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  5ְיִחיָדה         

  ִאְפיּון ְּדמּות

נֹות. ֶאְפָׁשר ְלָתֵאר ֵאי ִאְפּיּון ְּדמּות הּוא ֵתאּור ְּדמּות ִּבְדָרִכים ׁשֹו

ִהיא ִנְרֵאית (ִחיצֹוִנית), ֶאְפָׁשר ְלָתֵאר ֵאי ִהיא ִמְתַנֶהֶגת, ֶאְפָׁשר 

ְלָתֵאר ֵּכיַצד ֲאָנִׁשים ִמְּסִביָבה רֹוִאים אֹוָתה ְוֶאְפָׁשר ְלָתֵאר ֵּכיַצד 

  ִהיא ְמַדֶּבֶרת ּוָמה ִהיא חֹוֶׁשֶבת.

  

ַהִּכָּתה. ַנּסּו ְלָתֵאר ֵאי ֵהם ִנְרִאים ְוֵכיַצד ַּבֲחרּו ָחֵבר אֹו ֲחֵבָרה מֵ 

  ֵהם ִמְתַנֲהִגים.

  ֵהָעְזרּו ְּבִמִּלים ָּכֵאֶלה:

, ָיֶפה, ַמְרִּכיב ִמְׁשָקַפִים, ְמֻתְלָּתל, ָנִקי ִּבְלבּוׁשֹו,  א.ָּגבֹוַּה, ָנמּו

  ְמֻסָּדר;

  ֲעֹזר, ַרְגָזן...ב. טֹוב ֵלב, ָאִדיב, ְמנָֻּמס, ַמְרִּגיז, ָחרּוץ, אֹוֵהב לַ 

  

, ְמֻסַדר      – ַמְרֵאה ִחצֹוִני    ֻּדְגָמה:   ְמֻלְכַל

  ְמנַֻמס, ָחצּוף      – ִהְתַנֲהגּות        

  ָחַכם, ִטֵּפׁש       – ְּתכּונֹות    נפתלי

  ֲאהּוב ַעל ָחֵבַריו – ַאָנִׁשים ְמַתֲאִרים אֹותֹו         

  

      ְתַנֲהגּות ַהְדמּות.ְּבִכָתה ב' ִנְלָמד ַרק ֵּכיָצד ְלָתֵאר ֵאת ִה 

  

  ַרן

ְּבֻחְפַׁשת ַהַּקִיץ ָהָיה ַרן ָעסּוק ְמאֹוד. הּוא ָעַזר ְלַסָּבא ִּבְקִטיף ֵּפרֹות 

ַהַּקִיץ. הּוא ָעַזר ְלָסְבָתא ְלָהִכין ִרּבֹות ְמֻׁשָּבחֹות ֵמַהֵּפרֹות. הּוא ַּגם 
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  מילים מקשרות

  ֹות.ָׁשַמר ַעל ַהָּׁשֵכן ַהָּקָטן ְּכֶׁשִאּמֹו ָיְצָאה ִלְקִנּי

  ַרן ִּבֵּצַע ָׁשלֹוׁש ְּפֻעּלֹות:

  ) ָעַזר ְלַסָּבא ַּבָקִטיף1

  ) ָעַזר ְלָסְבָתא ְלָהִכין ִרּבֹות2

  ) ָׁשַמר ַעל ַהָּׁשֵכן ַהָּקָטן3

  נֹוֵכל ְלָתֵאר ֶאת ֵעָרן ַּכֶּיֶלד ֶׁשאֹוֵהב ַלֲעזֹור ַלּזּוַלת.

י ַהֶקַטע. הֹוִכיחּו ֶאת ַאְפְינּו ֶאת ִהְתַנֲהגּותֹו ֶׁשל ַרן ַעל ּפִ  –ֻדְגָמה 

  ִדְבֵריֶכם ִמן ַהָּכתּוב. 

ַרן הּוא ֶיֶלד ֶׁשאֹוֵהב ַלֲעֹזר ַלּזּוַלת. זֹאת ָאנּו רֹוִאים  –ְּתׁשּוָבה 

ְּכֶׁשהּוא "ָעַזר ְלַסָּבא ִּבְקִטיף ֵּפרֹות ַהַּקִיץ, הּוא ָעַזר ְלָסְבָתא ְלָהִכין 

ם ָׁשַמר ַעל ַהָּׁשֵכן ַהָּקָטן ְּכֶׁשִאּמֹו ִרּבֹות ְמֻׁשָּבחֹות ֵמַהֵּפרֹות, הּוא  ּגַ 

  ָיְצָאה ִלְקִנּיֹות."

  ֵרעּות

ֵרעּות ְמַנָּסה ִלְהיֹות ְמֻסֶּדֶרת. ָּכל ֹּבֶקר ִהיא ַמֲחִליָטה ְלַהִּניַח ָּכל 

ָּדָבר ִּבְמקֹומֹו, ֲאָבל ַאֲחֵרי ְּכָׁשָעה ִהיא ֲעסּוָקה ְּבִעְנָיֶניָה ְוׁשֹוַכַחת. 

ַהְּסּפֹוְרט ִהיא ַמְׁשִאיָרה ַּבָּסלֹון, ֶאת ֶהָחָלב ִהְׁשִאיָרה ֶאת ַנֲעֵלי 

ִמחּוץ ַלְּמָקֵרר ַאֲחֵרי ֶׁשִּסְּיָמה ְלָהִכין ְלַעְצָמּה ׁשֹוקֹו, ְוֶאת ַהֻחְלָצה 

.   ָלְבָׁשה ָהפּו

ִּפי ַהֶקַטע. הֹוִכיחּו -ַאְפְינּו ֶאת ִהְתַנֲהגּוָתּה ֶׁשל ֵרעּות ַעל -ֻדְגָמה 

  ֵריֶכם ִמן ַהָּכתּוב.ֶאת ִּדבְ 

  ֵרעּות ַיְלָּדה ְמֻפֶּזֶרת. זֹאת ָאנּו רֹוִאים ְּכֶׁש... –ְּתׁשּוָבה 
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  ֹּתֶכן ָסמּוי

ִסּפּוֵרי ֲעִליָלה ִנְכָּתִבים ְּכֵדי ְלַלֵּמד אֹוָתנּו ַעל ַהִהְתַנֲהגּות ְוַעל 

ּוִרים ַעל ַּבֲעֵלי ָאָדם. ַּגם ְּבִסּפ-ַהְיָחִסים ֶׁשְּצִריִכים ִלְהיֹות ֵּבין ְּבֵני

ַחִּיים, ַעל ְצָמִחים אֹו ַעל ְּדֻמּיֹות ִדְמיֹוִניֹות ֵיׁש ָלנּו ָמה ִלְלֹמד ַעל 

  ַהִהְתַנֲהגּות ַהַּמְתִאיָמה.

. ְּכֵדי ֶׁשָּנִבין ַמהּו ַהֶּמֶסר, ֶמֶסרֶאת ָמה ֶׁשלֹוְמִדים ֵמַהִּסּפּוּר ְמַכִנים 

גּות ַּבִּסּפּור ְוִלְלֹמד ִמֶּמָּנה ַעל ָאנּו ְצִריִכים ְלָהִבין ֶאת ַהִהְתַנהֲ 

  יֹום.- ַהִהְתַנֲהגּות ֶׁשָּלנּו ְּבַחֵּיי ַהּיֹום

     

  ֻּדְגָמאֹות ְלְבָעיֹות ְּבִסּפּוִרים ְוַלְמָסִרים ֶׁשָּלֶהם.

  ֶמֶסר        ְּבָעָיה ּוִפְתרֹון    

     – . ָּכל ֶאָחד ֶׁשעֹוֶׂשה ָטעּות1    . ָאָדם אֹו ֶיֶלד עֹוֶׂשה ְּפֻעָּלה1

  ַאל ַיְמִׁשי ִּבְּפֻעָלתֹו        לֹא ְּתִקיָנה. ְמִעיִרים לֹו     

  ַהְּׁשגּוָיה ֶאָּלא ַיְקִׁשיב      ַעל ָּכ ַא הּוא ֵאינֹו ָּׂשם  ֵלב     

  ַלֲאֵחִרים.      ּוַמְמִׁשי ִלְפֹעל ְּבַדְרּכֹו ֶׁשּלֹו.     

  ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָדָבר הּוא ִנְכָׁשל     

            ּוַמְפִסיד ֶאת ָּכל ָמה ֶׁשָהָיה לֹו.    

               )88(ַרִמי ְוַהֶאֶבן ע'    

  

  . ַּגם ֲאָנִׁשים ְקַטִּנים, ַחָּלִׁשים2    ְיֵדי-. ִמיֶׁשהּו ָקָטן ִנְלָּכד ַעל2

  ַמְׁשָמעּוִתִיים ַּבֶחְבָרה-לֹא            ִמיֶׁשהּו ָּגדֹול.    

  ְיכֹוִלים ִלְתֹרם ַרּבֹות            ַהָּקָטן ְמַבֵּקׁש     

  ְלֲאָנִׁשים ְמֻפְרָסִמים         ַרֲחִמים ַעל ַחָּייו ּוַמְבִטיחַ     

  ְוֲחָזִקים ְוַלֶחְבָרה ֻּכָלה.          ְלַתְגֵמל ֶאת ַהָּגדֹול.    
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  ְלִפיָכ ֵאין ְלַזְלֵזל          ַהָּגדֹול ֵמִגיב ְּבַלַעג    

    ָּבֲאָנִׁשים ַהְּקַטִּנים.        זֹאת ְוְבֹחֶסר ֱאמּוָנה ּוְּבָכל    

  ְמַׁשְחֵרר ֶאת ַהָּקָטן.     

  ְּבבֹוא ַהּיֹום ַהָּקָטן ֵמֲחִזיר     

  טֹוָבה ַלָּגדֹול. ֶזה קֹוֶרה     

  ְּבַמַצב ֶׁשַרק ְקַטִּנים ְיכֹוִלים     

  ַלֲעזֹור.    

  (ַהַאְרֶיה ְוַהַעְכָּבר בהמשך העמוד)    

  

  חֹור / לוין קיפניס, עפ"י איזופוס-ְוַעְכָּבר ֶּבן ָהַאְרֵיה ִגּבֹור

  

  ַּפַעם ַאַחת ָׁשַכב ָהַאְרֵיה ֶמֶל ַהַחיֹות ַּבַּיַער ְוָיַׁשן. 

  ִּפְתאֹום ָעָבר ְלָידֹו ַעְכָּבר, ֲעֵלה ְוָדַרך ַעל ַרְגלֹו.

  ר.ִהְתעֹוֵרר ָהַאְרֵיה ִמְּׁשָנתֹו, הֹוִׁשיט ֶאת ָּכּפּו ְוָּתֵפׂש ֶאת ָהַעְכּבָ 

  ִהְתִחיל ָהַעְכָּבר רֹוֵעד ּוְמַבֵקׁש:

, ֵּתן ִלי ָלׁשּוב ֶאל חֹוִרי. ָיבֹוא  "ַאי ַאי ַאי! ְסַלח ָנא, ֲאדֹוִני ַהֶמֶל

!". –יֹום    ְוַאף ֲאִני ֶאֱעֹזר ְל

- ָׁשַמע ָהַאְרֵיה ְוָצַחק: "ַח, ַח, ַח! ַהֵאין ֶזה ְצחֹוק? ַאָּתה ַעְכָּבר ֶּבן

  ְרֵיה ִגּבֹור? ְּבָמה ּתּוַכל ַלֲעֹזר ִלי?"חֹור ֵּתֲעֹזר ְלַא 

!"   ׁשּוב ָצַחק ָהַאְרֵיה, ָּפַתח ַּכפֹו ְוָׁשַלח ֶאת ָהַעְכָּבר ְלָחְפִׁשי. "ֵל ְל

לֹא ָעְברּו ָיִמים ַרִּבים. ָּבאּו ַצָיִדים ֶאל ַהַיַער, ָּפְרׂשּו ֶרֶׁשת ְוָצדּו ֶאת 

ה ִלְקֹרַע ֶאת ָהֶרֶׁשת ְולֹא ָיֹכל. ָרַבץ ָהַאְרֵיה. ָהַאְרֵיה ָׁשַאג ְּבקֹול. ִנסַ 

  לֹו ָהַאְרֵיה ְוָחַׁשב: ֵמַאִין ָיבֹוא ֶעְזִרי?

  ָׁשַמע ָהַעְכָּבר ֶאת קֹול ָהַאְרֵיה ּוָבא.
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  ָּבא ְוִהְתִחיל ִמָיד ְלַכְרֵסם ֶאת ָהֶרֶׁשת.

  ֵתר. ָהֶרֶׁשת ָהְיָתה ֲחָזָקה ְמאֹוד, ַא ִׁשֵני ָהַעְכָּבר ָהיּו ֲחָזקֹות יֹו

  ִּכְרֵסם ָהַעְכָּבר, ִּכְרֵסם, ִּכְרֵסם, ַעד ֲאֶׁשר ִניֵּתק ֶאת ָהֶרֶׁשת.

  ְוָהַאְרֵיה ָיָצא ְלָחְפִׁשי. ָאז ָאַמר ָהַאְרֵיה:

.   "ְסַלח ִלי, ַעְכָּבר טֹוב, ַעל ִּכי ֶהֱעַלְבִּתי אֹוְת

  ֵיה ִגּבֹור".חֹור ַלֲעֹזר ְלַאְר -ַעָּתה ָרִאיִתי, ִּכי ָיכֹול ַּגם ַעְכָּבר ֶּבן

              

  ִמי ְלַדְעְתֶכם הּוא ַהִגּבֹור ַּבִסּפּור?

  ַנְמקּו ֶאת ְּתׁשּוַבְתֶכם.

_________________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________  
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  ָהַרְגַלִיםוְ  ְרַנִיםַהַּק 

  

  1  םִליּוּוְצלם יִקּיִ נְ  ּויהָ  ִיםּמַ . הַ ָשָתהֹוְ  ַחלּנַ הַ -ַפתֹשְ  לעַ  ַמדעָ  ָחדֶא  ְצִבי

  2  ִלּבֹו:ּבְ  ִביּצְ הַ  ַשבחָֹ  .ֹוַעְצמ תֶא  ָרָאהוְ  ִיםּמַ ּבַ  ֵּכלְסַּת ִה  ִביּצְ . הַ ִאיְר  ֹומּכְ 

  3  ,תֹוֹכָערְמ  ֵהן יֶֹשּלִ ◌ַרְגַלִיםהָ  ָבל. אֲ יֶֹשּלִ ◌ְרַנִיםַּק הַ  תֹוָיפוְ  תֹולֹודגְ  הּמָ "ּכַ 

  4  ָבל!"חֲ  הּמָ . ּכַ תֹוַדּקוְ  ֻרּכֹותאֲ  ןהֵ 

  5  תֶא  דּוָלצ ָידּצַ הַ  ָצה. ָר תֹופּיָ ו הַ ְרָניַק  ֶאתוְ  ִביּצְ הַ  תֶא  ָאהָר  ָחדֶא  דַצּיָ 

  6  .דּיָ ּצַ הַ  ןִמ ְבֹרַח לִ  ֵדי, ּכְ ַערּיַ הַ  ּתֹו לֶא  ץּורלָ  ִביּצְ ל הַ ִהְתִחי. ִביּצְ הַ 

  7  עּוִהְפִרי ְרַנִיםַּק ם. הַ ֵעִציהָ  ַעְנֵפיּבְ  ִביּצְ הַ  ְרֵניַק  ּוְתְקלנִ  ַעםּפַ  יִמּדֵ 

  8  .ָּבהַר  תרּוְמִהיּבִ  ּוצָר  ַרְגַלִיםהָ  לבָ , אֲ הצָ ִרילָ 

ֹ  דּיָ ּצַ הַ ּבֹו ֹשֶ ◌םֹוָמקלְ  עַ יּגִ ִה  ֶשראֲֹ  ד, עַ ָרץוְ  ץָר  ִביַהּצְ    9   ָיֹכל אל

  10  , ילִ  עּוְפִריִה  יֶֹשּלִ ◌ְרַנִיםַּק הַ " ִלּבֹו:ּבְ  ִביּצְ הַ  ַשבחָֹ  .ֹותאֹו ְתֹּפסלִ 

  11   ".ִתיֹוא לּויּצִ ִה  יֶֹשּלִ ◌ַרְגַלִיםהָ  לבָ אֲ 

  



  

  

108

  ָהַרְגַלִיםוְ  ְרַנִיםַהַּק  דף משימות:

  ? ַהַּיַער ּתֹו לֶא  ָלרּוץ ַהְּצִבי ִהְתִחיל ַמּדּועַ   .1

  _________________________________________  

  . ָמה ֵּפרּוָׁשּה?ְצלּוִליםמֹוִפיָעה ַהִּמָּלה  1ְּבׁשּוָרה   .2

  ָקִרים  א.

  ְׁשקּוִפים  ב.

  ְלָבִנים  ג.

  . ָמה ֵּפרּוָׁשּה?ִנְתְקלּומֹוִפיָעה ַהִּמָּלה  7ְּבׁשּוָרה   .3

  ָנְפלּו  א.

  ָּפְגעּו  ב.

  ִהְתָאְרכּו   ג.

  ?4ְּבׁשּוָרה  ֵהןְלָמה ַהַּכָּוָנה ַּבִּמָּלה   .4

  ְלַרְגָליו ֶׁשל ַהְּצִבי  א.

  ְלַקְרָניו ֶׁשל ַהְּצִבי   ב.

  ְלַרְגָליו ֶׁשל ַהַּצָּיד  ג.

  ?10ְּבׁשּוָרה  אֹותֹוְלָמה ַהַּכָּוָנה ַּבִּמָּלה   .5

  ַלֵעֶגל  א.

  ַלַנַחל  ב.

  ַלְצִבי   ג.

  ? 11ְּבׁשּוָרה  ֲאָבלָּלה ָמה ַּתְפִקיַדּה ֶׁשל ַהִּמ   .6

  ְלַצֵּין ּתֹוֶסֶפת  א.

  ְלַצֵּין ִנּגּוד  ב.

  ְלַצֵּין ִסָּבה   ג.
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  ַעל ַרְגָליו? ַמּדּוַע? ַּבַהְתָחָלהֶמה ָחַׁשב ַהְּצִבי   .7

  _________________________________________

_________________________________________  

_________________________________________  

  ַהִּסּפּור ַעל ַרְגָליו? ַמּדּוַע? ְּבסֹוףֶמה ָחַׁשב ַהְּצִבי   .8

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

  ְלִפי ֶרֶצף ַהִּסּפּור. יֶכםֶׁשִּלְפנֵ ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים  רּוּפְ ְס מַ   .9

  ____ ַהְּצִבי ָּבַרח ִמן ַהַּצָּיד.   

  ____ ַהְּצִבי ָחַׁשב ֶׁשַרְגָליו ְמֹכָערֹות.  

  ____ ַהְּצִבי ָרָאה ֶאת ַעְצמֹו ַּבַּמִים.  

  ____ ַהַּצָּיד ָרָצה ָלצּוד ֶאת ַהְּצִבי.  

  ____ ַהְּצִבי ִנַּצל ֵמַהַּצָּיד.  

  .ֶׁשִּלְפֵניֶכםֶׁשל ַהִּמִּלים  ִהּפּוָכןּור ְּכֵדי ִלְמצֹא ֶאת ֵהָעְזרּו ַּבִּסּפ  .10

  ________      ָיפֹות   

  ________    ְקָצרֹות  

  ________      ָעבֹות  

  ________    ְמֻלְכָלִכים  

  . ַמהּו ַהֹׁשֶרׁש ֶׁשל ַהִּמָּלה? ִלְבֹרחַ מֹוִפיָעה ַהִּמָּלה  7ְּבׁשּוָרה   .11

    _- _-_  

   ִמִּלים ַהַּׁשָּיכֹות ְלאֹוָתּה ִמְׁשַּפַחת ִמִּלים.ִּכְתבּו ׁשלֹוׁש  

  ___________       ,___________    ,___________  
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ֵמַהּנֹוְׂשִאים ֶׁשִלְפֵניֶכם. ִּכְתבּו ַּבַמְחֶּבַרת ַעל ֲחָוָיה ְּבֶאָחד ַּבֲחרּו   .12

  ֶׁשֲעַבְרֶּתם. 

, ֲאָבל ִּגִּליֶתם ֶׁשְּבֶעֶצם ַמֲאָכל ֶׁשֲחַׁשְבֶּתם ֶׁשֵאיְנֶכם אֹוֲהִבים  א. 

  ַאֶּתם ֵּכן אֹוֲהִבים אֹותֹו.

ִמְׂשָחק ֶׁשֲחַׁשְבֶּתם ֶׁשהּוא ְמַׁשֲעֵמם, ֲאָבל ִּגִּליֶתם ֶׁשְּבֶעֶצם   ב.

  הּוא ְמַעְנֵין ּוְמַהֶּנה.

  ֶיֶלד ֶׁשֲחַׁשְבֶּתם ֶׁשהּוא ֵאינֹו ֶנְחָמד, ְוִגִּליֶתם ֶׁשְּטִעיֶתם.  ג.

  

  ?ַהַּקְרָנִים ְוָהְרָגִליםר ֶׁשל ַהִּסּפּור ַמהּו ַהֶּמסֶ   .13

   ________________________________________  

   ________________________________________  

  

  ֵּכיַצד ָנִבין ַמהּו ַהֶּמֶסר?

ִּבְתִחיַלת ַהִסּפּור ָּכתּוב ֶׁשַהְּצִבי ָחַׁשב ֶׁשַרְגָליו ֲאֻרּכֹות   .1

ַמר הּוא ִהְתַּבֵּיׁש ָּבֶהן ְוָהָיה רֹוֶצה ְלַהֲחִליף ּוְמֹכָערֹות, ְּכלֹו

ֶׁשַּדְוָקא ַרְגָליו ָהֲאֻרּכֹות  ָלַמדאֹוָתם. ֲאַבל ַּבִּמְרָּדף הּוא 

  ְוַהְּמֹכָערֹות ִהִּצילּו אֹותֹו!

ִּבְתִחיַלת ַהִסּפּור ָּכתּוב ֶׁשַהְּצִבי ָחַׁשב ֶׁשַּקְרָניו ָיפֹות ַוֲאֻרּכֹות,   .2

ֶׁשַקְרָניו  הּוא ֵהִביןהּוא ָהָיה ֵּגֶאה ָּבֶהן. ֲאַבל ַּבִּמְרָּדף  ְּכלֹוַמר

  ַהָּיפֹות ִהְפִריעּו לֹו ִלְבֹרַח!

  

  לֹא ָּכל ָמה ֶׁשָּיֶפה, עֹוֵזר ּוֵמִביא ּתֹוֶעֶלת. –ַהֶּמֶסר ָהִראׁשֹון 

  לֹא ָּכל ָמה ֶׁשְּמֹכָער ֵאינֹו עֹוֵזר. –ַהֶּמֶסר ַהֵּׁשִני 
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  פֹותִמִּלים ִנְרּדָ 

  ִמִּלים ִנְרָּדפֹות ֵהן ִמִּלים ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתן (ַהֵּפרּוׁש ֶׁשָּלֶהן) ּדֹוֶמה ְמאֹוד.

  ֶׁשֶמׁש = ַחָּמה    ָיֵרַח = ְלָבָנה 

ִלְפֵניֶכם ֵׁשִני טּוִרים ֶׁשל ֵׁשמֹות. ִמְתחּו ַקו ִמָּכל ִמָלה ֶׁשְּבטּור א'   א. 

  ִני.ֶאל ַהִמָלה ַהִנְרֶדֶפת ֶׁשְּבטּור ַהּׁשֵ 

  טּור ב'        טּור א'   

  ַּבִּדים          ִאיׁש

  ָמָטר           ִאָּׁשה

  ָרִקיעַ         ִּתינֹוק

  ְּגֵבֶרת        ָׁשַמִים

  ִאיָלן          ָעָנן

  ָעב          ֶגֶׁשם

  ָּפעֹוט          ֵעץ

  ֶּגֶבר        ֲעָנִפים

ִלְפֵניֶכם טּור ֶׁשל ִמִּלים ְמָתֲארֹות. ַהְתִאימּו ְוַהְעִּתיקּו ִמן   ב. 

ֶאת ַהִמִּלים ַהִּנְרָּדפֹות ֶׁשָּלֶהן. ִמְצאּו ְּבַעְצְמֶכם עֹוד ַהַמְחָסן 

  זּוגֹות ֶׁשל ִמִּלים ִנְרָּדפֹות.

  ________  ִלְבּכֹות  ________    ָיֶפה   

  ________  ִלְׂשֹמחַ   ________  ְקַטְנַטן 

  ________  ְלַהִּביט  ________  ָּגדֹול ְמאֹוד

  ֵּכל, ִלְצֹהל, ָנֶאה, ְלִהְתַיֵּפַח, ָזִעיר, ֲעָנק ְלִהְסַּת  – ַהִמִּלים ַהִּנְרָּדפֹות

  ֵּפרּוׁשִׂשימּו    ַּכֲאֶׁשר ִנְתַּבַקְׁשֶתם ַּבְּמִׂשימֹות ַהּׁשֹונֹות ִלְמצֹוא 

  .ִמִלים ִנְרָּדפֹותְלִמָלה, ְלַמֲעֶׂשה ְמָצאֶתם             
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  ִמִּלים ְוִהּפּוָכן

.ִמִּלים ְוִהּפּוָכן ֵהן זּוג ִמִּלים ׁשֶ    ֵּפרּוָׁשן (= ַהַּמְׁשָמעּות ֶׁשָּלֶהן) ָהפּו

  ;ָּקָטןהּוא ַהֵהֶפ ִמ  ָּגדֹול   – ֻּדְגָמאֹות

  .ָעצּובהּוא ַהֵהֶפ מֵ  ָׂשֵמחַ      

  

  ִלְפֵניֶכם ֵׁשִני טּוִרים ֶׁשל ִמִּלים ְוִהּפּוָכן (ַהֵהֶפ ֶׁשַּלֵהן).  א. 

  .'ַהֵהֶפ ֶׁשָּלּה ְּבטּור בֶאל  'ִמְתחּו ַקו ִמָּכל ִמָּלה ְּבטּור א    

  טּור ב'        טּור א'  

  ִמַּתַחת        ָאֹר  

  ְלַמָּטה        ָרָחב   

  לֹא        ּדֹוֶמה   

  ָקָצר        ֵּכן   

  ְׂשמֹאל      ְלַמְעָלה   

  ְמֹכָער        ִּבְפִנים    

  ׁשֹוֶנה        ֵמַעל   

  ַּבחּוץ         ָיִמין   

  ַצר        ָיֶפה   

  ֶׁשל ֲהָפִכים. ַחְּברּו ְּבַעְצְמֶכם זּוגֹות  ב.

   1___________________ .  

  2___________________ .  

  3___________________ .  

  4___________________ .  

  5___________________ .  
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  ָׁשָלב ב' –ְמיָֻּמנּות ַהִחּפּוׂש ְּבִמּלֹון 

ֲעַדִין ֵאיֶננּו ַהִּמּלֹון הּוא ְּכִלי (ֶאְמָצִעי) ַלַהֲבַנת ֵּפרּוָׁשן ֶׁשל ִמִלים ׁשֶ 

   ַמִּכיִרים.

  ֵּכיַצד ִנְמָצא ֵּפרּוׁש ֶׁשל ִמָּלה ַּבִּמּלֹון?

א"ב  -ִּפי ֵסֶדר ה-ְלַמְדֶּתם ֶאת ֵסֶדר הֹוָפַעת ַהִמִּלים ְּבִמּלֹון ַעל  א.

  ַהִחיצֹוִני ְוַהְּפִניִמי.

