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הטקסטים  מפרט  

 

 

  

מאפייני   הטקסט שם 
 הטקסט 

מספר 
 מילים

 רמת קריאות  כתיב 

 א  כיתה סוף מנוקד 77 טקסט סיפורי  השבלול  .1

 ב  כיתה תחילת מנוקד 44 טקסט סיפורי  תום  של בחדר .2

 סוף כיתה ב  מנוקד 115 טקסט סיפורי  הכדור הקטן .3

 כיתה ב   סוף מנוקד 69 מוקלת  גרסה הקטן הכדור .4

 תחילת כיתה ג  מנוקד 124 טקסט סיפורי  חוטב העצים והגרזן  .5

 תחילת כיתה ג  מנוקד 89 מוקלת  גרסה חוטב העצים והגרזן  .6

 כיתה ג  סוף מנוקד 145 טקסט סיפורי  הנחשים והקיפוד  .7

 סוף כיתה ג  מנוקד לא 163 טקסט סיפורי  העוגה  .8

 ג  כיתה סוף מנוקד לא 152 מוקלת  גרסה העוגה  .9

 תחילת כיתה ד  מנוקד לא 166 טקסט סיפורי  הקמצן  .10

 סוף כיתה ד  מנוקד לא 180 סיפורי טקסט  האיכר והמלך   .11

 תחילת כיתה ה  מנוקד לא 227 טקסט סיפורי  שושנת סין   .12

 ה  כיתה סוף מנוקד לא 219 טקסט סיפורי  ? לעגור יםירגל כמה  .13

 וכיתה  תחילת מנוקד לא 264 סיפורי  טקסט העוגיות  גנב  .14

 ו כיתה סוף מנוקד לא 264 טקסט סיפורי  אגדת הירדן   .15
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לּול  ַהַשבְּ

ִטּיּולֶאָחד ָיָצא בֶֹּקר  לּול לְּ בְּ ל שַׁ  .  טאַׁ לְּ - טאַׁ לְּ . הּוא ָזחַׁ

ָנב. "ָשלֹום רְּ ש אַׁ ֶדֶרְך ָפגַׁ לּול, "רֹוֶצה  ", בַׁ בְּ שַׁ ר הַׁ ּיֵּל  ָאמַׁ טַׁ לְּ

 ִתי?" ִא 

ֹּא ֲאִני ָמִהיר  ", "ל ט וַׁ אַׁ ְך לְּ ָתה הֹולֵּ ָנב, "אַׁ רְּ ָעָנה ָהאַׁ

ר".    יֹותֵּ

מֹו: " צְּ עַׁ לּול לְּ בְּ שַׁ ב הַׁ ִית  ם יֹו-ם יֹוָחשַׁ בַׁ ב ֶאת הַׁ ֲאִני סֹוחֵּ

ב. גַׁ ל הַׁ ִבי,  ֶשִלי עַׁ ל גַׁ ב אֹותֹו עַׁ ֹּא ָהִייִתי סֹוחֵּ ח  טַׁ בֶ ִאם ל

ָנב  רְּ מֹו ָהאַׁ  ".ָהִייִתי ָמִהיר כְּ

ע  ֶפתַׁ ד מּו , הֹוִפיעַׁ ָחתּוללְּ ף ֶאת   ל ֶנֱעמַׁ ָשלַׁ לּול וְּ בְּ שַׁ הַׁ

ָניו לּול ּוִצָפרְּ בְּ שַׁ ל הַׁ הַׁ ר ִמָּיד  . ִנבְּ תֵּ תַׁ יתֹו.  ִהסְּ תֹוְך בֵּ בְּ

ב: " ָחשַׁ ח וְּ לּול ָשמַׁ בְּ שַׁ הַׁ ק ֶהָחתּול, וְּ לֵּ תַׁ יֶזה ִהסְּ ָזל  אֵּ מַׁ

ִית ֶשִלי ָתִמיד ִא שֶ  בַׁ   ". ִתיהַׁ
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 ם ּתֹֹוַבֶחֶדר ֶשל 

ֶחֶדר ֶשל  ָמש תֹום בַׁ  : ָבָלָגןמַׁ

ִים  ָנסַׁ צֹות ּוִמכְּ ִים, ֻחלְּ ֲעלַׁ ִים, נַׁ בַׁ רְּ    –גַׁ

כֹּל  כֹּל, הַׁ ֻפָזר הַׁ ָפה. מְּ ִרצְּ ל הַׁ  עַׁ

ין ָמקֹום  רְֹּך אֵּ ין ָמקֹום ִלדְּ אֵּ  ,ָלֶשֶבתוְּ

ָחן ֶנֱעלַׁ  ֻשלְּ ֶתֶרתם  הַׁ ִמָטה ֻמסְּ הַׁ  . וְּ

ָכל ָמקֹום, ָירֹות בְּ  נְּ

ִניָסה  כְּ סֹום.   –ּובַׁ חְּ ָמש מַׁ  מַׁ

   –ֲאָבל 

ֻסָדרָהָארֹון ָנִקי    , ּומְּ

י   ֹּא ִכי ֲהרֵּ ר בֹו ל אַׁ  ִנשְּ

 שּום ָדָבר! 



