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פענוח מדויק של סימני הכתב 
)עיצורים ותנועות(

הגייה מדויקת של אותיות אהו"י 
ופענוח מדויק של סימני הניקוד. 

פיענוח של סימני הכתב 
 והגייה ברמת דיוק גבוהה 

)0—1 שגיאות(

פענוח של סימני הכתב והגייה 
 ברמה סבירה

)2 שגיאות(

פענוח של סימני הכתב 
 והגייה ברמה נמוכה

)3—4 שגיאות(

פענוח של סימני הכתב 
 והגייה ברמה נמוכה מאוד

)יותר מ–5 שגיאות(

)28—
)טווח ציונים אפשרי: 22

)21—
)טווח ציונים אפשרי: 15

)14—
)טווח ציונים אפשרי: 8

)7—
)טווח ציונים אפשרי: 0

הנגנה
שימוש נכון בהטעמה )מלעיל 

 .1
ומלרע(.

הבחנה בין משפט חיווי לבין 
  .2

משפט שאלה )הנגנה עולה או 
יורדת(.

מעבר ליחידת שיח חדשה, כגון 
 .3

מעבר לדיבור ישיר
הנגנה המעידה על זיהוי נכון של 

 .4
תפקיד סימני פיסוק: נקודתיים, 
סימן קריאה, מרכאות לסוגיהן, 

סימן שאלה, סוגריים.

 הנגנה ברמה גבוהה 
הנגנה ברמה סבירה

הנגנה ברמה נמוכה
הנגנה ברמה נמוכה מאד

)16—
)טווח ציונים אפשרי: 13

)12—
)טווח ציונים אפשרי: 9

)8—
)טווח ציונים אפשרי: 5

)4—
)טווח ציונים אפשרי: 0

שטף הקריאה 
קריאה מצרפת — לא הברתית, 
ללא הפסקות שאינן מתאימות 
בתוך המילים, בין המילים ובין 

המשפטים. 

שטף קריאה ברמה גבוהה: 
הרצף לא נקטע כלל לאורך 

הקריאה או שנקטע פעם 
אחת.

שטף קריאה סביר: הרצף 
נקטע לאורך הקריאה 

פעמיים.

שטף קריאה נמוך: הרצף 
נקטע לאורך הקריאה בין 3 

ל־4 פעמים.

שטף קריאה קטוע מאוד — 
הרצף נקטע לאורך הקריאה 

יותר מ־4 פעמים.

)28—
)טווח ציונים אפשרי: 22

)21—
)טווח ציונים אפשרי: 15

)14—
)טווח ציונים אפשרי: 8

)7—
)טווח ציונים אפשרי: 0
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 תקשורתיות 
התאמה של עצמת הקול לנסיבות 
פורמליות: קול הדובר אינו חלש 

מדי ואינו רם מדי.

התאמה גבוהה בין עצמת 
הקול לנסיבות הפורמליות.

התאמה סבירה בין עצמת 
הקול לנסיבות הפורמליות: 
הדובר החליש/הגביר את 
קולו באופן שאינו תואם 

את הנסיבות בקטע קצר מן 
הטקסט. 

התאמה נמוכה בין עצמת 
הקול לנסיבות הפורמליות: 

הדובר קרא את מרבית 
הטקסט באופן שאינו תואם 
את נסיבותיו, למשל- בקול 

רם מדי/בלחש. 

התאמה נמוכה מאוד 
בין עצמת הקול לנסיבות 
הפורמליות: הדובר קרא 
את הטקסט כולו באופן 

שאינו תואם את נסיבותיו, 
למשל — בקול רם מדי/קולו 

בקושי נשמע.

)16—
)טווח ציונים אפשרי: 13

)12—
)טווח ציונים אפשרי: 9

)8—
)טווח ציונים אפשרי: 5

)4—
)טווח ציונים אפשרי: 0

התרשמות כללית 
קריאה ברמה גבוהה

קריאה ברמה סבירה
קריאה ברמה נמוכה

קריאה ברמה נמוכה מאוד

)12—
)טווח ציונים אפשרי: 10

)9—
)טווח ציונים אפשרי: 6

)5—
)טווח ציונים אפשרי: 3

)2—
)טווח ציונים אפשרי: 0
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רשימת הטקסטים

מספר 
משימה

 שם 
הטקסט

עלי גבעה1

בית הערבה2.

ביתי שלי3.

בלדה על מעיין וים4.

העיר הלבנה5.

עין גדי6.

הארץ שלי7.

שיר ההודיה8.

חופים9.

הורה ממטרה10.

זאת ירושלים11.

יש לי כינרת12.

ביתי אל מול גולן13.

ואולי14.

אור וירושלים15.

שדות שבעמק16.

תרנגול כפרות17.

יליד הארץ18.

היו לילות19.

מרדף20.
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הנחיות לתלמיד
קריאה דמומה  .I

לפניכם טקסט, קראו אותו לעצמכם. שימו לב לסימני הניקוד ולסימני הפיסוק.  

קריאה בקול  .II

קראו את הטקסט בקול. הקפידו על קריאה שוטפת ומדויקת.  

עלי גבעה
מילים: אברהם ברוידס

לחן: נחום נרדי

 עֲלֵי ּגִבְעָה ׁשָם ּבַּגָלִיל

יֹוׁשֵב ׁשֹוֵמר ּובְפִיו ָחלִיל.

 הּוא ְמַחּלֵל ׁשִיַרת רֹועֶה

לַּׂשֶה, לַּגְִדי, לְִסיָח ּתֹועֶה

 לְכָל ׁשֹובָב רֹוֵדף ּפְַרּפָר,

לְֵהלְֶך ּבָא ֵמעִיר ּוכְפָר.

 הּוא ְמַחּלֵל, קֹוֵרא: ׁשָלֹום!

ֵאלַי, ֵאלַי, ּגְׁשּו ֲהלֹום!

