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

ַמעֲׂשֶה ּבְעֹופֶר ַאיָילים / ע' ִהלֵל
וְֵהביא עִמֹו עֹופֶר ַאיָילים ּבֶן-יֹומֹו. ִהקיפּו  ֲאביָרם ּבָא ִמן הׂשֶָדה 
אֹותֹו היְלָדים ִמּכָל צַד וְִהסַתּכְלּו ּבֹו ּבִדָמָמה. העֹופֶר ָהיָה ְמבֹוָהל.

"ָמצָאתי אֹותֹו ּבְוַאדי-זֵיתים", הֹודיעַ ֲאביָרם, "הּוא ָהיָה לְבַדֹו. מי 
יֹוֵדעַ ָמה ָהיָה קֹוֶרה אילּו ֹלא ְמצָאתיו. הַתנים ָהיּו טֹוְרפים אֹותֹו. 

נַכניס אֹותֹו לְפינַת הַחי ּונְַטּפֵל ּבֹו."
לֲָחׁשָה ניָרה לְרינָה: "ֲאביָרם הּוא האיׁש הטֹוב ׁשֶּבָעֹולָם."

היְלָדים ֵהביאּו ָחלָב ִמן הִמטּבָח וְִהכניסּו ֶאת העֹופֶר לֶָחצֵר המּוֶקפֶת 
ֶרׁשֶת. ַאַחר יָצְאּו וְִהסַתּכְלּו ּבֹו ּבְעַד הֶרׁשֶת, ּכֵיצַד הּוא לֹוֵמד לְַהלֵך. 

הּוא ָהיָה ּכֹוׁשֵל וְנֹופֵל ּכָל ֶרגַע.
היְלָדים ִהסתּכְלּו ּבֹו וְָאְמרּו זֶה לַזֶה: "וַַדאי ָאבַד לְאיָמא ׁשֶלֹו."

ָאמָרה ניָרה: "ֲאנַחנּו נִהיֶה איָמא ׁשֶלֹו ּבְתֹוָרנּות."
לֹו  וְָקראּו  ְמאֹוד  ֲאֵהבּוהּו  היְלָדים  הְקַטנָה.  ּבֶָחצֵר  העֹופֶר  נִׁשְַאר 
נֶחָמד  ָהיָה  ניָרה. העֹופֶר  ָאֲהבָה אֹותֹו  ִמּכּולָם  יֹוֵתר  ַאך  "ּבַמּבי", 

ְמאֹוד. ּפַרוָותֹו ַרּכָה וַעֲדינָה, ַרגלָיו ַדקֹות, ּוזְנָבֹו ׁשֹובָב ּוַמצחיק.
עָברּו יָמים, ּובַמּבי לַָמד לְַהלֵך וְַאף לְַקּפֵץ ְמעַט. הּוא נַעֲׂשָה יְפֵה-
תֹוַאר, ַקל-ַרגלַיִים וְׁשֹובָב. לְַאַחר ּכַָמה ׁשָבּועֹות ֵהֵחל לְִהתנֵַהג ּבְאֹופֶן 

מּוזָר. ָהיָה ְמַרחֵרַח ֶאת גֶֶדר הֶרׁשֶת ּוְמַהלֵך ָאנֶה וָָאנָה.
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ּבַמּבי גַָדל. ּבְֹראׁשֹו ֵהֵחלּו לְבַצּבֵץ וְלִצמֹוַח ַקרנַיִים ְקַטנֹות. הילּוכֹו 
נַעֲׂשָה נֶָאה, וְעֵינָיו נַעֲׂשּו עֲצּובֹות יֹוֵתר וְיֹוֵתר.

