
   

  

  

  

  

  

  ה עָ ּבָ הַ                           

  בָת כְ ּבִ                            
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 היָ וָ ר חֲ ּוּפִס  ְּכִתיַבת
ִּבְרִׁשיַמת  ישּוּגִ ְד הַ וְ  ,ֶרתֶׁשַּבִּמְסּגֶ  היָ וָ חֲ הַ ר ּוּפִס ִקְראּו ֶאת 

  .יםִר סֵ חֲ ים הַ יִט ִר ּפְ ת הַ ֶא ֵאלֹות ְּבֶהְמֶׁש ַהְּׁש 

ם ף ּגַ יי ּכֵ ה לִ יָ הָ וְ  ,יה לִ ָת יְ הָ ה ׁשֶ יָ וָ ל חֲ ם עַ כֶ ר לָ ּפֵ סַ לְ  הצֶ י רֹונִ אֲ 

  ם.ׁשָ ע לְ סֹ נְ אי לִ דַ ם ּכְ כֶ לָ 

  

   םקֹומָ                 ןמַ זְ         

  ה?יָ ּוָ חֲ ה הַ מָ ּיְ ַק ְת ִה  היפֹ ֵא      ?היָ וָ חֲ ה הַ מָ ּיְ ַק ְת ִה  ָמַתי       

  ְּדֻמּיֹות                  

  ?היָ וָ חֲ ּבַ  ףֵּת ַּת ְׁש ִה  ִמי                      

    ?ָׁשַמְעִּתיה מָ            ?ָעִׂשיִתיה מָ          

  

  ?יִּת בְ ׁשַ חָ ה מָ                      ?ייִת ִא ָר ה מָ        

  

  ?יִּת ְׁש ּגַ ְר ִה ה מָ                 
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  תּבָ ׁשַ ה ּבְ יָ וָ חֲ  

ֶאת ָהִאּיּור  יפּוסִ הֹות ְׁשֶּבצֶ ל מִ כָ בְ ּוה יָ וָ חֲ הַ ִסּפּור ת אֶ  אּוְר ִק 

ת ר אֶ זֹ גְ לִ  ּתּוְכלּו. ֶׁשל ַהֶּׁשֵאלֹותים לִ מָ ּסְ י הַ ל ּפִ עַ ים אִ ְת ּמַ הַ 

אֹוָתם ַּבְּמקֹומֹות יק ּבִ ְד הַ לְ ּו 123ַעּמוד ּבְ ׁשֶ  ִאּיּוִריםהָ 

  ַהַּמְּתִאיִמים. 

  י.ה לִ ָת יְ הָ ה ׁשֶ יָ וָ ל חֲ ם עַ כֶ ר לָ ּפֵ סַ ה לְ צֶ רֹו ינִ אֲ 

 נּוּלָ ׁשֶ                ת יִ ּבַ לַ  אּוא              ּבָ ָת בְ סָ א וְ ּבָ סַ               תּבָ ׁשַ ּבְ 

  ם.יִ ַר הֳ ת צָ חַ רּואֲ לַ 

  ת                                  נֹומּוי ְּת יִת ִא ָר ,                ים ִר ּוּפי ִס ִּת עְ מַ ה ׁשָ חָ רּואֲ ּבָ 

  .דֹוְמא בהֵ י אֹונִ אֲ ל ׁשֶ ֹאכֶ  יִּת לְ כַ ָא וְ 

ה ָת יְ הָ ׁשֶ א ּכְ ָת בְ ל סָ ים ׁשֶ ִר ּוּפִּס הַ ה מֵ חָ רּואֲ ּבָ  ייִת נֵ הֱ נֶ                  

ת ֶא                ד ֹואי ְמ נִ א. אֲ ּבָ ל סַ ת ׁשֶ יחֹוִד ּבְ הַ י מֵ ִּת ְק חַ ה. צָ יָר עִ צְ 

  י.ּלִ א ׁשֶ ָת בְ סָ ֶאת א וְ ּבָ סַ 

  ם  ָת ְס  אֹוְּבַׁשָּבת ה חָ רּואֲ א לָ ָת בְ סָ א וְ ּבָ ת סַ ין ֶא ִמ זְ הַ יץ לְ לִ ְמ י מַ נִ אֲ 

  ה. חָ ּפָ ְׁש ִּמ ת הַ ֶר ּגֶ ְס ִמ י ּבְ ּוּלּבִ  מֹוין ּכְ ֵא ִּכי  ,רּוּקבִ לְ 
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  הּכָ נֻ ת חַ ׁשַ פְ חֻ ה ּבְ יָ וָ חֲ 

  .היָ וָ חֲ ר הַ ּוּפסִ ת אֶ  אּוְר ִק 
ת מֹוקֹוּמְ ּבַ אֹוָתם  יקּוּבִ ְד הַ וְ  ,123ֶׁשְּבַעּמּוד  ִאּיּוִריםת הָ אֶ  רּוזְ ּגִ 
  ים. ימִ אִ ְת ּמַ הַ 

ה                   חָ ּפָ ְׁש ִּמ ם הַ י עִ ִּת עְ סַ נָ  ה                       ּכָ נֻ ת חֲ ׁשַ פְ חֻ ּבְ 

י                      יִת ִא ם"                          .  ָר לָ עְ ּנֶ ק    הַ מֶ "עֵ ל ּבָ ּוּיִט לְ 

י             ִּת צְ ים. ַר ִמ ְר ם זֹויִ י                         מַ ִּת עְ מַ ׁשָ וְ  ,יםִח מָ צְ ים ּוִר ׁשָ ּגְ 

          . .                           ת ֶר דֶ ְה ה נֶ יָ וָ ה חֲ ָת יְ הָ  ם. זֹויִ ּמַ הַ  ןיִ ֵא ת מֵ אֹוְר לִ 