 משרד החינוך
 אגף שפות -המזכירות הפדגוגית 

 הפיקוח על הוראת העברית בקדם־יסודי וביסודי
 
 

6 
 

ן טָּ   ַהַכּדּור ַהקָּ

ל   ,ִלי גֵּ לְּ גַׁ דּור, ִהתְּ כַׁ ל הַׁ ע ָנפַׁ ֶפתַׁ דּור ָקָטן. לְּ כַׁ ָיאן וצ'ּו ִשֲחקּו בְּ

ר  תֹוְך בֹור צַׁ ל לְּ ָנפַׁ  ָבֲאָדָמה.וְּ

בֹור ָהָיה לִ  דּור, ֲאָבל הַׁ כַׁ הֹוִציא ֶאת הַׁ ִנָסה לְּ ף ֶאת ָידֹו וְּ י ָדחַׁ

 ק.ָעמֹּ 

ָּיד ֶשִלי ֲאֻרָכה" ר הַׁ תֹוְך  יֹותֵּ ִניס ֶאת ָידֹו לְּ ִהכְּ ר ָיאן וְּ ", ָאמַׁ

בֹור. ֲאָבל ָתה ֲאֻרָכהגַׁם  הַׁ ֹּא ָהיְּ ִפיק ָידֹו ל סְּ  .מַׁ

לּו ִלי וָיאן ֶזה ִה  כְּ תַׁ ָאן הּוא  סְּ יפֹּה צ'ּו? לְּ ָשֲאלּו: "אֵּ ָבֶזה וְּ

בֹו הַׁ דּור מֵּ כַׁ הֹוִציא ֶאת הַׁ ר לְּ ֹּא עֹוזֵּ ְך? ָלָמה הּוא ל  ר?"ָהלַׁ

ִים. בְּ  ִאים מַׁ לֵּ ָלִיים מְּ י דְּ נֵּ ָיָדיו שְּ ע ִהִגיעַׁ צ'ּו ּובְּ  אֹותֹו ָהֶרגַׁ

ִים. " נַׁ שְּ ָתה עֹוֶשה?" ָשֲאלּו הַׁ  ָמה אַׁ

מַׁ צ ְך ֶאת הַׁ דּור 'ּו ָשפַׁ כַׁ מֹו ֶקֶסם, ָצף הַׁ ה, כְּ ִהנֵּ בֹור. וְּ תֹוְך הַׁ ִים לְּ

ָקָטן בֹור.  ,הַׁ ָיָצא ִמן הַׁ ִים וְּ מַׁ  ָעָלה ִעם הַׁ

ר צ'ּו. הּוא  " ִציָרִתית", ָאמַׁ צּוָרה יְּ ֲחשֹּב בְּ ָעִמים ָצִריְך לַׁ ִלפְּ

ָריו ֲחבֵּ ר אֹותֹו לַׁ דּור ּוָמסַׁ כַׁ ס ֶאת הַׁ ִשיְך . ָתפַׁ מְּ "בֹואּו, נַׁ

שַׁ  ק". לְּ  חֵּ
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ן טָּ    ַהַכּדּור ַהקָּ

בֹור.  ,ִלי דּור לַׁ כַׁ ל הַׁ ע ָנפַׁ ֶפתַׁ דּור ָקָטן. לְּ כַׁ  ָיאן וצ'ּו ִשֲחקּו בְּ

ִליחַׁ  ֹּא ִהצְּ דּור, ֲאָבל ל כַׁ הֹוִציא ֶאת הַׁ ִנָסה לְּ ף ֶאת ָידֹו וְּ ִלי ָדחַׁ

בֹור ָהָיה ָעמֹּק.   ִכי הַׁ

 . ִליחַׁ ֹּא ִהצְּ ל  ִנָסה גַׁם ָיאן וְּ

ִאים  לֵּ ָלִיים מְּ י דְּ נֵּ ִביא שְּ הֵּ ְך וְּ יֹון!". ָהלַׁ עְּ ר צ'ּו: "יֵּש ִלי רַׁ ָאמַׁ

ִים.   מַׁ

שְּ  ָתה עֹוֶשה?" ָשֲאלּו הַׁ ִים. "ָמה אַׁ  נַׁ

דּור   כַׁ מֹו ֶקֶסם ָצף הַׁ ה, כְּ ִהנֵּ בֹור. וְּ תֹוְך הַׁ ִים לְּ מַׁ ְך ֶאת הַׁ צ'ּו ָשפַׁ

ִים.   מַׁ ָעָלה ִעם הַׁ ָקָטן וְּ  הַׁ

ָריו. ֲחבֵּ ר לַׁ דּור ּוָמסַׁ כַׁ ס ֶאת הַׁ  צ'ּו ָתפַׁ
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ֶזן ַהַגרְּ ֵעִצים וְּ  חֹֹוֵטב הָּ

ֶגֶשר   ל הַׁ ְך עַׁ ִצים ָעִני ָהלַׁ ב עֵּ ל  חֹוטֵּ ע ָנפַׁ ֶפתַׁ ץ ָיָשן. לְּ ֶזן עֵּ רְּ ָידֹו גַׁ ּובְּ

ש גֹועֵּ ָנָהר הַׁ י הַׁ ֶזן ֶאל מֵּ רְּ גַׁ  .הַׁ

ֹּא ָהָיה לֹו ֶכֶסף   ֶעֶצב. ל ִים בְּ מַׁ ל הַׁ ל עַׁ כֵּ תַׁ ִהסְּ ד וְּ ִצים ָעמַׁ ב ָהעֵּ חֹוטֵּ

