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  עידָ ן מֵ ּוּגְר ִא ע וְ ידָ ר מֵ ּוּתִא 

רּו ֶאת ַהשּׁ  ּפּור, ּוַמְסּפְ   ת. רוֹ וּ א. ִקְראּו ֶאת ַהּסִ

  רּוִתי ֶׁשל ַהֻּבָּבה

 ִהְלִּביָׁשה, ַהֻּבָּבה ִעם רּוִתי ִׂשֲחָקה. ֲחָדָׁשה ֻּבָּבה ָקנּו ְלרּוִתי

 .ַהַּבִית ַּבֲחַצר ִאָּתה ְוִטְּיָלה ַּבֲעָגָלה אֹוָתּה ִהִּניָחה, אֹוָתּה

 ּוָמְׁשָכה ִׂשְמָלה ַלֻּבָּבה ְלַהֲחִליף רּוִתי ָרְצָתה ַהָּיִמים ְּבַאַחד

 רּוִתי. ַהֻּבָּבה ֶׁשל ָיָדּה ִנְׁשְּבָרה ִּפְתאֹום .ַהִּׂשְמָלה ֶאת ְּבֹחְזָקה

 ָנְפָלה זוֹ  ַא ,ַהֻּבָּבה ֶׁשל ָיָדּה ֶאת ְלַהְדִּביק ְוִנְּסָתה ִנְבֲהָלה

 הּוא ַּגם ַא ,ַהֻּבָּבה ֶאת ְלַתֵּקן ָלּה ַלֲעֹזר ֵמָאִחיהָ  הִּבְּקׁשָ , ׁשּוב

 .ַלֲעׂשֹות ָמה ָיְדָעה ְוא ֲעצּוָבה רּוִתי ָהְיָתה. ִהְצִליחַ  א

 ֶאת ְלַתֵּקן רּוִתי ִמֶּמּנּו ִּבְּקָׁשה ַהָּצֳהַרִים ַאַחר ַאָּבא ְּכֶׁשִהִּגיעַ 

 אֹוָתּה ְוֵהִׁשיב ָיָדּה ֶאת ֵּקןִּת  ,ַהֻּבָּבה ֶאת ַאָּבא ָלַקח. ַהֻּבָּבה

 ְּכֶׁשִהיא ִּתָּזֵהר ֶׁשֵּמַעָּתה ְוֶהְחִליָטה רּוִתי ָׂשְמָחה. ְלרּוִתי

  .ַהֻּבָּבה ֶאת ַמְלִּביָׁשה
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ֶּקַטע, ת ּבַ וֹ אצָ ְמ ן נִ הֶ ֲעֵלית בוֹּוׁשְּת הַ ת ֶׁש לוֹ אֵ ְׁש ִׂשימּו ֵיׁש 

  ן. תָ יק אוִֹּת עְ הַ לְ ֶאְפָׁשר וְ 

   ה.בָ ּוׁשְּת הַ ם קוֹ ת ְמ אֶ  ֶּקַטעּבַ  יׁשּגִ ְד הַ י לְ צּוָר 

ֵאלֹות.ב.    ֲענּו ַעל ַהׁשְ

  ?ְלרּוִתי ָקנּו ָמה  .1

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  

  ?ַהֻּבָּבה ִעם רּוִתי ִׂשֲחָקהד יצַ ּכֵ   .2

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  ?ַלֻּבָּבהה ָר ה ָק מָ   .3

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  
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 אַ  ,עטַ ֶּק ת ּבַ אוֹ צָ ְמ ן נִ הֶ ילֵ עֲ ת בוֹ ּוׁשְּת הַ ת ֶׁש לוֹאֵ ְׁש ֵיׁש   ימּוִׂש 

   ן.תָ יק אוֹ ִּת עְ הַ לְ ֶאְפָׁשר -ִאי

  ם).כֶ ּלָ ים ׁשֶ ּלִ ִּמ ה ּבַ בָ ּוׁש(ְּת  יתִא מָ צְ ה עַ בָ ּוׁשְּת ב ּתֹ כְ לִ  ׁשיֵ 

ֵאל  ג.  י ׁשְ ּתֵ   ֹות. ִלְפֵניֶכם ׁשְ

ּפּורבַּ  וּ שׂ פְּ חַ וְ  ,הלָ אֵ שְּׁ ת הַ אֶ  אוּ רְ קִ    * ים טִ פָּ שְׁ מִּ ת הַ אֶ  ּסִ

  .שׁ גֵּ דְ מַ ם בְּ תָ אוֹ  וּ ישׁ גִּ דְ הַ  .הבָ וּ שׁ תְּ ים לַ רִ וּ שׁ קְּ הַ 

יָדע   * ִלימּו ֶאת ַהּמֵ ְבָלה בַּ שֶ ַהׁשְ ַעּמּודּטַ ּבָ א. ׁשֶ   ַהּבָ

ֵאלֹות.  * ְ   ֲענּו ַעל ַהׁשּ

  ?ַהֻּבָּבה ֶאת ְלַתֵּקן ְּכֵדי רּוִתי ָתהָעְׂש  ְּפֻעּלֹות ֵאילּו  .1

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  ה?בָ צּוי עֲ ִת ה רּותָ יְ הָ  עַ ּוּדמַ   .2

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  
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  ים?זִ מָ ת ְר ַר זְ עֶ ה ּבְ בָ ּוׁשים ְּת בִ ְת וֹ ּכד יצַ ּכֵ 

  רּוִתי ֶׁשל ַהֻּבָּבהר: ּוּפִּס ם הַ ׁשֵ                 .הלָ בְ טַּ ת הַ אֶ  ימוּ לִ שְׁ הַ 

מס' 
  הלָ אֵ ְּׁש הַ 

  מס'
  הָר ּוׁש

  רּוּפִּס ים ּבַ זִ מָ ְר הָ 
 ְרָמִזיםת הָ אֶ  ׁשּגֵ ְד מַ ּבְ  ּויׁשּגִ ְד הַ 

  ,הבָ ּוׁשְּת לַ  יםִר ּוׁשְּק הַ 
  .יקּו אֹוָתםְוַהְעִּת 

  הבָ ּוׁשְּת הַ 
  .הינָ ִּק ה ַּת בָ ּוׁשב ְּת ּתֹ כְ לִ  ּוידּפִ ְק הַ 

  ֲחָדָׁשה ֻּבָּבה ָקנּו ְלרּוִתי  ֲחָדָׁשה ֻּבָּבה ָקנּו ְלרּוִתי  1  1

2  

  

 ִהִּניָחה, אֹוָתּה ִהְלִּביָׁשה  2

 ְוִטְּיָלה ַּבֲעָגָלה אֹוָתּה

  .ַהַּבִית ַּבֲחַצר ִאָּתה

, ַהֻּבָּבה ֶאת ִהְלִּביָׁשה רּוִתי

 ְוִטְּיָלה ָּבֲעָגָלה אֹוָתּה ִהִּניָחה

  .ַהַּבִית ַּבֲחַצר ָּתהִא 

 ָרְצָתה ַהָּיִמים ְּבַאַחד  3  3

  ... רּוִתי

 ִנְׁשְּבָרה ַהֻּבָּבה ֶׁשל ָיָדּה

 ָלּה ְלַהֲחִליף ָרְצָתה ְּכֶׁשרּוִתי

  .ִׂשְמָלה

   ַמְתִאיָמה ְּתׁשּוָבה ִלְבנֹות  ֵיׁש, ֵמַהִּסּפּור ָּפטַהִּמְׁש  ָּכל ֶאת ְלַהְעִּתיק ֹצֶר ֵאין ִׂשימּו    