  ע.בַ ת טֶ עֹופְ ֹוה ּתּבֵ ְר ם הַ ׁשָ  ׁשי יֵ ּכִ  ,םקֹוּמָ ר ּבַ ֵּק בַ ם לְ ּלָ כֻ יץ לְ לִ ְמ י מַ נִ אֲ 
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  ה יָ וָ ר חֲ ּוּפִס 

  ים:ִק לָ ה חֲ ׁשָ ֹולם ְׁש נָ ְׁש יֶ ר ֲחָוָיה ִסּפּוּבְ 

  םּוּיף, ִס ּוה, ּגיחָ ִת ּפְ 
  

  

  

  תֹוּימֻ ם, ְּד קֹון, מָ מַ זְ 

  

  

  

  

  יִּת עְ מַ ה ׁשָ י, מָ יִת ִא ה ָר י, מָ יִת ִׂש ה עָ מָ 

  

  יִּת בְ ׁשַ ה חָ מָ 

  

  

  

  יִּת ְׁש ּגַ ְר ה ִה מָ 

ֹ  ָמה ֲאִני ַמְמִליץ                   ה)בָ א חֹו(ל

  

  םּוּיִס 
  

  

  היחָ ִת ּפְ 

  ףּוּג
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   יחַ ִת ּפָ 

  ְּדֻמּיֹות.ְולַ  ָּמקֹום, לַ ַלְּזָמן ָּכָאמּור, ִּבְפִתיַחת ִסּפּור ֲחָוָיה ֵיׁש ָלֵתת ֵמיָדע ַהָּקׁשּורִׂשימּו  

  ןמַ י זְ יֵ ּוּטּבִ 

   .ןמַ זְ -יטֵ ּפְ ְׁש ה ִמ עָ ּבָ ְר ם ַא יכֶ נֵ פְ לִ 

  ט.ּפַ ְׁש ּמִ ן ּבַ מַ ּזְ ת הַ א אֶ ּטֵ בַ ּיִ ר ׁשֶ ּוּיצִ  רּוּיְ צַ 

  דחָ י ֶא יבִ בִ ר אֲ ֶק בֹ ּבְ   ,עַ קֹ ְׁש ה לִ ּלָ חֵ הֵ  ׁשמֶ ּׁשֶ הַ ׁשֶ ּכְ  ,דחָ ב ֶא ֶר עֶ 

  

  

  

  

  

  ,יִּת נְ ׁשַ ּיָ ׁשֶ ּכְ  ,הלָ יְ ּלַ ּבַ   דחָ ם ֶא ּוׁשם ּגָ יֹוּבְ 
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  היָ וָ ר חֲ ּוּפל ִס ׁשֶ  יחַ ִת ב ּפָ ּתֹ כְ ד לִ מַ לְ נִ ָּכֵעת  

  ם.יכֶ נֵ פְ ּלִ ים ׁשֶ יחִ ִת ּפְ ת הַ אֶ  אּוְר ִק א. 

  ם.הֶ ד מֵ חָ אֶ  רּוחֲ ּבַ ב. 

  יםיִח ִת ּפְ 

   ה.דֶ ּׂשָ לַ  ִּתיָא צְ יר יָ ִר ָק ן וְ ּנָ עֻ ר ְמ ֶק בֹ א. ּבְ 

  ה יָ ה הָ דֶ ּׂשָ הַ וְ  ,תֹוּינִ ּלָ ּכַ ת הַ נַ עֹו ה זֹוָת יְ הָ      

  ם.דֹ ָא  ֹוּלּכֻ      

  יםחקׂשַ ים ְמ ִד לָ יְ יתי אָר ר וְ צֵ חָ לֶ  תיאצָ ג. יָ 

ֹ ַא  ,קחֵ ׂשַ לְ  יתיצָר גם אני  רּוּדכַ ּבְ       אבל ל

  ת. ֹוׂשעֲ לַ  המָ  תיעדַ יָ    

  דחָ ֶא . ּבְ שלי יםבִ ים טֹוִר בֵ חֲ הם י ׁשַ ן וְ ב. רֹ 

  ב ּכֹ ְר לִ  נוצאים יָ ִּמ חַ הַ  ץיִ ַּק י הַ ימֵ ִמ     

  ים.נִ ָר אֹ ת הָ טַ ְמ ן ִס ּוּוכִ ּבְ  םיִ ּנַ פַ ל אֹועַ     

ֹ ֶק ּבֹ הַ ם. מֵ ּוׁשם ּגָ ה יֹוה זֶ יָ ד. הָ    יק ִס פְ א ִה ר ל

   .תיִ ּבַ ת ּבַ בֶ ׁשֶ לָ  ִלי סַא ְמ נִ  .םׁשֶ ת ּגֶ דֶ ֶר לָ     

  תיצאיָ ה וְ ּיָ ִר ְט ִמ  תיקחלָ  ם,יִ פַ ּגָ מַ  תילעֲ נָ     

  ם. ׁשֶ ּגֶ ל ּבַ ּיֵ טַ לְ     
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  ם. אֵ ְת הֶ ר ּבְ ּוּיצִ  רּוּיְ צַ וְ  ,םּתֶ ְר חַ ּבְ ׁשֶ  ָּפִתיחַ ת הַ אֶ  יקּוִּת עְ הַ   ג. 

