בשורה התיר מה פירוש המילה   .6

  קשר  א.

  קלע  ב.

  פרם  ג.

  משך  ד.

  

  לפני מי?לפניו. מופיעה המילה  12בשורה   .7

  לפני הרב  א.

  לפני שלומי  ב.

  לפני השיעור  ג.

  לפני זלמן  ד.

  

ה יכינו רשימת דרישות של כתוב: "שלומי הציע שילדי הכית 24בשורה   .8

  ?אותהלזלמן". למה הכוונה במילה  אותההתנהגות טובה וימסרו 

  לשלומי  א.

  לרשימה  ב.

  לרב  ג.

  להתנהגות  ד.

  

  ?26בשורה  אךאיזו מילה יכולה להחליף את מילת הקישור   .9

  אבל  א.

  בגלל  ב.

  אולם  ג.

  ג' נכונות-תשובות א' ו  ד.
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  ?2בשורה הסוגריים מה תפקיד   .10

  להדגים  .א

  לפרט  ב.

  להסביר  ג.

  כל התשובות נכונות  ד.

  

  ?1בשורה הנקוָדתיים מה תפקיד   .11

  פירוט  א.

  דיבור ישיר  ב.

  ציטוט  ג.

  כל התשובות נכונות  ד.

  

  ?18בשורה  "סנגור"ו"קטגור" מאיזה תחום שאולות (לקוחות) המילים   .12

  מעולם החי  א.

  מעולם המדע  ב.

  מעולם הצומח  ג.

  טמעולם המשפ  ד.

  

  "?קטגור" ובין "סנגורמה הקשר בין "  .13

  מילים מנוגדות  א.

  מילים נרדפות  ב.

  מילים הפוכות  ג.

  ג' נכונות-תשובות א' ו  ד.

  

  . למה הכוונה?"מעיין התעלולים שלו לא יבש מעולם"כתוב:  6בשורה   .14

  זלמן נהג להשתובב ליד המעיינות  א.

  זלמן היה ידוע בשובבותו הרבה  ב.

  ג להמציא תעלולים פעם אחר פעםזלמן נה  ג.

  זלמן נהג להשתמש במים בכל תעלוליו  ד.
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  הוכיחו מן הכתוב שזלמן התחרט על מעשיו.  .15

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  . מדוע?זיק של תקווהפיע כתוב שעל פניו של זלמן הו 21בשורה   .16

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  שלומי לימד את זלמן לקח חשוב. מהו הלקח?  .17

  בלים עונשכדאי להציק, כי לא מק  א.

  ידי שלומי- כדאי להיענש על  ב.

  מטרת העונש היא לחנך וללמד  ג.

  על כל מעשה מקבלים עונש  ד.

  

א. לּו שימשתם כסנגור בכיתה של זלמן, אילו שני טיעונים הייתם מעלים   .18

  לזכותו של זלמן?

  1___________________________________________________ (  

  2_________________ (__________________________________  

  ב. לו שימשתם כקטגור, אילו שני טיעונים הייתם מעלים לחובתו של זלמן?  

  1___________________________________________________ (  

  2___________________________________________________ (  

  

  תשובתכם.מה דעתכם על הצעתו של שלומי? נמקו את   .19

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  הבעה בכתב

יש הטוענים כי עונשים עוזרים לשפר התנהגות של תלמידים. התייחסו   .20

  ו, והביעו דעתכם עליה.לטענה ז

  צד אחד.  רקזכרו! בכתיבת טענה אתם יכולים לבחור   
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קראו את הסיפור "דין תורה עם ה' יתברך". סמנו מילים וביטויים לא מוכרים, 
  פי ההקשר. -ונסו לפרש אותם על

  זכרו לערוך "דיאלוג עם הטקסט" לפני מתן התשובות לשאלות. 
  

  מעובד /דין תורה 

  ט"ואהל אלימלך ק
בימי רבי אלימלך מליז'נסק, גזר קיסר אוסטריה גזירה רעה: מי שיש לו בת 

חייב לתת קודם לאוצר המלך ארבע מאות  –ומגיעה לפרקה ורוצה להשיאה 

זהובים. בימים ההם נחשב סכום זה לסכום גדול מאוד, ולכן רק אנשים אמידים 

, מאחר שבנות רבות יכלו לעמוד בגזרה זו. הגזרה היכתה כרוח סערה את הקהילה

לא יכלו להינשא מחמת הסכום הרב שלא היה לאביהן וסופן היה להישאר 

  גלמודות. 

בכפר אחד סמוך לליז'נסק, היה דר איש הגון וירא אלוקים, שהיה עני ולו בת 

אחת בוגרת. מצא לה אביה שידוך טוב והגון, אולם לא היה בידו הסכום הנדרש 

דול ועגמת נפש רבה מילאו את לבו. הוא ידע כי להעביר לאוצר המלך. צער ג

בחלוף הזמן, לא ירצה שום אדם לשאת את בתו לאישה. באחד הימים ישב האיש 

במר נפשו וברוב אנחה ויגון והגה בלבו רעיון ללכת לרבי אלימלך. אך דרך על 

מפתן קודשו, אמר לרבי בזה הלשון: "רבי, יש לי דין תורה עם ה' יתברך". מיד 

שאמר דבריו אלה כיסתה כלימה את פניו. כיצד יכול אדם להגיד מילים לאחר 

אלה? הוא סבר שהרבי יגער בו על דבריו, סב על עקבותיו ופנה לצאת מחדרו של 

הרבי. אולם לפתע נשמע קולו של הרבי: "עמוד, בני, עמוד, אתה אמרת שרצונך 

ל:'אל תהי דן לדון בדין עם ה' יתברך, טוב הדבר. אולם ידוע מה שאמרו חז"

  יחידי'. לזאת לך אל שני הדיינים שלי, ואמור להם בשמי, שיבואו לדון עמי". 

בעל כורחו פנה האיש אל הדיינים ואמר להם בשם הרבי, שיבואו לשבת עמו בדין 

תורה. צייתו הדיינים והלכו תיכף עם האיש אל הרבי. בעמדם לפני רבי אלימלך 

האיש: "הנה, ה' יתברך נתן לנו תורה  אמר הרב לאיש שיגיד את טענתו. אמר

הקדושה, ובה יש תרי"ג מצוות אשר ציווה לנו לשמור ולקיים אותם. והנה 

המצווה הראשונה מהתרי"ג מצוות הוא שציווה לנו על מנת לקיים את העולם 

היא לשאת אישה ולהקים משפחה ועתה גזר הקיסר על מדינתנו, שלא להשיא 

רבע מאות דינרים לאוצר המלך, ומי יכול לתת סך איש את ביתו, עד אשר ייתן א

עצום כזה? יש לי בת בוגרת וכעת זימן ה' יתברך לפניי שידוך טוב והגון, וכיצד 

אוכל לבטל מצוות עשה שכתובה בתורה?" כאשר סיים האיש את דבריו, פתח 

הרבי את פיו הקדוש ואמר: "ידוע הדבר כי בעת דין, כאשר הדיינים נושאים 

בעל הדין אמור לצאת מבית הדין, אך ה' יתברך, מלוא כל הארץ כבודו, דבריהם, 

נמצא בכל מקום, ומאחר שאין אפשרות להגיד לבעל דין אחד לצאת והאחר 

5 
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יישאר במקום, גם אתה תישאר ותשמע את הדין". לאחר דברים אלה ישב רבי 

יו אלימלך על כסאו, עצם עיניו ושהה כך כמה דקות. כשפקח את עיניו נשא יד

לשמים ואמר: "לך לביתך לשלום, כי כבר ביטל הקיסר את הגזירה". עוד בדרכו 

לביתו, שמע קול ששון ושמחה מבני ביתו שהלכו לקראתו, מבשרים לו כי הגזרה 

  בוטלה והחתן מוכן. וכבר אמרו חז"ל: "צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים".  

  

  שימו  

  

שלב הספרותי. מצאו במילון את הטקסט משופע במילים ובביטויים מהמ

הפירוש, וכתבו משפט לכל מילה. היעזרו במשפטים שניתנו לצד כל מילה. 

  כתבו מעל המילה בסיפור את פירושה. 

התורם ידוע כאדם אמיד בעל נכסים רבים.  - אמיד  . 1

__________________________________________________  

יתומות גלמודות. לאחר מות אמן נותרו ה –גלמודות  .2

__________________________________________________  

אנחה יצאה מפינו כאשר שמענו את הבשורה הקשה.  – אנחה  .3

__________________________________________________  

  הדוור עמד על מפתן הדלת ומסר לנו את המכתב הרשום. – מפתן  .4

         __________________________________________________  

  הילדים צייתו לדברי המציל ויצאו מן הים. – צייתו  .5

         __________________________________________________  

  בחופשת "בין הזמנים" שהה הרב בעיר הקודש צפת. – שהה.      6

         ___________________________________________________  

  ביטול הטיול השנתי גרם עגמת נפש לתלמידים שציפו לו.–.      עגמת נפש 7

         ___________________________________________________  

  העד נדרש להעיד בעל כורחו נגד חברו. –.     בעל כורחו 8

        ____________________________________________________  

  רחל הגיעה לפרקה ונישאה במזל טוב לבן זוגה. –הגיעה לפרקה     .9

       ____________________________________________________  

  

  

30 
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  משימות –דין תורה

  
  מה גזר הקיסר וכיצד השפיעה גזרה זו על הקהילה?  .1

   _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  ?2בשורה  "מגיעה לפרקה"מה פירוש הביטוי   .2

  מגיעה לעיר ששמה פרקה  א.

  הגיעה זמנה להינשא  ב.

  מגיעה לחלק מסוים בעיר  ג.

  ד.      סיימה את עבודתה

  

  ?4בשורה  "היכתה כרוח סערה"למה הכוונה בביטוי   .3

  פגעה קשה כמו רוח סערה   א.

  רוחות עזות נשבו במקום  .ב

  גרמה לזעזוע רב  ג.

  ג' נכונות- ד.      תשובות א' ו

  

  ?9בשורה  "עגמת נפש"מה פירוש הביטוי   .4

  אכזבה, תסכול  א.

  כעס  ב.

  שמחה  ג.

  ד.      מחלת נפש

  

  ?18בשורה "בעל כורחו" מה פירוש הביטוי   .5

  בניגוד לרצונו  א.

  בלי לשאול אותו  ב.

  מעל לכוחותיו  ג.

  ב' נכונות-תשובות א' ו      ד.
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  ?9בשורה הוא למי הכוונה במילה   .6

  לאיש העני  א.

  לרבי אלימלך מליז'נסק  ב.

  לקדוש ברוך הוא  ג.

  לקיסר אוסטריהד.      

  

  ?28בשורה "מלוא כל הארץ כבודו" מה הכוונה בביטוי   .7

  הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום  א.

  הארץ מלאה בכבוד  ב.

  קום שבו הקדוש ברוך הוא אינו נמצאאין בעולם מ  ג.

  ג' נכונות - ד.      תשובות א' ו

  

  מדוע קרא רבי אלימלך מליז'נסק לשני דיינים נוספים?  .8

  ___________________________________________________  

  ___________________________________________________  

  ___________________________________________________  

  

  .      הוכיחו מהסיפור את ההערצה והיראה שרחשו האנשים לרבי אלימלך.9

  ___________________________________________________  

  ___________________________________________________  

  ___________________________________________________  

  

  רו את המשפט "צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים".הסבי  .10

___________________________________________________  

___________________________________________________  

 ___________________________________________________  
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ברוך הוא השופט היחיד המשנה מורה שהדיין לא ידון יחידי, כי רק הקדוש   .11

בעולם שאינו טועה, אך בשר ודם עלול לטעות, ולכן חשוב שעוד שניים 

הוכיחו מהסיפור כי רבי אלימלך נהג  יסייעו לו להוציא פסק דין צודק ונכון.

פי דברי המשנה.    -על

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________  

  אחת הדרכים לאפיון דמות בסיפור היא תיאור תכונותיה. ציינו שלוש  .   12

  מתכונותיו של היהודי. הוכיחו מהסיפור.        
         _____________________________________________________  
  _____________________________________________________  
  _____________________________________________________  
         _____________________________________________________  

אשר מובילים את האיש לביתו של רבי בסיפור מתוארים רגשות רבים   .13

אלימלך מליז'נסק על מנת לקיים דין תורה בינו ובין ה' יתברך. העתיקו 

  מהסיפור רגשות וביטויים שמתארים את צערו של האיש:

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  ". ממה חשש האיש?סב על עקבותיו ופנה לצאתכתוב: " 14בשורה   .14

  א. האיש חשש כי רבי אלימלך יגער בו על שנכנס בכעס לחדרו.          

  ב. האיש חשש כי רבי אלימלך יוכיח אותו על דבריו.          

  התבייש שאין לו מספיק כסף לחתן את בתו. ג.  האיש          

  ד. האיש התחרט שהפריע לרבי אלימלך בזמן הלימוד שלו.          

  ?לדבריו של היהודי מה הייתה תגובתו של רבי אלימלך מליז'נסק.    15

         _____________________________________________________  

         _____________________________________________________  
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  מצוות הכנסת כלה היא אחת המצוות החשובות שבין אדם לחברו: .    16

                             לו לעולם "אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת           

  "נסת כלה...הבא ואלו הן: כיבוד אב ואם וגמילות חסדים...והכ            

 שקראתם? כיצד באה מצווה זו לידי ביטוי בסיפור             
         _____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  אפשר לכתוב: 8בשורה  אולם.    במקום המילה 17

  א. נוסף על כך         

  ב.  אבל         

  ג.  כדי         

  .    העתיקו מהסיפור שלושה ביטויי זמן:18

         1  ______________ .2___________________.3______________.  

  בסיפור חמישה שמות עצם ואת שמות התואר שלהם. אם אין שמות    .   מצאו19

  תואר הוסיפו משלכם:         

         1______________________.  

         2______________________.  

         3______________________.  

         4______________________.  

         5______________________.  

  . השלימו את הטבלה:20

  

  

  

  

  

  

  

  

 גוף זמן שורש הפועל

    ָּגַזר

    ָיְכלּו

    ִּכְּסָתה

    ֱאֹמר
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  סיפורים שהרצף בהם יוצא דופן
  

יש סיפורים שסדר האירועים בהם אינו רציף. כלומר: בתחילת הסיפור עוסקים 

  לאט, כשהסיפור מתקדם, מבינים מה קרה בהתחלה.-באירוע הסופי ולאט

ור סיפורים אלה אולי מעניינים יותר, אולם הם קשים יותר להבנה. הקורא אמ

כך להתפנות ל"דיאלוג". בסוף הוא יכול לחשוב על -לסדר את הרצף ורק אחר

  המסר.

  

  אתם עומדים לקרוא את הסיפור "העלבון". במה לדעתכם יעסוק הסיפור? 

_________________________________________________________  

  היגיון).פי ה- קראו את הסיפור, וסדרו את רצף האירועים בסדר הנכון (על

). מצאו 10 – 1, אינו המשך ישיר לפתיח (שורות 11שימו   הקטע שמתחיל בשורה 

  את המשכו של הפתיח. 

  

  / ח' אהרונוף ָהֶעְלּבֹון

בכיתה רבה. איש לא הבחין בבועז שניגש  המולהכמו בכל הפסקה הייתה ה

כשבועז  היום אחר הצהריים, ונלמד ביחד לבחינה". אליי: "בוא ~לולראובן ואמר 

מתכוון לומר: "אני אסביר לך", כי בועז הוא הילד  הואאומר "נלמד ביחד", 

  המצטיין ביותר בכיתה.

המילים באוזניו של ראובן, מהדהדות  מהדהדות"נלמד ביחד לבחינה..." 

טובה תחת  לו גומלוצורבות. פניו מאדימות, והוא חש מחנק בגרונו. אכן, בועז 

. העזרה הזו, שַמציע לו נוטר לו טינהלו בועז היה רעה... מוטב היה לראובן אי

  , כה מכאיבה.מביכהבועז, כה 

, תמונת הטיול השנתי שבה ועולה לשוואראובן מנסה להשתחרר מהמחשבות, אך 

  לנגד עיניו:

הטיפוס למצדה... הוא, ראובן, בראש, מוביל, מארגן שירה, מזרז את החבר'ה. 

עז, מתנשף ומתנשם. מחנך הכיתה צמוד בסוף הטור המתפתל כנחש, מזדחל בו

  אליו, מנסה לעודדו: "עוד מאמץ קטן, בועז, אתה תצליח, אני בטוח בכך". 

  , אנוח מעט ואחזור".בשביליאך בועז בשלו: "זה לא 

  והכיתה כולה רואה בעלבונו של בועז.

5 
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~ 

  את הקצב", ַמציע משה, "כדי שהרווח בינינו ובין בועז יקטן". נאט"

  ותו להמשיך", אומר חנן.יעודד א זה"

  ?" ~"חבר'ה, מה קורה לכם?" שואל ראובן בלגלוג, " מה קורה? מדוע אתם זוחלים

ואז, בלי מחשבה נוספת, שם ראובן את כפות ידיו על פיו וקורא בקול לעבר בועז: 

!" עיני כל הילדים ננעצות אותנו! אתה מעכב ~תמשיך לצעוד"*קדימה, צב, 

  לראובן לא אכפת., אך מוכיחבראובן במבט 

  אמר משהו לא נכון? בועז באמת עיכב את המטיילים..." הוא"מה יש, 

  ראובן מתעורר מהרהוריו וחוזר להמולת הכיתה.