 יֵׁש ַמנְּגִינֹות ּבְפִי ָחלִיל,

יֵׁש ַאּגָדֹות ּפֹה ּבַּגָלִיל.

 ָהיֹה ָהיָה ּגִּבֹור עִַּתיק

צּוִרים ּבִֵּקע, ְסלָעִים ֶהעְִּתיק.

 ּבִנְִתיב ֻחְרּבָן ּתֹוְך ְמעָרֹות

ָרעַם קֹולֹו, ִהְדלִיק אֹורֹות.

 ּבְׁשִיר ַחּיִים יָצָא לְַּקָרב

מּול ֲאַספְסּוף ּגָדֹול וָָרב.

 "טֹוב לָמּות עַל ַהִּמׁשְָמר

ּבְעַד ַאְרצֵנּו!" ּכֹה ָאַמר.

 ָהיֹה ָהיָה ּגִּבֹור ִחיָדה,

לֹו זְרֹועַ יְִחיָדה.

משימה 1

 יוסף טרומפלדור
יליד רוסיה, היה הקצין היהודי 

הראשון בצבא רוסיה ושירת 
במלחמת רוסיה–יפן ב–1905 שם 

נפצע בקרב וידו נקטעה. עלה לארץ 
ישראל ב–1912 ועבד כפועל חקלאי. 

במלחמת העולם הראשונה סירב 
לקבל את האזרחות העות'מאנית 

וגורש לאלכסנדריה שבמצרים. עם 
זאב ז'בוטינסקי היה בין מייסדי 

הגדוד העברי במלחמת העולם 
הראשונה. הוא השתתף במערכה 

בחצי האי גליפולי כסגן מפקד "גדוד 
נהגי הפרדות". לאחר המלחמה חזר 

לרוסיה והיה בין מייסדי החלוץ. 
ב–1919 שב ועלה לארץ ישראל. נהרג 

בקרב על תל חי בי"א באדר תר"פ. על 
שמו נקראים בין היתר: תנועת בית"ר 

 וקיבוץ תל יוסף.
סיפור גבורתו ומותו של טרומפלדור 

הפך לאגדה. על אגדת טרומפלדור 
חונכו דורות רבים של יהודים בארץ 

ישראל. דימויו, שלא היה רחוק 
מהמציאות, של גיבור ללא חת הנכון 
תמיד להקריב עצמו למען המולדת, 

מצא את ביטויו בשירים רבים. השיר 
שלפניכם מבטא את ההערצה שרחשו 

אנשי הישוב לטרומפלדור ולגבורתו.
© כל הזכויות שמורות למחבר, לאקו"ם ולמפעלי תרבות וחינוך.
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8 מהדורה שנייה

הנחיות לתלמיד
קריאה דמומה  .I

לפניכם טקסט, קראו אותו לעצמכם. שימו לב לסימני הניקוד ולסימני הפיסוק.  

קריאה בקול  .II

קראו את הטקסט בקול. הקפידו על קריאה שוטפת ומדויקת.  

בית הערבה
מילים: חיים חפר ועמוס קינן

לחן: שמוליק קראוס

 ֲאנִי זֹוכֵר ֶאת ּבֵית ָהעֲָרבָה,

 ּפִֵּסַת ִמְדּבָר צְרּובָה ּבְֶאֶרץ ֲחֵרבָה,

 יְַרֵּדן זֹוֵרם ׁשֵָקט ּכְמֹו ֲחלֹום

 וְיַם ַהֶּמלַח ֵמת,

ִמּכָאן וְעַד לְִסדֹום.

 ַהִמְדּבָר ּכִָסה אֹוָתּה,

 ּבְָאבָק לָבָן וַָרְך

 עֵץ יָֹרק ּבְֶאֶרץ ֲחֵרבָה,

ֵאיך נִׁשְּכַח ֶאת ּבֵית ָהעֲָרבָה.

 ֲאנִי זֹוכֵר ֶאת יַם ַהֶּמלַח ׁשָם,

 ַהַּמיִם ַהּכְבִֵדים, ּגַּלִים ּבְלֲַחׁשָם.

 ַאְסַּדת ַאׁשְלָג לֹוֶהֶטת ִמן ַהחֹם

 וְכָל ַהּנְצּוִרים —

עֹובְִרים ֶאת יַם ַהָּמוֶת לְִסדֹום.

קיבוץ בית הערבה הוקם בשנת 1939 על ידי חלוצי 
תנועת הנוער "המחנות העולים". הקרקע המלוחה 

הוכשרה במשך שנים על ידי שטיפה וגדלו בה עצים, 
בננות וירקות, ובעיקר עגבניות. היישוב הוקם כשכונת 

מגורים וכשכונה להספקת מזון טרי לעובדי מפעל 
האשלג כדי לעקוף את האיסור של ממשלת המנדט 

ליישוב יהודים באזור.

הקיבוץ ננטש במלחמת העצמאות בשנת 1948. היישוב 
החדש הוקם בשנת 1980 כהיאחזות נח"ל במקום שבו 
ישב בעבר היישוב, ובשנת 1986 היישוב אוזרח. השיר 

שלפניכם נכתב כזיכרון לנטישתו של היישוב לאחר 
מלחמת העצמאות.

אריק איינשטיין, 1968

משימה 2

 © כל הזכויות שמורות למחברים, לאקו"ם 
    ולהד ארצי פאבלישינג בע"מ.
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9 מהדורה שנייה

הנחיות לתלמיד
קריאה דמומה  .I

לפניכם טקסט, קראו אותו לעצמכם. שימו לב לסימני הניקוד ולסימני הפיסוק.  

קריאה בקול  .II

קראו את הטקסט בקול. הקפידו על קריאה שוטפת ומדויקת.  