 .ֶׁשָּלֶכם ַּבִּמִּלים ַּגם ַלֲענֹות ֶאְפָׁשר. ַּבִּסּפּור ַהָּכתּוב ַעל ַהְּמֻבֶּסֶסת 
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  ת. רוֹ וּ שּׁ ת הַ אֶ  רוּ פְּ סְ מַ ר, וּ וּ פּ סִּ ת הַ אֶ  אוּ רְ קִ 

  ָאסוֹן מוַֹנַעת ְזִהירּות

 ֶּדֶלתהַ  ַעל ָּדַפק, ַהֵּסֶפר ִמֵּבית ִמיָכֵאל ָחַזר  ַהָּיִמים ְּבַאַחד

 ַיְלקּוטוֹ  ֶאת ִהְׁשִאירא הּו. ָּפְתָחה א ִאָּמא ַא, ָוׁשּוב ׁשּוב

. מּוַהּסָ  ָּבְרחֹוב ָסְבָתא ֶׁשל ְלֵביָתּה ְוָרץ ַהַּמְדֵרגֹות ַּבֲחַדר

 ְלִבּקּור ִמֵּביתוֹ  ָיָצא ,ִמיָכֵאל ֶׁשל ַהָּקִׁשיׁש ְׁשֵכנוֹ  ,ֹּכֶהן ָהַרב

 .ַהַּמְדֵרגֹות ַּבֲחַדר ַהָּזרּוק ַלַּיְלקּוט ֵלב ָׂשם ְוא ַּבִּמְרָּפָאה

 ָּכַׁשל ֹּכֶהן ָהַרב :ַהַּמְדֵרגֹות ַּבֲחַדר ָחָזק ַרַעׁש ִנְׁשַמע ְלֶפַתע

 ָׂשרּועַ   אֹותוֹ  ִלְראֹות ִנְבֲהלּו ,ִמָּיד ֶׁשָּיְצאּו ֵכִניםַהְּׁש  ַיְלֵדי .ְוָנַפל

 ָּכל לוֹ  ָקָרה א ִּכי ּוָבְדקּו ָלקּום לוֹ  ָעְזרּו ִמָּיד. ַהַּמְדֵרגֹות ַעל

 ָקָרה ָמה ַהְּיָלִדים לוֹ  ִסְּפרּו ,ְלֵביתוֹ  ִמיָכֵאל ְּכֶׁשָחַזר .ֶּפַגע

 ְׁשֵכנוֹ  ֶׁשל ְלֵביתוֹ  ִמיָכֵאל ְכַנסנִ  ִמָּיד. ַהָּזרּוק ַיְלקּוטוֹ  ִּבְגַלל

 ִמֶּמּנּו ּוִבֵקׁש ְלִמיָכֵאל ָסַלח ֹּכֶהן ָהַרב. ְסִליָחתוֹ  ֶאת ּוִבֵּקׁש

  .ַהָּבָאה ַּבַּפַעם ְלִהָּזֵהר
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   ְמִׂשימוֹתַּדף  – ָאסֹון מֹוַנַעת ְזִהירּות

ֵאלֹות.  ע ׁשְ   א. ִלְפֵניֶכם ַאְרּבַ

ַמְדגֵּ אֵ שְּׁ ת הַ יׁשּו ֶאת ִמלַּ ַהְדגִּ *      ׁש ָצֹהב.ָלה ּבְ

ש ָצֹהב נּו ַסמְּ *    ַמְדּגֵ ּפּור.ׁשּוָבה בַּ ֶאת ְמקֹום ַהתְּ ּבְ   ּסִ

קִּ *    ׁשּוָבה ּתַ ְתבּו ּתְ   יָנה. ּכִ

  ?ַּבַּבִית ִמיָכֵאל ִחֵּפׂש ִמי ֶאת  .1

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  ?ִמיָכֵאל ָרץ ְלָאן  .2

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  ?ֹּכֶהן ָלַרב ָקָרה ָמה  .3

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  
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  ?ָלקּום ֹּכֵהן ָלַרב ָעַזר ִמי  .4

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

ֵאלֹות ַרב  ב. לֹוׁש ׁשְ ֵרָרה. -ִלְפֵניֶכם ׁשָ יפּו ֶאת ָהאֹות ּבְ לַהּקִ  ׁשֶ

כֹוָנה.  ׁשּוָבה ַהּנְ   ַהּתְ

  ?3 הְּבׁשּוָר  ַהָּסמּוָמה ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה   .1

  ָהָרחֹוק  א.

  ַהָּקרֹוב  ג.

  ָהרֹוֵעׁש  ג.

  ?7ְּבׁשּוָרה  אוֹתוֹ ְלָמה ַהַּכָּוָנה ַּבִּמָּלה   .2

  ְלִמיָכֵאל  א.

  ֹּכֵהן ָלַרב  .ב

  ַלַּיְלקּוט  .ג

  ?6ְּבׁשּוָרה  ָּכַׁשלָמה ֵּפרּוש ַהִּמָּלה   .3

  ָקַפץ  א.

  ֶנְחָּבל  ב.

  ָמַעד  ג.
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  ַגְרסֹון ּכ'/ טוִֹבי ֶׁשל ַהִּמְצָוה

 ָלּה ִיְהֶיה א ִּכי טֹוִבי ֵהִביָנה  ַלַּתֲחָנה ִהְתָקֵרב ְּכֶׁשָהאֹוטֹוּבּוס

 ְמֹאד ָרְצָתה ִהיא .ָעמּוס ָהָיה ָהאֹוטֹוּבּוס. ְיִׁשיָבה קֹוםְמ 

 ָעַצר ,ְלַמָּזָלּה, ְוִהֵּנה .ָקֶׁשה ִלּמּוִדים יֹום ְלַאַחר ָלֶׁשֶבת

, ַלֶּנָהג ִׁשְּלָמה, ָעְלָתה  טֹוִבי .ָיָדּהלְ  ַמָּמׁש ָהאֹוטֹוּבּוס

 .ְזֵקָנה ִאָּׁשה  ָעְלָתה ַלאֹוטֹוּבּוס. ָּפנּוי ִּכֵּסא ַעל ְוִהְתַיְּׁשָבה

 ָקֶׁשה, ָלֶׁשֶבת ָמקֹום ָלּה נֹוָתר א .ַהֶּנָהג ְלַיד ִנְּצָבה ָהִאָּׁשה

 ָלקּום ָעַלי" ,יטֹובִ  ָחְׁשָבה .ַּבַּמֲעֶקה ּוְלַהֲחִזיק ַלֲעֹמד ָלּה ָהָיה

 טֹוֵבי ."ִמְצָוה ְלַקֵּים ֶאְזֶּכה ָּכ – ַלְּגֶבֶרת ְמקֹוִמי ֶאת ְוָלֵתת

 ִּכֵּסא ֹּפה ֵּיׁש  ,"ְסִליָחה :ַהְּזֵקָנה  לאֶ  ּוָפְנָתה ִמְּמקֹוָמּה ָקָמה

 ,"הוֹ . ָעָליו  ֶׁשָּיְׁשָבה  ֵּסאּכִ ל הַ עַ  ְוִהְצִּביָעה ָאְמָרה ִהיא ָּפנּוי"