תּובֹות ַּכֲאֶׁשר ִנְפַּתח ֶאת ַהִּמּלֹון, ִנְרֶאה ֶׁשְּברֹאׁש ָּכל ַעּמּוד ּכְ   ב.

ְׁשֵּתי ִמִּלים. ַהִּמָּלה ָהִראׁשֹוָנה ִהיא ַהִּמָּלה ָהִראׁשֹוָנה 

ֶׁשּמֹוִפיָעה ְּבאֹותֹו ַעּמּוד, ְוַהִּמָּלה ַהְּׁשִנָּיה ִהיא ַהִּמָּלה ָהַאֲחרֹוָנה 

  ֶׁשּמֹוִפיָעה ְּבאֹותֹו ַעּמּוד. ִּבְדקּו זֹאת ְּבִמלֹוְנֶכם!

 ִמִּלים יֹוִפיעּו ְּבאֹותֹו ַעּמּוד. ְלֻדְגָמה, ִמִּלים ֵאֶּלה ְמַגּלֹות ֵאילּו  

  .ַמֲחַזה –ַמֲחַבת ְּברֹאׁש ַעּמּוד ֶאָחד ַּבִּמּלֹון מֹוִפיעֹות ַהִמִּלים 

ּתֹוִפיַע ְּבַעּמּוד ֶזה? ֵּכן, ִּכי ְׁשֵּתי ָהאֹוִתּיֹות  ַמְחֵּדדַהִאם ַהִּמָּלה    

(ַמְחֵּדד) ִנְמֵצאת ְּבֵסֶדר  'ָהִראׁשֹונֹות ֵזהֹות. ָהאֹות ַהְּׁשִליִׁשית ד

  (ַמֲחֶזה). '(ַמֲחַבת) ְלֵבין ָהאֹות ז 'ַהִּמּלֹון ֵּבין ָהאֹות ב

  

ּתֹוִפיַע ְּבאֹותֹו ַעּמּוד? ַהְסִּבירּו ֶאת  ְמחּוָגהַהִאם ַּגם ַהִּמָּלה    

  ְּתׁשּוַבְתֶכם.

  _________________________________________

_________________________________________  
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  ַהִּקיפּו ְּבַמְעָּגל ַרק ֶאת ַהִמִּלים ַהַׁשָיכֹות ָלַעמּוד (ְראּו ֻדְגָמה). 

 ַהִמִּלים ְּברֹאׁש ָהַעּמּוד ַהִמִּלים ַהַּׁשָיכּות ָלַעּמּוד
  

  ַחְלָוה,  ָחלּוץ, ָחֵצר,  –ֻּדְגָמה 
  

  ָחלּוק
 

  
 ַחְלָחָלה –ָחלּוד  –ֻּדְגָמה 

  ֶּכֶסף –ְּכֶנֶסת   ֵּסא, ַּכְסִּפית, ִּכּסּויָּכָנף, ּכִ 

, ְמַסְלֵסל, ְמִסָּלה   ַמְסלּול –ַמּסֹור   ִמְסָחר, ָמָס

  ָּפַקד –ָּפַעל   ַּפַעם, ָּפצּוַע, ָצף, ִּפיָצה

  ֵׁשִנית –ָׁשַמר   ְׁשָמִרים, ֶׁשֶמׁש, ִׂשְנָאה, ְׁשִנָיה

  ֶאָחד –אֹות   ֵאזֹוב, ֲאַנְחנּו, ָאח, ֲאִזִּקים

  

ְלַאַחר ֶׁשְּלַמְדֶּתם ְלַזהֹות ֶאת ָהַעּמּוד ַהָּנכֹון ֶׁשַהִּמָּלה ּתֹוִפיַע ּבֹו, 

  ֲעֵליֶכם ְלַעֵּין ַּבִּמּלֹון. 

  

  ִמְצאּו ַּבִּמּלֹון ֶאת ַהִמִּלים, ְוַהְׁשִלימּו ֶאת ַהֵּמיָדע ְלִפי ַהֻּדְגָמה. 

  ֶּגֶׁשר   - ַהִּמָּלה  א.

  ַּגָּׁשׁש –ר ַּגְרּגֵ  –ִמּלֹות ָהַעּמּוד         

  ִמְבֶנה ֵמֵעץ, ֵמֶאֶבן, ִמַמֶּתֶכת אֹו –ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה         

  ֵמֹחֶמר ַאֵחר, ַהָּבנּוי ֵמַעל ָנָהר, ַנַחל אֹו ַּגְיא         
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  ָזִקיף    -ַהִּמָּלה   ב.

  _______ -_______  -ִמּלֹות ָהַעּמּוד          

  ______________________ -ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה          

                 ______________________  

  ִּפְנָּכה   -ַהִּמָּלה   ג.

  _______ -_______  -ִמּלֹות ָהַעּמּוד         

  ______________________ -ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה          

                 ______________________  

  מּוג ֵלב   -ַהִּמָּלה   ד.

  _______ -_______  -ִמּלֹות ָהַעּמּוד         

  ______________________ -ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה          

                 ______________________  

     ַמְחֵלף   -ַהִּמָּלה   ה.

  _______ -_______  -ִמּלֹות ָהַעּמּוד         

  ______________________ -ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה          

                 ______________________  

     ִרְפיֹון   -ַהִּמָּלה   ו.

  _______ -_______  -ִמּלֹות ָהַעּמּוד         

  ______________________ -ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה          

                 ______________________  

     ְּתׁשּואֹות   -ַהִּמָּלה   ז.

  _______ -_______  -ִמּלֹות ָהַעּמּוד         

  ______________________ -ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה          

                 ______________________  
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  6יחידה          

  ֵׁשם ַהִּמְסָּפר

ַּבָּׂשָפה ָהִעְבִרית ְלֵׁשמֹות ֶׁשל ֲחָפִצים ֵיׁש ִמין: ָזַכר אֹו ְנֵקָבה. ָאנּו 

  ִּכי ֻקְפָסה ִהיא ְּבצּוַרת ְנֵקָבה; ֻקְפָסה ְּגדֹוָלהאֹוְמִרים 

  ת ָזָכר.ִּכי ּכֹוַבע הּוא ְּבצּוַר  – ּכֹוַבע ָחָדׁשוְ 

ִאם ִנְרֶצה ְלַהִּגיד אֹו ִלְכֹּתב ַּכָּמה ֻקְפָסאֹות אֹו ַּכָּמה ּכֹוָבִעים, 

ַאְרַּבע  –ִּפי ִמין ַהֵּׁשם. ְלָמָׁשל, נֹאַמר - ִנְצָטֵר ָלֵתת ָלֶהם ִמְסָּפר ַעל

  .ְׁשלֹוָׁשה ּכֹוָבִעיםּו ֻקְפָסאֹות

  ְּבצּוַרת ְנֵקָבה:ִלְפֵניֶכם ַטְבָלת ִמְסָּפִרים ְּבצּוַרת ָּזָכר ּו

 ָזָכר ְנֵקָבה
 ֶאָחד ַאַחת

  ְׁשַנִים (ְׁשֵני)  ְׁשַּתִים (ְׁשֵּתי)

  ְׁשלֹוָׁשה  ָׁשלֹוׁש

  ַאְרָּבָעה  ַאְרַּבע

  ֲחִמָּׁשה  ָחֵמׁש

  ִׁשָּׁשה  ֵׁשׁש

  ִׁשְבָעה  ֶׁשַבע

  ְׁשמֹוָנה  ְׁשמֹוֶנה

  ִּתְׁשָעה  ֵּתַׁשע

  ֲעָׂשָרה  ֶעֶׂשר

 ִמְסָּפִרים ִּבְכִתיַבתֵּכל ֵהיֵטב ַּבַטְבָלה ִנְרֶאה ׁשֶ שימו   ִאם ִנְסַּת 

ְוִאיּלּו  ַּבאֹות ה"אִמְסַּתְּיִמים  ָזָכר ַּדְוָקא ַהִמְסָּפִרים ְּבצּוַרת

  ַהִּמְסָּפִרים ְּבצּוַרת ְנֵקָבה לֹא!
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  ִּכְתבּו ֶאת ַהִּמְסָּפִרים ְּבִמִּלים:

  ְׁשֵני ָאבֹות) 2(          ְׁשֵתי ִאיָּמהֹות) 2ְלֻדְגָמה (

  ) ______ ַקְלָמִרים4(      ) _______ ְיָלִדים 5(

      ) ______ ֲחֵבִרים6(      ) _______ ְנָעִרים9(

      ) ______ 1ַיְלָּדה (      ) _______ ָּבִנים3(

  ) ______1ֶחֶדר (      ) _______ ָׁשִנים8(

  ) ______ ַמּכֹות10(      ) _______ ְיָלדֹות5(

  ) ______ ָיִמים8(      ) _______ ְנָערֹות9(

  ) ______ הֹוִרים2(      ) _______ ָּבנֹות3(

  

  ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע?ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ָאנּו ָׁשִרים ֶאת ַהִּׁשיר 

ִקְראּו ֶאת ַהֶּקַטע ְוִּכְתבּו ּבֹו ֶאת ַהִּמְסָּפִרים ְּבִמיִּלים (ֵהָעְזרּו 

  ְּבַטְבַלת ַהִּמְסָּפִרים).

  ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע!  ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע?      

  ֶאָחד ֱאלֹוֵהינּו ֶׁשַּבָׂשַמִים

  ________ לּוחֹות ַהְּבִרית

  ________ ָאבֹות

  ________ ִאָּמהֹות

  ________ ֻחְמֵׁשי ּתֹוָרה

  ________ ִסְדֵרי ִמְׁשָנה

  ________ ְיֵמי ַׁשְּבָתא (ַׁשָּבת)

  ________ ְיֵמי ִמיָּלה

  ָדה________ ַיְרֵחי (ָחְדֵׁשי) לֵ 

  ________ ִדְּבַרָיא (ִּדְּברֹות)
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  ְּכִתיב ָנכֹון

ַּכֲאֶׁשר ָאנּו ּכֹוְתִבים, ָחׁשּוב ֶׁשְּנַאֵּית ֶאת ַהִּמִּלים ָנכֹון, ְּכלֹוַמר ַנְקִּפיד 

  ִלְכֹּתב ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ַהְּנכֹונֹות.

ֵּדל ֵּבין ְׁשֵּתי ַּבָּׂשָפה ָהִעְבִרית ְלִעִּתים ֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים ִלְׁשֹמַע ֶאת ַהֶהבְ 

  ִמִּלים, אּוָלם ִאם ִנְקָרא אֹוָתן, ִמָּיד ָנִבין ֶאת ַהֶהְבֵּדל.

אֹותֹו ָּדָבר, ְוָלֵכן ְלִפי ְׁשִמיָעה לֹא  ִנְׁשָמעֹות ֵקןוְ  ֵּכן ֻּדְגָמה: ַהִּמִּלים

ֶאת ַהִּמָּלה "ֵקן", ֵנַדע  ִנְקָראֵנַדע ְלֵאיזֹו ִמָּלה ִהְתַּכְּונּו. אּוָלם ִאם 

ֶאת ַהִּמָּלה "ֵּכן", ֵנַדע ִמָּיד  ִנְקָראִמָּיד ֶׁשְּמֻדָּבר ְּבֵקן ֶׁשל ִצּפֹור, ְוִאם 

  ֶׁשְּמֻדָּבר ַּבִּמָּלה ַהֲהפּוָכה ְל"לֹא".

  ָחׁשּוב ְמאֹוד ִלְלֹמד ְּכִתיב ָנכֹון ֶׁשל ִמִּלים.

  ֵאי ִנְלַמד ִלְכֹּתב ִמִּלים ְּבצּוָרה ְנכֹוָנה?

ד ְלַהְעִּתיק ְּבצּוָרה ְמֻדֶּיֶקת ֵמַהֵּסֶפר, ִמַּדף ָהֲעבֹוָדה ַנְקִּפיד ְמאֹו  . 1

  אֹו ֵמַהּלּוַח! 

ְּבָכל ַּפַעם ַנִּכיר ְקבּוצֹות ִמִּלים ֶׁשָאנּו ּפֹוְגִׁשים ְלִעִּתים ְקרֹובֹות,   .2

ְוִנְלַמד ִלְכֹּתב אֹוָתן ָנכֹון. ִנְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהן ַּבְּכִתיָבה ֶׁשָּלנּו ְּבָכל 

  ַּדְּמנּות. ִהזְ 

  'ְקבּוָצה ב            'ְקבּוָצה א

  אֹוָתנּו –אֹוְת   –אֹוִתי             ֵקן  –ֵּכן 

  ַּפַעם –ָהֹיה ָהָיה             לֹו  –לֹא 

  ַאְּת  –ַאָּתה  –ֲאִני             ִאם  –ִעם 

  ֹעֶׁשר –ֹאֶׁשר         ָקָרה  –ָקַרע  –ָקָרא 

  ָּבּה –ָּבא                  
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   'ה ְקבּוָצה             'ְקבּוָצה ג

  ָהְלָכה –ָהַל             ַאל  –ַעל 

  ְּתׁשּוָבה –ְׁשֵאָלה             קֹול –ֹּכל 

  ָעִני  –ֲאִני           ֶמַלח  –ֶמֶל 

  ָענּו –ָאנּו  –ֲאַנְחנּו           ִהיא  –הּוא 

  'ְקבּוָצה ו             'ְקבּוָצה ד

  ָמָצא –ַמָּצע  –ַמָּצה           ָׁשָּמה  –ָׁשַמע 

  ָצָבא –ע ָצבַ           ָסְבָתא  –ַסָּבא 

  ָּדָבר –ַּדָּור           ֶׁשָּלֶהם  –ֵהם 

  ַּכר –ַקר           ֶׁשָּל  –ֶׁשְּל 

  

ִקְראּו ֶאת ַהֶקַטע, ְוַהְדִּגיׁשּו ּבֹו ֶאת ַהִּמִּלים ַהַּׁשָיכֹות ַלְּקבּוָצה 

  ָהִראׁשֹוָנה.

ַּתְבִהילּו  "ֵּכן," ֵהִׁשיָבה ָּתָמר "ַּבֵּקן ֶׁשַעל ָהֵעץ ֶיְׁשָנם ְּדרֹוִרים." "ִאם

אֹוָתם, ַהִּצּפֹור ָהֵאם ִּתְכַעס ְולֹא ְּתַאְפֵׁשר ָלֶכם ְלִהְתָקֵרב," ָאְמָרה 

ִאָּמא ְלָתָמר. "ַאְּת ְצִריָכה לֹוַמר ֶאת ֶזה ְלָרז, ִּכי ִלי הּוא לֹא 

ַמְקִׁשיב," ָאְמָרה ָּתָמר ְלִאָּמּה. ָרז לֹא ִהְקִׁשיב, ִהְתָקֵרב ָלֵעץ 

ק: "ִאָּמא ִצּפֹור, ַאל ִּתָּבֲהִלי! ַרק ָּבאִתי ִלְראֹות ֶאת ִּבְפָראּות ְוָצעַ 

ַהְּדרֹוִרים ַהְּקַטִּנים." ָהַרַעׁש ֶׁשָעָׂשה ִהְבִהיל ֶאת ַהְּדרֹוִרים, ְוַהֵּקן 

ָנַפל. ָּכל ַהֲחֵבִרים ָצֲעקּו ָעָליו ְוָאְמרּו לֹו ֶׁשּלֹא ִיְהיּו יֹוֵתר ֲחֵבִרים 

  ֶׁשּלֹו.

  ִטים ַלִמִּלים ִמְקבּוָצה א'ִּכְתבּו ִמְׁשּפָ 

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  
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      ִמּלּוי הֹוָראֹות                      

 ,חּו ַקוַצְּינּו, ִמְת ְּבַמֲהָל ַהְיִחידֹות ָלַמְדנּו ִמּלֹות הֹוָרָאה ְּכמֹו: 

  .ַהִּקיפּו ְּבַמְעָּגל, הֹוִכיחּו ִמן ַהָּכתּוב ּוַמְּינּו

  ַעָּתה ְנַנֶּסה ְלַׁשֵּלב ֵּבין ִמּלֹות ַההֹוָרָאה.

    ִלְפֵניֶכם ַמְעָּגל, ִמיִמינֹו ִרּבּוַע ּוִמְּׂשמֹאלֹו ְמֻׁשָּלׁש.   .1

  

  

  

  

  ְּבתֹו ָהִרּבּוַע ַצְּינּו ֶאת ִׁשְמֶכם ַהְּפָרִטי.  א.

  ִמַּתַחת ָלִרּבּוַע ַצְּינּו ֶאת ֵׁשם ִמְׁשַּפְחְּתֶכם.  ב.

  ִמְתחּו ַקו ִמַּתַחת ַלֵּׁשם ַהְּפָרִטי ֶׁשָּלֶכם.  ג.

  ְּבתֹו ָהַמְעָּגל ַצְּינּו ֶאת ֵׁשם מֹוַרְתֶכם.  ד.

  ִמַּתַחת ָלַמְעָּגל ַצְּינּו ֶאת ֵׁשם ַהְּמַנֵהל/ת.  ה.

  ַרְתֶכם.ִמְתחּו ַקו ִמַּתַחת ְלֵׁשם מֹו  ו.

  ְּבתֹו ַהְּמֻׁשָּלׁש ִּכְתבּו ִמְסָּפר ְוַצְּינּו ֶאת ְׁשמֹו.  ז.

  

  ִקְראּו ֶאת ַהֶּקַטע ּוַמְלאּו ֶאת ַההֹוָראֹות ֶׁשַאֲחָריו.

  ַנֲעָמה ְוֹרֶתם

ַנֲעָמה ְוֹרֶתם ֵהן ֲחֵברֹות טֹובֹות. ֵהן אֹוֲהבֹות ְלַבּלֹות ַיַחד.    

ַּתְּדרּות ְוֹרֶתם ָּגָרה ִּבְרחֹוב ֶהְרֵצל. ַנֲעָמה ָּגָרה ִּבְרחֹוב ַהִהְס 

ַהֶּמְרָחק ֵּבין ְׁשֵני ָהְרחֹובֹות הּוא ַרב. ָלֵכן, ִאָּמא ֶׁשל ֹרֶתם 

ַמִּסיָעה ֶאת ֹרֶתם ְלֵביָתּה ֶׁשל ַנֲעָמה ְוִאָּמא ֶׁשל ַנֲעָמה ַמִּסיָעה 

ָחה ַרָּבה ֶאת ַנֲעָמה ְלַבֵּקר ֶאת ֹרֶתם. ְּכֶׁשֵהן ִנְפָּגׁשֹות, ַהִּׂשְמ 
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ְמאֹוד. ַּפַעם ַאַחת ֹרֶתם ִהְזִמיָנה ֶאת ַנֲעָמה ִליֹׁשן ֶאְצָלּה, ְוֵהן 

  ִּבּלּו ַיַחד ַעד ְמֻאָחר ַּבַּלְיָלה.

     

  ֶאת ְׁשמֹוֵתיֶהן ֶׁשל ְׁשֵּתי ַהֲחֵברֹות  ַצְּינּו  א.

   .______     _______  

  ָּגָרה ּבֹו. ֶאת ֵׁשם ָהְרחֹוב ֶׁשַנֲעָמה ַהִּקיפּו ְּבַמְעָגל  ב.

  ּבֹו. ִמַּתַחת ְלֵׁשם ָהְרחֹוב ֶׁשֹרֶתם ָּגָרה ִמְתחּו ַקו  ג.

  ֶׁשַהֲחֵברֹות ֵאיָנן ְׁשֵכנֹות. הֹוִכיחּו ִמן ַהָּכתּוב  ד.

   ___________________________________  

  ַּבַּטְבָלה ֶאת ַהִּמִּלים ֶׁשְּלַמָּטה.ַמְּינּו   ה.

 ָזָכר ְנֵקָבה

  

  

  

  

  

    

ַהִּמִּלים: ֲחֵבִרים, ְרחֹוָקה, ָּגר, ַמִּסיָעה, ִהְזִמין, ָּגָרה,    

  ֲחֵברֹות, ַמִּסיַע, ָרחֹוק, ִהְזִמיָנה.
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  ַהֲעָׁשָרה –אֹוַצר ִמִּלים ְמגָֻּון  

ִלְפֵניֶכם ֵׁשׁש ְקבּוצֹות ִמִּלים ְלַהֲעָׁשַרת אֹוַצר ַהִּמִּלים ֶׁשָּלֶכם.   א. 

  ִמיִּלים. ְּבָכול ְקבּוָצה ָחֵמׁש

  ָמָטר, ִאֶּגֶרת, ָאַבד, ֲאֵפָלה, ֹּבֶסר – 1ְקבּוָצה   

ַנּסּו ְלָהִבין ֶאת ֵּפרּוָׂשה ֶׁשל ֹּכל ִמיָּלה ְלִפי ַהִּמְׁשָּפט ֶׁשִהיא    

  ְּכתּוָבה ּבֹו.

  , ָׂשַמְחנּו, ִּכי ָיַדְענּו ֶׁשַהֶּדֶׁשא ָצֵמא ְלַמִים. ָמָטרְּכֶׁשָּיַרד  – ָמָטר  

  הּוא ___________. ָמָטרַהִּמָּלה ֵּפרּוׁש    

"ַהְחָלָמה  ִאֶּגֶרתֲחֶבְרִּתי ֹנָעה ָהְיָתה חֹוָלה. ָׁשַלְחִּתי ָלּה  – ִאֶּגֶרת  

  ְמִהיָרה". 

  הּוא ___________.ִאֶּגֶרת ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה    

ַח , ְוָכֵעת ֵאיֶנִּני ְיכֹוָלה ִלְפּתֹ ָאַבדְצרֹור ַהַּמְפְּתחֹות ֶׁשִּלי  – ָאַבד  

  ֶאת ַהֶּדֶלת. 

  הּוא ___________. ָאַבד ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה

, ָלֵכן ִאָּמא ָּתִמיד ַמְׁשִאיָרה ֲאֵפָלהֵאיֶנִּני אֹוֵהב ִליֹׁשן ּבַ  – ֲאֵפָלה  

  אֹור ָקָטן ַּבֶחֶדר. 

  הּוא ___________. ֲאֵפָלהֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה 

ינֹו ָטִעים, ִּכי הּוא ָקֶׁשה , הּוא ֵא ֹּבֶסרַּכֲאֶׁשר ְּפִרי הּוא  – ֹּבֶסר  

  ְוָחמּוץ ְמאֹוד. 

  הּוא ___________. ֹּבֶסר ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה
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  ְצרֹור, ָנִדיב, ֶנְחַּפז, ִנַּצב, ִהֵּסס – 2ְקבּוָצה 

ַנּסּו ְלָהִבין ֶאת ֵּפרּוָׂשה ֶׁשל ֹּכל ִמיָּלה ְלִפי ַהִּמְׁשָּפט ֶׁשִהיא ְּכתּוָבה 

  ּבֹו.

ֶׁשל ַמְטְּבעֹות ֶּכֶסף ְלָכל ִמי  ְצרֹורְמאֹוד. הּוא ִחֵּלק  ִדיבנָ ָהִאיׁש ָהָיה 

  ֶׁשָהָיה ָזקּוק ְלֶעְזָרה.

ַלַּתֲחָנה. הּוא ָּפַחד ֶׁשְּיַאֵחר ָלַרֶּכֶבת. ְּכֶׁשִהִּגיַע ַלַּתֲחָנה,  ֶנְחַּפזאּוִדי 

לֹו ֶאת ִלְפֵני ַהַּכְרִטיָסן ְוהֹוִׁשיט  ִנַּצב, ִהּסּוסָעָלה ַלָּקרֹון ְללֹא 

  ַהַּכְרִטיס.

  4ְקבּוָצה             3ְקבּוָצה 

  ַּבָּלאט            ְּתנּוָמה

  ּדֹורֹון              ְצרֹור

  ַּתֲעמּוָלה            ְמָלאָכה

  ּגֹוֵבר              ִּפֵּקחַ 

  ָּתם                ִצָּפה

  

  6ְקבּוָצה             5ְקבּוָצה 

  מֹוֵנעַ               ְּפַנאי

  ָּבָדד              ׁשֹוֵכן

  ֲחָרָדה                 ַּדל

  ָנָׂשא                 טָק 

  ִסּיּועַ             ָּתׁשּוׁש
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  ְּפִעיֻלּיֹות ֶאְפָׁשִרּיֹות

ַחְּברּו ְלָכל ִמָּלה ִמְׁשָּפִטים ְוִסּפּוִרים ְקָצִרים. ּתּוְכלּו ְלַחֵּבר   * 

  ִמְׁשָּפט ֶאָחד ְלַכָּמה ִמִּלים.

ה) ַלִּמִּלים ָהִכינּו ִמְׂשָחק (ִמְׂשַחק ִזָּכרֹון, לֹוטֹו, ִּביְנגֹו ְוַכּדֹומֶ   * 

  ַהֲחָדׁשֹות.

  ָהִכינּו ִחידֹון ַעל ַהִּמִּלים ַהֲחָדׁשֹות.  * 

  

  ַהִּכירּו ֶאת ַהְּפֻעּלֹות ַהְּקׁשּורֹות ְלגּוֵפנּו.  ב. 

  חֹוְבִׁשים ּוְמִסיִרים –ּכֹוַבע   

  לֹוְבִׁשים ּופֹוְׁשִטים –ֶּבֶגד  

  נֹוֲעִלים ְוחֹוְלִצים –ַנֲעַלִים   

  ִבים ּוְמִסיִריםּגֹוְר  –ַּגְרַּבִים   

  ַמְרִּכיִבים –ִמְׁשָקַפִים   

  עֹוְנִדים –ַּתְכִׁשיִטים (ַטַּבַעת, ָצִמיד ְוַׁשְרֶׁשֶרת)   

  

  ַהִּכירּו ִּפְתָּגִמים ֲחׁשּוִבים. (הֹוִסיפּו עֹוד ִּפְתָּגִמים.)  ג.

  . ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו1

  . טֹוִבים ַהְּׁשַנִים ִמן ָהֶאָחד2

   ִּגּבֹור? ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו!. ֵאיֶזהּו3

  . ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאְּמ4

  . ְוָהַדְרָּת ְּפֵני ָזֵקן5

  . ַאל ָּתדּון ֶאת ֲחֵבְר ַעד ֶׁשַּתִּגיַע ִלְמקֹומֹו6

  . ָמה ֶׁשָּׂשנּוא ָעֶלי ַאל ַּתֲעֶׂשה ַלֲחֵבְר7

  . ֵאיֶזהּו ָעִׁשיר? ַהָּׂשֵמַח ְּבֶחְלקֹו!8
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  ּמּוׁש ְּבִפְתָּגִמים ַמֲעִׁשיר ְמאֹוד ֶאת ְׂשָפֵתנּו.ַהִּׁש 

   1ֻּדְגָמה 

"ּבֹוא ִאִּתי ָלדּוג," ִּבַּקְׁשִּתי ֵמֲחֵבִרי ֵעָרן. "ַמּדּוַע ַאָּתה ָצִרי ָחֵבר 

ְּכֶׁשַאָּתה ָּדג?"  ָׁשַאל ֵעָרן, "ֶזה ֲהֵרי לֹא ְמַחֵּיב ַמֲאָמץ ּגּוָפִני, ַאָּתה 

ְמַחֶּכה ֶׁשִּיְקֹּפץ ֵאיֶזה ָּדג, לֹא?" ִהְמִׁשי ְוָׁשַאל. "ְּבָכל ְסָתם יֹוֵׁשב ּו

." 'ִמי יֹוֵדַע,  אּוַלי ִיְקְּפצּו טֹוִבים ַהְּׁשַנִים ִמן ָהֶאָחדזֹאת," ָעִניִתי "

  ְׁשֵני ָּדִגים?' ָחַׁשְבִּתי ְּבִלִּבי.