  ת. ֹוּימֻ ְד ם ּוקֹומָ ן, מַ זְ  ָּפִתיַח ַהֶּזהִאם ֵיׁש ּבַ  קּוְד ּבִ ָּכ -ַאַחר  

  :יחַ ִת ּפָ הַ   

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  
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    יחַ ִת ּפָ ְּׁשַלִבים ִּבְכִתיַבת הַ 

  ע. ְּתִחָלה קֹוְבִעים ֶאת ְּפָרֵטי ַהֵּמידָ 

  ִּתיעסַ י נָ נִ ם ׁשֵ יֹוּבְ     ןמַ זְ     

  

  

  ה ּדָ ְר ה וַ ָר ֹוּמם הַ ה עִ ָּת ּכִ הַ  לּכָ ִעם     תֹוּימֻ ְּד 

  

  

  .קפֵ ק ָא ְר ּפָ ּבְ ל ּוּיִט לְ     םקֹומָ 

  

  

  . )ַהְּפִרִטים( יםִק לָ חֲ ת הַ ָּכ ְמַחְּבִרים ֶא -ַאַחר    

  

  

  

ה ָר ֹוּמם הַ ה עִ ָּת ּכִ ל הַ ּכָ ִעם  ִּתיעסַ י נָ נִ ם ׁשֵ יֹוּבְ 

  ק.פֵ ק ָא ְר ּפָ ל ּבְ ּוּיִט ה לְ ּדָ ְר וַ 

 (ָּכַתב ַּתְלִמיד)             

 יחַ ִת ּפָ 
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   1ְּכִתיַבת ְּפִתיָחה 

  ִקְבעּו ֶאת ְּפָרֵטי ַהֵּמיָדע. א. 

      __________________________________________  

  __________________________________________    ןמַ זְ     

        

       __________________________________________  

  __________________________________________    תֹוּימֻ ְּד 

  

       __________________________________________  

  __________________________________________    םקֹומָ 

  

      

  ) .ַּבּסֹוף הּדָ קֻ נְ ן ּמֵ סַ לְ  חּוּכְ ְׁש ִּת  ל(אַ  .ְלִמְׁשָּפטים ִק לָ חֲ ת הַ אֶ  רּוּבְ ב. חַ 

___________________________________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

 

 יחַ ִת ּפָ 
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  2ְּכִתיַבת ְּפִתיָחה 

  ִקְבעּו ֶאת ְּפָרֵטי ַהֵּמיָדע.א. 

      __________________________________________  

  __________________________________________    ןמַ זְ     

        

       __________________________________________  

  __________________________________________    תֹוּימֻ ְּד 

  

       __________________________________________  

  __________________________________________    םקֹומָ 

  

  

  . ףֹוּסה ּבַ ּדָ קֻ נְ  נּוּמְ סַ וְ  ,ְׁשָּפטְלמִ ים ִק לָ חֲ ת הַ אֶ  רּוּבְ חַ ב. 

  
 יחַ ִת ּפָ 

97 

___________________________________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

 



 

  ןמַ י זְ יֵ ּוּטּבִ 

  

  

  

  

  

  .ִּבּטּוֵיי ְזַמןָּכאן הֹוִסיפּו 
       _____________________  _____________________  

      _____________________  _____________________  

      _____________________  _____________________  

      _____________________  _____________________  
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  תֹוּימֻ ְּד 

  

  

  

;   
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  .ָמקֹוםִלְפֵניֶכם ַאְרָּבָעה ִמְׁשְּפֵטי 

  ַצְּירּו ִצּיּור ֶׁשְּיַבֵּטא ֶאת ַהָּמקֹום ַּבִּמְׁשָּפט.

  ד ֵעץ ַהַּתּפּוִזיםְליַ             ְּבחֹוף ַהָּים

  

  

 

  יֹות ַהּׁשֹוקֹוָלד.ַּבָּמקֹום ֶׁשִאָּמא ַמְחִּביָאה ּבֹו ֶאת עּוּגִ 

  

  

 

 .יִמַּתַחת ַלִּמָּטה ֶׁשל ָאחֹות

  

 

 ָמקֹום ִּבּטּוֵיי
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   ָמקֹוםִּביּטּויי 

 

  

  

  .םקֹויי מָ ּויּטאן ּבִ ּכָ  יפּוסִ הֹו

   __________      __________  

   __________      __________  

   __________      __________  
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  ףּוּג

  

ר ׁשָ פְ ֶא ה ׁשֶ לָ דֹוה ּגְ ָא ׁשָ ְד ִמ  ּהנָ ְׁש ק יֶ ְר ּפָ ּבַ   

ֶׁשּבֹו ם גַ אֲ  נֹוְׁש ק יֶ ְר ּפָ ע הַ צַ ְמ ֶא . ּבְ ָּבּה קחֵ ׂשַ לְ 

  ים. ּיִ י חַ לֵ עֲ בַ ם ּויִ י מַ חֵ ְמ צִ 

ֹ ל הָ עַ מֵ     יעּוִמ ְׁש ִה ים ׁשֶ ִר ּפֳ צִ  פּועָ  נּוּלָ ׁשֶ  אׁשר

 נּוְק חַ ִׂש  ,נּולְ ּיַ ִּט י ׁשֶ ֵר חֲ ים. ַא נִ ֹות ׁשלֹוקֹו

אי דַ ּכְ י ׁשֶ ִּת בְ ׁשַ יק. חָ נִ יְק ּפִ  ינּוִׂש עָ וְ  ,תצָ ְק 

  ה.ׁשָ פְ ל חֻ כָ ה ּבְ ּזֶ ם הַ קֹוּמָ א לַ בֹולָ 

  ה א')ָּת יד ּכִ ִמ לְ ב ַּת ַת (ּכָ              

  

  

 ףּוּג

  ָמה ָרִאיִתי?
  
  
  

  ָמה ָׁשַמְעִּתי?
  
  

  ָמה ָעִׂשיִתי?
  
  
 ה ָחַׁשְבִּתי?מָ 
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  1 ףּוּג תיבַ ִת ּכְ    

  א. ַּבֲחרּו ְׁשֵני ְסָמִלים.  