 "ָחַׁשְבִּתי .ְּבִׂשְמָחה ַהְּזֵקָנה ָאְמָרה ַיְלָּדִתי" ,ָל  ּתֹוָדה

 א ֲאִני ַּכִּנְרֶאה ֲאָבל ,ַהְּנִסיָעה סֹוף ַעד ַלֲעֹמד ֶׁשַאְצִליחַ 

 ,"ָל ַהָּכבֹוד "ֹּכל .ְוָיְׁשָבה ְּבִחּיּו הֹוִסיָפה ,ַּפַעם" ְּכמוֹ  ְצִעיָרה

 ִמְצָוה "ִקַּיְמְּת   ,ָיָדּהלְ  ֶׁשָעְמָדה ִאָּׁשה  ְלטֹוִבי ָאְמָרה

  ..ֲחׁשּוָבה"

  

  

  

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

11 

12 

13 

14 
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  ַּדף ְמִׂשימוֹת – טוִֹבי ֶׁשל ַהִּמְצָוה

  ת.לוֹ אֵ שְּׁ ל הַ עַ  נוּ עֲ 

  

  ?ַּבַּתֲחָנה טֹוִבי ִחְּכָתה ָמַתי  .1

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  .ָּבאֹוטֹוּבּוס טֹוִבי ֶׁשָעְׂשָתה ְּפֻעּלֹות ָׁשׁש ַצְּינּו  .2

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  ?ִמְּמקֹוָמּה טֹוִבי ָקָמה ַמּדּועַ   .3

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  ?6ה ָר ּוׁשּבְ  ִנְּצָבה ִּמָּלההַ  ׁשרּוּפֵ ָמה   .4

  ָעְמָדה  א.

  ִהִּציָבה  .ב

  ִמְצָוה ָעְׂשָתה  .ג
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  ?6ה ָר ּוׁשּבְ  ָלּה ַּבִּמָּלה הנָ ּוָ ּכַ י הַ ִמ לְ   .5

  טֹוִבילְ   א.

  ַלְזֵקָנה  .ב

  ָלִאָּׁשה  .ג

  

   ?ַהִּמְצָוה לעַ  ַהַּמְחָׁשָבה ְלטֹוִבי ָעְזָרה ֵּכיַצד  .6

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  

 :טֹוִבילְ  ְּכֶׁשָאְמָרה ָהִאָּׁשה ְתַּכְּוָנהִה   ִמְצָוה ְלֵאיזוֹ   .7

  ?ֲחׁשּוָבה" ִמְצָוה ִקַּיְמְּת "

  ָזֵקן ְּפֵני ְוָהַדְרָּת א. 

  ָּתקּום ֵׂשיָבה ִמְּפֵניב. 

  ְנכֹונֹות ּוב' א' ְּתׁשּובֹותג. 
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  ְרָמִזים?הָ  ִבין ֶאתנָ ֵּכיַצד 

  ר: ּוּפִּס ם הַ ׁשֵ                                   

מס' 
  הלָ אֵ ְּׁש הַ 

  מס'
  ׁשּוָרה

  רּוּפִּס ים ּבַ זִ מָ ְר הָ 
 ְרָמִזיםת הָ אֶ  ׁשּגֵ ְד מַ ּבְ  ּויׁשּגִ ְד הַ 

  ,הבָ ּוׁשְּת לַ  יםִר ּוׁשְּק הַ 
  ְוַהְעִּתיקּו אֹוָתם.

  הבָ ּוׁשְּת הַ 
  .הינָ ִּק ה ַּת בָ ּוׁשב ְּת ּתֹ כְ לִ  ּוידּפִ ְק הַ 

, ִהְתַיְּׁשָבה, ִׁשְּלָמה  10, 9, 5, 4  2

  .ָקָמה

  :ָהיּו טֹוִבי ָעְׂשָתהׁשֶ  ַהְּפֻעּלֹות ָׁשׁש

  ַלֶּנָהג ְוִׁשְּלָמה ָעְלָתה.  א

  ַהַּסְפָסִלים ַאַחד ַעל ִהְתַיְּׁשָבה.  ב

  ָלִאָּׁשה ְמקֹוָמּה ֶאת ְוִהִּציָעה ָקָמה. ג

  .ַהְּזֵקָנה   

3  6,7,8  

  

 ָרֲאָתה ִּכי ִמְּמקֹוָמּה ָקָמה טֹוִבי  ָהְרָמִזים ֶאת ִמְצאּו

 ָרְצָתה ְוִהיא ָמקֹום רנֹותָ  א ֶׁשַּלְּזֵקָנה

  .ִמְצָוה ְלַקֵּים
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  ?ֶרֶצףְמַסְּדִרים ִסּפּור בֵּכיַצד 

ַטע    .ִקְראּו ֶאת ַהּקֶ

  .ריּוִצ ג חּות לְ כֶ לֶ י הוֹ נִ אֲ ְּביוֹם ִראׁשוֹן 

  ָהִעירֹוִנית ַלִסְפִרָּיהֲאִני הֹוֶלֶכת  ְׁשִליִׁשים יוֹ ּבְ 

  .אָסְבתָ ֲאִני ְמַבֶּקֶרת ֵאֶצל  ְּביוֹם ֵׁשִני

ִרים ַעל ַהִאם ִטים ְמֻסּדָ ּפָ ׁשְ כֹון-ַהּמִ ֶדר ַהּנָ י ַהּסֵ   ֵּכן / א ?ּפִ

ִּפי ְימֹות -ִנְלַמד ְלַסֵּדר ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ַּבֵּסֶדר ַהָּנכֹון ַעל

  ַהָּׁשבּוַע. נֹוִסיף ְלָכל יֹום ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ַהַּמְתִאים. 