   2ֻּדְגָמה 

'," ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאְּמ' "ְּבָיֵמינּו לֹא ֻּכָּלם ְמַקְּיִמים ֶאת ַהִּדֵּבר

אֹוֶמֶרת ָלנּו ַהּמֹוָרה ַּדְפָנה. ָחַׁשְבִּתי ַעל ָמה ֶׁשָאְמָרה ַהּמֹוָרה, ַוֲאִני 

חֹוֶׁשֶבת ֶׁשִהיא צֹוֶדֶקת. ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים ְּכֶׁשַההֹוִרים נֹוְתִנים ָלנּו 

ים ַּבֲחָזָרה. ָנכֹון ֶׁשֵאין ָלנּו ְוקֹוִנים ָלנּו, ֲאָבל לֹא ָּתִמיד ֲאַנְחנּו נֹוְתנִ 

  ֶּכֶסף ָלֵתת, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלַכֵּבד, ְוֶזה לֹא עֹוֶלה ֶּכֶסף.

  )   1(ָּכְתָבה ִׁשיר ִמִּכָּתה ב                 

  

  ד. ִּבּטּוִיים ְמיּוָחִדים

  = ְלַׁשְחֵרר ֶאת ָהְרצּוָעה.  ְלַהִּתיר ֶאת ָהְרצּוָעה

  .ִהַּתְרנּו ֶאת ָהְרצּוָעהר ִּכי ַהֶּכֶלב ָנַפל ְלבֹו

  = ְללֹא ַמֲעֶׂשה.   ֶאֶפס ַמֲעֶׂשה

  .ְּבֶאֶפס ַמֲעֶׂשהֵהם ָיְׁשבּו ָׁשם 

  = ָאַכל. ָסַעד ֶאת ִלּבֹו

  ָהעֹוְבִדים ָסֲעדּו ֶאת ִלָּבם ְלַאַחר ֶׁשִּסְּימּו ֶאת ָהֲעבֹוָדה.

  ָלקּום ֻמְקָּדם. – ְלַהְׁשִּכים ִעם ָהֵנץ ַהַחָּמה

. ַּכְמנּו ִעם ָהֵנץִהְׁש    ַהַחָּמה, ְוָיָצאנּו ַלֶּדֶר
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  = ַאָּתה טֹוֶעה. ִהְּנ ׁשֹוֶגה

  ְּכֶׁשַאָּתה אֹוֵמר ִלי ְלַהֲחִזיר ַמּכֹות. ִהְּנ ׁשֹוֶגה

  = לֹוַמר ֶאת ַהֵּדָעה. ְלַהִּביַע ֶעְמָּדה

  ָּכ ַנֲחִליט.- ַחרָּבִעְנָין, ְוַא  ַיִּביַע ֶאת ֶעְמָּדתֹוֲאִני ְמַצֶּפה ֶׁשָּכל ֶאָחד 

  = ַהְרֵּבה ַרַעׁש. ֲהֻמָּלה

  ַהֹּבֶקר ָיֹכְלנּו ְלִהְתַּפּנֹות ְלִעְנָיֵננּו.ֲהֻמַּלת ְלַאַחר 

  = ֶׁשַטח ָּגדֹול. ֶׁשַטח ְרַחב ָיַדִים

  .ֶׁשַטח ְרַחב ָיַדִיםַהָּסָפִרי ְּבָרַמת ַּגן ִמְׂשָּתֵרַע ַעל 

  ְּתגּוָבה.= ְללֹא ּכֹוַח ִויֹכֶלת  ֲחַסר אֹוִנים

  .ֲחַסר אֹוִניםהּוא ָנַפל ְוָׁשַכב ָׁשם 

  = ְלִהְתַפֵּׁשר, ְלַהְסִּכים. ְלַהִּגיַע ְלֵעֶמק ַהָּׁשֶוה

  .ְלַהִּגיַע ְלֵעֶמק ַהָּׁשֶוהֵהם ִהְתַוְּכחּו ְולֹא ִהְצִליחּו 

  = ָחָזק. ְּכמֹו חֹוַמת ְנֹחֶׁשת

  .חֹוַמת ְנֹחֶׁשתִים ְוָהְפכּו לְ ֵהם ִהְתַנְּגדּו ְולֹא ָזזּו ִמָּׁשם, ָנְתנּו ָידַ 

  = ְּדָמעֹות לֹא ֲאִמִּתּיֹות. ִּדְמעֹות ַּתִּנין

  .ִּדְמעֹות ַּתִּניןַאל ִּתְתַרְּגׁשּו ֵמַהֶּבִכי ֶׁשּלֹו. ִּדְמעֹוָתיו ֵהן 

  = ְלַהְׁשִּגיַח. ָלִׂשים ַעִין

  ַעל ֲאחֹוִתי, ְּכֶׁשִהיא יֹוֵצאת. ָלִׂשים ַעִיןִאָּמא ָאְמָרה ִלי 

  ַעד ַהּסֹוף. – ַעד ֹּתם

  .ַעד ֹּתםֵהם ִסְּימּו ֶאת ָהֲארּוָחה 

  . ִּכְתבּו ִמְׁשָּפִטים ַלִּביּטּוִיים ְּבָסִעיף ד'.1

  . ִּכְתבּו ִסיּפּור ָקָטן ְּכֶׁשַאֶּתם ִמְׁשַּתְּמִׁשים ִּבְׁשֵני ִּביּטּוִיים.2

  



  

  

127

  'ֲהָבַנת ַהִנְקָרא ְּבִכָתה ב

  נּו עֹוִׂשים ְּכֵדי ְלָהִבין ֶאת ַהִּנְקָרא.ִהֵּנה ַהְּפֻעּלֹות ֶׁשָא 

ּוִמַׁשֲעִרים ְּבָמה ַיֲעֹסק ַהֶּקַטע (אֹו ַהִּסּפּור).  ַהּכֹוֶתֶרתֶאת  קֹוְרִאיםָאנּו   . 1

  (ֶאְפָׁשר ְלהֹוִסיף ַהְׁשָערֹות ִמְּתמּוָנה.)

ְּפתּוחֹות") ְּבַדף ַהְּמִׂשימֹות (ַרק ְׁשֵאלֹות " ַהְּׁשֵאלֹותֶאת  קֹוְרִאיםָאנּו   .2

  ּוְמַּׁשֲעִרים ְּבָמה ַיֲעֹסק ַהֶּקַטע (אֹו ַהִּסּפּור).

(אֹו ַהִּסּפּור), ְוֶאת ָמה ֶׁשֵהַבּנּו ָאנּו ְמַאְרְּגִנים ַהֶּקַטע ֶאת  קֹוְרִאיםָאנּו   .3

  ְּבַתְבִנית ִסּפּוִרית (ְלִּסּפּור) אֹו ְּבַצד ַהֶּקַטע (ְלֶקַטע ֵמיָדִעי).

, ִסיָמֵני ְמַאְזְּכִריםֻמָּכרֹות, -לֹא ִמִּלים( ַחְסֵמי ְקִריָאה יםְמַסְּמנִ ָאנּו   .4

ִּפּסּוק (~),  ִמּלֹות ִקּׁשּור), ְורֹוְׁשִמים ֵמֲעֵליֶהם ֶאת ַהֵּפרּוׁש אֹו ֶאת 

  ַהַּתְפִקיד.

 ְמַאְרְּגִנים ֶאת ֶרֶצףֵׁשִנית ֶאת ַהֶּקַטע (אֹו ַהִּסּפּור) ּו קֹוְרִאיםָאנּו   .5

ֶׁשל ַהִּסּפּור אֹו ֶׁשל ַהֶּקַטע (ְּבִמְקֶרה ֶׁשֵּיׁש ַּתֲהִלי אֹו ֵארּוַע  ָהֵארּוִעים

  ְלִפי ְזַמן).

, ָׂשִמים ֵלב ְלִמּלֹות ַהְּׁשֵאָלה ּוְלִמּלֹות ַהְּׁשֵאלֹותֶאת  קֹוְרִאיםָאנּו   .6

  ַההֹוָרָאה.

ְרָמִזים ֵּיׁש ָּבֶהם ַּבֶּקַטע (אֹו ַּבִּסּפּור) ֶאת ַהְּמקֹומֹות ׁשֶ  ְמַחְּפִׂשיםָאנּו   .7

, ְועֹוִנים ַעל ַהְּׁשֵאלֹות ְּבֶהְתֵאם. (ָאנּו ַמְקִּפיִדים לֹא ְלַהְעִּתיק ִלְתׁשּובֹות

  ִמִּלים ּוִמְׁשָּפִטים ֶׁשֵאיָנם ְקׁשּוִרים ַלְּׁשֵאָלה.)

ַהִּפְתרון,  ְוֶאתַהְּבָעָיה ַּבֶּקַטע (אֹו ַּבִּסּפּור) ֶאת  ַמְדִּגיִׁשיםָאנּו   .8

ְוִלְכֹּתב  ָהַרְעיֹון ַהֶּמְרָּכִזיּוֵמַהִּׁשּלּוב ֶׁשָּלֶהם ָאנּו ְמַנִּסים ְלָהִבין ֶאת 

  אֹותֹו.

 ַהַחִּיים ִמְסֶּגֶרתֶאת ָהַרְעיֹון ַהֶּמְרָּכִזי ַהָּכתּוב ָאנּו ְמַנִּסים ְלַהֲעִביר לְ   .9

ֻמּיֹות ְוַהַּמֲעִׂשים ַּבִּסּפּור ֶׁשָּלנּו, ְּבֹאֶפן ֶׁשֲאַנְחנּו יֹוְצִרים ַהְקָּבָלה ֵּבין ַהְּד 

  ְלֵבין ֵאֶּלה ַהַּקָּיִמים ַּבַחִּיים ֶׁשָּלנּו ְּכקֹוְרִאים.

: ֵיׁש ֲעִליָלה, ְּבָעָיה ּוִפְתרֹון.  . 10   ָאנּו ְמַזִהים ֶקַטע ִסּפּוִרי ָּכ

: ֵאין ֲעִליָלה, ְוֵיׁש ַרק ֻעְבּדֹות. ָאנּו ְמַזִהים ֶקַטע ֵמיָדִעי ָּכ

  ַהְכִניס ְלְקַלֵסר ָׂשָפה, ְוִלְׁשמֹור ְלָׁשָנה ַהָּבָאה.ַדף ֵזה ְּכָדאי ְמֹאד ְלָצֶלם, לְ 



  

  

128

5  

10  

15  

  ת ּתּוְכלּו ִלְקרֹא ְּבַעְצְמֶכם ִסּפּוִרים ּוְלַמֵּלא ֶאת ַהְּמִׂשימֹות.ָּכעֵ 

  

  ברוך יוספסברג/  יֹוָתם ִנַּצל

ת ַאַחר ַהָּצֳהִרִים ַלֲחֵצר ֵּביָתם ְּכֵדי עֹוְש ּבִ  דּוְר יֹוָרם, ֱאִליֶעֶזר ְויֹוָתם יָ 

ֵחק ְּבַכדּור יֵחי ֶרֶגל. יֹוָתם ָּבַעט ַּבַּכּדּור, ְוֶזה חָ - ְלֹשַ ַלף ֵמַעל ְלֹשִ

ִשי ּשֹוַשָּנה. ַהַּכּדּור ִהֹמְ ָּשם ְלֵעֶבר  Ìֹהַ ְלִהְתַּגְלֵּגל ַעל ַהִּמְדָרָכה ּוֹמִ

ֹ◌ֶשל ַהיֹום סֹוֵאן ְמאֹוד. יֹוָתם ָּפַרץ ֶּדֶר  ָשָעה זֹו ַהְּכִבֹישֹ◌ֶשָהָיה ֹּבְ

  ַהָּגֵדר ְוָרץ ְּבָכל ּכֹוחֹו ַאֲחֵרי ַהַּכּדּור.

ֹ◌ָשכַ  ֹ◌ֶשָּלַמד ְּבֵבית ַהֵּסֶפר. ַהֶּיֶלד ח ְלֶרַגע ֶאת ָּכל ְּכָלֵלי ַהְּזִהירּות

מֹאָלה ְּכֵדי ִלְבֹּדק ִאם ַהְּכִבֹיש ָּפנּוי.   הּוא לֹא ִהְתּבֹוֵנן ָיִמיָנה ּוֹשְ

"יֹוָתם, יֹוָתם, ִהָּזֵהר, ֶיֶלד!" ָצֲעָקה ְּבקֹוֵלי קֹולֹות ִאָּמאֹ◌ֶשל יֹוָרם,◌

ֹ◌ֶשָרץ ְלֵעֶבר ֶֹשֵהִציָצה ִמַּבַעד לְ  ַחּלֹון ֵּביָתּה, ְוִהְבִחיָנה ְּביֹוָתם

ִשי ְלִהְתַּגְלֵּגל ְּבמֹוַרד ַהְּכִבֹיש, ְויֹוָתם ָרץ  ַהְּכִבֹיש. ַהַּכּדּור ִהֹמְ

  ַאֲחָריו.

ְלֶפַתע ָּבְלָמה ְלָידֹו ְמכֹוִנית. ַהֶּנָהג ָיָצא ֵמַהְּמכֹוִנית ְוָכַעס ְמאֹוד ַעל 

ֹ◌ָשַאל ֹ◌ֶשּלֹא ְּבַמֲעַבר  יֹוָתם. הּוא אֹותֹו ַמּדּוַע ָחָצה ֶאת ַהְּכִבֹיש

  ֲחִצָּיה.

ֹ◌ֶשָעַצר ַּבְּזַמן, ְוָכ ִנַּצל  ָּשָגה... הּוא הֹוָדה ַלֶּנָהג ֹ◌ֹשֶ יֹוָתם ֵהִבין

  ֵמָאסֹון.
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  דף משימות: יֹוָתם ִנַּצל

  ָמה ָקָרה ַלַּכּדּור ְלַאַחרֹ◌ֶשּיֹוָתם ָּבַעט ּבֹו? __________  .1

   ____________________________________  

ֶשֵהִציָצה ֵמַחּלֹון ֵּביָתּה?  .2   ָמה ָצֲעָקה ִאָּמאֹ◌ֶשל יֹוָרם ֹּכְ

  _____________________________________  

ְּשֵאלֹות  שּוָבה  3-8ֹּבַ ַהִּקיפּו ְּבַמְעָּגל ֶאת ָהאֹות ַהְּמַיֶּצֶגת ֶאת ַהֹּתְ

  ַהְּנכֹוָנה ְּביֹוֵתר.

שּוָרה  "ְוֶזה"ִמי ַהַּכָּוָנה ַּבִּמָּלה לְ   .3   ?2ֹּבְ

  ַלַּכּדּור  א.

  ְליֹוָתם  ב.

  ְליֹוָרם  ג.

שּוָרה   .4 ָּשָגה".ָּכתּוב  15ֹּבְ ֹ◌ֹשֶ ָמה ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה  "יֹוָתם ֵהִבין

  ?ָשָגה""ֹ

  ָצַדק  א.

  ָעָנה  ב.

  ָטָעה   ג.

שּוָרה  "ָחַלף"ָמה ֵּפרּוָׁשּהֹ◌ֶשל ַהִּמָּלה   .5   ?2ֹּבְ

  ֶנֱעַצר  א.

  ָעַבר  ב.

ְשַאר  ג.   ֹנִ

שּוָרה  "סֹוֵאן"ל ַהִּמָּלה ָמה ֵּפרֹּוָשּה ׁשֶ   .6   ?4ֹּבְ

  ָרָחב  א.

  ְמֵלא ְמכֹוִנּיֹות  ב.

  ֶמְרָּכִזי  ג.
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שּוָרה   . 7   ". ִמיהּו ַהֶּיֶלד?ָשַכח ְלֶרַגעֹ ◌ַהֶּיֶלדָּכתּוב " 6ֹּבְ

  ָּדִני  א.

  יֹוָתם  ב.

  ֶיֶלדֹ◌ֶשָעַבר ְּבִמְקֶרה   ג.

שּוָרה   .8   ְלִמי ַהַּכָּוָנה? "אֹותֹו".ָּכתּוב  12ֹּבְ

  ַלֶּנָהג  א.

  ַלַּכּדּור  ב.

  ְליֹוָתם  ג.

ְשָּפִטיםֹ◌ֶשִּלְפֵניֶכם ְלִפי ֶרֶצף ַהִּסּפּור.  .9   ַסְּדרּו ֶאת ַהֹּמִ

  ____ ַהֶּנָהג ָּבַלם ֶאת ַהְּמכֹוִנית.

ֲחקּו ְּבַכּדּור  ____   ֶגל. ֶר -יֹוָרם, ֱאִליֶעֶזר ְויֹוָתם ֹשִ

  יֹוָתם הֹוָדה ַלֶּנָהג.  ____

  ַהֶּנָהג ָּכַעס ַעל יֹוָתם.  ____

  ַהַּכּדּור ִהְתַּגְלֵּגל ְּבמֹוַרד ַהְּכִבֹיש.  ____

  יֹוָתם ָּפַרץ ֶּדֶר ַהָּגֵדר  ְוָרץ ַאֲחֵרי ַהַּכּדּור.  ____

ֹ◌ָשמַ   .10 ֹ◌ֶשּיֹוָתם לֹא ֹ◌ְשֵני ְּכָלֵלי ַהְּזִהירּות ַּבְּדָרִכים, ר ַמֵהם

  ֲעֵליֶהם?

  __________________________________  א.

  __________________________________  ב.

  ַמּדּוַע ָּכַעס ַהֶּנָהג ַעל יֹוָתם? ___________________  .11

  _____________________________________  
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שּובֹות  .12 ַהְּנכֹונֹות  ָמה ָאנּו לֹוְמִדים ֵמֵהִּסּפּור? ַהִּקיפּו ֶאת ַהֹּתְ

  ְּביֹוֵתר. 

ֵחק ְּבַכּדּור.  א.   ָאסּור ְלֹשַ

  ָאסּור ִלְבֹעט ְּבַכּדּור.  ב.

  לֹא ְּכַדאי ָלרּוץ ַלְּכִבֹיש.   ג.

ָשם.   ד. ְֹ ֶשַהַּכּדּור ִמְתַּגְלֵּגל ל   ָאסּור ָלרּוץ ַלְּכִבֹיש ֹּכְ

ל יֹוָתם? ַנְּמקּו ֶאת ׁשֶ  ָמה ַּדְעְתֶכם ַעל ִהְתַנֲהגּותֹו  .13

  שּוַבְתֶכם._____________________________ֹּתְ 

  _____________________________________  

  ַמְּלאּו ֶאת ַהַּטְבָלה.  .14

 ָיִחיד ַרִּבים

 ְמכֹוִנית 

  ִהְתַּגְלֵּגל  

  ָחָצה  

  הֹוָדה  

  

  ַּבֲחרּו ְמִׂשימה ַאַחת.ְמִׂשיַמת ְּכִתיָבה  . 15

ָדה ַלֶּנָהגֹ◌ֶשָעַצר ַּבְּזַמן, ְוָכ ִנַּצל "הּוא הֹוַּבִּסּפּור ָּכתּוב:   א.

יַח ֵּבין ַהֶּנָהג ְלֵבין יֹוָתם. -." ִּכְתבּו ַּבַמְחֶּבֶרת דּוֵמָאסֹון   ֹשִ

ים, לּו ָקָרה ָלֶכם ִמְקֶרה   ב. ִּכְתבּו ַּבַמְחֶּבֶרת ַמה ֲהִייֶתם עֹוֹשִ

  ַלְּכִבֹיש). ּדֹוֶמה ָלֶזהֹ◌ֶשָּקָרה ְליֹוָתם (ַהַּכּדּור ִהְתַּגְלֵּגל 
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  ת?ֹוּכת מַ נֶ ֶת ש נֹומֶֹ ׁשֶ הַ 

ִאָּמא ָנְתָנה ִלי ָהיּו ר ָהְלְכִתי ַלָּים ִעם ֲחֵבִרים. ַּבִּתיק ׁשֶ בַ עָ ׁשֶ  עַ בּוּׁשָ ּבַ 

י ב לִ ַא ם, ּכָ ּיָ הַ ה מֵ ָת יְ ּבַ י הַ ִּת ְר זַ חָ ׁשֶ ּכֹוַבע, ְקֵרם ֲהַגָּנה ּוַבְקּבּוק ַמִים. ּכְ 

ֹ הָ    ם.י חַ ּלִ ף ׁשֶ ּוּגהַ י ׁשֶ ִּת ְׁש ּגַ ְר ת. ִה ּמֹודֻ אֲ  יּוי הָ לִ ים ׁשֶ נִ ּפָ , ְוהַ אׁשר

ֹ ָר ְמ א ִמָּיד ָא ּמָ ִא  ב, ָנכֹון?" ַוֲאִני ִהְנַהְנִּתי טֹו יׁשּגִ ְר א מַ ה: "ַאָּתה ל

ת ּכַ י 'מַ לִ  ׁשּיֵ ר ׁשֶ מַ א ָא הּוא, וְ פֵ רֹול הָ י ֶא ִת ה אֹוחָ ְק א לָ ּמָ י. ִא ְּברֹאִׁש 

  '.ׁשמֶ ׁשֶ 

  י."ִּת בְ שַ חָֹ ק ָמה ׁשֶ ּוּיִד ה ּבְ ה: "זֶ ָר ְמ א ָא ּמָ ִא 

ֹ נִ ל אֲ בָ אֲ    ים.ִר ַדּבְ ם ְמ ל ָמה הֵ י עַ ִּת נְ בַ א הֵ י ל

  ה?"ּכָ י מַ ה לִ נָ ְת נָ  ׁשמֶ ּׁשֶ י. "ָמה, הַ ִּת לְ ַא '?" ׁשָ ׁשמֶ ת ׁשֶ ּכַ ה 'מַ "ָמה זֶ 

ים ֶאת ַהּגּוף פִ ְׂש ּבֹו חֹויא ַמָּצב ׁשֶ ִה  ׁשמֶ ת ׁשֶ ּכַ מַ י ׁשֶ יר לִ ּבִ ְס א ִה פֵ רֹוהָ 

ֹ ב וְ ן ַר מַ ִלזְ  ׁשמֶ ַלּׁשֶ    יו.לָ ים עָ ּנִ גִ א ְמ ל

  י.ִּת לְ ַא ף?" ׁשָ ּוּגל הַ ים עַ ּנִ גִ ְמ  י"ֵא 

ֵרם ְק ף ּבִ ּוּגת הַ ֶא  חַ רֹ ְמ , לִ בעַ ֹוּכ ׁשְחּבֹ לַ  יִר ץ צָ יִ ַּק ר: "ּבַ מַ א ָא פֵ רֹוהָ 

  ם."יִ ה מַ ּבֵ ְר ת הַ ֹוּתְׁש לִ  יִר צָ ה, וְ ֲהַגּנָ 

ִאָּמא ים?" ְו'ֻכָּלם ָהיּו ַּבִּתיק ׁשֶ לִ לָ ה ּכְ ׁשָ ֹולי, "ְׁש ִּת לְ ַא ל?" ׁשָ ּכֹ ה הַ "זֶ 

  ְבִּתי.ָנְתָנה', ָחׁשַ 

  ץ."יִ ַּק ל הַ ה ּכָ נֶ הָ ים, ֵּת לִ לָ ּכְ ל הַ ר עַ מֹ ְׁש ם ִּת ִא א, "וְ פֵ רֹור הָ מַ ן!" ָא "ּכֵ 

ן גֵ ה ָּת ָא לְ הַ ם וְ ּיֹוהַ מֵ י ׁשֶ לִ  יחַ ִט בְ א: "ַּת ּמָ ה ִא ׁשָ ְּק ה, ּבִ ָת יְ ּבַ הַ  נּוְר זַ חָ ׁשֶ ּכְ 

  ש." ַוֲאִני ִהְבַטְחִּתי!מֶֹ ּׁשֶ י הַ נֵ ּפְ ִמ  פְ ּול ּגעַ 

1  
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5  
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  ֹות?ּכת מַ נֶ ֶת נֹו ׁשמֶ ּׁשֶ הַ : דף משימות

  ָּלּה?ׁשֶ  ֶמה ָהָיה ַּבִּתיקֹ◌ֶשִאָּמא ָנְתָנה ַלֶּיֶלד  .1

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  ָמה ָאַמר ָהרֹוֵפא?  .2

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  ּה?שָ רּוֹ '. ָמה ּפֵ יםפִ ֹשְ חֹוה 'ּלָ ִּמ ה הַ יעָ פִ מֹו 9ה ָר שּוּבְֹ   .3

  ֹוְרִחיםמ  א.

  יםּלִ גַ ְמ   ב.

  יםעִ בְ צֹו  ג.

  ּה?שָ רּוֹ '. ַמה ּפֵ ׁשּבֹ ְח לַ ה 'ּלָ ִּמ ה הַ יעָ פִ מֹו 12ה ָר שּוּבְֹ   .4

  ץחֹ לְ לִ   א.

  ידִר הֹולְ   ב.

  ִלְלֹּבש  ג.

  ?4ה ָר שּו" ּבְֹ אהּוה "ּלָ ִּמ ה ּבַ נָ ּוָ ּכַ י הַ ִמ לְ   .5

  אּמָ ְלִא   א.

  אפֵ רֹולָ   ב.

  דלֶ ּיֶ לַ   ג.
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  ?10ה ָר שּו" ּבְֹ יולָ עָ ה "לָ ִּמ ה ּבַ נָ ּוָ ּכַ י הַ ִמ לְ   .6

  ףּוּגלַ   א.

  עבַ ֹוּכלַ   ב.

ַֹ   ג.   ש מֶֹ ּשֶ ל

  ?8ה ָר שּוּבְֹ  ?יָמן ל ַהִּס ׁשֶ  ידֹוִק פְ ָמה ַּת   .7

  ט.ּפָ ְש ת ֹמִ ַק סָ פְ ן הַ ּיֵ צַ לְ   א.

  ה.לָ ֵא ְׁש  ןּיֵ צַ לְ   ב.

  ים.ִר בָ ת ְּד ימַ ִש ט ֹרְ ֵר פָ לְ   ג.

  ?2ה ָר שּוה ּבְֹ יעָ פִ ֹוּמה הַ ּדָ ֻק ּנְ ל הַ ׁשֶ  ּהידָ ִק פְ ה ַּת מַ   .8

  ט.ּפָ ְש ף ֹמִ ן סֹוּיֵ צַ לְ   א.

  ה.לָ ֵא ְׁש  ןּיֵ צַ לְ   ב.

  ים.ִר בָ ת ְּד ימַ ִש ט ֹרְ ֵר פָ לְ   ג.

  ף ַהִּסּפּור.צֶ י ֶר פִ ִּלְפֵניֵכם לְ ׁשֶ  יםִט ּפָ ְש ֹּמִ ת הַ ֶא  רּוְּד סַ   .9

י נֵ ּפְ י ִמ פִ ּול ּגָאֵגן עַ ׁשֶ  יּנִ ּמֶ ה ִמ שָ ֹּקְ א ּבִ ּמָ ה, ִא ָת יְ ּבַ הַ  נּוְר זַ חָ שֶ ּכְֹ    ___

  ש.מֶֹ ּשֶ הַֹ 

  א.פֵ רֹול הָ י ֶא ִת ה אֹוחָ ְק א לָ ּמָ ___ ִא 

  ש'.מֶֹ ׁשֶ  תּכַ י 'מַ ש לִ ּיֵֹ ׁשֶ  רמַ א ָא פֵ רֹו___ הָ 

ֹ יֹ ּגִ ְר י מַ נִ אֲ ׁשֶ  אּמָ ִא י לְ ִּת ְר ּפַ ___ ִס    ב. א טֹוש ל

שּובֹות ַּתִּקינֹות.יהֶ לֵ עֲ  ת, ַוֲענּולֹוֵא ְּש ת הַֹ ב ֶא יטֵ הֵ  אּוְר ִק    ן ִּבֹתְ

ָּלּה ׁשֶ  ַהֶּיֶלדׁשֶ  ִּפיֶהם ִזֲהָתה ִאָּמא-ַעלׁשֶ  ָשה ִסיָמִניםלֹוְׁש  ַצְּינּו  .10

  טֹוב. לֹא ַמְרִּגיׁש

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  _________________________________________  
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  ש'.מֶֹ ׁשֶ  תּכַ י 'מַ ִה מַ  ירּוּבִ ְס .  הַ 11

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  ָּנַתן ָהרֹוֵפא?ׁשֶ  לֹוֶשת ַהְּכָלִליםְׁש  ָמה ֵהם  .12

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  _________________________________________  

שּו ּכֹוָבִעים. ְּבִתיֵקי יהֶ נֵ ְׁש  ם.ּיָ ת הַ פַ ְׂש לִ  כּוי ָהלְ יִר ִמ י ּוָּדנִ   .13 ם ָחֹבְ

ַהָּים ָהיּו ָלֶהם ַמָּגבֹות ּוֵפרֹות.  ַעל ֵאילּו ְּכָלִלים  ֵהם לֹא ָשְמרּו? 