גם אחרת", הוא חושב, "למשל: 'הי, בועז, עוד טיפת  זאת"היה אפשר לומר 

    לנושכבר קרוב אלינו', או אולי: 'בועז, שלא תחשוב  אתהמאמץ! הנה, תראה, 

עומד להסתיים, עוד קצת ודי!'"  זההטיפוס הזה הוא הוא קל. גם לנו קשה, אבל 

אולי היה עליהם לשלוח שני ילדים שיעזרו לו בלי שהכיתה תרגיש? לא שיתמכו 

  לא חשב על כך? הוא; סתם ליווי ועידוד. איך חלילהבו, בועז איננו ָנֶכה 

  היה... –אבל איך? הרי מה שהיה ראובן חש צורך עז לבקש את סליחתו של בועז, 

"ראובן, מה קורה לך? למה אינך עונה לי?" שמע את בועז מבעד למסך 

מבטיהם  "מה? כן! אבוא היום אחרי הצהריים ו... ~תודה, בועז". ההרהורים.

  חיוך התפשט על פניו של בועז. "סליחה..." אמרו עיניו של ראובן. נפגשו.

  

  של הסיפור? הנושאמהו 

________________________________________________________  

  של הסיפור? הרעיוןמהו 

________________________________________________________  

  של הסיפור? המסרמהו 

________________________________________________________  
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  :תבנית סיפוריתארגנו את הסיפור ב

  

  

  

     

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  , גם אם יש בסיפור בעיות נוספות.בעיה המרכזית* יש להתייחס ל

מוכרות, מאזכרים, סימני פיסוק ומילות - בסיפור מסומנים חסמי קריאה: מילים לא
קישור. העתיקו אותם לטבלה המתאימה, והשלימו את הטבלאות. אם נתקלתם 

מנו אותם והעתיקו אותם במילים לא מוכרות נוספות או בחסמי קריאה נוספים, ס
  לטבלה המתאימה.

המילה הלא 
 מוכרת

 אנו מבינים ש... אנו נעזרים ב...

  )1המולה (
 

 פירוש המילה הוא חוסר סדר. ֶהְקֵׁשר

  )5מהדהדות (
 

  ֵהד –משפחת מילים 

  )6גומל (
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 אנו מבינים ש... את מי הוא מאזכר? המאזכר

 רקע
  זמן:  ___________________________________
  מקום: __________________________________
  דמויות: _________________________________

 בעיה

 עלילה
_____________________________________________________  

_____________________________________________________  
_____________________________________________________  
_____________________________________________________  
_____________________________________________________  

 פיתרון
 סיום

_______________________________________  
_______________________________________  
_______________________________________  
_______________________________________  
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 ז דיבר אל ראובןבוע את ראובן )2לו (

 בועז הזמין את ראובן אליו את בועז )2אליי (

   

   

   

   

   

  

 אנו מבינים ש... מה תפקידו? סימן פיסוק

   

   

   

   

   

   

  

  

 אנו מבינים ש... מה תפקידה? מילת קישור
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  דף משימות –"העלבון" 

  

  לנגד עיניו והתקשה להשתחרר ממנה?איזו תמונה ראה ראובן   .1

  __________________________________________________  

  __________________________________________________  

  

  ?12בשורה  מתנשףמה פירוש המילה   .2

  נושף לתוך כלי נשיפה.  א.

  מתקשה לנשום.  ב.

  נושף רוח על ידיו.  ג.

  .ידי נשיפה- מעיף אבק על  ד.

  

  ?13בשורה  אתהלמי הכוונה במילה   .3

  לבועז  א.

  לראובן  ב.

  למורה  ג.

  כל התשובות נכונות  ד.

  

  ?29בשורה  הואלמי הכוונה במילה   .4

  לבועז  א.

  למורה  ב.

  לחבר  ג.

  לראובן  ד.

  

  ?12בשורה  "המתפתל כנחש"מה פירוש המילים   .5

  יפה כעור הנחש  א.

  מסוכן כנחש  ב.

  ארוך ולא ישר  ג.

  בילדיםמלא   ד.
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  ?30בשורה  "צורך עז"מה פירוש הביטוי   .6

  רצון רב  א.

  רצון עצום  ב.

  בקשה  ג.

  ב' נכונות-תשובות א' ו  ד.

  

  מה אמר בועז לראובן בהפסקה?  .7

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  ודד מחנך הכיתה את בועז במהלך הטיפוס למצדה?כיצד ע  .8

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  הציגו שלוש הוכחות שלבועז היה קשה לטפס למצדה.  .9

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  סדרו את המשפטים שלפניכם לפי רצף ההתרחשויות בסיפור:  .10

  מחנך הכיתה מעודד את בועז להתאמץ עוד מעט.  ___

  בועז מזמין את ראובן ללמוד אתו לבחינה.  ___

  עיניו של ראובן מביעות בקשת סליחה.  ___

  ראובן קורא לעבר בועז למהר ולא לעכב את הכיתה.  ___

  

הציגו שלוש דרכים לפנות לבועז בלי להעליבו. אחת הדרכים צריכה להיות   .11

  דרך מקורית משלכם. 

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  
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מה הייתה הרגשתו של ראובן כשבועז ִהציע לו ללמוד אתו למבחן? הוכיחו   .12

  את תשובתכם מהסיפור. 

   _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

לפניכם פעלים. לכל פועל מצאו את שורשו, את זמנו ואת גופו. (היעזרו   .13

  בתזכורת):

 גוף זמן שורש פועל

    )1ִהְבִחין (שורה 

    )2ִנְלַמד (שורה 

    )34ִהְתַּפֵּׁשט (שורה 

    )3ַאְסִּביר (שורה 

    )6צֹוְרבֹות (שורה 

    )11ה ְמָזֵרז (שור

    )12ִמְתַנֵּׁשם (שורה 

    )20קֹוֵרא (שורה 

  

  תזכורת!

  האותיות החוזרות בצורות הנטייה. – שורש

  עבר, הווה, עתיד. –     זמן

לפועל בצורת עבר יש סיומות מיוחדות. לצורת עתיד יש תחיליות             

  מיוחדות.

  אני, אנחנו: ראשון –    גוף

  תה, את, אתם, אתןשני: א            

  שלישי: הוא, היא, הם, הן            

  

בחרו ארבעה פעלים, וחברו להם משפטים במחברתכם. הקפידו על מבנה   .14

משפט תקין הכולל נושא, פועל ותואר. שמרו על התאמה בין מין, גוף 

  ומספר. 
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  קראו את המכתב שכתב מיכאל להוריו וענו על השאלות שאחריו:

  בס"ד 

  בא יקרים!אמא וא

השעה היא תשע ועשרים, וכשתקראו את המכתב הזה, בטח כבר אישן 

ואחלום חלומות מתוקים. לא אשמע את קול המפתח בדלת, וגם 

לא אראה אתכם נכנסים, עליי מביטים, חיוך מחייכים, ואחד לשני 

  אומרים: "מיכאל שלנו הוא גיבור ומתנהג כמו גדול".

נה שמחתי מאוד. מחר אוכל כשיצאתם היום לחתונה של דודה רי

לספר למשה חברי שגם אני, כמוהו, נותרתי לבדי בבית כשהוריי יצאו 

  לאירוע משפחתי, שיחקתי לבדי, התארגנתי והלכתי לישון.

  אבל עכשיו אני לא יכול לישון...

עיניי לא נעצמות ומחשבות רבות עוברות בראשי. כבר עשיתי כל מה 

עוגיות, קראתי ספור ואף הכנתי  שאפשר לעשות: שתיתי שוקו, אכלתי

את בגדיי ואת ילקוטי למחר. אך כשהבטתי אל השעון ראיתי שזמן 

  קצר מאוד עבר ונותר עוד זמן רב. 

נכנסתי למיטה, אך במקום לעצום את עיניי, אני מסתכל סביבי וכל 

חפץ מצטייר בעיניי כדמות מפחידה, שמושיטה את ידיה אלי. צלליות 

ות אותי, אור הרחוב נכנס לחדרי ומציף אותו שונות ומשונות מקיפ

  בדמויות מפחידות. אני יודע שאין מה לחשוש, אך קשה לי להתגבר.

רציתי כל כך לכתוב מכתב עליז ושמח, אך בלי כוונה יצא לי מכתב 

  קצת עצוב.

אהה... אמא, נזכרתי! טרם אמרתי "קריאת שמע שעל המיטה".  

      אני בטוח שאצליח להירדם. לילה טוב, אמא ואבא היקרים, עכשיו

  בנכם שאתכם אוהב מאוד                                

  וכבר לא כל כך רוצה להישאר לבד,

  מיכאל                                 
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  :פי סדר הגיוני.-סדרו את האירועים המוזכרים במכתב על

  .  הוריו של מיכאל יצאו לחתונה של דודה רינה.1

2_  ._________________________________________________  

3__________________________________________________  .  

4__________________________________________________  .  

5__________________________________________________  .  

6_____________________________________  ._____________  

7__________________________________________________  .  

8__________________________________________________  .  

9__________________________________________________  .  

10__________________________________________________ .  

  

  שימו    אין חובה לסדר את הסיפור בעשרה אירועים. 

לפניכם רשימה של תכונות אופי: אומץ לב, חכמה, שמחת חיים, חביבות, 

פחדנות. בחרו מתוך הרשימה תכונה אחת המתאימה לדעתכם לאופיו של 

  מיכאל ונמקו בחירתכם.

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  האם קרה לכם שנשארתם לבד? כיצד הרגשתם? כתבו חוויה על 

  הנושא: "להישאר לבד".

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________
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  סקנותהסקת מ
  

הסקת מסקנות היא מיומנות המחברת בין התוכן הגלוי ובין התוכן הסמוי. 

בטקסט עיוני התוכן הסמוי נלמד "בין השורות". כשאנו מסיקים היסקים 

  ומסקנות, עלינו לשים לב לעובדות, לרמזים ולדעה מגמתית (דעה מכּוֶונת).

   שלבים בדרך להסקת מסקנות:

את הרמזים, את העובדות ואת המילים  יש לקרוא את הפסקה, לחפש  .1

  פיהם להגיע להיסקים.-המיוחדות ועל

יש לאחד את כל *ההיסקים ואת המידע הישיר ומתוכם להסיק את   .2

  המסקנה.

    "מסקנה קטנה" ממספר שורות מצומצם. –היסק                           

  לל ההיסקים.הלמידה מכל הטקסט, מכ –מסקנה                           

  

   קראו את הקטע ובצעו את המשימות שאחריו

  ספינת המדבר
תכונות מיוחדות המאפשרות לו לחיות  –הגמל מכונה "ספינת המדבר". לגמל 

  בתנאים קשים ולשמש עוזר נאמן לאדם החי במדבר.

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

את השיחים הקוצניים הגדלים באזורים שחונים; גבותיו המאפשרות לו לאכול 

העבות וריסיו הארוכים מגנים על עיניו מפני החול; מעברי אוזניו חסומים ברשת 

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

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

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

לנוח. גמלי רכיבה יכולים לעבור עד מרחק של מאה ועשרה קילומטרים ליום, 

ובלבד שיהיו ניזונים היטב. גמלי שיירות העמוסים לעייפה (עד מאתיים 

  קילוגרמים) מהירותם קטנה מחמישה קילומטרים בשעה.

גמל יכול לשתות כמות עצומה של מים בלגימה אחת ולאכול מזון רב בבת אחת. ה

המזון שהגמל אוכל והמים שהוא שותה מספיקים לו לימים רבים, וכך הוא מוכן 

  לצאת למסע ארוך במדבר ללא מים וללא מזון לדרך.
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נוסף על כך, הגמל גדול וחזק, ועל כן הוא יכול לשאת משאות כבדים. לכפות רגליו 

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

שוקע בחול. אבותינו הקדושים הסתייעו בחייהם במדבר בגמלים, רכבו עליהם, 

העמיסו עליהם משאות, הכינו בגדים ויריעות לאוהליהם והשתמשו בעורותיהם 

  לשימושים שונים. 

  ואת משפטי העובדה במדגש צהוב. סמנו את משפטי הדעה במדגש כתום    . 1

לפניכם עובדות הלקוחות מהטקסט. לגבי כל עובדה בדקו אם היא מוכיחה   . 2

  .שהגמל מתאים לחיי המדבר, והקיפו את התשובה

  כן/לא    > -) שפתיו של הגמל מאפשרות לו לאכול עשבים קוצניים 1

  כן/לא        >  –) גבותיו וריסיו מִגנים על עיניו מפני החול 2

  כן/לא            > -) אוזניו חסומות ברשת שערות 3

  כן/לא          > -) נחיריו נאטמים בשעת סערות חול 4

  כן/לא        > - לשקוע בחול  ממנו) מבנה כפות רגליו מונע 5

  כן/לא        > - ) על ברכיו ועל גחונו יש כריות המִגנות עליו 6

  כן/לא  > -) גמלי רכיבה יכולים לעבור עד מאה ועשרה קילומטרים ליום 7

  ) גמלי שיירות יכולים לעבור דרך ארוכה ולשאת משקל של 8

  כן/לא            > - מאתיים קילוגרמים ביום     

  כן/לא    > -  - ) הגמל יכול לצאת למסע ארוך במדבר ללא מים וללא מזון 9

  .סמך העובדות הללו-כעת הסיקו את המסקנה על

  

  

              המסקנה:

                 

                 

. מהי המסקנה של הקטע? 61בעמוד  מה רבו מעשיך"הקטע "קראו שוב את 

  במה היא שונה מהמסקנה הקודמת? נמקו תשובתכם.

_____________________________________________________

_________________________  

_____________________________________________________

_________________________

 ישנה התאמה בין מבנה הגוף של ____ ל ______________
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  את המאמר, ובצעו את המשימות שלאחריו.  קראו

  הרב דוד קליינראיך כותבים בחלל/

  , פרשת במדברשלום לעם"מתוך עלון "

  

שם במרחבי החלל, כאשר סטיוארט, -החללית האמריקנית ריחפה אי

האסטרונאוט הראשי, התיישב לכתוב את הדו"ח היומי הראשון שלו. לפני עשרים 

ס החלל שביוסטון, וכעת היא נעה בין וארבע שעות שוגרה החללית מבסי

פי ההוראות הקפדניות שקיבל, סטיוארט היה צריך לרשום דו"ח -הכוכבים. על

משימה מדי יום, הכולל את כל שהתרחש בחללית. היום הראשון עבר ללא שום 

תקלות, אבל בכל זאת עליו לרשום דו"ח מפורט ולשגר אותו לבסיס החלל בכדור 

  הארץ.

שניות, וסטיוארט הבין שהוא נתקל בתקלה הראשונה בטיסה:  אך לא חלפו כמה

העט שהוא החזיק בידו סירב לכתוב ולו אות אחת. סטיוארט נטל עט אחר וניסה 

לכתוב אתו. אבל התוצאה הייתה זהה, וכך קרה גם כשניסה את העט השלישי 

והרביעי. סטיוארט בחן את העטים מקרוב, ולפתע הבין מה הבעיה: הדיו יורד 

דרך כלל מהעט אל הנייר בכח המשיכה! על פני כדור הארץ אין שום בעיה בכך, ב

אבל כאן, בחלל, בהיעדרו של כח המשיכה, הדיו נותר תלוי בשפופרת העט, ופשוט 

  לא יורד אל הנייר. 

במרכז החלל ביוסטון גיחכו בתחילה על התקלה המצחיקה, אבל עד מהרה הבינו 

אין להם כל דרך לתעד את מהלך הטיסה שלתקלה הזו יש מחיר גבוה: כעת 

  החשובה בחלל.

למרבה הפלא, הובא לידיעתם של אנשי החלל, שהמתחרים שלהם, 

הקוסמונאוטים שנשלחים לחלל על ידי סוכנות החלל הרוסית, לא מתקשים 

  לתעד את סדר יומם, והם משגרים מדי יום דו"ח כתוב לארץ.

שאין לנו", נזף ראש סוכנות  "לא ייתכן שלרוסים תהיה טכנולוגיה מתקדמת

החלל באנשיו בישיבה מיוחדת שכינס, "אנחנו חייבים להשקיע את כל המאמצים 

כדי לגלות מה הפיתוח המתקדם שבעזרתו הרוסים יכולים לכתוב בחלל. הפעילו 

  את כל סוכנויות הביון שלנו עד שנגלה את הסוד. אל תחסכו במשאבים".

להשיג את המידע בכל דרך אפשרית, המודיעין האמריקאי קיבל הנחיות 

ובמקביל, מהנדסי סוכנות החלל לא נחו ולא שקטו, הם עמלו יומם ולילה 

במעבדות המתקדמות ביותר כדי להמציא עט שיכול לכתוב בחלל. מהנדסי מרכז 



113 
 

החלל, זאת יש לדעת, אינם סתם מהנדסים אלא הם מטובי המהנדסים בכל 

האחרונות הומצאו על ידם: הטפלון  ארצות הברית. רבות מההמצאות בשנים

שמשוח על מחבתות, מתכת הטיטניום הקלה, נייר האלומיניום הדקיק ואפילו 

ה'סקוטש' המשמש לרכיסת נעליים ומעילים. המהנדסים ביוסטון הם שהמציאו 

את כל ההמצאות הללו לצורך פיתוח החלליות ומעבורות החלל, ולאחר מכן נעשה 

הפעם נערך גיוס כללי של כל טובי המהנדסים כדי בהם גם שימוש אזרחי. גם 

לתכנן עט שיכתוב ללא עזרת כוח המשיכה. ואכן, לאחר כמה חודשים הוכתרו 

המאמצים בהצלחה. מהנדסי מרכז החלל המציאו עט בעל מנגנון היוצר לחץ 

אוויר בתוכו, שגורם לדיו להיצמד לצד התחתון, וכך ניתן לכתוב. בטיסה הבאה 

נאוטים בעט החדיש, ואכן, הדו"חות זרמו למרכז החלל בלי שום צוידו האסטרו

  בעיות.

והנה, חודשיים בלבד לאחר ההמצאה הגדולה, הצליח סוף סוף סוכן חשאי של 

אי להניח את ידו על הסוד הכמוס שהרוסים הסתירו כל אותו הזמן: -איי- הסי

יון היה כיצד מצליחים הקוסמונאוטים שלהם לכתוב בחלל בלי שום בעיות. הרע

פשוט כל כך עד שהאמריקנים נותרו פעורי פה מול התגלית המפתיעה: הרוסים 

  פשוט כתבו בעפרון.