 למֶ סֵ ָּכל  ַידים לְ אִ ְת ט מַ ּפָ ְׁש מִ  בּוְת . ּכִ ב   

                                .ַחְרֶּתםֶׁשּבְ 
       _________________________________________  

  ________________________________________   י?יִת ִׂש ה עָ מֶ 

          

_________________________________________  

  _________________________________________  י?יִת ִא ה ָר מָ 

                        

       _________________________________________  

  _________________________________________  י?ִּת עְ מַ ה ׁשָ מָ 

  

       _________________________________________  

  _________________________________________   י? ִּת בְ ׁשַ ה חָ מָ 

  

  ַחְּברּו ֶאת ַהֲחָלִקיםג. 

  ְלֶקַטע ֶאָחד.  

 ףּוּג

 
________________________________________  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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  2 ּגּוף ְּכִתיַבת

  א. ַּבֲחרּו ְׁשֵני ְסָמִלים.   

 למֶ סֵ ָּכל ב. ִּכְתבּו ִמְׁשָּפט ַמְתִאים ְלַיד    

                                .ַחְרֶּתםֶׁשּבְ 
       _________________________________________  

  _________________________________________   ה ָעִׂשיִתי?מָ   

                

__________________________________________  

  __________________________________________  ָמה ָרִאיִתי?

  

       __________________________________________  

  __________________________________________  ה ָׁשַמְעִּתי?מָ 

  

       __________________________________________  

  __________________________________________   ה ָחַׁשְבִּתי?מָ  

  

  

  ַחְּברּו ֶאת ג. ָּכֵעת  

  ְלֶקַטע ֶאָחד. ַהֲחָלִקים   

 

 ףּוּג

________________________________________  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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  . הֹוִסיפּו ְּפֻעּלֹותת. ֹוּלעֻ ן ּפְ וַ גְ ם ִמ יכֶ נֵ פְ לִ  

  ?נּויִׂש ה עָ מָ 
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  י?יִת ִא ה ָר מָ 

  

            
  

 

 

 

 

 

 

אּו אֹותֹו ְּבִבּטּוִיים ָהעֹוִנים ַעל ִלְפֵניֶכם זּוג ִמְׁשָקַפִים ֵריק. ַמּלְ 

י?יִת אִ ה ָר מָ  ַהְּׁשֵאָלה
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  ּוםִסּי

  י?ִּת ְׁש ּגַ ְר ִה  המָ 

 ,יםבִ טֹום הֶ ּבָ ת ֹוׁשגָ ְר הָ ׁשֶ ת בֹובָ ּלְ ת הַ אֶ ְּבֶצַבע ָאֹדם  עּובְ צִ 

ֹ ָּבֶהם ת ֹוׁשגָ ְר הָ ׁשֶ ת בֹובָ ּלְ ת הַ ב אֶ הֹ ע צָ בַ צֶ בְ ּו  אּוּלְ ים. מַ ימִ עִ א נְ ל

  .  ׁשגֶ י רֶ יֵ ּוּטבִ ת ּבְָ בֹובָ ּלְ ת הַ אֶ 
                     
                  

   דֹוְמא ייִת נֵ הֱ נֶ        
  

  אלָ פְ י נִ ִּת ְׁש ּגַ ְר ִה                          

                           

  

                  
                      
                               
  יִּת בְ זַ כְ ַא ְת ִה              ִהְׁשַּתֲעַמְמִּתי       

    
  
  
  יִּת בְ הַ לַ ְת ִה   
  יִּת ְׁש ּגַ ַר ְת ִה                                

  
  
  

              יִּת ְס עַ ּכָ                
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  םּוּיִס כתיבת 

     

  

  

  

  

  

       

ְלַאַחד ַהְּפִתיִחים ְוַהּגּוִפים ם ּוּיסִ  בּוְת ּכִ   

  ֶׁשְּכַתְבֶּתם.

  

  _________________________________________

_________________________________________  

   _________________________________________  

   _________________________________________  

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  

  

 ִסּיּום

  ְרָּגָׁשה +הַ 

 ַהְמָלָצה 

  ַהְרָּגָׁשה +

 ַהְמָלָצה 

 ִסּיּום

ן ירֹוִׁש  ֹוּתים ִמ יִר ִׁש  נּוְר ה ׁשַ ָר זָ חֲ  ֶר ּדֶ ּבַ 

י. ִת ָּת ּכִ ל הַ ּוּיִּט ד ּבַ ֹואְמ ֶנֱהֵניִתי ה. ינָ כִ ה הֵ ָר ֹוּמהַ ׁשֶ 

 ק.פֵ ק ָא ְר ּפָ לְ  עַ סֹ נְ ה לִ יצָ לִ ְמ י מַ נִ אֲ 
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  ?הצָ לָ ְמ י הַ ִה מַ 

 ֶׁשהּויַהְמָלָצה ִהיא ֲאִמיַרת ְּדָבִרים טֹוִבים ַעל ִמ 

  ַמֶּׁשהּו. ַעל אֹו 

  

  שימו 

 נּוָא  ,ֹוּב ינּונֵ הֱ ּנֶ ן ׁשֶ יֵ נְ עַ ם ְמ קֹומָ ים ּבְ ִר ְּק בַ ְמ  נּוָא ׁשֶ ּכְ  ,יםִּת עִ לְ 

ֹ ׁשֶ  ,הֶר ם קֹולָ אּו .םקֹומָ  תֹואֹור ּבְ ֵּק בַ ים לְ ִר חֵ אֲ ים לַ יצִ לִ ְמ מַ  א ּל

  ַנִּציַע לֹא ְלַבֵּקר ּבֹו.  ָלֵכןוְ  ,ּבֹו נּוְר ַּק ּבִ ׁשֶ ם קֹוּמָ הַ מֵ  ינּונֵ הֱ נֶ 

  ֶאת ַהַהְמָלָצה אֹו ֶאת ַהַהָּצָעה.  קּמֵ נַ ים לְ בִ ּיָ חַ ים ִר ְק ִּמ י הַ נֵ ְׁש ּבִ 
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  ?הצָ לָ ְמ ים הַ בִ ְת ֹוד ּכיצַ ּכֵ 

  ים?יצִ לִ ְמ מַ  נּוה ָא ל מָ עַ   א. 

