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עידָ ן מֵ ּוּגְר ִא ע וְ ידָ ר מֵ ּוּתִא   

  ת. רֹוּוא. ִקְראּו ֶאת ַהִּסּפּור, ּוַמְסְּפרּו ֶאת ַהּׁש

  לתּוחָ הֶ י וְ ִת רּו

תּול ן ִטְּפָלה רּוִתי ֶּבחָ ל ַהְּזמַ תּול ָקָטן. ּכָ רּוִתי ָהָיה חָ לְ 

  ב. לֹו ָחלָ ה יָא בִ ְוהֵ 

  תּול. ֶהחָ ֲאָתה ֶאת ֵצר ְולֹא ָר חָ ד ָיְצָאה רּוִתי לֶ ֹּבֶקר ֶאחָ 

  ְולֹא ָמְצָאה אֹותֹו.  –ה ה ְוִחְּפׂשָ ִחְּפׂשָ 

  ֹות.ה ַלֲעׂשְדָעה מָ צּוָבה ְולֹא יָ ְיָתה רּוִתי עֲ הָ 

  "ְמַיאּו, ְמַיאּו".  רּוִתי ְמָעהׁשָ  ָחדֶא  יֹוםְוִהֵּנה, 

  ַתח. ֲאָתה ֶאת ֶהָחתּול ַּבּפֶ ֶלת ְוָר ִהיא ָּפְתָחה ֶאת ַהּדֶ 

  ה ֶאת ֶהָחתּול.ְמָחה רּוִתי ְוִחְּבָק ׂשָ 

  



56 

 

 
ֶּקַטע, ת ּבַ ֹואצָ ְמ ן נִ הֶ ֲעֵלית בֹוּוׁשְּת הַ ת ׁשֶ לֹוֵא ְׁש ִׂשימּו ֵיׁש 

ם קֹות ְמ ֶא  ֶּקַטעּבַ  יׁשּגִ ְד הַ י לְ צּוָר ן. ָת יק אֹוִּת עְ הַ לְ ֶאְפָׁשר וְ 

   ה.בָ ּוׁשְּת הַ 

  ֲענּו ַעל ַהְׁשֵאלֹות.ב. 

  י?ִת רּוה לְ יָ ה הָ מָ   .1

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  

  ל?תּוחָ י ּבֶ ִת ה רּולָ ּפְ ד ִט יצַ ּכֵ   .2

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  ד?חָ ר ֶא ֶק ה ּבֹ ָר ה ָק מָ   .3

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  
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 ַא  ,עטַ ֶּק ת ּבַ אֹוצָ ְמ ן נִ הֶ ילֵ עֲ ת בֹוּוׁשְּת הַ ת ׁשֶ לֹוֵא ְׁש ֵיׁש   ימּוִׂש 

 יתִא מָ צְ ה עַ בָ ּוׁשְּת ב ּתֹ כְ לִ  ׁשיֵ  ן.ָת יק אֹוִּת עְ הַ לְ ֶאְפָׁשר -ִאי

  ם).כֶ ּלָ ים ׁשֶ ּלִ ִּמ ה ּבַ בָ ּוׁש(ְּת 

  ִלְפֵניֶכם ְׁשֵּתי ְׁשֵאלֹות.   ג. 

ים טִ ּפָ ְׁש ּמִ ת הַ אֶ  ִּסּפּורּבַ  ּוׂשּפְ חַ וְ  ,הלָ אֵ ְּׁש ת הַ אֶ  אּוְר ִק    *

  .ׁשּגֵ ְד מַ ם ּבְ תָ ֹוא ּויׁשּגִ ְד הַ וְ  ,הבָ ּוׁשְּת ים לַ ִר ּוׁשְּק הַ 

  ּוד ַהָּבא.ַעּמַּטְבָלה ּבָ ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהֵּמיָדע ֶׁשּבַ   *

  ֲענּו ַעל ַהְּׁשֵאלֹות.  *

  י?ִת ה רּוׂשָ ּפְ ה ִח מָ   .1

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

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

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

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

  לתּוחָ הֶ י וְ ִת ר: רּוּוּפִּס ם הַ ׁשֵ                     .הלָ בְ ּטַ ת הַ אֶ  ימּולִ ְׁש הַ 

מס' 
  הלָ ֵא ְּׁש הַ 

  מס'
  הָר ּוׁש

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

  ,הבָ ּוׁשְּת לַ  יםִר ּוׁשְּק הַ 
  .ְוַהְעִּתיקּו אֹוָתם

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

ִחְּפָׂשה ְוִחְּפָׂשה ְולֹא   4  1

   .ָמְצָאה אֹותֹו

  (אֹותֹו = ֶאת ֶהָחתּול)

  

  ֶהָחתּול. רּוִתי ִחְּפָׂשה ֶאת 

(ֵאין ֹצֶר ִלְכֹּתב ַּפֲעַמִים ֶאת 

  ).ַהִּמָּלה "ִחְּפָׂשה"

2  
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  ת. רֹוּוּׁשת הַ אֶ  רּוּפְ סְ מַ ר, ּוּוּפּסִ ת הַ אֶ  אּוְר ִק 

  ֶּכֶלב ַּבִּכָּתה

ֶּכֶלב ָקָטן, ּדֹוְגִלי ְׁשמֹו. ָאְמָרה ַלִּכָּתה יֹום ֶאָחד ֵהִביָאה ֶוֶרד 

ֶלב לֹא ָיכֹול ְלִהָּׁשֵאר ַּבִּכָּתה. ַאְּת ְצִריָכה ַהּמֹוָרה ְלֶוֶרד: "ַהּכֶ 

ָלַקַחת אֹותֹו ֶלָחֵצר." ָלְקָחה ֶוֶרד ֶאת ַהֶּכֶלב ֶלָחֵצר ְוָחְזָרה 

ַלִּכָּתה. ָיַׁשב ּדֹוְגִלי ְוִהְמִּתין ְלֶוֶרד ַעד סֹוף ַהּיֹום. ְּבֹתם יֹום 

  ַהִּלּמּוִדים ָהְלכּו ֶוֶרד ְודֹוְגִלי ַהַּבְיָתה. 
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   ְמִׂשימֹותַּדף  :ֶּכֶלב ַּבִּכָּתה

  א. ִלְפֵניֶכם ַאְרַּבע ְׁשֵאלֹות. 