ביתי שלי
מילים: יחיאל מוהר

לחן: משה וילנסקי

 ַהְרּבֵה ְּדבִָרים יָפִים ָרִאיִתי ּבָעֹולָם,

 ָהִרים עֹוֵטי ׁשְלָגִים, יְפִי ָהעֲָמִקים

 וֲַאנָׁשִים ַרּבִים ּכַחֹול עַל ׂשְפַת ַהּיָם

 וְִהבְהּובֵי אֹורֹות ּכָבִים וְנְִדלִָקים

 ּובִנְיְנֵי ּפְֵאר ַהְמַטּפְִסים ֶאל עָל

 ּבְֶקצֶב ְמַסְחֵרר — ֲאבָל, ֲאבָל, ֲאבָל

 ֲאבָל ּבֵיִתי ׁשֶּלִי ַהָּקט וְַהּנִכְלָם

 ֲאבָל ּבֵיִתי ׁשֶּלִי יָפֶה הּוא ִמּכֻּלָם,

 מֹוְרדות ּכְַרֶמל, נֹופֵי ׁשְָמָמה

 חְֹרׁשַת זֵיִתים צְרּובַת ַחָּמה

 וְעַל ּכֻלָם וְעַל ּכֻלָם

 ֵמעֵבֶר ֶמְרַחִּקים ּוזְַמן

 יָפִיָת לִי ּבֵיִתי ּבְכֶֶרם ּבְנֵי ֵּתיָמן.

 ּכָל ׁשֶַהּלֵב ָחפֵץ ֻהּגַׁש לִי ּבָעֹולָם,

 ּכָל לַיְלָה ּופִלְאֹו, ּכָל יֹום ִחּדּוׁש ַאֵחר

 ָאכַלְִּתי ִמּלְַחָמם, ׁשִָתיִתי ִמּיֵינָם,

 ֲאבָל ּפְִתאֹם ִחּׁשֵב לִּבִי לְִהּׁשָבֵר

 ּפְִתאֹם לִּבִי נִזְּכַר ּבַלַיְלָה ּובַַּטל

 *ּבַּגָ'אָרה ּובֵָאׁש, ּבְלֶֶחם ּובָצָל.

 עָלָה ּבֵיִתי ׁשֶּלִי ּבְדַֹחק ׁשֶל מֹונִית

 ּבְצְִחצּוֵחי ְקלָלָה ַחָּמה וְצִבְעֹונִית,

 וְַהּכְבִיָסה ִמּגַג ֶאל ּגַג

 וְַהּׁשְכּונָה עִם עֶֶרב ַחג

 וְעַל ּכֻּלָם וְעַל ּכֻלָם

 ֵמעֵבֶר ֶמְרַחִּקים ּוזְַמן

נִּגּון, נִּגּון ׁשַּבָת ּבְכֶֶרם ּבְנֵי ֵּתיָמן.

* כד חרס לשמירה על מים צוננים

שושנה דמארי באלבום ביתי שלי, 1961

משימה 3
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10 מהדורה שנייה

הנחיות לתלמיד
קריאה דמומה  .I

לפניכם טקסט, קראו אותו לעצמכם. שימו לב לסימני הניקוד ולסימני הפיסוק.  

קריאה בקול  .II

קראו את הטקסט בקול. הקפידו על קריאה שוטפת ומדויקת.  

בלדה על מעיין וים
מילים: יחיאל מוהר

לחן: משה וילנסקי

 נָׁשִיר לָכֶם נִגּון יָׁשָן,
 נִגּון יָׁשָן עַל ַמעְיָן,

 עַל ַמעְיָן ׁשֹובָב.
 ֵמיָמיו ָהיּו צְלּולִים צְלּולִים,

 ּגַּלָיו ָהיּו ּכְֻחּלִים ּכְֻחּלִים
ֵמעַל לְחֹול זָָהב.

 ָהיָה נֹוצֵץ ּבֲָאבִיבִים,
 ָהיָה נֹוׁשֵק ִאּבֵי ִאּבִים,

 חֹוצֶה ׂשְדֹות ָּדגָן.
 ָהיָה ַמְרוֶה נֹוֵדד עָיֵף

 וְלִָאילָן ַהִּמְתּכֹופֵף
ֶאת ִחיּותֹו נַָתן.

 ֲאבָל ּבְעֶֹמק נִׁשְָמתֹו ָהמֹה
 ָהָמה

 וְעְֶרּגָתֹו ׁשָפְַך לְַסַהר וְַחָּמה -
 יִׁשְַאף לַּנֶעְלָם וְלֲַחלֹום יִכְַמּה

וְֹלא יֵַדע ֶאל ָמה )ֶאל ָמה(.

 ַאְך יֹום ֶאָחד רֹוֵטט ְמאֹד
 ּבִֵּקׁש ֵמֵאל ַהּנְָהרֹות:

 עֲׂשֵנִי נָא ּגָדֹול.
 רֹוצֶה ֲאנִי ֶאׁשֶד לְִהיֹות,
 רֹוצֶה ֲאנִי לִזְֹרם, לִגְאֹות

ּבְפֶֶרא ַהָּמחֹול.

 ׁשֹוֵאף ֲאנִי ַהְרֵחק לִנְּדֹד,
 ּבְעֹז לָנִיעַ ְטָחנֹות

 לָׂשֵאת ּגִׁשְֵרי זָָהב.
 ׁשֹוֵאף ֲאנִי לְִהיֹות עָמֹק

 עַד ֵחֶקר ֵאין וְעַד ּבְלִי חֹק
 עִם אֳ נִּיֹות עַל ּגַב.

 וְכְָך ּבְעֶֹמק נִׁשְָמתֹו ָהמֹה ָהָמה
 וְעְֶרּגָתֹו ׁשָפְַך לְַסַהר וְַחָּמה -
 יִׁשְַאף לַּנֶעְלָם וְלֲַחלֹום יִכְַמּה

וְֹלא יֵַדע ֶאל ָמה )ֶאל ָמה(.

 ׁשַָמע ָהֵאל לַַּמעְיָן
 וְכָל ְמבָֻּקׁשֹו נַָתן

 וַּיֹולִיכֹו לַיָם.
 ַהּיָם ּבֶַּקצֶף ַהּלָָבָן

 ּבָלַע ֶאת ׁשִיר ַהַּמעְיָן
וְגֹוָרלֹו נְֶחַּתם.