ֲחצֵרֹו  עַל-יַד  ּוכְשֶעָברּו  ּבַחּורׁשָה,  לְַטיֵיל  היְלָדים  יָצאּו  ֶאָחד  יֹום 
ׁשֶל ּבַמּבי, נִיגׁשּו לְִהסַתּכֵל ּבֹו ּולְַהֲאכילֹו ְמעַט עֵׂשֶב ַרעֲנָן. ּבַמּבי ָרץ 

ָהלֹוך וָׁשֹוב לְאֹוֶרך הגֵָדר.
ָאמָרה ניָרה: "נִיַקח ֶאת ּבַמּבי לַחּורׁשָה. נֲַחזיק אֹותֹו ּבְֶחבֶל, ּכְמֹו 

ׁשֶהׁשֹוֵמר ַמֲחזיק ֶאת הּכֶלֶב ׁשֶלֹו."
ֵהביָאה ניָרה ְרצּועָה, ָקׁשָרה לְצַוָוארֹו ׁשֶל ּבַמּבי וְיָצָאה עִמֹו החּוצָה.
ּבַמּבי, ׁשֶֹלא ָהיָה ָרגיל ּבְִרצּועָה, נִבַהל ְתחילָה. ַאַחר ֵהֵחל מֹוׁשֵך וְָרץ 

ָקדיָמה, ּכְׁשֶּכָל היְלָדים ָרצים ַאֲחָריו ּבְׂשִמָחה ּובְצֳָהלָה.
הֲחבּוָרה ִהגיעָה לְוָאדי-זֵיתים, ּבַּכיוּון לְַהר הַאיָילֹות. ּבַמּבי ִהרגיׁש 
ּבַּפַעַם הִראׁשֹונָה ֶאת ֶרגֶׁש החֹופֶׁש, ָרצָה לְִהתּפֵָרץ ֶאל הֶמרָחב, ַאך 

הְרצּועָה ׁשֶּבְצַוָוארֹו עָצָרה אֹותֹו.
ֹלא עָבָרה ׁשָעָה ַקלָה, וְהיְלָדים עָיְיפּו ֵמריצָה, ַרק ָרמי וְניָרה ִהמׁשיכּו 
ֵהֵחל  ָחפַץ. ָרמי  ּבַמּבי ֹלא  ֲאבָל  לַעֲמֹוד,  ָחפצּו  ּכְבָר  ֵהם  גַם  לָרּוץ. 
אֹותֹו!  לַעֲצֹור  ְתנַסי  "ניָרה!  וְָקָרא:  ריצָתֹו  ֶאת  ֵהֵאט  הּוא  לְפַגֵר, 

ְתנַסי ּבְכֹוַח!"
ניָרה ֹלא ׁשָמעָה. ּבְאֹוזנֶיָה ׁשָרָקה הרּוַח. לִּבָה ָהיָה ּפֹועֵם, היא ָהיְיָתה 
לְַהֲחזיק  ּכֹוַח  ַתעֲצֹור  ׁשֶֹלא  ָחׁשׁשָה  היא  ְמאֹוד.  ּוׂשְֵמָחה  ְמפֶַחֶדת 

ּבֶַחבֶל, ַאך הָדבָר ֹלא ָהיָה ִאכּפַת לָה.
ּבַמּבי ִמיֵהר לָרּוץ, אֹוזנָיו זְקּופֹות ּונְחיָריו רֹוְטטים. ניָרה ִהרגיׁשָה, 
ׁשֶהֶחבֶל הֹולֵך וְנִׁשָמט ִמיֶָדיָה. הרּוַח ׁשָרָקה ּבְאֹוזנֶיָה: "עֹוד ְמעַט יִבַרח 
ּבַמּבי! עֹוד ְמעַט יִבַרח ּבַמּבי!", ָחׁשבָה ניָרה, "ָמה יֹאמרּו היְלָדים?"
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ַאך ּבְִמקֹום לִהיֹות עֲצּובָה, ִהרגיׁשָה ׁשֶלִּבָה ִמתַמלֵא ׂשִמָחה גְדֹולָה.
וְהיא ָרצָה, ָרצָה! ֶאל הֶמרָחבים! וְנִדֶמה ָהיָה לָה, ׁשֶֹלא ּבַמּבי הּוא 
וְהֶחבֶל  לַחֹופֶׁש!  יֹוצֵאת  ניָרה,  היא,  ֶאלָא  החֹופֶׁש,  לִקַראת  הָרץ 