  ׁש ָצֹהב.ָלה ְּבַמְדּגֵ אֵ ת ַהְּׁש יׁשּו ֶאת ִמּלַ ַהְדּגִ *   

  ִּסּפּור.ׁשּוָבה ּבַ ֶאת ְמקֹום ַהְּת ְּבַמְדֵּגש ָצֹהב נּו ַסּמְ *   

  יָנה. ִּכְתבּו ְּתׁשּוָבה ַּתִּק *   

  ד ַלִּכָּתה?ָמה ֵהִביָאה ֶוֶר   .1

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  ת ּדֹוְגִלי ֶלָחֵצר?ַמּדּוַע ָלְקָחה ֶוֶרד ֶא   .2

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  ּדֹוְגִלי ַעד סֹוף ַהּיֹום? ָמה ָעָׂשה  .3

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  
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  ִמי ָהְלָכה ֶוֶרד ַהַּבְיָתה? ִעם  .4

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

ַהִּקיפּו ְּבַמְעָּגל ֶאת ְּבֵרָרה. -ְפֵניֶכם ָׁשלֹוׁש ְׁשֵאלֹות ַרבלִ   ב.

  ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה.  ֶׁשלָהאֹות 

  ?4" ְּבׁשּוָרה ִהְמִּתיןָמה ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה "  .1

  ָּבָכה  א.

  ָנַבח  ג.

  ִחָּכה  ג.

  ?3ֹ" ְּבׁשּוָרה אֹותוְלָמה ַהַּכָּוָנה ַּבִּמָּלה "  .2

  חֹוִריַלֶּכֶלב ְׁש   א.

  ַלֶּכֶלב ּדֹוְגִלי  ב.

  ֶלָחֵצר  ג.

  ?4" ְּבׁשּוָרה ְּבֹתםָמה ֵּפרּוש ַהִּמָּלה "  .3

  ַּבַהְתָחָלה  א.

  ֹוףַּבּס  ב.

  ָּבֶאְמַצע  ג.
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ֹ בָ י ּכְ ִמ חּו   יּלִ א ׁשֶ ר ל

ָקָראִתי  .ְזִעיֶּכֶלב ּגִ  ,י ָקְנָתה ִלי ֶּכֶלבא ֶׁשּלִ ִלְפֵני ֲחִצי ָׁשָנה ִאּמָ 

  לֹו חּוִמי.

ָאַהב הּוא וְ  ,דֹולל ׁשֹוָבב ּגָ בָ אֲ  ,חּוִמי ָהָיה ֶּכֶלב ָחמּוד

ם ְנָזִקים ְּבָכל ה ְוָגַר ּפָ ּסַ ל הַ עַ ן וְ חָ לְ ּׁשֻ ל הַ ץ עַ פַ ֵרַע. הּוא ָק ְלִהְתּפָ 

  יָרה.ַהִּד 

  ֹוֵלל.הּוא ִהְמִׁשי ְלִהְׁשּת .ְואַא ַלּׁשָ  ,ף ֶאת חּוִמיינּו ְלַאּלֵ ִנִּס 

ָׁשם  ,"חּוִמי ָזקּוק ְלַבִית ִעם ָחֵצר :אָאְמָרה ִאּמָ יֹום ֶאָחד 

" ָקֶׁשה ָהָיה .ֵאין ְּבֵרָרה, ִנְצָטֵר ִלְמֹסר אֹותֹו .ִיְהֶיה לֹו ֶמְרָחב

  .תֹות אֹוחַ ַק לָ  אּוּבָ ׁשֶ י ּכְ יִת כִ ּבָ  ּוּלפִ חּוִמי, אֲ ֵרד מֵ ִלי ְלִהּפָ 

ִביב. דֹוָלה ִמּסָ ֵצר ּגְ ת ִעם חָ ְּבַביִ  ,ָאִביב-ר ְּבֵתלַעְכָׁשו חּוִמי ּגָ 

ֹו. ר ֶאת חּוִמי ּוְלַׂשֵחק ִאּתִעם הֹוַרי ְלַבֵּק  י ַּפַעם ֲאִני נֹוֵסעַ ִמּדֵ 

ֹ בָ א ּכְ ל הּובָ אֲ    י. ּלִ א ׁשֶ ר ל

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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ֹ בָ י ּכְ ִמ חּו   ַּדף ְמִׂשימֹות - יּלִ א ׁשֶ ר ל

  ת.לֹואֵ ְּׁש ל הַ עַ  נּועֲ 

  א?ּמָ ה ִא ָת נְ ה ָק מָ   .1

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  ִּסּפּור.ּבַ  יםיעִ פִ ֹוּמהַ  ,יִמ ל חּוים עַ נִ תּוה נְ ׁשָ ֹולְׁש  נּוּיְ צַ   .2

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

ת לַ בְ ּטַ ּבַ  ֵהָעְזרּוי? (ִמ ת חּור ֶא סֹ ְמ א לִ ּמָ ה ִא צָ לְ ֶא נֶ  עַ ּוּדמַ   .3

  ).65ֶׁשְּבַעּמּוד  רזֶ עֵ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  ?5ה ָר ּוׁש" ּבְ אוְ ּׁשָ לַ " ִּמָּלההַ  ׁשרּוּפֵ ָמה   .4

ֹ   א.   יןבִ א הֵ ל

ֹ לְ   ב.   החָ לָ צְ א הַ ל

ֹ לְ   ג.   ַהְסָּכָמהא ל



64 

 

  ?7ה ָר ּוׁשּבְ  תֹואֹו ַּבִּמָּלה הנָ ּוָ ּכַ י הַ ִמ לְ   .5

  דלֶ ּיֶ לַ   א.