  ...ר ּבְ ֵק בַ לְ  ץילִ ְמ י מַ נִ אֲ    

  אֹו

ֹ  ַמִּציעַ י נִ אֲ    ...ר ּבְ ֵק בַ א לְ ל

  ?עַ ּוּדמַ   ב. 

  קּוּמנִ 

... י ׁשֶ נֵ ּפְ ִמ ... יּכִ : מֹוים ּכְ ּלִ ִמ ים ּבְ ִׁש ְּמ ַּת ְׁש ים ִמ ִק ְּמ נַ ְּמ ׁשֶ ּכְ 

  ...ן ׁשֶ יוָ ּכֵ 

ת צֹולָ ְמ הַ  יפּוִס הֹו ָעה.ַהּצָ לְ ה ּוצָ לָ ְמ הַ ת לְ ֹוּבם ִס יכֶ נֵ פְ לִ 

  ם.כֶ ּלָ ּׁשֶ ִמ 

  .ּבֹו תאֹוְר ה לִ ה מָ ּבֵ ְר הַ  ׁשיֵ וְ  ,ןיֵ נְ עַ ם ְמ קֹוּמָ הַ   א. 

  ר.ּוּיִּס הַ ה מֵ ּבֵ ְר י הַ ִּת ְד מַ לָ   ב.

ֹ ת ׁשֶ אֹוְר י מַ יִת ִא ָר   ג.   ן.כֵ ם לָ דֶ י קֹ יִת ִא א ָר ּל

  ח.ּפָ טֻ ְמ ה ּופֶ ם יָ קֹוּמָ הַ   ד.

  יב.ִה ְר ם מַ קֹוּמָ ף ּבַ ֹוּנהַ   ה.

ֹ וְ  ,חנָ זְ ם מֻ קֹוּמָ הַ   ו.   יו. לָ ֵא  יעַ ּגִ הַ אי לְ דַ א ּכְ ל

  ________________________  ז.

  ________________________  ח.
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  ָׁשֵלםִסּפּור 

  הגָ ּצָ הַ י: ּלִ ה ׁשֶ יָ וָ חֲ הַ 

  י.ה לִ ָת יְ הָ ה ׁשֶ יָ וָ ל חֲ ם עַ כֶ ר לָ ּפֵ סַ ה לְ צָ רֹו ינִ אֲ 

  

ה גָ ּצָ הַ ה לַ ָּת ּכִ ל הַ ם ּכָ י עִ ִּת כְ לַ י הָ יִׁש לִ ְׁש  םיֹוּבְ 

ת ּוּבְר ַּת ית הַ בֵ ר" ּבְ ׂשָ ה עָ ּׁשָ ִּׁש הַ  ׂשבֶ ּכֶ "הַ 

  ם.הַ ׁשּבְ 

 

  

ם הֵ וְ  ,ירִׁש  ִחְּברּוים ׁשֶ ִד לָ י יְ יִת ִא ָר  הגָ ּצָ הַ ּבַ 

  ים.פִ ים יָ יִר ה ִׁש ּבֵ ְר הַ  רּוׁשָ 

  

  

ה יצָ לִ ְמ י מַ נִ אֲ וַ  ,הגָ ּצָ הַ ד ּבַ ֹואי ְמ יִת נֵ הֱ נֶ 

  .ִׁשיִרים הּבֵ ְר הַ ָּבּה ים ִר י ׁשָ ּכִ  ,ּהָת ת אֹואֹוְר לִ 

  

  ִתיחַ ּפָ 

  ִסּיּום

  ּגּוף

111 



  היָ וָ חֲ  רּוּפִס ים לְ ִט ּפָ ְׁש ִּמ ִמ 

  ה? יָ וָ ר חֲ ּוּפִס ים לְ ִק לָ חֲ ת הַ ים ֶא ִר ּבְ חַ ד ְמ יצַ ּכֵ 

  

  .תרֹוְּׁש ַק ְמ ים ּלִ ִמ ר ּבְ זֵ עָ הֵ ר לְ ׁשָ פְ ֶא 

  

     ְלַבּסֹוף                  הלָ חָ ְת הַ ּבַ 

  

  

  ְלֶפַתע              ַּגם   

  םֹוִּפְתאאֹו                    

  

  
  ר חָ אֻ ְמ              ּכָ -ַאַחר

  רֵת יֹו               
  

    ַּבֶהְמֵׁש            
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ים ּלִ מִ א.  ִּבְצָבִעים ׁשֹוִנים ּויׁשּגִ ְד הַ וְ  ,ֹותאֹו אּוְר ִק  .היָ וָ ר חֲ ּוּפם סִ יכֶ נֵ פְ לִ 

; ב. ִּבּטּוֵיי ְזַמן, ָמקֹום ּוְדֻמּיֹות; ג. ַהְמָלָצה; יםטִ ּפָ ְׁש ּמִ ין הַ ת ּבֵ רֹוּבְ חַ מְ הַ 

  ִׂשיַח. -ד. ּדּו

  םיִ ּנַ פַ אֹול ּבְ ּוּיִט 

ל ב עַ ּכֹ ְר לִ  ,ירִמ ָא ר וְ מֶ ּתֹ  ,יַר בֵ י חֲ נֵ ם ְׁש י עִ אִת צָ ד יָ חָ י ֶא יבִ בִ ר אֲ ֶק בֹ ּבְ 