  .ִצּיּור ֲאִני הֹוֶלֶכת ְלחּוג ְּביוֹם ִראׁשוֹן  )1

   ְּביוֹם ֵׁשִני  )2

   ְּביוֹם ְׁשִליִׁשי  )3

ִטים ַעל ּפָ יֹון-ַסְדרּו ֶאת ַהִמׁשְ י ַהִהּגָ ִרים ( .ּפִ ְתבּו ִמְסּפָ   ).ַצד ָיִמיןבְּ ּכִ

  חּוג.___ ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ָהַלְכִּתי לַ 

  ___ ָּבֶעֶרב ָעַזְרִּתי ְלִאָּמא ְלָהִכין ֲארּוַחת ֶעֶרב.

  ר ִהְתַאְרַּגְנִּתי ְלֵבית ַהֵּסֶפר.___ ַּבֹּבֶק 

  ___ ַּבָּצֳהַרִים, ְּכֶׁשָחַזְרִּתי ִמֵּבית ַהֵּסֶפר, ֵהַכְנִּתי ִׁשעּוִרים. 
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ֶרֶצף ֶהְגיֹוִני. ְקבּוצֹותִלְפֵניֶכם   . 1 ֵאיָנם ּבְ ִטים ׁשֶ ּפָ   ִמׁשְ

ָכל    כֹון ְקבּוָצה ּבְ ֶרֶצף ַהּנָ ִטים ּבָ ּפָ ׁשְ יקּו ֶאת ַהּמִ   .ַהְעּתִ

  א)

  ָׁשִתיִתי ֶאת ַהּׁשֹוקֹו ְּבִׂשְמָחה.  *

  ָהַלְכִּתי ַלֲחנּות ִלְקנֹות ׁשֹוקֹו.  *

  ַהּׁשֹוקֹו.  ְּתמּוַרתִׁשַּלְמִּתי   *

1.    

2.    

3.    

  ב)

  ִקַּבְלִּתי ֲעִציץ ְּפָרִחים.  *

  ַהְּפָרִחים ִהְתִחילּו ִלְפֹרַח.  *

  . ִהְׁשֵקיִתי ֶאת ֶהָעִציץ ָּכל יֹום  *

1.    

2.    

3.    
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ר ַעל  .2 נּו ִמְסּפָ ט ַצּיְ ּפָ ל ִמׁשְ ִטים. ְלַיד ּכָ ּפָ ׁשְ י -ִקְראּו ֶאת ַהּמִ ּפִ

  ים.טִ פָּ שְׁ מִּ ל הַ י שֶ נִ יוֹ גְ הֶ הַ ֶרֶצף הָ 

  יִר י ּכָ ִּת נְ כַ הֵ א)   

  ָרִציִתי ְלָהִכין ָּכִרי ְלֵבית ַהֵּסֶפר.  _1_  

  ___  .ָעַטְפִּתי ֶאת ַהָּכִרי  

  ְסִּתי ֶאת ַהָּכִרי ַלִּתיק.ִהְכנַ   _ __  

  הֹוֵצאִתי ֵמַהַּׂשִקית ְׁשֵּתי ְּפרּוסֹות ֶלֶחם.   _2_  

  ָמַרְחִּתי ְּגִביָנה ַעל ַהְּפרּוסֹות.   _3_  

  

  ֵּכיַצד ְמַצְחְצִחים ִׁשַּנִים?  ב)

  ַמְרִטיִבים ֶאת ִמְבֶרֶׁשת ַהִּׁשַּנִים.  _1_  

  ירּות.ם ִּבְזִה ַּניִ ַהִּׁש ְמַצְחְצִחים ֶאת   ___  

  ְבֶרֶׁשת.מֹוְרִחים ִמְׁשָחה ַעל ַהִּמ   ___  

  ְבֶרֶׁשת ְּבַמִים.ׁשֹוְטִפים ֶאת ַהֶּפה ְוֶאת ַהִּמ   ___  

  ם ְנִקּיֹות ּוַמְבִריקֹות.ַּניִ ַהִּׁש    _5_  
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  .ַּבִּסּפּור ַהּׁשּורֹות ֶאת ַמְסְּפרּו

  ָמָצא ּגוָֹזל ֵמִאיר

 ָחַבׁש ,ַנַעַליו ֶאת ָנַעל אהּו. ַלַּגן ֵמִאיר ָיָצא ַחם ַקִיץ ְּביֹום

 ֶאת ְּכֶׁשִהִּניחַ  .ַהִּמְׂשָחִקים ְלַגן אֹוַפָּניו ַעל ְוָרַכב ְלֹראׁשוֹ  ּכֹוַבע

 ִהִּביט, ִצּפֹור ֶׁשל ַחָּלׁש ִצּיּוץ ָׁשַמע ,ָלֵעץ ִמַּתַחת ָהאֹוַפַּנִים

 ירֵמִא  ֶהְחִליט .ָהֲאָדָמה ַעל ֻמָּנח ְקַטְנַטן ּגֹוָזל ְוָרָאה ָלָאֶרץ

 ְמַעְנֵין". ַקְרטֹון ְלֻקְפַסת אֹותוֹ  ּוְלַהְכִניס ַהּגֹוָזל ֶאת ְלָהִרים

 ֵמִאיר ֵהִרים .ְלַעְצמוֹ  ֵמִאיר ָחַׁשב ָלֲאָדָמה" ַהּגֹוָזל ִהִּגיעַ  ֵּכיַצד

 ִעם  ֵמִאיר ַרץ. ִצֳּפִרים ֵקן ֻמָּנח ָהֵעץ ַעל ְוִהֵּנה ,ַמָּבטוֹ  ֶאת

 ַהּגֹוָזל ֶאת לוֹ  ְלַהְראֹות ְּכֵדי ַסָּבא לׁשֶ  ְלֵביתוֹ  ַהַּקְרטֹון ֻקְפַסת

 ָאַמר ,ַּבַּקְרטֹון ַהּגֹוָזל ֶאת ָרָאה ֵמִאיר ֶׁשל ְּכֶׁשַּסָּבא. ֶׁשּלוֹ 

 ֲאִני "ֲאָבל . "ִאּמוֹ  ְלַיד ַּבֵּקן הּוא ַהּגֹוָזל ֶׁשל "ְמקֹומוֹ  :ֵמִאירלְ 

 אֹוֵהב ֶּבֱאֶמת ַאָּתה "ִאם . ֵמִאיר ָעָנה ,"ַהּגֹוָזל ֶאת אֹוֵהב

 ְּבקֹול ֵמִאיר ָׁשַמע .ַסָּבא ָאַמר ,"ִלְמקֹומוֹ  אֹותוֹ  ַהְחֵזר ,אֹותוֹ 

  .ַהֵּקן ְּבתֹו ַהּגֹוָזל ֶאת ְוִהִּניחַ  ַהִּמְׂשָחִקים ְלַגן ָחַזר ,ַסָּבא
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  ְמִׂשימוֹתַּדף  – ּגוָֹזל ָמָצא ֵמִאיר

ֵאלֹות בַּ   א.  ְ ֶרת. ִזְכרּו ִלְכתֹּ מַּ ֲענּו ַעל ַהׁשּ ֲאִריְך ְוֶאת ְחּבֶ ב ֶאת ַהּתַ

ם ַהסִּ    ּפּור.ׁשֵ

 ְלַגן ְּכֶׁשָּיָצא ֵמִאיר ֶׁשָעָׂשה ְּפֻעּלֹות ָׁשׁש ַצְּינּו  ) 1

  .ַהִּמְׂשָחִקים

  ?ָלֲאָדָמה ַהּגֹוָזל ִהִּגיעַ  ֵּכיַצד  )2

  ?ַלֵּקן ַהּגֹוָזל ֶאת ְלַהֲחִזיר ֵמִאיר ֶׁשל ָסבוֹ  ִהִּציעַ  ַמּדּועַ )   3

ֲחרּו אֶ   ב.  יֹוֵתר.ּבַ ְתִאיָמה ּבְ ׁשּוָבה ַהּמַ   ת ַהּתְ

  ְלִמי ַהַּכָּוָנה? .אהּוְּכתּוָבה ַהִּמָּלה  1ְּבׁשּוָרה   )1

  ַקִיץ ְליֹום  א. 