  יִמ חּולְ   ב.

  רּפֵ סַ ְּמ לַ   ג.

  י? ִמ ת חּוֶא  חּוְק ּלָ ׁשֶ ד ּכְ לֶ ּיֶ יב הַ גִ ד הֵ יצַ ּכֵ   .6

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  י?ִמ ם חּור עִ ׁשֶ ל ֶק ד עַ לֶ ּיֶ ר הַ מַ ד ׁשָ יצַ ּכֵ   .7

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

 ,רּוּפִּס ן ּבַ רֹוחֲ ַא ט הָ ּפָ ְׁש ִּמ ר ּבַ ּפֵ סַ ְּמ הַ  יעַ ּבִ מַ  ,םכֶ ְּת עְ דַ לְ  ,המָ   .8

  "?יּלִ ׁשֶ לֹא  ָברּכְ א ל הּובָ אֲ "

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  
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  ְרָמִזים?הָ  ִבין ֶאתנָ ֵּכיַצד 

ֹ בָ י ּכְ ִמ ר: חּוּוּפִּס ם הַ ׁשֵ                             יּלִ א ׁשֶ ר ל

  מס'
  ׁשּוָרה

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

  ,הבָ ּוׁשְּת לַ  יםִר ּוׁשְּק הַ 
  ְוַהְעִּתיקּו אֹוָתם.

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

ָקַפץ ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְוָגַרם   

  ְנָזִקים ְּבָכל ַהִּדיָרה
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  ?ֶרֶצףְמַסְּדִרים ִסּפּור בֵּכיַצד 

   .ִקְראּו ֶאת ַהֶּקַטע

  ט.ְר ֹוּפג ְס חּות לְ כֶ לֶ י הֹונִ אֲ ְּביֹום ִראׁשֹון 

  ֲאִני הֹוֶלֶכת ִלְפִעילּות ַּב"ּצֹוִפים". ְׁשִליִׁשים יֹוּבְ 

  ֲאִני ְמַבֶּקֶרת ֵאֶצל ֲחֵבִרים. ְּביֹום ֵׁשִני

  ֵּכן / לֹא ?ִּפי ַהֵּסֶדר ַהָּנכֹון-ִאם ַהִּמְׁשָּפִטים ְמֻסָּדִרים ַעלה

ִּפי ְימֹות -ִנְלַמד ְלַסֵּדר ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ַּבֵּסֶדר ַהָּנכֹון ַעל

  ַהָּׁשבּוַע. נֹוִסיף ְלָכל יֹום ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ַהַּמְתִאים. 

  ֲאִני הֹוֶלֶכת ְלחּוג ְסּפֹוְרט. ְּביֹום ִראׁשֹון  )1

   ְּביֹום ֵׁשִני  )2

   ְּביֹום ְׁשִליִׁשי  )3

ַצד ּבְ (ִּכְתבּו ִמְסָּפִרים  .ִּפי ַהִהָּגיֹון-ַסְדרּו ֶאת ַהִמְׁשָּפִטים ַעל

  ).יןָימִ 

  ___ ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ָהַלְכִּתי ְלחּוג.

  ___ ָּבֶעֶרב ָעַזְרִּתי ְלִאָּמא ְלָהִכין ֲארּוַחת ֶעֶרב.

  ___ ַּבֹּבֶקר ִהְתַאְרַּגְנִּתי ְלֵבית ַהֵּסֶפר.

  ___ ַּבָּצֳהַרִים, ְּכֶׁשָחַזְרִּתי ִמֵּבית ַהֵּסֶפר, ֵהַכְנִּתי ִׁשעּוִרים. 
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  ִטים ֶׁשֵאיָנם ְּבֶרֶצף ֶהְגיֹוִני.ִלְפֵניֶכם ִמְׁשּפָ   . 1

  .ַהְעִּתיקּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ָּבֶרֶצף ַהָּנכֹון   

  א)

  ָׁשִתיִתי ֶאת ַהּׁשֹוקֹו ְּבִׂשְמָחה.  *

  ָהַלְכִּתי ַלֲחנּות ִלְקנֹות ׁשֹוקֹו.  *

  ַהּׁשֹוקֹו.  ְּתמּוַרתִׁשַּלְמִּתי   *

1.    

2.    

3.    

  ב)

  ִציץ ְּפָרִחים.ִקַּבְלִּתי עֲ   *

  ַהְּפָרִחים ִהְתִחילּו ִלְפֹרַח.  *

  ִהְׁשֵקיִתי ֶאת ֶהָעִציץ ָּכל יֹום.   *

1.    

2.    

