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האגף לחינוך יסודי  n  משרד החינוך  n  הפיקוח על הוראת העברית 

ּפֶֶרק ִראשֹון
ִקראּו ֶאת הסיּפּור, וַעֲנּו עַל השְֵאלֹות שֶּבָעַמּודים הּבָאים.

ׁשֹוֵמר ְמסילַת-הּבַרזֶל
מאת לוין קיפניס

עַּל יַד מסילַּת-הבַּרזֶל עָמַּד בַּיִת ָקָטן. בַּבַּיִת גָר ׁשֹוֵמר הְמסילָה עִם 
ִאׁשתֹו וְעִם בְנָם הָקָטן שַלמֹון.

הַרּכֶבֶת  לִקַראת  וְיָצָא  הבַּרזֶל  ּפֵַּסי  ֶאת  הׁשֹוֵמר  ק  בָדַּ יֹום  יֹום 
העֹובֶֶרת. ִאם הְמסילָה ָהיְיָתה בְֵסֶדר - יָצָא לִקָראָתה ּכְׁשֶֶדגֶל יָרֹוק 
ּכְׁשֶֶדגֶל  לִקָראָתה  יָצָא   - בְֵסֶדר  ָהיְיָתה  ֹלא  הְמסילָה  וְִאם  בְיָדֹו, 

ָאדֹום בְיָדֹו.
גַּם בַּלַּילָה יָצָא הׁשֹוֵמר לִבדֹק ֶאת הְמסילָה. ִאם הְמסילָה ָהייָתה 
בְֵסֶדר - יָצָא לִקַראת הַרּכֶבֶת ּכְשֶּפָנָס לָבָן בְיָדֹו, וְִאם הְמסילָה ֹלא 

ָהיְיָתה בְֵסֶדר - יָצָא לִקָראָתה ּכְשֶּפָנָס ָאדֹום בְיָדֹו.
בְנֹו לִבדֹוק ֶאת הְמסילָה  ח הׁשֹוֵמר ִאתֹו ֶאת שַלמֹון  ּפַּעַּם לָקַּ ֹלא 
וְָהיָה מֹוֵסר לְיָדֹו ֶאת הֶדגֶל בַּיֹום וְֶאת הּפָנָס בַּלַּילָה. שַלמֹון ׂשָמַּח 

ְמאֹוד.

v v v

בְלֵיל חֹוֶרף ֶאָחד ָחלָה ׁשֹוֵמר הְמסילָה וֹלא ָהיָה ִמי שֶיֵצֵא לִקַראת 
ָהַרּכֶבֶת העֹוֶמֶדת לָבֹוא.

עֵר ׁשֹוֵמר הְמסילָה. "ָמה לַּעֲשֹות?", ִהצטַּ
ָאמַּר שַלמֹון: "ֲאני ֵאצֵא לִקַראת הַרּכֶבֶת, ֵאינֶנִי ְמפֵַּחד".
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ָתה, בְנִי!" ָאמָרה אימֹו. "ָקָטן אַּ
אַּך הָאב החֹולֶה ָאמַּר: "ֵאין ָדבָר, יָכֹול הוא לָלֶכֶת, ֶאפשָר לִסמֹוך 

עָלָיו".
ח  יֹום, הּכֹול בְֵסֶדר, קַּ קתי הַּ וְֶאל שַלמֹון ָאמַּר: "ֶאת הְמסילָה בָדַּ

לָבָן וְצֵא לְחַּּכֹות לַַּרּכֶבֶת." ּפָנָס הַּ ִאתָך ֶאת הַּ
ּפָנָס הלָבָן וְיָצָא. ח שַלמֹון ֶאת הַּ לָקַּ

הלַּילָה ָהיָה נָעים. שַלמֹון ָהלַּך לְאֹוֶרך הְמסילָה; ּפִתאֹום ִהתעֹורָרה 
רּוחַּ ֲחזָָקה, העֵצִים ָרעֲשּו, בְָרִקים ִהבריקּו, ְרעִָמים ָרעֲמּו, וְגֶשֶם עַּז 

ִהתחיל לֶָרֶדת.
שַלמֹון מיֵהר לָשּוב הבַּיָתה וְהּפָנָס הלָבָן בְיָדֹו.