  ַלּגֹוָזל  ב.

  ְלֵמִאיר  .ג

  ְלִמי ַהַּכָּוָנה? .תוֹ אוֹ ָּכתּוב  5ְּבׁשּוָרה   )2

  ַלַּקְרטֹון  א.

  ְלֵמִאיר  .ב

  ַלּגֹוָזל  .ג
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  ?ּגֹוָזל ַמהּו  )3

  ִצּפֹור ֶׁשל ֵּבן  .א

  ַּבַּבִית ֶׁשְּמַגְּדִלים ַחָּיה  .ב

  ַּתְרְנגֹול ֶׁשל ֵּבן  .ג

ִטים ג.  ּפָ ׁשְ רּו ֶאת ַהּמִ כֹון. ַמְסּפְ ֶרֶצף ַהּנָ ִטים ּבָ ּפָ ׁשְ רּו ֶאת ַהּמִ ַסּדְ

ֶהְתֵאם.   ּבְ

  .ּגֹוָזל ָמָצא ֵמִאיר  ___ 

  .ַלֵּקן ַהּגֹוָזל ֶאת ֶהֱחִזיר ֵמִאיר  ___

  ַלַּגן ֵמִאיר ָיָצא ַחם ַקִיץ ְּביֹום  _1_

  .ַהּגֹוָזל ֶאת ְלַסָּבא ֶהְרָאה ֵמִאיר  ___

  .ִלְמקֹומוֹ  ַהּגֹוָזל ֶאת ְלַהֲחִזיר ְלֵמִאיר ָאַמר ַסָּבא  ___

נוּ   ד. לֹשׁ  ַצּיְ ֻעּלֹות ׁשָ ה ּפְ ָעׂשָ    .ַהּגֹוָזל ִעם ֵמִאיר ׁשֶ

  :ָהֵאֶּלה ַהְּפֻעּלֹות ֶאת ַהּגֹוָזל ִעם ָעָׂשה ֵמִאיר

  א.__________________________

  ב.__________________________

  ג.__________________________
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  ָחָדׁש ַּבְּׁשכּוָנה 
  

  .ֲחָדָׁשה ִּבְׁשכּוָנה ָלגּור ָעְבָרה ְיִחיֵאל ֶׁשל ַהִּמְׁשָּפָחה

 ִיְהיּו ֶׁשא ָחַׁשׁש הּוא. ָעצּוב ְיִחיֵאל ָהָיה ָהִראׁשֹוִנים ַּבָּיִמים

 ֶׁשּלוֹ  ַהֹּקֶדם ַלַּבִית ִהְתַּגְעֵּגעַ  הּוא .ַהֲחָדָׁשה ַּבְּׁשכּוָנהֲחֵבִרים  לוֹ 

 ָלֶלֶכת ְמֹאד ָרָצה ְיִחיֵאל .ַהּקֹוֶדֶמת ֵמַהְּׁשכּוָנה ְוַלֲחֵבִרים

 ַאף ָׁשם ִהִּכיר א ִּכי ,ַּבַּבִית ִנְׁשַאר ֲאָבל ,ַהִּמְׂשָחִקים ְלִמְגַרׁש

 ִלְפֹּתחַ  ִנַּגׁש ְיִחיֵאל .ַּבַּפֲעמֹון ִצְלצּול ִנְׁשַמע יםַהָּיִמ  ְּבַאַחד .ֶיֶלד

 ַהֶּיֶלד ָאַמר  .ְּבָידוֹ  ְוַכּדּור עֹוֵמד ֶיֶלד ְוָרָאה ַהֶּדֶלת ֶאת

  . ֶׁשָּלנּו ַּבְּׁשכּוָנה ָחָדׁש ֶיֶלד ֶׁשַאָּתה "ָׁשַמְענּו: ְיִחיֵאללְ 

 ַהֶּיֶלד ָאַמר ,"ֵסףיוֹ  ִמי"ְׁש  .ָעָנה ,"ְיִחיֵאל ִמי"ְׁש  ?"ִׁשְמ ָמה

 ?"ֶׁשָּלנּו ַהַּכּדּור ְלִמְׂשֲחֵקי ְלִהְצָטֵרף הרֹוצֶ  "ַאָּתה: ְוָׁשַאל

 ,ָעצּוב א ְּכָבר ְיִחיֵאל ֵמָאז .ְיִחיֵאל ָעָנה ְמֹאד" הרֹוצֶ  "ֲאִני

 ְלֵביתוֹ  ִמְתַּגְעֵּגעַ  ֵאינוֹ  ֲאִפּלּו ְוהּוא ,ֲחָדִׁשים ֲחֵבִרים לוֹ  ֵיׁש ִּכי

  .ַהּקֹוֶדֶמת ֵמַהְּׁשכּוָנה ְוַלֲחֵבָריו ַהּקֹוֵדם
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  ְמִׂשימוֹת ַּדף – ַּבְּׁשכּוָנה ָחָדׁש

ֶרת  א.  ְחּבֶ ּמַ ֵאלֹות ּבַ ְ ֲאִריְך ְוֶאת  .ֲענּו ַעל ַהׁשּ ב ֶאת ַהּתַ ִזְכרּו ִלְכּתֹ

ּפּור. ם ַהּסִ   ׁשֵ

   .ָעצּוב ְיִחיֵאל ָהָיה ֶׁשִּבְגָלָלן ִסּבֹות ְׁשֵּתי  ַצְּינּו  . 1

  ?ִליִחיֵאלֵסף יוֹ ה ִהִּציַע מָ   .2

  ר א ָעצּוב?ְּכבָ  ְיִחיֵאלַמּדּוַע   .3

ים הַ   ב.  יפּו ִמּלִ נֹותמְּ ַהּקִ   .ְרָגׁשֹותְרָגׁשֹותְרָגׁשֹותְרָגׁשֹות ַצּיְ

  ֶעֶצב,   ְקִפיָצה,   ִׂשְמָחה,   ַּגְעּגּוִעים,   ֶּגֶׁשר   

כֹון.   ג. ֶרֶצף ַהּנָ ִטים ּבָ ּפָ ׁשְ רּו ֶאת ַהּמִ רּו ֶאת (ַסּדְ ַמְסּפְ

שְׁ  ִטיםַהּמִ   ).ּפָ

  .ֶׁשּלוֹ  ַלַּבִית ַהּקֹוֵדם ְוִהְתַּגְעֵּגעַ ָהָיה ָעצּוב  ְיִחיֵאל  ___

  ִנְׁשַמע ִצְלצּול ַּבַּפֲעמֹון.  ___

  ָעְבָרה ִלְׁשכּוָנה ֲחָדָׁשה. ְיִחיֵאלַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשל   ___