משימה 4
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הנחיות לתלמיד
קריאה דמומה  .I

לפניכם טקסט, קראו אותו לעצמכם. שימו לב לסימני הניקוד ולסימני הפיסוק.  

קריאה בקול  .II

קראו את הטקסט בקול. הקפידו על קריאה שוטפת ומדויקת.  

העיר הלבנה

מילים ולחן: נעמי שמר

 ִמֶּקצֶף ּגַל וַעֲנָנָה

 ּבָנִיִתי עִיר לִי לְבָנָה

ּכְמֹוָתם קֹוצְפָה, ּכְמֹוָתם 

 ׁשֹוְטפָה

 ּכְמֹוָתם יָפָה

 עִם ּבֶֹקר צַח ַחּלֹון נִפְַקח

 וְַאְּת יַלְָּדה צֹופָה ּבֹו ּכְָך

ּכְמֹו יֹונָה ַהּנְכֹונָה לְִמעּופָּה

 ּכִי ּבָא ַהּׁשַַחר וְָהאֹור

 וְכָל עִיִרי ֵּתצֵא לְִסחֹר

 וַעֲמּוָסה ִהיא ַמּׂשָא

 לַעֲיֵפָה

 ִהּנֵה עִיִרי ּגְדֹולָה ּכָאֹור

 וְַאְּת ּגְַרּגֵר ָאבָק ָאפֹר

 ּגְַרּגֵר ָאבָק ׁשֶָּדבַק

לִצְעִיפָּה

 ִמֶּקצֶף ּגַל וַעֲנָנָה

 ּבָנִיִתי עִיר לִי לְבָנָה

ּכְמֹוָתם קֹוצְפָה, ּכְמֹוָתם 

 ׁשֹוְטפָה

 ּכְמֹוָתם יָפָה

 עִם עֶֶרב ַרְך ַחּלֹון נִפְַקח

 וְַאְּת יַלְָּדה צֹופָה ּבֹו ּכְָך

ּכְמֹו ַמלְּכָה ַהְמַחּכָה לְַאּלּופָּה

 ּכִי ּבָא ַהּלַיְלָה ַהּׁשָחֹר

 עִיִרי מּוֶאֶרת ְסחֹור ְסחֹור

 וְאֹורֹוֶתיָה ָרבִיד לְָך

 עַל צַּוָאר.

 ִהּנֵה עִיִרי ּגְדֹולָה ּבַּלֵיל

 וְִהיא ַאְרמֹון עֲנָק ָאפֵל

 וְיַלְָּדִתי ּבֹו מֹולֶכֶת

עַד ָמָחר.  

משימה 5

העיר תל–אביב, העיר העברית הראשונה, נוסדה בשנת 1909 ונבנתה 
מן החולות. סגנונה היה חדשני, מותאם לצורכי האדם, לאורח חייו 

ולתנאי האקלים. ‘העיר הלבנה' היא המקבץ הגדול ביותר בעולם של 
 מבנים בסגנון הבינלאומי. 

כ–4,000 מבנים הוקמו בה החל משנות השלושים ועד הקמת המדינה. 
‘העיר הלבנה' היא סיפורה של תל–אביב מראשיתה ועד היום, והיא 

הזדמנות נפלאה לטעום מהחוויה של החיים בתל–אביב בעבר ובהווה. 
בהשראת דימוי זה כתבה נעמי שמר את השיר שלפניכם.

© כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם.
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הנחיות לתלמיד
קריאה דמומה  .I

לפניכם טקסט, קראו אותו לעצמכם. שימו לב לסימני הניקוד ולסימני הפיסוק.  

קריאה בקול  .II

קראו את הטקסט בקול. הקפידו על קריאה שוטפת ומדויקת.  

עין גדי

מילים: איתן פרץ

לחן: דב אהרוני

 יָם ַהָּמוֶת ַהּכָחֹל ּבַּלָאט יָנּועַ
 ּוִמַּמעַל עֲנָנָה ְקַטּנָה ָּתׁשּוט.

 עֵץ ָהֵאׁשֶל ּבְִדָמָמה יָזּועַ
 וְכָל ַקו ּבַחֹול יָפֶה ָחרּוט.

 ָהֲאָדָמה ַּתצְִהיב ּבְלַַהט ׁשֶֶמׁש
 וְָאבָק ַמֲחנִיק יָעּוף ּבָרֹום

 ָאְך עֵין ּגִֶדי ֹלא ִּתּבֹל ּבַּכֶֶמׁש,
ּבָּה יִׁשְֹלט ּגָוָן יָֹרק וָחּום.

 עֵין ּגִֶדי, עֵין ּגִֶדי
 ֶמה ָהיָה ּכִי צַָמְחְּת ּבַַחָּמה

 עֵין ּגִֶדי, עֵין ּגִֶדי
 ֵאיְך ּפְלָגִים ּבְָך חֹוְתִרים ּבַּׁשְָמָמה

 עֵין ּגִֶדי, עֵין ּגִֶדי
 ּבְָך ַהּיֹפִי יֹופַע ּבְכָל הֹוד

 וְַהּלֵב יְַהְרֵהר וְיֲַחמֹד
וְַהּלֵב יְַהְרֵהר וְיֲַחמֹד.

 יָם ַהָּמוֶת ַהּכָחֹל ּבַּלָאט יָנּועַ
 וְכָל ַהר ּבֹו יְִתנַּׂשֵא ּגֵֶאה וָָרם.

 נַַחל עֲרּוגֹות, זֶה ַהּיָדּועַ
 ַמֲהלָכֹו יֵיׁשִיר ֶאל ּתֹוְך ַהּיָם.