  (ֵהָעְזרּו ַּבִּסּפּור.)

        _________________________________________  

  _________________________________________  

  

  ְמִׂשיַמת ְּכִתיָבה  .14

 ה (אֹוכָ ֵר ּבְ י לַ ִת כְ לַ א: "הָ שֵֹ ּנֹוה ּבַ יָ וָ ר חֲ ּוּפַּבַמְחֶּבֶרת ִס  בּוְת ּכִ    

  ם)".ּיָ לַ 
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5  

10  

15  

  / ִסּפּור ֲעָמִמי ְשֵני ֲחֵבִרים

ֶשת אֹוְסְטַרְלָיה ְֹשֵני ֲחֵבִרים ט ֻשָּתף ְּבַיֹּבֶ ֹוִבים ָיְצאּו ְלִטּיּול ֹמְ

ָהְרחֹוָקה. ְּבֶאָחד ִמְּיֵמי ַהִּטּיּול ִנְכְנסּו ְלַיַער, ּוְלֶפַתע ָראּו ֹּדב ִמְסַּתֵער 

ְלֶעְבָרם ִמֵּבין ָהֵעִצים. ַהֲחֵבִרים ִנְבֲהלּו ְמאֹוד ְוָהיּו ְּבטּוִחים ִּכי ַהֹּדב 

  ֲהֹרג ֶאתֹ◌ְשֵניֵהם ְללֹא ָּכל ַרֲחִמים.ִמְתַּכֵּון לַ 

ְּשֵני ַהֲחֵבִרים ּוִמֵהר ְלַטֵּפס ַעל ָהֵעץ ַהָּקרֹוב. הּוא  ִמָּיד ָרץ ֶאָחד ֹמִ

ֹ◌ֶשִאי ָשר ָהָיה ְלַהְבִחין ּבֹו.-ִהְסַּתֵּתר ִּבְזִריזּות ֵּבין ֶהָעִלים, ָּכ   ֶאֹפְ

ם ֵלב ִּכי ֲחֵבר ֵּשִני ֹשָ ֶשר ֶהָחֵבר ֹהַ ֹו ֵאינֹו ִמְתַּכֵּון ְלַסֵּיַע לֹו, הּוא ַּכֹאֲ

ֶשָּפָניו ְטמּוִנים ָּבֲאָדָמה, ָזַרק ָעָליו ֶאת  ָּתֵרַע ַעל ָהָאֶרץ, ֹּכְ ֶנְחַּפז ְלִהֹשְ

ה ֶאת ַעְצמֹו ֵמת.   ְמִעילֹו ְוָעֹשָ

 ַהֹּדב ִהְתָקֵרב, ֵקֵרב ֶאת ִּפיו ֶאל ְקֵצה ַהְּמִעיל ְוִרְחַרח, אּוָלם ְּבסֹופֹו

ִשי ִּבְכֵבדּות ְּבַדְרּכֹו, ֵּכיָוןל ּדָ ׁשֶ  ְשִמיַע קֹול ַנֲהָמה ְוִהֹמְ ּלֹא ׁשֶ  ָבר, ֹהִ

  ִזָהה אֹותֹו ְּכָאָדם ַחי. 

ש ְל ׁשֶ  ַהָּבחּור ִּטֵּפס ַעל ָהֵעץ ָיַרד ֶאל ֲחֵברֹו, ָצַחק ְוָאַמר: "ָמה ָלֹחַ

  ַהֹדב ָּבֹאֶזן?"

ִשיב לֹו ֲחֵברֹו:   "הּוא ָאַמר ִלי," ֹהֵ

ְשַעת ַסָּכָנה, ֵאין הּוא ָחֵבר ֲאִמִּתי..."ׁשֶ  "ִמי   עֹוֵזב ָחֵבר ֹּבִ
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  דף משימות: ְׁשֵני ֲחֵבִרים

  ֵני ַהֲחֵבִרים?ְׁש  ֵהיָכן ִטְּילּו  )1

  _________________________________________  

  _________________________________________  

ְשבּו  )2 ֶשר ָראּו ֶאת ַהֹּדב?ֵני ַהֲחֵבִרים ּכַ ְׁש  ֶמה ֹחָ   ֹאֲ

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  )?2ּוָרה " (ׁשרעֵ ַּת ְס ִמ ָמה ֵּפרֹּוש ַהִּמָּלה "  )3

  רעֵ סֹו  א.

  הימָ ִד ץ ָק פֵ קֹו  ב.

  אּבֵ חַ ְת ִמ   ג.

שּוָרה הּואְלִמי ַהַּכָּוָנה ַּבִּמָּלה "  )4   ?5" ֹּבְ

  בּדֹ לַ   א.

  ןֹואׁשר ָהִר ֶלָחבֵ   ב.

  י נִ ר ַהּׁשֵ ֶלָחבֵ   ג.

ָשר ִלְכֹּתב ִּבְמקֹום ַהִּבּטּוי "  )5 ָשר ָהָיה ְלַהְבִחין -ִאיָמה ֶאֹפְ ֶאֹפְ

    )?6ּוָרה " (ׁשּבֹו

ֹ   א.   .תֹות אֹואֹוְר ר לִ שָ פְֹ ה ֶא יָ א הָ ל

ֹ   ב. ֹ ְק ר לִ שָ פְֹ ה ֶא יָ א הָ ל   . א  לֹור

ֹ   ד.   . תֹון אֹוחֹ בְ ר לִ שָ פְֹ ה ֶא יָ א הָ ל
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ָּתֵרַע ַעל ָהָאֶרץ" (ׁש הּוא"  )6 ). ְלִמי ַהַּכָּוָנה 8-7ּורֹות ֶנְחַּפז ְלִהֹשְ

  "? הּואַּבֶּמָּלה "

  ןאשֹוִר ר הָ ֶלָחבֵ   א.

  בַלּדֹ   ב.

  י נִ ּשֵ ר הַֹ ֶלָחבֵ   ג.

ָשר ִלְכֹּתב ִּבְמקֹום ַהִּבּטּוי "  )7   )?11ּוָרה " (ׁש...ֵּכיָון ׁשֶ ָמה ֶאֹפְ

  ִּכי ...  א.

  ִּפיֹ◌ֶש...-ַעל-ַאף  ב.

  ֶֹש...◌ּלּופִ אֲ   ג.

  ?7ה ָר שּו" ּבְֹ עַ ּיֵ סַ לְ ה "ּלָ ִּמ הַ  ׁשרּוַמה ּפֵ   )8

ֹ ְק לִ   א.   אר

  רזֹ עֲ לַ   ב.

  סּפֵ טַ לְ   ג.

  ב?ּדֹ הַ ַח מֵ רֹ בְ ים ְּכֵדי לִ ִר ן ַהֲחבֵ ד ִמ חָ ל ֶא ה ּכָ שָֹ ֶמה עָ   )9

  ן ______________________________אשֹור ָהִר בֵ חָ הֶ   

  _________________________________________  

ֵּשִני       ________________________________  ֶהָחֵבר ֹהַ

  _________________________________________  

ל ַכב עַ ּשָ ׁשֶֹ  רבֵ חָ ּבַ  עַ ּגֹ פְ י לִ לִ ם ּבְ קֹוּמָ ת הַ ב ֶא ּדֹ ַזב הַ עָ  עַ ַמּדּו  )10

  ה?מָ דָ ָהאֲ 

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  _________________________________________  
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ְשָּפט   )11   .ָנכֹון-לֹאאֹו  ָנכֹוןַסְמנּו ִאם ַהֹּמִ

ָשה.   ָנכון / לֹא ָנכֹוןׁשֶ  ָחֵבר ֲאִמִּתי הּוא ֶזה  א. ָשָעה ֹקָ   עֹוֵזר ֹּבְ

  ֵשב ַרק ַעל ַעְצמֹו. ָנכון / לֹא ָנכֹוןחֹוׁשֶ  ָחֵבר ֲאִמִּתי הּוא ֶזה  ב.

  ֶהָחֵבר ָהִרֹאשֹון ָהָיה ָחֵבר ֲאִמִּתי.               ָנכון / לֹא ָנכֹון  ג.

שּוָבתֹו  )12 ְשַעת ׁשֶ  ִמיל ֶהָחֵבר: "ׁשֶ  ַמה ַּדְעְתֶכם ַעל ֹּתְ עֹוֵזב ָחֵבר ֹּבִ

  שּוַבְתֶכם. " ַנְּמקּו ֶאת ֹּתְ ַסָּכָנה, ֵאין הּוא ָחֵבר ֲאִמִּתי....

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  _________________________________________  

ֵּתי ַהָּצעֹות ֶלָחֵבר ָהִרֹאשֹון, ֵּכיַצד הּוא ָיֹכל ַלֲעֹזר ְׁש  ַהִּציעּו  )13

  ַלֲחֵברֹו. 

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  ל ַהִּסּפּור?ׁשֶ  ַמהּו ַהֶּמֶסר  )14

  ָּכל ֶאָחד ָצִרי ִלְדֹאג ְלַעְצמֹו.  א.

  ֲחֵבִרים טֹוִבים עֹוְזִרים ֶזה ָלֶזה.   ב.

  חֹוֵשב לֹא ַרק ַעל ַעְצמֹו.ׁשֶ  ָחֵבר טֹוב הּוא ִמי  ג.

שּובֹות ב' וְ   ד.   ג' ְנכֹונֹות.  -ֹּתְ

ָּשֲארּו  )15 ֵני ַהֲחֵבִרים ְׁש  ַהִאם ְלִפי ַּדְעְתֶכם, ַאֲחֵרי ָהֵארּוַע ַּבַּיַער ֹיִ

שּוַבְתֶכם. ׁשֶ  ֲחֵבִרים טֹוִבים ְּכִפי   ָהיּו? ַנְּמקּו ֶאת ֹּתְ

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  _________________________________________  
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  ֹון, ְוִעְזרּו לֹו ְלָהִבין ַּבֶּמה ָטָעה.ִּכְתבּו ִמְכָּתב ֶלָחֵבר ָהִראׁש  .16

;ַאל ִּתְׁש       ְּכחּו ְלַצֵּין:  * ַּתֲאִרי

  * ְלִמי ְמֹיָעד ַהִּמְכָּתב;                

  * ִמִּמי ַהִּמְכָּתב.            

     

  

                                                                         _________  

  (תאריך)                                            

_________  

    (למי)

___________________________________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

  

                                                                           __________  

  (ממי)                                                                                  
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  7יחידה               

  

  ּוַמּדּוַע ַאֶּתם ּכֹוְתִבים ִסּפּוִרים?

  ַמְּלאּו ֶאת ּבּועֹות ַהֲחִׁשיָבה.

  

  

  

ֵהם רֹוִצים ְלַׁשֵּתף 
ֲאֵחִרים ְּבָמה 
 ֶׁשָּקָרה ָלֶהם.

ֵהם רֹוִצים ְלַסֵּפר 
ַעל ְּתחּוׁשֹות 

 ּוְרָגׁשֹות.

  ֵהם ֶנֱהִנים 
 ִלְכֹּתב.

 ֲאִני
 ֲאִני
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  ְּכִתיַבת ִסּפּור ֲחָוָיה
  

יֹום ֶאָחד ִצְלְצָלה ֵאַלי ֲחֵבְרִּתי אֹוִרית ְוִסְּפָרה ִלי ִּכי ָנְסָעה ִעם 

ַדאי ִלְנֹסַע ְלָׁשם. ָאְמָרה ְוָסְגָרה ְיָלֶדיָה ְוֶנֶהְנָתה ְמאֹוד, ְוֶׁשַּגם ִלי ּכְ 

  ֶאת ַהֵּטֵלפֹון.

ָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי: 'ֵאיזֹו ֲחֵבָרה ְמֻבְלֶּבֶלת ֵיׁש ִלי. ִהיא ָׁשְכָחה ְלַסֵּפר ִלי 

  ָהמֹון ְּפָרִטים".

  

ִלְפֵניֶכם ְרִׁשיַמת ְּפָרִטים, ֶאת ֶחְלָקם ִהְזִּכיָרה אֹוִרית, ְוֶאת ֶחְלָקם 

  ְכָחה.ִהיא ׁשָ 

ַהְדִּגיׁשּו ְּבַמְדֵּגׁש ָצֹהב ֶאת ָּכל ַהְּפָרִטים ֶׁשאֹוִרית ִסְּפָרה ִלי, ּוְבַמְדֵּגׁש 

  ָּכֹתם ֶאת ָּכל ַהְּפָרִטים ֶׁשָּׁשְכָחה ְלַסֵּפר ִלי.

  

  ָמקֹום. –ְלָאן ָנְסָעה? 

  ְזַמן. –ָמַתי ָנְסָעה? 

  ְּדֻמּיֹות. –ִעם ִמי ָנְסָעה? 

  ֶמה ָעְׂשָתה?

  ֲאָתה?ָמה ָר 

  ֶמה ָחְׁשָבה?

  ָמה ִהְרִּגיָׁשה?

  ַמּדּוַע ֶנֶהְנָתה?

  ַהִאם ִהיא ַמְמִליָצה ִלְנֹסַע ְלָׁשם?
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  ְלִהְתַקֵּׁשר ְלאֹוִרית ְוִלְׁשֹאל אֹוָתּה ַעל ַהְּפָרִטים ַהֲחֵסִרים. ֶהְחַלְטִּתי

  

  ָׁשלֹום אֹוִרית,

  ָׁשַכְחְּת ְלַסֵּפר ִלי ְלָאן ְנַסְעֶּתם.  ש. 

  ְענּו ַלִּכֶּנֶרת.ָנסַ   ת.

  ָמַתי ְנַסְעֶּתם?  ש.

  ָנַסְענּו ְּבֻחְפַׁשת ַהֶּפַסח.  ת.

  ָמה ֲעִׂשיֶתם ַּבִּכֶּנֶרת?  ש.

ָעִׂשינּו ַהְרֵּבה ְּדָבִרים: ַׁשְטנּו ַּבְּסִפיָנה, ָׂשִחינּו, ָהַלְכנּו ְלַטֵּיל ַעל   ת.

  ַהחֹוף, ְוָאַסְפנּו ֲאָבִנים ּוְצָדִפים ְמיָֻחִדים. 

  ם ָהִיית ַמְמִליָצה ַּגם ִלי ִלְנֹסַע ִעם ְיָלַדי?ַהִא   ש.

ְּבַוַּדאי, ֵהם ֵיָהנּו ְוַגם ַאְּת ֵּתָהִני. זֹו ֻחְפָׁשה טֹוָבה ְמאֹוד ַּגם   ת.

ִלְצִעיִרים ְוַגם ִלְמֻבָּגִרים, ְּבִעָּקר ְּבעֹוָנה זֹו ֶׁשל ַהָּׁשָנה, ְּכֶׁשּלֹא ָּכל 

  ָּכ ַחם ֲעַדִין.

  .ִסּפּור ֲחָוָיהֶאת ַהְּתׁשּובֹות ֶׁשל אֹוִרית, ְוִנְכֹתב ָּכֵעת ֶנֶאֹסף 

  ִסּפּור ֲחָוָיה ֶׁשל אֹוִרית

ְּבֻחְפַׁשת ַהֶּפַסח ָנַסְעִּתי ִעם ְיָלַדי ָרָמה ְוַרן ַלִּכֶּנֶרת. ַׁשְטנּו ָׁשם 

ַּבְּסִפיָנה, ָׂשִחינּו ְקָצת, ְוָהַלְכנּו ְלַטֵּיל ַעל ַהחֹוף. ָרִאינּו ַלֲהקֹות 

ֳּפִרים ֶׁשַּכִּנְרֶאה ָׁשבּו ְלַאְרצֹוֵתיֶהם ֵמַאְפִריָקה.  ֶנֱהִנינּו ְמאֹוד צִ 

ֵמַהֻחְפָׁשה, ַוֲאִני ַמְמִליָצה ְמאֹוד ִלְנֹסַע ַלִּכֶּנֶרת ְלֻחְפָׁשה, ְּבִעָּקר 

ָּכ ַחם. זֹו ֻחְפָׁשה ַמְתִאיָמה - ִּבְתקּוָפה זֹו ֶׁשל ַהָּׁשָנה, ְּכֶׁשֲעַדִין לֹא ָּכל

  ם ִלְצִעיִרים ְוַגם ִלְמֻבָּגִרים. ּגַ 
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ֶׁשאֹוִרית ִסְּפָרה, ּוִבְדקּו ִאם ָּכל  ִסּפּור ַהֲחָוָיהִקְראּו ֵׁשִנית ֶאת 

ִאם ַהְּפָרט  ִאם ַהְּפָרט ִנְמָצא, ּוְנֻקָּדה  Vַהְּפָרִטים מֹוִפיִעים. ַסְּמנּו 

  לֹא ִנְמָצא.

ַהַּכָּוָנה ִהיא ְלַחַּות ַּדַעת.  ַמֲחָון.ים ִלְרִׁשיָמה ֶׁשֶהָערֹות ְּבִצָּדּה קֹוְרִא 

ַחַּות ַּדַעת ָיכֹול ָלֵתת ָּכל ִמי ֶׁשּקֹוֵרא ֶאת ִסּפּור ַהֲחָוָיה, ֲאָבל ְּבִעָּקר 

ָחׁשּוב ֶׁשִּמי ֶׁשָּכַתב ֶאת ִסּפּור ַהֲחָוָיה ִיְבֹּדק ִאם ָּכל ַהְּפִריִטים 

  ה, ָאֵכן ַקָּיִמים.ֶׁשְּצִריִכים ְלהֹוִפיַע ְּבִסּפּור ַהֲחָויָ 

  

  ַמֲחָון ְלִסּפּור ֲחָוָיה

          

  

  

  

  

  ָּפִתיחַ 

  

  

  ּגּוף

  

  

  ִסּיּום

  ַּתְלִמיד       מֹוָרה                                         

  ______   ______יָחה (לֹא חֹוָבה) ִמְׁשַּפט ְּפִת 

  ______   ______                                   . ָמקֹום1

  ______   ______                                        . ְזַמן2

  ______   ______                                . ְּדֻמּיֹות 3

  ______   ______                      . ֶמה ָעִׂשיִתי   4

  ______   ______                       . ָמה ָרִאיִתי  5

  ______   ______                  . ָמה ָחַׁשְבִּתי     6

  ______   ______                     . ָמה ָׁשַמְעִּתי  7

  ______   ______     חֹוָבה –. ָמה ִהְרַּגְׁשִּתי 8

  ______   ______ ֱהֵניִתי/לֹא ֶנֱהֵניִתי. ַמּדּוַע נֶ 9

  ______   ______      . ַהְמָלָצה (לֹא חֹוָבה)10
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  ַהִמְבֶנה ֶׁשל ִסּפּור ֲחָוָיה

  

 ְרִכיֵבי ִמְבֶנהִלְפִריִטים ֶׁשְּצִריִכים ְלהֹוִפיַע ְּבִסּפּור ֲחָוָיה קֹוְרִאים 

  (ְּכמֹו ְלֵבִנים ֶׁשל ִּבְנָין).

ִסּפּור ֲחָוָיה ּבֹו ֵחֶלק ִמן ַהִּמִּלים ֻמְדָּגׁשֹות. ֶזה אֹוֵמר ִלְפֵניֶכם 

ֶׁשַהִּמָּלה ַׁשֶּיֶכת ִלְרִכיֵבי ַהִּמְבֶנה. ִּכְתבּו ֵמַעל ַהִּמִּלים ַהֻּמְדָּגׁשֹות ֶאת 

  ֵׁשם ָהְרִכיב. ֵהָעְזרּו ַּבַּמֲחָון ֶׁשְּבָעּמּוד ַהָּבא.

  

  ַהִּטּיּול ַלִּכֶּנֶרת

  ְלַסֵּפר ָלֶכם ַעל ֲחָוָיה ֶׁשָהְיָתה ִלי ְּבֻחְפַׁשת ֻסּכֹות.רֹוָצה  ֲאִני

. ַּבִּכֶּנֶרתְלִטּיּול  ָּכל ִמְׁשַּפְחִּתיָנַסְעִּתי ִעם  ַהּמֹוֵעד ֻסּכֹות ְּבחֹול

 ְסִפינֹות ִטּיּוִלים ּוִמְפָרִׂשּיֹותַּבַכּדּור, ְוָרִאינּו  ִׂשַחְקנּוְּכֶׁשִהַּגְענּו, 

. ִּפיְקִניקְוָׂשִחינּו. ַּבָּצֳהַרִים ָעִׂשינּו  ִנְכַנְסנּו ָלֲאַגם ּכָ - ַרּבֹות. ַאַחר

ָלנּו ַעל ִסֵּפר ְמאֹוד. ָאִחי, ֶׁשהּוא ַחָּיל,  אֹוֵהֶבתָהָיה ָׁשם ֹאֶכל ֶׁשֲאִני 

ִׁשיר ֶׁשָּלְמָדה ַּבַּגן, ַוֲאִני  ָׁשָרהַמָּסע ָקֶׁשה ֶׁשָעָבר, ֲאחֹוִתי ַהְּקַטָּנה 

. לֹא ִהְסַּפְקִּתי ַלֲחֹזר, ְוׁשּוב ָרִציִתי ָצֲחקּוִדיחֹות. ֻּכָּלם ּבְ  ִסַּפְרִּתי

ַעל ֲאִני ַמְמִליָצה ְמאֹוד ִלְהיֹות ִעם ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּלי.  ֶנֱהֵניִתיִלְנֹסַע. 

  ִטּיּול ַּבִּכֶּנֶרת. ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ָׁשם ְּפִעיֻלּיֹות ַרּבֹות.
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  ַמֲחָון

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ִּבְדקּו ְּבֶעְזַרת ַהַּמֲחָון, ִאם ְרִכיֵבי ַהִּמְבֶנה ֶׁשל ִּסּפּור ֲחָוָיה ַקָּיִמים 

ַּבִּסּפּור "ַהִּטּיּול ַלִּכֶּנֶרת" ֶׁשָּבַעּמּוד ַהּקֹוֵדם, וַהְׁשוּו ֶאת ּתֹוְצאֹוֵתיֶכם 

ְּבֶהְתֵאם.  ִעם ָחֵבר. ִאם ַהִּסיָמִנים ֵאיָנם ֵזִהים, ּדּונּו ַּבּנֹוֵׂשא, ְוַתְקנּו

  ִאם לֹא ִהַּגְעֶּתם ְלֵעֶמק ַהָּׁשֶוה (ְלַהְסָּכָמה), ַּבְּקׁשּו ֶאת ֶעְזַרת ַהּמֹוָרה.         

  ַּתְלִמיד       מֹוָרה                                         

  ______   ______ִמְׁשַּפט ְּפִתיָחה (לֹא חֹוָבה) 

  ______   ______                                   . ָמקֹום1

  ______   ______                                        . ְזַמן2

  ______   ______                               . ְּדֻמּיֹות 3

  ______   ______                      . ֶמה ָעִׂשיִתי   4

  ______   ______                       . ָמה ָרִאיִתי  5

  ______   ______                  . ֶמה ָחַׁשְבִּתי     6

  ______   ______                     . ָמה ָׁשַמְעִּתי  7

  ______   ______     חֹוָבה –. ָמה ִהְרַּגְׁשִּתי 8

  ______   ______ . ַמּדּוַע ֶנֱהֵניִתי/לא ֶנֱהֵניִתי9

  ______   ______      . ַהְמָלָצה (לֹא חֹוָבה)10
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  ְּכִתיב ּוְכָתב

, ֲאָבל ִמְּלַבָּדם ַהִאם לֹא ָצִרי ָלִׂשים ְרִכיֵבי ִמְבֶנהַעד ַעְכָׁשו ָּבַדְקנּו 

צּוַרת ָהאֹוִתּיֹות, ָלְרָוִחים ֵּבין ֵלב ַלְּכִתיב (ִלְׁשִגיאֹות)? ַלְּכָתב (לְ 

  ַהִּמִּלים)? ְלִסיָמֵני ַהִּפּסּוק? ַלֲחָזָרה ַעל אֹוָתּה ִמָּלה (ֹעֶׁשר ְלׁשֹוִני)?

ִלְפֵניֶכם ֻּדְגָמה ְלְכִתיָבה "ַיְלִדית", ְּכִפי ֶׁשּכֹוְתִבים ְיָלִדים ִּבְתִחַּלת 

  .'ִּכָּתה א

  

  

  

  

  

  (ָּכַתב ַּתְלִמיד ִּכָתה א')                                                                                        

  

ַנּסּו ִלְקרֹא ֶאת ַהִּסּפּור, ְוִכְתבּו אֹותֹו ְּבצּוָרה יֹוֶּתר ַּתִּקיָנה. ַהְקִּפידּו 

  ַעל ַהְרִכיִבים ָהֵאֶּלה:

  . צּוַרת ָהאֹוִתּיֹות;1

  . ְרָוִחים ְנכֹוִנים;2

  ְׁשִגיאֹות ְּכִתיב; .3

  . ִסיָמֵני ִּפּסּוק (ְנֻקָּדה, ִסיַמן ְׁשֵאָלה);4

  ּתּוְכלּו ְלֵהָעֵזר ַּבִסיּפּור ֶׁשַּבָעמוד ַהָּבא. 

           ִסּפּור ַהֲחָוָיה ַהְמֻתָּקן

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  
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  ַהְׁשָּבָחה

ַׁשֶּיֶכת ְלִמְׁשַּפַחת ַהִּמִּלים ָהֵאּלּו:  ְמַׁשְּבִחים   ֶאת ַהַּטַעם,  ַהְׁשָּבָחה

ְּמַנֵהל ִהֵּלל ְוִׁשֵּבַח  ֶאת ַהַּתְלִמיד, ֵיׁש ִלי ַרק  "ַהֶּׁשַבח ָלֵאל", הַ 

  ְׁשָבִחים  ַלַּנַער ַהֶּזה. 

  ַהַּכָּוָנה ְּבָכל ַהִּמִּלים ַהָּללּו ִהיא לֹוַמר ְּדָבִרים טֹוִבים. 

  ַמְטָרָתּה ַלֲהֹפ ֶאת ַהַּקָּים ְלטֹוב יֹוֵתר. –ִאם ֵּכן, ַהְׁשָּבָחה 

ְיֵדינּו. ָּכל ֶאָחד קֹוֵרא ֵׁשִנית ֶאת -ֵהָעׂשֹות ַעלַהְׁשָּבָחה ְיכֹוָלה לְ 

ַהָּכתּוב, ֶנֱעָזר ַּבַּמֲחָון ּוַמְׁשִּביַח ֶאת ֲעבֹוָדתֹו. אּוָלם ֶאְפָׁשר ַּגם 

ְלֵהָעֵזר ְּבָחֵבר. ֶאְפָׁשר ְלַהֲחִליף ֲעבֹודֹות ְוָלֵתת ָמׁשֹוב ִחּיּוִבי אֹו ָּכֶזה 

ַּגם ִמֶּמּנּו ָמׁשֹוב. ְּבֶעְזַרת ַהָּמׁשֹוב נּוַכל ְלַתֵּקן  ַהַּמְצִרי ִּתּקּון, ּוְלַקֵּבל

  ּוְלַהְׁשִּביַח ֶאת ֲעבֹוָדֵתנּו. 