ל ְמאֹוד,  ּפִתאֹום ִהבריק בָָרק נֹוָרא ּופָגַּע בְפֵַּסי הְמסילָה. שַלמֹון נִבהַּ
חַּת ֶאת  ַּעֲשֶה וְָרצָה לָרּוץ הבַּיָתה וְלָקַּ זֵק, ָרָאה ֶאת הנ ך ִמיָד ִהתחַּ אַּ
ך נִזּכַּר, ּכי הַרּכֶבֶת צְִריכָה לָבֹוא ִמיָד, והּוא ֹלֹא  הּפָנָס הָאדֹום, אַּ
ּפִַּסים, הקרֹונֹות  ָטר יֵֵרד ֵמהַּ יַסּפִיק לָשּוב עִם הּפָנָס הָאדֹום... הקַּ

יִתהַּּפכּו וְיִקֶרה ָאסֹון נֹוָרא...
ן לָרּוץ הבַּיָתה, ֶאת הנֹוסעִים  "ֹלא! ֹלא!", ֶהחלִיט שַלמֹון, "ֵאין זְמַּ

צִיל..." צִָריך לְהַּ

v v v

ָמה יַעֲׂשֶה?
לְאֹושרֹו ָהיָה שַלמֹון לָבּוש חּולצָה ֲאדּוָמה - וְַרעיֹון ִהבִריק בְֹראשֹו... 
ף בָה ֶאת הּפָנָס הלָבָן - וֲהֵרי  הּוא מיֵהר לִפשֹוט ֶאת חּולצָתֹו, עָטַּ

ּפָנָס ָאדֹום!...
ֵהִרים  הָאדֹום  הּפָנָס  וְֶאת  ּפֵַּסי הַרּכֶבֶת השבּוִרים,  בֵין  עָמַּד  הּוא 

לְמַּעלָה, לְמַּעלָה...
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הָאדֹום  הּפָנָס  ֶאת  יִרֶאה  ָטר  הקַּ ג  ַּהַּ שֶנ לוַואי  "הַּ ִמלְמלּו:  ּושֹפָָתיו 
יִקֶרה  הָאדֹום,  הּפָנָס  ֶאת  יִרֶאה  ֹלא  ִאם  הַרּכֶבֶת!...  ֶאת  וְיַעֲצֹור 

ָאסֹון..."
ג לַּנֹוסעִים ֲאשֶר בַַּרּכֶבֶת. ֵהם  עַּל עַּצמֹו ֹלא ָחשַב ּכְלָל. הּוא ַרק ָדאַּ

ּכָל ּכָך ַרבִים: ֲאנָשִים, נָשִים, יְלִָדים...

v v v

עֹוֵמד שַלמֹון בֵין הּפִַּסים השְבּוִרים, ֶאת ּפָנָסֹו הָאדֹום הּוא ֵמנִיף 
לְמַּעלָה, לְמַּעלָה, וְליבֹו דֹופֵק-דֹופֵק, ֹראשֹו סֹובֵב-סֹובֵב...

וְִהנֵה נִשמַּע קֹול: שִיק-שַק! שִיק-שַק! שִיק-שַק!...
וְִהנֵה נִראּו ֵמָרחֹוק שְֵתי עֵינֵי-ֵאש...

וְִהנֵה צְפיָרה ֲארּוּכָה: טּו... טּו-טּו-טּו!... טּו-טּו-טּו!...
ֵהר... וְהַרּכֶבֶת ָטָסה-ָרצָה מַּ

ַּפנֵף בַּּפָנָס הָאדֹום  שַלמֹון נָׂשָא ֶאת ַרגלָיו וָרץ לִקַראת הַרּכֶבֶת, ָרץ ּוְמנ
וְקֹוֵרא בְקֹול: "ָאסֹון! ָאסֹון!..."

v v v

הַרּכֶבֶת  ָטר.  הקַּ ֶאת  וְעָצַּר  הָאדֹום  הּפָנָס  ֶאת  ָרָאה  ָטר  הקַּ ג  ַּהַּ נ
ִהתִחילָה לִנסֹועַּ לְאַּט-לְאַּט, לְבַּסֹוף נֶעֶצָרה.

הנֹוסעים ניצלּו. ֵהם ָקפצּו ִמן הַּקרֹונֹות לִראֹות ָמה ָקָרה. ֵהם ָראּו 
ֶאת הּפַּסים השבּוִרים, וְֵהבינּו ֶאת ֲאשֶר עָׂשָה הׁשֹוֵמר הָקָטן.
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השְֵאלֹות

שֵם הַּסיּפּור הּוא "שֹוֵמר ְמסילַּת-הבַּרזֶל".  .1
בִמקֹום ְמסִילַת-הּבַרזֶל ֶאפשָר לִכתֹוב:  

ַּת-ַרּכֶבֶת ֲחנ תַּ א. 

