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 חוברת מולוה

 ר שפהולשיע 

 יחד ננצח את הקורונה 
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 גן הקקוטּסים הנמוך ביותר בעולם 

 2000נקלנבאום, מעריב לילדים,  - מתוך ראיון מאת: מיקי אינהרון

כל   ( 1) ובמשך  ודוקרניים,  יש אנשים שאוהבים דשא או פרחים, אחרים אוהבים קקטּוסים קוצניים 

י מקיבוץ  השנה הם מחכים ללילה היחיד שבו יפרחו הקקטּוסים ויביטו אל הירח. כזה הוא גיורא ִדגְמִ 

המון  עין גִדי, הקיבוץ שנמצא במקום הנמוך ביותר בעולם. מיום שהוא זוכר את עצמו, גיורא מוקף ב

 קקטוסים.  

 הקקטּוסים הקטנים ששתל אביו גדלו במשך השנים והפכו למין ג'ּונגל פראי, מטופח ומקסים.  ( 5)

 גיורא, הקקטּוסים מתאימים למקום ִמדברי כמו ֵעין גִֶדי?  -

יים ומלאים מים. כמעט כל הצמח עשוי ממים שהוא אוגר בעונה הגשומה, ובעונת  בׁשרנ  כן, הם

 הקקטּוס משתמש במים שאגר. ככה הוא מסוגל לשרוד היובש 

 גם במקומות יבשים מאד.  ( 10)

 לא ידעתי שיש קקטּוסים גדולים כל כך גדולים! -

לאט. עוברות שנים רבות  -בדרך כלל חושבים שהקקטּוסים הם צמחים קטנים, כי הם גדלים לאט

 עד שהם צומחים לגובה. 

 שנים? והפרחים, גם הם פורחים רק אחרי כמה   -

לא. אבל שלא כמו צמחים רגילים, הקקטּוסים פורחים רק בעונה מסוימת, לזמן קצר. יש שפורחים   ( 15)

 הם נפתחים בלילה ונסגרים ביום.  –רק לילה אחד, והפרחים שלהם הכי יפים והכי גדולים  

 קקטּוסים ֵפרֹות שאפשר לאכול? ל יש -

 רק לכמה מהם יש ֵפרֹות טובים למאכל אדם, ובמיוחד לצמח הצבר המצוי,  

 שאנחנו קוראים לו 'ַסבְֶרס'. אגב, גם גמלים אוהבים לאכול קקטּוסים. ( 20)

 ומי מוציא למענם את הקוצים?  -

 בחיים. לא צריך. לגמלים יש לשון עבה, והם יכולים לאכול קוצים ולהישאר

 מי עוד נהנה מקקטּוסים?  -
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 יש נמלים שבונות קן על ראש הקקטּוס,   –עלי חיים ִמְדבָּריים רבים, למשל  ב

ר' אוהבת לבנות קן על קקטּוסים. העכברים אוהבים דווקא את החלק   ( 25) ָּקָּ 'נ וגם הציפור שנקראת 

 הם מכרסמים אותו ומתחבאים בפנים. – התחתון של הקקטּוסים 

 לות: ענו על השא

 הריאיון? מה הנושא העיקרי של  .1

 גַנים בעולם  א. 

 הקקטּוסים ב.

 בעלי חיים בִמדבר  ג.   

 גיורא ִדגְִמי מקיבוץ ֵעין גִֶדי ד.  

 

   –כתוב: "כזה הוא גיורא ִדגְמי". הכוונה היא שגיורא  3בשורה  .  2

 דומה לאביו   א.  

 אוהב קקטּוסים ב. 

 אוהב דשא ופרחים ג. 

 ני ס קוצני ודוקרדומה לקקטּו ד. 

 

 נכון או לא נכון:  - יד כל משפט הקיפו בעיגול -על .3

 לא נכון  נכון הפרחים של הקקטּוס פורחים למשך זמן קצר  א.

 לא נכון  נכון יש ֵפרֹות של קקטּוס שבני אדם אוכלים אותם  ב.

 לא נכון  נכון בעלי חיים לא אוכלים את פרי הקקטּוס, כי יש לו קוצים ג.

לגדול רק במקומות שהם גשומים כל יכולים  סיםקקטּו ד.

 השנה 

 לא נכון  נכון

 

 

 כיצד הקקטּוס שורד בימי הקיץ היבשים של הִמדבר?  .4

_______________________________________________ _____________________________________________________ 
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ך מפני שהוא ראה  טּוסים הם צמחים קטנים, כנראה חושב כ. לפי דבריו של גיורא, מי שחושב שקק5

   –בעיקר קקטּוסים  

 צעירים א. 

 בשרניים  ב. 

 שגֵדלים בִמדבר  ג. 

 שאין להם ֵפרֹות  ד.   

 

 ני אדם אוכלים את ְפרי הצבר לבין האופן שבו אוכלים אותו הגמלים?. מה ההבדל בין האופן שבו ב 6

  ___________________________________________________________________________________________________ 

 

 . בקטע כתוב: יש אנשים שאוהבים דשא או פרחים. אחרים אוהבים קקטוסים קוצניים ודוקרניים".  7

מח אתם אוהבים? תארו את הצמח ואיפה הוא צומח, וכִתבו מדוע אתם אוהבים  איזה צ 

 אותו? 

____________________________________________________________________ _______________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________ 
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ועיתונים.  פנקסים ומחברות, חשבונות לתשלום, אריזות  פרים ומחברות,אין בית שאין בו נייר. ס

 קיווינו שהמחשבים יצילו אותנו מן הנייר, אבל המדפסת ממשיכה לצרוך ערמות שלמות. 

 כבר בעולם העתיק היה צורך לרשום רשימות, ובמצריים השתמשו בפאפירוס.  

ם. את "הדייסה" הזו שטחו על  בסין בישלו סיבים, סחבות וחלקי צמחים שנשרו* קודם במי

התייבשה עליהן והפכה לנייר. הסוד הזה הגיע אל ארצות   קהמסננות גדולות, והשכבה הד

 אירופה רק לפני שמונה מאות שנה. 

 כאשר המציאו את מכונת הדפוס גדל הצורך בנייר, והפיקו אותו מעצים. 

האדם  בעצים גורם   לעצים תפקידים חשובים בשימור הסביבה. השימוש הרב שעושים בני 

זה הוא סכנה לאדם, ליצורים החיים ולצמחייה   להפחתה גדולה במספר העצים בעולם. דבר

 שבעולם.

כדי לחוס על העצים שנותנים לעולם אוויר לנשימה, למדנו למחזר** את הניירות, כלומר לעשות  

 בהם שימוש חוזר. 

פתקאות, הגיליונות המקושקשים  יש לאסוף את כל העיתונים, המחברות שאין בהם עוד צורך ,ה

 ולהשליך למכלי איסוף מיוחדים. והשקיות הקרועות 

המכלים האלה מובלים למפעל " אמניר" , ושם גורסים אותם ל" דייסה" ומייצרים נייר חדש, טוב  

 ויפה לא פחות. כמעט כמו שעשו בסין העתיקה. 

 תבה: ליאורה בן יהודה[ . כ 14, עמוד 109] מתוך עיתון הילדים " כולנו פילון", גיליון  

 

 

 

 

 

 

 

 איך מייצרים  נייר ? 

 הושרו במים/ שמו אותם במים.   -נשרו

 לייצר מוצר חדש מחומר משומש. -למחזר 
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 [  מתוך הקטע.2-5לפניכם שאלות המתייחסות למשפטים ]

 ענו על השאלות: 

 

 .קיווינו שהמחשבים יצילו אותנו מן הנייר. איך? 1

 _________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ ______________ 

 

 במים. .בסין בישלו סיבים, סחבות וחלקי צמחים שנשרו קודם 2

 לאיזו מטרה עשו זאת? 

___________________________________________________________________________________ _____________________

 ___________________________________________ ________________________________________________ _____________ 

 

 גדולות. על איזו דייסה מסופר? .את "הדייסה" הזו שטחו על מסננות  3

________________________________________________________________________________ ________________________

 ____________________________________________________________________________________________ ____________ 

 

 פה. איזה סוד? .הסוד הזה הגיע אל ארצות אירו4

_______________________________________________________________________________________________ ___________

______________________________________________________________________________________________ ____________ 

 

 :דברים שלמדנו מן הקטע

 לבין כריתת עצים? .מהו הקשר בין ייצור נייר 5

 ____________________________________________________________________________________ _________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________ _ 

 .מדוע לא רצוי לכרות הרבה עצים?  6

____________________________________________________ _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ ______________ 
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 .בקטע שקראתם יש המלצה מה לעשות בנייר המשומש. מהי ההמלצה? 7

 _____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ __________ 

 .האם לדעתכם חשוב לדעת את הדברים שהקטע מספר עליהם?8

 .כן/ לא, נמקו את תשובתכם        

 _____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ _________________________________________________________________ 

 . האם למדתם מן הקטע דברים שלא ידעתם? כן/לא. 9

 כתבו מה למדתם חדש.     

_ ____________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________ ______________ 
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______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

. חשוב לכם מאוד  שהסביבה הטבעית  . דמיינו שאתם חברים באגודה לשמירה על איכות הסביבה10

 לא תפגע. כידוע לנו, תהליך ייצור הנייר עלול לפגוע בסביבה הטבעית. 

דוע חשוב לאסוף את הנייר, שאינו עוד  הפונה לתושבי העיר שלכם, נסו לשכנע אותם מ חברו מכתב

 , במכלי האיסוף למחזור נייר. בשימוש
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  ? לא יהיו צבים בארץ   מה, 

 אינו יפה במיוחד אבל הוא חמוד.  הרגיל חי ביבשה,הצב 

 .  פרחים פירות, הוא אוכל עלים,

 לעיתים רחוקות הוא אוכל גם חרקים  

 מתים ושבלולים. 

 ,אפילו בין סלעים בשדות, בגנה, בים.רואים הרבה צ  סבא וסבתא היו 

 בחולות. היום אנחנו רואים הרבה פחות. 

 - מכוניות הרבות ) פעם לא היו כלידי  ה-,הם נדרסים על בשדות בנו בתים

 העורבים והכלבים טורפים   כך מכוניות(, הציידים צדים ומוכרים אותם,

 את הביצים שלהם . 

 . כך המצב בהרבה ארצות בעולם

 שהילדים לא יראו עוד צבים? חבל!  האם יגיע יום

 ענו על השאלות! 

 של הטקסט הזה הוא:    הנושא . 1

 .צבים.  א

 נעלמים לאט  לאט. הצבים  ב.

 עורבים וכלבים טורפים  ג.

 לכך?  הסיבות .בימינו יש פחות צבים מאשר בימי סבא וסבתא. מה  2

      

 __________________ ________________________________________________א._________________________________________

      

 ב.___________________________________________________________________________________________________________ 

      

 ________________________________________ ג.___________________________________________________________________

 

 את המשמעות של משפט זה?  סבירו  ה.הצב נמצא בסכנת הכחדה. 3

 ____________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________ ________________ 
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 ל הצב?  .מה אוכ4

 פירות ופרחים.  א. רק עלים,

 ב. רק חרקים מתים ושבלולים. 

 פירות ופרחים. גם עלים, גם שבלולים, ג. גם חרקים,

 

 .בטקסט הזה כתוב:  רואים.  מוכרים.  טורפים. 5

 המילים האלה הן: 

 עצם  -שמות א. 

 לים עפ ב. 

 תארים ג. 

 

 צבים.( שישה 6: דוגמה: )במילים.כתבו את המספרים 6

 (____________ צבים 7)

 (____________ כלבים4)

 (____________ צבים8)

 (____________ טורפים 6)

 

 מתאים.תואר כתבו ליד כל אחד  .שמות עצם.לפניכם 7

 ___________  -גנה  _____________   -צב

 ___________  -בית _______ ___ -מכונית

 ____________  -סלע
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 .לפניכם משפטים.8

 עצם ופועל. -שםבכל משפט יש 

 .פועלאו  עצם-שםכתבו מעל לכל   מילה אם היא 

 הצב אוכל.  .א

 סבא רואה.  .ב

 בונים בית.  .ג

 מכונית נוסעת.  .ד

 יגיע יום. .ה

 

 כתובה במילון:  צב .המילה  9

 .לפני המילה צבי.         א 

 צבי.  אחרי המילה  ב. 

 

 .לפניכם חמש  מילים.10

 ליד המילה המופיעה ראשונה במילון ואת   1הספרה כתבו את       

 ליד המילה  המופיעה אחרונה במילון.    5הספרה      

 

 ____דג               ____שלדג.  ___ארנב           ____צב           ____גדי             

 של המילים הבאות?  השורש .מה 11

 רחמנות, רחמים, רחום ,לרחם.     