 ָהֲאָדָמה ַּתצְִהיב ּבְלַַהט ׁשֶֶמׁש,
 ַאְך עֵין ּגִֶדי ִהיא נְוֵה ִמְדּבָר

 יֹום ָחָדׁש ֵאינֹו ּדֹוֶמה לְֶאֶמׁש
וְעִָתיד ַמזְִהיר צֹופֵן לָּה ַהָּמָחר.

משימה 6

עין גדי הוא קיבוץ בחופו המערבי של ים המלח. בשנת 1953 הוקמה 
היאחזות נח"ל )במקום שבו נמצא כיום בית ספר שדה עין גדי(. היישוב 

אוזרח והפך לקיבוץ בשנת 1956. רוב מייסדיו הם בוגרי תנועות נוער 
 וגרעיני נח"ל.

לפני מלחמת ששת הימים היה היישוב מנותק ומבודד, והיישוב הקרוב 
ביותר היה בטווח של מספר שעות נסיעה בדרך עפר. מלחמת ששת 

הימים קטעה את הבידוד שבו היה שרוי הקיבוץ, והגבול החדש הפך 
את הגישה לעין גדי לקלה. כביש חדש שנסלל לאורך חופי ים המלח 
 מכיוון ירושלים הפך את עין גדי למרכז לביקור מטיילים ומבקרים.
השיר שלפניכם נכתב לפני מלחמת ששת הימים, ומתאר את אופיו 

המיוחד של היישוב בתקופה ההיא.

© כל הזכויות שמורות למחבר' לאקו"ם, ולהוצאת מוסיקה נגן.
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13 מהדורה שנייה

הנחיות לתלמיד
קריאה דמומה  .I

לפניכם טקסט, קראו אותו לעצמכם. שימו לב לסימני הניקוד ולסימני הפיסוק.  

קריאה בקול  .II

קראו את הטקסט בקול. הקפידו על קריאה שוטפת ומדויקת.  

הארץ שלי

מילים: רחל שפירא

לחן: מוני אמריליו

 ָהָאֶרץ ׁשֶּלִי

 ִהיא יָם וְִהיא ַהר,

 ִהיא עֵֶמק יָֹרק, וְִהיא ּפֶֶרא ִמְדּבָר,

 ִהיא אֹפֶק טֹובֵעַ ּבְתֹוְך עֲנָנִים,

 ִהיא ֶאבֶן חֹולֹות, וְחֹופִים לְבָנִים.

 ָהָאֶרץ ׁשֶּלִי

 ִהיא ַחְמִסין וְִהיא ּכְפֹור,

 ִהיא ֻחֵּדי ַהּצּוִקים וְַרּכּות ַהִּמיׁשֹור,

 ִהיא ַרּבַת ֶמְרָחבִים וְִהיא ּכֹה ְקַטנְַטּנָה

ִהיא ׁשַַחק ּגָבֹוַּה, וְִהיא ֲאָדָמה.

 ָהָאֶרץ ׁשֶּלִי

 ִהיא צְבָעִים וְֵריחֹות,

 ִהיא ִסְמָטה ׁשֶל ְרחֹוב וְִהיא ַאְרּבַע רּוחֹות,

 ִהיא ׁשַלְוַת ַהּכְפִָרים וְִהיא ּדֹפֶק ָהעִיר,

ִהיא ּבֶכִי ָחנּוק וְלַַחן ׁשֶל ׁשִיר.

 ָהָאֶרץ ׁשֶּלִי

 ִהיא ְּתֵריַסר ֲאהּובַי,

 ִהיא ַאלְפֵי ַאלְמֹונִים ַהחֹולְפִים עַל ּפָנַי,

 ִהיא ּכְֵאב וְׂשִנְָאה, וְִהיא ּפַַחד עָמֹק,

 וְִהיא צְרֹור ׁשֶל ׂשְִמחֹות ַאֲהבָה, וְִהיא צְחֹוק.

 ָהָאֶרץ ׁשֶּלִי

 ִהיא ֶמלַח ּוְדבַׁש,

 ִהיא ֵספֶר עִַּתיק וְִהיא ּפֶלֶא ָחָדׁש.

 ִהיא ִסּפּור ַמֲאבָק ׁשֵֶאינֶּנּו נֹוָאׁש,

 ִהיא ָהָאֶרץ ׁשֶּלִי

 ִהיא ָהָאֶרץ ׁשֶּלִי

 ַמָּמׁש,

ַמָּמׁש.

אילנה רובינא, 1972
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מיד
תל

ראמ"ה
הרשות הארצית

למדידה והערכה בחינוך
מדינת ישראל
משרד החינוך

הִמנהל הפדגוגי
האגף לחינוך העל–יסודי

המזכירות הפדגוגית
הפיקוח על הוראת העברית

המיצ"ב הפנימי — משימות ההבעה שבעל–פה

מבנית קריאה בקול של טקסט מנוקד

14 מהדורה שנייה

הנחיות לתלמיד
קריאה דמומה  .I

לפניכם טקסט, קראו אותו לעצמכם. שימו לב לסימני הניקוד ולסימני הפיסוק.  

קריאה בקול  .II

קראו את הטקסט בקול. הקפידו על קריאה שוטפת ומדויקת.  

שיר ההודיה

מילים ולחן: מרדכי זעירא

 לִּוִית אֹוִתי, ַאְרצִי, ּבְֹלבֶן ׁשְֵקִדּיָה

 ּבְזַֹהר ַחָּמֵתְך ּוֶמְרֲחבֵי ׂשְדֹוַתיְִך,

 וְׁשִיר נַָתְּת ּבְפִי, הּוא ׁשִיר ַההֹוָדיָה

לְַהׁשְִמיעֹו ַהְרֵחק ַהְרֵחק ִמּגְבּולֹוַתיְִך.

 וְהּוא ׁשָמּור ּבַּלֵב, זֶה ׁשִיר ָהְרגָבִים,

 ּובְַרֲחבֵי נֵכָר מֹולֶֶדת יַעְַטפֵנּו

 וְִרבְבֹות ַאַחי ּבָנַיְִך ַהּטֹובִים

יְַקׁשִיבּו לֹו ּדּוָמם וְיְִרּגְעּו ִמֶּמּנּו.