נִׁשַמט.
ּבַמּבי ָדַהר, ּכְאילּו ָהיּו לֹו ּכְנָפַיִים, ָהלָאה ָהלָאה. ניָרה עָמָדה וְִהּביָטה 
ַאֲחָריו ּבְעֵינַיים ִמׁשתֹוְממֹות, גְדֹולֹות ּוְמאירֹות, וְִהתחילָה צֹוֶחֶקת. 

היְלָדים ּבָאּו, ִהקיפּוָה, ּכָעֲסּו: "לָָמה עָזַבְת ֶאת ּבַמּבי?"
ָרצָתה  היא  לִׁשמֹועַ.  ָרצָתה  ֹלא  היא  ּכְלּום.  ׁשָמעָה  ֹלא  ניָרה  ַאך 

לִבּכֹות, ֹלא יָדּועַ ִאם ּבְכי ׁשֶל ׂשִמָחה אֹו ּבְכי ׁשֶל צַעַר.
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השְֵאלֹות

לָָמה ֵהביא ֲאביָרם ֶאת ּבַמּבי לְפינַת ַהַחי?  .1
ּכי הּוא ָמצָא ֶאת ּבַמּבי ּבַׂשֶָדה א. 

ּכי הּוא ּפַָחד ׁשֶהַתנים יִטְרפּו אֹותֹו ב. 

ּכי ּבַמּבי ָהיָה ּבֶן-יֹומֹו ג. 

ּכי ּבְפינַת ַהַחי ֹלא ָהיָה עֹופֶר ד. 

ּבַסיּפּור ּכָתּוב ׁשֶּבַמּבי "ָרץ ָהלֹוך וָׁשֹוב לְאֹוֶרך הגֵָדר".  .2
לְָמה הּכַוָונָה ּבְביטּוי זֶה?  

ָרץ ּבְחֹוֶסר ׁשֶֶקט א. 

ָרץ יָׁשָר ָקדיָמה ב. 

ָרץ לְַאט וְָרגּועַ ג. 

ָרץ לְבַד לְָאחֹור ד. 

ּבַסיּפּור ּכָתּוב עַל ּבַמּבי: "...וְעֵינָיו נַעֲׂשּו עֲצּובֹות יֹוֵתר וְיֹוֵתר".  .3
ַמדּועַ לְַדעְתכֶם ּבַמּבי נַעֲׂשָה עָצּוב?  
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ּבַסיּפּור ּכָתּוב: "...ַאך יֹוֵתר ִמּכּולָם ָאֲהבָה אֹותֹו ניָרה."  .4
ַהעֲתיקּו ִמׁשּפָט נֹוסָף ֵמהסיּפּור ׁשִֶמֶמנּו ֶאפׁשָר לִלמֹוד עַל ַאֲהבָָתה ׁשֶל   

ניָרה לְּבַמּבי.

 

 

לְׁשֵם ָמה לָקחּו היְלָדים ֶאת ּבַמּבי לַחּורׁשָה?  .5
ּכְֵדי ׁשֶיְלַוֶוה אֹוָתם ויׂשֵַמַח אֹוָתם. א. 

ּכְֵדי לְַהֲאכיל אֹותֹו עֵשֶב ַרעֲנָן. ב. 
ּכְֵדי לְַהראֹות ֶאת ּבַמּבי לְׁשֹוֵמר הׂשָדֹות. ג. 
ּכְֵדי ׁשֶיּוכַל לָרּוץ ּולְַהרגיׁש חֹופׁשי יֹוֵתר. ד. 