ַרּכֶבֶת ְמִהיָרה ב. 

ּפֵַּסי-ַרּכֶבֶת ג. 

ָטר שֶהְמסילָה בְֵסֶדר? ג הקַּ ַּהַּ ֵאיך שֹוֵמר הְמסילָה סיֵמן לְנ  .2
בַּיֹום   

בַּלַּילָה   

בְלֵיל חֹוֶרף ֶאָחד יָצָא היֶלֶד שַלמֹון לְבַּדֹו לִקַראת הַרּכֶבֶת. מַּדּועַּ?  .3
 

 

ל? ל ְמאֹוד". מַּדּועַּ הּוא נִבהַּ בְשּוָרה 27 כתּוב: "שַלמֹון נִבהַּ  .4
הַּקיפּו ֶאת התשּובָה הנְכֹונָה.  

ּכי ָאביו, שֹוֵמר הְמסילָה, ָחלָה. א. 

ֵמש בּפָנָס. ע ֵאיך לִהשתַּ ּכִי הּוא ֹלא יָדַּ ב. 

ּפֵך וְיִקֶרה ָאסֹון. ּכִי הּוא ָחשַש שֶהַרּכֶבֶת ִתתהַּ ג. 

ּכִי הּוא ּפָחַּד לָצֵאת לְבַּדֹו לִקַראת הַרּכֶבֶת. ד. 
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בַּסיּפּור ּכָתּוב: "וְַרעיֹון ִהבִריק בְֹראשֹו..."  .5
בִיטּוי זֶה ּפֵירּושֹו:  

הּוא ָהיָה ְמבּולבָל ְמאֹוד. א. 
ע ָמה צִָריך לַּעֲשֹות. הּוא ֵהבִין לְפֶתַּ ב. 

הֹראש ִהתִחיל לִכאֹוב לֹו. ג. 
ּפִתאֹום ִסנוֵור אֹותֹו בָָרק. ד. 

ֵאיך ִהצִיל שַלמֹון את נֹוסעֵי הַרּכֶבֶת ֵמָאסֹון?  .6
 

 

ּכְֵדי לִִמצֹוא ֶאת ּפֵירּוש המילָה "ִמלְמלו" נְחַּּפֵש בַּמילֹון ֶאת המילָה:  .7
ִמלֵמל א. 
ֵמילָא ב. 
ִמלאּו ג. 

לֹו ד. 

ֶאפשָר לִלמֹוד עַּל האֹופי ׁשֶל שַלמֹון ֵמהמַּעֲשים ׁשֶלֹו.  .8
ָתֲארּו ֶאת אֹופיֹו שֶל שַלמֹון לְפי הסיּפּור. א. 

 

 

עֲׂשֶה ֶאָחד שֶל שַלמֹון הְמלֵַּמד עַּל אֹופיֹו. ָהבִיאּו ִמן הסיּפּור דּוגָמה לְמַּ ב. 
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ֵמש בְמילים חֹוזרֹות,  ּכְשֶהַּסֹופֵר ְמָתֵאר ֶאת הַרּכֶבֶת הִמתָקֶרבֶת הּוא ִמשתַּ  .9
ּכְמֹו: סֹובֵב-סֹובֵב, שִיק-שַק, טּו-טּו.

ָמה ָרצָה הסֹופֵר שֶהקֹוראים יַרגישּו ּכְשֶיִקְראּו מילים ֵאלֶה?  

  

 

עֲׂשֶה ָאמיץ ואַּחָראי." עֲׂשֶה שֶל שַלמֹון ָהיָה מַּ מַּ גילי ָאמָרה: "הַּ  .10
י." עתי זֶה ָהיָה מסּוּכָן ִמדַּ יֹוָאב ָאמַּר: "לְדַּ  

ֶתם מַּסּכימים יֹוֵתר? עִם מי ִמשנֵי היְלָדים אַּ  
מַּדּועַּ?  

ָהביאּו דּוגָמאֹות ֵמהסיּפּור.  

 

 

  

 

  

 

 

בִכתיבַּתכֶם הַּקּפידּו 
, עַּל סיָמנֵי  על הניסּוחַּ
הּפיסּוק, עַּל ּכְתיב נָכֹון 

ב יָד בָרּור. וְעַּל ּכְתַּ