לאנשים רבים יש נטייה לחפש לבעיות פיתרונות מסובכים ומתוחכמים, וכאשר 

מציעים להם פיתרון פשוט הם מבטלים אותו. אבל האמת היא שהפיתרון הפשוט, 

ן ביותר. כך גם הדבר בעבודת ה'. הקדוש ברוך הוא במקרים רבים הפיתרון הנכו

הוא לא מבקש מאתנו להתחכם ולטפס מעבר ליכולותינו, אלא לעבוד אותו 

בפשטות, בצניעות ומתוך תמימות. מי שהולך בדרך הזו, הוא שיגיע בסופו של דבר 

  להישגים גבוהים ויצליח בכל דרכיו.

  

  טייס חלל אמריקני –*אסטרונאוט 

  יס חלל רוסיטי –*קוסמונאוט 
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  משימות –איך כותבים בחלל? 

האסטרונאוט הראשי סטיוארט היה אמור למלא משימה מדי יום, שכללה  .1

  שתי פעולות. ציינו אותם.

____________________________________________________ 

____________________________________________________  

____________________________________________________  

 מדוע נבצר מסטיוארט למלא את המשימה? הסבירו את הבעיה שנוצרה.      .2

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

           
                הבעיה? מדוע הגיב כך?    .  כיצד הגיב ראש סוכנות החלל כששמע על 3      

           ____________________________________________________  

           ____________________________________________________  

  .  כיצד התגברו מהנדסי מרכז החלל על הבעיה?  ___________________4      

           ____________________________________________________  

           ____________________________________________________  

 .  ציינו שלש המצאות נוספות שהמציאו מהנדסי החלל לטובת טיסות 5      

  החלל ופיתוח החלליות ומעבורות החלל. _______________________           

____________________________________________________  

____________________________________________________ 

 .  כיצד הצליחו הקוסמונאוטים הרוסים לכתוב בחלל?6       

            ___________________________________________________ 

            ___________________________________________________ 

            ___________________________________________________ 

  .   בסוף המאמר  כתובה  המסקנה. הסבירו אותה.7

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________

____________________________________________________  
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 מי ישמור על הבית שלהם?    
ישראלי הוא אחד היונקים הגדולים ביותר ששרדו בישראל. מין זה -הצבי הארץ

- נמצא בסכנת הכחדה עולמית. למרות העובדה כי בישראל מוגנים הצבאים על

וק, מידלדלת אוכלוסיית הצבאים בארץ, זאת בשל הפיתוח הסביבתי אשר הח פי

  מחסל את שטחי המחייה של הצבאים ופוגע בקיומם.

דווח כי בתוך ירושלים, בין שכונות צפופות וכבישים סואנים, חי עדר  2002בשנת 

  צבאים. הבנייה הנרחבת בדרום מערב העיר לכדה את העדר בשטח של  25- בן כ

  במקום שנקרא "עמק פריהר", שלמרגלות שכונת גבעת מרדכי. דונם 285-כ

למרות המולת העיר מסביבם והטרדות לא מכוונות רבות, שרדו הצבאים בעמק 

ואף התרבו, כשהם מקיימים חיי עדר תקינים. מתוך עלון שפרסמה החברה 

יום - אתן נאלצים הצבאים להתמודד בחיי היוםשלהגנת הטבע עולות הסכנות 

נשים המבהילים אותם ברעש ובתנועות חדות או אף רודפים אחריהם, שלהם: א

כלבים ותנים מסוכנים אשר משוטטים בסביבה, ציידים שאינם נשמעים לחוק או 

מלכודות שונות. חמור מכל הוא מצבם של העופרים, שכל נגיעה בהם או 

התקרבות למקומם עלולה להרחיק מהם את אמם הצבייה ולחרוץ את גורלם 

   .למוות

סכנת המטרידים והציידים מתגמדת בהשוואה לסכנת היזמים, אשר בונים ללא 

הפסקה ומפתחים את העיר על חשבון מקום המחייה של הצבאים אשר הכבישים 

והשכונות מכתרים אותם ללא יכולת להימלט בכוחות עצמם לשטחי מחייה 

דונם  220 -התברר כי שטח המחיה של הצבאים הצטמצם ל  2006בשנת אחרים.  

  צבאים. 20ונותרו בו 

ארגונים רבים ואף תושבים פנו לכל הגורמים על מנת לעצור את הבנייה המואצת 

ולהפוך את שטחי המחייה לפארק טבע עירוני תוך שמירה על הצבאים אשר 

  נמצאים בסכנת השמדה עקב הבנייה, וסכנת טריפה בידי כלבים, תנים וציד. 

כעשר שנים, אישרה באופן סופי הוועדה  לאחר מאבק ציבורי מרתק שנמשך

לתכנון ולבנייה לעצור את הבנייה בשטח עמק הצבאים ולהקים במקום פארק 

ישראלי. את המקום אמורים -שאמור להבטיח את המשך קיומו של הצבי הארץ

לגדר, ומתכננים לשחרר בתוכו צבאים נוספים על מנת להגדיל את העדר שבמהלך 

ו שלושה צבאים בלבד. בכך בא לסיומו מאבק גדול בן השנים האחרונות נותרו ב

  ישראלי.  - עשר שנים להצלת הצבי הארץ

  

1 

5 

10 

15 
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  עיינו בטבלה הבאה וענו על השאלות:

  

  

  

  

  

  ציינו את הסיבות שגרמו להידלדלות אוכלוסיית הצבאים בעמק הצבאים:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________  

ישראלי? -מהי מסקנת המאמר לגבי צמצום שטחי המחייה של הצבי הארץ  א.

  בכותרת המאמר. הוכיחו את תשובתכם מהכתוב. היעזרו

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

  

  עצרו!

  בקשו מהמורה לטבע להסביר לכם את הסיבות להכחדת בעלי החיים.

  הכחדה הוא מושג שחשוב ללמוד עליו. אפשר לקרוא עליו במקורות מידע.

לאחר ההסבר תוכלו לקשר בין המושג "הכחדה" ובין תוכן הטקסט שקראתם, 

  קנה (שאלה א'). ויהיה לכם קל להסיק את המס

  

  ב. למי לדעתכם מופנית השאלה שבכותרת? נמקו תשובתכם.

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

 מספר צבאים שטח מחייה שנה

2002 285 25 

2006 220 20 

2010  3 



117 
 

  ?!עברית שפה יפה 
  כיצד נדע?  האמנם? 

  כמו בכל שפה, גם בעברית אנו מבחינים בשלושה משלבי שפה בסיסיים.

  ג              ב           א        

  

  

  

  

  

  

  

          

      

זה .סימן במירכאותאם נרצה לשלב משלב ָדבור (ג) בחומר כתוב (ב), נסמן זאת 

  מציין מעבר ממשלב שפתי אחד לאחר. 

 

  דוגמה

  המורה".כיף, המורה שאלה איך היה בטיול ואני עניתי לה: "

  " מאוד.כבדהחומר למבחן בגאוגרפיה "

  

פן משלב ָדבור איננו משלב נמוך או חסר ערך, אם משתמשים בו באו

המתאים. למשל, בסיטואציה נכונה: עם חברים בני אותו גיל ובזמן פנוי. 

  אבל אם אנו פונים לאנשים מבוגרים, עלינו להחליף את המשלב, מכיוון 

  שמשלב זה אינו מכובד.

  גם בכיתה, כאשר אנחנו מדברים או כותבים, עלינו להשתמש במשלב כתוב. 

  הידע שלנו במשלב הספרותי.אם התבקשנו לכתוב סיפור, עלינו לנצל את 

 משלב ָדבור משלב כתוב משלב ספרותי

נהוג בעיקר 

 ספרותיות ביצירות

נהוג בחומר כתוב 

שאינו ספרותי 

 (טקסט עיוני)

נהוג בשפה 

המדוברת כמו 

 ביטויי סלנג
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  שימו לב למעבר מהמשלב הדבור למשלב הכתוב ולמשלב הספרותי. 
  השלימו את הטבלה במילים ממשלב דבור שאתם משתמשים בהם והפכו אותם 

  למילים במשלב כתוב ובמשלב ספרותי. 
  

 משלב ספרותי משלב כתוב משלב דבור 

 טרחן טרדן נודניק, מנדנד 1

  לא בטוח ש.. 2
 א נראה ליל

 בספקנות בחוסר וודאות 

  גשם שוטף מבול 3
 ממטרים כבדים

  גשמי זעף
 גשם זלעפות

  פרופסור 4
 גאון

  חכם
 מהיר תפיסה

 עוקר הרים

 אינני חפץ אינני רוצה לא מתחשק לי 5

 מתקוטטים רבים מרביצים  6

 סייע בעדו עזר לו שם יד 7

  מלהיב מיוחד  מהמם  8
 מעורר התפעלות

    

    

    

  

  כתבו משפטים שבהם יופיעו מילים מהמשלב הספרותי:

1______________________________________________________.  

2______________________________________________________.  

3______________________________________________________.  

4____________________________.__________________________  

5______________________________________________________.  
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  העשרה לשונית
  

  

הם צירופים קבועים של מילים, שמקורם הוא בדרך כלל מן המקורות  ניבים

(תנ"ך, לשון חז"ל, לשון ימי הביניים, ספרות). דוגמות לניבים: שינס מותניו, נתן 

  ., ירד לטמיון, איש אשכולות.דריסת רגל ל..

הם אמירות עממיות ידועות שיש בהן דבר חכמה, ניסיון חיים, מוסר  פתגמים

  יאכל בשבת". –השכל, עצה או אבחנה על החיים. לדוגמה: "מי שטרח בערב שבת 

לפניכם ניבים, ביטויים ופתגמים העוסקים בעולם הצומח. התאימו לכל ניב 

  את הפירוש המתאים:

  פירוש          ביטויים ופתגמיםניבים, 

  כיצד  –. אם גדולים וחזקים נפגעו 1                            א. נתלה באילן גדול

  לא ייפגעו הקטנים?                

  . כינוי לצעיר אמיץ, מוכשר וחזק2        ב. לא דובים ולא יער

  . הסתמך על מקור חשוב3    ג. מרוב עצים לא רואים את היער

  . מדבר, אך לא מקשיבים לו4    ים ואל האבניםד. ַדֵּבר אל העצ

  . העמיק בנושא מסוים5    –ה. אם בארזים נפלה שלהבת 

  מה יעשו אזובי קיר?     

  . התנהגותם של אנשים דומה 6          ו. בחור כארז

  להתנהגות הוריהם                 

  . עקר עקירה מוחלטת, השמיד7    ז. התפוח לא נופל רחוק מן העץ

  . לא רואים את העיקר מתוך הטפל8        שח. עקר מן השור

  . לא היה ולא נברא9          ט. ִהכה שרש

  . העמיק את שורשיו, התבסס10        י. ירד לשורש הבעיה

  בדקו את תשובותיכם.  
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  :השלימו את המשפטים שלפניכם בעזרת הניבים והפתגמים שלמדתם. 1

  

  רצה. התלמיד ____________________כדי להוכיח את דבריו המ  א.

המחנך נזף בתלמידיו כמה וכמה פעמים על התנהגותם הפרועה. הוא   ב.

  אמר להם: "אני חש שאני ____________________________". 

  התלמיד החדש התקבל יפה מאוד בכתה. הוא _______________.  ג.

  אליהו הוא בחור מוכשר מאוד. עליו נאמר: __________________.  ד.

  בחידון ההלכה השנתי ועליו נאמר_____________ בנו של הרב זכה  ה.

          .________________________________________________  

ו.      כשבדקה האם את נכונות דברי בתה לגבי הנעשה בכיתה, אמרה לה 

  המחנכת: "___________________________. הכל פרי דמיונה".

בסחורות, אך יעקב חזר בידיים  שוק ארבעת המינים היה עמוס מאוד  ז.

  ריקות ואמר לאמו כי __________ ______________________.

  

  כתבו סיפור קצר, ושלבו בו חמישה מן הניבים ומהפתגמים שלמדתם:. 2  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

   _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  
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  :םלפניכם מילים מהמשלב הספרותי. לכל אחת מהמילים כתבו משפט מתאי  . 3

  ִּפֵּקַח _______________________________________ –ְמֻמָּלח   .1
  _________________________________________________  

  סֹוף __________________________________________ –ֵקץ   .2

  _________________________________________________  

  ___________________________לקחת בכוח ________ –ִלְגֹזל   .3

  _________________________________________________  

  במקום דבר מה_______________________________ –ַּתְחִליף   .4

  בחור צעיר ____________________________________ –ֶעֶלם   .5

  _________________________________________________  

  ִחפשו________________________________________ – ָּתרּו  . 6

  השקיע מאמץ __________________________________ –ָטַרח   .7

  אסף ________________________________________ –ִקֵּבץ   .8

  לקוח ממקור אחר ______________________________ –ָׁשאּול   .9

  _________________________________________________  

  לא לקיים __________________________________ –ְלַהְמרֹות   .10

                                            עצב_________________________________________ –ּתּוָגה   .11

  להפסיק ___________________________________ –ְלַהְרּפֹות   .12

  

  רתכם קטע, ושבצו בו שש מילים מתוך הרשימה שהוצגה.חברו במחב  .4

  דוגמה

 תרווהגיע מרחוק על מנת להתקבל לישיבה. בהיכנסו לישיבה,  טרחאברהם 

עיניו אחר חברים מוכרים אך משלא מצא כאלה, נכנס לחדרו של ראש 

מזמנך היקר. ברשותי מחברת שבה  גוזלהישיבה ומיד אמר:"צר לי שאני 

יכומים על הגמרא שלמדתי". ראש הישיבה שהיה עסוק את כל הסקיבצתי 

מאוד ענה לו: "אני מצטער, אינני יכול להתפנות כעת לבחון אותך, אך 

נמחקה כאשר ראה כי עלם שעל פני ה תוגהאקרא לרב שיבחן אותך". ה

ועד כמה הוא משקיע  ממולח,הבוחן הוא מכר ותיק שלו שיודע עד כמה הוא 

  בלימודי הגמרא.
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יכם ביטויים מהמשלב הספרותי. לכל אחד מהביטויים כתבו משפט לפנ. 5

  מתאים:

  לפרסם ________________________________ –ְלהֹוִציא ָלאֹור   .1

  _________________________________________________  

  ארוחה משביעה___________________________ –ארּוחה ְּדֵׁשָנה   .2

  _________________________________________________  

  הבריא __________________________________ –ָחַזר ְלֵאיָתנֹו   .3

  _________________________________________________  

  הסתכל על ________________________________ –ָנַפל ַמּבטֹו   .4

  _________________________________________________  

  חשב על רעיון _____________________________ –ָעָלה ְּבַדעתֹו   . 5

  _________________________________________________  

  לבקר ____________________________________ –ִלְפֹקד ֶאת   .6

  _________________________________________________  

  __________מהקצה לקצה____________ משתנה –ַּתְהּפּוכֹות -ַרב  .7

  להכיר ______________________________ –להתווֵדַע ֶזה ָלֶזה   .8

  _________________________________________________  

  נהיה אמיץ  –ָאַזר ֹעז   .9

  .לאחר תקופה ארוכה אזרתי עוז והתנצלתי בפניו על המעשה שעשיתי          

  רצה מאוד _______________________________ –ְפׁשֹו ָחְׁשָקה נַ   .10

  _________________________________________________  

  לגרום לו להסכים  –ְלַרֵּכ ֶאת ִלּבֹו   .11

  עליי לרכך את לבם של הוריי על מנת שיסכימו שאסע לטיול.          

  ________________לגרום לאסון ____________ –ְלָהִמיט ָאסֹון   .12

  _________________________________________________  

דבר מה טוב שיש בו בעיה  –ַאְלָיה ְוקֹוץ ָּבּה   .13

________________________________________________  
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 רציף-טקסט בלתי  
  

  רציף הוא טקסט שחלק מהמידע שבו מופיע בצורה שונה.- טקסט בלתי

  מה סוגים של טקסט כזה:קיימים כ

  מפהו.          טבלהא. 

  קטע מעיתוןז.                                        גרףב. 

  דיאגרמהח.       הגדרה מילוניתג. 

  מודעהט.         איורד. 

  קטע מספרי.       טקסט ַמְפִעילה. 

  רציף:-של הטקסט הבלתי המטרות

  וף מידע.ללמד אותנו להסתמך על יותר ממקור אחד בבואנו לאס  . 1

  לחשוף בפנינו דרכי ארגון מגוונות  .2

  להיעזר במקור אחד כדי להבין מקור אחר.  .3

  

רציפים קיימים בספרי לימוד. לעתים בצדי הדף מופיעים הגדרות, -טקסטים בלתי

  תמונות וקטעי מקור, ולעתים מצורפת טבלה או דיאגרמה בין השורות הכתובות.

    

  ספרים ובין הבנת הנקרא:מחקר על הקשר בין קריאת : דוגמה

במחקר שנערך בין תלמידי כיתות ד' בדרום הארץ נמצא כי תלמידים המרבים 

לקרוא ספרים, משפרים את רמת הבנת הנקרא שלהם. במחקר נבדקו שש כיתות 

(מאה ושמונים תלמידים) משישה בתי ספר שונים. כל תלמיד היה צריך למלא 

  אלות:שאלון, ובו היה עליו להשיב על שלוש ש

  א) כמה ספרים הוא קורא במשך חודש

  ב) אילו ספרים הוא מעדיף לקרוא

  ג) מהן הפעולות הנעשות בכיתה לטובת עידוד הקריאה

לגבי אותם הערכותיהם במקביל התבקשו המורים משש הכיתות למסור את 

  .הבנת הנקראתלמידים במקצוע 
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מספר ספרים 
 שקראו בחודש

  :החוקרים העלו שתי השערות

התלמיד בהבנת הנקרא ובין כמות הספרים  יתקיים קשר בין הציון של  א. 