      _____________________ 
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 ?ניותו א  מפילגות  איך

 1999 )ספטמבר  , 19 גיליון  ,"עיניים" ,שץ אבנר מאת כתבה  )מתוך

 כמו  היא נייה ובא הפלגה .המים על שצף רכב  כלי סתם  לא היא אנייה

 .הים פני על קטנה  עיר של או  כפר מסע של

 שיטות מיני כל ויש  ,כמובן ,ומסובך גדול  עניין זה  ?אנייה  בונים איך

 הורידו  ,כמעט גמורה או ,גמורה וכשהייתה ,החוף על כולה  נייהוהא  את בנו  בעבר  .לעשות זאת

 למים. אותה

 בוני בשביל למדי מפחיד  וגם ,מאוד מרשים היא עניין לים הראשונה בפעם שיורדת ענקית אנייה

  .נייההא

 מזרימים שאליה ,יבשה בֵרכה  בתוך  למעשה נבנה נייה הא גוף :אחרות בנייה טותיש  גם יש כיום אבל

 בעבר.  כמו רושם-רב אינו כבר  )למים נייההא ההשקה )הורדת  וטקס  ,מים כך אחר

 שגם משהו בה  שיהיה רצוי ,לצוף שהצליחה כך על השמחה כל ועם ,תחבורה כלי ,כזכור ,היא אנייה

  .למקום ממקום אותה יסיע

  בעזרת  בעיקר זאת עשו - שעברה  המאה ועד  - העתיקה בעת .דרכים מיני בכל  אנייה להשיט  אפשר

  .מפרשים

 בקיטור.  המּונעָֹּות הברזל אניות במהרה  תפסו המפרש אניות של  מקומן את אבל,

 .דיזל  מנועי באמצעות  האניות  רוב  מּונעָֹּות האחרונות  בשנים

 נוסעים  לאניות היא העיקרית  החלוקה אבל  ,אניות של רבים סוגים יש

  .משא ואניות

  ?אניות נוסעים בימינו  צריך  מה  בשביל פעם עצמכם את שאלתם

 ,ובכן .במטוס למקום ממקום ובמהירות בנוחות להגיע  אפשר הרי

 ,נייד פאר  מלון אלא  ,תחבורה אמצעי  אינן בעצם היום של  הנוסעים אניות

 .ממש של תחבורה  אמצעי הנוסעים אניות היו  רבות  לא שנים לפני  עד אבל

 שיכול אין מטוס אבל ,במטוס מטענים להעביר אפשר .לגמרי שונה סיפור הן המשא אניות

  .גדולה אנייה שנושאת  המטען בכמות להתחרות 

 .באניות שמובילים המטען מכמות חלקיק רק יחד לשאת  יכולים המטוסים בעולם כל

 סיכוי שאין עד ) מאשר באנייה   העשר פי כך )כמעט כל  גבוה במטוס ההובלה מחיר  ,זאת מלבד

  .לעין הנראה  בעתיד האניות את  יחליפו שמטוסים
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 ,מאוד אניות מהירות  מתכננים כבר כיום אבל ,למטוסים בהשוואה  מאוד ִאטיות אמנם האניות

  .המים פני על "טסות" שממש

 וסעתנש ,גדולה לאנייה כי ,עצומים מכשולים על להתגבר  צריךמהר  לשוט לאניות לאפשר כדי

  .נעימים לא דברים הרבה  לקרות יכולים ,הגלים פני על גבוהה  במהירות

 את שתחצה משא אניית  בקרוב להפעיל מתכוונת  אחת ֶחברה אבל  .להתפרק פשוט  יכולה היא

 וליהנות הצח  הים אוויר את לנשום זמן יש בקושי כזאת באנייה  !ימים בארבעה האטלנטי האוקיינוס

 ..מהנוף

 

 ענו על השאלות:

 ?מה לעשות ."זאת לעשות  שיטות מיני כל ויש" כתוב: 4-3 בשורות.1

 למים אנייה  להוריד  א.      

 אנייה.  לבנות  ב.      

 המים.  על ג. לצוף      

  ד. להפליג באוניה.      

 

 שבנה  מי בשביל למדי מפחיד  עניין היא אנייה השקת ,לדעתכם ,.מדוע2

 ?אותה   

 ______________________________________________________________________________________________________ _____ __

____________________________________________________________________________________________________________ _ 

 

 ."דרכים מיני בכל אנייה להשיט אפשר" :כתוב 12-11 בשורות  .3

  ניתן להושיט אונייה? דרכים באילו     

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_ ____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ _ 
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 ."מלון אלא ,תחבורה  אמצעי אינן " הנוסעים שאניות :כתוב 19 בשורה.4

 שהן:  היא  הכוונה   

 מלון  ולא  תחבורה אמצעי א. לא    

 מלון  וגם תחבורה אמצעי ב. גם   

 מלון  ולא ורה תחב  אמצעי ג. רק    

 תחבורה  אמצעי ולא  מלון ד. רק  

 

 "לגמרי שונה  סיפור : " בכתו  21 .בשורה5

 היא:  הכוונה

  מעניין. בנושא .שמדובר א   

 במעשייה. רק ב. שמדובר   

 קשה.  בבעיה ג. שמדובר   

 אחר.  בעניין ד. שמדובר   

 

 ?הקטע  של המטרה  מה. 6

 לטוס  אלא באנייה להפליג איכד לא שהיום הקוראים את לשכנע א.     

  במטוס.         

 . האניות של ההיסטוריה על הקוראים את ב. ללמד      

 באניות. שמפליגים אנשים מרגישים איך לקוראים ג. לספר     

 גבוהה.  במהירות ששטות באניות להפליג שלא הקוראים את  להזהיר ד.     
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 ְקנאי הש   

  כשהוא פוֵרש  !ס"מ בערך      70ס"מ )מטר +  170שלו הוא כ־ ְקנאי הוא עוף גדול: אורך הגוף הש( 1)

ס"מ בערך(! גם   90מטרים +  2ס"מ )   290את כנפיו, אורך הקו שבין שני הקצָּוֹות שלהן הוא כ־

)הׂשק הזה   ְקנאי יש ׂשק עור  הש ס"מ בערך(! מתחת למקור של  40ס"מ ) 40כ־ –המקור שלו ארוך  

  .ְקנאי קטנות ביחס לגופוהש גליים שלגם הוא גדול! אבל הר א זֶֶפק(.נקר

 

 דגים.   הם אוכלים הרבה  ְקנאים? מה אוכלים הש2)  

חזיתית, מכים בכַנְפיהם   ּורהכמעט אינם אוכלים שום דבר אחר. שְקנאים רבים שוחים במים בשהם 

ה  ְקנאי תופס בִמקורו דגים בזה אחר זש  ם כלרשים את הדגים למים רדּודים. שהגדולות במים ומגַ 

 אט את הדגים.   הוא בולע לאט־ל  בסוף הַדיג .למקור שלומהר־מהר ומחזיק אותם בׂשק שמתחת 

  .דגים גדולים, אפילו דג ששוקל שני ק"ג ק שלו ולבלוע גםשהשְקנאי יכול להחזיק ב

 

קדמים לאט. לעּומת זאת, ביַם  הם מתנַדנדים מצד אל צד ּומת .ְקנאים ִמתַקשים ללכת ביבשהשה (3)

 מעֹופפים היטב. בכל רגל של ַׂשְקנאי ארבע אצבעות. הן מחּוברות זו לזו  חים היטב ובאוויר הם שו

  .לעוף ִחייה. מתחת לעור של הַׂשְקנאי יש כיסי אוויר, הדומים לספוג ועוזרים לוש בִקרּום־

 

  40־דוגְרים עליהן. אחרי כ הזוג י בני־שלוש ביצים. שנ ְקנאי ְמטילה רק שתיים־הנקבה של הש (4)

הראשונים לחיֵיֶהם ַׂשְקנאים מאכילים  ם עירּומים. לגוזל אין מקור ארוך. בימיםיום בֹוקעים גוזלי

 .של הוריו, מוציא מזון ואוכל אותם: הגוזל מכניס את המקור שלו לתוך הֵקיבה 

אינו   ו: "מדויק". אם המשפטֵחלק מן המשפטים לַמטה אינם מדויקים. אם המשפט מדויק, בַחר

 .דויק" וכִתבו אותו במדויקבַחרו: "לא ממדויק, 
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 ענו על השאלות:

 ֵחלק מן המשפטים לַמטה אינם מדויקים.  .1

   "מדויק".בַחרו:  מדויק,אם המשפט 

 .וכִתבו אותו במדויק  "לא מדויק"בַחרו:   אינו מדויק, אם המשפט

 המשפט במדויק  האם המשפט מדויק? 

  170אורך הגוף של ְשנאי הוא 

 .ס"מ

 

  

  40נאי הוא קְ רך המקור של השוא

 .ס"מ בערך

  

   נאי קטנות קְ רגליים של השה

   נאים אוכלים רק דגיםקְ הש

ְקנאי יכול לבלוע גם דגים  הש

 גדולים 

  

ְקנאי בוְקעים מן  הגוזלים של הש

 בערך  יום 40הביצים אחרי 

  

אין שחיינים טובים יותר  

 ְקנאיםמש

  

ְקנאי ְמטילה שלוש  הנקבה של הש

 .יצים בכל פעםב
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 .הקטע מחולק לִפסקאות.2

 .כִתבו את הנושא של כל ִפסקה

 נושא הִפסקה  מספר פסקה 

 דוגמה:

 הראשונה הִפסקה 

 

 

 השקנאי עוף גדול 

 הִפסקה השנייה 

 

 

 הִפסקה השלישית 

 

 

 הִפסקה הרביעית 

 

 

 

על פי הקטע?     המילה הזאת פירושמה  "זֶֶפק". כתוב   4בשּורה .3

___________________ ___________________________________________________________________________________ 

 

 רשים את הדגים למים רדּודים. נאים מג שקְ בקטע כתּוב שה.4

 .ְקנאי תופס דגים בזה אחר זה מהרש ם כלש

 ____ "? __________________"רדּודיםמה פירוש המילה 

 

 ?א נכון ן או לנכו.5

 _____________.ְקנאים גדולים מַדי, לכן אינם יכולים לעוףהשא. 

 ___________  .ְקנאים ׂשוחים היטב במיםהשב. 

 ._________ שלוש ביצים ְמטילה רק שתיים־ נאי אינה קְ הנקבה של השג. 
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 .מה כתוב בקטע בְִמקום. 6

 :______________ המקור שלו

 :_______________ הגוף שלו

 :_______________ ם שלהכנפיי

 

 :כִתבו את הַתמצית של הקטע.7

 _____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ ____________

 _____________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________ 
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  .שאחריו השאלות על וענו  הקטע את ִקראו

 

 נאור  מרדכי  מאת:    "פעם ש  טעם " פי  על   הֵאקילפוטס 

 ,מיוחד מסוג ותיק"  עולה " גם  הוזכר ,הראשונה לעלייה שנים מאה  לציון החגיגות נערכו כאשר

  .בדיוק תקופה  באותה  לארץ  שהגיע

 בחצרות,בחורשות - הארץ אזורי בכל כיום  לראותו שאפשר ,זה עץ .לעץ האקליפטוס  היא  הכוונה

 . בארץ כלל מוכר  היה לא - הכבישים ולאורך הבתים

 מינים.  במאות מצוי  הוא שם ,אוסטרליה היא מולדתו 

 ? לארץ  האקליפטוס הגיע איך

 משפחתו עם לירושלים שהגיע     ,ְסַפאפֹוְרד ושמו דין אמריקני בעורך מעשה  ...בדואר - תאמינו לא

 1881בשנת  ידידים וכמה

 נהג שִאתם ,שונות ידידים בארצות היו לְסַפאפֹוְרד ."האמריקנית המושבה" את  בעיר והקים

 ,האקליפטוס עץ של זרעים כמה מכתב  לו בתוך שלח ,באוסטרליה שחי ,מהם אחד  .להתכתב

  .מגוריו בארץ רבים יש שכמותו

  .אקליפטוסים לגידול מתאימה שירושלים בטוח  היה  לא ְסַפאפֹוְרד 

 מנהל,נֶטר לַקְרל הזרעים את  ונתן "ישראל  מקווה " החקלאי הספר  לבית הגיע  ,ירד ליפו כן על

  .אקליפטוסשתילי  כמה לו היו קצר  זמן ולאחר ,הזרעים את זרע נֶטר ַקְרל .המוסד

 המצויות האקליפטוסים חורשות רוב צמחו האלה השתילים מן

  .בארץ היום

 הם .האקליפטוס מיד בעץ  "התאהבו" ,מושבותיהם את להקים הראשונה  העלייה אנשי כשהחלו

 מגיע  אחדות שנים ובתוך ,רטיבות וגם בעודף יובש  בתנאי גם היטב  גדֵָּל ,בנקל נקלט הוא  כי גילו

 . ניכר לגובה 

  .את גזעו שכורתים לאחר  לצמוח  ממהר והעץ  ,לבנייה קורות להכין  אפשר האקליפטוס וענפיו מגזע

  .משובח דבש  ממנו מייצרות  והן ,האקליפטוס פרחי את מאוד  "מחבבות " הדבורים גם

 את מטהרים האקליפטוס  עלי  כי רבים חשבו .מרפא תכונות יש לאקליפטוס  כי האמינו  המושבות בני

  .לבית סמוך  זה עץ לנטוע כדאי ולכן האוויר 
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 עלי בהם שטבלו  רותחים מים אדי לנשום בנשימה שהתקשו למי להציע נהוג היה  גם זמן באותו

  .רבות במעלות  בֹוַרך האקליפטוס  כי נראה  כן על .וסיפטאקל

 ייבוש  על במאבק הייתה האקליפטוס של ביותר הגדולה תרומתו  אולם

 הקדחת  יתושי  בבִיצות התרבו  .בִיצות מכוסים בארץ גדולים שטחים היו  שנה מאה לפני .הבִיצות

  .בסביבה שחיו התושבים את ותקפו

 כל כמעט ,גדולות  בִיצות ליד שהיו,המעלה וייסוד חדרה ,תקווה פתח  הראשונות  קרה שבמושבות כך

  .מהמחלה מתו  ורבים ,בקדחת חלו התושבים

 .הבִיצות את לייבש כול קודם  צריך הקדחת  מחלת  את להדביר  שכדי ברור  היה

  .המים שתיית ידי על אותה  ולייבש  בִיצה בתוך לגדול  יכול שהוא מפני למשימה ""גּויס האקליפטוס

 .הבִיצות את לייבש עזרו  והם,נרחבים בִיצה  בשטחי אקליפטוסים ניטעו לכן

 זרעים מאותם צמחו  והם ,אקליפטוסים של  שתילים מיליוני  הארץ ברחבי ניטעו  השנים במשך

 .שנה ממאה יותר לפני בדואר  שהגיעו

 

  ענו על השאלות:

 ."?לארץ האקליפטוס הגיע איך" השאלה כתובה 7בשורה.1

 ?לשאלה  המתאימה התשובה  מה

 מאוסטרליה  א.