ס נֵּ רְּ פַׁ ִהתְּ ֲעבֹּד ּולְּ ל לַׁ ֹּא יּוכַׁ ֶזן ל רְּ ִלי גַׁ ֶזן ָחָדש ּובְּ רְּ נֹות גַׁ  .ִלקְּ

אֹום יָ  ֶזן ִמָזָהב.  ִפתְּ רְּ ָיָדּה גַׁ ָיה ּובְּ ִים פֵּ מַׁ הַׁ ָאה מֵּ  צְּ

ָך?"  ֶזן ֶשלְּ רְּ גַׁ ִאם ֶזהּו הַׁ  "הַׁ

ֶזן ֶשִלי".   רְּ גַׁ ֹּא הַׁ ֹּא, ֶזה ל ר: "ל ָאמַׁ ֶזן וְּ רְּ גַׁ ל הַׁ ל עַׁ כֵּ תַׁ ִצים ִהסְּ ב ָהעֵּ  חֹוטֵּ

ִאם ֶזן ִמֶכֶסף. "הַׁ רְּ ָיָדּה גַׁ ָאה ּובְּ ָיצְּ ִים וְּ מַׁ תֹוְך הַׁ ָלה לְּ ָיה ָצלְּ פֵּ ֶזהּו   הַׁ

ָך?" ָשֲאָלה. ֶזן ֶשלְּ רְּ גַׁ    הַׁ

ָיה   פֵּ ֶזן ֶשִלי". הַׁ רְּ גַׁ ֹּא הַׁ ם ֶזה ל ר: "גַׁ ָאמַׁ ֹּאשֹו וְּ ר ע בְּ ִצים ִנֲענַׁ ב ָהעֵּ חֹוטֵּ

ֶזן   רְּ גַׁ ָפשּוט. "הֹו, ֶזה הַׁ ץ הַׁ ֶזן ָהעֵּ רְּ ָאה ִעם גַׁ ָיצְּ ִים וְּ מַׁ ָרה ֶאל הַׁ ָחזְּ

ב ָהעֵּ  ר חֹוטֵּ טֹוב ֶשִלי", ָאמַׁ הַׁ ָּיָשן וְּ ָבר  הַׁ ָבה! כְּ ָחה, "תֹוָדה רַׁ ִשמְּ ִצים בְּ

ד ִלי..."  ִתי ֶשהּוא ָאבַׁ בְּ  ָחשַׁ

ָתה ִאיש ָיָשר, ָכל   ָרה: "אַׁ ָאמְּ ִצים וְּ ב ָהעֵּ ָכה ֶאל חֹוטֵּ ָיה ִחּיְּ פֵּ הַׁ

ָך". ִזִנים ֶשלְּ רְּ גַׁ ֹלֶשת הַׁ  שְּ
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ֶזן ַהַגרְּ ֵעִצים וְּ  חֹֹוֵטב הָּ

ל  ע ָנפַׁ ֶפתַׁ ץ ָיָשן. לְּ ֶזן עֵּ רְּ ָידֹו גַׁ ל ֶגֶשר ּובְּ ְך עַׁ ִצים ָעִני ָהלַׁ ב עֵּ חֹוטֵּ

ָנָהר.   ֶזן ֶאל הַׁ רְּ גַׁ  הַׁ

ִצים ב ָהעֵּ ֹּא ָהָיה לֹו   חֹוטֵּ ֶעֶצב, ִכי ל ִים בְּ מַׁ ל הַׁ ל עַׁ כֵּ תַׁ ִהסְּ ד וְּ ָעמַׁ

ֶזן ָחָדש. רְּ נֹות גַׁ  ֶכֶסף ִלקְּ

ָיה  ִים פֵּ מַׁ הַׁ ָאה מֵּ אֹום ָיצְּ ֶזן ִמָזָהב.ִפתְּ רְּ ָיָדּה גַׁ  ּובְּ

ָך?"   ֶזן ֶשלְּ רְּ גַׁ ִאם ֶזהּו הַׁ  "הַׁ

ִצים ב ָהעֵּ ֶזן   חֹוטֵּ רְּ גַׁ ֹּא הַׁ ֹּא, ֶזה ל ר: "ל ָאמַׁ ֶזן וְּ רְּ גַׁ ל הַׁ ל עַׁ כֵּ תַׁ ִהסְּ

 ֶשִלי".  

ָפשּוט. "הֹו,   ץ הַׁ ֶזן ָהעֵּ רְּ ָאה ִעם גַׁ ָיצְּ ִים וְּ מַׁ תֹוְך הַׁ ָלה לְּ ָיה ָצלְּ פֵּ הַׁ

ֶזן ֶשִלי  רְּ גַׁ ָבה!"  ֶזה הַׁ ִצים, "תֹוָדה רַׁ ב ָהעֵּ ר חֹוטֵּ  ", ָאמַׁ

ָיה ִחּיְּ  פֵּ ָך גַׁם ֶאת  הַׁ ן לְּ ָתה ִאיש ָיָשר, ֶאתֵּ ָרה: "אַׁ ָאמְּ ָכה וְּ

ָזָהב".  ֶזן הַׁ רְּ גַׁם ֶאת גַׁ ָך וְּ ֶזן ֶשלְּ רְּ גַׁ  הַׁ
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ַהִקּפֹֹוד ִשים וְּ חָּ  ַהנְּ

דֹוָלה ּוָבּה   ִקפֹוד ָעָרה גְּ ע ָרָאה מְּ ֶפתַׁ ִית ָחָדש. לְּ ש בַׁ ִחפֵּ ָשֶדה וְּ ְך בַׁ ָהלַׁ