  

  ַהְׁשָּבָחה ְּתחּוֵמי                                      

             

  ֹעֶׁשר ְלׁשֹוִני                ָלׁשֹון

           ֹּתֶכן              ְּכִתיב                

             ְּכָתב    

  ִמְבֶנה               
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  לֹוְמִדים ְּבתֹו ְּכֵדי ַהְׁשָּבָחה

  ִלְפֵניֶכם ַאְרָּבָעה ִסּפּוֵרי ֲחָוָיה ֶׁשָּכְתבּו ַּתְלִמיִדים. 

ִקְראּו ָּכל ִסּפּור, ְוַהִּציעּו ֶאְפָׁשֻרּיֹות ְלַהְׁשָּבַחת ַהְּכִתיָבה ְלִפי ָמה 

  ֶׁשָּלַמְדנּו.

  .ִליִהי ִמֵּבית ַהֵּסֶפר "חֹוָרִׁשים" ְּבֶהְרֶצִלָּיהָּכְתָבה  – 1ע ֶקטַ 

יֵנָמה ִסיִטי ְוָאז ָקנּו ִלי  ּסִ י ִלְראֹות ֶסֶרת ּבַ ִיץ ָהַלְכּתִ ת ַהּקַ ֻחְפׁשַ ּבְ

יף ע ַליָּם. ְוָאז ָנָסנּו ַליָּם ְוָהיָה ִלי ּכֵ ּסַ ּנִָ א ָאַמר ׁשֶ ִליָדה ְוָאז ַאּבָ   ּגְ

  ִסּפּור ֲחָוָיה
  .1  ִמְׁשַּפט ְּפִתיָחה (לֹא חֹוָבה)  

 2  ְּפָרִטים: ְזַמן.  

               ָמקֹום    

                ְּדֻמּיֹות    

 3  ָמה ָרִאיִתי? ֶמה ָעִׂשיִתי? ָמה ָׁשַמְעִּתי?  לֹא ְמֹפָרט ַמְסִּפיק.  

  ֵאין ְלִהְׁשַּתֵּמׁש
  ַּבִּמיָּלה "ֵּכיף"

  .4  ָמה ִהְרַּגְׁשִּתי?

 .5  ֶהְסֵּבר ַמּדּוַע זֹו ֲחָווָיה. ִמְׁשַּפט ִסּיּום .  

   ְּכָתב ָקִריא + ֶרַוח ֵּבין ַהִּמִּלים ּוְכִתיָבה ִמּׁשּול
  ַעד ׁשּול (ֵּבין ׁשּוַלִים).

6.  

  .7  ְׁשִגיאֹות ְּכִתיב  ֶסֶרט  ָנַסְענּו

 8  ֲחָזָרה ַעל ִמִּלים  ְוָאז ְוָאז.  

 ִסיָמֵני ִּפּסּוק (ְנֻקָּדה, ִסיַמן ְׁשֵאָלה, ִסיַמן   ףֵאין ְנֻקָּדה ַּבּסֹו
  ְקִריָאה)

9.  
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  ִליִהי ָׁשלֹום

  ֲאִני ַמִּציַע/ה ָל ַּכָּמה ְּדָבִרים:

. ִלְכֹּתב ֶאת ֵׁשם ַהֶּסֶרט ְוַעל ָמה הּוא ְמַסֵּפר ִּבְקָצָרה;                                               1

  ֶאת ֵׁשם ַהָּמקֹום ֶׁשל ַהִּסיֵנָמה ִסיִטי;. ְלהֹוִסיף 2

ָּכך אֹו -ַעל ַהִּמָּלה "ְוָאז" ֶאְפָׁשר ִלְכֹּתב ַאַחר . ְּבָמקֹום ַלְחֹזר3

  ֵכְן;                                                 -ַאֲחֵרי

                                                        . ִּבְמקֹום "ֵּכיף" ֶאְפָׁשר ִלְכֹּתב ֶנֱהֵניִתי ְמאֹוד.                4

  ַהָּצָעה ַלִּסּפּור ֶׁשל ִליִהי

יֹום ֶאָחד ְּבֻחְפַׁשת ַהַּקִיץ ָהַלְכִּתי ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ִעם ָאִבי ִלְראֹות 

  ֶסֶרט ַּבִּסיֵנָמה ִסיִטי ְּבֶהְרֶצִלָּיה. ֵׁשם ַהֶּסֶרט ָהָיה "________". 

  ַסֵּפר ַעל _________________________________ַהֶּסֶרט ְמ 

ֶנֱהֵניִתי ְמאֹוד ֵמַהֶּסֶרט. ִּכי הּוא ָהָיה 

_____________________ (ְמַׁשֲעֵׁשַע/ַמְצִחיק). ַאֲחֵרי ַהֶּסֶרט 

ִּפי ֶׁשֶּזה ָהָיה ָקָצר ְמאֹוד, -ַעל-ָנַסְענּו ַלָּים ְוַאָּבא ָקָנה ִלי ְּגִליָדה. ַאף

  ֶׁשַאָּבא ָמָצא ְזַמן ְלַבּלֹות ִאִּתי, ֶנֱהֵניִתי ְמאֹוד ִאּתֹו. ָׂשַמְחִּתי 

  ַהָּצָעה נֹוֶסֶפת ַלִּסּפּור ֶׁשל ִליִהי

ְּבֶאָחד ִמיֵמי ַהֻחְפָׁשה ֶהְחִליט ַאָּבא ָלֶלֶכת ִאִּתי ְוִעם ָאִחי ְלֶסֶרט 

  ַּבִּסיֵנָמה ִסיִטי ֶׁשְּבֶהְרֶצִלָּיה.

ָלנּו ּפֹוְּפקֹוְרן, ְוִנְכַנְסנּו ָלאּוָלם. ָהָיה ְקָצת  ִלְפֵני ַהֶּסֶרט ַאָּבא ָקָנה

, ֲאָבל ָמָצאנּו ֶאת ַהְּמקֹומֹות ֶׁשָּלנּו.   ֹחֶׁש

ַהֶּסֶרט ִנְקָרא "ִּפינֹוְקיֹו". ֶנֱהֵניִתי ְמאֹוד ֵמַהֶּסֶרט ּוֵמָהַרְעיֹון 

, ְוָכ יֹוְד    ִעים ֶׁשהּוא ִׁשֵּקר.ֶׁשְּכֶׁשִּמיֶׁשהּו ְמַׁשֵּקר, ָהַאף ֶׁשּלֹו ִמְתָאֵר

ַאֲחֵרי ַהֶּסֶרט ָהַלְכנּו ֶלֱאֹכל ְּגִליָדה, ְוִטַּיְלנּו ַעל ַהחֹול ִּבְׂשַפת ַהָּים. זֹו 

  ָהְיָתה ֲחָוָיה ִנְפָלָאה.
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  . ִמיַכל ִמֵּבית ַהֵּסֶפר "ַאּלֹון" ִּבירּוָׁשַלִים ָּכְתָבה – 2ֶקַטע 

י ְלִטיּּול  ה ָהַלְכּתִ ת ֲחֻנּכָ ֻחְפׁשַ א ּבְ ית ֹאֶרן ִאם ִאּמָ ֵאזֹור ּבֵ ּבְ
ינּו  ךְ ָאׂשִ ה ָהיָה ַמְפִחיד ְוָחׁשּוךְ ַאַחר ּכָ ְוִנְחַנְסנּו ִלְמָעָרה ְקַטּנָ
ֵמלֹו ַעל ָהֵאׁש. ָהָיה ִלי  ינּו ַמְרׁשְ יְקִניק ְוִהְדַלְקנּו ְמדּוָרה ְוָאׂשִ ּפִ

יּּול. ּטִ יף ּבַ   ּכֵ
  

  ִסּפּור ֲחָוָיה
  .1  ִמְׁשַּפט ְּפִתיָחה   
  .2  ְּפָרִטים: ְזַמן,               ָמקֹום,               ְּדֻמּיֹות  
  .3  ָמה ָרִאיִתי? ֶמה ָעִׂשיִתי? ָמה ָׁשַמְעִּתי?  
  .4  ָמה ִהְרַּגְׁשִּתי?  
  . 5  ֶהְסֵּבר ַמּדּוַע זֹו ֲחָוָיה. ִמְׁשַּפט ִסּיּום.  
  .6  ּׁשּול ַעד ׁשּול.ְּכָתב ָקִריא + ֶרַוח ֵּבין ַהִּמִּלים ּוְכִתיָבה ִמ   
  .7  ְׁשִגיאֹות ְּכִתיב  
  .8  ֲחָזָרה ַעל ִמִּלים  
  .9  ִסיָמֵני ִּפּסּוק (ְנֻקָּדה, ִסיַמן ְׁשֵאָלה, ִסיַמן ְקִריָאה)  

  
  

  ִמיַכל ָׁשלֹום ַרב!
:   ֲאִני ַמִּציַע/ה ָל ְלַׁשְכֵלל ֶאת ְּכִתיָבֵת ָּכ

1_________________________________ .______________________  

2_______________________________________________________ .  

3_______________________________________________________ .  

4_______________________________________________________ .  

5____________________________________________________ .___  

6_______________________________________________________ .  

  

  ַּתְּקנּו ֶאת ִסּפּוָרּה ֶׁשל ִמיַכל ְּבַמְחַּבְרְּתֶכם.
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   .ַּגְיא ִמֵּבית ַהֵּסֶפר "ֲהַדִּסים" ֶׁשְּבֶאֶבן ְיהּוָדה ָּכַתב – 3ֶקַטע 

שְׁ  ל ַהּמִ פֹון. ּכָ ּצָ ם ֶאְתמֹול ָנַסְענּו ְלִטיּּול ּבַ ָחה ִהְתעֹוְרָרה ֻמְקּדָ ּפָ
ל ָאָדם ַקְדמֹון  ם ֲעָצמֹות ׁשֶ ָערֹות יֵׁש ׁשָ ֹבֶקר ְוָהַלְכנּו ְלַנַכל ַהּמְ ּבַ
ֲעֵלי ַחיִּים.  ם ּבַ יֵּׁש ּגַ ר ׁשֶ ְדִריךְ ִסּפֵ ָרִחים ְוַהּמַ ה ּפְ   ְוַגם ָרִאינּו ַהְרּבֵ

  

  ִסּפּור ֲחָוָיה
  .1  ִמְׁשַּפט ְּפִתיָחה   
  .2  ְזַמן               ָמקֹום           ְּדֻמּיֹותְּפָּרִטים:    

  .3  ָמה ָרִאיִתי? ֶמה ָעִׂשיִתי? ָמה ָׁשַמְעִּתי?  
  .4  ָמה ִהְרַּגְׁשִּתי?  
  . 5  ֶהְסֵּבר ַמּדּוַע זֹו ֲחָוָיה. ִמְׁשַּפט ִסּיּום.  
ְּכָתב ָקִריא + ֶרַוח ֵּבין ַהִּמִּלים ּוְכִתיָבה ִמּׁשּול ַעד   

  ׁשּול.
6.  

  .7  ְׁשִגיאֹות ְּכִתיב  
  .8  ֲחָזָרה ַעל ִמִּלים  
  .9  ִסיָמֵני ִּפּסּוק (ְנֻקָּדה, ִסיַמן ְׁשֵאָלה, ִסיַמן ְקִריָאה)  

  

  ַהַהָּצָעה ֶׁשַּתִּציעּו ְלַגְיא:

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  
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  ְּכִתיַבת ֲחָוָיה ְּבִׁשעּור ּתֹוָרה

  ת ְקִריַאת ֶּפֶרק ַּבּתֹוָרה.ִלְפֵניֶכם ֻּדְגָמה ְלִסּפּור ֲחָוָיה ְּבִעְקבֹו

  

               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ַּתְלִמיִדים!

ַאֶּתם ְיכֹוִלים ִלְכֹּתב ִסּפּוֵרי ֲחָוָיה ַרִּבים ְּבָכל נֹוֵׂשא ֶׁשַּתְחְּשבּו ֶׁשהּוא 

  ְמַעְנֵיין, ּוְבָכל ִמְקצֹוַע ֶׁשַאֶּתם לֹוְמִדים. 
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  ְּבְׁשַבט תשס"ז 'יֹום ִׁשיִׁשי, ז

ְשִמי ַאְבָרם, ַוֲאִני רֹוֶצה ְלַסֵּפר ָלֶכם ָעַלי ְוַעל ִמְׁשַּפְחִּתי ֶׁשָעְזָבה ֶאת 

  ְּכָנַען. –קֹום ַהְּמגּוִרים ְוָעְבָרה ָלגּור ְּבֶאֶרץ ַאֶחֶרת ְמ 

ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות ֶּתַרח ָאִבי, ָׁשַרי ִאְׁשִּתי, לֹוט ַאְחָיִני, ְוָאנֹוִכי ָעַזְבנּו 

ַּכְׂשִדים, ַא ַּבֲחָנָיה ְּבָחָרן ֵמת ָאִבי, ַוֲאַנְחנּו ִהְמַׁשְכנּו ְלֶאֶרץ -ֶאת אּור

  .ְּכָנַען

, ֵּכיָון  , ּוָמה ִיְקֶרה ַּבֶּדֶר ַהֲהִליָכה ָהְיָתה ֲאֻרָּכה, ְולֹא ָיַדְענּו ַמִהי ַהֶּדֶר

," ַוֲאִני לֹא ָׁשַאְלִּתי, ֶאָּלא ָעִׂשיִתי  –ִהְתַּגָּלה ֵאַלי ְוָאַמר ִלי "ֵל  'ֶׁשה ְל

א לֹא ִאִּתי, ַהִאם ֲחָבל ֶׁשַאּבָ  –. ַהְרֵּבה ַמְחָׁשבֹות ָרצּו ְּבָראִׁשי 'ִּכְדָבר ה

ְיַקֵּים ֶאת ָּכל ַהְבָטחֹוָתיו? ַהִאם ָהֲאָנִׁשים  'ִיְהיּו ִלי ְיָלִדים? ַהִאם ה

  ִּבְכָנַען ְיַקְּבלּו אֹוִתי?

ּוְלַהְמִׁשי ָלֶלֶכת ֶאל  'ַהֲהִליָכה לֹא ַקָּלה, ַא ָעַלי ְלַקֵּים ֶאת ִמְצוֹות ה

ֶׁשַּנֲעֹבר ֶאת ַהֶּדֶר ְּבָׁשלֹום ְללֹא ַסָּכנֹות. ָאַמר. ֲאִני ְמַקֶּוה  'ָהָאֶרץ ֶׂשה

  ֲאִני ַּגם ְמַקֶּוה ֶׁשְּיַקְּבלּו אֹוָתנּו ָיֶפה ְולֹא ְיָגְרׁשּו אֹוָתנּו.  
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  .'ָיֵעל ִמִּכָּתה ב ָּכְתָבה – 4ֶקַטע 
ַלתקַ    ֵסֶפר ּתֹוָרה ּבָ

יֹום אּוַלם  ּבְ ַלת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ּבְ ה ְלַקּבָ ֶעֶרב ָהְיָתה ָלנּו ְמִסּבָ י ּבָ ֲחִמיׁשִ

ה  ִסּבָ י ִלְקַרת ַהּמְ ְנּתִ י ְוִהְתַאְרּגַ ְחּתִ ה ִהְתַקּלַ ִסּבָ ּפֹוְרט. ִלְפֵני ַהּמְ ַהּסְ

י ֶאל ִספְ  ְלּתִ ּקַ י ִהְסּתַ ּתִ ֶהּגַ ר ׁשֶ ה ֲאִני ְוָיׁשָ ִסּבָ ת ַהּמְ ְתִחּלַ ֵרי ַהּתֹוָרה. ּבִ

י ָהָיה  ּלִ ְפִקיד ׁשֶ י, ְוַהּתַ ּתִ יַּׁשְ ָהִייִתי ְצִריָכה ְלַהְקִרי ֶקַתה ּוְמאֹוד ִהְתּבַ

ל ָהֵעץ,  ֲאִני ֹלא ֶאְזקֹור ֶאת ָהִרּקּוד ׁשֶ י ׁשֶ ְבּתִ ֵעץ ּוֶפַרח, וֲַאִני ָחׁשַ

ּתֹור, ְוֹלא ּוְבִרּקּוד ַהֲחִסיִדים ֲאִני ִהְתַרגַּ  י ֲאִני ָהִייִתי ִראׁשֹוָנה ּבַ י, ּכִ ּתִ ׁשְ

את  ה ַהּזֹ ִסּבָ ַהּמְ י ָאְמָרה ׁשֶ ּלִ א ׁשֶ י, ְוִאּמָ ּלִ ְפִקיד ׁשֶ י ֶאת ַהּתַ ַכְחּתִ ׁשָ

ם. ּלָ י ָנִעים ִעם ּכֻ ּתִ ׁשְ         ָהְיָתה ֲהִכי ָיָפה, ְוִהְרּגַ

  

ׁשּובוֹ  ַאְלנּו ֶאת ָיֵעל, ְוַהּתְ ָ ׁשּ ֵאלֹות ׁשֶ ְ ה.ַהׁשּ ּלָ   ת ׁשֶ

ָרה.  .1 ְדּגֵ דֹות" ְלַיד ַהּמַ ִקּבּוץ "ׂשָ ּפֹוְרט?  ת. ּבְ   ֵהיָכן הּוא אּוַלם ַהּסְ
ִציּּוִרים   .2 ט ּבְ ָ ן, ָהאּוָלם ָהָיה ְמּקׁשּ ט? ת. ּכֵ ָ ַהִאם ָהאּוָלם ָהָיה ְמֻקׁשּ

ִריַאת ָהעֹוָלם. ל ּבְ   ׁשֶ
ְלָחן שֶׁ   .3 ֻ ָמה.ֵהיָכן ָהיּו ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה? ת. ַעל ַהׁשּ   ָהָיה ַעל ַהּבָ
ךְ, "ֵעץ" ּו"ֶפַרח"?   .4 ּלָ ְפִקיִדים ׁשֶ ה, חּוץ ֵמַהּתַ ִסּבָ ּמְ ָמה עֹוד ָהָיה ּבַ

ִריָאה. ּפּוֵרי ַהּבְ ְפִקיד ִמּסִ   ת. ְלָכל יֶֶלד ָהָיה ּתַ
ה ָקְראּו ְלָכל   .5 ִסּבָ סֹוף ַהּמְ ם ֶאת ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה? ת. ּבְ ְלּתֶ ָמַתי ִקּבַ

  יֶֶלד.
ל  .6 ה ב ׁשֶ ּתָ ה? ִמי ֶזה "ָלנּו?" ת. ּכִ ִסּבָ ֵקִדיָּה". 'ִמי ָהְיָתה ַהּמְ   "ׁשְ

ִדיֹקות נֹוָספֹות   ּבְ
ה "ֲאִני"? (  .7 ִמּלָ ּמּוׁש ַרב ּבְ ר ַעל ׁשִ ר ְלוַּתֵ יַצד ֶאְפׁשָ ָעִמים)  5ּכֵ   ּפְ

_________________________________________________________  
קֹומֹות ָהְראּוִיים?  ______________________ַהִאם ַקיִָּמים ִסימָ   .8 ּמְ ּסּוק ּבַ   ֵני ּפִ
ִתיב?  _______________  .9 ִגיאֹות ּכְ   ַהִאם יֵׁש ׁשְ

1  

2  

3  

5  

8  

4  

6  

7  

  שגיאה 1

  שגיאות 2

  שגיאות 2

  שגיאה 1
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ַאֲחֵרי ִּכּנּוי ַהּגּוף "ֲאִני" ֵיׁש ֹּפַעל (ְּפעּוָלה), ֵאין ֹצֶר  ִאםִׂשימּו    

לּול ַהּגּוף "ֲאִני", ְוָלֵכן ֵאין " ּכָ ָהַלְכִּתילֹוַמר "ֲאִני". ְלָמָׁשל ַּבִּמָּלה "

לֹוַמר "ֲאִני ָהַלְכִּתי." ָּכ ַּגם ִּבְמקֹום לֹוַמר "ֲאִני ָלַבְׁשִּתי," "ֲאִני 

  ."ָרַקְדִּתי" ְו"ָלַבְׁשִּתיָרַקְדִּתי" ֵיש לֹוַמר "

 ְלִפיָכ ְּכֶׁשָּיֵעל ָּכְתָבה ְּבׁשּוָרה ַהְׁשִליִׁשית "ֲאִני ָהִייִתי" ַּתְּקנּו 

" ִּבְלַבד ְללֹא ַהִּמָּלה "ֲאִני". ַּגם ְּבׁשּוָרה ַהְרִביִעית ִּבְמקֹום ָהִייִתיְל"

  " ְללֹא "ֲאִני".ִהְתַרַּגְׁשִּתי"ֲאִני ִהְתַרַּגְׁשִּתי" ְּכַדאי לֹֹוַמר "

, ְלַיד ָּכל ׁשּוָרה ְמסּוָּמנֹות ְׁשִגיאֹות ְּכִתיבְּבִסיּפּור ַהֲחָוָיה ֵיׁש ִמְסָּפר  

ַנּסּו ְלַזהֹות ֶאת ַהִּמִּלים ַהְּׁשגּויֹות ּוְלַתֵּקן  ר ַהְּׁשִגיאֹות ְּבׁשֹוָרה.ִמְסּפָ 

  אֹוָתן.

  ִׂשימּו ֵלב ַלַהְׁשָּבָחה. ִׁשַּלְבנּו ֶאת ַהְּתׁשּובֹות ְּבִּסּפּור ַהֲחָוָיה ַּבָּמקֹור. 

  ִגיאֹות ְּכִתיב.ְּכמֹו ֵכן ִהְׁשַמְטנּו ֶאת ִּכנוּיי ַהגּוף ַהְמיּוָתִרים ְוִתיָקנּו ְׁש 

  ַקָּבַלת ֵסֶפר ּתֹוָרה

"ְׁשֵקִדָּיה" ֶׁשְּבִקּבּוץ  'ִּכָּתה ב –ְּביֹום ֲחִמיִׁשי ָּבֶעֶרב ָהְיָתה ְלִכָּתִתי 
ְמִסָּבה ְלַקָּבַלת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה. ַהְּמִסָּבה ָהְיָתה ְּבאּוַלם  –"ָׂשדֹות" 

ִלְפֵני ַהְּמִסָּבה ִהְתַקַּלְחִּתי ַהְּסּפֹוְרט ֶׁשִּנְמָצא ְלַיד ַהַּמְדֵּגָרה. 
ְוִהְתַאְרַּגְנִּתי ִלְקַראת ַהְּמִסָּבה. ְּכֶׁשִהַּגְעִּתי, ִהְסַּתַּכְלִּתי ֶאל ִסְפֵרי 
ַהּתֹוָרה ֶׁשָהיּו מּוָנִחים ַעל ֻׁשְלָחן ַעל ַהָּבָמה. ָהאּוָלם ָהָיה ְמֻקָּׁשט 

ָיה ַּתְפִקיד ִמּתֹו ִסּפּור ְּבִצּיּוִרים ִמְּבִריַאת ָהעֹוָלם. ְלָכל ֶיֶלד הָ 
ַהְּבִריָאה. ֲאִני ָהִייִתי ֵעץ ּוֶפַרח, ְוָהִייִתי ְצִריָכה ְלַהְקִריא ֶקַטע, 
ְוִהְתַּבַּיְׁשִּתי ְמאֹוד. ָּפַחְדִּתי ֶׁשּלֹא ֶאְזֹּכר ֶאת ָהִרּקּוד ְוֶאת ַהִּמִּלים, 

ָּבה, ֶׁשּזֹו ָהְיָתה ֲאָבל לֹא ָׁשַכְחִּתי. ִאָּמא ָאְמָרה ִלי ְּבסֹוף ַהְּמִס 
  ַהְּמִסָּבה ַהָיָפה ְּביֹוֵתר, ְוִהיא ֶנֶהְנָתה ְמאֹוד, ַוֲאִני ִהְתַרַּגְׁשִּתי ְמאֹוד.
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  הֹוָסַפת ְרָגׁשֹות ְלִסּפּור ֲחָוָיה
  

ְּכֵדי ְלַׁשֵּתף ֶאת ַהּקֹוְרִאים ְּבִסּפּור ַהֲחָוָיה ֶׁשָּלנּו ָעֵלינּו ְלהֹוִסיף 

  ֹות ֶׁשִהְרַּגְׁשנּו ְּבַמֲהָל ַהֲחָוָיה.ֵּתאּור ֶׁשל ְרָגׁש

  

  ֻּדְגָמה

ְּכֶׁשַאָּבא ִּבֵּׂשר ָלנּו ַעל ַהִּטּיּול ַהִּמְׁשַּפְחִּתי ֶׁשַּנֲעֶׂשה ַּבֻחְפָׁשה, 

ְמאֹוד ְוָכל יֹום ָׁשַאְלִּתי ֶאת ִאָּמא ִאם ַהַּתֲאִרי ְּכָבר  ִהְתַרַּגְׁשִּתי

ר," ָאְמָרה ִאָּמא, "אּוַלי ִּתְצָטֵר ִהִּגיַע. "ָצִרי ְלַטֵּפס ַעל הַ 

." "לֹא נֹוָרא," ָעִניִתי. ָקֶׁשהְואּוַלי ִיְהֶיה ְל ְקָצת  ְלִהְתַאֵּמץ

, ְוָׁשֶוה ַלֲעלֹות," ִהְתָעְרָבה ֲאחֹוִתי ַמְדִהים"ַהַּמְרֶאה ִמִּפְסַּגת ַהַהר 

 ִנְלָהבי, ְוָהִייִתי ַּבִּׂשיָחה. ֶזה ַהַּמָּסע ַהִּמְׁשַּפְחִּתי ָהִראׁשֹון ֶׁשּלִ 

  ִלְקָראתֹו. 

  

ְּבֶעְזַרת ַהִּמִּלים ַהֻּמְדָּגׁשֹות ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ָלַדַעת ֵּכיַצד ַהֶיֶלד   ִׂשימּו

  ִהְרִגיׁש ִלְקָראת ַהַּמַּסע ַהִּמְׁשַּפְחִּתי.

  

ת ֶרֶגׁש ִּכְתבּו ַאְרָּבָעה ִמְׁשָּפִטים, ּוְבָכל ֶאָחד ֵמֶהם ִהְׁשַּתְּמׁשּו ְּבִמּלַ 

  ַאֶחֶרת. (ֵהָעְזרּו ַּבִּמִּלים ֶׁשָּבַעּמּוד ַהָּבא.)

1__________________________________________ .  

2__________________________________________ .  

3__________________________________________ .  

4__________________________________________ .  
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ֵיׁש ְלַהְתִאים ֶאת ִמַּלת ָהֶרֶגׁש ַלּגּוִפים ָזָכר אֹו   ימּו ִׂש 

ְנֵקָבה, ָיִחיד אֹו ַרִּבים. ְלָמָׁשל, ַהֶּיֶלד ִהְתַרֵּגׁש, ַהַּיְלָּדה 

  ִהְתַרְּגָׁשה, ַהְּיָלִדים ִהְתַרְּגׁשּו. 