 שנה  100 לפני ב.

 מכתב  בתוך ג.

 מינים  במאות ד.

 

 - כמו :היא הכוונה  ."כמותו" כתוב 12 .בשורה2

  א. ספאפורד    

  האוסטרלי  ב. הידיד     

  האקליפטוס ג. עץ     

 האקליפטוס  של  ד. הזרע     
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 ?  השנייה הִפסקה של  המרכזי הנושא .מה3

  ישראל לארץ האקליפטוס  עץ  הגיע איך א.    

  האוסטרלי חברו עם האמריקני  הדין עורך התכתב ב. למה   

  ישראל  בארץ  ההתיישבות  התחילה ג. איך   

  האקליפטוס עצי גדלים ד. איפה   

 

 .חמורה מבעיה תקופה באותה סבלו המושבות  בני. 4

 ?הבעיה הייתה מה .א

___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 

 ?הבעיה  את פתרו  כיצד .ב

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 ?מה  לפני קרה מה. 5

 קרו  הדברים ושב  הסדר  לפי הבאים האירועים את ַסדרּו 

 .הראשונה לעלייה שנים מאה לציון  חגיגות ____  נערכו  

 .הבִיצות את לייבש  עזרו ____  האקליפטוסים  

 במכתב  לארץ הגיעו  אקליפטוס  ____ זרעי   

 

 ."יובש בתנאי גם  היטב גדֵָּל ...האקליפטוס" :בטקסט כתוב  .6

 :ברבים הזה  המשפט  את כִתבו .א     

 __________________________ וסים _________האקליפט        

         ______________________________________________ _____ 

 

 .ל.ד.ג מהשורש היא גדֵָּל  המילה  .ב     

 .אותן והעתיקו ,השורש מאותו  נוספות מילים שלוש בקטע ַחפשו     

___________________________________________________     
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 לדק רשאוני   –עצים 

 המילים(.   )העזרו במחסן  קראו את הטקסט והשלימו את המילים החסרות

( ______  2( ______ בני אדם את מגוריהם על ידי שרפת עצים. בתחילה היו ) 1בתקופות קדומות מאוד )

ברור,    ( ______ את מאכליהם על המדורה.3ומתחממים לאורן. במשך הזמן למדו, שאפשר גם ) מדורות 

את העצים למקום  ( ______ היה בעבודה רבה של חטיבת עצים, ליקוטם, הב4שחימום מסוג זה ) 

( ______ בוודאי  5מגוריהם ואחסונם. נוסף לכך, בעונות הקור והגשם הבערת עצים במבנים סגורים ) 

 ליושביהם. שרפת העץ הטרי גורמת לפליטת עשן רב, אדי מים וגזים אחרים. סבל רב 

 ֵ ( ______ את המדורה הבוערת בעפר ואדמה, באופן שלא  7( ______ האדם, שאם )6מסוים ) ה, בשלבוְִהנ

( _______ טוב יותר  8תכבה לחלוטין, ניתן להשתמש שנית בעצים שנותרו, והפעם, למרבה הפלא, הם )

 ______ עשן רב וגזים.( 9ואינם )

פחמים". שרפת פחם העץ התגלתה  כך, כנראה, גילה האדם לראשונה את פחם העץ, הידוע בשם "

יותר. כמו כן די בכמות קטנה יחסית של פחמים על מנת לקבל אותה כמות  כנקייה יותר ואחסונו נוח 

 ( ______ מנפח גדול של עץ טרי. 10חום, )

( _______ בפחם  11שנה. באירופה ) 4000 -במצרים העתיקה לפני כעץ -יות לשימוש בפחםוקיימות עד

יות לשימוש בפחמים בתקופת האבות. עד היום  ו( _______ עד12אבן. גם בישראל )עץ כבר בתקופת ה

( _______ תעשיית פחמים אצל הבדווים בדרום הארץ ובסיני. העיר הערבית הגדולה בשומרון "אום  13)

( _______ בעבר  15( ______ כך על שום הפחמים, שתושביה )14חמים" )אל פאחם", בעברית "אם הפ

 לו בסביבתה. מהעצים, שגד

 

 הופיע בעיתוני "מבט" .1992: גרשון, ענת. יגעת? מצאת!. הוצאת רכס,  מקור
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 אחד מתוך קבוצה(  –מחסן מילים )בשיטת אמ"ק  
 

 א. שמרו ב. כיסו ג. חיממו ד. שרפו  .1

 מבעירים ג. מחממים ד. מבשלים א. מכבים ב.  .2

 א. לבשל ב. לנקות ג. לקרר ד. להמליח  .3

 מור ד. כרוך א. נהוג ב. מצוי ג. ש .4

 א. קלקלה ב. שברה ג. גרמה ד. שמרה  .5

 א. גילוי ב. נסה ג. התגלה ד. גילה  .6

 .  א. מכסים ב. מרטיבים ג. מבעירים ד. חושפים 7 

 .   א. בוערות ב. בוער ג. בוערים ד. בוערת 8 

 .  א. שומרים ב. נושמים ג. קולטים ד. פולטים 9 

 . א. הנשמרת ב. הנשמר ג. המתקבל ד. המתקבלת 10 

 . א. שרפו ב. השתמשו ג. נמצאו ד. נחשפו 11 

 . א. נמצאו ב. בשלו ג. השתמשו ד. נסו 12

 . א. קיימת ב. קיים ג. קמה ד. תתקיים13

 בנויה ב. ידועה ג. נקראת ד. התגלתה   . א.14

  . א. שמרו ב. אספו ג. מצאו ד. הכינו15
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 קראו את הטקסט וענו על השאלות: 

 הזאב 

בימי קדם היה הזאב נפוץ בכל חבלי ארץ ישראל] בתנ"ך הוא    ם.ממשפחת הכלבי הזאב הוא טורף

  ה של הזאבים בצפון הארץ ובמרכזה,יהאוכלוסינכחדה מרבית   20- פעמים[ אולם במאה ה 7מוזכר 

 ותחום מחייתם צומצם לחבלי הארץ המדבריים.

 ק''ג.  17-ושל הנקבה כ ק''ג 20-. משקלו הממוצע של הזכר כהזאב חיוור הרגלבנגב נפוץ בעיקר 

 פרוות הזאבים קצרה וצבעה כצבע החול.   

 כיצד מתמודד הזאב מתנאי המדבר? 

 הזאבים בנגב גילו כי פעילות הזאב היא עונתית. תצפיות באורחות חיי 

ת  בחורף הוא נודד מרחקים ארוכים חשוף לגשם ולרוח, אך בקיץ הוא חוסה בנקיקים מוצלים בשעו

 רק בלילה. היום, ויוצא לפעילות 

 . נושא הקטע הוא: 1

 

 א. משפחת הכלבים 

 ב. זאבים וכלבים

 ג. זאב חיוור הרגל 

 ד. זאבים בישראל. 

 ? ם היום הזאבים בארץ . איפה חיי2

 

 א. בכל חבלי ארץ ישראל .                              ג. בצפון הארץ.

 ז הארץ .                  בחבלי הארץ המדבריים .                           ד. במרכ ב. 

 

 בקטע, פירושו: פעילות עונתית . הביטוי 3

 

 א. פעילות רק בעונת החורף. 

 בעונת הקיץ. ב. פעילות רק  

 ג. פעילות שווה בכל עונה. 

 ד. פעילות שונה בכל עונה.  
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 קראו את הטקסט וענו על השאלות: 

 ייצור הלחם 

 .  הלחם הוא אחד מן המזונות החשובים ביותר של האדם

 "המוציא לחם מן הארץ".   בגלל חשיבותו מברכים עליו ברכה מיוחדת:

טוחנים חיטה לקמח, מערבבים את הקמח במים ושמרים  הלחם מיוצר בתהליך פשוט מאוד, שבו 

 ויוצרים בצק. מן הבצק מכינים את כיכרות הלחם, ואופים אותן בתנורים המיועדים לכך. 

 

 רגרי החיטה והפיכתם לקמח.תהליך הייצור של הלחם מתחיל בטחינת ג 

ובבה את ארבע  בימים עברו, החיטה נטחנה בטחנות קמח, שנקראו גם "טחנות רוח", בגלל הרוח שס 

הכנפיים שלהן. אל ציר הכנפיים שבתוך הטחנה חוברו גלגלים מיוחדים שריסקו את גרגרי החיטה  

 והפכו אותם לקמח. 

 

וגלות להפריד את גרגר החיטה מן הקליפה שלו,  היום ישנן מכונות משוכללות לטחינת החיטה, הן מס

 לא כל לכלוך וחרקים. ון אותו לקמח ולנפות את הקמח כדי להופכו ללבן צחור, ללטח

 בזכות המכונות המשוכללות נטחנות כמויות אדירות של חיטה בזמן קצר. 

 

 .את הקמח מערבבים במים ובמעט מלח ומכינים בצק, כדי שהבצק יתפח, מוסיפים לו שמרים

 השמרים הם פטריות אשר במגע עם הבצק הן גדלות ומתפתחות. 

גז גורם לבצק לתפוח, וכך נוצרות הנקבוביות  בתהליך הנקרא תסיסה משתחרר גז מן השמרים. ה 

 הנראות כשפורסים את הלחם. 

 

 מן הבצק יוצרים את צורות הלחם הרצויות, ומכניסים את הבצק לאפייה בתנור.  

תנורים גדולים ומשוכללים. במאפיות קטנות   לחם נעות בסרט נע אל תוךבמאפיות גדולות כיכרות ה

על ַהִמְרֶדה, בעזרתו הוא מכניס בצק לתנור ומוציא ממנו   יש תנור פתוח, והאופה מניח את הבצק 

 לחם אפוי. 
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 ענו על השאלות הבאות:

 . קראו היטב כל פסקה ומלאו את הטבלה הבאה: 1

 

 

 .כיצד מייצרים לחם? 2

 _____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ _________________________________________________________________ 

 ? לחם בגלל חשיבותו.מה מברכים על ה3

____________________________________________________________________________________________________________ _

____________________________________________ _________________ ________________________________________________ 

 

 .כיצד נטחנה החיטה בימים עברו? 4

____________________________________________________ _________________________________________________________

____________________________________________ _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 .לשם מה מנפים את הקמח? 5

 _____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ _________________________________________________________________ 

 

 המרכזי של הפסקה:   יוןהרע נושא הפסקה:  מספר הפסקה: 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  

5. 

 

  

6. 
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 בחומרים שונים. פעולות .בתהליך ייצור הלחם מבצעים6

 את החומר המתאים לה, בהסתמך על הטקסט.  פעולהליד כל כתבו    

 פעולות:

 טחינה:_______________  .א

 ניםוי:________________       .ב

 תסיסה:______________  .ג

 לישה:_______________  .ד

 __ אפיה:______________ .ה

 

 בין אפיית לחם במאפיות גדולות ובין אפיית לחם במאפיות    ההבדל.מה 7

 קטנות?   

 במאפיות קטנות:________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________דולות:________לעומת זאת, במאפיות ג

 ______________________________________________________________________________________________________ 

 

 .כיצד הופכות המכונות המשוכללות את החיטה לקמח?  8

 )כתבו שלוש פעולות(.     

 ____________ א.______________________________________ 

 .__________________________________________________ ב

 ג.__________________________________________________ 

 

 המכונות המשוכללות נטחנות כמויות אדירות של חיטה בזמן קצר". בזכות . במשפט:" 9

 בזכות"? " מה אפשר לומר במקום המילה:

 אם כי .א

 בגלל  .ב

 אפילו .ג

 למרות  .ד
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 נוצרות הנקבוביות בלחם? תארו את התהליך במילים שלכם..כיצד 10

 _____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ ________________________________ ______________ 

 ייצור הלחם"?  .מהי מטרתו של הטקסט:"11

 

 לשכנע את הקוראים לקנות לחם במאפייה.  א.