  ָלבֹוא ְלַׂשֵחק. ְיִחיֵאלִהְזִמין ֶאת  ֵסףיוֹ   ___

  ית ַהּקֹוֵדם.ַלּבַ  עֹוד ַּגְעֵּגעַ ִמְת  ֵאינוֹ  ְיִחיֵאל  _5_
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  יוָֹנָתן ֶׁשל ַהֻּגּלוֹת ֹאֶסף

. ַהָּגדֹול ֵמָאִחיו אֹותוֹ  ִקֵּבל הּוא. ְמיָֻחד ֻּגּלֹות ֹאֶסף  ְליֹוָנָתן

 יֹוָנָתן ֶׁשל ֲחֵבָריו .ַהּסּוִגים ִמֹּכל ֻּגּלֹות ֵיׁש יֹוָנָתן ֶׁשל ָּבֹאֶסף

  .ֶׁשּלוֹ  ַהֻּגּלֹות ְּבֹאֶסף ִעּמוֹ  ְלַׂשֵחק יְּכדֵ  ְלֵביתוֹ  ְלַהִּגיעַ  אֹוֲהִבים

 ִעם ְלַׂשֵחק יֹוֵסף ִהִּגיעַ  ַהָּצֳהַרִים ַאַחר ִּבְׁשַעת ַהָּיִמים ְּבַאַחד

 ֶאת ָרָאה ְוא ַהִּמְׂשָחִקים ַלֲארֹון יֹוָנָתן ִנַּגׁש. ַּבֻּגּלֹות יֹוָנָתן

, ַהַּמָּדִפים ֵמַעל ִחֵּפׂש ,ַלִּמָּטה ִמַּתַחת ִחֵּפׂש. ֶׁשּלוֹ  ַהֻּגּלֹות ֹאֶסף

א ַא אּוַלי, "ִאָּמא :ִּבְדָאָגה ְוָׁשַאל ְלִאּמוֹ  יֹוָנָתן ָּפָנה .ָמָצא 

 יֹוָנָתן ֶׁשל ִאּמוֹ  ִנְכְנָסה?" ֶׁשִּלי ַהֻּגּלֹות ֵאיֹפה יֹוַדַעת ַאְּת 

 ,ַהַּמָּדִפים ַעל ִחְּפָׂשה ,ַהִּמְׂשָחִקים ֲארֹון ֶאת ָּפְתָחה ,ְלַחְדרוֹ 

א ִהיא ַּגם ַא א יֹוָנָתן ְמֹאד ִהְצַטֵער .ָמְצָאהְלָאן ֵהִבין ְו 

 ,ֱאִליהּו ִהִּגיעַ  ֶׁשַּבֹּבֶקר ִאּמוֹ  ִנְזְּכָרה ְלֶפַתע .ֶׁשּלוֹ  ַהֻּגּלֹות ֶנֶעְלמּו

 אֹותוֹ  ְוָׁשַאל ֶלֱאִליהּו יֹוָנָתן ִהְתַקֵּׁשר ִמָּיד .יֹוָנָתן ֶׁשל ָהַאְחָין

 ,ֱאִליהּו ָעָנה  ","ֵּכן  "?ֶׁשִּלי ַּבֻּגּלֹות ַהֹּבֶקר ִׂשַחְקָּת  "ַהִאם

 ְליֹוֵסף ָקָרא ,יֹוָנָתן ְמֹאד ָׂשַמח ".ַּבִּמְרֶּפֶסת אֹוָתם "ִהְׁשַאְרִּתי

 ָמָצא ַהִּמְרֶּפֶסת ְּבִפַּנת .ַּבִּמְרֶּפֶסת ַהֻּגּלֹות ֶאת ִחְּפׂשּו ְוַיַחד

. ַהְּכִביָסה ֲעֵרַמת ַעל חֹותמּונָ  יֹוָנָתן ֶׁשל ַהֻּגּלֹות ֶאת יֹוֵסף

 יֹוָנָתן ִהְתַקֵּׁשר ָּבֶעֶרב. ְלַׂשֵחק ְוָיְצאּו ַהֲחֵבִרים ְׁשֵני ָׂשְמחּו

 ֶׁשִּלי ַּבִּמְׂשָחִקים ְלַׂשֵחק ְל ַמְרֶׁשה "ֲאִני :לוֹ  ְוָאַמר ֶלֱאִליהּו

   ".ַהִּמְׂשָחק ְּבֹתם ִלְמקֹוַמם אֹוָתם ֶׁשַּתֲחִזיר ִּבְּתַנאי
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   ְמִׂשימוֹת ַּדף – יוָֹנָתן ֶׁשל ַהֻּגּלוֹת ףֹאסֶ  

ֵאלֹות. ְ ינֹות. ֲענּו ַעל ַהׁשּ ּקִ ׁשּובֹות ּתַ ב ּתְ ידּו ִלְכּתֹ   ַהְקּפִ

  ?ֶׁשּלוֹ  ַהֻּגּלֹות ֹאֶסף ֶאת  יֹוָנָתן ִקֵּבל ִמִּמי.  1

   _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  ?ֶׁשּלוֹ  ַהֻּגּלֹות ֶאת יֹוָנָתן ִחֵּפׂש ֵהיָכן  .2

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  ?יֹוָנָתן ֶׁשל ַּבֻּגּלֹות ִׂשֵחק ִמי  .3

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  ?ֵהיָכן? יֹוָנָתן ֶׁשל ַהֻּגּלֹות ֶאת ָמָצא ִמי  .4

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  ?ֵמֱאִליהּו יֹוָנָתן ִּבֵּקׁש ָמה  .5

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  
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  ?1 ְּבׁשּוָרה אהּוה ּלָ ִּמ ה ּבַ נָ ּוָ ּכַ י הַ ִמ לְ   .6

  ְליֹוָנָתןא. 

  ְלָאִחיו. ב

  ַהֻּגּלֹות ְלֹאֶסף. ג

  ?12 ְּבׁשּוָרה אוֹתוֹ ִּמָּלהב ַהַּכָּוָנה ְלִמי  .7

  ְליֹוֵסף  א.

  ןתָ נָ יוֹ לְ   ב.

  ּוֶלֱאִליה  ג.

   ?16 ְּבׁשּוָרה  מּוָנחוֹת ַהִּמָּלה ֵּפרּוׁש ָמה  .8

  ָנחֹות  .א

  ִנְמָצאֹות  .ב

  יֹוְׁשבֹות  .ג

  .ַּבִּסּפּור ַהִהְתַרֲחׁשּות ֵסֶדר ְלִפי ַהִּמְׁשָּפִטים ֶאת ַסְּדרּו  .9

  .יֹוָנָתן ִעם ְלַׂשֵחק ִהִּגיעַ  יֹוֵסף___   

  .ַהֻּגּלֹות ֶאת ַחֵּפׂש יֹוָנָתן___   

  .ַהְּכִביָסה ָעֵריַמת ַעל ַהֻּגּלֹות ֶאת ָמָצא ֵסףיוֹ ___   

  .ַהֻּגּלֹות ֶאת ִחְּפָׂשה יֹוָנָתן ֶׁשל ִאָּמא___   

  .ַהֻּגּלֹות ֶאת ֶׁשָּמָצא ַעד יֹוָנָתן ֶׁשָעָׂשה ְּפֻעּלֹות ַאְרַּבע ַצְינּו  .10

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________  
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  ַמֲעֶׂשה ֲחֵבִרי  

 אֹוַפַּנִים ֲאֻדִּמים וֹ ּתְד ּלַ א ָקנּו ְלָרִפי ְליֹום הֻ תָ בְ סָ א וְ ּבָ סַ 

ת וֹ ּסד ַהחּוָצה ְּכֵדי ְלנַ ה ְוָיָצא ִמּיָ נָ ָּת ּמַ ל הַ ָרִפי עַ ָׂשַמח ֲחָדִׁשים. 