3.    
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ִּפי -ִקְראּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים. ְלַיד ָּכל ִמְׁשָּפט ַצְּינּו ִמְסָּפר ַעל  .2

  ים.טִ ּפָ ְׁש ּמִ ל הַ י שֶ נִ יֹוגְ הֶ הַ ֶרֶצף הָ 

  יִר י ּכָ ִּת נְ כַ הֵ א)   

  ִציִתי ְלָהִכין ָּכִרי ְלֵבית ַהֵּסֶפר.ָר   _1_  

  ___  .   ָעַטְפִּתי ֶאת ַהָּכִרי

  ִהְכַנְסִּתי ֶאת ַהָּכִרי ַלִּתיק.  _ __  

  הֹוֵצאִתי ֵמַהַּׂשִקית ְׁשֵּתי ְּפרּוסֹות ֶלֶחם.  _ 2_  

  ָמַרְחִּתי ְּגִביָנה ַעל ַהְּפרּוסֹות.  _ 3_  

  

  ֵּכיַצד ְמַצְחְצִחים ִׁשַּנִים?  ב)

  ַמְרִטיִבים ֶאת ִמְבֶרֶׁשת ַהִּׁשַּנִים.  _1_  

  ם ִּבְזִהירּות.ַּניִ ַהִּׁש ְמַצְחְצִחים ֶאת   ___  

  ְבֶרֶׁשת.מֹוְרִחים ִמְׁשָחה ַעל ַהִּמ   ___  

  ְבֶרֶׁשת ְּבַמִים.ׁשֹוְטִפים ֶאת ַהֶּפה ְוֶאת ַהִּמ   ___  

  ם ְנִקּיֹות ּוַמְבִריקֹות.ַּניִ ַהִּׁש   _ 5_  
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  ְרָנבַא  ִאיָתָמר ָּפַגׁש

ְּביֹום ֹחֶרף ַקר ָיָצא ִאיָתָמר ַלַּגן. הּוא ָלַבׁש ֶאת ְמִעילֹו ְוָנַעל 

  ן ְמַכְרֵסם ָעִלים.ַאְרָנב ְקַטְנטַ  ִאיָתָמרֶאת ַמָּגָפיו. ַּבַּגן ָרָאה 

ִלְתֹּפס ֶאת ָהַאְרָנב, ְלַהְכִניס אֹותֹו ִלְכלּוב  ִאיָתָמרֶהְחִליט 

  ד ֶׁשּלֹו.ַמְחמָ הַ ְוַלֲהֹפך אֹותֹו ְלַחַּית 

ָּתַפס ֶאת ָהַאְרָנב ֶׁשָהָיה ֻּכּלֹו ָלָבן ַּכֶּׁשֶלג, ִלֵּטף אֹותֹו  ִאיָתָמר

  ְוֵהִביא אֹותֹו ְלֵביתֹו.

ָאַמר  ,ָרָאה ֶאת ָהַאְרָנב ַּבְּכלּוב ִאיָתָמרל ְּכֶׁשַּסָּבא ׁשֶ 

  " .ַּבַּגןיֹוֵתר "ָהַאְרָנב אֹוֵהב ֹחֶפׁש, ִיְהֶיה לֹו טֹוב  :ִאיָתָמרלְ 

  .ִאיָתָמר" ָעָנה ,"ֲאָבל ֲאִני אֹוֵהב ֶאת ָהַאְרָנב

  " ָאַמר ַסָּבא. ,"ִאם ַאָּתה ֶּבֱאֶמת אֹוֵהב אֹותֹו, ַׁשְחֵרר אֹותֹו

  ְּבקֹול ַסָּבא ְוִׁשְחֵרר ֶאת ָהַאְרָנב ַלָחְפִׁשי. ִאיָתָמרָׁשַמע 
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  ְמִׂשימֹותַּדף : ִאיָתָמר ָּפַגׁש ַאְרָנב

ב ֶאת ַהַּתֲאִרי ְוֶאת ְחֶּבֶרת. ִזְכרּו ִלְכּתֹ ּמַ ֹות ּבַ ֲענּו ַעל ַהְּׁשֵאל  א. 

  ּפּור.ֵׁשם ַהּסִ 

  ְמִעיל ְוָנַעל ַמָּגַפִים? ִאיָתָמרַמּדּוַע ָלַבׁש   ) 1

  ִלְתֹּפס ֶאת ָהַאְרָנב? ִאיָתָמרַמּדּוַע ָרָצה   )2

י ְׁשֵּת ֶאת ָהַאְרָנב? (ַצְּינּו  ִאיָתָמרַמּדּוַע ִׁשְחֵרר   )3

  ).ִסּבֹות

  ַּבֲחרּו ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהַּמְתִאיָמה ְּביֹוֵתר.  ב. 

  ְלִמי ַהַּכָּוָנה? ".אהּוְּכתּוָבה ַהִּמָּלה " 1ְּבׁשּוָרה   )1

  ַלֹחֶרף  א. 

  ָלַאְרָנב  ב.

  ִאיָתָמרלְ   ג.

  ְלִמי ַהַּכָּוָנה? ".תֹואֹוָּכתּוב " 4ְּבׁשּוָרה   )2

  ַלְּכלּוב  א.

  ִאיָתָמרלְ   ב.

  ָלַאְרָנב  ג.

  ?"ַחַּית ַמְחָמד"ַמִהי   )3
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  ַחַּית ֶטֶרף  א.

  ַגְּדִלים ַּבַּבִיתַחָּיה ֶׁשְּמ   ב.

  ַחָּיה ֶנְחָמָדה  ג.

  

ַסְּדרּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ָּבֶרֶצף ַהָּנכֹון. ַמְסְּפרּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ג. 

  ְּבֶהְתֵאם.