 ללמד את הקוראים כיצד להכין לחם בבית.  ב.

 לספר על ביקור במאפייה משוכללת.  ג.

 למסור מידע על תהליך ייצור הלחם. ד.

 

 .תהליך הייצור של הלחם מתחיל בטחינת גרגירי החיטה והפיכתם לקמח. 12

 

 ה זו אפשר להסיק ש: מעובד

 א. הלחם יוצא אפוי גם ללא טחינת החיטה. 

 ללא טחינת החיטה והפיכתה לקמח לא ניתן לאפות לחם. ב.

 ג. אפשר לאפות לחם בכל מיני דרכים. 

  ניתן לטחון את גרגירי החיטה לקמח אחרי אפיית הלחם. ד.
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 כלבי הים 

 ות חמודות, בעלות פרוות משי מבריקה ועיני כפתור. י חכלבי הים אהובים מאוד על הילדים. אלה 

 בתקופת ההמלטה עולים כלבי הים לחוף. שם ממליטות הנקבות את גוריהן. 

 תקופת ההריון של כלבת הים נמשכת אחד עשרה חודשים, והיא ממליטה גור אחד בלבד. 

ם רבים, שנהגו לבוא  ישעד לפני שנים לא רבות, היה ציד כלבי הים אחד הבילויים המקובלים בקרב נופ 

 לאזור חוף הים של הולנד ודנמרק. 

לתחביב האכזרי הזה היו תוצאות עגומות: מספרם של כלבי הים פחת מעשרות אלפים לכמה מאות בלבד.  

 כתוצאה מכך הוטל איסור חמור על ציד כלבי ים.

את שנאתם לכלבי   אך, האדם היה תמיד האויב העיקרי של כלב הים. הדייגים, למשל, לא הסתירו מעולם

הים בגלל תאבונם האדיר לדגים, ומפני שהם קורעים לעיתים את רשתות הדיג וזוללים את הדגים שנלכדו  

 ידי הדייגים ברשת.  -על

אנשים הנופשים על חוף הים, משאירים על החוף כמויות גדולות של פחיות ריקות, ולעיתים גם שברי  

 ות מידי פעם לחוף, ולהתפלש בחול. לעבקבוקים, הפוצעים את כלבי הים, האוהבים ל

ואם לא די בכל אלה, הרי מי השפכים, הזורמים לים עם מי הנהרות, גורמים למגפות זיהומיות בקרב כלבי  

 הים, המסתיימות לא אחת במותם. 

כדי להציל את כלבי הים הוכרז על מבצע הצלה. בראש המבצע עומד צוות רפואי וילדים מסורים. הילדים  

החופים ואוספים חפצים מסוכנים, והצוותים הרפואיים מטפלים בכלבי הים עד אשר הם   למסיירים ע

 מחלימים, לאחר ההחלמה הם מחזירים אותם למים למקומם הטבעי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קטעי המידע נלקחו מהרשת, עובדו ועברו שינויים והתאמות. נערך על ידי שרית פולק                  בס"ד

30 

 

 ענו על השאלות הבאות:

 ליד כל משפט במקום המתאים בטבלה:   v.לפניכם משפטים, סמנו 1

 

 (. ים? )מנו שלוש סיבותאהובים מאוד על הילד. מדוע כלבי הים 2

 א._________________________________________________ 

 ב.__________________________________________________ 

 ג.__________________________________________________ 

 

 .במשפט:" האדם היה תמיד האויב העיקרי של כלב הים". 3

 הים?)מנו מספר סיבות(  אויב העיקרי של כלביירו מדוע האדם הוא ההסב   

 ____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ ________________ 

 

 .מדוע הוטל איסור חמור על ציד כלבי הים? 4

 ____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ _ 

 

 דיעה:או משפט  עובדה .רשמו ליד כל משפט האם הוא משפט 5

 א. כלבי הים אהובים מאוד על ילדים.          _______________ 

 בתקופת ההמלטה עולים כלבי הים לחוף. _______________  ב.

 דשים.    _______________ חו  11ההריון שכלבת הים נמשכת   ג.

 הזה היו תוצאות עגומות. _______________  לתחביב האכזרי ד.

 בטקסט לא מופיע  מופיע בטקסט  המשפטים: 

   ופת ההמלטה עולים כלבי הים לחוף. בתקא. 

   צבעם שחור.  – ב. מי השפכים 

   ג. הצוות הרפואי מזריק אנטיביוטיקה לכלבי הים. 

 ד. הנופשים משאירים על החוף כמויות גדולות של 

 פחיות.     

  

   ה. הדגים המועדפים על כלבי הים הם דגי טונה. 
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 .השלימו את הטבלה הבאה:6

 הטיפול בבעיה       דרך ההטרדה       אוייבי כלבי הים   

  ציידי כלבי הים 

 

 

 

 מי שפכים

 

 

  

 אנשים הנופשים על חוף הים 

 

  

 

 

 בחול.  ולהתפלשמידי פעם לחוף,  .במשפט:" כלבי הים, האוהבים לעלות7 

 הכוונה היא: להתפלש"  " במילה:   

 להתרחץ  א.     

 להתפשט  ב.     

 להתכסות  ג.     

 להשפריץ  ד.     

 

 ". תוצאות עגומות.במשפט:" לתחביב האכזרי הזה היו 8

 תוצאות עגומות"?  מה פירוש הביטוי:"    

 מעשים אכזריים .א

 מעשים טובים .ב

 מעשים מעציבים  .ג

 נכוניםמעשים  .ד
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ידי הדייגים   - קורעים לעיתים את רשתות הדיג וזוללים את הדגים שנלכדו על שהםבמשפט: "מפני 

 ברשת". 

 שהם"? _________________  למי הכוונה במילה "  .א

 ? "מפני" באיזו מילת קישור ניתן להחליף את המילה:  .ב

 פו בעיגול את מילת הקישור המתאימה:הקי

 למרות   כי          ד. לכן          ג.  ב.   א. מכיוון                    

 

 " כלבי הים"  לפניכם הצעות למטלות כתיבה בעקבות קריאת הטקסט:

 המטלות ובצעו אותה. אחת בחרו ב

 כתבו מכתב לדייגים  .א

 הכינו תעודת הצטיינות לילדים המסורים  .ב

 כללי התנהגות לנופשים על חוף היםנסחו  .ג

 

 המטלה שבחרתי:

__________________ ___________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________ _____________________________________________________ 
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 קראו את הטקסט 

 ש פי שום א - על  / פרי הכ    דיק הצ  

נה. הוא אינֶנּו יכֹול לִקרֹוא אפילו-ליַאֶׁשק כבָּר מָּלאּו ׁשלֹוש  יׂשרָּאל"(,  ׁשַמע" )תפילת "ׁשַמע " ֶעׂשֵרה ׁשָּ

נה מַמׁשֵמׁש ּובָּא  .וראׁש הׁשָּ

נה, והֹורָּיו יּו ,והַרבי עַמל  .הָּעירָּה כלּו לָּקחת אֹותֹו כדי ׁשיֵדע לפחֹות את "ׁשַמע" בראׁש הׁשָּ

ָּׁשים, גדֹולים ּוקַטנים, לבּוׁשים לבן ועליהם-בית  .טליתֹות, וקֹול תפילָּתם גֹובר והֹולך הכנֶסת מלֵא אנ

ָּׁשים, ויַאֶׁשק, לָּבּוׁש בגָּדיו החדָּׁשים קֹול בכי חנּוק יו נֹופלֹות ִמַתחת   ,ִמתפָּרץ ֵמֶעזרת הנ עֹומד וׂשערֹותָּ

מקֹומֹו ּופֹורץ לֹו ֶדרך וניגׁש ועֹומד לצַד החזָּן. ה"סידּור" אֶׁשר   ניו. פתאֹום הוא עֹוזֵב אתלכֹובעֹו על פָּ 

ָּתן לֹו  ָּדֹו, והוא עֹומד... ּוַמבי נ  .טאביו, נֹופל מי

 ,יַאֶׁשק, רֹומזים איׁש לֵרעהּו, ַמראים עלָּיו בֶאצבְעֹותיֶהם, צֹוחקים בַלָּאט נעָּרים ׁשֹובָּבים רֹואים את 

הוא אינֶנּו ׁשֹומע, איננּו ַמרגיׁש. הוא עֹומד ּוַמביט  .מֶהם ניגַׁש אלָּיו וסֹוטר בֶאצבַע... על חֹוטמֹוחד ואֶ 

הלבָּנה, ועלֶיה  ) הבֹוכים. הנֵה לפָּניו פרֹוכֶת הקֹוֶדש )הווילֹון ׁשל ארֹון הקֹודשביהּודים  פעם בחזָּן, פעם

ם, ֵמאחֹוֵרי הפָּרֹוכֶת  לֹוהים הוא בוַוַדאי כתּוב באֹותיֹות זָּהב "קֹוֶדׁש לה'". הָּא  .הוא חֹוׁשב בלִבֹו  –ׁשָּ

ָּיו על כָּ  ִאמֹו מבֶטת בו... היא ָּדֹורֹוָאה אֹותֹו עֹומד ולֹוטש עינ והיא   .ל אֶׁשר מסָּביב, והסידּור נֹופל מי

  –ּוִמתַאנח מָּרה: "ריבֹונֹו  לטָּלית ִמַתחת  ִמתַאנַחת ואֹוֶמרת בלִבה: "ַפלָּאח, גֹוי גמּור!" ואביו רֹוֶאה אֹותֹו

ָּבֹוא נא גם זיכרֹונֹו –ׁשל   "!לפָּניך   עֹולם! י

ָּיו. הכול בֹוכים, הכו קֹוראים אל האלֹוהים בחֹוזקה, וגם   ל מתַפללים, הכולויַאֶׁשק עֹומד ולֹוטש את עינ

ֹות, לא לצעֹוק, אך להֹודֹות  לִהתפלֵל. גם הוא חפץ לא לבכ הוא חֵפץ לַעׂשֹות כמֹוֶהם. גם הוא חֵפץ

 !על הכול הוא רֹוצֶה להֹודֹות !לַהלֵל לה' הוא חפץּו

 :מע" ּוַמתחילקריאת ׁש" הוא חֹוטף את סידּורֹו, פֹותח אֹותֹו... אצֶל

 ..."מן-א -ך נ- ל-ל מ-א"

ָּה,  להלֵל באמּולהֹודֹות ּו אבָּל התפילה הזֹאת... הוא אינֹו מבינּה. זהו אך לַחׁש, לחש יבֵׁש... הוא חֵפץ נ

ָּותֹו   ,ֵמעוֶמק לִבֹו... הוא יֵרא את היהּודים הִמתַפללים הל הגדֹול המתַפלל באֹוֶפן אֵחר. אך ַתאו הקָּ

 !על כּולם! הוא מּוכרָּח ה' הוא גבֹוה – מתגַבֶרת עליו 
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 ...הוא נֹותן את ֶאצבְעֹותיו ֶאל פיו

 .בֹוכֶההכנֶסת ה-חדָּה עֹובֶרת על פנֵי בית ּוׁשריקה

 !נֶחַרד כָּל קַהל המתַפללים

 ?מי הוא זה? מה זאת? מי ׁשֹורק בַמקֹום הקדֹוש –

 .לַהכֹותֹו – בעֹורפֹו ול"דורסֹו", כּולם  אבא חֵפץ לֶאחֹוז

 :פתאֹום פֹונה הַרב הקדֹוש אל הקהָּל וׁשֹואל

רע את " ָּקב וחָּדר עד הׁשמַ -גזַר איֵה הצַדיק אֶׁשר קָּ  עבֹוריִם, ויֵתן ֶדרך לִתפילֹותינּו לַ ַהדין, אׁשר נ

  "?ׁשָּמה

 ...הכנֶסת- אבָּל הצַדיק לא היה עֹוד בבית

ם  הוא בָּרח ִמׁשם, חָּלץ את  ...אֹותן על ִׁשכמֹו, והוא צֹועד הלֹוך וצעֹוד אל כַפר מֹוׁשבֹונעָּליו, ׂשָּ

 

 

 ענו על השאלות הבאות:

ָּדע לִהתַפלל.  .1 רא בקֹוׁשי ולא י  יַאֶׁשק קָּ

ָּכלּו להיֹות ַהסיבֹות   ערּו: מהׁשַ    ?לכָּך? מה הֶהסבֵר לכך י

 ________________________________________________________________________________________________________

__ _________________________________________ ____________________________________________________________ 

 השלימו את הטבלה   ?מה הסיבה .2

 :קרההסיבה לדבָּר שֶ  עּובדה 

 יַאֶׁשק ֶהחליט לִׁשרֹוק 

 

 

 יַאֶׁשק הִמתפללים כעסּו על 
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 ________________________________  :הנֹוֵׂשא ׁשל הסיפּור הוא  .3

 __________________________  ?מיהּו הגיבֹור הרָּאׁשי ׁשל הסיפּור הזה   .4

 _________________________ ___________________ :בִזַמן קריאת הסיפּור ִהתרגַׁשתי כי  .5

 ".כאילּו ׁשופך דִָּמים – הַמלבין פנֵי חבֵרֹו בָּרבים:" בַַתלמּוד כתּוב .6

ָּׁשים אֵחרים, כאילּו ׁשֹופך את( בסיפּור זה, מי הלבין את  .דָּמֹו( מי ֶׁשמבַיֵיׁש אדָּם אֵחר לִפנֵי אנ

  ֹפנֵי חבֵרו וכיצד?