 וְעֵת נָׁשּוב, ַאְרצִי, ׂשְבֵעֵי ּגַעְּגּועִים

 צְֵמִאים לְַחָּמֵתְך, לְׁשֶפַע טֹובֹוַתיְִך,

 יְֻחזַר לְָך ָאז ַהּׁשִיר ִמּלֵב ּבָנִים ּגִֵאים

וְטֹוב יְִהיֶה לִצְעֹד ּבְַרֲחבֵי ׂשְדֹוַתיְִך.
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מיד
תל

ראמ"ה
הרשות הארצית

למדידה והערכה בחינוך
מדינת ישראל
משרד החינוך

הִמנהל הפדגוגי
האגף לחינוך העל–יסודי

המזכירות הפדגוגית
הפיקוח על הוראת העברית

המיצ"ב הפנימי — משימות ההבעה שבעל–פה

מבנית קריאה בקול של טקסט מנוקד

15 מהדורה שנייה

הנחיות לתלמיד
קריאה דמומה  .I

לפניכם טקסט, קראו אותו לעצמכם. שימו לב לסימני הניקוד ולסימני הפיסוק.  

קריאה בקול  .II

קראו את הטקסט בקול. הקפידו על קריאה שוטפת ומדויקת.  

חופים הם לפעמים
מילים: נתן יונתן

לחן: נחום היימן

 חֹופִים ֵהם לִפְעִָמים ּגַעְּגּועִים לְנַַחל.

 ָרִאיִתי ּפַעַם חֹוף

 ׁשֶּנַַחל עֲזָבֹו

 עִם לֵב ׁשָבּור ׁשֶל חֹול וֶָאבֶן.

 וְָהָאָדם, וְָהָאָדם הּוא לִפְעִָמים ּגַם ּכֵן יָכֹול

 לְִהּׁשֵָאר נָטּוׁש ּובְלִי ּכֹחֹות

ַמָּמׁש ּכְמֹו חֹוף.

 ּגַם ַהּצְָדפִים

 ּכְמֹו חֹופִים, ּכְמֹו ָהרּוַח

 ּגַם ַהּצְָדפִים ֵהם לִפְעִָמים ּגַעְּּגּועִים

 לְבַיִת ׁשֶָּתִמיד ָאַהבְנּו

 ֲאׁשֶר ָהיָה וְַרק ַהּיָם

ׁשָר לְבַּדֹו ׁשָם ֶאת ׁשִיָריו.

ּכְָך ּבֵין צְִדפֵי לִּבֹו ׁשֶל ָהָאָדם ׁשִָרים לֹו נְעּוָריו.
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מיד
תל

ראמ"ה
הרשות הארצית

למדידה והערכה בחינוך
מדינת ישראל
משרד החינוך

הִמנהל הפדגוגי
האגף לחינוך העל–יסודי

המזכירות הפדגוגית
הפיקוח על הוראת העברית

המיצ"ב הפנימי — משימות ההבעה שבעל–פה

מבנית קריאה בקול של טקסט מנוקד

16 מהדורה שנייה

הנחיות לתלמיד
קריאה דמומה  .I

לפניכם טקסט, קראו אותו לעצמכם. שימו לב לסימני הניקוד ולסימני הפיסוק.  

קריאה בקול  .II

קראו את הטקסט בקול. הקפידו על קריאה שוטפת ומדויקת.  

הורה ממטרה

מילים: יחיאל מוהר

לחן: משה וילנסקי

 ַרן ִקּלּוַח ּבַּצִּנֹור,

 צִּנֹורֹות — עֹוְרֵקי ַהּנֶגֶב,

 זֶה ַּדְרּכֹו ׁשֶל ַהִּמזְמֹור

 ִמן ַהּבֶֶרז ֶאל ָהֶרגֶב

 יַעֲלּו ֵמיֵמי ְתהֹום.

 ַמׁשְֵאבָה אֹוֶמֶרת לֶֶחם!

 נֶגֶב, נֶגֶב, ַמה ִּמיֹום?

נֶגֶב, ַמְמֵטרֹות עָלֶיָך!

 סֹּבִי, סֹּבִי, ַמְמֵטָרה,

 לְפַּזֵר ּפְנִינֵי אֹוָרה,

 סֹּבִי וְַהִּתיזִי ַמיִם!

 עֵץ יִָריעַ ּבַּׂשְֵדָרה,

 ֲאָדָמה ִּתֵּתן ּפְִריָּה

ּבְֵאין ּגֶׁשֶם ִמּׁשַָמיִם.

 ַהֶּמְרָחב ּכֻּלֹו נִּצֹוד,

 צִּנֹורֹות ּפְָרׂשּו ָהֶרׁשֶת,

 וְִהּנֵה ִסיָמן וָאֹות,

 ּבְִטּפִין נְִרֵאית ַהֶּקׁשֶת,

 ּבְִרית ַהּפֶַרח וְַהּנִיר,

 ּבְִרית ַהּׁשֶֶקט וְַהּזֶֶמר,

 ַמְמֵטָרה, ׁשִיֵרְך הּוא ׁשִיר,

ַרּנְנִיהּו, עַד ֵאין ּגֶֶמר.

סֹּבִי, סֹּבִי, ַמְמֵטָרה, ֵהי!