  ָּבלֹוֵני ָהֶרֶגׁש

ָכֹתם ָּכל ָּבלֹון ַהְּמַבֵטא ַהִּמִּלים ֶׁשִּלְפֵניֶכם ְּמַבְטאֹות ֶרֶגׁש. ִצְבעּו ּבְ 

ָנִעים. הֹוִסיפּו ְרָגׁשֹות -ֶרֶגׁש ָנִעים, ּוְבָצֹהב ָּכל ָּבלֹון ַהְּמַבֵּטא ֶרֶגׁש לֹא

  ַּבָּבלֹוִנים ָהֵריִקים ְוִצְבעּו ַגם אֹוָתם. 

  
  

  ֻמְפָּתע           
  ָרגּועַ                 
    ּפֹוֵחד             

  ְמֻאָּׁשר     
  

  ַמְלִהיב             
  ּכֹוֵעס                                      

  ִמְתַרֵּגׁש                     
  ֻמְקָסם               
        

  ָנבֹו         ָעצּוב               
  
  
 ִנְפָלא            
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קֹומֹות ַמְּינּו ֶאת ִמּלֹות ָהֶרֶגׁש ֶׁשְּצַבְעֶּתם, ְוַׁשְּבצּו אֹוָתן ַּבַּטְבָלה ַּבְּמ 

ַהְּנכֹוִנים. ִּכְתבּו ִמּלֹות ֶרֶגׁש נֹוָספֹות ֶׁשִהְׁשַּתַּמְׁשֶּתם ָּבֶהן ְּבַמֲהָל 

  ְקִריַאת ַהִּסּפּוִרים ֶׁשָּלֶכם.

  

  ִמּלֹות ֶרֶגׁש ְנִעימֹות  ְנִעימֹות-ִמּלֹות ֶרֶגׁש לֹא

  

1__________________ .  

2__________________ .  

3__________________ .  

4__________________ .  

5__________________ .  

6__________________ .  

7__________________ .  

8__________________ .  

9__________________ .  

10_________________ .  

11_________________ .  

12_________________ .  

      _________________  

      _________________  

      _________________  

      _________________  

  

1__________________ .  

2__________________ .  

3__________________ .  

4__________________ .  

5__________________ .  

6__________________ .  

7__________________ .  

8__________________ .  

9__________________ .  

10______________ .___  

11_________________ .  

12_________________ .  

      _________________  

      _________________  

      _________________  

 _________________  
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  ֵּתאּור הּוא ְּכמֹו ִצּיּור

ְּכֵדי ַלֲהֹפ ֶאת ַהֲחָוָיה ִלְמַסְקֶרֶנת ּוְמַעְנֶיֶנת ְּכַדאי ְלהֹוִסיף ִמּלֹות 

ַאר ַלֲחָפִצים, ַלְּמקֹומֹות ְוַלְּדֻמּיֹות. (ִמִּלים ְמָתֲארֹות עֹונֹות ַעל ּתֹ 

  ַהְּׁשֵאלֹות "ֵאיֶזה", "ֵאיזֹו", "ֵאילּו".)

  

ֶאל ִמַּלת ַהֹּתַאר ַהַּמְתִאיָמה לֹו  'ִמְתחּו ַקו ִמָּכל ֵחֶפץ ֶׁשְּבטּור א

  .'ְּבטּור ב

  

  

  

  ַמְלֵּבִנית         ֻׁשְלָחן 

  ֲאֵפָלה           ֶּדֶלת  

  ָאֹפר         ְּכִביׁש 

  ָצָרה         ְּתמּוָנה 

  ָרָחב         ְמָעָרה 

  ָחָלק           ִּבְנָין  

  

  ִּכְתבּו ֲחִמָּׁשה ִמְׁשָּפִטים, ּוְבָכל ֶאָחד ֵמֶהם ִהְׁשַּתְּמׁשּו ְּבִמּלֹות ֹּתַאר.

1 .______________________________________________________  

2 .______________________________________________________  

3 .______________________________________________________  

4 .______________________________________________________  

5 .______________________________________________________  

  'טּור א

  ֲחָפִצים

  'טּור ב

  ֹות ֹּתַארִמּל
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  ָיההֹוָסַפת ֵּתאּוִרים ְלִסּפּור ֲחוָ 

  

  ֻּדְגָמה

  ִהַּגְענּו ַלָּפְרק, ְוָהַלְכנּו ְלַׂשֵחק ְּבִמְתָקִנים.

    –ְּבתֹוֶסֶפת ִמּלֹות ֹּתַאר  ִמְׁשָּפטהַ 

  ִהַּגְענּו ַלָּפְרק   ַהָּגדֹול,   ְוָהַלְכנּו ְלַׂשֵחק ַּבִּמְתָקִנים ַהְמיָֻחִדים.

  

  .ים ְמָתֲארֹותִמּלִ  ְוַהִּקיפּו ְּבַמְעָגלֶאת ַהֶּקַטע, ִקְראּו   א.

  ֶאת ַהִּמִּלים ָלַעּמּודֹות ֶׁשְּלַמָּטה.  ַהְעִּתיקּו  ב.

ַּבֹּבֶקר ַקְמנּו ֲעֵיִפים, ְוֶהְחַלְטנּו ַלֲעׂשֹות ַמֶּׁשהּו ֶׁשָּיִעיר אֹוָתנּו. "אּוַלי 

ֵנֵל ְלַׂשֵחק ַּכּדּוֶרֶגל?" ִהִּציַע ָאִחי יֹוָאב. "ִלי ִיְהֶיה ְמַׁשֲעֵמם," ָאְמָרה 

ָנה. "ֵיׁש ַּבָּפְרק ְּפִעיֻליֹות ְמגָֻּונֹות, ָּכ ֶׁשַּגם ָל ִיְהֶיה ָמה ַלֲעׂשֹות," ּדָ 

ָעָנה ַאָּבא.  ִהַּגְענּו ַלָּפְרק. הּוא ִנְרָאה ָלנּו ָּגדֹול ְוָיֶפה ִּבְמיָֻחד. ֻרּבֹו 

 ָהָיה ְמֻכֶּסה ֶּדֶׁשא. ְּבֶאְמַצע ַהָּפְרק ָהיּו ֲערּוגֹות ֶׁשל ְּפָרִחים

ִצְבעֹוִנִּיים. ַּבָּקֶצה ִׂשֲחקּו ְנָעִרים ְּבַכּדּוֶרֶגל, ּוַבָּקֶצה ָהַאֵחר ָרִאינּו 

ִמְתָקִנים ַרִּבים ְלִמְׂשָחק ִויָלִדים ְצִעיִרים עֹוְמִדים ַּבּתֹור ְלִהְׁשַּתֵּמׁש 

ּוץ ָּבֶהם. "ּבֹואּו ֵנָהֵנה!" ָצַעק יּוַבל ְּבקֹול ָרם ְלֶעְבֵרנּו, ְוִהְתַחְלנּו ָלר

  ִּבְמֵהָרה ְלֵעֶבר ַהִּמְתָקִנים.

_______________              ________________  _______________  

________________  _______________    _______________  

________________  ________________  _______________  
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  ַהְׁשָּבַחת ִסּפּור ֲחָווָיה

  

ְיֵדי -אֹותֹו ַעל ְלַהְׁשִּביחַ ָיה. ַאֶּתם ִמְתַּבְּקִׁשים ִלְפֵניֶכם ִסּפּור ֲחוָ 

  הֹוָסָפת ִּמִּלים ְמָתֲארֹות ְלִמיִּלים ַהְּמֻסָּמנֹות ְּבּכֹוָכִביֹות (*). 

  ַאֶּתם ְיכֹוִלים ְלהֹוִסיף ַּגם ִמִּלים ַאֵחרֹות.

  

ְענּו ְלָסְבָתא, יֹום ֶאָחד* ָנַסְעִּתי ִעם ִאָּמא ְוִעם אֹור* ְלָסְבָתא*. ְּכֶׁשִהּגַ 

ְּכָבר ַּבַּמְדֵרגֹות ֵהַרְחִּתי ֶאת ָהֹאֶכל ֶׁשֲאִני אֹוֵהב ִּבְמיָֻחד. ָאַכְלִּתי*, 

ְוָסְבָתא ָלְקָחה אֹוִתי ְוֶאת אֹור ִלְבֵני ַהּדֹוִדים ֶׁשָּלנּו. ָׁשם ִׁשַחְקנּו 

ֶקר ָהַלְכנּו ְּבמֹונֹוּפֹול*. ִנְׁשַאְרנּו ִליֹׁשן ֵאֶצל ַהּדֹוִדים ֶׁשָּלנּו, ּוַבּבֹ 

  ִלְראֹות ֶסֶרט*. ָאַכְלנּו ּפֹוְּפקֹוְרן, ְוָחַזְרנּו ַהַּבְיָתה*.

  )'(ָּכַתב ַּתְלִמיד ִּכָּתה ב

  ַהְׁשָּבָחה

  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  
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 מקום

ַהֲחִליפּו ֵּביֵניֶכם ֶאת ַהִּסּפּוִרים ַאֲחֵרי ַהַהְׁשָּבָחה, ּוִבְדקּו ִמי ִהְׁשִּביַח 

  ֶאת ַהִּסּפּור טֹוב יֹוֵתר. ַנְּמקּו ֶאת ְּתׁשּוַבְתֶכם. 

  ִקְראּו ֶאת ִסּפּור ַהֲחָוָיה ֶׁשִּלְפֵניֶכם. ַהַּפַעם ְמֹתֶאֶרת ֲחָוָיה ֲעצּוָבה.

ִמּלֹות ּוְבַמְדֵּגׁש ָצֹהב ֶאת  ִמּלֹות ַהֹּתַאריׁשּו ְּבַמְדֵּגׁש ָּכֹתם ֶאת ַהְדּגִ 

  . ָהֶרֶגׁש

ֵהָעְזרּו ְּבַמֲחָון. ַסְּמנּו ְּבַקו ֶאת ַהִּמִּלים ֶׁשֵהן ְרִכיֵבי ִמְבֶנה, ְוִכְתבּו 

  -וְ   ִאם ָהְרִכיב ַקָּיים, Vֵמֲעֵליֶהן ֶאת ֵׁשם ָהְרִכיב. ַסְּמנּו ַּבַּמֲחָון 

  ִאם ָהְרִכיב לֹא ַקָּיים.

  (ּתּוְכלּו ִלְמצֹא ַמֲחָון ְּבסֹוף ַהחֹוֶבֶרת.)

  

. ִאָּמא ֶׁשל ֲחֶבְרִּתי ְּבֵבית חֹוִליםֲאִני רֹוֶצה ְלַסֵּפר ָלֶכם ַעל ִּבּקּור 

ת ִמיַכל ָחְלָתה. ִמיַכל ֲעצּוָבה ְמאֹוד. ִהיא ֵאיֶנָּנה ְמַׂשֶחֶקת ַּבַהְפָסקֹו

ַהחֹוִלים -ְוִלְפָעִמים ּבֹוָכה. ִאָּמא ֶׁשִּלי ִהִּציָעה ֶׁשֵאֵל ִעם ִמיַכל ְלֵבית

ְלַבֵּקר ֶאת ִאָּמא ֶׁשָּלּה. ְקָצת ָּפַחְדִּתי. 'ֵּבית חֹוִלים ֶזה ָמקֹום ָעצּוב,' 

ֶיה ָחַׁשְבִּתי. 'ֵיׁש ָׁשם ַמְכִׁשיִרים מּוָזִרים, ְואּוַלי ִיְקֶרה ַמֶּׁשהּו ְּכֶׁשֶאְה 

ָׁשם,' ִהְרַהְרִּתי. ְּבָכל זֹאת ֶהְחַלְטִּתי ָלֶלֶכת. ְּביֹום ֵׁשִני, ְּכֶׁשִּסַּיְמִּתי 

ְלָהִכין ִׁשעּוֵרי ַּבִית, ָּפַגְׁשִּתי ֶאת ִמיַכל. ַאָּבא ֶׁשָּלּה ִהִּסיַע אֹוָתנּו 

ה ַחּלֹונֹות ְלֵבית ַהחֹוִלים. ֵּבית ַהחֹוִלים הּוא ִּבְנָין ָּגבֹוַּה, ְוֵיׁש לֹו ַהְרּבֵ 

ּוִוילֹונֹות ְלָבִנים. ִמַּבחּוץ הּוא ִנְרָאה ַמְפִחיד, ֲאָבל ְּכֶׁשִּנְכַנְסנּו ְוָרִאינּו 

ֲאָנִׁשים, ְּכַבר לֹא ָּפַחְדִּתי. ֵהֵבאִתי ְלִאָּמא ֶׁשל ִמיַכל עּוִגּיֹות ְטִעימֹות 

ֶרת, ֲאָבל ִחְּיָכה ֶׁשִאִּמי ָאְפָתה. ִאָּמא ֶׁשל ִמיַכל ִנְרֲאָתה ַחָּלָׁשה ְוִחּוֶ 

ָּכ ָלֲחָׁשה ִלי ָּבֹאֶזן ֶׁשֶאְדַאג ֶׁשִּמיַכל לֹא -ְּכֶׁשָרֲאָתה אֹוִתי. ַאַחר

ִּתְהֶיה ֲעצּוָבה. ָרִאיִתי ִמָּסִביב ַמְכִׁשיִרים ְמֻׁשִּנים ְוִצּנֹורֹות ַוֲאָנִׁשים 

. "ע ֹוד ְמַעט ֶאֱחֹזר ְּבִכֵּסא ַּגְלַּגִּלים. ֲאָבל ֶזה לֹא ָהָיה נֹוָרא ָּכל ָּכ
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ַהַּבְיָתה," ָאְמָרה ִאָּמא ֶׁשל ִמיַכל, ִנְּׁשָקה אֹוָתּה, ְוָחַזְרנּו ַהַּבְיָתה. 

"טֹוב ֶׁשָהַלְכְּת," ָאְמָרה ִלי ִאָּמא ְּכֶׁשָחַזְרִּתי. "טֹוב ֶׁשִהַּצְעְּת," 

  ָעִניִתי. 

ִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשהּוַקל ֵמאֹותֹו יֹום ִהְצָטְרָפה ִמיַכל ֵאֵלינּו ַּבַהְפָסָקה, וְ 

  ָלּה. 

ָרִציִתי ְלַסֵּפר ָלֶכם ֲחָוָיה ְקָצת ׁשֹוָנה. ָּתִמיד ְמַסְּפִרים אֹו חֹוְׁשִבים 

ֶׁשֲחָוָיה ְצִריָכה ִלְהיֹות ִּבּלּוי, ְצחֹוק ְוַׁשֲעׁשּוִעים. ֲאָבל ִלְפָעִמים ֵיׁש 

ַפֵחד ָלֶלֶכת ְלַבֵּקר ָאָדם חֹוֶלה ֲחָויֹות ֶׁשעֹוׂשֹות טֹוב ַּבֵּלב. לֹא ָצִרי לְ 

אֹו ַלֲעֹזר ְלִמיֶׁשהּו ֻמְגָּבל. זֹו ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ֲחָוָיה ְמיֶֻחֶדת ּוְנִעיָמה 

  ְמאֹוד. 

  

  ַהִּציעּו ִמּלֹות ֹּתַאר נֹוָספֹות.

  . ׁשּוָרה ___ ּתֹוֶסֶפת ַלִּמָּלה _______: ִמַּלת ַהֹּתַאר ________1

  ֶפת ַלִּמָּלה _______: ִמַּלת ַהֹּתַאר ________. ׁשּוָרה ___ ּתֹוסֶ 2

  . ׁשּוָרה ___ ּתֹוֶסֶפת ַלִּמָּלה _______: ִמַּלת ַהֹּתַאר ________3

  

  ִּבְדקּו ׁשּוב ְּבֶעְזַרת ַהַּמֲחָון ֶאת ַּתִּקינּות ִסּפּור ַהֲחָוָיה.

  

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

12 

16 

23 

24 
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  * הֹוָסַפת ְּפָרִטים (ָמקֹום, ְזַמן, ְּדֻמּיֹות...)

  * הֹוָסַפת ְרָגׁשֹות

  ֵתאּוִרים* הֹוָסַפת 
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  ְרִׁשיַמת נֹוְׂשִאים ִלְכִתיַבת ִסּפּור ֲחָוָיה

  הֹוִסיף נֹוְׂשִאים ִמֶּׁשָּלֶכם.ּתּוְכלּו לְ 
  ַהְּתִפָּלה ֶׁשִהְתַּגְּׁשָמה  .1
  ְּבִנַּית ֻסָּכה ְמֻׁשֶּתֶפת    .2
  ִטּיּול ְּביֹום ֹחֶרף  .     3
  ִּבּקּור ַּבִּקּבּוץ       .4
  ַהִּטּיּול ָּבאֹוַפַּנִים       .5
  ַהִּטּיּול ַלֶחְרמֹון       .6
  ִקַּבְלנּו ְּתעּודֹות       .7
  ִקַּבְלִּתי ַמָּתָנה       .8
  ַהֶּכֶלב ֶׁשִּלי       .9

  ַחּיֹות ַהַּמְחָמד ֶׁשִּלי  .   10
  ִּבּקּור ֵאֶצל ַסָּבא ְוָסְבָתא  .  11
  ְמִסַּבת ֲחנָֻּכה ִמְׁשַּפְחִּתית  .12
  ִטּיּול ִמְׁשָּפחֹות  .13
  ֲחֶבְרִּתי ַהּטֹוָבה  .14
  ַהְּמדּוָרה ְּבל"ג ָּבֹעֶמר  .15
  ם ֲחֵבִרי/ֲחֶבְרִּתיִהְׁשַלְמִּתי עִ   .16
  ַרְבִּתי ִעם ֲחֵבִרי/ֲחֶבְרִּתי  .17
  ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ְּבֵבית ַהֵּסֶפר  .18
  ָהְיָתה ִלי ְמִסַּבת יֹום ֻהֶּלֶדת  .  19
  ָהִייִתי חֹוֶלה  .20
21.  ________________  
22.  ________________  
23________________    .  
24________________    .  
25   . ________________  
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  8יחידה          

  ִמִּסּפּור ֲחָוָיה ְלִסּפּור ֲעִליָלה

ִלְפֵניֶכם ְׁשֵני ִסּפּוִרים. ֵהם ִנְרִאים ּדֹוִמים ְמאֹוד, ּוְּבָכל זֹאת ֵהם    

ׁשֹוִנים. ִקְראּו אֹוָתם, ְוַסְּמנּו ְּבַמְדֵּגׁש ָצֹהב ֶאת ַהֵחֶלק ַהּדֹוֶמה 

  ִרים, ּוְבַמְדֵּגׁש ָּכֹתם ֶאת ַהֵחֶלק ַהּׁשֹוֶנה. ִלְׁשֵני ַהִּסּפּו

  ְלַאַחר ַהְּקִריָאה ֲענּו ַעל ַהְּׁשֵאלֹות.   

  

  'ִסּפּור א

ֹּבֶקר ֶאָחד ְּבֻחְפַׁשת ַהַּקִיץ ָיְצאּו ֲחֵבִרים ִעם ַּכְלָּבם ֹעז ְלֵעֶבר ְּבֵרכֹות 

ְמאֹוד, ְוָכל ַהְּיָלִדים  ַהָּדִגים ִמחּוץ ַלּמֹוָׁשב. ֹעז ָהָיה ֶּכֶלב ְיִדידּוִתי

ָאֲהבּו אֹותֹו. ֹעז ָהָיה ִמְצָטֵרף ַלֲחבּוַרת ַהְּיָלִדים ְלָכל ִטּיּול ֶׁשָּיְצאּו. 

ַהַּפַעם ָהָיה ָחׁשּוב ָלַקַחת ֶאת ֹעז, ֵּכיָון ֶׁשַהַּמָּטָרה ָהְיָתה ְלָגֵרׁש ֶאת 

ט ְמַחְּסִלים אֹוָתם. ַהַּׂשְקָנִאים ַהּנֹוֲחִתים ַעל ְּבֵרכֹות ַהָּדִגים ּוָפׁשּו

ְּכֶׁשִהְתָקְרבּו ִלְבֵרכֹות ַהָּדִגים, ֵהֵחל ֹעז ָלרּוץ ְוִלְנֹּבַח ִמָּסִביב ְוָעָׂשה 

ַהְרֵּבה ַרַעׁש. ַהַּׂשְקָנִאים ִנְבֲהלּו ְוָעפּו, ְוָכ ִנְּצלּו ַהָּדִגים ְּבאֹותֹו 

  ַהּיֹום.

  

  ִצּפֹור ָהאֹוֶכֶלת ָּדִגים. –ַׂשְקַנאי 
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  'ִסּפּור ב

ִעם ַּכְלָּבם ֹעז ְלֵעֶבר ְּבֵרכֹות  ֹּבֶקר ֶאָחד ְּבֻחְפַׁשת ַהַּקִיץ ָיְצאּו ֲחֵבִרים

ַהָּדִגים ֶׁשִּמחּוץ ַלּמֹוָׁשב. ֹעז ָהָיה ֶּכֶלב ְיִדידּוִתי ְמאֹוד, ְוָכל ַהְּיָלִדים 

ּול ֶׁשָּיְצאּו. ָאֲהבּו אֹותֹו. ֹעז ָהָיה ִמְצָטֵרף ַלֲחבּוַרת ַהְּיָלִדים ְלָכל ִטּי

ַהַּפַעם ָהָיה ָחׁשּוב ָלַקַחת ֶאת ֹעז, ִמֵּכיָון ֶׁשַהַּמָּטָרה ָהְיָתה ְלָגֵרׁש ֶאת 

ַהַּׂשְקָנִאים ַהּנֹוֲחִתים ַעל ְּבֵרכֹות ַהָּדִגים ּוָפׁשּוט ְמַחְּסִלים אֹוָתם. 

ָּסִביב ְוָעָׂשה ְּכֶׁשִהְתָקְרבּו ִלְבֵרכֹות ַהָּדִגים, ֵהֵחל ֹעז ָלרּוץ ְוִלְנֹּבַח ִמ 

ַהְרֵּבה ַרַעׁש. ֵחֶלק ָקָטן ֵמַהַּׂשְקָנִאים ִנְבֲהלּו ְוָעפּו ָלֶהם. ְלַאַחר ְזַמן 

ָמה ִנְׁשְמָעה ְיִרָּיה ָּבֲאִויר. ָּכל ַהַּׂשְקָנִאים ִנְבֲהלּו, ִהְתרֹוְממּו ֵמַעל 

ֶרף ַהַּׂשְקָנִאים. ַהַּמִים ְוָעפּו ָלֶהם. ָּכ ִנְּצלּו ַהָּדִגים ְּבאֹותֹו יֹום ִמּטֶ 

ִּפְתאֹום ָׁשַאל רֹוִעי: "ְוֵהיָכן ֹעז?" ֻּכָּלם ִהְסַּתְּכלּו ִמָּסִביב, ְוֹעז לֹא 

ָהָיה ָׁשם. ִהְתַּפְּצלּו ְלַאְרַּבע ְקבּוצֹות ּוָפנּו ְלִכּוּוִנים ׁשֹוִנים ְּכֵדי ִלְמצֹא 

ְלִכּוּון ָמעֹוָפם ֶׁשל ֶאת ֹעז ַּכְלָּבם ָהָאהּוב. ַאַחת ַהְּקבּוצֹות ֶׁשָּיְצָאה 

ַהַּׂשְקָנִאים, ָמְצָאה ֶאת ֹעז ָרץ ְונֹוֵבַח ַאֲחֵרי ַהַּׂשְקָנִאים ֶהָעִפים 

  ֵמַהָּמקֹום.

ְקבּוַצת ַהְּיָלִדים ֵהֵחָּלה ָלרּוץ ַאֲחֵרי ֹעז ְּכֵדי ְלַהְחִזירֹו, אּוָלם הּוא 

ֹוָׁשב ֲעצּוִבים. "ַאל ִהְמִׁשי ָלרּוץ ַעד ֶׁשֶּנֱעַלם. ָחְזרּו ַהְּיָלִדים ַלּמ

?" ָׁשֲאלּו  ִּתְדֲאגּו," ָאְמרּו ַההֹוִרים, "ֹעז ַיֲחֹזר." "ֵאי ֵיַדע ֶאת ַהֶּדֶר

ַהְּיָלִדים. "ְּכָלִבים חֹוְזִרים ְלָבֵּתיֶהם ְּבֹרב ַהִּמְקִרים," הֹוִסיף ְוָאַמר 

ּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַאָּבא ֶׁשל ָרז. "אּוַלי ֵהם ֶּבֱאֶמת יֹוְדִעים?" ָחַׁשב ָרז. ּבַ 

ִהִּגיעּו ַהְּיָלִדים ְלִמְגַרׁש ַהִּמְׂשָחִקים, ּוִמי ָקַפץ ְלֶעְבָרם, ַאֶּתם 

חֹוְׁשִבים? ִנַחְׁשֶּתם ָנכֹון. ָהָיה ֶזה ֹעז. ָׁשֲאלּו אֹותֹו ַהְּיָלִדים ָמֵלא 

  ְׁשֵאלֹות, ֲאָבל הּוא ַרק ִּכְׁשֵּכׁש ִּבְזָנבֹו.
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  ִסּכּום ַהֶהְבֵּדִלים

  ִסּפּור ַהִראׁשֹוןהַ 

  . ָמה ָקָרה ְּכֶׁשִהִּגיעּו ַהְּיָלִדים ִלְבֵרכֹות ַהָּדִגים?1

         ____________________________________  

          ____________________________________  

         ____________________________________  

  ם ַלּמֹוָׁשב?. ַהִאם ֹעז ָחַזר ִעם ַהְּיָלִדי2

          ____________________________________  

  ַהִסּפּור ַהֵׁשִני

  . ָמה ָקָרה ְּכֶׁשִהִּגיעּו ַהְּיָלִדים ִלְבֵרכֹות ַהָּדִגים?1

          ____________________________________  

          ____________________________________  

         _____________________________________  

  . ַהִאם ֹעז ָחַזר ִעם ַהְּיָלִדים ַלּמֹוָׁשב?2

          ____________________________________  

  . ָמַתי ָחְזרּו ַהְּיָלִדים ַלּמֹוָׁשב?3

          ____________________________________  

  . ָמַתי ָחַזר ֹעז ַלּמֹוָׁשב?4

          ____________________________________  

  

  

ֹעז לֹא         נֹוְצָרה ְּבָעָיהַהֵּׁשִני  ֶׁשַּבִּסּפּורַהֶהְבֵּדל ֵּבין ַהִּסּפּוִרים הּוא 

  ָחַזר ִעם ַהְּיָלִדים.
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8
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10 

11 

12 

  ִזהּוי ֶחְלֵקי ַהִּסּפּור

ּבֹו ֶאת ִלְפֵניֶכם ׁשּוב ַהֵחֶלק ֶׁשהֹוִפיַע ַרק ַּבִּסּפּור ַהֵׁשִני. ַזהּו 

  ַהֲחָלִקים ַהָּבִאים, ְוִצְבעּו אֹוָתם ַּבֶּצַבע ַהִּנְדָרׁש.

  ִצְבעּו ְּבָאֹדם. –א. ְּבָעָיה 

  ִצְבעּו ְּבָיֹרק. –ב. ּדּו ִׂשיַח 

  ִצְבעּו ְּבָצֹהב. –ג. ֵּתאּוִרים 

  ִצְבעּו ְּבָאֹדם. –ד. ִּפְתרֹון ְּבָעָיה 

  

ְיִרָּיה ָּבֲאִויר. ָּכל ַהַּׂשְקָנִאים ִנְבֲהלּו, ְלַאַחר ְזַמן ָמה ִנְׁשְמָעה 

ִהְתרֹוְממּו ֵמַעל ַהַּמִים ְוָעפּו ָלֶהם. ָּכ ִנְּצלּו ַהָּדִגים ְּבאֹותֹו יֹום 

ִמֶּטֶרף ַהַּׂשְקָנִאים. ִּפְתאֹום ָׁשַאל רֹוִעי: "ְוֵהיָכן ֹעז?" ֻּכָּלם ִהְסַּתְּכלּו 

ְתַּפְּצלּו ְלַאְרַּבע ְקבּוצֹות ּוָפנּו ְלִכּוּוִנים ִמָּסִביב, ְוֹעז לֹא ָהָיה ָשם. ִה 

ׁשֹוִנים ְּכֵדי ִלְמצֹא ֶאת ֹעז ַּכְלָּבם ָהָאהּוב. ַאַחת ַהְּקבּוצֹות ֶׁשָּיְצָאה 

ְלִכּוּון ָמעֹוָפם ֶׁשל ַהַּׂשְקָנִאים, ָמְצָאה ֶאת ֹעז ָרץ ְונֹוֵבַח ַאֲחֵרי 

  ַהַּׂשְקָנִאים ֶהָעִפים ֵמַהָּמקֹום.