_____________ ___________________ ________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________ _ 

 .בקיצּור –. דני רָּצה לַספר את הסיפּור "הצַדיק הכַפרי"  7

 .. הרב שיבח אותוהוא שרק. האנשים כעסו :כָּתבדני 

 .פרָּטים חׁשּובים מאֹוד התמצית הזו קצרה מַדי. חֵסרים

רי -בלי פרָּטים אלּו אי ר להבין את הרעיֹון העיקָּ  .ׁשל הסיפּור ֶאפׁשָּ

ַרק-אי ר לָּדעת: איפֹה יַאֶׁשק ׁשָּ ַרק? מדּוע ?ֶאפׁשָּ  ?הַרבי שיבֵח אֹותֹו לָּמה הוא ׁשָּ

 :פרָּטים החסריםהנֵה ה

ה הַרבי ָאמר  ָּדע לִהתַפלל כמֹו כּולם אבָּל רָּצה להֹודֹות    : ַהׁשריקָּ ׁשלֹו ִהגיעה עד ה'. יַאֶׁשק לא י

נה, בבית   . הכנֶסת-לה'. ברֹאׁש הׁשָּ

 :עזרּו לדני לִכתֹוב שּוב את תמצית הסיפּור

 ____________________________________________________________________________________ _________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________ _______________________________________________________________________

______________________________ _____________________________________________________________________________ __ 
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 השופט הקטן 
 רוזן, מרים. "השופט הקטן". בתוך: שער למתחיל  מקור:

 

והשני מוכר בשמים.  יד חנות. אחד היה מוכר שמן,  -היו פעם שני סוחרים ולהם שתי חנויות, חנות על

רק קיר דק הפריד בין שתי החנויות. ערב אחד, הביט סוחר הבשמים דרך הקיר הדק וראה שחברו  

אותם אל תוך מטפחת אדומה. מנה אחריו גם הוא, ומצא שהם בדיוק מאה  מונה דינרים של זהב ושם 

תחיל צועק:  החוצה והשישים וחמישה. חשקה נפשו של סוחר הבשמים בזהב חברו. מה עשה? יצא 

 "עזרו לי! עזרו לי! את כספי גנבו ממני!" 

 מיד ניגשו אליו שוטרים ושאלו אותו: "במי אתה חושד?" 

ן משעה ששמתי את מאה שישים וחמישה הדינרים שלי  בא לכא  איש לא …אמר: "אינני יודע

 במטפחתי האדומה, חוץ משכני זה, סוחר השמן".  

מישה דינרים בתוך מטפחת אדומה. התחיל השכן  בדקו אצל השכן ומצאו אצלו מאה שישים וח

 לצעוק: "כסף זה שלי הוא! אל תיקחו אותו ממני!" 

שפט.  הסוהר. כעבור ימים אחדים התחיל המ-לבית איש לא האמין לו. לקחו אותו והביאו אותו

 השופט שאל וחקר את שני החברים, אך לא ידע להוציא משפט.

גש קבוצת נערים והקשיב לשיחתם. והנה אחד מהם  ערב אחד יצא השופט לטייל מחוץ לעיר. פ

 אומר: "יודעים אתם מה? אני אהיה השופט, ואשפוט בין סוחר השמן וסוחר הבשמים!" 

גדול מן הצד, תחת אחד העצים. והסתכל. הנערים לקחו את החבר שלהם ונתנו לו  השופט העמד לו 

באו ועמדו לפניו. אחד, ששחק   לשבת על אבן אחת, שבאה במקום כיסא המשפט. שני נערים אחרים

את סוחר השמן, אמר: "מאה שישים וחמישה הדינרים שלי הם!" והשני, ששיחק את סוחר  

שלי הם! אני עצמי עטפתי אותם במטפחתי האדומה, ושמתי אותם בארגז.   הבשמים, אמר: "הדינרים

 והנה בא סוחר השמן וגנב אותם ממני". 

חמים ושימו בו את הדינרים! אם יעלו על המים כתמי שומן  השופט: "הביאו סיר של מים - אמר הנער

- הם של סוחר –נדע כי הדינרים הם של סוחר השמן, מפני שהידיים שלו משומנות תמיד. אם לאו  –

 בשמים".  ה

המשפט  -שמע השופט האמיתי, ומיד ניגש לנער החכם ונישק אותו על מצחו. למחרת בא לבית

 השמן ואת סוחר הבשמים!"ואמר: "קראו אלי את סוחר 

כך  -הביאו את שני השכנים לפני השופט, וכל אחד מהם סיפר שוב את סיפורו. השופט הקשיב, ואחר

נרים, וגם סיר של מים חמים. הביאו לפניו. לקח ושם את הדינרים בתוך  פקד שיביאו לפניו את הדי
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"הראה את הסיר לכל   ומיד נראו כתמי שומן על פני המים. השופט קרא לשוטר ואמר: –הסיר  

 האנשים! יראו ויאמרו: דינרים אלה של מי הם?" 

 ראו האנשים ואמרו כולם יחד: "של מוכר השמן! של מוכר השמן!"

הסוהר. התחילו כולם  -וחר השמן, ואת מוכר הבשמים שלח לבית ט את הכסף לס אז השיב השופ

לא את אותו נער חכם  מברכים את השופט. אמר להם השופט: "לא אותי צריכים אתם לברך, א

 . שפגשתי משחק בשדה"

 

 ענו על השאלות הבאות: 

 תכונה לדמות ימו התא.1

)שימו לב: יש תכונות   דמות מהספור אלו תכונות מתאימות לה  היעזרו במחסן התכונות וציינו ליד כל 

 המתאימות למספר דמויות( 

 : מחסן תכונות

,  מתוחכם מוצא פתרון , אומר דברים בשם אומרם, חכם, בעל תחבולות, זומם, שקרן, פיקח, נוכל, ישר

 אינו ביישן , מחפש פתרון צודק, דובר אמתן, הסס

 

 לפניכם משפטים בדבור ישיר הלקוחים מתוך הספור.  .2

   ציינו ליד כל משפט מי אמר למי?     

 "כסף זה שלי הוא. אל תיקחו אותו ממני!" .א

 ______ אל ______ 

כר השמן וגנב  "אני עצמי עטפתי אותם במטפחת האדומה ושמתי אותם בארגז. והנה בא מו .ב

 אותם ממני".

 ______ אל ______ 

 השופט המבוגר )ד(  השופט הקטן )ג(  מוכר הבשמים )ב(  מוכר השמן )א(  הגיבור/תכונות 
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 של מים ושימו בו את הדינרים". "הביאו סיר  .ג

 ______ אל _______ 

 "של מוכר השמן! של מוכר השמן!"  .ד

 ______ אל ______ 

 "קראו אלי את סוחר השמן ואת סוחר הבשמים".  .ה

 ______ אל ______ 

 

 

 ורשמו אותם בדבור עקיף.  3 משימה בחרו שלושה משפטים שהופיעו ב. 3

 מני". דוגמה: "כסף, זה שלי הוא! אל תיקחו אותו מ

 )שימו לב לסימני הפיסוק( 

 . מפני שכסף זה שייך לו ,שלא ייקחו ממנו את הכסף ,מוכר השמן קרא לשוטרים

 .  שהכסף שייך לו ושלא ייקחו אותו ממנו ,מוכר השמן קרא לשוטרים או

 ___________ ____________________________ .א

 _______________________________________  .ב

 _______________________________________  .ג

 . כתבו נכון או לא נכון 4

 _______________השופט הקטן היה חכם יותר מהשופט המבוגר.  .א

 ____________ מזימתו של סוחר הבשמים נכשלה.  .ב

 __ _____________סוחר השמן אכן גנב את כספו של סוחר הבשמים.  .ג

 _______________  לעיתים קשה לדעת מי צודק, עד שמוצאים תחבולה מתוחכמת. .ד

 _______________ בעצמו נופל לתוכו.  –הספור מלמד כי, הטומן פח לחברו    .ה

 _______________ הספור מלמד כי, ניתן ללמוד חכמה מכל אדם ואפילו מילדים.  .ו

 _______________ בל את הרעיון מנער חכם. השופט המבוגר לא הסס וספר לכולם, כי ק .ז

 ________ השופט המבוגר לא היה מצליח לפתור את הבעיה, ללא חכמתו של השופט הקטן.   .ח
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 לפניכם רשימת שמות עצם המצויים בטקסט. . 5

 שבצו אותם במקום המתאים בטבלה. 

,  סוהר-בית, אנשים, ידיים ,מטפחת, אבן, עיר, משפט, חנויות, זהב, דינרים, בשמים, סוחרים, שמן

 נער , חנות

 

 ד. רבות  ג. רבים ב. יחידה / נקבה  א. יחיד / זכר 

    

    

    

    

 

 המתאים לו, בטור ב',  לשם תואר מטור א'  שם עצםהתאימו  .6

 על פי הספור.      

 טור ב'  טור א' 

 סוחר  .1

 קיר .2

 דינרים .3

 מטפחתי .4

 סיר  .5

 נער .6

 ידיים .7

 של זהב  .א

 חכם .ב

 שמן .ג

 שלמים .ד

 האדומה  .ה

 קד .ו

 משומנות .ז
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 (מבוסס על אגדה הודית עתיקה )  מש הפיל 

היה היה פעם כפר הודי, שכל התושבים בו היו עיוורים. יום אחד הלכו לטייל שישה אנשים מהכפר,  

בדרך פגשו איש רוכב על פיל. האנשים שמעו בעבר על פילים, אך מעולם לא התקרבו לבעל חיים  

להם לגעת בחיה האדירה. הם רצו לחזור לכפר ולספר לכולם   כזה, עכשיו ביקשו מהרוכב להרשות

 נראה פיל.   איך

הרוכב הסכים והוביל כל אחד מששת האנשים לחלק אחר בגופו של הפיל. העיוורים נגעו בחיה  

וליטפו אותה עד שידעו איך נראה פיל. הם חזרו לכפר נרגשים כדי לספר על חוויותיהם. אנשי הכפר  

 על הפיל.  התאספו סביבם לשמוע 

   קיר גדול ועבה!" הוא כמו  האיש הראשון, שמישש את החזה של הפיל, אמר: "הפיל 

"שטויות," אמר האיש השני, שנגע בחטים של הפיל, "הפיל קצר למדי ומעוגל. הוא חלק מאוד וחד.  

 לא הייתי משווה פיל לקיר אלא לחנית!" 

אמר: "הפיל אינו דומה כלל לקיר או  האיש השלישי, שנגע באוזנו של הפיל, לא הסכים לדבריהם ו

 ק עשוי משטיח צמר עבה. הוא זז כשנוגעים בו."  לחנית, הוא דומה לעלה ענ

 הוא דומה לנחש ענקי!"   - "לא נכון!" אמר הרביעי, אשר ליטף את החדק, "אומר לכם איך נראה הפיל 

 ל ועבה כמו עץ."  החמישי הביע התנגדות נמרצת. הוא נגע באחת מרגלי הפיל וסיכם: "הפיל עגו

הפיל, מחה: "האם אף אחד מכם אינו יכול לתאר נכונה  העיוור השישי, שניתן לו לרכוב על גבו של  

 את הפיל! הרי הוא כמו הר ענק מתנודד מצד לצד!"  

 ועד עצם היום הזה העיוורים ממשיכים להתווכח. 
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  .". בפסקה הראשונה מתואר הפיל כ"חיה אדירה1

  ?"במקום המילה "אדירה מילה ניתן לכתוב איזו 

 חזקה.  א.

 גדולה מאד.  ב.

 עצומה.  ג.

 . נכונות כל התשובות  ד.

 

 ? מדוע חשב האיש הראשון שהפיל הוא כמו קיר גדול ועבה.2

 _____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ ________________ 

 

או רואים? נמקו   סמך הפסקה הראשונה בלבד, האם ניתן לדעת אם ששת האנשים הם עיוורים-על.3

 .את תשובתכם

______ _______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ _ 

 

  ?מהם החטים של הפיל .4

 . שיני הפיל א.

 . זנב הפיל ב.

 . ני הפילאוז ג.

 . נכונות כל התשובות  ד.

 

 .התנגדות נמרצתהמשל מספר שהאיש החמישי הביע .5

 "? צת התנגדות נמר" מה משמעות הביטוי

 .כעס א.

 . הסכמה – אי  ב.

 . התלהבות ג.

 . נכונות התשובות  כל ד.
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  ?האם העיוורים יודעים כיצד נראה הפיל .6

 להפסיק להתווכח?מה הייתם מציעים לעיוורים לעשות כדי   

____________________________________________________________________________________________________ _________

 ________________________________________________________________________________________________ _____________

_ 

  ?מהי לדעתכם, המטרה של המשל.7

______________________________________________________________________ _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________ ______________ 
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 לאצת ידי הכל / על פי אזופוס 
 

 מעשה באב ובנו שהיו מהלכים בדרך וחמורם עמהם.  