השיר נכתב ב–1954 לכבוד הנחת המוביל הארצי, 
צינורות מים ותעלות שהובילו מים מצפון הארץ 

העשיר בגשמים אל הנגב הצחיח. את שני השירים 
הקליטו גם להקת הנח"ל וגם שושנה דמארי, שנחשבו 
באותם ימי "מתחרים" על הפיכת שירים חדשים של 

יחיאל מוהר ומשה ולינסקי ללהיטי ענק.
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מיד
תל

ראמ"ה
הרשות הארצית

למדידה והערכה בחינוך
מדינת ישראל
משרד החינוך

הִמנהל הפדגוגי
האגף לחינוך העל–יסודי

המזכירות הפדגוגית
הפיקוח על הוראת העברית

המיצ"ב הפנימי — משימות ההבעה שבעל–פה

מבנית קריאה בקול של טקסט מנוקד

17 מהדורה שנייה

הנחיות לתלמיד
קריאה דמומה  .I

לפניכם טקסט, קראו אותו לעצמכם. שימו לב לסימני הניקוד ולסימני הפיסוק.  

קריאה בקול  .II

קראו את הטקסט בקול. הקפידו על קריאה שוטפת ומדויקת.  

זאת ירושלים

מילים: איתן פרץ

לחן: נחום היימן

 ּגַּגֹות ׁשֶל ּבִנְיָנִים וְֶאבֶן ְמֻסֶּתֶתת

 ּובְָרחֹובֹות ֶהְמיַת ׁשַלְוָה ּכְמּוָסה.

 ּוַמּׁשָבִים ַרעֲנַּנִים, צֶַּמֶרת ְמַרֶּטֶטת,

ּוצְחֹוק ּבֲַחצֵרֹות ּבֵינֹות ַחבְלֵי ּכְבִיָסה.

 זֹאת יְרּוׁשָלַיִם ׁשֶל ַאבְנֵי ַהחֹשֶן

 זֹאת יְרּוׁשָלַיִם ַהּבְנּויָה לְַתלְּפִיֹות.

 זֹאת יְרּוׁשָלַיִם ׁשֶל ַאבְנֵי ַהחֹשֶן

זֹאת יְרּוׁשָלַיִם ַהּבְנּויָה לְַתלְּפִיֹות.

 ֵמָאה לָּה ׁשְעִָרים, ְסבִיבָּה עֲצֵי ַהּזַיִת,

 ּבִַּסְמָטאֹות זְָרָקה ּכְבָר ַהּׂשֵיבָה.

 ּוִמְתנַּגְנִים ַהִּמזְמֹוִרים ֵמעֵבֶר ַהר ַהּבַיִת.

ּבֶַּדֶרְך ַהיֹוֶרֶדת ֶאל ַהַּמצְלֵבָה

 וְקֹול ַהּמּוַאזִין עֹולֶה ִמן ַהצְִריַח,

 ִמּכְנִֵסּיֹות עֹונִים ּפַעֲמֹונִים.

 וְנַעַר ָקט עִם ַהְּתפִּלִין ֶאת ְּתפִּלָתֹו ׁשֹוֵטַח,

ּוִמְתַמּזְגִים ֵמעַל ָהעִיר ַהּנִּגּונִים.

"הגבעטרון" ו"חמישיית גלבוע", 1965
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מיד
תל

ראמ"ה
הרשות הארצית

למדידה והערכה בחינוך
מדינת ישראל
משרד החינוך

הִמנהל הפדגוגי
האגף לחינוך העל–יסודי

המזכירות הפדגוגית
הפיקוח על הוראת העברית

המיצ"ב הפנימי — משימות ההבעה שבעל–פה

מבנית קריאה בקול של טקסט מנוקד

18 מהדורה שנייה

הנחיות לתלמיד
קריאה דמומה  .I

לפניכם טקסט, קראו אותו לעצמכם. שימו לב לסימני הניקוד ולסימני הפיסוק.  

קריאה בקול  .II

קראו את הטקסט בקול. הקפידו על קריאה שוטפת ומדויקת.  

יש לי כנרת

מילים ולחן: צבי בן יוסף

 יֵׁש לִי ּכִּנֶֶרת ֵמיָתִרים ַאלְּפַיִם

 ׁשֶל ַקְרנֵי ׁשֶֶמׂש, ֶאׁשֶד וְׁשַָמיִם,

 יֵׁש לִי ּכִּנֶֶרת ׁשִבְעַָתיִם צְלִיל

עַל ּכָל ֵמיָתר ׁשֶל עֶצֶב וְׁשֶל ּגִיל.

 ַאף יֵׁש לִי ֶקׁשֶת ּבָָרִקיעַ, ֶקׁשֶת ּבֶעָנָן,

 ּוִמְתלֶַחׁשֶת ִהיא ּכָל זִיו ׁשֶל צֶבַע וְגָוָן;

 ֵהן יֵׁש לִי ֶקׁשֶת ׁשִבְעַָתיִם קֹול:

ֵמֵראׁשִית–ׁשַַחר וְעַד ּתֹם ַהּכְחֹול.

 ָאבִיב ּכִי ּבָא, ִּתְקוָה לִי ֲאנַּגֵנָה

 וַעֲלּוִמים יִגְלׁשּו ַהּיְַרֵּדנָה

 ַאְך ְסָתו ּכִי ּבָא: ּתּוגַת ַהְּדִמי יִׁשְזֹר

יִּדֹם ׁשִיִרי, יָנּום ֵמיָתר ִמּכְפֹור.

 לְָך ַהּכִּנֶֶרת ֵמיָתִרים ַאלְּפַיִם,

 ׁשֶל ַקְרנֵי ׁשֶֶמׁש, ֶאׁשֶד וְׁשַָמיִם,

 לְָך ַהּכִּנֶֶרת ׁשִבְעַָתיִם צְלִיל 

עַל ּכָל ֵמיָתר ׁשֶל עֶצֶב וְׁשֶל ּגִיל.