  שהוא קרא. 

ככל שמספר הספרים שהתלמיד קורא רב יותר, כך משתפר ציונו בהבנת   ב.

  הנקרא. 

  תוצאות המחקר

  השערות המחקר אוששו (לאושש = לאמת).  א. 

במחקר הוכח כי סוג הספרים אינו משפיע על הבנת הנקרא, כלומר: אפשר   ב.

  פרים. לקרוא את כל סוגי הס

כן הוכח שלמורה בכיתה יש השפעה על תרבות הקריאה של -כמו  ג.

  התלמידים.

  בטבלה שלפניכם מוצגים הנתונים העיקריים של המחקר.

  מס' וציון                     

 היחס לקריאה

 ציון בהבנת הנקרא מס' תלמידים

 7.5 120 קוראים

 6.2 60 לא קוראים

  שערה א' אוששה.מתוך הטבלה אפשר לראות כי ה

  

  בגרף שלפניכם מוצגים הנתונים העיקריים של המחקר.

  
  

 ציון בהבנת הנקרא

 פי הגרף אוששה ההשערה השנייה.-על
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  :קראו את הטקסט שלפניכם, וענו על השאלה שאחריו

  מקור א'

לאחרונה נמצאו בחופי הארץ ַצּבי ים מתים. לאחר כמה ניתוחים שנערכו בגופם, 

  בלעו.נמצא כי הם נחנקו משקיות ניילון ש

פעילי תנועות הנוער והחברה להגנת הטבע החלו במבצע הסברה נרחב לשמירה על 

ניקיון החופים ומי הים. "הים איננו פח אשפה", נכתב בשלטים. רק אם נתגייס 

  כולנו לטובת הסביבה, נוכל להמשיך להינות מחופים נקיים.

  

  : מדוע בלעו צבי הים את שקיות הניילון? השאלה

  שאלה זו מתוך הטקסט, שכן בטקסט הזה לא ניתן המידע הזה.קשה לענות על 

  .לפניכם קטע מידע נוסף. קראו אותו, וענו על השאלה

  מקור ב'

שריונם דומה לזה של צבי היבשה. הוא מורכב מלוחות עצם המכוסים  –ַצבי הים 

  בקשקשי קרן גדולים.

ר חי בים. חלק מצבי הים חיים בביצות, אחרים חיים במים מתוקים, וחלק אח

. ימיים כמו מדוזותצבים ימיים אוכלים צמחי מים כגון עשבים וכן בעלי חיים 

בדרך כלל שוחים הצבים מתחת לפני המים, אולם מדי פעם הם עולים אל פני הים 

  כדי לנשום אוויר. 

  

המידע על מזונו של צב הים יכול לעזור לנו להבין מדוע בולעים צבי הים את 

  שקיות הניילון.

   : הדמיון בין שקיות הפלסטיק למדוזות.רמז

  בהירות במקור אחר. -אם כן, נוכחנו לדעת שמידע במקור אחד יכול להסביר אי

  

  כעת נסחו את התשובה:

  צבי הים בלעו את שקיות הניילון, משום ש... _________________________

_________________________________________________________  
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וענו על השאלות את הטקסט וגמה נוספת לטקסט בלתי רציף: קראו ד

  שלאחריו:

  ט' ברטוב / ַהַּׂשְקָנִאים

בדרכם מארצות  –פעמיים בשנה חולפים השקנאים בשמי ישראל: בסתיו 

  כשהם חוזרים לארצותיהם. –הצפון הקרות אל אפריקה החמה, ובאביב 

עיקר לחובבי הטבע). ביקור השקנאים גורם שמחה רבה לאנשים רבים (ב

  אבל לְמַגְּדֵלי הדגים ביקור השקנאים גורם נזק. 

  איך ַמזיקים השקנאים למגדלי הדגים?

להקת שקנאים בינונית יכולה לרוקן בבוקר אחד בֵרכת דגים שלמה ולא 

ְלהֹוִתיר בה שום דג. כל שקנאי אוכל כמות גדולה של דגים ביום, לפיכך 

  ממגדל הדגים האומלל את פרנסתו.אפשר להבין שהשקנאים גוזלים 

מה פגע מגדל דגים זועם בשקנאים שנחתו ִּבְבֵרַכת הדגים -ואמנם, לפני זמן

  שלו. הוא כעס מאוד והרג יותר מחמישה עשר שקנאים.

  איך מנסים לפתור את הבעיה?

יש ְמַגְּדֵלי דגים המקימים רעש נורא וכך מבריחים את השקנאים. אחרים 

- ים לרוחב הבֵרכות וכך מונעים מהשקנאים לנחות עלמותחים חוטים חזק

  פני המים. אך פיתרונות אלה אינם מספיקים.

לכן חשוב לחפש ולמצוא פיתרונות נוספים שיתאימו לשקנאים ולמגדלי 

  הדגים. ככל שנקדים למצוא פיתרונות כאלה, כן ִייַטב לכולנו.

  

  

רץ. ניזון בטבע מדגים בלבד. מגרונו משתלשל עוף מים חולף בא –(בלועזית: "ֵּפִליָקן")  שקנאי  * 

צהוב, המתחבר למקור. "שק" זה, שהקנה לו את שמו, עשוי להימתח ולהכיל  קרום אלסטי

  .רבים חמש ליטר מים ודגים

  

             

  כמות דגים                   

  בברכות הדגים                  

  

    

  עונות השנה                               

1 

5 

10 

15 

 אביב    חורף    סתיו    קיץ            
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  רציף. -הו טקסט בלתיז

  המידע הנוסף על השקנאי עוזר להבין את הנזקים שהוא גורם לברכות הדגים. 

  

  שאלות:
  . מהם מקורות המידע שנוספו לטקסט על השקנאי?1   

    ________________________________________________________  
    ________________________________________________________  
    ________________________________________________________  
  

  פי הנתונים בטקסט.- .  את הנתון בגרף אפשר להסביר על2

  א. מתי פוחתת כמות הדגים בברכות הדגים? _______________________

  ב. מדוע הדבר קורה דווקא בעונות אלו?   __________________________

  

  ון במקורות הנלווים לטקסט אנו מבינים מדוע השקנאי מסוגל לרוקן מעי. 3
  בֵרכת דגים שלמה. הסבירו:    

  ________________________________________ _א.באמצעות מקורו     

  _____________________________________  באמצעות כפות רגליו  ב.     

  _____________________________________"____שק"ג  באמצעות ה     
  

  . איזה מידע נוסף לנו עם קריאת ההגדרה שבמסגרת?___________________4

   _______________________________________________________  

  
  עליה להקת שקנאים, צריכים להיות אין ספק שהדגים בברכה שנחתו. 5

  הסבירו משפט זה. מודאגים.    
__________________________________________________  

__________________________________________________  
__________________________________________________  

 
 באגמון החולה להקת שקנאים
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  שם המספר
  

בשפה העברית השיבושים בין צורת זכר לצורת נקבה בשם המספר הם רבים. 

ועל, משם העצם ומשם התואר הדבר נובע מכך ששם המספר "מתנהג" אחרת מהפ

בכל הקשור לצורת הזכר והנקבה, וכן מכך שקיימים מספרים קבועים ומספרים 

  משתנים.

  מציין כמות –מספר מונה 

  כאמור, שם המספר "מתנהג" אחרת מאשר שם העצם.

את צורת הנקבה (בשם  ָהלמעשה, יש פה היפוך: בדרך כלל מאפיינת הסיומת 

ואילו בשם המספר דווקא המספרים מצורת הזכר  העצם, בשם התואר ובפועל),

  עטים. הספרים, שמונָ  ה: ארבעָ המקבלים סיומת◌ָ 

  המספרים מצורת נקבה הם ללא סיומת: ארבע מחברות, שש ילדות. 

  

 מספר

 נקבה זכר

 נסמך נפרד נסמך נפרד

 ַאַחת ַאַחת - ַאַחד ֶאָחד 1

 - ְׁשֵּתי ְׁשַּתִים - ְׁשֵני ְׁשַנִים  2

   -ָׁשלֹוׁש ָׁשלֹוׁש - ְׁשלֹוֶׁשת ֹוָׁשהְׁשל 3

 אבל: ְׁשלֹוׁש עשרה

 - ַאְרַּבע ַאְרַּבע - ַאְרַּבַעת ַאְרָּבָעה 4

 - ֲחֵמׁש ָחֵמׁש - ֲחֵמֶׁשת ֲחִמָּׁשה 5

 -ֵׁשׁש ֵׁשׁש -ֵׁשֶׁשת ִׁשָּׁשה 6

  - ֶׁשַבע ֶׁשַבע - ִׁשְבַעת ִׁשְבָעה 7

 עשרה- אבל:ְׁשַבע

 - ְׁשמֹוֶנה ֶנהְׁשמֹו ְׁשמֹוַנת ְׁשמֹוָנה 8

  - ֵּתַׁשע ֵּתַׁשע - ִּתְׁשַעת ִּתְׁשָעה 9

 עשרה- אבל: ְּתשע

 - ֶעֶׂשר ֶעֶׂשר - ֲעֶׂשֶרת ֲעָׂשָרה 10

אין הבדל  10אחרי  ָעָׂשר-ַאַחד 11
בין צורת נפרד ובין 

 צורת נסמך

אין הבדל  10אחרי  ֶעְׂשֵרה-ַאַחת
בין צורת נפרד ובין 

 צורת נסמך
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פרים במילים. זכרו להתאים בין מין שם העצם ובין צורת כתבו את המס   א.
  .שם המספר

  _________ סידורים 11    _________ ארונות  3  
  _________ עצים 12    _________ כפתורים 7  
  _________ פרפרים 13    _________ מכתבים 8  
  _________ ָשבועות 18    _________ ארגזים 6  
  _____ כיפות____ 17    _________ תלמידים 2  

  
  .כתבו את המספרים במילים  ב.

  ) _________ ימים.3חניכי כיתה ד' יצאו למחנה קיץ שנמשך (  .1

) _________ 3(-) _________ חוברות חשבון ו5התלמידים קיבלו (  .2

  חוברות הבנת הנקרא.

  ) _________ כלניות.15רבקה קנתה לכבוד שבת זר ובו (  .3

) _________ קילוגרמים 3צל הירקן (אמא ביקשה ממני לקנות א  .4

 - ) _________ קילוגרמים מלפפונים ואבטיח שמשקלו כ2עגבניות, (

  ) _________ קילוגרמים.8(

) _________ תלמידים 12הלכתי ל "עונג שבת" אצל הרב שלי עם (  .5

  נוספים.

לפניכם מספרים בצורת זכר ובצורת נקבה. התאימו לכל מספר את שם   ג.
  תו הנכונה:העצם בצור

  ְׁשלֹוָׁשה _________ בנים/בנות  
  ֵׁשׁש       _________ רופאים/רופאות  
  ִּתְׁשָעה   _________ שוורים/פרות  
  ִׁשָּׁשה     _________ מחנכים/מחנכות  
  ֶׁשַבע      _________ אבות/אמהות  
  ְׁשמֹוָנה  _________ דודים/דודות.  

  :את הביטוי לצורת נקבה כתבו את המספר בצורת זכר, והפכו  ד.

  שש סופרות               דוגמה: שישה סופרים  

  __________________    )  _________   ילדים 9(  
  __________________              ) _________  צדיקים12(  
  __________________     ) _________    מוכרים4(  
  __________________    ) _________    טבחים5(  
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  מיומנות ההשוואה
  

  

כשמשווים בין שני פריטים, יש לבדוק מה מטרת ההשוואה. הפריטים חייבים 

  להיות דומים, אך גם שונים. בהשוואה מקובל לערוך טבלה.

  

קריטריונים  מס'

 (תבחינים)

 דומה / שונה 2מקור  1מקור 

  

  

  

 

    

  

  

תנים במיומנות ההשוואה יש למצוא את הקריטריונים להשוואה. אם ני

הקריטריונים, ואתם מתבקשים למלא את הטבלה, אינכם מבצעים השוואה, אלא 

  מבצעים תהליך של מילוי טבלה.

  

  שיטת העבודה:

פי מילות השוואה -מאתרים את שני המקורות להשוואה. עושים זאת על  א) 

  בשונה מ..., אולם, לעומתכמו 

  מקורותאת הפריטים שאפשר להשוות ביניהם בכל אחד מה מזהים  ב)

רושמים בכל אחת מהעמודות את המשפטים ואת הביטויים שנמצאו   ג) 

  מתאימים להשוואה

מאתרים את המשותף בין המשפטים בשני המקורות, וקובעים תבחין   ד)

  מתאים לשניהם. זוהי מיומנות הכללה

  מסיקים מכל טבלה את המסקנה הנכונה  ה)

  הכותבים סיכום של ממצאי הטבלה בפסקה אחת רציפ  ו)
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. חקלאות למסחרובין  חקלאות לקיוםבטקסט שלפניכם נערכת השוואה בין 

  קראו אותו, ובצעו את ההשוואה בעזרת הטבלה. 

  

בתקופה הקדומה גידל האדם בעצמו את הגידולים החקלאיים, שסיפקו את כל 

צורכי מזונו ומחייתו במשך כל השנה. את גרעיני החיטה ִאחסן באסם התבואה, 

מח ואפה את לחמו. מהענבים הוא ייצר יין, ומהזיתים הוא הפיק ומהם טחן ק

שמן. היין והשמן אוחסנו בכדים ונשמרו במרתפים. התאנים, התמרים והענבים 

יובשו בשמש ונשמרו לתקופה שֵּפרות אלו אינם גדלים בה. כמות היבולים הייתה 

ה עצמית. קטנה, וכל התוצרת נועדה בעיקר לכלכלת בני המשפחה, כלומר: לצריכ

  החקלאות הייתה חקלאות לקיום.

כיום נהוגה במקומות רבים חקלאות מודרנית, והתוצרת החקלאית מיועדת 

כמעט כולה למכירה ולשיווק. זו חקלאות למסחר. בכסף שהחקלאי מקבל בעבור 

היבולים, הוא קונה את כל הדברים הדרושים לביתו ולעבודתו החקלאית, למשל: 

בודה, שבעזרתם תהיה עבודתו קלה יותר ויעילה יותר. אם זרעים, דשנים וכלי ע

חקלאות לקיום, אלא  –כן, החקלאות בימינו אינה עוד רק חקלאות עצמית 

  בעיקר חקלאות למסחר.

  

קריטריונים  מס'

 להשוואה

 דומה / שונה חקלאות למסחר חקלאות לקיום

  למסחר לצריכה עצמית  1

  גדולה קטנה  2

ההשקעה  3

 הכספית
   

  קיים אין הרווח הכספי 4

  כיום בתקופה קדומה  5

  

  סכמו את המידע שעולה מן ההשוואה.

כך קראו את הסיכום המוצע בעמוד - כתבו את סיכומכם במחברת, ואחר

  הבא. 

5 

10 
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  הצעה  –סיכום הטבלה 
בעבר נועדה התוצרת החקלאית בעיקר לצריכה עצמית, לעומת זאת כיום 

ולשיווק, זו חקלאות למסחר. בכסף שהחקלאי  התוצרת כולה מיועדת למכירה

  מקבל הוא קונה את כל הדרוש לביתו ולעבודתו החקלאית.

  
  הסקת מסקנה מתוך הטבלה 

היעדים של החקלאות כיום שונים מאלה שהיו קיימים בעבר, ומכאן נובעים 

  ההבדלים ביניהם.

  
  .ותהקראו את הקטע, סמנו את מילות ההשוואה, מלאו את הטבלה, וסכמו א

  

  ?מהו מזג אוויר ומהו אקלים

כאשר אנו שואלים "מה יהיה מזג האוויר מחר?" אנו רוצים לדעת אם יהיה חם 

פי - או קר, אם ירד גשם או ינשבו רוחות חזקות. אנו מתכננים את לבושנו על

תחזית מזג האוויר, ויש אנשים (חקלאים, טייסים, אנשי צבא) המתכננים את 

  פיה.- עבודתם על

החום (הטמפרטורות), כמויות המשקעים (גשם, שלג, ברד וטל), כמויות מידות 

כל התופעות הללו נותנות לנו את  –העננים, עצמת הרוחות וכיוונן ומידת הלחות 

תמונת מזג האוויר במקום מסוים, בתקופת זמן קצרה, למשל: היום, מחר או 

  מחרתיים.

ויר בתקופות זמן לעומת זאת האקלים הוא תיאור של כל תופעות מזג האו

  שנה). 20-10ארוכות, כמו עונות שנה או שנים רבות (

הנה דוגמות לתיאור מזג אוויר: בצפון הארץ ירדו גשמים בשעות הבוקר, 

והטמפרטורות ירדו עד לחמש מעלות. בשעות אחר הצהריים יהיה מעונן חלקית, 

  מערביות. - וינשבו רוחות דרום

, רוב הגשמים יורדים בחורף, הקיץ יבש הנה דוגמות לתיאור אקלים: בישראל

  והטמפרטורות גבוהות בדרך כלל. 

יום תחזית מזג האוויר, ואילו את תיאור האקלים -בעיתונות הכתובה נמסרת יום

של אזור מסוים נוכל למצוא בדרך כלל באטלסים, בספרי גאוגרפיה ובספרי 

  הדרכה למטיילים.
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תבחינים  מס'

 להשוואה

 מה / שונהדו מזג אוויר אקלים

תמונת מזג    1

אוויר במקום 

מסוים בזמן 

  קצר.

 

 

  אטלסים   2

 ספרי גאוגרפיה

  

  

 

 

 

  

  סכמו את הטבלה:

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________

_________________________________________________________  

  

  

  מה אפשר להסיק מתוך ההשוואה?

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  
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  מילות יחס
  

, וגם בין שמות ובין שמות מילות יחס מקשרות בעיקר בין פעלים ובין שמות

  אחרים.

את מילות היחס אפשר לכתוב כמילים נפרדות המצטרפות לשמות, וכמילים 

  בנטייה של הגּופים. 