ָחִשים.    זּוג נְּ

ֶרה יֵּש ָלֶכם   ִמקְּ ִאם בְּ ל: "הַׁ ָשאַׁ ָרִנִּיים וְּ דֹוקְּ ִקפֹוד ֶאת קֹוָציו הַׁ ל הַׁ ִקפֵּ

ָכָרה?".  שְּ הַׁ  ֶחֶדר לְּ

ָאמְּ  ִקפֹוד ֶהָחמּוד וְּ ת הַׁ ָחִשים אֵּ נְּ אּו הַׁ דֹוָלה  רְּ ָעָרה גְּ רּו: "זֹוִהי מְּ

ֻכָלנּו".   ין ָלנּו, ֲאָבל יֵּש ָכאן ָמקֹום לְּ ָיָפה. ֶחֶדר אֵּ  וְּ

ר ֶאת קֹוָציו.  ָעָרה ּוִמָּיד ִסמֵּ מְּ ִקפֹוד לַׁ ס הַׁ נַׁ  ִנכְּ

ִרים".   ָמש דֹוקְּ ָך מַׁ קֹוִצים ֶשלְּ ָחִשית, "הַׁ נְּ ָאה הַׁ יי!" ָקרְּ  "אַׁ

ִקפֹו ר הַׁ ִליָחה", ָאמַׁ ָעָרה.  "סְּ מְּ ב בַׁ תֹובֵּ ִהסְּ ִשיְך לְּ ִהמְּ  ד וְּ

ָך!".   קֹוִצים ֶשלְּ ר ִעם הַׁ ָחִשית, "ִתָזהֵּ נְּ ָאה הַׁ יי!" ָקרְּ  "אַׁ

ָעָרה ִעם קֹוִצים   מְּ ב בַׁ תֹובֵּ ִהסְּ ִשיְך לְּ ִהמְּ ָחִשית וְּ נְּ הַׁ ם מְּ לֵּ עַׁ ִקפֹוד ִהתְּ הַׁ

לּוִפים.  שְּ
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ר אֹו ִקפֹוד דֹוקֵּ ָחִשים ֶשהַׁ נְּ ֲעזֹּב  ָראּו הַׁ שּו ִמֶמנּו לַׁ ָתם שּוב ָושּוב ּוִבקְּ

ָעָרה ֶשָלֶהם.   מְּ  ֶאת הַׁ

דֹוָלה   ָעָרה גְּ מְּ ִריִעים ִלי. הַׁ פְּ ֹּא מַׁ ָלל ל ֶתם ִבכְּ ִקפֹוד, "אַׁ ר הַׁ "הֹו", ָאמַׁ

ִית   ש ִלי בַׁ פֵּ ֲאחַׁ ין שּום ִסָבה ֶשָאקּום וַׁ ֻכָלנּו. אֵּ ָיָפה. יֵּש ָבּה ָמקֹום לְּ וְּ

 . ָחָדש"

אּו ֶאל   ָיצְּ ָעָרה וְּ מְּ הַׁ חּוָצה מֵּ ם ָזֲחלּו הַׁ ָרה. הֵּ רֵּ ָתה בְּ ֹּא ָהיְּ ָחִשים ל נְּ לַׁ

ִית ָחָדש.   ָמם בַׁ צְּ עַׁ ש לְּ פֵּ חַׁ ָשֶדה לְּ  הַׁ

ר   מֵּ סַׁ ָנָחש הּוא ִמָּיד מְּ ש בַׁ ִקפֹוד פֹוגֵּ ֲאֶשר הַׁ ֶזה, כַׁ ּיֹום הַׁ ד הַׁ עַׁ ָאז וְּ ּומֵּ

 ֶאת קֹוָציו. 
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 העוגה 

עוגת שוקולד עם   – חתול וכלב טיילו להנאתם. פתאום ראו עוגה נפלאה 

 קרם ודובדבנים.  

 "הממ...", נהם ֶהחתול, "איזו עוגה נפלאה".

 "הממ...", נהם הכלב, "עוגה נהדרת".

 "העוגה שלי!" אמר החתול, "אני ראיתי אותה ראשון". 

פָ   ֶניָך".  "העוגה שלי", נבח הכלב, "אני הרחתי אותה לְּ

 כך רבו ֶהחתול והכלב. 

רמומי. הסתכל על העוגה ואמר: "מה   במקרה עבר במקום שועל עַׁ

 כך לא תריבו".   –הבעיה? אחלק את העוגה ביניכם  

 "רעיון נפלא", הסכימו החתול והכלב. 

ע את העוגה. אבל אֹוי לאותה צרה: חלק אחד גדול וחלק שני   השועל ָבצַׁ

 קטן.  

ד נגס בעוגה ּיָ קה לא הוגנת", ּוִמי"לא טוב", אמר השועל. "זו חלו

י העוגה יהיו שווים".   קֵּ והסביר: "אני אוכל מהחצי הגדול כדי ששני ֶחלְּ

ֲעָשה קטן מדי.    נגס ונגס עד שהחלק הגדול נַׁ

יד נגס מהחלק השני. אכל וזלל עד  י"לא טוב", אמר השועל שוב ומ

   שהחלק הזה נעשה קטן מהחלק הראשון.
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רורים  יד עד שלא נותרו מהעוגה ֶאָלא שני פכך נגס השועל עוד ועו

 קטנים.  

 "מה עשית?" כעסו עליו החתול והכלב. 