  ָרָאה ַאְרָנב ָלָבן. ִאיָתָמר  ___ 

  ַאְרָנב.ִׁשְחֵרר ֶאת הָ  ִאיָתָמר  ___

  ַלַּגן.ִאיָתָמר ְּביֹום ַקר ָיָצא   _1_

  ָרָצה ְלַגֵּדל ֶאת ָהַאְרָנב ְּבֵביתֹו. ִאיָתָמר  ___

  ְלַׁשְחֵרר ֶאת ָהַאְרָנב. ִאיָתָמרַסָּבא ָאַמר לְ   ___

  

  ב. נָ ְר אַ ם הָ ר עִ מָ יתָ ה אִ ׂשָ עָ ת ׁשֶ ֹוּלעֻ ּפְ  ׁשלֹוׁשָ  נּוּיְ צַ   ד.
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  ָׁשהַּבְּׁשכּוָנה ַהֲחדָ 

  י ָעְבָרה ָלגּור ִּבְׁשכּוָנה ֲחָדָׁשה.ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשל ֻעּזִ 

ֹ י ֻעּזִ ַּבָּיִמים ָהִראׁשֹוִנים ָהָיה  א ִיְהיּו לֹו ָעצּוב. הּוא ָחַׁשׁש ֶׁשּל

  כּוָנה ַהֲחָדָׁשה.ֲחֵבִרים ַּבְּׁש 

ה ּלֹו ְוַלֲחֵבִרים ֵמַהְּׁשכּונָ הּוא ִהְתַּגְעֵּגַע ַלַּבִית ַהּקֹוֵדם ׁשֶ 

  ַהּקֹוֶדֶמת.

ֲאָבל ִנְׁשַאר  ,ָלֶלֶכת ְלִמְגַרׁש ַהִּמְׂשָחִקיםד ֹוְמאָרָצה  יֻעּזִ 

  ִּכי לֹא ִהִּכיר ָׁשם ַאף ֶאָחד. ,ַּבַּבִית

ִנַּגׁש ִלְפֹּתַח ֶאת ַהֶּדֶלת  יֻעּזִ יֹום ֶאָחד ִנְׁשַמע ִצְלצּול ַּבַּפֲעמֹון. 

  .ֹוָידַּכּדּור ּבְ ְּכׁשֶ ְוָרָאה ֶיֶלד עֹוֵמד 

  נּו. : "ָׁשַמְענּו ֶׁשַאָּתה ֶיֶלד ָחָדׁש ַּבְּׁשכּוָנה ֶׁשּלָ יֻעּזִ ָאַמר ַהֶּיֶלד לְ 

?"מָ    ה ִׁשְמ

  ָעָנה. ",יֻעּזִ "ְׁשִמי 

"ַאָּתה רֹוֶצה ְלִהְצָטֵרף ָאַמר ַהֶּיֶלד ְוָׁשַאל:  ","ְׁשִמי יּוַבל

  ְלִנְבֶחֶרת ַהַּכּדּוֶרֶגל ֶׁשָּלנּו?"

  .ֻעִזיָעָנה " ,ד רֹוֶצהֹו"ֲאִני ְמא

ְוהּוא  ,ִּכי ֵיׁש לֹו ֲחֵבִרים ֲחָדִׁשים ,ְּכָבר לֹא ָעצּוב יֻעּזִ ֵמָאז 

  ִמְתַּגְעֵּגַע ְלֵביתֹו ַהּקֹוֵדם ְוַלֲחֵבָריו ָׁשם. ינֹוּו ֵא ֲאִפּל
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  : ַּדף ְמִׂשימֹותַּבְּׁשכּוָנה ַהֲחָדָׁשה

ב ֶאת ַהַּתֲאִרי ְוֶאת ִזְכרּו ִלְכּתֹ  .ֲענּו ַעל ַהְּׁשֵאלֹות ַּבַּמְחֶּבֶרת  א. 

  ֵׁשם ַהִּסּפּור.

  ) .ִסּבֹות ׁשֹוָׁשלָעצּוב? (ַצְּינּו  יֻעּזִ ָלָּמה ָהָיה   . 1

  ְליּוַבל? יֻעּזִ ה ִהִּציַע מָ   .2

  ר לֹא ָעצּוב?ְּכבָ  יֻעּזִ ַמּדּוַע   .3

  .ְרָגׁשֹות ַצְּינֹותּמְ ַהִּקיפּו ִמִּלים הַ   ב. 

  ה,   ַּגְעּגּוִעים,   ֶּגֶׁשרֶעֶצב,   ְקִפיָצה,   ִׂשְמחָ    

ַמְסְּפרּו ֶאת (ַסְּדרּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ָּבֶרֶצף ַהָּנכֹון.   ג.

  ).ַהִּמְׁשָּפִטים

  .ֶׁשּלֹו ָהָיה ָעצּוב ִוִהְתַּגְעֵּגַע ַלַּבִית ַהּקֹוֵדם יֻעּזִ   ___

  ִנְׁשַמע ִצְלצּול ַּבַּפֲעמֹון.  ___

  ָרה ִלְׁשכּוָנה ֲחָדָׁשה.ָעבְ  יֻעּזִ ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשל   ___

  ָלבֹוא ְלַׂשֵחק. יֻעּזִ יּוַבל ִהְזִמין ֶאת   ___

  ית ַהּקֹוֵדם.ַלּבַ  עֹוד ִמְתַּגְעֵּגעַ  ֵאינֹו יֻעּזִ   _5_
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  ֹותּידֹוְקטֹור ְלחַ 

  

ְראּו ֵכן ָק ְולָ  ,ְוֶכֶתם חּום ַעל ַגּבֹו ,ֹו ָלָבןּלּכֻ  ,ָתן ֶּכֶלב ָקָטןְליֹונָ 

  לֹו חּוִמי.