ֹ מֶ ל ּתֹ יו ׁשֶ ּנָ פַ ם. אֹויִ ּנַ פַ אֹו ֹ כָ בְ ּו ,יםינִ ִּק ַּת  יּוא הָ ר ל א את הּול ז

  ם.יהֶ לֵ ב עֲ ּכֹ ְר לִ  ׁשֵּק עַ ְת ִה 

ף ֹוּסבַ יר ּוִמ י ָא ַר חֲ ַא  ,ןֹואׁשִר י הָ נִ ה, אֲ ׁשָ ְר חֻ ן הַ ּוּוכִ ב לְ ֹ ּכְר לִ  נּולְ חַ ְת ִה 

  ר.מֶ ּתֹ 

 ,ְלָאחֹורי ִּת לְ ּכַ ַּת ְס ִה  .תֹוּתְׁש י לִ דֵ י ּכְ ִּת ְר צַ ת עָ ֹוּקר ּדַ ּפַ ְס י ִמ ֵר חֲ ַא 

ֹ מֶ ת ּתֹ ל ֶא בָ אֲ  ,ילַ ב ֵא ֵר ָק ְת ִמ ב ּוכֵ יר רֹוִמ ת ָא י ֶא יִת ִא ָר וְ    . ִתייִא א ָר ר ל

  י. ִּת ְר מַ " ָא ,רצֹ עֲ ץ לַ לַ אֱ א נֶ הּווְ  ,יוּנָ פַ אֹולְ  הּוּׁשֶ ה מַ ָר י ָק לַ "אּו

 ינּוִא ָר  ׁשֵ ְמ הֶ . ּבַ ִמֶּמּנּו ּואנּבָ ׁשֶ ן ּוּוּכִ ב לַ ּכֹ ְר לִ  ּונלְ חַ ְת ִה וְ  ,נּובְ בַ ֹוּתְס ִה 

  ים.ּלִ ּגַ לְ ּגַ ד הַ חַ ת ַא ֶא  ַתֵּקןה לְ ּסֶ נַ ר ְמ מֶ ת ּתֹ ֶא 

   .ֶר ּדֶ לַ  אנּוצָ ב יָ ּוׁשוְ  ,לּגַ לְ ּגַ ת הַ ן ֶא ֵּק ַת לְ  נּוְח לַ צְ ף ִה ֹוּסבַ לְ 

ק ֶאת ַהֶּקֶׁשר ּזֵ ִּכי ֶזה ְמחַ  ,יםִר בֵ ם חֲ ם עִ יִ ּנַ פַ ל אֹוּוּיל ִט יץ עַ לִ ְמ י מַ נִ אֲ 

  ין ֲחֵבִרים.ּבֵ 
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    .יםיִד ִמ לְ ַּת  בּוְת ּכָ ה ׁשֶ יָ וָ חֲ י הַ ֵר ּוּפת ִס ֶא  אּוְר ִק 

  עַ בּוּׁשָ ף הַ ת סֹויֹווָ חֲ 

  

  

  

  

  

  

  

  

             

              

  

   .א.       ָת בְ סָ י לְ ִּת עְ סַ ם נָ יִ ַּת ה ְׁש עָ ׁשָ ל ּבְ מֹוְת ֶא 
  

  .ןיֹונְ ַּק לַ  נּועְ סַ נָ  ּכָ -רחַ ַא ה, וְ נָ ָּת ה מַ ּנָ ּמֶ י ִמ ִּת לְ ּבַ ִק 
  

  ל.דֹוס ּגָ ּוּבלֹוּגְ  ינּוִא ת. ָר נּוחֲ לַ  נּוְס נַ כְ נִ 
  

  ס ּוּבלֹוּגְ ת הַ ֶא  ינּונִ ת. ָק ּונחֲ ה ּבַ יָק זִ מּו נּועְ מַ ׁשָ 

  
  ה ָת יְ ּבַ הַ  נּוְר זַ ן. חָ יֹונְ ַּק ד ּבַ ֹואים ְמ עִ י נָ ִּת ְׁש ּגַ ְר ִה . קיְס ִּד ת הַ ֶא וְ 
  

  ים.ִח מֵ ְׂש 
  ידִמ לְ ב ַּת ַת ּכָ                  
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  עַ בּוּׁשָ ף הַ ת סֹויֹווָ חֲ 

  

  

  

  

  

  

  

  

             

              

  

  ם  קֹומָ י לְ ּלִ א ׁשֶ ּמָ ם ִא י עִ ִּת עְ סַ נָ  ַאַחר ַהָּצֳהַרִיםם ֹוׁשלְ ִׁש 

   .ר"גּוץ "יָ ּוּבִק ן" ּבְ גָ לָ א "ּבָ ָר ְק ּנִ ׁש

  .קחֵ ׂשַ י לְ ִּת כְ לַ הָ וְ  ,םיִ לַ עֲ נַ  ָחַלְצִּתי י,ִּת ְס נַ כְ נִ 

  ים יִר י ִׁש ִּת עְ מַ ׁשָ וְ  ,ְּבִמְתָקן ֶׁשל ִמְתַנְּפִחים ץּפֹ ְק י לִ ִת ינֵ הֱ נֶ 

  ים.יִמ עִ נְ 

   ,הּבָ ה ַר חָ ְמ ִׂש ה ּבְ ָת יְ ּבַ י הַ ִּת עְ סַ ה. נָ ּלֶ עֻ י ְמ ִּת ְש ּגַ ְר ִה 
  

  י.ּלִ ה ׁשֶ ָר ֹוּמלַ ַעל ָּכ ר ּפֵ סַ לְ ִציִתי ְוָר 
 

  ידִמ לְ ב ַּת ַת ּכָ                 
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  ה.יָ ֵעת ִּכְתבּו ַּגם ַאֶּתם ִסּפּור ֲחוָ ּכָ 

  עַ בּוּׁשָ ף הַ ת סֹויֹווָ חֲ 

  

  

  

  

  

  

  

  

             

  ט.ּפָ ְׁש ף ִמ סֹוה ּבְ ּדָ ֻק נְ ְלַסֵּמן  ִּתְׁשְּכחּו לַא              

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  
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  ִּכְתבּו ִסּפּור ֲחָוָיה נֹוָסף.