  דוגמות: בגלל הגשם, בגללי; על הסיפור, עלייך; כמו אחי, כמוהו. 

  ב,כ,ל,מ החוברות למילה שאחריהן.  אותיות יחסקיימות גם 

  ם, לעולם.דוגמות: בבית, לילדים, מעול

המילים המודגשות הן המילים שהרוב  לפניכם הטייה של כמה מילות יחס. שימו 

  טועים בהן. תרגלו ושפרו את שפתכם.

  

  

  

 "מילת היחס "ֶאת

  

  אֹותי               אֹוָתנּו    

  ֶאְתֶכםאֹוְת              

  ֶאְתֶכןאֹוָת              

  אֹותֹו              אֹוָתם

  אֹוָתּה             אֹוָתן

 מילת היחס "ִמן"

  

  ִמֶּמִּני                ִמֶּמנּו

  ִמֶּכם          ִמְּמ      

  ִמֵּמ                ִמֶּכן

  ֵמֶהםִמֶּמּנּו               

  ֵמֶהןִמֶּמָּנה              

 מילת היחס "ֵאֶצל"

  

  ֶאְצִלי                   ֶאְצֵלנּו

  ֶאְצְלֶכםֶאְצְל                  

  ֶאְצְלֶכן          ֶאְצֵל        

  ֶאְצלֹו                   ֶאְצָלם

  ֶאְצָלּה                  ֶאְצָלן

 מילת היחס "ְּכמֹו"

  

  ָּכמֹוִני             ָּכמֹונּו

  ָּכמֹו              ְּכמֹוֶכם

  ָּכמֹו              ְּכמֹוֶכן

  ְּכמֹוֶהםָּכמֹוהּו            

  ְּכמֹוֶהןָּכמֹוָה             

 מילת היחס "ֵאל"

  

  ֵאַלי                  ֵאֵלינּו

  ֲאֵליֶכםֵאֶלי                

  ֲאֵליֶכןֵאַלִי                

  ֲאֵליֶהםֵאָליו                 

  ֲאֵליֶהן  ֵאֶליָה              
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  ונקדו אותן. היעזרו בהטיות שבעמוד הקודם. זהו את מילות היחסלפניכם קטע, 

  כך קראו את הקטע בקול רם. -אחר

  שיח בין חבר לקבוצת חברים-דו

ום חברים, לא ראיתי אתכם מזמן. מה נשמע אצלכם?" "נפלא! ומה שלומך?" "של

". "שמענו שביקרת את דוד ואת יונתן בטיולך בירושלים. ב"ה "הכול טוב אצלי

מה נשמע אצלם?" "הם לומדים בתלמוד תורה מעולה, והם מרוצים ממנו, אך עם 

רא ובחומש ואם זאת מתגעגעים אליכם מאוד. הם התעניינו מה אתם לומדים בגמ

  גם אתם מתגעגעים אליהם. בכל אופן, הם ביקשו למסור לכם דרישת שלום". 

  

  זהו את אותיות היחס (בכל"מ) בקטע שלפניכם:

ילדי משפחת זמיר שיחקו בגן השעשועים סמוך לביתם, פתאום התקרב אליהם 

דינה, כלבלב קטן. דינה, אחותו של שלום, נבהלה וברחה מהמקום במהירות. "

וע נבהלת?" שאל שלום, "זהו בסך הכול גור פצפון, ואין מה לפחד ממנו". "אל מד

הוא מלוכלך ואולי גם חולה", אמרה דינה לאחיה והוסיפה: תיגע בו, שלום, 

"מסוכן מאוד לשחק עם כלבים עזובים ברחוב".  דינה ושלום עזבו את המקום 

  שהפחיד את דינה. והלכו לביתה של סבתא  הגרה בסמוך, שם סיפרו לה על הגור

  

זהו בקטע שלפניכם את אותיות היחס (בכל"מ) ואת מילות היחס, ונקדו 

  כך קראו בקול רם את הקטע.-אותן. אחר

זו תהיה הפעם האחרונה שתוזמנו לביקור בבית  –"עליכם להתנהג כשורה, ולא 

הדודה באלעד. כשאתם יוצאים לשחק בחצר, עליכם לשמוע בקולה ולבקש ממנה 

שאתם רוצים. אצל הדודה הולכים לישון בשעה שמונה בערב לאחר  כל דבר

שהבגדים והמשחקים מונחים במקומם. אני אתקשר אליכם מדי יום כדי לשמוע 

מה שלומכם". את הדברים האלה שמענו לפני שנסענו לביקור בן יומיים אצל 

  הדודה באלעד.
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  שאלת מחקר

  

  מהי שאלת מחקר?
  ה לתחום הנושא שיכתוב עליו.שאלה המכוונת את כותב העבוד  .א

  שאלה המקשרת בין מה שהכותב יודע ובין מה שהוא רוצה לדעת.  .ב

 שאלה שהכותב ַמציג רק לאחר שיש לו מידע מסוים על הנושא שבחר.  .ג

 שאלה המנוסחת באופן ברור וממוקד.  .ד

 שאלה שיש להתייחס אליה לאחר חיפוש במקורות שונים.  .ה

 

  ים בכמה מיומנויות:כדי לענות על שאלת חקר דרושים כישור

  ניסוח שאלת חקר  א.

  תמצּות ֵעֶרך אנציקלופדי  ב.

  מיזוג כמה ערכים אנציקלופדיים או מקורות מידע אחרים  ג.

  בניית ראשי פרקים  ד.

  מיומנות כתיבת פסקה –פיתוח ראשי פרקים   ה.

  הסקת מסקנות  ו.

  הצגת נתונים באמצעים גרפים  ז.

  בליוגרפיה (נלמדים באופן מיוחד)כתיבת מבוא, הקדמה, סיכום ודף בי  ח.

  

  מילים שיעזרו בניסוח שאלת חקר:
 ...מה הקשר בין... ובין  

 ...מהי השפעת ה... על ה  

 ...מהם ההיבטים השונים ל 

 ...כיצד אפשר להבין את 

 ...השוו בין... ובין 

 ?ההנחה היא ש... האם אתם מסכימים 

 ...מהו התהליך של 

 ...מהן הסיבות לתופעת 



137 
 

 שאלת מחקר תהליך הצגת
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ביותר. חומים המעניינים אותנו, ובוחרים את התחום המענייןחושבים על ת שלב א'

 אוספים מידע ראשוני.

שואלים שאלות שונות על התחום הנבחר וכותבים אותן. שואלים גם  שלב ב'
 חברים ומבוגרים, מהן השאלות המעניינות אותם באותו נושא.

שאלות שיודעים את התשובות עליהן, שאלות שהיינו רוצים לדעת את 
 התשובות עליהן, שאלות העוסקות בהתנהגות, בתהליך או בתופעה.

השאלות שנשאלו עוסקות בנושאים שונים. מהנושאים הללו בוחרים שני  שלב ג'
 נושאים שנראה שיש קשר ביניהם.

 מה הקשר בין... ובין...

 מנסחים שאלות לבדיקת הקשר בין שני הנושאים. שלב ד'

 הקשר: ישר או הפוך? האם קיים קשר? מה סוג

 ממקדים את השאלה. שלב ה'

 מתקדמים בזמן, במקום, באוכלוסייה, בגיל ובייעוד.

 מציגים השערות כתשובות לשאלות. שלב ו'

 בהשערות מוגדר הקשר בין הנושאים. הנושאים הם ה"משתנים".
מבודדים את המשתנים, ומגדירים אותם בצורה מפורטת, כך שיהיה  שלב ז'

 ותם.אפשר למדוד א

 תלוי, הגדרות מושגיות ומעשיות- קובעים משתנה תלוי ומשתנה בלתי

  (אופרטיביות)

 מנסחים שנית את שאלת המחקר, ומציגים אותה לאישור.
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  לא כל שאלה מתאימה להיות שאלת מחקר
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  דוגמות לניסוחים:

  מהו הקשר בין מידת החשיפה לשמש ובין נזקים רפואיים עתידיים? .1

  מהם הדפוסים האופייניים ליחסי השכנות בשכונה שלי? .2

 נייה על חייהם של בעלי החיים בסביבה ?מה היא השפעת הפיתוח והב .3

  

  שאלת מחקר צריכה להיות...
  

  

  

    

  

  

  

 מילות שאלה המתאימות לחקר

 באיזה אופן?

  מה הקשר בין?

  מדוע?

  כיצד?

  מה ההשפעה על?

מילות שאלה שאינן מתאימות 

 אילו? איזה? לחקר

  האם? מי?

  מה? מתי?

  היכן?

ממוקדת, שאפשר 
 למדוד אותה

מנוסחת בבהירות, 
 מנוסחת כשאלה  

 מעניינת, ייחודית

 ספציפית,

 המושגים שרוצים לברר

  בה ברורים

אפשר למדוד את 

התוצאות שנובעות 

  ממנה

 משמעי,-ניסוח חד

  ניסוח כשאלה

(אפשר להוסיף מילת 

  שאלה)

 עוסקת בשאלה, מעוררת

  חשיבה ודיון

  (אולי מרגיזה)

שאי אפשר להתעלם 

  ממנה
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  תמצות ערך אנציקלופדי

  כיצד ְמַתמצתים ערכים אנציקלופדיים?

ערך אנציקלופדי הוא טקסט עיוני שמוצגות בו עובדות על נושא. את הערך 
מבט על  כותבים בדרך כלל כמה אנשים. בטקסט לא מציגים דעה או נקודת

  הנושא, אלא עובדות בלבד.
אפשר -נוסף על כך, יש פסקות שכל המשפטים בהן חשובים באותה מידה, ואי

החיים כל פרט -לוותר על אף אחד מהם. לדוגמה, בפסקה של תיאור גופו של בעל
  החיים.- המצוין בפסקה, הכרחי לתיאור בעל

ונה מהמקובל. לפיכך שיטת התמצות של ערך אנציקלופדי תיעשה בסדר קצת ש
בטרם נתחיל בקריאה, נציב תבחינים היכולים לשמש בעבורנו מדריך לארגון 

כך נקרא את - הידע. לאחר קביעת התבחינים, נרשום אותם לרוחב העמוד. אחר
  הטקסט, נמיין את המשפטים, ונעתיק אותם לעמודה המתאימה.

 תבחין ו תבחין ה תבחין ד תבחין ג תבחין ב תבחין א

      

      

  

  לדוגמה: בתחום בעלי חיים יהיו התבחינים הבאים:

תעודת 

 זהות

סביבת  מבנה גוף

 החיים

בעל החיים 

 בתנ"ך

תפוצה 

ואיזור 

 חיים

יחסי  מזון

גומלין בינו 

 ובין האדם

  * יש לקבוע את התבחינים לפני שקוראים את הטקסט.

ולכתוב בתום הקריאה, לאחר שהחומר הוכנס לתוך הטבלה, יש לרכז כל עמודה 

  פסקה.את המידע המופיע בה ב

  

  מיזוג טקסטים
  עורכים מיפוי לטקסט אחד  . 1

  מעבירים קו מפריד בין שני המקורות  .2

קוראים את המקור הנוסף, ומוסיפים ממנו רק פרטים שלא נרשמו מהמידע   .3

שבטקסט הראשון. פרטי מידע חדשים יירשמו בעמודות המתאימות מתחת 

  לקו המפריד

  ים את הידע הקודם עם הידע החדש וכותבים את התמציתמשלב  .4
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  דוגמה:
אתם עומדים לקרוא את הערך "אריה" משני מקורות. תחילה נקרא את הקטע 

כך נקרא את הקטע השני ונמפה אותו. לבסוף נמזג -הראשון, נמפה אותו, אחר
  בין שני הקטעים. 

  מקור א' אריה
ת גם לביא וגם שחל. בזכות כוחו טורף ממשפחת החתוליים. נקרא בעברי –אריה 

החיות ונחשב בתורה לסמל הגבורה. אריה מבוגר - הרב וצורתו ההדורה כונה מלך

גובהו יותר מתשעים סנטימטרים, אורכו מאפו עד קצה זנבו יותר משלושה  –

  מטרים, ומשקלו קרוב למאתיים וחמישים קילוגרמים. 

בותה והגדולה המכסה את קל להבדיל בין אריה ובין לביאה הודות לרעמה הע

ארוך ומסתיים בציצת שערות. צבע שערו של ראשו של הזכר ואת כתפיו. הזנב 

כסוף. הרעמה -אדמדם. לעתים נוסף גוון שחור או אפור-האריה זהוב או חום

כמעט תמיד כהה יותר מיתר חלקי הפרווה, והחלק התחתון של גופו (הצלעות 

ת, ובהירות מן האריות הזכרים. גוף והבטן) בהיר יותר מגבו. הלביאות קטנו

האריה מהודק מצדיו כגוף החתוליים ובטנו שקועה. רגליו חזקות, וכפותיהן 

טפרים* הנשלפים בשעת לכידת הטרף.  –בעלות כריות רכות ורחבות, לאצבעותיו 

בעת מנוחה הם מתכנסים בין קפלי העור. האריות אינם מטפסים בדרך כלל על 

האריות יודעים לשחות ואינם שפחת החתוליים. עצים כשאר היונקים ממ

  חוששים מפני מים עמוקים.

ידיים, בערבות עשב, על גבעות מדבריות, -האריות שוכנים במישורים רחבי

מדבר ואף באזורים הרריים וסלעיים. בעונות היבשות פרוותם מתמזגת -בנאות

 יפה עם הרקע של האדמה החרוכה והעשבים היבשים. לפעמים הם חיים

בקבוצות גדולות. שאגתו האדירה של האריה מעידה על תחום מחייתו, ומטילה 

  אימה על חיות הבר שבסביבתו.

האריות טורפים רק כאשר הם רעבים. כשהם שבעים, הם אינם נוגעים לרעה 

כלל ליד מקורות מים שהחיות -חיים אחרים. בלילות הם מסתתרים בדרך-בבעלי

שבילי הדרכים שהן עוברות בהם, ומנתרות האחרות באות לשתות מהם, או ליד 

בר הניזונות מעשב: זברות, איילות, אנטילופות, -על טרפם. האריות טורפים חיות

ג'ירפות ותאואים אפריקניים. לפעמים יוצאים כמה אריות יחד לשחר לטרף 

  ומתחלקים בו.

ש הלביאה היא אם מסורה. הגורים גדלים בִאטיות ומגיעים לגודלם הסופי בגיל ש

שנים. גופותיהם של הגורים מנומרים כתמים קטנים בהיוולדם. יש חוקרים 
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יער, וסימנים אלה -הסבורים כי תופעה זו מקורה בכך שהאריות היו לפנים חיות

אריות הם חיות שעשועים -ִהסוּו אותם בין העלים והצללים. כפירים או גורי

  מהווים סכנה.  נחמדות, אך עד מהרה הם גדלים ומתחזקים במידה כזאת שהם

  בית.- בֶקניה שביבשת אפריקה מצויים כיום אריות מבוגרים המוחזקים כחיות

האדם הוא אויבו הרציני היחידי של האריה. בני האדם צדים את האריות כשהם 

עוד בתקופת מצוידים ברובים. יש שבטים באפריקה הצדים אריות בחניתות. 

ד כמה התפעל ממנּו. האריה פחד האדם מפני האריה ועהתנ"ך מוזכר עד כמה 

מוזכר במקרא כמאה וחמישים פעמים, יותר  ישראל, והוא- היה מצוי לפנים בארץ

. האריה אריה, כפיר, ליש, לביאמכל חיות הטרף גם יחד. הוא זכה לשמות רבים: 

גור אריה הפך לסמלה של ממלכת יהודה לאחר ברכתו של יעקב ליהודה: "

ה לאריה שרובץ על טרפו ואין טורף אחר ", שבו הוא ממשיל את יהודיהודה

שיכול להבריח אותו. גם בקינת דוד מוזכר האריה כסמל למלכות וגבורה: 

עוד תיאור של אריה בתנ"ך אנו מוצאים בסיפור שמשון שפגש ". מאריות גברו"

  כפיר כאשר ירד לתמנע.

ריות אך א , כיום נחשב האריה בעיקר לחיה אפריקנית, ואכן, הוא מצוי ביבשת זו

לפעמים מצויים גם במערבה של הודו. לפנים היו אריות גם באירופה ובמזרח 

ישראל), כיום הם נעלמו לגמרי מאזורים אלה, לאחר שהושמדו - הקרוב (גם בארץ

  ציפורן, קצה כיסוי האצבע אצל בעלי חיים –*טפר                     בידי האדם.

  מקור ב'/  אריה

  ובעלי צבע צהבהב. משקלו של אריה בוגר הוא  בר גדולים-האריות הם חתולי

כמאה ושמונים קילוגרמים, ואורכו מחוטם ועד זנב שני מטרים ושבעים 

סנטימטרים. הנקבות נקראות לביאות. הן קטנות מעט מהאריות, ולעומת זאת 

אין להן רעמה. אריות חיים בדרך כלל בקבוצות הנקראות להקות. לעתים קרובות 

ות. האריות צדים בעיקר אנטילופות וזברות. לרוב הציד צדים האריות כצו

אחראיות הלביאות. בתנ"ך מוזכר שאריות היו גם בארץ ישראל. עתה הם חיים 

רק בדרום אפריקה ובמזרחה ובחלק קטן של הודו. בעבר אריות נהגו לשוטט פרא 

בדרום אירופה, בהודו ובאפריקה. אריות רבים חיים כיום בשמורות טבע. 

  גן.- הם מצויים בספארי ברמת בישראל
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  מקור א'"/תמצות הערך "אריה

  ת"ז

  שם: אריה / לביא / שחל/ליש

  כינוי: מלך החיות

  משפחה: חתוליים

  גובה: יותר מתשעים סנטימטרים

  אורך: יותר משלושה מטרים

  משקל: מאתיים וחמישים קילוגרמים

  תכונות: יודע לשחות

  אדמדם. יש לו רעמה  -חום-א זהובצבע הגוף הכללי של האריה הו  - מבנה גוף 

  גדולה בעלת צבע כהה יותר. לזנב הארוך שערות בקצה, ואילו הבטן                     

  בהירה ושקועה. הרגליים חזקות וכפות הרגליים בעלות כריות                                                      

  רחבות.                    