  ת ַהֶחֶדר, לֹא ָאַכל ְולֹא ָנַבח. ָחָלה, ָׁשַכב ְּבִפּנַ  ָתןיֹונָ ל ַהֶּכֶלב ׁשֶ 

ֹ  הּוּׁשֶ ּמַ ׁשֶ  ׁשחָ  ָתןיֹונָ    י. ִמ ם חּוה עִ ָר ּוּׁשא ּכַ ל

ֹו: "ִאָּמא, ֲאִני חֹוֵׁשב ֹו ְוָאַמר ְלִאּמֶּכֶלב ֶׁשּלד לַ ֹוַאג ְמאּדָ  ָתןיֹונָ 

  ".ֶׁשחּוִמי חֹוֶלה

ְרָּפָאה ָהָיה ִּמ ֹות. ּבַ ּית ַהֶּכֶלב ְלִמְרָּפַאת חַ ְוִאּמֹו ֶא  ָתןיֹונָ ָלְקחּו 

ר. ָּבַדק ינָ ִר טֵ וֵ קֹוְרִאים ֹות ּיחַ ְלרֹוֵפא ֹות. ּידֹוְקטֹור ְלחַ 

 חֹוֶלה, ַלֶּכֶלב ֵיׁש ר ֶאת ַהֶּכֶלב ְוָאַמר: "ַהֶּכֶלב ֶׁשּלְ ינָ ִר טֵ ּוֵ הַ 

  ".ֹחם

  ם. יִ ת מַ צָ ְק ּבִ  תֹוע אֹולַ ְוהּוא ּבָ  ,ּור ֶנֶגד ֹחםּדהּוא ָנַתן ַלֶּכֶלב ּכַ 

ַהַּבְיָתה ְוָנַתן ַלֶּכֶלב ָחָלב. ָׁשָתה ַהֶּכֶלב ֶאת ֶהָחָלב  ָתןיֹונָ ָחַזר 

  ".ְוָאַמר: "חּוִמי ִהְבִריא ָתןיֹונָ ְוָנַבח ַהב, ַהב, ַהב. ָׂשַמח 

5 

10 
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   ַּדף ְמִׂשימֹות: תֹוּיחַ ר לְ טֹוְק דֹו

  ְּתׁשּובֹות ַּתִּקינֹות. ַהְקִּפידּו ִלְכֹּתב ֲענּו ַעל ַהְּׁשֵאלֹות.

  י?ִמ ן חּוָת נָ ל יֹוב ׁשֶ לֶ ּכֶ לַ  אּוְר ָק  עַ ּוּדמַ   . 1

   _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  ה?לֶ י חֹוִמ חּון ׁשֶ ָת נָ ין יֹובִ הֵ ְלִפי ֵאילּו ְׁשֵני ִסיָמִנים   .2

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  ְלָאן ָלְקחּו יֹוָנָתן ְוִאּמֹו ֶאת חּוִמי?  .3

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  
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  ?עַ ּוּדמַ  ?יֹוָנָתןל ב ׁשֶ לֶ ּכֶ ר לַ טֹוְק ֹוּדן הַ ַת ה נָ מָ   .4

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  ת?ֹוּיא חַ פֵ רֹוים לְ ִא ְר ד קֹויצַ ּכֵ   .5

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

ה נָ ּוָ ּכַ י הַ ִמ ם. לְ יִ מַ עֲ ּפַ  אהּוה ּלָ ִּמ ה הַ יעָ פִ מֹו 11ה ָר ּוׁשּבְ   .6

  ?אהּוה ּלָ ִּמ ּבַ 

   :הנָ ֹואׁשִר ם הָ עַ ּפַ ּבַ   א.

       :הּיָ נִ ְּׁש ם הַ עַ ּפַ ּבַ   ב.

  

  ?11ה ָר ּוׁשּבְ  תֹואֹוה ּלָ ִּמ הַ ְלָמה ִמְתַּכֶּוֶנת   .7

  בלֶ ּכֶ לַ   א.

  ןָת נָ יֹולְ   ב.

  רּוּדּכַ לַ   ג.
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ֹ י ּוּטּבִ הַ  ׁשרּוּפֵ ָמה   .8   ?4ה ָר ּוׁשּבְ ּוָרה" א ַּכּׁש"ל

ֹ   א.   יִמ חּו מֹוה ּכְ ֶא ְר א נִ ל

ֹ   ב.   ֹוּלה ׁשֶ ָר ּוּׁשב ּבַ כַ א ׁשָ ל

ֹ   ג.   ידִמ ָּת  מֹוא ּכְ ל

    

  ר.ּוּפִּס ת ּבַ ּוׁשחֲ ַר ְת ִה ר הַ דֶ י סֵ פִ ים לְ ִט ּפָ ְׁש ִּמ ת הַ ֶא  רּוְּד סַ   .9

  ר.ּוּדב ּכַ לֶ ּכֶ ן לַ ַת א נָ פֵ רֹו___ הָ   

  ר.ינָ ִר טֵ וֵ ב לְ לֶ ּכֶ ת הַ ֶא  חּוְק לָ  ֹוּמִא ן וְ ָת נָ ___ יֹו  

  ח.בַ נָ ה וְ ָת ב ׁשָ לֶ ּכֶ ___ הַ   

ֹ לֶ ּכֶ ___ הַ    ֹ ל וְ כַ א ָא ב ל   ח. בַ א נָ ל

  

ְרָמִזים ִקְראּו ֶאת הָ ( יא?ִר בְ ב ִה לֶ ּכֶ הַ ן ׁשֶ ָת נָ ע יֹודַ ד יָ יצַ ּכֵ   .10

  ).13 -ּו 12ְּבׁשּורֹות 

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  
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  ַמֲעֶׂשה ֲחֵבִרי