  עַ בּוּׁשָ ף הַ ת סֹויֹווָ חֲ 

  

  

  

  

  

  

  

  ט.ּפָ ְׁש ף ִמ סֹוה ּבְ ּדָ ֻק נְ ְלַסֵּמן  ִּתְׁשְּכחּו לַא            

________________________________________________  

________________________________________________  

________________________________________________  

________________________________________________  

________________________________________________  

________________________________________________  

________________________________________________  

________________________________________________  

________________________________________________  

________________________________________________  
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  __________________ ּפּורּכֹוֶתֶרת ַהִּס 

ֹ  היחָ ִת ט ּפְ ּפַ ְׁש ִמ  ה יָ וָ ל חֲ ם עַ כֶ ר לָ ּפֵ סַ ה לְ צֶ י רֹונִ אֲ  –ה) בָ א חֹו(ל

  י. ה לִ ָת יְ הָ ׁשֶ 

  __________________________________________     ָּפִתיחַ 

  __________________________________________    ְזַמן

  __________________________________________  ָמקֹום

  __________________________________________   ֹותּיְּדמֻ 

            ּגּוף

  __________________________________________  ָעִׂשיִתי

  __________________________________________  ָרִאיִתי

  __________________________________________  ָחַׁשְבִּתי

  __________________________________________  ִּתיָׁשַמעְ 

    ֹ   ל בָ אֲ  ,ת ַהְּפָעִליםעַ ּבַ ְר ל ַא ת ּכָ ֶא ְלָפֵרט ים בִ ּיָ א חַ ל

  ְלִהְׁשַּתֵמׁש ִּבְׁשַנִים ֵמֶהם. ים בִ ּיָ חַ    

          ִסּיּום

  ה)בָ י (חֹוִּת ְׁש ּגַ ְר ִה 

ֹ ___________ק ּוּמַהְמָלָצה + נִ    __________________הבָ א חֹול

  ______________________________________             ַהָּצָעה 

ֹ  – הצָ לָ ְמ הַ     עַ ּוּדב מַ ּתֹ כְ ים לִ בִ ּיָ חַ  ,ִאם ּכֹוְתִביםל בָ אֲ  ,הבָ א חֹול

 118  .)קּוּמנִ (ַמְמִליִצים        



  ל ם ּכָ אִ  ,ןוָ חֲ ּמַ ת הַ רַ זְ עֶ ּבְ  קּוְד בִ ּו ,היָ וָ חֲ ר הַ ּוּפת סִ אֶ  אּוְר ִק 

  .ּבֹו יםיעִ פִ מֹו יםִק לָ חֲ הַ 

  

  יּפִ ְר ל חָ ּוּיִט 

י ֵּת ְׁש  ,רדָ הָ ה וְ עָ נֹ  ִּתי ִעםאצַ ה יָ ּכָ נֻ ל חֲ י ׁשֶ יעִ בִ ר ְׁש נֵ ם ּבְ ּוׁשר ּגָ ֶק בֹ ּבְ 

 ּונְק זַ ְח הֶ ם וְ יִ פַ ּגָ מַ  ּונלְ עֲ נָ  .ןיָת בֵ לְ  מּוּסָ ה הַ דֶ ּׂשָ ל ּבַ ּיֵ טַ לְ  ,תרֹובֵ חֲ 

  .נּויידֵ ה ּבִ ּיָ ִר ְט ִמ 

 .עַ קֹ ְׁש ת לִ לֹולּועֲ  ֲאַנְחנּווְ  ,יתצִ ֹוה ּבמָ דָ אֲ י הָ ּכִ  ּונְׁש ּגַ ְר ם ִה ֹואְת ּפִ 

ת יא ֶא צִ הֹולְ  יה לִ ָר זְ ה עָ עָ ה. נֹ עָ ה נֹ ָר ְמ " ָא ,הָת יְ ּבַ ר הַ זֹ ְח נַ  ּואֹו"ּב

ה ָר זָ חֲ ה ּבַ חָ ְמ ִׂש ּבְ  ּונצָר  הדר עזרה לנעה וכולנו ,י מהבוץלִ גְ ַר 

  .הָת יְ ּבַ הַ 
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  1נספח 

 היָ וָ ר חֲ ּוּפִס לְ  ןוָ חֲ מַ 

 

 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אָר ְק ִמ 

      ׁשיֵ 

      רסֵ חָ 

   יִק לְ חֶ 

  ________           ןמַ זְ 

  ________        םקֹומָ 

 ________        תֹוּימֻ ְּד 

  ________  ?הָר ה ָק י/מָ יִת ִׂש ה עָ מָ 

 ________      ?  ייִת ִא ה ָר מָ 

 ________      ?יִּת עְ מַ ה ׁשָ מָ 

 ________      ?יִּת בְ ׁשַ ה חָ מָ 

  ________      ?יִּת ְׁש ּגַ ְר ה ִה מָ 

ֹ צָ לָ ְמ הַ    ________           ה)בָ ֹוא חה (ל

 ________   ה) ּדָ ֻק ק (נְ ּוּסי ּפִ נֵ ימָ ִס 

  ________      יאִר ב ָק ָת ּכְ 

 ________    ה ּלָ ִמ ה לְ ּלָ ין ִמ ח ּבֵ וָ ֶר 

ַהֲחָוָיה  יִאם ָּכל ָהְרִכיִבים ְמצּוִיים ְּבִסּפּורֵ  ,ִּבְדקּו ְּבֶעְזַרת ַהַּמֲחָון
ֵהָעְזרּו  )ִאם ְּתַגּלּו ִּכי ֲחֵסִרים ְרִכיִבים, ּתּוְכלּו ְלהֹוִסיף אֹוָתם.(ֶׁשָּלֶכם. 