    -האריות חיים במישורים על גבול מדבריות, בדרך -ים וצורת חיים אזורי מגור

  כלל בנאות מדבר. הם חיים בקבוצות גדולות.                                              

  כלל בלילה, כשהחיות מתקרבות -האריה הוא טורף. הוא עושה זאת בדרך-מזון 

  ר הניזונות מעשב, כמו זברות, איילות, ב-למים לשתות. האריה מעדיף חיות          

  אנטילופות, ג'ירפות.          

  כיום חיים האריות בעיקר באפריקה המרכזית ובהודו.  -אזורי תפוצה 

  ישראל אריות, אך הם נעלמו.- בעבר היו בארץ                         

  חיותכמאה וחמישים פעמים, יותר מכל  תנ"ךהאריה מוזכר ב - האריה בתנ"ך 

  . אריה, כפיר, ליש, לביאהטרף גם יחד, וזכה לשמות רבים:                             

  מאפשרים לנו להסיק שנוכחותו  תנ"ךהתיאורים הרבים ב                            

  באזורנו הייתה שכיחה. האריה הפך לסמלה של ממלכת יהודה                             

  בעקבות ברכתו של יעקב ליהודה: "גור אריה יהודה" שבה הוא                             

  ממשיל את יהודה לאריה שרובץ על טרפו ואין טורף אחר שיכול                             

  להבריח אותו. גם בקינת דוד מוזכר האריה כסמל למלכות                             

  עוד תיאור של אריה בתנ"ך אנו ולגבורה: "מאריות גברו".                            

.מוצאים בסיפור על שמשון שפגש כפיר כאשר ירד לתמנע                           
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  'מקור אהערך "אריה" /  –חיים -מיפוי בעלי

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

סביבת  האריה בתנ"ך מבנה גוף ת"ז

 החיים

 מזון

ריה/ שם: א

 לביא/שחל / כפיר

  כינוי: מלך החיות

  משפחה: חתוליים

גובה: יותר 

מתשעים 

  סנטימטרים

אורך: יותר 

  משלושה מטרים

משקל: מאתיים 

וחמישים 

  קילוגרמים

תכונות: יודע 

 רעמה: גדולה וכהה

  זנב: ארוך עם שערות

- חום-צבע: זהוב

  אדמדם

הבטן: בהירה יותר, 

  שקועה

רגליים: חזקות, 

כפות הרגליים בעלות 

  כריות רחבות.

האריה מוזכר 

בתנ"ך יותר מכל 

חיות הטרףגם 

יחד, הוא מסמל 

 גבורה ומלכות. 

מתוך  התיאורים 

שבתורה ניתן 

ק כי האריה להסי

חי בעבר גם בארץ 

  ישראל.

האריות 

חיים 

במישורים 

על גבול 

מדבריות, 

כלל -בדרך

בנאות מדבר. 

הם חיים 

בקבוצות 

 גדולות. 

  

 –האריה 

טורף. מנתר 

על הטרף 

כלל -בדרך

בלילה. אוכל 

בר -חיות

הניזונות 

מעשב, כמו 

זברות, 

איילות, 

אנטילופות, 

 ג'ירפות.

יחסי גומלין 

 בינו לאדם

 אזורי תפוצה

יש מקומות 

שבהם בני 

אדם צדים  

את האריה 

בעזרת רובים 

 או בחניתות.

  

כיום חיים 

האריות 

ביבשת 

אפריקה 

ובמערבה של 

 הודו
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  חיים הערך "אריה" -מיפוי בעלי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מזון סביבת החיים האריה בתנ"ך מבנה גוף ת"ז

שם: אריה / לביא / 

 שחל  / כפיר

  כינוי: מלך החיות

  משפחה: חתוליים

גובה: יותר מתשעים 

  סנטימטרים

אורך: יותר משלושה 

  מטרים

משקל:  מאתיים 

 רעמה: גדולה וכהה

  זנב: ארוך ושעיר

- חום-צבע: זהוב

  אדמדם

הבטן: בהירה יותר, 

  שקועה

רגליים: חזקות, 

ות כריות כפות בעל

  רחבות

האריה מוזכר 

בתנ"ך יותר מכל 

 חיות הטרף, הוא

מסמל גבורה 

 ומלכות. 

האריה חי בעבר  

  גם בארץ ישראל.

  

האריות חיים 

במישורים על גבול 

כלל -מדבריות, בדרך

בנאות מדבר. הם 

חיים בקבוצות 

ולות. בעבר היו גד

ישראל אריות, -בארץ

 אך הם נעלמו.

  

האריות טורפים 

בדרך כלל  

בלילה.   הם 

בר -טורפים חיות

הניזונות מעשב, 

כמו זברות, 

איילות, 

אנטילופות. 

 ג'ירפות.

יחסי גומלין 
 בינו ובין
 האדם

 אזורי תפוצה

יש מקומות 

שבהם צדים 

אדם את -בני

האריה בעזרת 

רובים או 

 בחניתות.

  

כיום חיים האריות 

בעיקר באפריקה 

 ובהודו

 שם הנקבה: לביאה.

  

 לנקבות אין רעמה.

הן קטנות יותר 

  מהאריות.

הם חיים בקבוצות 

גדולות הנקראות 

 להקות.

  

לעתים הם צדים 

-בצוות, בדרך

כלל הלביאות 

 אחראיות לציד.

  

בעבר נהגו האריות  

לשוטט בדרום 

אירופה, בהודו 

 ובאפריקה.

אריות רבים חיים 

מורות טבע.  כיום בש

בישראל הם מצויים 

  גן.-בספארי ברמת
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בדרך כלל, כאשר ממזגים קטעים, מתחילים בקטע הקצר, ומוסיפים לו מידע 

  מהקטע הארוך. 

  הערך "אריה" –מיזוג טקסטים 
האריה שייך למשפחת החתוליים. גובהו יותר מתשעים סנטימטרים, אורכו יותר 

מספר:  משלושה מטרים, ומשקלו מאתיים וחמישים קילוגרמים. לאריה שמות

לביא, שחל, כפיר וליש. נוסף על כך, הכינוי המלווה אותו הוא "מלך החיות". 

  .הנקבה נקראת לביאה

אדמדם. יש לו רעמה גדולה וכהה - חום- צבע הגוף הכללי של האריה הוא זהוב

. זנבו ארוך, ובקצהו יש שערות, ואילו הבטן בהירה ללביאה אין רעמהיותר. 

  ות הרגליים הן בעלות כריות רחבות.ושקועה. הרגליים חזקות, וכפ

כלל בנאות מדבר. הם חיים -האריות חיים במישורים על גבול מדבריות, בדרך

  . בקבוצות גדולות הנקראת להקות

כשהחיות , כלל בלילה, בידי הלביאות-בדרךהאריה הוא טורף. הטרף מתבצע 

רות, בר הניזונות מעשב, כמו זב-מתקרבות למים לשתות. האריה מעדיף חיות

  איילות, אנטילופות, ג'ירפות.

הלביאה מגדלת את גוריה במסירות. הגורים מגיעים לגודלם הסופי בגיל שש 

  שנים.

  אדם צדים בהם את האריה בעזרת רובים או בחניתות.-יש מקומות שבני

  .ישראל-בעבר נהגו האריות לשוטט בדרום אירופה, בהודו, באפריקה ואפילו בארץ

אריות רבים חיים היום יקר באפריקה המרכזית, ובהודו. כיום חיים האריות בע

  . גן-בשמורות טבע. בישראל יש אריות בספארי ברמת

  

  שימו   כל התוספות שהתקבלו מהטקסט הנוסף ממקור ב'  מופיעות בכתב אחר. 

  . לכידותכדי למזג את הטקסטים יש להיעזר במילות קישור וליצור 

 .ותטקסט תקין הוא טקסט שיש בו לכיד

  .על אחד- קשורים לנושא טקסט לכיד הוא טקסט שכל המשפטים בו

 לות קישור, במאזכרים, במילות יחסהלכידות מתבצעת על ידי שימוש במי

ובעוד אמצעים ספרותיים שנלמד.
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 בקרה עצמית
אתם עומדים לקרוא ארבעה טקסטים: "שכרות במקום מלכות", "ממלכת 

. שניים מהם הם טקסטים ספרותיים, הדגים", "חומש עם רש"י" ו"המים שלנו"

עיוניים. לכל אחד מהם מצורפים דפי משימות. ליד כל שאלה רשום איזו  –ושניים 

  רמת הבנה נבדקת.

  אלה רמות ההבנה:

  תוכן גלוי  א. איתור מידע

  ב. ארגון מידע

  ג. "דיאלוג" עם הטקסט

  מסר, היסק ומסקנה –ד. תוכן סמוי 

  עמדה + נימוק –ה. פרשנות 

על השאלות של הטקסט "שכרות במקום מלכות", ובקשו מהמורה מחוון  ענו

  תשובות שתוכלו לבדוק באמצעותו את תשובותיכם ולהעריך את ההבנה שלכם.

  כך תעשו בשני הטקסטים הנוספים.

  בסוף תהליך הבקרה כתבו למורה מכתב:

  

  בס"ד

  למורה שלום!

  

חוברת העבודה. תרגלתי את נושא הבנת הנקרא בעזרת ארבעה טקסטים שב

  בדקתי את התשובות בעזרת מחוונים, והבנתי כמה דברים:

  אני מצליח/ה בשאלות מסוג: ______________________________  א. 

  ___________________________________________________  

  אני מצליח/ה פחות בשאלות מסוג: __________________________  ב.

  ___________________________________________________  

  אני מבקש/ת תרגול נוסף בשאלות מסוג: ______________________  ג.  

  ___________________________________________________  

  בתודה ___________                      
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  דף עזר*        

  קריאה והבנה
סט. (אפשר להוסיף במה יעסוק הטק ומשערים הכותרתאנו קוראים את   .1

    השערות מתמונה)

שניתנו על הטקסט, ומשערים במה יעסוק הטקסט  השאלותאת  קוראיםאנו   .2

  (בטקסט עיוני).

בתוך תבנית סיפורית  המידע המובןאת  ומארגניםאת הטקסט  קוראיםאנו   .3

  (לסיפור) או בצדי הפסקות (בטקסט עיוני).

, מאזכרים, סימני פיסוקכרות, מו-לא מילים –חסמי קריאה  מסמניםאנו   .4

ורושמים את פירושם ואת תפקידם. (זהו  – רטורייםאמצעים  קישור,מילות 

  "דיאלוג  עם הטקסט")

ובודקים מהם הדברים החדשים שהבנו  שניתאת הטקסט  קוראיםאנו   .5

, ובטקסט רצף העלילהבעקבות ה"דיאלוג עם הטקסט". בסיפור שמים לב ל

  . שלבים  בתהליךלפי זמן או ל בהתפתחותשלבים עיוני שמים לב ל

. אנו מילות ההוראהולמילות השאלה את השאלות ושמים לב ל קוראיםאנו   .6

בטקסט את כל המקומות שיש בהם רמזי שאלה, ובעזרתם עונים על  מחפשים

  פי הנדרש בשאלה.-השאלות (תוכן גלוי), כאשר אנו מארגנים את המידע על

  להן תשובה בטקסט (תוכן סמוי), פועלים כך:אפשר למצוא - בשאלות שאי  .7

של הפסקות ומוציאים  הרעיונות המרכזייםאת  מדגישיםבטקסט עיוני   א.

  הרעיון המרכזי של הטקסט. – מסקנה אחתמתוכן 

מהשילוב  ומפיקים פיְתרוןואת הבעיה את ה מדגישיםבטקסט ספרותי   ב.

למקרים נוספים  . חושבים כיצד הרעיון יכול להתאיםרעיון המרכזיאת ה

  . מסרבחיים בכלל (מעבר לסיפור), וכך מבינים מהו ה

ואת ביטויים את ה מסמניםכדי לאתר את דעת הכותב או את עמדתו   .8

לכל האמירות,  מוצאים את המשותףשהוא ַמביע לאורך הטקסט,  אמירותה

  ומבינים את עמדת הכותב.  

  

  * מומלץ לצלם דף זה ולניילן אותו. 
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  רמות הבנה
  פי רמות הבנה.-קיימים סוגים שונים של שאלות על

. שתי ארגון מידעו איתור מידעבשלב זה נתייחס לשתי רמות ההבנה הראשונות: 

רמות אלה עוסקות בתוכן הגלוי של הטקסט. את התשובות לשאלות אלה אפשר 

  למצוא בתוך הטקסט.

  תוכן גלוי
  תזכורת!

  

  

  

  

  (מילות הוראה)               (מילות שאלה)         

  יש לזהות את המידע             אפשר להעתיק את        

  ולארגנו במשפט תקין             התשובה מהטקסט        

  מחדש. אין להעתיק                     

  את התשובה מהטקסט.                   

                     

  תוכן סמוי
  

    

  

  

  

  את דעתנו  עלינו להביע             התשובה אינה מצויה        

  על המתרחש בטקסט,             בטקסט. יש להבין אותה        

  ולנמק אותה.            סמך-"בין השורות", אבל על        

  הכתוב.         

 סוגי שאלות

 ארגון מידע איתור מידע

 סוגי שאלות

 הבנה עצמאית
  לא מפורשות

 פרשנות
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  פעולות העשרה טרום קריאה/ִׁשְכרּות ִּבְמקֹום ַמְלכּות

  

לפניכם משפטים ובהם מילים מודגשות. נסו להבין את פירוש המילים מתוך 

  ההקשר ושבצו אותם במשפטים משלכם:

  בין הלוחות והיה קשה לחלצו.נדחק . הגוזל 1

  ______________________________________נדחקפירוש המילה     

  ______________________________________________משפט _    
  

  בנושא במידה מספקת. אפשר לעבור לנושא הבא. דשנו. 2

  ______________________________________  שנודפירוש המילה     

  __________________________________משפט______________    

  

  והיה בלתי אפשרי להחזיק מעמד ללא התרופה. תכפו. הכאבים הלכו ו3

  _______________________________________תכפופירוש המילה     

  _______________________________משפט_________________    

  

  ולכן יש להגיב בצורה קיצונית. דרסטי. המעשה הוא 4

  _____________________________________ דרסטיפירוש המילה     

  המשפט_______________________________________________    

  

  .הוכו בהלם. כששמעו האנשים שהמנהל לא ימשיך בתפקידו הם 5

  __________________________________ הוכו בהלםהביטוי פירוש     

  __________________________משפט______________________    

  

  שהופתע לקבל תעודת הצטיינות מהמחנך. ניכר. ממראה פניו של הילד היה 6

  _______________________________________ניכר פירוש המילה    

  _____________________________________משפט___________    
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  שרי/ ִׁשְכרּות ִּבְמקֹום ַמְלכּות

  משפחה" עיתון מועדים לשמחהמתוך חוברת "

  

דבר נורא קרה. השמועה כי המלך גירש את בנו היחיד מעל פניו והגלה אותו לארץ 

עשתה לה כנפיים והתפשטה במהירות בכל רחבי המדינה. ההמונים סחו  –אחרת 

שה בהשתאות ואף בזעזוע. "האמנם?! אם החליט המלך החלטה כה קיצונית בחד

  סימן הוא שבנו, בנו יחידו האהוב פגע בו קשות וחטא כלפיו באופן חמור ביותר".

עוד ימים רבים דשו תושבי המדינה במעשה הדרסטי שעשה המלך, אך כדרכם של 

נשכח המאורע אט -דברים, גם אם הם מרעישים, הם נשכחים מהלב. ואכן, אט

מלבותיהם של האנשים. חדשות מסעירות אחרות דחקו את החדשה הזו שכבר 

  הפכה לישנה...

רק המלך לא שכח. חלפו ימים רבים והמלך ביקש להשיב את בנו אל הארמון. 

געגועיו תכפו והוא גם התחרט על חומרת העונש והחליט להשיב את הגלגל 

"צאו וחפשו את בני", הורה המלך אחורנית ולהחזיר את בנו לנסיכותו. 

למקורבים לו. ואכן, השליחים יצאו למסע חיפושים. הם עברו מעיר לעיר ומכפר 

לכפר וסרקו כל מקום אפשרי, החל מבתי המלאכה וכלה בבתי המרזח. עד 

שמצאוהו ב... בית מרזח. שליחי המלך כמעט הוכו בהלם כאשר ראו את המצב 

ו אותו שיכור מיין, רוקד עם שיכורים ולבוש שאליו התדרדר בן המלך. הם מצא

קרעים. ברור שעברו הנסיכי היה ניכר עליו. שאל אחד השליחים את בן המלך: 

"האם אתה מכיר אותי?" הנסיך, למרות שכרותו, הכיר את שליח המלך וזיהה 

אותו מאותם ימים רחוקים שבהם התגורר בארמון. "מה שלומך", התעניין 

מאד", השיב הנסיך השיכור, "אך לו רק היו לי מעיל מחמם  השליח בנימוס. "טוב

  וזוג מגפיים לא היה מאושר ממני בכל העולם".

את המשל הזה מביא האדמו"ר רבי יצחק מאיר אלתר (רוטנברג) בעל ה"חידושי 

הרי"ם" מגור לקושייה הידועה מדוע אוכלים קודם מצה ואחר כך מרור בליל 

לה והמרור הוא סמל לשעבוד. אם כך יש הסדר. הלוא המצה היא סמל לגאו

התירוץ לקושייה הוא שגם המרור הוא התחלת הגאולה,  לאכול קודם את המרור!