ייהסתכל השועל על פ ן מכמה  יָ רורי העוגה וצחק: "מה אתם עושים ִענְּ

 רורים?" והלך לדרכו. יפ
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 העוגה 

 
לּו לֲהנאתם. פתאום ראו עוגת שוקולד ודובדבנים   כלב וחתול ִטּיְּ

 נפלאה.  

יזֹו עוגה נפלאה", אמר ֶהחתול.   "אֵּ

 "עוגה נהדרת", נבח הכלב. 

ל החתול.  "העוגה שלי!" ִילֵּ

 "אני הרחתי אותה קודם", נבח הכלב.

 כך רבו ֶהחתול והכלב.  

  במקרה עבר במקום שועל ערמומי. הסתכל על העוגה ואמר: 

 כך לא תריבו".   –"מה הבעיה? אחלק את העוגה ביניכם 

  "רעיון נפלא", הסכימו החתול והכלב.

השועל בצע את העוגה. אבל אֹוי לאותה צרה: חלק אחד גדול  

 וחלק שני קטן.  

יד נגס בחלק  י "לא טוב", אמר השועל. "זו חלוקה לא הוגנת", ומ

י ששני חלקי העוגה יהיו שווים. נגס ונגס עד   דֵּ הגדול של העוגה כְּ

י.   ֲעָשה קטן מדַׁ  שהחלק הגדול נַׁ
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ד  ישווים". ומי אינםלקים "לא טוב", אמר השועל. "שוב שני החֲ 

נגס גם מהחלק השני. אכל וזלל עד שהחלק הגדול נעשה קטן  

 מהחלק הראשון.  

רורים  יועוד עד שנותרו מהעוגה רק שני פכך נגס השועל עוד 

 קטנים. 

 "מה עשית?" כעסו ֶהחתול והכלב.  

ין  י"מה אתם עושים ִענְּ : רורים וצחק י הסתכל השועל על הפ

 רורים?" והלך לדרכו.ימכמה פ

 

 

 

 
 
 

 

  



 משרד החינוך
 אגף שפות -המזכירות הפדגוגית 

 הפיקוח על הוראת העברית בקדם־יסודי וביסודי
 
 

16 
 

 

 הקמצן

איש עשיר וקמצן החליט לטמון את כל הזהב שלו בחצר ביתו. הוא חפר  

 בור עמוק וטמן בו את הזהב. 

מדי יום הלך ֶהעשיר אל המקום שבו טמן את הכסף. הוא חפר שוב את  

טילים. "אחד, שניים... מאה...   הבור, הוציא את הזהב וספר את המְּ

הב שלי", חשב  ם... כולם פה! איזה מזל! אף אחד לא גנב את הזימאתי 

 העשיר לעצמו.

יום אחד הבחין בו גנב. באישון לילה התגנב אל החצר, חיפש באדמה 

 ולקח את מטילי הזהב.  

בבוקר הגיע העשיר כהרגלו לספור את מטילי הזהב שלו. ראה את הבור  

 הריק וקרא: "אוי ואבוי! שדדו אותי!".  

ו: "מדוע  עבר במקום איש אחד. הוא ראה את העשיר האומלל ושאל אות

לא שמרת את מטילי הזהב בבית? מדוע אתה שומר אותם ולא משתמש  

 בהם?". 

"מה פתאום!" קרא העשיר הקמצן, "לעולם לא הייתי משתמש במטילי  

 הזהב! בחיים לא הייתי מבזבז אותם!".  

האיש לקח אבן גדולה והניח אותה בתוך הבור. "אם כך, למטילי הזהב 

שלך אין כל ערך. אתה יכול להפסיק לבכות עליהם. אם הבור ריק או  

 ערכו )הוא שווה( בדיוק אותו הדבר".  –מלא  
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 האיכר והמלך

איכר אחד רעה את הכבשים שלו באחו. הוא ישב תחת עץ וחילל שיר  

 רועים עליז בחלילו.  

לפתע הגיעה מרכבה אל האחו. במרכבה ישב הוד מעלתו המלך. אבל  

 האיכר לא הכיר את המלך ולא זיהה אותו.  

המלך הסתכל על האיכר ואמר: "אני רואה שיש לך מצב רוח ממש טוב  

 היום".

"הו... כן!", ענה האיכר, "יש לי מצב רוח מצוין". והוא הוסיף: "אני  

 בטח יותר מאושר מהמלך...".  

ו", נדהם המלך, "האם תוכל להוכיח שאתה יותר מאושר  "ווא

 מהמלך?".

האיכר חייך, הצביע בידו על האחו ועל הכבשים. "הבט, מה יכול  

מאושר? אחו ירוק, שמיים כחולים, כבשים רועות בשדה  ללעשות אדם 

להנאתן, ציפורים מצייצות... ויש לי בית קטן ונעים, אישה אוהבת,  

 יך יותר מזה? אני אדם מאושר".  ילדים טובים. מה אני צר

 המלך התפלא: "עדיין, האם אתה יותר מאושר מהמלך?".  

האיכר צחק: "בהחלט. המלך המסכן, כמה דאגות יש לו על הראש.  

היודע אתה, אדוני, כמה מסובך לנהל את ענייני המדינה? לדאוג  

 לאזרחים, לבריאות, לביטחון, לחינוך... זה ממש כאב ראש!".  