אֹוַפַּנִים ֲאֻדִּמים  ֹוּתְד ּלַ א ָקנּו ְלָרִפי ְליֹום הֻ ָת בְ סָ א וְ ּבָ סַ 

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

ם ַעד ֵעץ ַהְּברֹוׁש ּוִמָּׁשם . ָרִפי ָרַכב ַעל ָהאֹוַפַּניִ יֶהםִלְרֹּכב ֲעלֵ 

  ל ּוַבֲחָזָרה.ְלַעּמּוד ַהַחְׁשמַ 

  ׁש ְּפָעִמים.ֹוָּכ ָרַכב ָׁשל

עֹוֵמד ְלַיד ֵעץ  ,ֹובֲחֵברֹו ַהּט ,ם ָרָאה ָרִפי ֶאת יּוַבלֹוְוִהֵּנה ִּפְתא

  ַמִּביט ְוׁשֹוֵתק. ,םיִ ּנַ פַ אֹוַהְּברֹוׁש, ַמִּביט ּבָ 

ָהֵעיַנִים ֶׁשל יּוַבל ִסְּפרּו ִּכי הּוא ְמַקֵּנא. ַּגם הּוא רֹוֶצה 

  ַּגם הּוא רֹוֶצה ִלְרֹּכב ַעל אֹוַפַּנִים. ,ִיםאֹוַפּנַ 

י ְקַטִּנים, ֵיׁש ָּבֶהם ם ֶׁשּלִ ָהאֹוַפַּניִ 'ָחַׁשב ָרִפי,  'ה ַלֲעׁשֹות?מָ '

  'ָמקֹום ַרק ְלֶיֶלד ֶאָחד. ֲאִני לֹא ָיכֹול ְלַהְרִּכיב ֶאת יּוַבל.

ִים, ָרַכב ַעד ם ִהְפִסיק ָרִפי ְלָהִניַע ֶאת ַּדְוׁשֹות ָהאֹוַפּנַ ֹוִּפְתא

ֲאִני  ,יּוַבל, ַסע ַאָּתה ,"ַקח :יּוַבל, ָיַרד ִמן ָהאֹוַפַּנִים ְוָאַמר לֹו

  " .ףיֵ ר עָ בָ ּכְ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
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  ַּדף ְמִׂשימֹות: יִר בֵ ה חֲ ׂשֶ עֲ מַ 

  .81 ּודמֲענּו ַעל ַהְּׁשֵאלֹות. ֵהָעְזרּו ַּבַּטְבָלה ְּבעַ 

  ?לבַ ת יּויב ֶא ּכִ ְר הַ לְ לֹא ָיֹכל י פִ ָר  עַ ּוּדמַ   .1

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  ם?יִ ּנַ פַ ל אֹוב עַ ּכֹ ְר ה לִ צֶ ל רֹובַ ם יּוי ּגַ י ּכִ פִ ע ָר דַ ד יָ יצַ ּכֵ   .2

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

ד ֹוְמאה נָ הֱ י נֶ פִ ָר ׁשֶ  ֶאהְר ְעִּתיקּו ֵמַהִּסּפּור ִמְׁשָּפט ֶׁשּמַ הַ   .3

  ֵּבל. ִּק ה ׁשֶ נָ ָּת ּמַ הַ מֵ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  
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א ם הּוּגַ ה ׁשֶ ׁשָ ּגָ ְר ל הַ בַ יּות לְ ֵת י לָ דֵ ת ּכְ ֹוׂשעֲ י לַ פִ ב ָר ׁשַ ה חָ מָ   .4

  ם?יִ ּנַ פַ ל אֹוב עַ כֵ רֹו

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

ת ֶא  קּוְּמ ף? נַ יֵ ת עָ מֶ אֱ י ּבֶ פִ ה ָר יָ הָ  ,םכֶ ְּת עְ דַ ם לְ ִא הַ   .5

  ם. כֶ ְת בַ ּוׁשְּת 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

 יעַ ּצִ ִה ׁשֶ ּכְ  ,ףיֵ א עָ הּול ְׁש בַ יּוי לְ פִ ר ָר מַ ָא  ,םכֶ ְּת עְ דַ לְ  ,עַ ּוּדמַ   .6

  ַנְּמקּו ֶאת ְּתׁשּוַבְתֶכם. יו?ּנָ פַ אֹוַעל  ְרֹּכבלִ  לֹו

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  



81 

 

  ְרָמִזים?הָ ִבין ֶאת נָ ֵּכיַצד 

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

מס' 
  הלָ ֵא ְּׁש הַ 

  מס'
  ׁשּוָרה

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

  ,הבָ ּוׁשְּת לַ  יםִר ּוׁשְּק הַ 
  .ְוַהְעִּתיקּו אֹוָתם

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

2  

  

9,8      

3        

  

4  

  

      

5        
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  יטֹוְס לְ ל. טֹו / יּלִ א ׁשֶ ִאּמָ 

  

ָבְכָתה. ִהיא דֹוָלה ָהְלָכה ַיְלָּדה ְקַטָּנה ּוְרחֹובֹות ִעיר ּגְ ּבִ 

  לֹא ָמְצָאה אֹוָתּה. ַא ָּלּה, ה ֶאת ִאָּמא ׁשֶ ִחְּפׂשָ 

  ֲאלּו אֹוָתּה:ְלָּדה ְוׁשָ ים ָּבְרחֹוב, ִהִּביטּו ַּבּיַ ָעְברּו ֲאָנִׁש 

  "ַיְלָּדה ֲחִביָבה, ָלָּמה ַאְּת ּבֹוָכה?"