 לאב: רכב האב והבן אחריו, פגש בהם אדם ואמר 

 איך לא תחוס על הנער הרך?  -

 ירד האב והרכיב את הבן.  

 פגש בהם שני ואמר לבן: 

 איך לא תחוס על רגלי אביך הזקן?  -

 עלה גם האב ורכבו שניהם.  

 פגש בהם שלישי ואמר: 

 שאינכם חסים על החמור ורוכבים עליו בשניים!הוי אכזרים, 

 ירדו שניהם והלכו בצידי החמור. 

 גלג עליהם ואמר: פגש בהם רביעי, ל

 שלושה חמורים מהלכים זה בצד זה ואין אחד רוכב על השני.   -

 אמרו האב והבן:

 מה לעשות כדי לצאת ידי הכל?    -

 הלכו שניהם ברגל ואת החמור הרכיבו על גביהם..

 

 ענו על השאלות הבאות: 

 ביותר שעשו האב והבן?  י.מה הדבר הטיפש1

 והבן הלך ברגל  א. האב רכב על החמור 

 ב. האב והבן הלכו יחד ליד החמור 

 ג. האב והבן הרכיבו את החמור על גבם

 ד. האב והבן רכבו יחד על החמור 
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 :מופיעים הביטויים.בסיפור שקראת 2

 

 "שהיו מהלכים בדרך" , "רוכבים בשניים" , "מהלכים זה בצד זה". "מעשה ב..." , 

 

 ביטויים כאלה מופיעים בדרך כלל: 

 

 עיתונים יומיים. א. ב

 ב. בספרי טבע ומדע. 

 ג. במודעות פרסומת. 

 ד. באגדות ובסיפורי עם. 

 

   "לצאת לידי הכל". .שם המשל הוא:  3

 מה פירוש הביטוי הזה?   א.

 שיתאים לביטוי זה. חברו ספור קצר  ב.

_____________________________________________________________________________________ ________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________

 ____________________ _________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________ . 

 

 

 קראו את הטקסט! 

 

 

 ה לנחל להרוות את צימאונה  )=לשתות(.  שטף אותה גל   נמלה צמאה ירד

 וכמעט שטבעה.

 ובפיה  ענף. ראתה היונה כי  נשאה עיניה לשמים לבקש עזרה.  והנה יונה  

 שהגיעה לחוף.   למים. עלתה הנמלה על הענף ושטה עם הזרם עד  וזרקה את הענף   הנמלה טובעת,

 די לתפוס את היונה.  יום אחד ראתה הנמלה שציד הניח)=שם( מלכודת כ

 קראה הנמלה להמוני נמלים.   

 ולקח   הן התנפלו על הציד ועקצו אותו בכל גופו. ברח הציד מן המקום

 כודת. פרשה היונה את כנפיה ועפה. אתו את המל
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  ענו על השאלות הבאות:

 . מה קרה לנמלה?  1

___________________________________________________________________________________________________________________ _ 

 .מי הציל את הנמלה? 2

__________________ __________________________________________________________________________________________________ 

 

 .מה קרה ליונה? 3

________________________________________ ____________________________________________________________________________ 

 

 .מי הציל אותה? 4

 ___________________________________________________________________________________________________________________ _

____________________________________________________________________________________________________ ________________ 

 

 לפי הרצף הנכון:  3עד   1- .סמנו מספרים מ5

 . ____הנמלים הצילו את היונה

 ____היונה הצילה את הנמלה. 

 ____הינה זרקה לנמלה ענף קטן. 

 

 .א.איך הצילה היונה את הנמלה? 6

_ ___________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ ______________________________________________________________________ 

 

 איך הצילו הנמלים את היונה?   ב.

______________________________________________________________ ______________________________________________________

______________________________________________ ______________________________________________________________________ 
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 של המילים המודגשות:הניגודים . ציינו את 7

 . עלתה*הנמלה 

 . יחההצל*הנמלה 

 

 המשל הזה הוא:   נושא.8

 מים  ציידים                    ד. נמלה ויונה                    ג. נחל                  ב. א.

 

 מתאימה למשל כתבו אותה מעל המשל.  כותרת .כתבו 9

 

 בטור המתאים:   V.סמנו  10

 פרט שאינו מופיע בקטע  פרט שמופיע בקטע 

   הנמלה הצילה את היונה 

   הנמלה הייתה גדולה וחזקה 

   הצייד רצה לתפוס את היונה 

   הנמלים הצילו את היונה 

   הצייד מת 

 

 

 . א. מדוע זרקה היונה ענף לנמלה? 11

 ____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ ________________ 

      

 מדוע התנפלו הנמלים על הציד?  ב.      

 ____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ _________ _____________________________________________________________ 
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 היא הרגישה:  .היונה ראתה שהנמלה טובעת. 12

 שמחה רחמים                ד.   .כעס               ג. פחד             ב  א.     

 

 

 למדתם מן המשל הזה?  לקח .איזה 13

__________________________________________________________ __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ ________________ 

 

 :   הפה שלה=  פיה. .השלימו14

 ___________ המקור שלה= 

 הגוף שלה=_____________ 

  הפה שלו=______________

 הגוף שלו=_____________ 

 

 נקבה:. השלימו תארים   ב15

 שמן                עצלן                   לבן              אכזר                ישנוני.          -הדוב  

 ______     ________     ________     ________   ________          -הדובה 

 

 : בנקבה  או  זכרב    עצם אם הוא   -.כתבו ליד כל שם16

 

 _______                    - _________    ענף -______   נהר-_______       נמלה   -יונה

 ______                           - __  כנף_______ -______    גוף   -______      מלכודת  -צייד 
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 .השלימו את הטבלה :17

 ים( זכר)רב זכר)יחיד(  נקבה)רבות(  נקבה )יחידה( 

  נחל  נמלה

  ציד   יונה 

  גל  מלכודת

  ענף  ציידת 

  נהר   צפור 
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 : משימת כתיבה 

 

בחר בעיה אחת מתוך המכתבים שהגיעו למערכת מדור "שיחות עם ילדים" וכתוב בשם המערכת  

 תשובה לילד.  מכתב

 

 _____________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________ ___________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ _____________________

 _____________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________ ___________________

_________________ ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ . 

 את הטקסט: קראו  

 

באמצע השיעור הראשון לעברית קם תלמיד עולה חדש ושאל את המורה : "המורה, כמה זמן אני  

 צריך ללמוד כדי לדעת את השפה העברית?" 

 אמר לו המורה:" אענה לך בסיפור.  

ראה איש זקן יושב תחת    פעם אחת יצא איש לכפר. הלך בדרך שעה, הלך שעתיים והיה עייף מאוד.

 ושאל אותו: אדוני, האם יודע אתה כמה זמן עליי ללכת כדי להגיע לכפר?" עץ, 

 קרא הזקן.  - לך, לך הלאה

 למה כועס עליי זקן זה? אמר האיש בליבו, והמשיך ללכת.  

 כעבור שני רגעים קרא הזקן לאיש:" בוא הנה! בעוד עשרים דקות תגיע לכפר". 

 כעסת עליי"  התפלא האיש: חשבתי כי

 " ענה הזקן וצחק, "רציתי רק לראות מה גודל צעדייך...... "כעסתי? חלילה! 
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 ענו על השאלות! 

 

 .מי שאל שאלה בקטע? 1

 המורה והזקן.                        ג. האיש והמורה.  .א

 העולה החדש והזקן.              ד. האיש והעולה החדש.  .ב

 

 המורה: ה החדש, שאל את .התלמיד, העול2

 

 אם המורה מוכן ללמד אותו עברית?  .א

 אם התלמיד יכול ללמוד אצלו עברית?  .ב

 בכמה זמן יוכל התלמיד ללמוד ולדעת עברית?  .ג

 בכמה זמן יכול עולה חדש להגיע לכפר?  .ד

 

 . הסבר לעולה החדש את כוונת המורה בסיפור:3

 

 לכל אחד יש זכות ללמוד עברית.  .א

 עברית. כדי ללמוד כל אחד צריך זמן שונה  .ב

 כל אחד יכול ללמוד עברית בקלות.  .ג

 ללמוד עברית זה כמו ללכת ברגל.  .ד
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 קראו את הטקסט 

ר מו ח  ת ה  צ  ע     

ַָּדע וְֵהבִין ֶאת ְׂשַפת ַהַחּיֹות. יֹום 1 ָֹּל ָאדָּם, י  ְֹשלֹמֹה ַהֶמלֶךְ, ֶהחָּכָּם ִמכ

ָּצָּא לְַטיֵיל בֲַחצֵרֹו, וְִהנֵה רָָּא  ה ה ֶאת ֶאחָּד י ׁשָּ  ַהּׁשֹור חֹוזֵר ֵמֲעבֹודָּתו ַהקָּ

ֵרת ֶהֱעִמיד ֶאת ַהּׁשֹור ֶהעָּיֵף לְיַד ֲעֵרַמת ֶהחָּצִיר, כְֵדי  ֶדה. ַהְמׂשָּ ָֹּ  בַש

ָּה ַהֲחמֹור    ֶׁשּיֹאכַל, ּולְיַד ֲעֵרַמת ֶהחָּצִיר עַָּמד גַם ַהֲחמֹור. אֹותֹו יֹום הָּי

 חֹולֶה, וְלָּכֵן לֹא עָּבַד כְלָּל.  5

ַמע ְֹֹשלֹמֹה ַהֶמלֶךְ ֶאת ַהֲחמֹור ׁשֹוֵאל ֶאת ַהּׁשֹור.         "ַמה ְּׁשלֹוְמך ?" ׁשָּ

ָּם ַחּיִים: כָּל ַהזְַמן ֲאנִי עֹובֵד         "ַאל ִתְׁשַאל!" ֵהִׁשיב ַהּׁשֹור, "ַחּיַי ֵאינ

 ֲעבֹוַדת ֶפֶרךְ וְֵאין לִי ֶרגַע ְמנּוחָּה."  

 פָּנִים ֶׁשַאתָּה חֹולֶה,-ֲחמֹור, "ְׁשכַב וְַהֲעֵמד"ְׁשַמע לֲַעצִָּתי, " ָאַמר הַ     

 ַאל תֹאכַל ִמן ֶהחָּצִיר  –ּוכְֵדי ֶׁשהָָּאדֹון ֶׁשלָּנּו יֲַאִמין ֶׁשַאתָּה בֱֶאֶמת חֹולֶה   10

ָּח לְפָּנֶיך  כָּל ַהלַיְלָּה. כָּךְ עִָּׂשיִתי גַם ֲאנִי בַלַיְלָּה ֶׁשעָּבַר, וְלָּכֵן   ַהמּונ

ָּצָּאִתי לֲַעבֹודָּה." נְִׁשַארְ    ִתי ַהּיֹום לָּנּוַח כָּאן וְלֹא י

 הֵָּעצָּה ַהזֹו מָּצְָאה ֵחן בְֵעינֵי ַהּׁשֹור, וְהּוא לֹא ָאכַל כְלּום ִמן ֶהחָּצִיר  

ָּיו.   ָּה לְפָּנ  ֶׁשהָּי

ם בֲַחצֹות    15 ָּה -וְִאילּו ַהֲחמֹור קָּ ם  ַהלַיְלָּה וְזָּלַל ֶאת כָּל ֶהחָּצִיר ֶׁשהָּי  – ׁשָּ

 ֶהחָּצִיר ֶׁשל ַהּׁשֹור וְֶהחָּצִיר ֶׁשלֹו.  

ַמע ֶאת ֲעצָּתֹו ֶׁשל ַהֲחמֹור וְרָָּאה ֶאת ַמעֲֵׂשהּו, צַָּחק ֹ       ְשלֹמֹה ַהֶמלֶךְ, ֶׁשּׁשָּ

ֵרת: "הַּׁשֹור חֹולֶה    צְחֹוק גָּדֹול. לְמֳָּחרָּת בַבֹוֶקר ָאַמר ְֹֹשלֹמֹה ַהֶמלֶךְ לְַמׁשָּ

ָּכֹול לֲַעבֹוד   . ְקחּו בְִמקֹומֹו ֶאת ַהֲחמֹור וְַהֲעבִידּו אֹותֹו כְִפלַיִם, וְֵאינֹו י

 ֶׁשיֲַעבֹוד גַם בְִׁשבִיל ַהּׁשֹור."  20

ה,     ׁשָּ ֵרת ֶאת ַהֲחמֹור וְֶהֱעבִיד אֹותֹו בְכָּל ֲעבֹודָּה קָּ  אֹותֹו יֹום לַָּקח ַהְמׁשָּ

 ַרגְלָּיו ֵמרֹוב ֲעיֵיפּות. ַעד ֶׁשבְקֹוִשי עַָּמד ַעל  

ַמע ֶאת      בֶָּעֶרב רָָּאה ְֹֹשלֹמֹה ַהֶמלֶךְ ֶאת ַהֲחמֹור חֹוזֵר עָּייֵף וְרָּצּוץ, וְׁשָּ

 ַהּׁשֹור שֹוֵאל אֹותֹו: "נּו, מָּה נְִׁשמָּע?"  