ידו של האיכר ואמר: "איש יקר, אני המלך. אני אומר לך   המלך לחץ

שאתה גם חכם וגם מאושר. אני שמח שבארצי יש אזרחים נפלאים  

 כמוך".  
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 שושנת סין 

 .העצוב של זּוג הקּוקיֹות וּו וקּו וסיפורסיפורנו זה הוא  

הארצות החמות אל  מדי שנה בשנה, עם בוא האביב, היו בני הזוג מגיעים מן 

 ארץ הפרחים, שם הייתה קּו מטילה את ביציה.

וּו וקּו אהבו מאוד זה את זו וזו את זה. בכל שנה, כאשר היו וּו וקּו מגיעים אל  

ארץ הפרחים, הם היו מתיישבים על הענף האהוב עליהם. שם היו מבלים שעות  

קור נושק למקור  .ארוכות, הומים מאהבה, מַׁ

יציה, פגעה בה  יום אחד, כשפרחה ק ּו מן הענף כדי לחפש לה קן שבו תטיל את בֵּ

 דה אחד מנערי המקום.  יִ אבן שי

כל אותו הזמן ישב וּו על הענף וקרא לקּו. ימים רבים חיכה לה, אך היא לא  

ן לעזוב את הענף ישבה. וּו מֵּ   .אֵּ

ציפורים אחרות ניסו לעזור לו ועודדו אותו לחפש לו מזון, אולם הוא סירב  

חזור אל הארצות החמֹות.כול, וטעם רק מעט כְּ לא  די שיספיקו לו כוחותיו לַׁ

בו שיר געגועים  יכעבור שנה, עם בוא האביב, חזר וּו אל אותו ענף, וָשר בכל ל

רד ושירו נשמע גַׁס ומחוספס.  לקּו אהובתו. הוא לא הפסיק לשיר, עד שקולו נצְּ 

 .וטיפה מדמו טפטפה לאדמה גרונו,נפצע יום ולילה לא חדל לקרוא לה, עד אשר 

ובשנה השלישית, כֶשאך הגיע האביב, הופיע צמח חדש לרגלי העץ שעליו ישב וּו.  

נת סין".   ם "שֹושַׁ  הצמח לבש פרחים אדומים, והאנשים כינוהו בשֵּ

נת סין, והפרחים האדומים   מאז, מדי שנה בשנה, עם בוא האביב, פורחת שֹושַׁ

ת געגועים   והגדולים האלה מזכירים לנו את וּו אַׁ האוהב ואת קריאתו מלֵּ

 לאהובתו.  
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גּור  ?כמה רגליים לעָּ
אֹוֶנה היה סוחר עשיר בעיר פירנצה שבאיטליה. בביתו עבד נער צעיר   האדון לֵּ

 רקֹו.  ששימש טבח, ושמו מַׁ 

אֹופעם היו  ָעגּור. התבשיל הפיץ ריח  רקֹו בישל להם  אורחים, והטבח מַׁ  ֶנהללֵּ

רקֹו לא התגבר על יצרו, כרת אחת מרגלי העגור ואכל אותה. כשהוגש  נהדר, ומַׁ 

אֹוֶנה שחסרה אחת מרגליו. מ יד פנה לטבח ושאל  יהתבשיל לשולחן, הרגיש לֵּ

רקֹו השיב ללא היסוס: "אדוני, לעגורים יש רק רגל  אותו היכן הרגל השנייה. מַׁ 

 ".אחת

  ""מה אתה מדבר? לכל העופות שתי רגליים, וגם לעגורים! כעס אדוָניו וצעק:

אך מרקֹו עמד על שלו ואמר: "העגור איננו כמו כל העופות, הוא יוצא מן הכלל,  

 ".יש לו רק רגל אחת

אֹוֶנה לא רצה להמשיך בוויכוח לפני אורחיו, אך הוא לא שכח את הדבר.  לֵּ

  ח, והם יצאו לשדה.טבמחרת לקח שני סוסים, אחד לעצמו ואחד לנער הולמ

שעדיין   השעה הייתה מוקדמת מאוד. בהגיעם לנהר ראו על חופו קבוצת עגורים,

 ישנו. 

מקופלת מתחת   אחרתהכמנהג העגורים הם ישנו נשענים על רגלם האחת, בעוד 

 .לגופם

ה, אדוני", אמר מרקֹו, "יש להם רגל אחת בלבד, כפי שאמרתי לך". " אֵּ חכה  "רְּ

אֹוֶנה.    רק רגע", אמר לֵּ

  !"הו-הוא התקרב לעופות וצעק "הו

 .העגורים התעוררו בבהלה, הורידו את רגלם השנייה לארץ, פרשו כנפיים ועפו 

 ומה אתה אומר עכשיו?", שאל האדון.  "

הו לעגור, בוודאי גם הוא היה מושיט  -קורא הו"אדוני, אילו גם אתמול היית 

 את רגלו השנייה".  

אֹוֶנה עד כדי כך שסלח לנער    .תשובה זו הצחיקה את לֵּ
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 גנב העוגיות 
אישה אחת חיכתה בשדה התעופה. נותרו לה שעות ארוכות עד לטיסה, ולכן הלכה  

עוגיות ומצאה מקום  שקית    גם קנתה    היא לקנות ספר באחת מחנויות שדה התעופה.  