ם ַעד ֵעץ ַהְּברֹוׁש ּוִמָּׁשם . ָרִפי ָרַכב ַעל ָהאֹוַפַּניִ יֶהםֲעלֵ  ִלְרֹּכב

 ,ְוִהֵּנה ׁש ְּפָעִמים.וֹ ָּכ ָרַכב ָׁשל ְלַעּמּוד ַהַחְׁשַמל ּוַבֲחָזָרה.

עֹוֵמד ְלַיד ֵעץ  ,ֹובֲחֵברֹו ַהּט ,ּדּוִדיי ֶאת ם ָרָאה ָרפִ וֹ ִּפְתא

 ּדּוִדיָהֵעיַנִים ֶׁשל  ַמִּביט ְוׁשֹוֵתק. ,םיִ ּנַ פַ אוֹ ַהְּברֹוׁש, ַמִּביט ּבָ 

ַעל  ִלְרֹּכבַּגם הּוא רֹוֶצה  ,ִסְּפרּו ִּכי ַּגם הּוא רֹוֶצה אֹוַפַּנִים

י ְקַטִּנים, ֵיׁש ם ֶׁשּלִ יִ ָהאֹוַפּנַ 'ָחַׁשב ָרִפי,  'ה ַלֲעׁשֹות?מָ ' אֹוַפַּנִים.

  .ּדּוִדי'ָּבֶהם ָמקֹום ַרק ְלֶיֶלד ֶאָחד. ֲאִני א ָיכֹול ְלַהְרִּכיב ֶאת 

 ם ִהְפִסיק ָרִפי ְלָהִניַע ֶאת ַּדְוׁשֹות ָהאֹוַפַּנִים, ָרַכב ַעדוֹ ִּפְתא

"ַקח  :, ָיַרד ִמן ָהאֹוַפַּנִים ְוָאַמר לוֹ ּדּוִדי ֶׁשל ִלְמקֹומוֹ  ֶׁשִהִּגיעַ 

   .ף"יֵ ר עָ בָ ֲאִני ּכְ  ,, ַסע ַאָּתהּדּוִדי
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  ף ְמִׂשימוֹתד – יִר בֵ ה חֲ ֶׂש עֲ מַ 

עַ  ְבָלה ּבְ ּטַ ֵאלֹות. ֵהָעְזרּו ּבַ ְ   .79 ּודמֲענּו ַעל ַהׁשּ

 ִמַּסָּבא ַהֲחָדִׁשים ָהאֹוַפַּנִים ֶאת ְּכֶׁשִּקֵּבל ָרִפי ָעָׂשה ָמה  .1

  ?ּוִמָּסְבָתא

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  ם?יִ ּנַ פַ ל אוֹ עַ  בְרּכֹ ה לִ צֶ רוֹ  ּדּוִדים י ּגַ י ּכִ פִ ע ָר דַ ד יָ יצַ ּכֵ   .2

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  ?ּדּוִדיַמּדּוַע ָרִפי א ָיֹכל ְלַהְרִּכיב ֶאת   .3

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  
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  ?ְוׁשֹוֵתק ְּבאֹוַפָּניו ַמִּביט ּדּוִדי ֶאת ְּכֶׁשָרָאה ָרִפי ָעָׂשה ָמה  .4

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

ְׁשהּוא ָעֵיף, ְּכֶׁשִהִּציַע  ְלדּוִדיְעְּתֶכם, ָאַמר ָרִפי ַמּדּוַע, ְלדַ   .5

  ַעל אֹוַפָּניו? ַנְּמקּו ֶאת ְּתׁשּוַבְתֶכם. ִלְרֹּכבלֹו 

         _____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

 ִּבְתׁשּוַבְתֶכם ֵהָעְזרּו? ָרִפי ֶׁשל וֹ ִהְתַנֲהגּות ַעל ַּדְעְּתֶכם ָמה  .6

  .ֲחֵבִרית ִהְתַנֲהגּות ֶׁשל ְּבִבּטּויים

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  
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  ְרָמִזים?הָ ִבין ֶאת נָ ֵּכיַצד 

  יִר בֵ ה חֲ ׂשֶ עֲ ר: מַ ּוּפִּס ם הַ ׁשֵ                            

מס' 
  הלָ אֵ ְּׁש הַ 

  מס'
  ׁשּוָרה

  רּוּפִּס ים ּבַ זִ מָ ְר הָ 
 ְרָמִזיםת הָ אֶ  ׁשּגֵ ְד מַ ּבְ  ּויׁשּגִ ְד הַ 

  ,הבָ ּוׁשְּת לַ  יםִר ּוׁשְּק הַ 
  .ְוַהְעִּתיקּו אֹוָתם

  הבָ ּוׁשְּת הַ 
  .הינָ ִּק ה ַּת בָ ּוׁשב ְּת ּתֹ כְ לִ  ּוידּפִ ְק הַ 

2  

  

 ָרצֹון ִהִּביעּו ּדֹוִדי ֶׁשל ָהֵעיַנִים  ּדֹוִדי ֶׁשל ָהֵעיַנִים  8,7,6

  .ָהֹאָפִנים ַעל ִלְרֹּכב ָּגדֹול

3        

  

4  

  

12      

5        
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   יּלִ א ֶׁש ִאּמָ 

, ִלירּוָׁשַלִים ֵלִוי תִמְׁשַּפחַ  ָעְלָתה ֶּפַסח ַהּמֹוֵעד ֹחל ִמיֵמי ֶאָחדּבְ 

 ֶתלּכֹ ּבַ  ִריםְק בַ ְמ  יםָרּבִ  ֲאָנִׁשים .ַהַּמֲעָרִבי ַּבֹּכֶתל ְלִהְתַּפֵּלל

 ְוׂשֹוֲחָחה ֵמַהַּגן ֲחֵבָרה ָּפְגָׁשה  ַהְּקַטָּנה רֹוִנית. ֵאֶּלה ָּיִמיםּבְ 

 רֹוִנית ִחְּפָׂשה .ֶׁשָּלּה ִאָּמא ֶאת ָרֲאָתה א ִּפְתֹאם ַא ,ִעָּמּה

 רֹוִנית ָהְלָכה  .אֹוָתּה ָמְצָאה א ַא ,ְּבקֹול ְוָקְרָאה הִאּמָ  תאֶ 

 ֲאלּו אֹוָתּה:ְוׁשָ  ָּבּה ִהִּביטּו ַּבָּמקֹום ֶׁשָהיּו ָנִׁשים .ּוָבְכָתה

ַהַּיְלָּדה: "ֲאִני  יָבהֵהִׁש  "ַיְלָּדה ֲחִביָבה, ָלָּמה ַאְּת ּבֹוָכה?"