ַמְעִתי ֶׁשאֹוְמִרים, כִי ִאם ַהּׁשֹו    25  ר "ַאל ִתְׁשַאל!" ָאַמר ַהֲחמֹור לַּׁשֹור, "ׁשָּ

רֹו." מָּחָּר יִׁשְ  –לֹא יַבְִריא     ֲחטּו אֹותֹו וְיֹאכְלּו ֶאת בְׂשָּ
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ַפץ ַעל ַרגְלָּיו וְֵהֵחל לִזְלֹול בְֵתָאבֹון בִָּריא      ָּד קָּ  נִבְַהל ַהּׁשֹור ַעד ְמאֹד. ִמּי

ָּיו.   ָּח לְפָּנ ָּה מּונ  ֶאת ֶהחָּצִיר ֶׁשהָּי

 תֹו ֶׁשל וְַהֶמלֶךְ ְׁשלֹמֹה צַָּחק ׁשּוב צְחֹוק גָּדֹול ַעל חָּכְמָּתֹו וְַעל עְָּרמָּ     

 ַהֲחמֹור ַהִפֵקַח.  30

 

  ענו על השאלות הבאות:

 על מה התלונן השור בפני החמור ? .1

 

 ______________________________________________________________________________________________________ 

 

 הנכונה.   את התשובה ✓-מהי העצה שהחמור נתן לשור? סמנו ב.2

 __ עשה עצמך חולה ואל תאכל. 

 __ אכול כדי שלא תהיה חולה. 

 __ עמוד בחוץ כל הלילה. 

 טב. __ שכב בפנים ונוח הי

 

 "כך עשיתי גם אני בלילה שעבר", אמר החמור לשור. .3

התכוון החמור ש...   "כך" במילה 

___________________________________________________________________ __________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________ ______________ 

 

 .השור שמע בעצתו של החמור.  4

 העתיקו את המשפט המוכיח זאת. 

 _____________________________________________________________ ________________________________________________ 
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 תית של  החמור בעצתו הראשונה   יא. מה אתם לומדים על כוונתו האמ.5

 לשור?         

___________________________________________________ __________________________________________________ 

 תית של החמור. יב. העתיקו את המשפט המלמד על כוונתו האמ   

 ______________________________________________________________________________________________________ 

 

 להעביד את החמור כפליים? .מדוע מבקש שלמה המלך 6

 את התשובה הנכונה:  ✓-סמנו ב

 ול לעבוד. __ כי השור חולה ואינו יכ

 __ כי החמור עובד יותר טוב מהשור. 

 __ כי המלך רצה שהחמור ישלם על מעשיו. 

 __ כי המלך אוהב את השור יותר מאשר את החמור. 

 

כתוב "החמור חוזר   23בשורה   כתוב שהחמור "בקושי עמד על רגליו מרוב עייפות". 22.בשורה 7

 את התשובה הנכונה.  ✓- סמנו בשל החמור? עייף ורצוץ". מדוע הְמספר מתאר פעמיים את עייפותו 

 __ להדגיש שהחמור קיבל עונש כבד על מעשיו. 

 __ כדי שהקוראים ירחמו על החמור המסכן. 

 __ להאריך את הסיפור בשתי שורות. 

 __ כדי להבליט את כוחו של החמור. 

 

ישחטו אותו   מחר  –אומר החמור לשור: "שמעתי שאומרים, כי אם השור לא יבריא   26-25בשורות .8

 ויאכלו את בשרו". 

 א. מה הייתה מטרתו של החמור כשאמר דברים אלה לשור?

_______________________________________________________________________________________________________ ______

____________________________________________ ________________________________________________________________ 

 

 ב. כיצד הגיב השור לדברי החמור ומדוע? 

 ___________________________________________________________________________________________________________ __

_________________________________________________________________________ ____________________________________ 
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 פי המסופר בסיפור:  -סדרו ברצף על.9

 __ החמור סיפר לשור כי ישחטו אותו אם לא יבריא מהר. 

 __ החמור זלל את האוכל של השור.  

 __ השור העמיד פני חולה ולא יצא לעבודה. 

 לך העניש את החמור ודרש שיעבוד כפליים.__ המ

 החמור יעץ לשור העייף להתחזות לחולה ולא לאכול.     1 

 __ השור הפסיק להתחזות והתחיל לאכול. 

 

 אילו הסיפור היה ממשיך, מי, לדעתכם, יֵצא למחרת היום לעבודה עם המשרת ? נמקו.  .10

___________________________________________________ __________________________________________________________

____________________________________________ _________________________________________________________________ 

 

 מה אתם לומדים על אופיים של החמור ושל השור בסיפור?  .11

 פי הסיפור. -בולטת שלה עלתכונה מתחו קו בין כל אחת מהדמויות לבין  א.

                                           

 ערמומי                                        

 נדיב                                           

 פתי                                           

 חמור                                 חכם

 שור                                   חרוץ 

 תמים                                          

 

 ב. השלימו והסבירו את בחירתכם.

 __________ כי_________________________________________________  השור הוא

 _________  ר הואהחמו

 ___________________________________________________________________________________________________ כי__

___________________________________________________ ____________________________________________________ 
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דוגמאות לחכמתו   שתיבתחילת הסיפור כתוב: "שלמה המלך, החכם מכל אדם". הביאו לפחות .12

 ר. שלמה המלך מתוך הסיפושל 

1 ___________________________________________________ . _________________________________________________ 

2 _____________________________________________________________________________________________________. 

 

 ך הבין את שפת החיות.  מסופר גם כי שלמה המלבפתיחת הסיפור .13

 מדוע בחר המספר לספר זאת  כבר בפתיחת הסיפור?  

___________________________________________________ ___________________________________________________ ____ 

 

ששמע את עצתו של החמור וראה את מעשהו, צחק צחוק   מסופר כי "שלמה המלך, 17בשורה  .14

 גדול".  

 א. מה לדעתכם הצחיק את המלך? 

________________________________________________________________________________________ _____________________

____________________________________________ _________________________________________________________________ 

 אופיו של שלמה מכך שהוא צחק?  ב. מה אתם לומדים על 

 _____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ _________________________________________________________________ 

 

 הפיקח". בסוף הסיפור כתוב : "צחק המלך שלמה צחוק גדול על ערמתו וחכמתו של החמור  .15

 ר פיקח? מדוע חשב המלך כי החמו 

 _____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 שים אותה מהחמור? נמקו. תם זקוקים לעצה, האם הייתם מבק אילו היי.16

 ______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ _ 

___________________________ ___________________________________________________________________________ 
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יש קוראים שאומרים שהסיפור "עצת החמור" הוא סיפור משעשע. ציינו שני דברים בסיפור  .17

 שעשע.שלדעתכם  יכולים ל

_____________________________________________________________________________________ א._____________________

_________________________________________________________________________________________________ ___________ 

_ ________________________________________________________________ב.__________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ _____________ 
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 הפעוטה 
 

( אפילפטי  בהתקף  לקתה  אמה  כי  והודיעה  למשטרה  התקשרה  שלוש  בת  מחלה(.  פעוטה  של  סוג 

המרכזנית שקבלה את השיחה במטה המשטרה חשבה בתחילה כי מדובר במתיחה של ילדים, אך עד 

 מהרה הבינה כי השיחה אכן רצינית. 

בבקשה   שלחו  התקף,  יש  שלי  "לאמא  למרכזנית,  הפעוטה  סיפרה  מתעוררת"  לא  שלי  "אמא 

 אמבולנס". 

 הצילו את האם בדיוק בזמן.   והצוות הרפואי  המרכזנית מהרה לשלוח למקום ניידת משטרה ואמבולנס

"לימדתי את בתי להתקשר למשטרה בגלל מחלתי" הסבירה האם מאוחר יותר, "אבל אני עדין מלאת  

 התפעלות מקור רוחה". 

 הפעוטה תקבל תעודת הוקרה מהמשטרה על אומץ ליבה. 

 

 ענו על השאלות הבאות:

 

 ? .מה קרה לאם1

______________________________ _______________________________________________________________________________

____________________________________________ _________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________  . באיזה מחלה חולה האם?2

 

 האם? ___________________________________________________  מה עשתה הבת כשראתה את מצבה של. 3

__________________________________________________________________ ________________________________________ 
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. מה חשבה המרכזנית כששמעה את הפעוטה? מדוע?  4

__________________________________________________________________________ ___________________________________

 _______________________________________________________________________________________________  _____________ 

. כיצד ידעה הפעוטה להתקשר למשטרה?  5

_________________________________________________________________________________________ ____________________

_______________________________________________________________________________________________ ______________ 

. כיצד הגיבה האם לאחר שהתעוררה?  6

_____________________________________________________________________________ ______________________________ __

_______________________________________________________________________________________________ ______________ 

 סדר את המשפטים הבאים על פי סדר התרחשותם במציאות.  7

 כתוב מספר מתאים ליד כל משפט!       

 המרכזנית שלחה למקום אמבולנס ___  

 ה ___המרכזנית חשבה כי מדובר במעשה מתיח  

 ___הפעוטה התקשרה למשטרה    

 ___ האם קבלה התקף אפילפטי  

 האם למדה את בתה להתקשר למשטרה בגלל מחלתה -___ 

 ה ____  הפעוטה תקבל מהמשטרה תעודת הוקר

 

 לקטע___________________________________ תנו שם . 8

 .מהו הרעיון המרכזי של הסיפור? 9

 __________________________ ___________________________________________________________________________________

____________________________________________ _________________________________________________________________ 

 

 וח" :" קור ר. הסברו את הביטוי 10

_______________________________________________________________________________________________ _______ _______ 
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 קראו את הטקסט!  .א

 כתבו הצעה לפתרון הבעיה. .ב

 

 מאת: נוגה מרון  / התרופה 

 של דוד חלתה. באמצע הלילה הרגישה רע מאוד, היא ביקשה מדוד לטלפן ולהזמין רופא.  אמו

 המרקחת.  -תרופה ושלח את דוד לקנות אותה בבית הרופא בא, בדק את האם, רשם לה 

מרקחת תורן שפתוח כל הלילה. סוף סוף מצא. עוד מעט    -השעה היתה מאוחרת. דוד רץ לחפש בית

 ה ולהקל עליה את כאביה חשב דוד בלבו. יוכל להביא לאמו את התרופ

דוד לא היה די  הרוקח נתן לדוד את התרופה. דוד רצה לשלם, אבל התברר שהתרופה יקרה מאוד ול

 כסף.

 "לך הביתה ותביא את כל הסכום הדרוש ", אמר לו הרוקח. 

מחר    "אבל אמא שלי חולה מאוד!" הפציר דוד ברוקח,"יש לה כאבים חזקים , אני מבטיח להביא לך

 בבקר את כל הכסף!" 

 "מצטער, אני לא מכיר אותך, אני לא יכול להסתכן", אמר הרוקח. 

בהקפה ולא קיבלתי את כספי בחזרה. שום נזק לא יגרם לאמא שלך אם היא  "כבר כמה פעמים נתתי  

 לא תקבל את התרופה מיד" 

 "אבל אני גר רחוק! ואמא שלי סובלת", התחנן דוד.  

 .. אך הרוקח עמד בסרובו..

 הבעיה:   הצעה לפתרון

__________________________________________________________________________________________________ ___________

 _____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________ __________________________________________________________________________

______________________________ _______________________________________________________________________________ 
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 מאת: נוגה מרון התרופה / 
 אמו של דוד חלתה. באמצע הלילה הרגישה רע מאוד, היא ביקשה מדוד לטלפן ולהזמין רופא. 

 המרקחת.  -ד לקנות אותה בבית הרופא בא, בדק את האם, רשם לה תרופה ושלח את דו

מצא. עוד מעט  מרקחת תורן שפתוח כל הלילה. סוף סוף    -השעה היתה מאוחרת. דוד רץ לחפש בית

 יוכל להביא לאמו את התרופה ולהקל עליה את כאביה חשב דוד בלבו. 

הרוקח נתן לדוד את התרופה. דוד רצה לשלם, אבל התברר שהתרופה יקרה מאוד ולדוד לא היה די  

 ף.כס

 "לך הביתה ותביא את כל הסכום הדרוש ", אמר לו הרוקח. 

ש לה כאבים חזקים , אני מבטיח להביא לך מחר  "אבל אמא שלי חולה מאוד!" הפציר דוד ברוקח,"י

 בבקר את כל הכסף!" 

 "מצטער, אני לא מכיר אותך, אני לא יכול להסתכן", אמר הרוקח. 

ספי בחזרה. שום נזק לא יגרם לאמא שלך אם היא  "כבר כמה פעמים נתתי בהקפה ולא קיבלתי את כ

 לא תקבל את התרופה מיד" 

 ת", התחנן דוד.  "אבל אני גר רחוק! ואמא שלי סובל

 אך הרוקח עמד בסרובו. 

יצא מבית והתגנב    - דוד  היה עסוק  רגע שהרוקח  נצל  המרקחת וחכה בחוץ עד שנכנס מישהו. הוא 

לפק. בתנועה מהירה הוא לקח אותה והסתלק מבלי  בשקט פנימה. התרופה היתה מונחת עדין על הד

 שהרגישו בו. 

 אמו נשקה לו כאשר מסר לה דוד את התרופה.  

 א לא סיפר לה איך השיג אותה. בלילה היה קשה לדוד להרדם.  הו
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 ענו על השאלות שלפניכם!