 .להתיישב 

, אבל ראתה בזווית העין את האיש היושב לידה.  הייתה שקועה בספרּה   אישה ה 

 ביניהם.    שלה שהונחה   בחוצפה שאין כדוגמתה לקח האיש עוגייה או שתיים מהשקית 

 גם היא לקחה עוגייה מהשקית.   .היא ניסתה להתעלם ממנו ולא לעשות סיפור מהעניין 

  , עז המצח ,  החצוף את העוגיות והסתכלה בשעון. גנב העוגיות    היא המשיכה לכרסם 

המשיך לחסל את העוגיות שלה, והיא חשה שעצבנותה הולכת וגוברת ככל שהדקות  

 ".לו   ה רא מ הייתי    כבר עוברות. היא חשבה לעצמה: "אם לא הייתי כל כך נחמדה,  

 .גם הוא לקח אחת   - על כל עוגייה שהיא לקחה  

כשנותרה רק עוגייה אחת, היא תהתה מה יעשה עכשיו. בחיוך על פניו לקח את  

האחרונה ושבר אותה לשתיים. הוא הציע לה חצי בעודו אוכל את החצי    העוגייה 

 האחר.  

הוא כל כך גס רוח,    ...   ... לבחור הזה יש חוצפה! וווו ה היא חטפה אותו ממנו וחשבה... " 

 ". !אפילו תודה לא אמר 

מעולם לא הייתה כל כך עצבנית. האישה נאנחה בהקלה כשנקראה לטיסה שלה. היא  

והלכה לשער, כשהיא מסרבת אפילו להעיף מבט לכיוונו של הגנב    חפציּה אספה את  

 .חצוף כפוי הטובה והֶ 

 ., שכמעט סיימה היא עלתה על המטוס ושקעה במושבה. אז החליטה לחזור לספרּה 

כשהושיטה יד לתיקה, התנשמה בהפתעה. שם הייתה שקית העוגיות שלה, מונחת מול  

 .עיניה 

 . ות שבשדה התעופה האיש הזר קנה שקית זהה לזו שלה בחנ 

"אם העוגיות שלי כאן", הבינה בייאוש, "זה אומר שהעוגיות ההן היו שלו! הוא  

 התחלק איתי בעוגיות שלו ולא אכל את אלה שלי...". 

 ."כבר מאוחר מדי בשביל להתנצל", הבינה בעצב 

 היא זו שהייתה גסת הרוח, כפוית הטובה, גנבת העוגיות. 
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 אגדת הירדן
, לא היה נהר הירדן בארץ. שלושה נהרות זרמו להם ִבמרומי  מספרת לנו האגדהפעם, כך  

ַבִני הגליל: שם האחד  ַיאס , שם השני ַחצְּ  .  דן  –, ושם השלישי ַבנְּ

זרמו הנהרות זה לצד זה ומעולם לא נפגשו כי תמיד רבו והתווכחו ביניהם מי החשוב והטוב  

 מכולם. 

ִני היה טוען שבכל חורף  בַׁ צְּ  הוא מתמלא ועולה על גדותיו.החַׁ

יַׁאס היה אומר שהוא הגדול מכולם.   נְּ  הבַׁ

ימיו קרירים ּונעימים ביותר.   הדן היה אומר שמֵּ

 וכך היו שלושת הנהרות רבים ביניהם, מתווכחים וגועשים.  

 שופט שיחליט מי הצודק.פני ליום אחד החליטו שלושת הנהרות להביא את דבריהם 

 ופט( נכבד וחכם. פנו אליו הנהרות והוא הסכים לשפוט ביניהם.  בגליל ישב אז ָקאדי )ש

ל שעמד בין השלושה. זרמו הנהרות מסביב לתל וגעשו.   בא השופט, וישב על תֵּ

 השמיעו הנהרות את טענותיהם. 

ושוב החלו מתווכחים ורבים. מימיהם געשו וניתזו לכל עבר בלהט הוויכוח, אבנים הושלכו  

ו את הציפורים שבסבך הירוק, והמים הקרירים התחממו ונעשו מקרקעית הנהרות והבריח

   עכורים.

ל ושקע בהרהורים עמוקים. לבסוף פנה אליהם ואמר:    הקשיב השופט לנהרות שלרגלי התֵּ

 "אכן, צודקים אתם. לכל אחד מכם יש מעלות משלו".

 השופט. קשו הנהרות מן יושוב לא נריב!", ב  –"אמור לנו אתה מי הטוב בינינו 

"כל אחד מכם יש לו מעלות משלו", חזר ואמר השופט. "ועל כן, אם תתחברו ותהיו לנהר 

נעימים, זרמו אחד, יהיה הוא לנהר הטוב ביותר. מימיו יהיו מרובים בחורף, קרירים ּו

 !". ירדן –שוטף, אפיקו מוריק; ושם נאה נקרא לו 

 חכם. אכן, דברי חוכמה וטעם אמר השופט הֶ 

חב ידיים שאפיקו נאה  –זרמו כל הנהרות, ירדו למקום אחד והיו לנהר חדש וכך  נהר רְּ

   ומוריק, מימיו קרירים וִזרמו עז.