ְקבּוַצת ַהְּיָלִדים ֵהֵחָּלה ָלרּוץ ַאֲחֵרי ֹעז ְּכֵדי ְלַהְחִזירֹו, אּוָלם הּוא 

ִהְמִׁשי ָלרּוץ ַעד ֶׁשֶּנֱעַלם. ָחְזרּו ַהְּיָלִדים ַלּמֹוָׁשב ֲעצּוִבים. "ַאל 

?" ָׁשֲאלּו  ִּתְדֲאגּו," ָאְמרּו ַההֹוִרים, "ֹעז ַיֲחֹזר." "ֵאי ֵיַדע ֶאת ַהֶּדֶר

ִדים. "ְּכָלִבים חֹוְזִרים ְלָבֵּתיֶהם ְּבֹרב ַהִּמְקִרים," הֹוִסיף ְוָאַמר ַהְּילָ 

ַאָּבא ֶׁשל ָרז. "אּוַלי ֵהם ֶּבֱאֶמת יֹוְדִעים?" ָחַׁשְבִּתי ְּבִלִּבי. ַּבּיֹום 

ַהְּׁשִליִׁשי ִהִּגיעּו ַהְּיָלִדים ְלִמְגַרׁש ַהִּמְׂשָחִקים, ּוִמי ָקַפץ ְלֶעְבָרם, 

ִבים? ִנַחְׁשֶּתם ָנכֹון. ָהָיה ֶזה ֹעז. ָׁשֲאלּו אֹותֹו ַהְּיָלִדים ַאֶּתם חֹוְׁש 

  ָמֵלא ְׁשֵאלֹות, ֲאָבל הּוא ַרק ִּכְׁשֵּכׁש ִּבְזָנבֹו.

  

13 

14 
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  ָמה ֵּבין ִסּפּור ֲחָוָיה ְלֵבין ִסּפּור ֲעִליָלה?

  

ִסּפּור  ִלְפֵניֶכם ְׁשֵני ִסּפּוִרים: ֶאָחד ֵמֶהם הּוא ִסּפּור ֲחָוָיה, ְוָהַאֵחר

  ֲעִליָלה. ַזהּו ֶאת ַהִּסּפּורים, ְוַנְּמקּו ֶאת ְקִביַעְתֶכם.

  

  :1ִסּפּור 

  ָסְבָתא ְוָהֶפְסִטיָגל

ְּבֻחְפַׁשת ֲחנָֻּכה ָלְקָחה אֹוִתי ָסְבָתא ָלֶפְסִטיַגל. זֹו ָהְיָתה ַהְפָּתָעה. 

ְבִּתי ֶׁשִהיא לֹא ִסְּפרּו ִלי ֶׁשָּסְבָתא ָקְנָתה ַּכְרִטיִסים ַלהֹוָפָעה, ְוָחׁשַ 

  ְסָתם ָּבָאה ְלַבֵּקר.

"ַהַּפַעם," ָאְמָרה ָסְבָתא, "ֲאַׁשֶּנה ִמַּדְרִּכי, ְוֶאַּקח אֹוְת ַלּמֹוָפע, 

ִּבְמקֹום ָלֵתת ְל ְסָתם ְּדֵמי ֲחנָֻּכה." ָׂשַמְחִּתי ְמאֹוד, ְוַרְצִּתי 

  ְלִהְתַלֵּבׁש.

ם ָּגדֹול ֶׁשִּנְקָרא ֵהיַכל ַהְּסּפֹוְרט. ָהיּו ָאִביב ְוִהַּגְענּו ְלָמקֹו-ָנַסְענּו ְלֵתל

ָׁשם ַהְרֵּבה ְמאֹוד ְיָלִדים ְּבִגיִלים ׁשֹוִנים ִעם הֹוִרים, ִעם ָסִבים ְוִעם 

ָסְבתֹות. ָהאּוָלם ָהָיה מּוָאר ְּבאֹורֹות ִצְבעֹוִנִּיים. ֻּכָּלם ִהְתַרְּגׁשּו 

י, ְוִחִּכיִתי ֶׁשַהּמֹוָפע ַיְתִחיל. ּוָמְחאּו  ַּכַּפִים. ַּגם ֲאִני ִהְתַרַּגְׁשִּת 

ִּפְתאֹום ִּכּבּו ֶאת ָהאֹורֹות, ְוַרק ַעל ַהָּבָמה ַהְּגדֹוָלה ָהָיה אֹור ָחָזק. 

ְוִהֵּנה ִהְתִחיָלה מּוִסיָקה. ַהַּזָּמִרים הֹוִפיעּו ַעל ַהָּבָמה ְוִהְתִחילּו 

ְצִריִכים ִלְבֹחר ֶאת ַהִּׁשיר  ָלִׁשיר ְוִלְרֹקד. ָהיּו ַהְרֵּבה ִׁשיִרים, ְוָהִיינּו

ֶׁשָּמָצא ֵחן ְּבֵעיֵנינּו ְּביֹוֵתר. ַּגם ְיָלִדים ָהיּו ַעל ַהָּבָמה ְוָׁשרּו ִעם 

ַהַּזָּמִרים. ָהאֹורֹות ְוַהִּתְלּבֹוׁשֹות ֶׁשל ַהַּזָּמִרים ְוֶׁשל ַהַּזָּמרֹות 

  ִהְתַחְּלפּו ָּכל ַהְּזַמן.
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ְרִּתי ִעם ָּכל ַהַּזָּמִרים, ְוַהְּיָלִדים ָׁשרּו ּוָמֲחאּו ְּבֶמֶׁש ָּכל ַהּמֹוָפע ׁשַ 

ַּכַּפִים. ָאַהְבִּתי ְמאֹוד ֶאת ַהִּׁשיִרים ְוֶאת ַהּמּוִסיָקה. ָהָיה ִלי ֵּכיף. 

ָּכ ֶנֶהְנָתה, ִּכי ִהיא ִנְרְּדָמה. לֹא ֵהַבְנִּתי -ֲאִני לֹא ָּבטּוַח ֶׁשָּסְבָתא ָּכל

  ֹׁשן ְּבַרַעׁש ָּכֶזה.ֵאי ִהיא ְיכֹוָלה ִלי

ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשַּגם ַּבָּׁשָנה ַהָּבָאה ָסְבָתא ִּתְזֹּכר ָלַקַחת אֹוִתי ָלֶפְסִטיָגל. 

ְּכַדאי ַּגם ָלֶכם ְלַבֵּקׁש ִמָּסְבָתא ֶׁשָּלֶכם ֶׁשִּתַּקח ֶאְתֶכם ַּבֲחנָֻּכה ַהָּבא 

  ַלּמֹוָפע, ְּכֵדי ֶׁשַּגם ַאֶּתם ֵּתָהנּו.
    ְּכָתב ַּתְלִמיד)(                   

  ַהְׁשִלימּו:

  ִסּפּור ֶזה הּוא ִסּפּור _______.

  ַהִּנּמּוק: _____________________________________

____________________________________________  

  

  ַהִאם ַהּכֹוֶתֶרת ַמְתִאיָמה ַלִּסּפּור? _______

  _______ַהִּנּמּוק: _______________________________

____________________________________________  

  

  ְּתנּו ַלִּסּפּור ּכֹוֶתֶרת ַאֶחֶרת.

____________________________________________  

  ָמֵהן ַהְּתכּונֹות ֶׁשל ּכֹוֶתֶרת טֹוָבה. ִצְּינּו

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

  

170  



  

  

171

  "לֹא זֹוֵכר ְּכלּום"                    :2ִסּפּור 

ַהַּכָּוָנה  –ְּבֻחְפַׁשת ֲחנָֻּכה ָלְקָחה אֹוָתנּו ָסְבָתא ָלֶפְסִטיָגל. אֹוָתנּו 

ם. ָנַסְענּו ְלֵהיַכל ַהְּסּפֹוְרט אֹוִתי ְוֶאת ָאִחי ַהָּגדֹול ִמֶּמִּני ִּבְׁשָנַתיִ 

ָאִביב, ּוְכֶׁשִהַּגְענּו, ָרִאינּו ַהְרֵּבה ְיָלִדים ּוְמֻבָּגִרים. "ָחׁשּוב -ְּבֵתל

ָלֵתת ָיַדִים," ָאְמָרה ָסְבָתא, "ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ֵנֵל ְלִאּבּוד". "ָמה ִּפְתאֹום 

דֹוִלים!" ְוָעַזב ֶאת ַהָּיַדִים ֵנֵל ָלִאּבּוד," ָאַמר ָאִחי, "ֲאַנְחנּו ְּכָבר ּגְ 

ֶׁשל ָסְבָתא. ִנְכַנְסנּו ָלאּוָלם ֶׁשָהָיה מּוָאר ְּבאֹורֹות ִצְבעֹוִנִּיים. ֲהמֹון 

ְיָלִדים ָמֲחאּו ַּכַּפִים ְּבִהְתַלֲהבּות. ָסְבָתא ֶהֱחִזיָקה ֶאת ָיִדי ְּבָחְזָקה 

ֶכת ְלַבדֹו. ִמָּכל ַהִּכּוּוִנים ְוִהְתַקְּדָמה ְּבִריָצה ַאֲחֵרי ָאִחי ֶׁשֶהְחִליט ָללֶ 

ָּדֲחפּו אֹוִתי, ֲאָבל ָיַדְעִּתי ֶׁשָּסְבָתא  לֹא ַּתֲעֹזב אֹוִתי. ִּפְתאֹום ַנֲעָׂשה 

ָּכ ִנְדְלקּו ָהאֹורֹות ַעל ַהָּבָמה. ְלֶרַגע ֶנֶעְצָרה -ֹחֶׁש ָּבאּוָלם, ְוַאַחר

ה ֵׁשם ָאִחי ַהָּגדֹול. אּוִדי ָסְבָתא ְוֵהֵחָּלה צֹוֶעֶקת: "אּוִדי! אּוִדי!" זֶ 

ֶנֱעַלם ֵּבין ָּכל ַהְּיָלִדים ְוַההֹוִרים. ֲאִני ָרִציִתי ִלְבּכֹות, ֲאָבל ָּפַחְדִּתי 

ִמָּסְבָתא. ָּכל ִמיֵני ֲאָנִׁשים ִנּסּו ַלֲעֹזר ָלנּו ִלְמצֹא ֶאת אּוִדי. ָרִציִתי 

י לֹא ָהָיה. "ָמה ִיְהֶיה ְּכָבר ָלֶׁשֶבת ְוִלְראֹות ֶאת ַהּמֹוָפע, ֲאָבל אּוִד 

ִעם אּוִדי?" ָחַׁשְבִּתי ֶׁשאּוַלי לֹא ִנְמָצא אֹותֹו. "ַאל ִּתְדַאג, ִנְמָצא 

אֹותֹו!" ָאְמָרה ָסְבָתא. ִהיא, ַּכִּנְרֶאה, ָרְצָתה ְלעֹוֵדד אֹוִתי ְוַגם ֶאת 

נּו ִמָּמקֹום ַעְצָמּה, ְוָחְׁשָבה ַעל אֹותֹו ַהָּדָבר ֶׁשֲאִני ָחַׁשְבִּתי ָעָליו. ַרצְ 

ְלָמקֹום. ָהָיה ִלי ַחם. ָרִציִתי ִלְׁשּתֹות ּוְבִעָּקר ָרִציִתי ַהַּבְיָתה. לֹא 

זֹוֵכר ְּכלּום ֵמַהֶפְסִטיָגל. ָׁשַמְעִּתי ְמִחיאֹות ַּכַּפִים. ָרִאיִתי ֶאת ָסְבָתא 

ִאָּמא: ְוֶאת אּוִדי ִמְתַחְּבִקים ּובֹוִכים, ּוְכֶׁשַּקְמִּתי ַּבֹּבֶקר, ָׁשֲאָלה 

                "ֵאיֶזה ִׁשיר  ָאַהְבָּת ְּביֹוֵתר?"

    (ָּכַתב ַּתְלִמיד)                    

  ַהְׁשִלימּו:

  ִסּפּור ֶזה הּוא ִסּפּור _______.

  ַהִּנּמּוק _______________________________________
       ______________________________________  

  ִּסּפּור.ְּתנּו ּכֹוֶתֶרת ַאֶחֶרת לַ 
____________________________________________  

171  



  

  

172

  ִסּכּום

  ִמן ַהַהְׁשָוָאה ֵּבין ִסּפּור ֲחָוָיה ְלֵבין ִסּפּור ֲעִליָלה ָלַמְדנּו ֶׁש...

  ְּבִסּפּור ֲעִליָלה ֵיׁש ְּבָעָיה, ְוִאּלּו ְּבִסּפּור ֲחָוָיה ֵיׁש __________;  א. 

ִסּפּור ֲעִליָלה ֵיׁש __________ __________ ְּבִסּפּור ֲחָוָיה ּובְ   ב.

;__________  

  ְלָכל ְּבָעָיה ֵיׁש ַּגם __________;  ג.

ְּכֵדי ְלַפֵּתַח ֶאת ָהֲעִליָלה ֵיׁש ֹצֶר ֶׁשֵּבין ַהְּדֻמּיֹות ִיְתַּפֵּתַח   ד.

;__________  

ְּמִׁשים                          ַּגם ְּבִסּפּור ֲעִליָלה ְוַגם ְּבִסּפּור ֲחָוָיה ָאנּו ִמְׁשַּת   ה.

  ְּב __________ ְּכֵדי ְלָתֵאר ֲחָפִצים, ֲאָנִׁשים ּוְמקֹומֹות;

ַחָּיִבים    –ַּגם ְּבִסּפּור ֲעִליָלה ְוַגם ְּבִסּפּור ֲחָוָיה  –ִּבְׁשֵניֶהם   ו.

  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבִּבּטּוִיים ֶׁשל ְרָגׁשֹות;

ְוַגם ְּבִסּפּור ֲחָוָיה ָצִרי ָלִׂשים _________ ַּגם ְּבִסּפּור ֲעִליָלה   ז.

  __________ ְּכֵדי ֶׁשֶאְפָׁשר ִיְהֶיה ִלְקרֹא ּוְלָהִבין;

  ְּבִסּפּור ֲעִליָלה ֶיְׁשָנן ______ ְּדֻמּיֹות ֵמֲאֶׁשר ְּבִסּפּור ֲחָוָיה;  ח.

ֶיה ָאסּור _________ ַעל אֹוָתן ַהִּמִּלים, ְּכֵדי ֶׁשַהִּסּפּור ִיְה   ט.

  ְמַעְנֵין;

ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ֶׁשּלֹא ִּתְהֶייָנה __________ __________, ָּכ   י.

  ֶׁשֶאְפָׁשר ִיְהֶיה ְלָהִבין ֶאת ַּכָּוַנת ַהָּכתּוב.

  ִסּפּור ֲחָוָיה  ִסּפּור ֲעִליָלה

  : ְזַמן, ָמקֹום ְּדֻמּיֹותָּפִתיחַ 

  ַהּכֹולֶלת ֶרֶצף ֲעִליָלהְּבָעָיה  ּגּוף

  ַהּכֹולל ְרָגׁשֹות, ְתרֹוןּפִ       

  ִׂשיַח, ֵּתאּוִרים-ּדּו                 

  ִסּיּום

  : ְזַמן, ָמקֹום, ְּדֻמּיֹותָּפִתיחַ 

: ְּפָעִלים ֶׁשל "ֲאִני", ּגּוף

למשל: ָעִׂשיִתי, ָרִאיִתי, 

  ִהְרַּגְׁשִּתי

  ִסּיּום
  

172  



  

  

173

  ֵּכיַצד ִנְכֹּתב ִסּפּור ֶׁשֻּכָּלם ִיְרצּו ִלְקרֹא?

  

  ְּדמּות          ְּדמּות

  ָּפִתיחַ           

  ְזַמן               

  

  ָמקֹום               

  ְּבָעָיה         

  

  ּתֹוֶסֶפת ְּדֻמּיֹות

  ִׂשיחַ -ִׂשיַח / ַרב-ּדּו             ּגּוף     

  ְּפָעִלים

  ֵּתאּוִרים

  ְמקֹומֹות

  ַמְחָׁשבֹות

  ְרָגׁשֹות

  ִּפְתרֹון             

  

  ִסּיּום     
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  ַמהּו ִסּפּור ְמַעְנֵין?

ֵיׁש ִסּפּוִרים ְוֵיׁש ִסּפּוִרים. ֵיׁש ָּכֵאֶּלה ְמַעְנְיִנים ּומֹוְתִחים, ְוֵיׁש ָּכֵאֶּלה 

ְמַׁשְעְמִמים. ָאְמָנם ֵאיֶנּנּו סֹוְפִרים, ֲאָבל ָאנּו רֹוִצים ִלְכֹּתב ִסּפּוִרים 

ף ְוִסּיּום, ַמּדּוַע ֶאָחד ְמַעְנֵין ְמַעְנְיִנים. ִאם ְלָכל ִסּפּור ֵיׁש ָּפִתיַח, ּגּו

  יֹוֵתר ֵמָהַאֵחר?

  ַהָּפִתיַח ֵמִכיל ֶאת ְרִכיֵבי ַהְּזַמן, ַהָּמקֹום ְוַהְּדֻמּיֹות.

  .ְּביֹום ִראׁשֹון ָנַסְעִּתי ִעם ִאִּמי ְלֶסֶרטַהִאם ֵיׁש ֶהְבֵּדל ֵּבין ַהָּפִתיַח: 

  ְלֵבין ַהָּפִתיַח:

  

ת ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ִסַּיְמִּתי ֶאת ִׁשעּוַרי ַמֵהר ְּביֹום ִראׁשֹון ִּבְׁשעֹו

ְוָנַסְענּו, ִאָּמא ְוֲאִני, ִלְראֹות ֶסֶרט ֶׁשִּמְּזַמן ָרִציִתי ִלְראֹות. 

ִהְתַרַּגְׁשִּתי ְמאֹוד ִלְקַראת ַהְּנִסיָעה. ֶאת ַהֶּסֶרט ִהִּציגּו ָּבִעיר, 

 ְוָהִיינּו ְצִריִכים ִלְנֹסַע ְּבאֹוטֹוּבּוס.
  

  ַהְּתׁשּוָבה ְּברּוָרה, לֹא?

ְּכָכל ֶׁשֲאַנְחנּו ַמְרִחיִבים ִּבְפָרִטים ֲחׁשּוִבים, ָאנּו הֹוְפִכים ֶאת 

ַהּקֹוֵרא ְלֻׁשָּתף ַלִּסּפּור ֶׁשָּלנּו. ְּכֶׁשָאנּו ְמָתֲאִרים ְּבָעָיה ְּבִסּפּור, ֲאַנְחנּו 

ֶׁשל ַהּקֹוֵרא, ְוָלֵכן ָעֵלינּו  ְצִריִכים ַלֲהֹפ ֶאת ַהְּבָעָיה ֶׁשָּלנּו ַלְּבָעָיה

  ְלָתֵאר ֶאת ַהְּבָעָיה ִּבְפָרֵטי ְּפָרִטים.

ִאם ֲאַנְחנּו רֹוִצים ֶׁשִּיָּוֵצר ֶמַתח, ֲאַנְחנּו ְצִריִכים "ְלַהְרִחיק" ֶאת 

  ַהִּפְתרֹון ֵמַהְּבָעָיה, ְולֹא ִלְמצֹא ִּפְתרֹון ִמָּיד.
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  .ִּפּתּוַח ֶרֶצף ֲעִליָלה ָעָיה ִנְקֵראתְּפֻעַּלת ַהְרָחַקת ַהִּפְתרֹון ֵמַהּבְ 

ִׂשיַח ֵּבין ַהְּדֻמּיֹות, ְוְלַהְרּבֹות ְּבֵתאּוִרים, -ַּבֲעִליָלה ָעֵלינּו ִלּצֹור ּדּו

ְלִעִּתים ָעֵלינּו ְלהֹוִסיף ְּדֻמּיֹות. ֶאת ַהְּדֻמּיֹות  ְּבְּפֻעּלֹות ּוִבְרָגׁשֹות.

ֶאָּלא ַּגם ְּפִניִמית, ְּכלֹוַמר ְלָתֵאר ֶאת ְּכַדאי ְלָתֵאר לֹא ַרק ִחיצֹוִנית, 

ַהְּתכּונֹות ֶׁשל ַהְּדמּות ְוֶאת ָהְרָגׁשֹות ֶׁשָּלּה. ָּכ ַהּקֹוֵרא ֶׁשָּלנּו יּוַכל 

  ְלִהְתַחֵּבר ְּבַקּלּות ַרָּבה ַלְדֻמּיֹות ְוַאף ְלִהְזַּדהֹות ִעָּמן.

  לֹו ִסּפּור "ֶאְפרֹוַח". ְּכֶׁשַהִּסּפּור ְּכֶׁשַהִּסּפּור לֹא ַמְסִּפיק מֹוֵתַח, ִנְקָרא 

  מֹוֵתַח, ִנְקָרא לֹו ִסּפּור "ּבֹוֵגר" אֹו ִסּפּור ַּתִּקין.

  

  ִסּפּור "ּבֹוֵגר"           ִסּפּור "ֶאְפרֹוַח"     

                                                                                         
  

  

  ֵיׁש לֹו ֶרֶצף ֲעִליָלה.         ֶרֶצף ֲעִליָלה.ֵאין לֹו 

  

  ֵיׁש ּבו:  ְּבָעָיה             ֵיׁש ּבֹו ַרק

  ִׂשיחַ -ּדּו                      ְּבָעָיה ּוִפיְתרֹון.  

  ְוֶאְמָצִעים  ֵּתיאּוִרים                

  ּבֹוֵני ֶרֶצף   ְרָגׁשֹות                 

  ְּפָעִלים                    

  ְתרֹוןּפִ                   
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  הֹוָסַפת "ּדּו ִׂשיַח" ְלִסּפּור

ִׂשיַח ("ִּדיָאלֹוג" ְּבָׂשָפה לֹוֲעִזית) הּוא צּוָרה ֶׁשל ִּדּבּור ֵּבין ְׁשֵני -ּדּו

  ֲאָנִׁשים.

  ִׂשיַח:-ֶיְׁשָנם ְׁשלֹוָׁשה סּוִגים ֶׁשל ּדּו

  א. ָיִׁשיר;

  ב. ָעִקיף;

  ג. ַעְצִמי.

  

  א. דּו ִׂשיַח ָיִׁשיר

ֶּפה, ֵהם - ַׂשְחָקִנים לֹוְמִדים ֶאת ַהַּתְפִקיִדים ֶׁשָּלֶהם ְּבַעלַּכֲאֶׁשר 

:   קֹוְרִאים ֶטְקְסִטים ֶׁשִּנְרִאים ָּכ

!"  ָּדָנה:    "ָיֵעל, ַמּדּוַע לֹא ָּבאת ֵאַלי ֶאְתמֹול? ִחִּכיִתי ָל

"ָּדָנה, ֲאִני ִמְצַטֶעֶרת. ִנִּסיִתי ְלהֹוִדיַע ָל ֶׁשּלֹא אּוַכל   ָיֵעל:

  ַהִּגיע, ֲאָבל ַהֵּטֵלפֹון ֶאְצֵל ָהָיה ָּתפּוס."לְ 

: "ַמּדּוַע לֹא ָּבאת ֵאַלי ֶאְתמֹול? ִחִּכיִתי -ִנְרֶאה דּו ִסּפּורּבְ  ִׂשיַח ָּכ

," ָׁשֲאָלה ָּדָנה ֶאת ָיֵעל. "ֲאִני ִמְצַטֶעֶרת, ִנִּסיִתי ְלַהִּׂשיג אֹוָת  ָל

  " ָעְנָתה ָיֵעל. ַּבֵּטֵלפֹון ֲאָבל הּוא ָהָיה ָּתפּוס,

  ִׂשיַח ָעִקיף-ב. ּדּו

  ָּדָנה ָׁשֲאָלה ֶאת ָיֵעל ַמּדּוַע לֹא ִהִּגיָעה ֵאֶליָה ֶאְתמֹול.

  ָיֵעל ִהְתַנְּצָלה ִּבְפֵני ָּדָנה ֶׁשּלֹא ִהִּגיָעה ֵאֶליָה ֶאְתמֹול.

  י.ִׂשיַח ָעִקיף ַמֲעִביִרים ֶאת ַהּגּוף ִמּגּוף ִראׁשֹון ְלגּוף ְׁשִליִׁש -ְּבדּו

 ִהְׁשַאְרָּת ֶאת ָּכל ַהֻּדְבְּדָבִנים ְולֹא  ָאַכְלָּת "ָּדִני, ַמּדּוַע  ָיִׁשיר:

  ?" ָׁשֲאָלה ִאָּמא ֶאת ָּדִני.ָאִחילְ 

ֶאת ָּכל ַהֻּדְבְּדָבִנים ְולֹא  ָאַכלִאָּמא ָׁשֲאָלה ֶאת ָּדִני ַמּדּוַע ָעִקיף: 

  .ָאִחיולְ  ִהְׁשִאיר
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  ִׂשיַח ַעְצִמי-ג. ּדּו

ֶׁשָּדָנה ָרֲאָתה ֶׁשָּיֵעל לֹא ָּבָאה, ָחְׁשָבה ְלַעְצָמּה ָמה ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ּכְ 

  ַהִּסָּבה. ְּבֶדֶר ְּכָלל ִהיא ְמַצְלֶצֶלת ְלהֹוִדיַע ֶׁשּלֹא ָּתבֹוא. 

  אּוַלי ָקָרה ָלּה ַמֶּׁשהּו? ָחְׁשָבה ָּדָנה ְלַעְצָמּה.

  מֹו, ְּכמֹו ַמְחָׁשָבה ֶׁשעֹוָלה ָּברֹאׁש.ִׂשיַח ֶׁשְּמַנֵהל ָאָדם ִעם ַעצְ -ֶזהּו ּדּו

  

  ִסיָמֵני ִּפּסּוק

  ּוְבסֹוָפה. ְנֻקָּדַתִים ּוֵמְרָכאֹות ִּבְתִחַּלת ָהֲאִמיָרה – ִּדּבּור ַיִּׁשיר

  ֵאין ִסיָמִנים ְמיָֻחִדים. – ִּדּבּור ָעִקיף

ם אֹותֹּו ֵאין ִסיָמִנים ְמיָֻחִדים. ְלִעיִּתים ַמְפִריִדי – ִּדּבּור ַעְצִמי

 ְּבֵמְרָכה ְלָפָניו ּוְבֵמְרָכה ַאֲחָריו.
  

  ִמִּסּפּור "ֶאְפרֹוַח" ְלִסּפּור "ּבֹוֵגר"

  ִקְראּו ֶאת ַהִסּפּוִרים ְוַהְׁשוּו ֵּביֵניֶהם.

  ַהְדִּגיׁשּו ְּבֶצַבע ָצֹהב ֶאת ַהֵחֶלק ַהֵּזֶהה ִּבְׁשֵני ַהִּסּפּוִרים.