 בטקסט מספר בעיות, השלימו את הטבלה!  .1

 הבעיה המופיעה בטקסט 
 הפתרון 

 ד חלתה. אמא של דו .א

 

 

המרקחת        -השעה מאוחרת כל בתי . ב

 סגורים. 

 

 

לדוד לא מספיק הכסף כדי לקנות את   .ג

 התרופה לאמו. 

 

 

 דוד לא מצליח להרדם.  .ד

 

 

 

 כתבו סוף לספור! ) העזרו בפתרון שהצעתם(.  .2

 __________________________________________________________________________________________ ______________

 ________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ ________________________________________________________

__________________________________ ______________________________________________________________________

_________________________ _______________________________________________________________________________ 

 

 הרוקח מסרב לתת לדוד את התרופה.  .3

 א. מהי טענתו? צטט מתוך הטקסט. 

     __________________________________________ ___________________________________________________________ 

    

 . מה דעתכם על התנהגותו של הרוקח? ב

     __________________________________________ ___________________________________________________________ 



 קטעי המידע נלקחו מהרשת, עובדו ועברו שינויים והתאמות. נערך על ידי שרית פולק                  בס"ד

62 

 

      

 קח? ג. מה טען דוד בתגובה לתשובתו של הרו

   ____________________________________________________________________________________ _________________ 

 צד השיג את התרופה? מדוע לא סיפר דוד לאמו כי   

_________________________________________ _________________________________________________________ 

 לפניכם מילים ומשפטים מתוך הטקסט, מצאו מילה, או משפט  .4

 נרדף בתוך הטקסט. 

 ______________________________ חלתה:  .א

 להקל עליה את כאביה:___________________   .ב

 התחנן: _____________________________             .ג

 כתבו טקסט טיעוני שהכותרת שלו היא:

 

 

 

 בכתיבתכם זכרו להציג את הטענה. 

 להוסיף דוגמות לטענה ולהציג באופן ברור את עמדתכם. לכתוב נימוקים בעד ונגד ,  

 התכוננו להציג את הטיעון בפני המליאה.

_________________________________________________________________________ ____________________________________

 _____________________________________________________________ ________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ __________

 _____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________ _____________________________________________________________________

____________________________ _________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________ _______________________________

_________________________________________________________________________________________________ ____________ 

 

 בשעת צרה כל האמצעים כשרים 
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 תחרות הכדורגל / משה הרפז 

 נתן ישב והכין את שעוריו במולדת. המורה הטילה על התלמידים משימה, מעין עבודת 

 . מחקר על נושא המים בישראל 

 נתן שקד על העבודה, כשהוא ְמַעּיֵן מידי פעם בפעם בספרים שונים וכותב. 

 סף היו מעניינים ביותר, קשה היה לו להתרכז בפעם זו. אף שאהב את הנושא והפרטים שא 

מחשבותיו נשאו אותו אל חבריו, הנהנים בודאי מצפיה במשחק הכדורגל, תחרות בין נבחרת כתתם לבין  

 נבחרת בית הספר השכן. 

הצהרים לכתיבת העבודה.    -לבו נמשך לשם, אך הוא החליט לותר על הנאה זו ולהקדיש את שעות אחר

 כשסיים את העבודה, חש הנאה, שכן בטוח היה שעלה בידו להכין עבודה טובה ומעניינת. 

הספר, עדיין לא רגעו הרוחות, עדיין המשיכו חבריו לשוחח על המשחק המרתק ועל   -למחרת, בבואו לבית

 ניצחון שבו זכתה כתתם. ה

 פתאום ניגש אליו חברו עדי ואמר:

תי אתמול את העבודה במולדת. אני חושש שהמורה תעניש אותי, וגם  "נתן, חביבי בקשה לי אליך. לא הכינו

 הורי יכעסו נורא! אנא, תן לי להעתיק את עבודתך". 

בצער שהצטער על   -ובעיקרנתן היה נבוך. מחשבות רבות עברו במוחו: הוא נזכר בעמל הרב שהשקיע  

הוא מבקש להעתיק את    שנאלץ להחמיץ משחק כדורגל מהנה, ואילו חברו, עדי, נהנה מהמשחק ועתה

 עבודתו.ברם, בסופו של דבר, נעתר נתן לבקשת חברו . 

למחרת הזמינה המורה את שניהם אליה. היא התבוננה בהם רגע, מעבירה מבטיה מזה לזה ואמרה: "מסרתם  

 עבודה יפה מאוד, אך הסבירו לי, כיצד יכולות שתי העבודות להיות זהות, ממש מילה במילה?" לי, שניכם, 

 לא נבוך. הוא חייך ומר:" עשינו את העבודה ביחד, בצותא".  עדי

 האומנם? מלמלה המורה, כשהיא מתבוננת בנתן. היתה שתיקה. נתן הסמיק ואמר: 

 " אכן, עבודה בצותא". 

שבתי למסור עבודה זו למנהל, כאחת העבודות היפות ביותר. אך רציתי  הרהרה המורה רגע ואמרה:" ח

כם, כדי להרגילכם לעבודת מחקר. אתם לא נהגתם כך. לא אמסור את  שהעבודה תהיה של כל אחד מ

 העבודה למנהל. חבל! 

 עדי הלך לשחק עם חבריו. נתן הלך נבוך לביתו.  
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 ענו על השאלות הבאות:

 של נתן? .מה היה נושא העבודה 1

 ____________________________________________________________________________________________________ ______ 

 

 .מדוע היה קשה לנתן להתרכז? 2

 __________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ ____________ 

 

 מה ביקש עדי מנתן, וכיצד הגיב נתן? .3

 __________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ ______________________________________________________________ 

 

 . כיצד נמקו עדי ונתן בפני המורה, את העובדה שהעבודות שלהן זהות? 4

________________________________________ __________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ____________________________________

 ______________________________________ ____________________________________________________________________ 

 

 .השלימו את הטבלה: 5

 תוצאה סיבה

 הגיש את עבודתו בזמן. נתן  

  עדי לא הגיש עבודה 

 המורה הזמינה את עדי ונתן לשיחה.  
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 .העתיקו את המשפטים )מתוך הטקסט(,המוכחים שנתן השקיע 6

 רבים בהכנת העבודה. מאמצים    

 __________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________

 _________________________________ _________________________________________________________________ 

 

 ו! תנהגותו של עדי? נמק.מה דעתכם על ה7

 __________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ ____________________ 

 

 .נתן הלך נבוך לביתו, מה סיפר נתן לאימו? 8

_________________________________ _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ ____________________ 

 

 ". דאי מצפיה במשחק הכדורגלו מחשבותיו נשאו אותו אל חבריו, הנהנים בו"  . המשפט:9

 ט במילים שלכם. כתבו את המשפ    

 ________________________________________________________________________________________ 

 

 נתן לבקשת חברו".  נעתר  במשפט:". 10

 נעתר"? ) הקיפו את התשובה הנכונה(. "  מה פירוש המילה:       

 ד. הציע       א. ביקש       ב. הסכים       ג. סרב        

 

 . במשפט: " עשינו את העבודה ביחד, בצותא". 11

 "בצוותא"?  _____________   איזו מילה במשפט מסבירה את המילה:      

 

 הנכונה(.   ) הקיפו את התשובה אהבה?  . מה מבטאות המילים: מבוכה, הנאה, צער, כעס,12

 א. פעילות       ב. רגשות        ג. תארים       ד. תכונות       
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 סוף שמח לספור:  . כתבו 13

 __________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ ____________________________________________

____________________________ ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ ________________________ 

 

 

עדי החליט לכתוב מכתב התנצלות   עדי מבויש.  ור מספר ימים הרגישכעב

 לנתן. 

  עדי לנתן.  נסחו את מכתב ההתנצלות של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________
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 "קוולת מפחידים ביללה" / אורית נבון  

 מתוך הספר "היומן הסודי של מיכלי"

כלנו ישנו שינה עמקה. פתאום נשמע מן החלון   – הלילה קרה דבר מפחיד נורא. אבא אמא יאירי ואני 

 ב. רשרוש מוזר. פקחתי את עיני חזק, אבל חושך מצרים שרר מסבי

ראיתי דבר. פתאום שוב נשמע רשרוש קליל מבחוץ. אוי  הרמתי את היד, קרבתי אותה אל פני ולא  

ואבוי, בטח גנבים מסתובבים בחצר. אחד אפילו עולה כנראה על עץ האקליפטוס ועוד מעט יקפוץ  

חרה  רי! " אין קול ואין עונה. רק קול נ- אי -אל החדר... קפאתי במיטה.   "יאירי" לחשתי בשקט. "י

 ? אולי כדאי להזדחל מהמיטה ולהתקשר למשטרה? מה עושים  –עלה מן המיטה. רגע חושבים  

מה זה יעזור? האם שם על הרצפה הקרה יותר בטוח מבמיטה   –אולי להתחבא מתחת למיטה?  

 מתחת לשמיכה העבה? 

אולי לרוץ לחדר של אבא ואמא? אבל איך מגיעים לשם? הגנבים עלולים לתפוס אותי ואז...  

 הצטמררתי בפחד. מה עושים? 

 המאים מבחוץ...  שוב עלה הרשרוש 

 "אמא'לה! הצילו!" זעקתי בלי לשלוט על עצמי,"אמא! אבא'לה!"

"משגעת, מה את צועקת!" שאל יאירי בקול מנמנם."גנבים" יללתי מן המיטה.קול צעדים נשמע,  

ת עיני הדומעות. אבא  רעדתי באימה: הגנבים מתקרבים עכשיו אל החדר...האור נדלק. שפשפתי א

 עמד בפתח. 

 ועקת?" שאל בשקט " מה קרה מיכלי? "למה את צ 

 "א...אני לא יודעת" עניתי בדמעות, "שמעתי רעשים משנים."

 "אילו רעשים?" שאל אבא. ברגש זה בדיוק נשמע שוב הרעש המפחיד.  

 אמרתי בקול רועד.הציץ אבא מבעד לחלון ופרץ בצחוק רם.   ""הנה כזה 

 לי ותראי את הגנבים שלך". "בואי מיכ

נצבתי ליד אבא. על אחד מענפי האקליפטוס היתה תלויה שקית פלסטיק, כשנע  קפצתי מהמיטה ו

 הענף  ברוח , השמיעה השקית קול מפחיד ומאיים. פרצתי הצחוק מביש. והפחד נעלם כלא היה.  
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 ענו על השאלות הבאות:

 . סמנו × במקום המתאים:1

 לא נכון  נכון המשפט

   מיכל פחדה מהרעש ששמעה.

   מיכל הרגיע אותה. אח של 

   מיכל צעקה כי פחדה מגנבים. 

   מיכל שמעה רשרושים מהמטבח. 

   מיכל צחקה כשהבינה מאין הרעש. 

 

 

 . מדוע הגיע אבא לחדר של מיכל? 2

 

 

 .מדוע לא רצה מיכל לחדר של ההורים שלה כדי להעיר אותם?3

 

 

 כל בסופו של הספור? . מדוע צחקו אבא ומי4
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 לפי הספור.   1-6ברצף מ:. כתבו מספרים 5

 

 

 . השלימו את המשפטים הבאים:6

 א. מן החלון נשמע רשרוש מוזר לכן...______________________ . 

 ב. ______________________  כי רצתה לראות טוב יותר. 

 .   ג. מיכלי קראה לאבא ואמא בצעקה כי.._____________________

 ד. אבא פרץ בצחוק רם מפני ש... ________________________ . 

  

 

 ...     הקיפו את התשובה הנכונה. . על מיכלי ניתן לומר שהיא ילדה7

 ד. סקרנית   ג. פחדנית   ב. בכיינית   א. ביישנית 

 

 

 ותו במסגרת:. תנו שם אחר לספור וכתבו א 8

 

 

 

  ואבא לעזרה.קה וקראה לאמא צעמיכל 

  מיכל ניסתה להעיר את אח שלה יאירי.

  כולם בבית של מיכל ישנו שינה עמוקה.

  מיכל התעוררה כי שמעה רשרוש  מוזר.

  .האור נדלק בחדר ואבא עמד בפתח

  אבא הראה למיכל שהשקית היא שרשרשה ברוח.
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 . מה למדה מיכלי מהמקרה? 9

 

 

 " הרמתי את היד, קרבתי אותה אל פני ולא ראיתי דבר.  " . במשפט 10

 למי הכוונה במילה "אותה"? _________________________ 

 

 

 " אבל איך מגיעים לשם? .  במשפט " 11

 למי הכוונה במילה "לשם"? _________________________. 

 

 

 " מה פירוש המילה "מביש"?  פרצתי הצחוק מביש  . במשפט "12

 ד. מצחיק  ג. מרגיז  יישני ב. ב א. יבש  

 

 

 רעדת באימה " מה פירוש המילה "אימה"?   . במשפט "13

 ד. בפחד  ג. באמת  ב. בחזקה  א. באימא 
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 . מטלת כתיבה 14

 המשך את הספור לפי הפתיח והתמונה המצורפת. 

 בתוך המסגרת. תן שם מתאים לספור שכתבת 

 

 

 

   דור הוא ילד שובב מאוד.   

 

 

 