שברגע שעם ישראל התחילו להרגיש את הקושי והמרירות של הגלות, הדבר גרם 

להם להתחיל להתפלל על גאולתם, ואם כן מובן שאוכלים מצה קודם שהיא יסוד 

  רור הוא חלק בלתי נפרד מהגאולה.הגאולה, שהרי גם המ
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  משימות – ִׁשְכרּות ִּבְמקֹום ַמְלכּות

  
  )איתור  מידעאיזו שמועה פשטה בממלכה? (  .1

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  

  המלך?כיצד הגיבו השליחים כאשר פגשו בבן   .2

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  

  באיזה מצב היה בן המלך כששליחי המלך מצאוהו?  .3

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

  ("דיאלוג עם הטקסט")

  ?2בשורה  סחומה פירוש המילה   .4

  טבלו במים  א.

  שוחחו  ב.

  מרחו בשמן  ג.

  אף תשובה אינה נכונה  ד.

  ?3בשורה  בהשתאות מה פירוש המילה  .5

  בפליאה  א.

  בהשתוממות  ב.

  בהפתעה  ג.

  כל התשובות נכונות  ד.

  ?15בשורה  אותולמי מתייחסת המילה   .6

  למלך  א.

  לבן המלך  ב.

  לנסיך  ג.

  ג' נכונות-תשובות ב' ו  ד.
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  )פרשנותהסבירו את המשפט. ( עשתה לה כנפיים"כתוב: " 2בשורה   .7

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  .10בשורה  "להשיב את הגלגל אחורניתהסבירו את הביטוי "  .8

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  סיך לשליחי המלך?מה הייתה תשובת הנ  .9

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

מה דעתכם על תשובתו של בן המלך? מה ניתן ללמוד מתשובתו על יחסו   .10

  ילת חייו?לעושר בתח

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  תזכורת 

  .מסרורעיון , נושא

  פי הפרטים שבטקסט הסיפורי עד הבעיה- נקבע על הנושא

  ידי יצירת ביטוי מכליל על הטקסט כולו-נקבע על ןהרעיו

  הוא העברתו של הטקסט לחיינו וניסוח מוסר השכל לגבי חיינו המסרואילו 

  

הסיפור "שכרות במקום מלכות"?  נושאמהו   . 12

___________________________________________________  

  ______רשמו את הפרטים שהסתמכתם עליהם: ________________  

  __________________________________________________  

  __________________________________________________  

  של הסיפור "שכרות במקום מלכות"? רעיוןמהו ה  .13

  __________________________________________________  
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  __________של הסיפור? _______________________ מסרמהו ה  .14

  __________________________________________________  

  __________________________________________________  

  

  תזכורת

  .הקשרפי ה-במילון עלערך לפירוש למדנו להתאים 

  

  שעבוד".ל –כתוב: "המצה היא סמל לגאולה והמרור  23. בשורה 15

  שים למילה שעבוד.במילון מופיעים כמה פירו      

  עבדות, עבודה ללא שכר, מסירת נכסים כמשכון, כניעה לרודן,  – שעבוד     

  שלילת  חירות.                    

  איזה פירוש מתאים ביותר למשפט?     

     ____________________________________________________  

  ________________הסבירו את תשובתכם: ___________________     

     ____________________________________________________  

     ____________________________________________________  

  ..."מרעישיםכתוב: "אך כדרכם של דברים גם אם הם  6-5. בשורות 16

  : במילון מרעישהפירוש למילה לפניכם       

  סציוני, מעורר סנסציה, יוצר רעש תקשורתי, מסעיר, מעורר   ת') רעשני, סנ*(      

  עניין, מושך קהל, מעורר התרגשות, מעורר הדים, מרשים, מרתק, צעקני         
   

  (הת' בתחילת המשפט מורה על כך שהמילה מרעיש היא שם תואר)          

  הנ"ל: במשפט מרעישיםכתבו מהם הפירושים המתאימים ביותר למילה          

         ___________________________________________________________________________  

             

         ___________________________________________________________________________  

      

  :דיון כיתתי

  מליאת הכיתה:. דונו בקבוצות בשאלה הבאה והביאו את סיכומיכם ל17

 מה הקשר בין המשל לקושייה מדוע אוכלים קודם מצה ואחר כך מרור       

  בליל  הסדר?      



154 
 

  ממלכת הדגים

  

הצבעים והמבנה  –ממלכת הדגים היא מרהיבה, ומקיפה המוני פריטים. לכל סוג 
התכונות ואורח החיים שלו, וכל אלה מותאמים בחוכמתו של  –שלו, ולכל מין 

  תברך למקום שבו חיים הדגים.הבורא י
  

הדג הוא בעל חיים בעל חוליות, מכוסה קשקשים ובעל סנפירים. לא לכל הדגים 
  יש קשקשים וסנפירים, אך רק דג בעל קשקשים וסנפירים הוא כשר למאכל.

הדגים זקוקים לחמצן שאותו הם נושמים באמצעות הזימים. הזימים הם אברי  
מים את החמצן המומס במים, המים עוברים דרך הנשימה של הדגים. הדגים נוש

הזימים שבהם עוברים נימי הדם הרבים. קיימים סוגים שונים של דגים שנושמים 
חמצן מן האוויר באמצעות הריאות. כזה הוא הדולפין שעולה מפעם לפעם על פני 

  המים כדי לנשום אוויר.
  

ים. יש דגים שכל במימי הים קיים מספר עצום של דגים בגדלים ובצבעים שונ
אורכם הוא כמה מילימטרים, ויש דגים ענקיים שמגיעים לאורך של עשרות 
מטרים. יש השוחים בעומק של כמה עשרות מטרים, ואחרים החיים על קרקעית 
הים בעומקים גדולים הרבה יותר. דגים מסויימים מעדיפים לחיות במרחבי הים 

  הפתוח ואילו אחרים חיים בקרבת החוף.
  

מבחינים בין שני סוגים עיקריים של דגים: דגי מים מתוקים החיים בנהרות אנו 
ובאגמים שבהם יש מים מתוקים, ודגי מים מלוחים החיים בימים ובאוקיינוסים. 
לכל סוג דג התאים הקדוש ברוך הוא את צורת החיים, המזון ואופן המחייה שלו. 

ורחותיהם. לדוגמה: דג מדהים להתבונן בדגים, לראות את יופיים וללמוד על א
  האמנון.

  

האמנון שונה מיתר הדגים. בעוד האחרים אינם דואגים לצאצאיהם, האמנוניים 
מסורים מאוד לביצים ולדגיגים. האמנון מטיל את ביציו על קרקעית הים או על 
דבר מה אחר מוצק המצוי במים והן נדבקות למקום. ההורים מנפנפים 

ם על מנת שיקבלו מספיק מים וחמצן. כאשר בסנפיריהם על הביצים והדגיגי
הדגיגים בוקעים, מעבירים אותם ההורים לגומות עמוקות שחפרו בקרקעית הים. 
כאשר הם גדלים מעט הם שוחים כל העת בעקבות הוריהם. כך אפשר לראות זוג 
דגי אמנון שוחים ואחריהם נחיל ענק של דגיגים הנראים ככתם שחור. בזמן סכנה 

ים למעמקי הים והנחיל כולו צולל בעקבותיהם. הדאגה הזו היא צוללים ההור
  )בארמית דג –אם הדגים. (נון  –שהביאה לאמנון את שמו. "אמנון" 
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  טקסט נלווה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בעלי חיים זעירים ביותר אשר צפים במים ומהווים מזון לדגים –*פלנקטון 

  

  משימות –ממלכת הדגים 

 דג האמנון
, אמנונייםממשפחת ה ונוי דגי מאכלהוא שם כולל לכמה מינים של  ְשטמּואו  ןְמנּוַא 

. בארץ מצוי אמריקה הדרומיתוב אסיהב, אפריקהחמים ב נהרותבו אגמיםהמצויים ב

אך כמה  צומחהאמנון בדרך כלל בכנרת ובמקורות הירדן. האמנון ניזון בעיקר מן ה

ובשרם  ברכות. את האמנוניים למטרות אכילה דגים ומגדלים בחימינים ניזונים מן ה

את הכינוי "מושט", שפירושו  דגקיבל ה מסרקובח. בשל זנבו שצורתו כנחשב למש

דווקא. נון בארמית הוא  ארמיתקיבל הדג מהשפה ה עברי"מסרק". את שמו ה ערביתב

דג של אמא. שם זה ניתן לדג היות שביצי הדג והדגיגים –דג, אם הכוונה לאמא. אמנון 

לאחר בקיעתם מוצאים מחסה בתוך הפה של האם (ובחלק מהמינים גם בתוך הפה של 

גבם מוארך, חלקו הקדמי קוצני  סנפירקשקשים רבים לאורך גופם,  –האב). לאמנוניים 

ומשונן, בעוד חלקו האחורי פחות קוצני ואף רך. בלסתותיו של האמנון מספר רב של 

  .אדום –ס"מ. צבע בטנו  13-2, רוחבו: ס"מ 40-7שיניים קטנות מאוד. אורכו: 

  במשפחת האמנוניים כמה מינים:

 ס"מ. מיקום: מים עומדים, או מים שזרימתם  30אורך: עד  – אמנון מצוי
עמוקות,  מחילותובהם  קינים. גידול הצאצאים: בונה פלנקטון*אטית. מזון: 

דגיגים: בקן ובסביבתו, על ידי הזכר. . אימון הצמחייהבשטחים חשופים מ
 .ירדן, כנרתתפוצה בישראל: 

 בעומק שאינו חוףס"מ. מיקום: קרבת ה 38אורך: עד  – אמנון הגליל ,
עולה על עשרה מטרים. מזון: פלנקטון. גידול הצאצאים: בונה קינים ובהם 

טלות בקן ומועברות מחילות קצרות, באזורים עתירי צמחייה. הביצים מו
לפה ההורים. אימון הדגיגים: בין הצמחים, על ידי שני ההורים. תפוצה 

 בישראל: כנרת, ירדן.
 ס"מ. מיקום: מים עומדים, או מים  35אורך: עד  – אמנון הירדן

שזרימתם אטית. מזון: פלנקטון. גידול הצאצאים: בונה קינים סימטריים 
הנקבה בלבד. צפיפות הקינים גבוהה  וגדולים במיוחד. הביצים נאספות לפי

 משל שאר מיני האמנון. תפוצה בישראל: כנרת, ירדן.
 (חנוס) ס"מ. מיקום: מים רדודים בקרבת  13אורך: עד  – אמנונית יוסף

. הסחנהאבנים. מזון: פלנקטון, אבנים. תפוצה בישראל: כנרת,ירדן, מעיינות 
. גידול הצאצאים: הזכר בונה גומה קטנה, הנקבה אקווריוםגדל גם כדג נוי ב

 ילה את ביציה. באה אל הקן ומט
 ס"מ. מיקום: נחלים. מזון: בטבע  40אורך: עד  – אמנון היאור– 

נכחד, בעבר (עד סוף  –מזון  מרוכז. תפוצה בישראל: בטבע  –פלנקטון, בשבי 
. כיום מגדלים את מעיינות ראש העיןוב נחל ירקון) היה מצוי ב60-שנות ה

 .ברכות דגיםאמנון היאור ב
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 .1 )מידע איתוריד שממלאים הזימים של הדג? (מה התפק

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 האם כל הדגים נושמים בעזרת זימים? תנו דוגמה:

_________________________________________________________  

_________________________________________________________ 

2. 

 .3 ?1בשורה  מרהיבהמה הכוונה במילה 

  א.  מדהימה

  ב.  מקסימה

  ג.  בעלת פריטים רבים

  ב' נכונות-ד.  תשובות א' ו

 .4 ?11בשורה  עצוםמהי המילה הנרדפת למילה 

  א.  חזק

  ב.  רב

  ג.  עצמי

  עטד. מ

פירושים אחדים. מהו הפירוש המתאים ביותר לצירוף זה  "אורח חיים"לצירוף 

 ? 2המופיע בשורה 

5. 

  א.  דרך החיים

  ב.  סגנון החיים

  ג.  הרגל

  ד.  שגרה

 .6 מבטאת: 22בשורה  מסוריםהמילה 

  א.  שם עצם

  ב.  פועל

  ג.  שם תואר
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 .7  ? 9בשורה  הואלמה הכוונה במילה 

  א.  לדגים

  ב.  למערכת הנשימה

  ג.  לדולפין

  ד.  אף תשובה אינה נכונה

 .8 אינם..." למי הכוונה? האחריםכתוב: "בעוד  21בשורה 

  א.  לדגיגים

  ב.  לדגים האחרים

  ג.  לאמנוניים

  ד.  כל התשובות נכונות

 .9 )איתור מידע? (היכן נמצאים מים מתוקים

  יםא.  באוקיינוס

  ב.  בנהרות

  ג.   באגמים

  ג' נכונות- ד.  תשובות ב' ו

 במה שונה דג האמנון מיתר הדגים? ____________________________

_____________________________________________________ 

10. 

 .11 __________________________________ מהו פירוש השם "אמנון"?

 .12 "? האמנוניים מסורים מאוד לביצים ולדגיגיםמהמשפט "מה אפשר להבין 

  א.  הם מטפלים בהם

  ב.  הם מתעללים בהם

  ג.  הם מרחמים עליהם

 .13 מה מטרת הטקסט?

  א. לספק מידע על ממלכת הדגים ובמיוחד על האמנון

  ב. להציג את התאמת סוג הדג לאורח חייו

  מופלאג. להציג את האמנון כמעשה בריאה 

   ג' נכונות- ד. תשובות ב' ו
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 :במחברתקראו את הטקסט הנלווה וענו על השאלות הבאות 

  א. קראתם על דג האמנון בטקסט ממלכת הדגים ובטקסט הנלווה. ערכו מיזוג 

 .146-139לערך דג האמנון כשאתם נעזרים בדף המיפוי ובהדרכה שקבלתם בעמודים 

14. 

 ם יש מידע לגבי מספר המינים של דגי האמנון.ב. בטקסט המצורף לממלכת הדגי

 .128ערכו השוואה בין המינים. היעזרו בטבלת השוואה שלמדתם אותה בעמוד      
 

 ג.  מחקרים גילו כי סוג אחד של דגי האמנון אוכל אבנים. מהו הסוג? מהו מקום 

  המחייה שלו?    

 שם ושייכות. –ד. פרקו את המילים הבאות לשתי מילים 

 

 הזנב שלו        –אפשר לכתוב  זנבולדוגמה: במקום      

  __________________  –אפשר לכתוב  ִלְסתֹוָתיובמקום                     

 __________________       –אפשר לכתוב  אורכובמקום                     

 

 ילה?ה. סימני הכשרות בדגים הם סנפיר וקשקשת. האם דג האמנון כשר לאכ

 העתיקו מהטקסט את המשפט המתאים.     
 

  ו.  ציינו שתי עובדות שנוספו לכם על האמנון מקריאת הטקסט הנלווה.

 ז. העתיקו מהטקסט ארבעה צירופים שבהם נמצא שם עצם ושם תואר.

 לדוגמה: מים עומדים.    
 

 מלאו את הטבלה: 

 גוף זמן שורש הפועל

    ְמכּוֶסה

    נֹוְׁשִמים

    ִנְדָּבקֹות

    ְיַקְּבלּו

  

15. 

א. על מנת להכין עבודת חקר בנושא ממלכת הדגים התבקשתם לכתוב שאלת חקר 

מתאימה. היעזרו בטקסטים בנושא וכתבו שאלה שתופיע בתחילת עבודת החקר 

 שלכם. ____________________________________________________

  תשתמשו על מנת לענות על שאלת החקר? ב. מה הם מקורות המידע שבהם

_________________________________________________________ 

16. 
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 ראו את הסיפור וענו על השאלותק

  קובי לויחומש עם רש"י/ 

  מתוך סדרת הספרים "קוטף סיפור"

לפני כשנה, בעת הכנסת ספר תורה לאחת הישיבות המפוארות בעיר ירושלים, 

אדם בעל הדרת פנים ומראה צנוע וטוב. כשראש הישיבה הציגו כ"גביר דוכן עלה ל

חשוב, אוהב התורה ולומדיה", השפיל את מבטו בענווה והחל את דרשתו 

  בסיפור:

הצורר הנאצי ויומיים לאחר חג השבועות הצליח הנער  מפלתזמן קצר לאחר 

אל צרפת ומשם עזריאל מנסבך, אוד מוצל מאש, לצאת מאדמת גרמניה החרוכה 

עלה על מעבורת קטנה שפניה לבריטניה. עזריאל, נער יתום בן ארבע עשרה, היה 

כה שדוף עד שצלעותיו בלטו כסכינים חדות מבעד לחולצתו האפורה. כמוהו נדדו 

אך דרכו רגליו בנמל  נערים רבים תמהים ונבוכים לקראת עתיד חדש ולא ידוע.

יר הבירה לונדון,  שם חשב שימצא מקום הבריטי, ביקש שיורו לו את הדרך אל ע

  מרפא לנפשו ויוכל ללמוד תורה, התורה שנמנעה ממנו בחמש השנים האחרונות.

כמו דוד המלך שהעיד על רגליו כי הן נושאות אותו אל בית המדרש אף שהתכוון 

להגיע לארמונו לעסוק בענייני המלוכה, כך גם רגליו של היתום, עזריאל, נשאו 

  ת עץ גדולה ומעליה שלט פח לבן ומחליד: "ישיבת תורת משה". אותו אל דל

"באתי ללמוד תורה כאן,  "כן, ילדי", שאל אותו ראש הישיבה, "מה מעשיך כאן?"

בישיבה, האם תקבלו אותי?" חייך אליו ראש הישיבה הרב שמואל שפיגל בפנים 

י", ענה מאירות: "ספר לי, מה כבר הספקת ללמוד?" "אני יודע חומש עם רש"

עזריאל בגאווה בלתי מוסתרת. ראש הישיבה הכניסו פנימה והגיש לפניו דבר 

מאכל. נטל עזריאל את ידיו, בירך ואכל, למרות הרעב ידע שיהודי אוכל באצילות 

וללא רעבתנות. הוא אכל ונרגע. ליטף ראש הישיבה את לחיו של הנער ואמר לו: 

ם קצת יותר גדולים ממך. זו לא "יקירי, צר לי, אך בישיבתנו לומדים בחורי

ישיבה מתאימה בעבורך. אם תרצה אשלח אותך לישיבה מתאימה לכאלה 

שיודעים רק חומש עם רש"י". עזריאל שאף אוויר ואמר: "כבוד הרב, לבי אומר 

לי שכאן מקומי, בבקשה  ממך, מכאן אני רוצה לצמוח עד לפסגות גבוהות. אנא!" 