הר הירדן.   כך, מספרים ערביי הגליל, נוצר נְּ

ל ֶאל־ָקאדי, שפירושו   והמקום שעליו ישב השופט החכם למשפט הנהרות נקרא בפיהם תֵּ

 בערבית תל השופט.  
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הבנה  לניטור שאלות מפרט  
 

 הבנה  לניטור אחת שאלה הטקסט  שם

 ? מסודר ארון על לשמור תום הצליח איך תום  של בחדר

  ?ו'צ של הרעיון על דעתך מה הקטן הכדור

   מדוע אמרה הפיה לחוטב העצים שהוא אדם ישר? והגרזן  העצים חוטב

 ? הקיפוד של התנהגותו על דעתך מה והקיפוד  הנחשים

 ? השועל  התנהגות על דעתך מה העוגה 

  בכל כי ריק או מלא העשיר של הבור אם משנה זה שאין האיש חשב מדוע הקמצן 

 ? הדבר אותו שווה הוא מקרה

 ? מדוע? המלך או האיכר: יותר מאושר לדעתך מי והמלך  האיכר

 ? הענף את לעזוב וּו סירב מדוע סין  שושנת

אֹוֶנה אדון את הטבח של תשובתו הצחיקה מדוע ? לעגור יםי רגל כמה   ?לֵּ

   ?אותה הפתיע מה? מופתעת האישה הייתה מדוע העוגיות  גנב

 ? שלה הייתה  לא העוגיות ששקית שגילתה אחרי האישה הרגישה כיצד

 ?  השופט של הצעתו הייתה מה הירדן  אגדת
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 פרופיל שטף קריאה 

 תיעוד  טופס

 ___________________ שם התלמיד: 

 : ___________________ הטקסט שם

 

 הטקסט   מאפייני

 : ________ מיליםה מספר

מקורית גרסה מוקלת  גרסה 

מנוקד מנוקד  אינו 

 הדעת בבחירת הטקסט?   שיקולי היו מה –טקסט בדרגת כיתה שונה  נבחר אם

 ___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ __________________________________________________ ___ 

  לשאלת ניטור ההבנה תיעוד תשובת התלמיד

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ ________________________________________ 

 

 פרופיל שטף הקריאה 
 

 שגיאות ומטה 4 –גבוה –בינוני : ______ מספר השגיאות דיוק 
שגיאות  9-5 –נמוך –בינוני 
 שגיאות ומעלה   10 –נמוך 
 

 זמן קריאה בשניות: ______  קצב 

 מספר מילים בדקה: ______ 

 מקוטעת ברובהגלובלית ברובה : תיאור אופן הקריאה

 :הערכה התרשמותית מקצב הקריאה

  גבוה בינוני נמוך 

 הנגנה בהתאם לתוכן ולתחביר:   פרוזודיה 
 גבוהה בינוניתנמוכה 
 

 – מידת ההבנה  הבנה 
 פואנטהלבדבריו והתייחס נימק אותה על פי הסיפור  ,התלמיד הביע את דעתו –גבוהה . 
 להתייחס לפואנטהמבלי והתלמיד הביע דעתו על הדמות בקצרה  –בינונית . 
 התלמיד הביע דעתו ללא נימוק או לא קשר את דבריו לסיפור. –נמוכה 
 

 

 . החזקים הרכיבים את שונה ובצבעהרכיבים הדורשים חיזוק  אתאחד  בצבעבטבלה  סמנו*

מנוקד יש למלא את הטבלה פעמיים ולהשוות   שאינומוערך גם בטקסט מנוקד וגם בטקסט  התלמיד אם*

 בין הטבלאות.
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   :ציינו

 ?מנוקד שאינו הטקסט קריאתהמנוקד לבין   הטקסטיכולות קריאת  בין פער קיים האם .1

 ? מנוקד שאינו? האם המנוקד? או חיזוק נדרש כתיבכן, באיזה  אם .2

 

 אפיון שגיאות נפוצות  

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________ ______________________________________________________________ 

___________ ________________________________________________________________________________________ 

 

 אפיון דפוסי ההתמודדות במהלך הקריאה 

   –שבאו לידי ביטוי במהלך ביצוע שתי משימות הקריאה  היבטים רגשייםתארו  .1

 . מורכבות עם במפגש והתמודדות מאמץ השקעת, בקריאה התמדה יכולת, מוטיבציה

   –ניהוליים שבאו לידי ביטוי במהלך ביצוע שתי משימות הקריאה  היבטיםתארו  .2

 .בקרה וביצוע גמישות של הפעלה, למילה הקריאה אסטרטגיית התאמת, קריאה ויסות

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

____________ _______________________________________________________________________________________

_____________ ______________________________________________________________________________________ 

 

 : השגיאות בבסיס עומדות  תשתיות אילוציינו  ,שגיאות  ניתוחנערך  אם*

לשונית ניהולית רגשית 

 

 תחומי חוזק 

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

___________ ___________________________________________________________________________ _____________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 

 תחומים לחיזוק 

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ ____________________________ _____________ 

 ____________________________________________________________________________ _______________________ 
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 מקורות  רשימת

עיתון הילדים    באדיבות  "העוגה"ו  "הקמצן",  "והמלך  האיכר",  "והגרזן  העצים  חוטב",  "הקטן  הכדור":  הסיפורים

 "אצבעוני". 

הרשות הארצית למדידה והערכה   ה"ראמלקוח מתוך מבדק קריאה וכתיבה בכיתה א, הוצאת    "השבלול"  הסיפור

 בחינוך, משרד החינוך. 

"ה הרשות  ראמלעגור?" ו"שושנת סין" לקוחים מתוך מבחני מדף, הוצאת    םירגלי", "כמה  תום  של: "החדר  הסיפורים

 רכה בחינוך, משרד החינוך. הארצית למדידה והע

 "גנב העוגיות" תורגם ממקור לא ידוע. עיבוד: לימור קולן.   הסיפור

 .עומר דבורה של בעיבודה סיפור פיל ועובד נערך"אגדת הירדן"  הסיפור
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