הסֹופֵר ְמָתֵאר ָמה ניָרה חֹוׁשֶבֶת ּכְׁשֶהיא ָרצָה ַאֲחֵרי ּבַמּבי: "עֹוד ְמעַט   .6
יִבַרח ּבַמּבי! עֹוד ְמעַט יִבַרח ּבַמּבי!"

הסֹופֵר חֹוזֵר עַל הִמׁשְּפָט ּפַעֲַמיִים. ָמה הּוא רֹוצֶה ׁשֶהקֹוראים יַרגיׁשּו?  

  

 

לִפנֵיכֶם זּוגֹות מילים. ַהקיפּו ֶאת הזּוג ׁשֶהּוא מילָה וְהיּפּוכָה:  .7
ּבְכי - צַעַר א. 

ׁשֹובָב - מּוזָר ב. 
ַרּכָה - עֲדינָה ג. 
ֵהֵאט - מיֵהר ד. 
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ּכֲַאׁשֶר ניָרה ָרצָה ַאֲחֵרי ּבַמּבי, ּכָתּוב ּבַסיּפּור: "היא ָחׁשׁשָה ׁשֶֹלא ַתעֲצֹור   .8
ּכֹוַח לְַהֲחזיק ּבֶַחבֶל, ַאך הָדבָר ֹלא ָהיָה ִאכּפַת לָה".

ָמה ִהרגיׁשָה ניָרה לְפי ִמׁשּפָט זֶה?  
ִמצַד ֶאָחד ניָרה ָרצָתה לָרּוץ ַאֲחֵרי ּבַמּבי, ִמצַד ׁשֵני ָרצָתה לָנּוַח ּבַׂשֶָדה. א. 

ניָרה ָחׁשׁשָה ׁשֶהיְלָדים יִכעֲסּו עָלֶיָה ּכְׁשֶיְגַלּו ׁשֶּבַמּבי ּבַָרח. ב. 
ִמצַד ֶאָחד ניָרה ָרצָתה ׁשֶּבַמּבי יִיׁשֵָאר, ּוִמצַד ׁשֵני ָרצָתה לְׁשַחֵרר אֹותֹו. ג. 

ניָרה ׂשָמָחה לָרּוץ ּבַׂשֶָדה ּבְלי ְדָאגֹות עִם ּבַמּבי החֹופְׁשי. ד. 

ּבַסיּפּור ּכָתּוב: "הֶחבֶל נִׁשַמט".  .9
ּבְִמקֹום "נִׁשַמט" ֶאפׁשָר לִכתֹוב:  

הֶחבֶל נִקׁשַר ָחזָק א. 
הֶחבֶל נָפַל ֹלא ּבְכַוָונָה ב. 

הֶחבֶל נִקַרע לְפֶַתע ג. 
הֶחבֶל נִׁשַמר זְָמן ַרב ד. 

ּבְעְִקבֹות ְקריַאת הסיּפּור ִהתַקיֵים ִדיּון ּבְכיָתה ג'.  .10
ָאָסף ָאַמר: "ֲאני ַמסּכים עִם היְלָדים ׁשֶּכָעֲסּו עַל ניָרה, היא ֹלא ָהיְיָתה   

צְריכָה לַעֲזֹוב ֶאת ּבַמּבי."
ָדנָה ָאמָרה: "ֲאני חֹוׁשֶבֶת ׁשֶניָרה צָדָקה ּכְׁשֶׁשִחְרָרה ֶאת ּבַמּבי."  

עִם מי ִמׁשְנֵי היְלָדים ַאֶתם ַמסּכימים? ַמדּועַ?  
ָהביאּו דּוגָמאֹות ֵמהסיּפּור.  

  

 

 

ּבִכתיבַתכֶם ַהקּפידּו 
על הניסּוַח, עַל סיָמנֵי 
הּפיסּוק, עַל ּכְתיב נָכֹון 

וְעַל ּכְַתב יָד ּבָרּור.