ת את עזריאל. "בסדר", אמר, "אבל אני מטיל ראש הישיבה לא היה מסוגל לדחו

עליך למצוא לך חברותא שתוכל לקדם אותך בלימוד התורה, והדבר לא יהיה 

פשוט". הוביל אותו ראש הישיבה לחדר קטן, הציע לו לנוח מתלאות הדרך ואמר 
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לו: "בקומה השנייה נמצא בית המדרש. אצפה לך שם כבר מחר בבוקר". למחרת, 

ית המדרש כשבידו שתי חתיכות קרטון שעליהן כתב: "אני, נכנס עזריאל לב

עזריאל מנסבך, יודע בינתיים רק חומש עם רש"י, מבקש מתנדב שיהיה לי 

לחברותא". הצמיד את חתיכת הקרטון הראשונה על דלת הכניסה ואת השנייה 

על קיר בבית המדרש, פתח חומש "ויקרא" והחל לקרוא בו.  כשהרים עיניו 

ט לעבר שלטי הקרטון מלאו עיניו דמעות. "ריבונו של עולם, אני מהחומש והבי

מקווה שאכן תימצא לי כאן חברותא, הרי כולם כאן גאונים בגמרא ואני בקושי 

קורא... חמש שנות המלחמה רוקנו אותי". שלושה ימים היו תלויות המודעות אך 

למיד לתלמיד איש לא הגיב או אפילו התעניין. ואז, אזר אומץ והחליט לעבור מת

ולבקש שילמדו אתו. הוא סובב בין עשרות תלמידים וחזר על המשפט: "שלום 

עליכם, אני עזריאל, אני תלמיד חדש בישיבה, בינתיים אני יודע רק חומש עם 

רש"י. אולי תסכים ללמוד אתי?" הבחורים שהיו שקועים בלימודם, לא יכלו 

ו עדינים, והבינו את שאיפותיו, להיענות לבקשתו. הם לא פגעו בו, חלילה, הם הי

אבל הם הרגישו שאינם מסוגלים להיענות לבקשתו. עזריאל לא הבין מדוע 

מסרבים הבחורים ללמוד אתו. בקצה בית המדרש הבחין בשני תלמידים לומדים 

ברתחא דאורייתא. קנאה איימה לכלות את ריאותיו, הוא חשש מאוד להתקרב 

רם באוהלה של תורה אך נותרו רק הם. אל הבחורים שהיו שקועים עד צווא

"שלום עליכם, אני עזריאל". שניהם השתתקו. "אתה עזריאל? ברוך השם. קראנו 

הבוקר את השלט שלך ובאמת תכננו לשוחח אתך. אנו נשמח ללמוד אתך ונתחיל 

בחומש עם רש"י. שמי יוסף". "ושמי מנחם, ברוך הבא עזריאל, לבנו ושכלנו 

ה". מנחם ויוסף שכבר היו בחורים משכמם ומעלה, והיו מוקדשים לך באהבה רב

אט התעלה -'מונחים' בלימוד התורה, מצאו זמן ללמד ולהדריך את עזריאל, שאט

ועשה חיל בתלמודו. עם הגיעו לפרקו נישא עזריאל והקים בית נאמן. עקב קשיי 

  המחייה ולאחר שנועץ עם רבו פנה עזריאל לעסקים. 

ף הגביר: "אני הוא עזריאל מנסבך". מבטי השתאות חלפו בין בתום הסיפור הוסי

האברכים ובני התורה שניצבו המומים לשמע הסיפור. "כיום, זכיתי, לתרום את 

חלקי לעולם הישיבות בתמיכה כלכלית ולהקים מפעלי תורה רבים בארץ 

ובעולם". ואז הגביר קולו באחת והמשיך בדבריו: "רציתי לספר לכם, יקיריי, 

כים ובני תורה, שמזה שבעים שנה אני עוקב אחר השניים שמסרו נפשם אבר

בעבור היתום שבקושי ידע חומש עם רש"י. שניהם כיום גדולי תורה. אני רוצה 

לחזק אתכם, אחיי האהובים, באהבת איש את אחיו, בהשפעה עד אין קץ של 
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יעתא אהבת חינם לזולת. מי שמוכן לעזור לזולתו ולחזקו בלימוד, זוכה לסי

  דשמיא מופלאה שתוביל אותו לגדלות בתורה, ואני עד נאמן לכך".

  

  משימות –חומש עם רש"י 
 .1 )איתוראיזו ארץ עזב עזריאל ולאן היו פניו מועדות? (

_________________________________________________________  

 .2 ?2בשורה  דוכןמה פירוש המילה 

  א. חנות

  ב.  ספסל

  .   שולחןג

  ד.  במה

 .3  מפלת?" מה פירוש המילה לאחר מפלת הצורר הנאציכתוב: " 5בשורה 

  א.  נצחון

  ב.  הפסד

  ג.  תבוסה

  ד.  אף תשובה אינה נכונה

 .4 ?2בשורה  "בעל הדרת פנים"מה פירוש הביטוי 

  א.  מאיר פנים

  ב.  מראה מבוייש

  ג.  מראה מעורר כבוד

  גאווה ד.  בעל

 .5 " הוא:אוד מוצל מאשפירוש הביטוי "

  א. שריד

 ב. חתיכת עץ

  ג.  פליט

 ג' נכונות-ד.  תשובות א' ו
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 .6 ?8בשורה  שדוףמה פירוש המילה 

  א.  רזה מאוד

  ב.  שרוף

  ג.  עצוב

  ד.  אף תשובה אינה נכונה

 .7 ניתן לכתוב:  12בשורה  ש..." אףבמקום המילים "

  אף על פיא.  

  ב.  בניגוד

  ג.   נוסף על כך

 ד. כדי

 

  ציינו שלושה ביטויי זמן המופיעים בסיפור:
1____________________________.  
2____________________________.  
3____________________________. 

8. 

 .9 קראו את המשפטים הבאים וציינו לצדם אם מדובר בדעה או בעובדה:

  מנסבך הגיע ללונדון _______________א.  עזריאל 

  ב.  בלונדון חשב ללמוד תורה ולהצליח_________________

  ג.  ראש הישיבה לא היה מסוגל לדחות את עזריאל____________

 ד.  עזריאל עזר למוסדות תורה רבים בארץ ובחו"ל____________

 ________ה.  הבחורים רצו ללמוד תורה מבלי שיפריעו להם ____
 

 .10 ?1בשורה  לךלמי הכוונה במילה 

  א.  לראש הישיבה

  ב.  לחברותא

  ג.  לעזריאל

  ד. אף תשובה אינה נכונה

 .11 ? 57 בשורה השנייםלמי הכוונה במילה 

  א.  למנחם
  ב.  למנחם ויוסף

  ג.  ליוסף
 ד. כל התשובות נכונות
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 .12 ?38בשורה  הואלמי הכוונה במילה 

  א.  לתלמיד

  ב.  לעזריאל

  ג.  לראש הישיבה

  ד.  לבית המדרש

 .13 ?22בשורה  אךבאיזו מילה אפשר להחליף את המילה 

  א.  כתוצאה

  ב.  אבל

  ג.   אולם

 ג' נכונות- ד.  תשובות ב' ו

 

  :14-18ענו במחברת על שאלות 

 .14 ד תורה.תנו שתי דוגמות המוכיחות  את כמיהתו הרבה של עזריאל ללימו

 בשל המלחמה שנמשכה חמש שנים, נמנע מעזריאל לימוד התורה. 

 )איתורהוכיחו משפט זה מהסיפור (

15. 

  אחת הבעיות הקשות של עזריאל הייתה  הרעב. מצאו בסיפור מילים וביטויים

 אשר מדגישים בעיה זו. 

16. 

 . 17 .)ארגוןשיבה (ציינו את הסיבות המצדיקות את טענת הרב כי עזריאל לא מתאים לי

כתבו על שאיפה מסוימת שהייתה לכם ופרטו כיצד הצלחתם לממש אותה. תוכלו 

  אף לכתוב על בעיה שהייתה ונפתרה.  

18 .  

 .19 מהי מטרת הסיפור? 

  א.  להסביר את מעלת לימוד התורה

  ב.  לעודד תרומות למען מוסדות תורה

  את העוסקים בתורהג.  לחזק 

  יש את חשיבות התמיכה בחבר לצורך לימוד התורהד.  להדג

 .20 (ידע לשוני)פעלים, והשלימו את הטבלה.  ארבעההעתיקו לטבלה 

  פועל שורש זמן גוף
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  א' עזריה / המים שלנו

לפעמים נדמה לנו כי מים הם דבר שאין לו סוף. אנחנו פותחים את הברז, והמים 

שנסגור אותו. בטיולינו לגליל או לגולן אנחנו רואים מים זורמים  זורמים ממנו עד

  בעוז במקורות הירדן ובמפלים. בחורף יש שיטפונות, ונדמה לנו כי יש די מים.

בכל חודש או חודשיים אנחנו מקבלים חשבון לתשלום על המים שאנחנו צורכים. 

ך מים ככל האם הדבר אומר שאפשר לשלם את חשבון המים ולהמשיך לצרו

  שמתחשק לנו?

האם באמת יש מים עד אין סוף? לא ולא! רוב המים נמצאים באוקיינוסים 

אפשר לשתות אותם, להשקות בהם או - ובימים הגדולים. מים אלה מלוחים, ואי

אבל זה עניין יקר  –להשתמש בהם לצרכים ביתיים. אמנם אפשר להתפיל אותם 

ב מים טובים לכל בני האדם, וישראל מאוד. בעולם כולו חסרים או יחסרו בקרו

  היא אחת המדינות שהחיסרון במים הוא קשה במיוחד בעבורה.  

אנחנו ארץ קטנה עם תושבים רבים מאוד וצרכים רבים, אבל יש לנו מים 

- בצמצום. אין בארץ נהרות גדולים, והגשם יורד בה רק חודשים אחדים בשנה. אי

איפה לאחסן אותם. יש לנו רק אגם אחד אפשר לאגור את כל מי הגשם, וגם אין 

הכינרת, וכמות המים שאפשר לאסוף בה היא קטנה ואיננה  –של מים מתוקים 

  מספיקה.

יש בארץ גם כמה נחלים נובעים שהגדול שבהם הוא הירקון, אבל כמות המים 

שזורמים בו, איננה גדולה, והיא פוחתת מאוד בקיץ, דווקא בזמן שאנחנו זקוקים 

ר. ברוב מי הנחלים השתמשו לצורך השקיה ולמטרות אחרות והכניסו למים ביות

לתוך צינורות. נותרו לנו רק מעט נחלים זורמים, שהם דבר יפה מאוד וחשוב 

  בנוף. 

נוסף על המים שעל פני השטח, יש מים הנשמרים במעמקי האדמה במאגרים 

ם לעומק של טבעיים. אנחנו ַמגיעים ֲאליהם כאשר אנחנו קודחים בארות, לפעמי

מאות מטרים. צריך לשאוב מים אלה בזהירות. אם שואבים יותר מדיי, יורדים 

פני המים במאגרים, ואז יזרמו מי הים לתוכם מתחת לאדמה וימליחו את המים 

  המתוקים.

כבר עכשיו אנחנו משתמשים במים לצורכי הבית, לחקלאות ולתעשייה יותר ממה 

לי מים טובים. אפילו כמה שנים גשומות לא שמותר לנו, ואם נמשיך כך, נישאר ב

יספיקו כדי לתקן זאת. בקיצור, מוכרחים לחסוך במים. זאת לא סיסמה, אלא 

אמת. עלינו לבדוק תמיד אם אנחנו משתמשים נכון במים, ולחסוך בהם בתבונה, 
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בכל מקום שהדבר אפשרי. בשתייה ובאכילה אסור לחסוך. הגוף שלנו צריך לקבל 

צריך לשתות, בייחוד בקיץ. צימאון ממושך איננו בריא ואינו חוסך  את שלו. בארץ

  דבר.

אם מישהו שונא להתרחץ וחושב שזוהי ההזדמנות שלו להסביר להורים שלא 

צריך להתרחץ כדי לחסוך במים, אנחנו לא נעזור לו. צריך להתרחץ ולהסתבן 

פתוח בשעה ולהישטף, אבל גם כאן צריך לחסוך. למשל, אין להשאיר את הברז 

שמסתבנים, ואין צורך לעמוד זמן רב תחת זרם של מים חמים. ברחיצה של כלים, 

  של מכוניות ושל רצפה ובהשקיית הגינות יש לחסוך ולהשתמש במים בתבונה.

  

  

 מים מּותפלים

הם  –גדול  מאגר המים הגדול ביותר הוא, כמובן, הים, אך למימיו יש חיסרון אחד

. התפלת מי יםמלוחים. מה עשוי להיות הפיְתרון הטוב ביותר לאזור עני במים כמו שלנו? 

באחת משיטות ההְתּפלה מעבירים את מי הים המלוחים בלחץ דרך מסננות דקות ועדינות 

מאוד (הנקראות ֶמְמְּבָרנֹות). המלחים נעצרים במסננות, ואילו המים נטולי המלחים 

  ות. מים מותפלים הם מים שפירים המתאימים לשתייה. עוברים במסננ

35 
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  משימות –המים שלנו 
 .1 )איתוראפשר להשתמש במי הים לצרכים ביתיים? (- מדוע אי

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 

 

 .2 ?3בשורה  בעוזמה פירוש המילה 

  א.  בחזקה

  ב.  בעצמה

  ג.  בכל הכוח

  ד.  כל התשובות נכונות

 .3 ?4בשורה  צורכיםמה פירוש המילה 

  א.  משתמשים

  ב.  צריכים

  ג.  רוצים

  ד.  אף תשובה אינה נכונה

 .4 ?9בשורה  להתפילמה פירוש המילה 

  א.  לטפל במים

  ב.  להוציא מהמים את המלח

  ג.  להתפלל שירד גשם

  ד.  להעביר את המים לצינורות

 .5 הקשר בין הפסקה הרביעית לפסקה החמישית הוא:

 א. קשר של ניגוד

  ב. קשר של תוצאה

  ג. קשר של תוספת

 קשר של סיבה ד.
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 .6 ?9בשורה  ְצרכיםמה פירוש המילה 

  א.  שימושים

  ב.  מאגרי מים

  ג.  קשיים

  ד.  אף תשובה אינה נכונה

 .7 ?18בשורה  פוחתתמה פירוש המילה 

  א.  פוחדת

  ב.  יורדת

  ג.  גדלה

  ד.  אף תשובה אינה נכונה

 .8 ?23-22בשורות "מאגרים טבעיים" פירוש המילים מה 

  א.  נחלים נובעים שהמים בהם זורמים

  ב.  אוקיינוסים וימים גדולים

  ג.  מקומות שהמים נאספים בהם בצורה טבעית

  ד.  כל התשובות נכונות

 .9 ?30בשורה  בתבונה מה פירוש המילה

  א.  בהבנה

  ב.  בחכמה

  לאט–ג.  לאט

  ד.  אף תשובה אינה נכונה

 .10 ?1בשורה  לנובמילה  למי הכוונה

  הזורמים א.  למים

  ב.  לכל מי שקורא את הקטע

  ג.  למחברים של הקטע
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 .11 ?15בשורה  בהלמה הכוונה במילה 

  א.  לאגם הכינרת

  ב.  לארץ שלנו

  ג.  לשנה

  ד.  כל התשובות נכונות
  

 .12 ?34בשורה  שלולמה הכוונה במילה 

  א.  לנחל

  מי ששונא להתרחץב.  ל

  ג.  להזדמנות

  ד.  לחיסכון

 .13 ?12בשורה  אבל באיזו מילה אפשר להחליף את המילה

  א.  כתוצאה

  ב.  אך

  ג.  אולם

  ג' נכונות- ד.  תשובות ב' ו

קשיים שאנו נתקלים בהם בישראל, ואשר קשורים לבעיית המים.  שלושהציינו 

 ) ארגון(

14. 

 .15 )איתורהזורמים בארץ? ( לאן נעלמו הנחלים

  א.  הם משמשים להשקיה

  ב.  הם הוכנסו לצינורות

  ג.  הם פוחתים בקיץ

  ד.  כל התשובות נכונות

  כיצד אפשר להשתמש במים בתבונה? הציגו שלוש דוגמות. 

 )היסק(תוכלו להיעזר בכתוב או להביא רעיונות משלכם.) (

16. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

 



169 
 

 

 . 17 )ארגוןסוגים שונים של מקורות מים לשתייה. (ארבעה פי המאמר -ציינו על

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

 

 .18 )מסקנהמהי כוונת המאמר? (

  א.  להסביר את בעיית המים בארצנו

  ב.  לעודד אותנו לחסוך במים

  לצריכה נבונה של מים ג.  לפתח מודעות

  ד.  כל התשובות נכונות

 .19 (ידע לשוני)העתיקו לטבלה שישה פעלים (שניים מכל זמן), והשלימו את הטבלה. 

 מס' פועל שורש זמן גוף
    1. 

    2. 

    3. 

    4. 

    5. 

    6. 

  

 הבעה בכתב

 ציווי.)כתבו שמוֶנה הוראות כיצד לחסוך במים. (השתמשו בצורת 

1______________________________________________________ .  

2______________________________________________________ .  

3______________________________________________________ .  

4______________________________________________________ .  

5____________ .__________________________________________  

6______________________________________________________ .  

7______________________________________________________ .  

8______________________________________________________ . 

20. 