   י!"ּלִ א ׁשֶ ּמָ ת ִא ת אֶ ׂשֶ ּפֶ חַ ְמ 

 .ַהָּנִׁשים לּואֲ ּה?" ׁשָ תָ יר אוֹ ּכִ נַ  יאֵ   ?ּלָ א ׁשֶ ּמָ יא ִא י ִה "ִמ 

ת אֶ  ַמִּכירֹות ןכֶ ינְ אֵ  "ַהִאם: יהָ ינֶ עֵ ת ּבְ עוֹ מָ ְד ּו  ַהַּיְלָּדהה תָ נְ עָ 

  ".תהוֹ ּמָ ִא ל הָ ּכָ ה ִמ בָ ּטוֹ יא הַ י ִה ִּמ ִא  ֲהֵרי י?ּלִ א ׁשֶ ּמָ ִא 

  

  

2 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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  ף ְמִׂשימוֹת ד – יּלִ א ֶׁש ּמָ ִא 

  ת.לוֹ אֵ שְּׁ ל הַ עַ  נוּ עֲ 

  ה ַהַּיְלָּדה?ֶאת ִמי ִחְּפׂשָ   .1

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  ה?ּדָ לְ ּיַ ה הַ תָ כְ ּוַע  ּבָ ַמּד  .2

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

 "ּהתָ ה אוֹ ָאצְ א מָ  ַא"י ּטּוּבִ ּבַ  ּהתָ אוֹ ה ּלָ ִּמ ה ּבַ נָ ּוָ ּכַ י הַ ִמ לְ   .3

  ?5ה ָר ְּבׁשּו

  הּדָ לְ ּיַ לַ   א.

  אּמָ ְלִא   ב.

  הָר בֵ חֲ לַ   ג.

  ?6ה ָר ׁשּוּבְ  יטּוּבִ ִה ה ּלָ ִּמ ש הַ רּוֹ ה ּפֵ מָ   .4

  ּוּכִח   א.

  לּוּכְ ַּת ְס ִה   ב.

  ֲאלּוׁשָ   ג.
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  ."יהָ ינֶ עֵ ת ּבְ עוֹמָ ְד ּו" :בתּוּכָ  10ׁשּוָרה ּבְ   .5

  י ַהְּדָמעֹות?ל ִמ ׁשֶ 

  הּדָ לְ ּיַ ל הַ ׁשֶ   א.

  אּמָ ל ִא ׁשֶ   ב.

  הּׁשָ ִא ל הָ ׁשֶ   ג.

  

  )?7ּוָרה (ׁש היבָ ִׁש הֵ ה ּלָ ִּמ ש הַ רּוֹ ה ּפֵ מָ   .6

  הָר זְ חָ   א.

  התָ נְ עָ   ב.

  הבָ ְׁש נָ   ג.

  

  י ֶרֶצף ַהִּסּפּור.פִ ָּפִטים לְ ֶאת ַהִּמְׁש  רּוְּד סַ   .7

 הבָ וֹ ּטהַ יא ִה  ּהּלָ א ׁשֶ ּמָ ִא ם ׁשֶ הֶ ה לָ ָר ְמ יא ָאִה   _ __

  .ְּביֹוֵתר

  ה.כָ וֹ יא ּבִה  עַ ּוּדמַ  ּהתָ אוֹ  לּואֲ ׁשָ  ָנִׁשים___  

  . ָּבְכָתה רֹוִנית  ___

  ּה. א ֶׁשּלָ ִמי ִהיא ִאּמָ  ָׁשֲאלּו אֹוָתּה ןהֵ   ___ 

  .ּהּלָ א ׁשֶ ּמָ ת ִא ת אֶ ׂשֶ ּפֶ חַ יא ְמ ִה ם ׁשֶ הֶ ה לָ ָר ְמ יא ָאִה   ___ 
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י? ּלִ א ֶׁש ּמָ ת ִא אֶ  ַמִּכיֹרות ןכֶ ינְ אֵ  "ַהִאםה: תָ נְ עָ  הּדָ לְ ּיַ הַ   .8

ת בַ ּוׁשם ְּת ַהִא  ".תהוֹ ּמָ ִא ל הָ ּכָ ה ִמ בָ ּטוֹ יא הַ ִה ִאִּמי  ֲהֵרי

  ּה?ּלָ א ׁשֶ ּמָ ת ִא א אֶ צֹ ְמ ים לִ ִׁש נָ ר ָלאֲ זֹ עֲ ה לַ לָ כוֹ ה יְ ּדָ לְ ּיַ הַ 

  ןּכֵ   א.

  א  ב.

  ילַ אּו  ג.

  ּוַבְתֶכם.ׁשֶאת ְּת  קּוְּמ נַ 

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

ת ת אֶ בֶ הֶ ָּדה אוֹ לְ ּיַ הַ ין ׁשֶ ָהבִ ר לְ ׁשָ פְ ט אֶ ּפָ ְׁש ה ִמ יזֶ י אֵ פִ לְ   .9

  ּה?ּלָ א ׁשֶ ּמָ ִא 

  ".יּלִ א ׁשֶ ּמָ ת ִא ת אֶ ׂשֶ ּפֶ חַ י ְמ נִ אֲ "  א.

  ".התָ כְ בָ ּו רֹוִניתה כָ לְ הָ "  ב.

  ".תהוֹ ּמָ ִא ל הָ ּכָ ה ִמ בָ ּטוֹ יא הַ י ִה ִּמ ִא "  ג.

  

ם קוֹ ְמ ם ּבִ יתֶ ֲהיִ  ּלּוים, ִא ִׁש נָ ים ָלאֲ נִ ם עוֹ ֶּת ם אַ יתֶ ד ֲהיִ יצַ ּכֵ   .10

  ה?ָּד לְ ּיַ הַ 

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  
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  ִּלי (ת"ז)ֶּזהּות ֶׁש ְּתעּוַדת הַ   

     

ָּכ ּתּוְכלּו ְלִהְתַמֵּצא ְוַלְחֹזר  .ָּלֶכםִּכְתבּו ֶאת ַהְּפָרִטים ׁשֶ 

  לֹום.ְלֵביְתֶכם ְּבׁשָ 

  

  : יִמ ְׁש 

  

  י: ּלִ ָחה ׁשֶ ּפָ ְׁש ם ַהִּמ ׁשֵ 

  

  : ְּבִכָּתה לֹוֵמד ֲאִני

  

  : ֵסֶפר ְּבֵבית

  

  ַּבִית: ִמְסַּפר הַ                              :      ִּלי: ְרחֹובֶבת ׁשֶ תֹ ַהּכְ 

  

   ִעיר:           

  

  : פֹון ַּבַּבִיתלֵ ִמְסַּפר ַהּטֵ 

  

   :ל ָאִביל ִאִּמי אֹו ׁשֶ ׁשֶ  ַהַּנָּידפֹון לֵ ִמְסַּפר ַהּטֵ 

  