 ַּבִּמְקָרא. 
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 יחַ ִת ּפָ 

 ּגּוף

 סיום



  .היחָ ִת ט ּפְ ּפָ ְׁש ִמ יף ִס הֹור לְ ׁשָ פְ ה ֶא יָ וָ חֲ ר ּוּפִס ּבְ  

  :המָ גְ ּדֻ 

   .תדֶ חֶ יֻ ה ְמ יָ וָ ל חֲ ם עַ כֶ ר לָ ּפֵ סַ ה לְ צֶ י רֹונִ אֲ 

  אֹו

  י.ה לִ ָת יְ הָ ה ׁשעָ ָּת פְ ל הַ ם עַ כֶ ר לָ ּפֵ סַ ה לְ צֶ ֹוי רנִ אֲ 

  

  

  

ט ּפַ ְׁש ת מִ אֶ ּבֹו  ּויׁשּגִ ְד הַ וְ  ,אּבָ הַ ד ּוּמעַ ּבָ ה יָ וָ חֲ ר הַ ּוּפת סִ אֶ  אּוְר ִק 

  ה.צָ לָ מְ הַ ט הַ ּפַ ְׁש ת מִ אֶ ה וְ יחָ ִת ּפְ הַ 

  

  

  

  

  

  

 .ִמְׁשַּפט ְּפִתיָחה ַמְזִמין ֶאת ַהּקֹוֵרא ִלְקרֹא ִסּפּור ֲחָוָיה
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  ֲחָוָיה 

  יּפִ ְר ל חָ ּוּיִט 

 

  ה.ידָ ִח פְ ת מַ צָ ה ְק יָ וָ ל חֲ ם עַ כֶ ר לָ ּפֵ סַ ה לְ צָ י רֹונִ אֲ 

ֵּתי ְּבֹבֶקר ָּגׁשּום ְּבֵנר ְׁשִביִעי ֶׁשל ֲחנָֻּכה ָיַצאִּתי ִעם ֹנָעה ְוָהָדר, ְׁש 

ֲחֵברֹות, ְלַטֵּיל ַּבָּׂשֶדה ַהָּסמּו ְלֵביָתן. ָנֲעְלנּו ַמָּגַפִים ְוֶהְחַזְקנּו 

  ִמְטִרָּיה ִּביֵדינּו.

ִּפְתאֹום ִהְרַּגְׁשנּו ִּכי ָהֲאָדָמה ּבֹוִצית, ְוֲאַנְחנּו ֲעלּולֹות ִלְׁשֹקַע. 

ִלי ְלהֹוִציא ֶאת "ּבֹואּו ַנְחֹזר ַהַּבְיָתה," ָאְמָרה ֹנָעה. ֹנָעה ָעְזָרה 

ַרְגִלי מהבוץ, הדר עזרה לנעה וכולנו ָרצנּו ְּבִׂשְמָחה ַּבֲחָזָרה 

  ַהַּבְיָתה.

ֹ נִ אֲ   עַ קֹ ְׁש ים לִ לִ כֹוי יְ ּכִ , ץּבֹ  ֹוּב ׁשּיֵ ם ׁשֶ קֹומָ ס לְ נֵ ּכָ ִה לְ ה יעָ ּצִ א מַ י ל

  ם.יִ פַ ּגָ ים מַ לִ עֲ ם נֹוִא  ַּגםּבֹו, 
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  2ִנְסָּפח 

  ִּביּטּוִים ִׁשמּוִׁשִּיים
 

 

  ______ ְּביֹום ,ֶאְתמֹול
  , ֶקרּבֹ ּבַ , עַ בּוי ׁשָ נֵ פְ לִ 
  םיִ ַר הֳ ּצָ ב, ּבַ ֶר עֶ ּבָ 

  י?ַת מָ  – ְזַמן

  

  ה?יפֹ ֵא  –ם קֹומָ   ...לְ  נּועְ סַ נָ 

  
 

  י...ִּת ְח ּפַ ְׁש ִמ  ,ינִ אֲ 
  ים...ִר בֵ חֲ 
  

   ִמי?  – תֹוּימֻ ְּד 

  

  ...נּוכְ לַ ... הָ נּולְ ּיַ ִט 
  ...נּולְ כַ ... ָא נּועְ סַ ... נָ נּוְק חַ ִׂש 

  ? יָת ִׂש ה עָ מָ 

  
 

  ייִת ִא ָר 
  

  ? יָת ִא ה ָר מָ 

  

  ִהָּבְטִּתי... י...ִּת עְ מַ ׁשָ 
  ִהְסַּתַּכְלִּתי...

  ? ָּת עְ מַ ה ׁשָ מָ 

  יִּת בְ ׁשַ חָ   
  

  ?ָּת בְ ׁשַ ה חָ מָ 

  
  

  י ל...ִּת בְ הַ י מ...  ָא ִת ינֵ הֱ נֶ 
  יאִת נֵ ׂשָ     ,יִּת ְח מַ ׂשָ 

  ? ָּת ְׁש ּגַ ְר ה ִה מָ 
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