  

  : רּות ְוָנאָוה1ִסּפּור 

, ְוֵהן ֲחֵברֹות טֹובֹות. ַּבַהְפָסָקה לֹא 'אָוה לֹוְמדֹות ְּבִכָּתה גרּות ְונָ 

ִהְסִּכימּו ַהְּיָלִדים ְלַׁשֵּתף ֶאת ָנאָוה ְּבִמְׂשָחק. רּות ֶהְחִליָטה ֶׁשַּגם  

ִהיא לֹא ְּתַׂשֵחק. ַיְלֵדי ַהִּכָּתה ִׁשּנּו ֶאת ַּדְעָּתם ְוִהְסִּכימּו ְלַׁשֵּתף ֶאת 

ָחק. ַּבִּׁשעּור ֶהֱעִביָרה ָנאָוה ְלרּות ֶּפֶתק ּובֹו ָהָיה ָּכתּוב: ָנאָוה ַּבִּמְׂש 

  "רּוִתי, ַאְּת ֶּבֱאֶמת ֲחֵבָרה טֹוָבה." 
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  : רּות ְוָנאָוה2ִסּפּור 

. ֵהן ֲחֵברֹות טֹובֹות ְׁשֵּתיֶהן 'רּות ְוָנאָוה לֹוְמדֹות ַיַחד ְּבִכָּתה ג

נֹות לֹא ַרק ַּבִּלּמּוִדים, ֶאָּלא ַּגם ַּתְלִמידֹות טֹובֹות, ַהִּמְצַטּיְ 

  ְּבִהְתַעְּמלּות ּוְבִמְׂשָחִקים.

  אֹוְמִרים ֻּכָּלם. –רּות ֲחֵבָרה טֹוָבה!  -

  טֹוֲעִנים ַרִּבים ִמַּיְלֵדי ַהִּכָּתה. –ַא ָנאָוה ִהיא ַּגַאְוָתִנית!  -

. ִהיא יֹוַדַעת, ֶׁשֲחֶבְרָּתּה נָ  אָוה ַיְלָּדה טֹוָבה,   רּות ִמְצַטֶעֶרת ַעל ָּכ

  ִּפי ֶׁשְּלִעִּתים ִהיא ְיִהיָרה. ִהיא ְמַדֶּבֶרת ָּתִמיד ְּבִׁשְבָחּה.-ַעל-ַאף

ַּפַעם ַאַחת ֶהְחִליטּו ַיְלֵדי ַהִּכָּתה ְלַהֲעִניׁש ֶאת ָנאָוה: לֹא ְלַׁשֵּתף 

ַּתְלִמיֵדי אֹוָתּה ְּבִמְׂשָחִקים. ֵהם לֹא ִּגּלּו זֹאת ְלרּות. ַּבַהְפָסָקה, ְּכׁשֶ 

ַהֵּסֶפר ְּכֵדי ְלַׂשֵחק ַמֲחַנִים, ָאְמרּו -ַהִּכָּתה ֶנֶאְספּו ַּבֲחַצר ֵּבית

  ַהְּיָלִדים: "ָנאָוה, ַאְּת לֹא ִמְׁשַּתֶּתֶפת ַּבִּמְׂשָחק."

ָּפֶניָה ֶׁשל  ָנאָוה ָאְדמּו, ְּדָמעֹות ָעְמדּו ְּבֵעיֶניָה, ְוָאז ִמֲהָרה רּות 

  , ָּתְפָסה ְּבָיָדּה ְוָאְמָרה:ַלֲעֹמד ְלַיד ָנאָוה

  "ִאם ָנאָוה ֵאיָנּה ְמַׂשֶחֶקת, ַּגם ֲאִני לֹא ֲאַׂשֵחק!"

לֹא ָרצּו ַהַּתְלִמיִדים ְלַהְפִסיד ֶאת רּות ַּבִּמְׂשָחק, ִנְמְלכּו ְּבַדְעָּתם 

  ְוָאְמרּו: "ְּבֵסֶדר, ִנְׁשַּכח ִמָּכל ָהִעְנָין, ַּגם ָנאָוה ְמַׂשֶחֶקת!"

ר ֶהֱעִביָרה ָנאָוה ְלרּות ֶּפֶתק, ּובֹו ָּכְתָבה: "רּוִתי, ַאְּת ֶּבֱאֶמת ַּבִּׁשעּו

 ֲחֵבָרה טֹוָבה!"
ֶאת ָהְרִכיִבים ֶׁשִלְפֵניֶכם. ְּבָכל ֶאָחד ֵמַהִּסּפּורים. ִאם ָהְרִכיב ָמצּוי  ִמְצאּו

  ., ְוִאם ָהְרִכיב לֹא ִנְמָצא ַסְּמנּו ַּבִּסּפּור, ַסְּמנּו 
  

  2ִסּפּור מס'                 1ִסּפּור מס'                           
  . ְּפָעִלים1
  . ְרָגׁשֹות2
  . ֵּתאּוִרים3
  ִׂשיחַ -. ּדּו4
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  ִסּפּור "ֶאְפרֹוַח" ְוִסּפּור "ּבֹוֵגר"

  1ַהִהְתַּפְּיסּות: ִסּפּור 

ְׁשלֹוָׁשה ְיָלִדים ְּבַכּדּור ְּביֹום ֵׁשִני, ֵּבין ַהָּׁשעֹות ְׁשַּתִים ְלַאְרַּבע, ִׂשֲחקּו 

ַּבֲחַצר ַהִּבְנָין. ַהְּׁשֵכָנה ׁשֹוַׁשָּנה ִהְתעֹוְרָרה ֵמַהְּצָעקֹות ֶׁשל ַהְּיָלִדים 

ַהְּמַׂשֲחִקים. ִהיא ִּבְּקָׁשה ֵמֶהם ְלַהְפִסיק ְלַהְפִריַע, ֲאָבל ֵהם 

ֶהם, ְוֵהם ִקְּבלּו ִהְמִׁשיכּו ְלַׂשֵחק. ִהיא ִהְתלֹוְנָנה ֲעֵליֶהם ִּבְפֵני הֹוֵרי

  ָּכ ֵהם לֹא ִׂשֲחקּו יֹוֵתר ֵּבין ְׁשַּתִים ְלַאְרַּבע.               -ֹעֶנׁש. ַאַחר

  

  

  ִסיּפּור ֲחָווָיה
  .1  ִמְׁשַּפט ְּפִתיָחה (לֹא חֹוָבה)  

 2  ְּפָרִטים: ְזַמן.  

               ָמקֹום    

                ְּדֻמיֹות    

  3  ָמה ָרִאיִתי? ֶמה ָעִׂשיִתי? ָמה ָׁשַמְעִּתי?  ט ַמְסִּפיקלֹא ְמֻפָר.  

  ֵאין ְלִהְׁשַּתֵּמׁש
  ַּבִּמיָּלה "ֵּכף"

  .4  ָמה ִהְרַּגְׁשִּתי?

 .5  ֶהְסֵּבר ַמּדּוַע זֹו ֲחָווָיה. ִמְׁשַּפט ִסּיּום .  

   ְּכָתב ָקִריא + ֶרַוח ֵּבין ַהִּמִּלים ּוְכִתיָבה ִמׁשּול
  (ֵּבין ׁשּוַלִים).ַעד ׁשּול 

6.  

  .7  ְׁשִגיאֹות ְּכִתיב  ֶסֶרט  ָנַסְענּו

 8  ֲחָזָרה ַעל ִמִּלים  ְוָאז ְוָאז.  

 ִסיָמֵני ִּפּסּוק (ְנֻקָּדה, ִסיָמן ְׁשֵאָלה, ִסיָמן   ֵאין ְנֻקָּדה ַּבּסֹוף
  ְקִריָאה)

9.  
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  2ַהִהְתַּפְּיסּות: ִסּפּור 

ֹות ְׁשַּתִים ְלַאְרַּבע ִׂשֲחקּו ְׁשלֹוָׁשה ְיָלִדים ׁשֹוָבִבים ְּביֹום ֵׁשִני ֵּבין ַהָּׁשע

ְּבַכּדּור ַּבֲחַצר ַהַּבִית ַהְּמֻׁשָּתף. ַהְּׁשֵכָנה ׁשֹוַׁשָּנה, ֶׁשָחְזָרה ֵמָהֲעבֹוָדה 

ְוָרְצָתה ָלנּוַח, ִהְתעֹוְרָרה ֵמַהְּצָעקֹות ֶׁשל ַהְּיָלִדים ַהְּמַׂשֲחִקים. ִהיא 

ְּפָעִמים ִמְסָּפר, ֲאָבל ֵהם לֹא ִהְתַיֲחסּו ְלַבָּקָׁשָתּה. ִהיא ֵהִעיָרה ָלֶהם 

ָּכֲעָסה ְמאֹוד ְוִהְתלֹוְנָנה ַעל ַהְּיָלִדים ִּבְפֵני הֹוֵריֶהם. ַההֹוִרים 

ַהְּכעּוִסים ִהְתַרְּגזּו ַעל ַהְּיָלִדים ְוֶהֱעִניׁשּו אֹוָתם. ַהְּיָלִדים ַהְּפגּוִעים 

ֵכָנה ֶׁשִּבְגָלָלּה ִקְּבלּו ֹעֶנׁש ָחמּור. ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשַהְּׁשֵכָנה ִהְתַרְּגזּו ַעל ַהְּׁש 

ָעְבָרה, ֵהם ָצֲחקּו ְוָלֲעגּו ָלּה. יֹום ֶאָחד ִהְזִמיָנה ַהְּׁשֵכָנה ַהְּפגּוָעה ֶאת 

ַהְּיָלִדים ְלֵביָתּה. ַּבַהְתָחָלה ֵהם ִהְתַּבְּיׁשּו ְלִהָּכֵנס, ֲאָבל ְלַבּסֹוף 

ֶׁשֵהם ְנבֹוִכים. ַהְּׁשֵכָנה ִּכְּבָדה אֹוָתם ְּבַמְׁשָקאֹות ִנְכְנסּו ּכְ 

ּוְבַמְמָּתִּקים ְטִעיִמים. ָהָיה ֶׁשֶקט, ּוִפְתאֹום ָאַמר רֹוִני: "ׁשֹוַׁשָּנה, 

  ָרִצינּו ֶׁשֵּתְדִעי ֶׁשֲאַנְחנּו ִמְצַטֲעִרים ַעל ָמה ֶׁשָעִׂשינּו." 

ְמָרה:  "ּתֹאְכלּו, ּתֹאְכלּו, ְיָלִדים ׁשֹוַׁשָּנה לֹא ָעְנָתה, ַרק ִחְּיָכה ְוָא 

ְיָקִרים." ַהְּׁשֵכָנה ָסְלָחה ָלֶהם, ְוֵהם ָלְמדּו לֹא ְלַהְפִריַע ֵּבין ְׁשַּתִים 

ְלַאְרַּבע, ְׁשעֹות ַהְּמנּוָחה ַהְּמֻקָּבלֹות. ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשָהְיָתה ָּכאן 

  ִהְתַּפְּיסּות.

  
  ר ְּבָכֹחל.ַהְדִּגיׁשּו ֶאת ִמּלֹות ַהֹּתַא 

  ַהְדִּגיׁשּו ֶאת ִמּלֹות ָהֶרֶגׁש ְּבָצֹהב.
  ַהְדִּגיׁשּו ֶאת ַהִּדיָאלֹוִגים* ְּבָוֹרד.

  ַהִאם ַהֹתֶכן ָקׁשּור ַלּנֹוֵׂשא? ַנְּמקּו!

____________________________________________  

____________________________________________  

  ִׂשיַח. ּדּו  –* ִּדיָאלֹוג 

180  



  

  

181

  ַהְׁשָּבַחת ִסיּפּור ֲעִליָלה

  ְּכִתיַבת __________ –ָּגִדי ְוָהֵעץ 

ֶאְתמֹול ְּבָׁשָעה ָׁשלֹוׁש ַּבָּצֳהַרִים ָהְלכּו ָּגִדי ְוַטִּלי ֶלָחֵצר. ָּגִדי ִטֵּפס ַעל 

 ָהֵעץ ְוֶהְחִליק. ַטִּלי ָקְרָאה ְלַאָּבא. ַאָּבא ִהִּגיַע ְוָעַזר ְלָגִדי ָלֶרֶדת.

  (ָּכַתב ַּתְלִמיד)            ְוֵהם ָחְזרּו ַהַּבְיָתה.

  ַמֲחָון ________        ַמֲחָון _______      

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ִּפי ְׁשֵני המחוונים, ִמְצאּו ֵאיּלּו ְרִכיִבים -ִּבְדקּו ֶאת ַהִּסּפּור ַעל

  ֲחֵסִרים ַּבִּסּפּור. ֵאיֶזה סּוג ִסּפּור ֶזה? 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

  

  ____. ְזַמן               1

  ____. ָמקֹום           2

  ____. ְּדֻמּיֹות         3

  ____. ְּבָעָיה             4

  ____. ִּפְתרֹון           5

  ____. ִסּיּום             6

  

  ____  ֹּתֶכן ָקׁשּור ַלּנֹוֵׂשא

  ____ְזַמן                        

  ____   ָמקֹום                 

  ____ְּדֻמּיֹות                    

  ___                   ְּבָעָיה  

  ____ִׂשיַח                  -ּדּו

  הֹוָסַפת ְּדֻמּיֹות       ___

  ֵּתאּוִרים                ___

  ְּפָעִלים                  ___

  ְרָגׁשֹות                  ___

  ___    ִּפְתרֹון               

  ִסּיּום                    ___
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  1ַהְׁשָּבָחה 

  ______יַבת ְּכִת  –ָגִדי ְוָהֵעץ 

ֶאְתמֹול ִּבְׁשעֹות ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ָהְלכּו ָגִדי ָהַאִּמיץ ְוַטִּלי ַהַּפְחָדִנית 

ֶלָחֵצר ַהְּגדֹוָּלה. ָאַמר ָגִדי: "ִהְסַּתְּכִלי, ַטִּלי, ֵאיֶזה ֵעץ נֹוַח ְלִטּפּוס 

ֵעץ. ָּגִדי ִהְזִמין ֶאת ְוֲאִני ְמַטֵּפס ָעָליו ְּבתֹו ְׁשִנָּיה!" ִטֵּפס ָגִדי ַעל הָ 

ֲאחֹותֹו ַטִּלי ְלַטֵּפס. ַטִּלי לֹא ָרְצָתה ְלַהִּגיד ֶׁשִהיא ְמַפֶחֶדת, ָלֵכן 

ָאְמָרה: "לֹא ּתֹוָדה!" ִהיא ָהְיָתה ַּגם ְנבֹוָנה. ִּפְתאֹום ָגִדי ֶהְחִליק. 

ַאָּבא ַטִּלי ֶהְחִליָטה ִלְהיֹות ַאִּמיָצה ּוְלִהְזִעיק ֶעְזָרה. ִהיא ָקְרָאה לְ 

ֱאָיל ָהָרֶזה. ַאָּבא ֱאָיל ֵהִביא ֻסָּלם ָּגבֹוַּה. הּוא ָעַזר ְלָגִדי ָלֶרֶדת. ָגִדי 

ָלַמד לֹא ְלַטֵּפס ַעל ֵעִצים ְללֹא ַהְׁשָּגַחת ְמֻבָּגר, ְולֹא ְלַטֵּפס ַעל ֵעִצים 

  . ֶׁשִּנְרִאים נֹוִחים ְלִטּפּוס, ִּכי ַהַּמְרֶאה לֹא מֹוִעיל ְולֹא עֹוֵזר ְל

  (ָּכַתב ַּתְלִמיד)                   

  ִפי ַהַּמֲחָון ֶׁשִּלְפֵניֶכם.-א. ִקְראּו ֶאת ַהִּסּפּור, ּוִבְדקּו אֹותֹו ַעל

  ב. ִמְצאּו ַּבֶּמה ׁשֹוֶנה ַהִסּפּור ֶׁשְלַמְעָלה ְמַהִסּפּור ֶׁשָּבַעמּוד ַהקֹוֵדם.

  . ְזַמן                       __      1
  . ָמקֹום                   __2
  . ְּדֻמּיֹות                  __ 3
  . ְּבָעָיה                    __4
  . הֹוָסַפת ְּדֻמּיֹות      __  5
  . ּדּו ִׂשיַח                 __ 6
  . ְרָגׁשֹות                  __ 7
  __        ר   . ְׁשמֹות ֹּתַא 8
  __            . ְּתָאִרים  9

  . ִּפְתרֹון                __ 10
  . ִמְׁשָּפט ַּתִּקין      __ 11
  . ִסיָמֵני ִּפיּסּוק     __ 12
  . ֵהֵּצג ַהַּדף           __ 13
  . ֵאין ֲחָזָרה          __ 14
  . ֵאין ְׁשִגיאֹות      __ 15
  __    . ִמְּׁשָלב ָּכתּוב   16

  

      
  ג. ַהְדִגיׁשּו ְּבַמְדֵּגׁש ֶאת ָּכל ַהִמִּלים    

  ֶׁשּנֹוְספּו, ּוַמְּינּו אֹוָתן ְּבַטְבָלה        
  ֶׁשִּלְפֵניֶכם.         

  
   

  
  
  ְׁשמֹות      ִּבּטּוֵיי          ִמּלֹות   ִּבּטּוֵיי  
  ִׂשיַח        ֶרֶגׁש-ּדּו ְזַמן        ֹּתַאר        
  

______    _______    ______   ______  
______    _______    ______   ______  
______    _______    ______   ______  
______    _______    ______   ______  

  
  
  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

8 

9 
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  2ַהְׁשָּבָחה 
  ִדיַהֶּלַקח ֶׁשָּלַמד ּגָ 

ְּביֹום ַׁשָּבת ַּבָּצֳהַרִים, ְּכֶׁשֻּכָּלם ָיְׁשנּו, ָּגִדי ֶהָחָזק ְוַטִלי ַהְּקַטָּנה ָיְצאּו 

ִמן ַהַּבִית ְלַטֵּיל ַּבַּפְרֵּדס ִּבְקֵצה ַהְּׁשכּוָנה. ָּגִדי ְוַטִלי ִהְתַיְּׁשבּו ְלַיד ֵעץ 

ֵעץ. ַטִלי ִנְבֲהָלה ְוָאְמָרה: " ָּגִדי, ָּגבֹוַּה ְוָנחּו. ָּגִדי ָרָצה ַלֲעלֹות ַעל הָ 

ַאל ַּתֲעֶלה ַעל ָהֵעץ, ֶזה ְמֻסָּכן!" ֲאָבל ָּגִדי לֹא ִהְקִׁשיב ְלַטִלי, ְוָעָלה 

ַעל ָהֵעץ ַהָּגבֹוַּה. ּוִפְתאֹום ָעָנף ִנְׁשַּבר, ְוָּגִדי ִהְחִליק ְוִנְׁשַאר ָּתלּוי 

ְמאֹוד. ַטִלי ָאְמָרה ְלָּגִדי: "ֲאִני ְּבֶעְזַרת ָיָדיו ַעל ָהֵעץ. ָּגִדי ָּפַחד 

הֹוֶלֶכת ִלְקרֹא ְלַאָּבא, ְוהּוא ֵּתֶכף ַיִּגיַע ַלֲעֹזר". ַטִלי ַהְּקַטָּנה ָרָצה 

ִּבְמִהירּות ַהַּבְיָתה ִלְקרֹא ְלַאָּבא, ֶׁשָּיִביא ֻסָּלם. ַאָּבא ִהִּגיַע ְוֵהִביא 

. ַאָּבא ִהְׁשִעין ֶאת הַ  ֻּסָּלם ַעל ָהֵעץ, ְוָּגִדי ָיַרד ֶאת ַהֻּסָּלם ָהָאֹר

ְלַמָּטה. ַאָּבא ִחֵּבק ֶאת ָּגִדי, ְוָּגִדי ָלַמד ֶׁשִּטּפּוס ַעל ֵעִצים ֶזה לֹא ָּכל 

  ָּכ ָּבטּוַח. 

  - ִּבְדקּו ֶאת ַהִּסּפּור ְּבֶעְזַרת ַהַּמֲחָון ְוַסְּמנּו ְרִכיִבים ַקָּיִמים ּבְ   א.  

  .  -ּוְרִכיִבים ֲחֵסִרים ב

  ִרְׁשמּו ִמַּצד ְׂשמֹאל ָמה ְּכַדאי ְלהֹוִסיף ַלִּסּפּור, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ְמַעְנֵין יֹוֵתר.  ב. 
  ַמֲחָוון "ּבֹוֵגר"                              ָמה ְּכַדאי ְלהֹוִסיף?
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  ֲחֵברֹות טֹובֹות

ָחד ִהְזִמיָנה רֹוִני ֶאת ָמָיה ְלַׂשֵחק רֹוִני ּוָמָיה ֲחֵברֹות טֹובֹות. יֹום ֶא 

ֶאְצָלּה ְּבֻבּבֹות ַּבַּבִית ֶׁשָּלּה. ָמָיה ָאְמָרה ֶׁשִהיא רֹוָצה ְלַׂשֵחק ִעם 

ַהֻּבָּבה ַהֲחָדָׁשה ֶׁשל רֹוִני. רֹוִני ָאְמָרה ֶׁשִהיא ְּתַׂשֵחק ַּבֻּבָּבה ַהֲחָדָׁשה, 

ה ָהְלָכה ַהַּבְיָתה. יֹום ַאֲחֵרי ֶזה ְוָאז ֵהן ִהְתִחילּו ָלִריב, ּוַבּסֹוף ָמיָ 

ָּכ ִלְהיֹות -ָּבָאה רֹוִני ְוִהְסַּתְּכָלה ַעל ָמָיה ְוָחְׁשָבה: 'ֲאִני רֹוָצה ָּכל

ֲחֵבָרה ֶׁשל ָמָיה. ֵיׁש ִלי ַרְעיֹון! ַּבַהְפָסָקה ֶאְכֹּתב ָלּה ִמְכָּתב, ּובֹו ִיְהֶיה 

אֹוָתּה ְלֵביִתי, ְוַהַּפַעם ֶאֵּתן ָלּה  ָּכתּוב ֶׁשֲאִני ִמְצַטֶעֶרת ּוַמְזִמיָנה

ְלַׂשֵחק ַּבֻּבָּבה ַהֲחָדָׁשה.' ְוָכ ֶזה ָהָיה. ַאֲחֵרי ַהַהְפָסָקה ָרֲאָתה ָמָיה 

  ֶאת ַהִּמְכָּתב ְוָהְיָתה ֲחֵבָרה ֶׁשל רֹוִני.
  (ָּכְתָבה ַּתְלִמיָדה ִמִּכָּתה ב')

  

"? ַנְּמקּו ֶאת ּבֹוֵגר ִסּפּור "" אֹוֶאְפרֹוחַ ַהִאם ַהִּסּפּור הּוא ִסּפּור "

  ְּתׁשּוַבְתֶכם.

  ֵהָעְזרּו ְּבַמֲחָון ְּבסֹוף ַהחֹוֶבֶרת.

  ַהִסּפּור הוא: __________________________________

____________________________________________  

  ִנמּוק: ______________________________________

___________________________________________  

___________________________________________  

  ָּבַעּמּוד ַהָּבא ִּתְמְצאּו אֹותֹו ַהִּסּפּור ְלַאַחר ֶׁשָעָבר ַהְׁשָּבָחה.
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    –ַהְׁשָּבַחת ַהִּסּפּור  

  ֲחֵברֹות טֹובֹות

ל יֹום ַאַחר . ּכָ 'רֹוִני ּוָמָיה ֲחֵברֹות טֹובֹות. ֵהן לֹוְמדֹות ְּבִכָּתה ב
ַהִּלּמּוִדים ֵהן ְמַבְּקרֹות זֹו ֶאת זֹו ּוְמַׂשֲחקֹות ַיַחד. ַּפַעם ַאַחת 
ַמְזִמיָנה רֹוִני ֶאת ָמָיה ְלַׂשֵחק ֶאְצָלה,ּ ּוַפַעם ַאֶחֶרת ַמְזִמיָנה ָמָיה 

  ֶאת רֹוִני ְלַׂשֵחק ְּבֵביָתּה. 
ּו ְלָמָיה ֵיׁש ֹאֶסף ֶׁשל ִמְׂשֲחֵקי ְלרֹוִני ֵיׁש ֹאֶסף ֻּבּבֹות ָּגדֹול ִּבְמיָֻחד ְוִאּל

  ֻקְפָסה. ָמָיה אֹוֶהֶבת ְמאֹוד ָלבֹוא ְלרֹוִני ּוְלַׂשֵחק ַּבֻּבּבֹות ֶׁשָּלּה.
יֹום ֶאָחד, ְּכֶׁשָּמָיה ָהְיָתה ֵאֶצל רֹוִני, ָרֲאָתה ֶׁשְּלרֹוִני ֵיׁש ֻּבָּבה ֲחָדָׁשה, 

ָׁשה. ֲאָבל רֹוִני לֹא ָרְצָתה ָלֵתת ּוִבְּקָׁשה ֵמרֹוִני ְלַׂשֵחק ַּבֻּבָּבה ַהֲחדָ 
  ְלָמָיה ֶאת ַהֻּבָּבה ַהֲחָדָׁשה. ָמָיה ֶנֶעְלָבה ְוָהְלָכה ַהַּבְיָתה. 

ַּביֹום ְלָמֳחָרת ְּבֵבית ַהֵּסֶפר ִהְסַּתְּכָלה רֹוִני ַעל ָמָיה ְוָחְׁשָבה ֶׁשִהיא 
ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי רֹוָצה ְמאֹוד ִלְהיֹות ֲחֵבָרה ֶׁשל ָמָיה, ְולֹא ָיְדָעה ָמה 

  ֶׁשָּמָיה ַּתֲחֹזר ִלְהיֹות ֲחֶבְרָּתּה.
ַהּמֹוָרה ֶׁשָרֲאָתה ֶׁשְּׁשֵּתי ַהָּבנֹות ֲעצּובֹות ְולֹא ְמַׂשֲחקֹות ַיַחד, ָׁשֲאָלה 
ֶאת  רֹוִני: "ַמּדּוַע ֵאיֵנ ְמַׂשֶחֶקת ִעם ָמָיה?" רֹוִני ִסְּפָרה ַלּמֹוָרה ֶאת 

ִּציָעה ְלרֹוִני ִלְכֹּתב ְלָמָיה ִמְכָּתב, ְוָכ ָּכְתָבה ִסַּבת ָהִריב. ַהּמֹוָרה ִה 
  רֹוִני:

  ָמָיה ָׁשלֹום!
  ְסִליָחה ֶׁשּלֹא ָנַתִּתי ָל ְלַׂשֵחק ַּבֻּבָּבה ַהֲחָדָׁשה.

ֲאִני ַמְזִמיָנה אֹוָת ָלבֹוא ֵאַלי ַהּיֹום, ְוֶאֵּתן ָל ְלַׂשֵחק ְּבָכל ַהֻּבּבֹות 
!ֶׁשִּלי. ֲאִני רֹוָצה    ַלֲחֹזר ִלְהיֹות ֲחֵבָרה ֶׁשָּל

  ֲחֶבְרֵּת ָהאֹוֶהֶבת רֹוִני.                
ָמָיה ָּפְתָחה ֶאת ַהִּתיק ּוָמְצָאה ֶאת ַהִּמְכָּתב. ְּכֶׁשִּסְּיָמה ִלְקרֹא, 
ִהְסּתֹוְבָבה ְוִחְּיָכה. ַהּמֹוָרה ֶׁשָרֲאָתה ֶאת ָמָיה ְמַחֶּיֶכת ְלרֹוִני, ֵהִביָנה 

  ַהְּבָעָיה.  ֶׁשִּנְפְּתָרה
 בי"ס ַנְרִקיִסים) '(ֲעבֹוָדה ְמֻׁשֶּתֶפת ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ִּכָּתה ב
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