  י!"ּלִ א ׁשֶ ּמָ ת ִא ת ֶא ׂשֶ ּפֶ חַ ַהַּיְלָּדה: "ֲאִני ְמ  יָבהֵהִׁש 

  ים.ִׁש נָ אֲ הָ  לּואֲ ּה?" ׁשָ ָת יר אֹוּכִ נַ  יֵא   ?ּלָ א ׁשֶ ּמָ יא ִא י ִה "ִמ 

א ּמָ ת ִא ים ֶא יִר ּכִ ם מַ כֶ ינְ : "ֵא יהָ ינֶ עֵ ת ּבְ עֹומָ ְד ה  ּוּדָ לְ ּיַ ה הַ ָת נְ עָ 

  י? ּלִ ׁשֶ 

  ת."הֹוּמָ ִא ל הָ ּכָ ִמ  הבָ ּטֹוהַ ֵרי הֲ יא י ִה ִּמ ִא 

  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  
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  : ַּדף ְמִׂשימֹות יּלִ א ׁשֶ ּמָ ִא 

  ת.לֹואֵ ְּׁש ל הַ עַ  נּועֲ 

  ה ַהַּיְלָּדה?ֶאת ִמי ִחְּפׂשָ   .1

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

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

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

ֹ  ַא"י ּטּוּבִ ּבַ  ּהָת אֹוה ּלָ ִּמ ה ּבַ נָ ּוָ ּכַ י הַ ִמ לְ   .3  "ּהָת ה אֹוָא צְ א מָ ל

  ?2ה ָר ְּבׁשּו

  הּדָ לְ ּיַ לַ   א.

  אּמָ ְלִא   ב.

  הָר בֵ חֲ לַ   ג.

 "הדָ לְ ּיַ ּבַ  יטּוּבִ ִה "י ּטּוּבִ ּבַ  יטּוּבִ ִה ה ּלָ ִּמ ש הַ רּוֹ ה ּפֵ מָ   .4

  ?3ה ָר ׁשּוּבְ 

  ּוּכִח   א.

  לּוּכְ ַּת ְס ִה   ב.

  ֲאלּוׁשָ   ג.
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  ."יהָ ינֶ עֵ ת ּבְ עֹומָ ְד ּו" :בתּוּכָ  7ׁשּוָרה ּבְ   .5

  י ַהְּדָמעֹות?ל ִמ ׁשֶ 

  הּדָ לְ ּיַ ל הַ ׁשֶ   א.

  אּמָ ל ִא ׁשֶ   ב.

  הּׁשָ ִא ל הָ ׁשֶ   ג.

  

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

  הָר זְ חָ   א.

  הָת נְ עָ   ב.

  הבָ ְׁש נָ   ג.

  

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

 הבָ ֹוּטהַ יא ִה  ּהּלָ א ׁשֶ ּמָ ִא ם ׁשֶ הֶ ה לָ ָר ְמ יא ָא ִה   ___ 

  .ְּביֹוֵתר

  ה.כָ ֹויא ּבִה  עַ ּוּדמַ  ּהָת אֹו לּואֲ ים ׁשָ ִׁש נָ ___  אֲ 

  ה. ָת כְ בָ ב ּוחֹוְר ה ּבָ כָ לְ ה הָ ּדָ לְ יַ   ___

  ּה. א ֶׁשּלָ ִמי ִהיא ִאּמָ  ֵהם ָׁשֲאלּו אֹוָתּה  ___ 

  .ּהּלָ א ׁשֶ ּמָ ת ִא ת ֶא ׂשֶ ּפֶ חַ יא ְמ ִה ם ׁשֶ הֶ ה לָ ָר ְמ יא ָא ִה   ___ 
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ִאִּמי י? ּלִ א ׁשֶ ּמָ ת ִא ים ֶא יִר ּכִ ם מַ כֶ ינְ ה: "ֵא ָת נְ עָ  הּדָ לְ ּיַ הַ   .8

ה ּדָ לְ ּיַ ת הַ בַ ּוׁשם ְּת ַהִא  ת."הֹוּמָ ִא ל הָ ּכָ ה ִמ בָ ּטֹויא הַ ִה 

ֹ ְמ ים לִ ִׁש נָ ר ָלאֲ זֹ עֲ ה לַ לָ כֹויְ    ּה?ּלָ א ׁשֶ ּמָ ת ִא א ֶא צ

  ןּכֵ   א.

ֹ   ב.   אל

  ילַ אּו  ג.

  ּוַבְתֶכם.ֶאת ְּתׁש קּוְּמ נַ 

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

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

  ּה?ּלָ א ׁשֶ ּמָ ִא 

  י.ּלִ א ׁשֶ ּמָ ת ִא ת ֶא ׂשֶ ּפֶ חַ י ְמ נִ אֲ   א.

  ה.ָת כְ בָ ה ּוּדָ לְ ה יַ כָ לְ הָ   ב.

  ת.הֹוּמָ ִא ל הָ ּכָ ה ִמ בָ ּטֹויא הַ י ִה ִּמ ִא   ג.

ם קֹוְמ ם ּבִ יֶת ֲהיִ  ּלּוים, ִא ִׁש נָ ים ָלאֲ נִ ם עֹוֶּת ם ַא יֶת ד ֲהיִ יצַ ּכֵ   .10

  ה?ּדָ לְ ּיַ הַ 

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  
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  ִּלי (ת"ז)ְּתעּוַדת ַהֶּזהּות ׁשֶ   

     

ָּכ ּתּוְכלּו ְלִהְתַמֵּצא ְוַלְחֹזר  .ָּלֶכםִּכְתבּו ֶאת ַהְּפָרִטים ׁשֶ 

  לֹום.ְלֵביְתֶכם ְּבׁשָ 

  

  : יִמ ְׁש 

  

  י: ּלִ ָחה ׁשֶ ּפָ ְׁש ם ַהִּמ ׁשֵ 

  

  : ם ִאִּמיׁשֵ 

  

  : ם ָאִביׁשֵ 

  

  ַּבִית: ִמְסַּפר הַ               :                     ִּלי: ְרחֹובֶבת ׁשֶ תֹ ַהּכְ 

  

   ִעיר:           

  

  : פֹון ַּבַּבִיתלֵ ִמְסַּפר ַהּטֵ 

  

   :ל ָאִביל ִאִּמי אֹו ׁשֶ ׁשֶ ַהַּנָּיד פֹון לֵ ִמְסַּפר ַהּטֵ 

   