 נַּגְנִי לִי ַאְּת נִּגּון ִרּנָה ׁשֶּׁשְנֵינּו ׁשְַרנּו ָאז,

 ָהׁשִיבִי זִיו ׁשֶל זֵכֶר ֲאָהבִים, ּגֹוַרל ַהּפָז

 ַחְּדׁשִי לִי ַאְּת זִַּקת–ּפְִריָחה וְגִיל

ּוֵמָחָדׁש ָהִריִמי ֶאת ַהּצְלִיל!
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מיד
תל

ראמ"ה
הרשות הארצית

למדידה והערכה בחינוך
מדינת ישראל
משרד החינוך

הִמנהל הפדגוגי
האגף לחינוך העל–יסודי

המזכירות הפדגוגית
הפיקוח על הוראת העברית

המיצ"ב הפנימי — משימות ההבעה שבעל–פה

מבנית קריאה בקול של טקסט מנוקד

19 מהדורה שנייה

הנחיות לתלמיד
קריאה דמומה  .I

לפניכם טקסט, קראו אותו לעצמכם. שימו לב לסימני הניקוד ולסימני הפיסוק.  

קריאה בקול  .II

קראו את הטקסט בקול. הקפידו על קריאה שוטפת ומדויקת.  

ביתי אל מול גולן

מילים: יוסף נצר

לחן: חיים ברקני

 ֵאינִי יֹוֵדעַ ֵאיְך הֹוִמים ַהּיְעָרֹות

 ֵאיְך ִמְתּכִַּסים ּגַּגֹות ּבַּׁשֶלֶג ַהַּמְרעִיף

 לִי צֶֶאלֹון נִּגֵן, נִּגֵן עַל ְסעָרֹות

 ּוכְלִיל ַהחֶֹרׁש ְמזֵַּמר לִי עַל ָאבִיב.

 ּכָאן ּבֵיִתי, ֶאל מּול ּגֹולָן

 עָטּור ַמָּטע וָכֶֶרם.

 ּכִי ֲאנִי נֹולְַדִּתי ּכָאן

 עִם עֵץ ַהּצֶאֱ לֹון,

 עַל ֶּדׁשֶא ַהּגַּנֹון

 ִהׁשְָקנּו יַַחד ַהּיְַרמּוְך עֲכּור ַהּזֶֶרם.

 ּכִפְִרי ַהּדֹוִמים שֶּנִעְַרִּתי ִמּׁשֵיזָף

 ּכְַמְמֵטרֹות ַּתְחָּתן סֹובַבְִּתי ּבַּׁשָָרב

 ּכְצִּפֳִרים ׁשֶֶהעִירּונִי ּבְקֹולָן —

 ּכָאן ּבֵיִתי, ֶאל מּול ּגֹולָן

ֶאל מּול ּגֹולָן ּבֵיִתי.

 עֵת ִהְתּגַּיְַסִּתי ּכְָך ָאַמְרִּתי לַּצָבָא

 ְּתנּו לִי ַרק ֶהגֶה וְָאטּוס עַד ְקצֵה עֹולָם

 ַּדי לִי ּכְָך לִגְּדֹל, ּכְפֶַרח ֲחָמָמה

ַאְך ָהעֵינַיִם ׁשּוב ּבְִקׁשּו ֶאת ַהּגֹולָן.

שער הגולן הוא קיבוץ הנמצא מדרום לכינרת ליד נהר 
הירדן וליד נהר הירמוך, במפגש הגבולות עם ירדן 

 וסוריה, ושייך למועצה אזורית עמק הירדן.
היישוב הוקם בשנת 1937 כאחד מיישובי חומה 

ומגדל. בשנת 1948, במהלך מלחמת העצמאות, נהרס 
הקיבוץ על ידי הצבא הסורי ונשלט על ידיו זמן קצר 

מאוד עד שהשטח נכבש בחזרה. זמן קצר לאחר 
 המלחמה שוקם ותושביו חזרו אליו.

שמו ניתן לו בגלל מיקומו, המהווה מעין שער כניסה 
 לאזור רמת הגולן.

מחברי השיר, חברי קיבוץ שער הגולן, כתבו אותו 
בשנת 1962 לחג מחצית היובל של הקיבוץ, שהוא 

 מיישובי “חומה ומגדל".
השיר שלפניכם מתאר את האווירה ששררה בקיבוץ 

בשנות ה–60, לפני מלחמת ששת הימים.
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מיד
תל

ראמ"ה
הרשות הארצית

למדידה והערכה בחינוך
מדינת ישראל
משרד החינוך

הִמנהל הפדגוגי
האגף לחינוך העל–יסודי

המזכירות הפדגוגית
הפיקוח על הוראת העברית

המיצ"ב הפנימי — משימות ההבעה שבעל–פה

מבנית קריאה בקול של טקסט מנוקד

20 מהדורה שנייה

הנחיות לתלמיד
קריאה דמומה  .I

לפניכם טקסט, קראו אותו לעצמכם. שימו לב לסימני הניקוד ולסימני הפיסוק.  

קריאה בקול  .II

קראו את הטקסט בקול. הקפידו על קריאה שוטפת ומדויקת.  

ואולי

מילים: רחל

לחן: יהודה שרת

 וְאּולַי ֹלא ָהיּו ַהְּדבִָרים ֵמעֹולָם, 

 אּולַי

 ֵמעֹולָם ֹלא ִהׁשְּכְַמִּתי עִם ׁשַַחר לַּגָן,

לְעָבְדֹו ּבְזֵעַת–ַאּפַי?

 ֵמעֹולָם ּבְיִָמים ֲאֻרּכִים וְיֹוְקִדים

 ׁשֶל ָקצִיר,

 ּבְִמרֹוֵמי עֲגָלָה עֲמּוַסת ֲאלֻּמֹות

ֹלא נַָתִּתי קֹולִי ּבְשִיר?

 ֵמעֹולָם ֹלא ָטַהְרִּתי ּבְִתכֵלֶת ׁשֹוְקָטה

 ּובִתם

 ׁשֶל ּכִּנֶֶרת ׁשֶּלִי... הֹוי, ּכִּנֶֶרת ׁשֶּלִי,

ֶהָהיִית אֹו ָחלְַמִּתי ֲחלֹום?
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מיד
תל

ראמ"ה
הרשות הארצית

למדידה והערכה בחינוך
מדינת ישראל
משרד החינוך

הִמנהל הפדגוגי
האגף לחינוך העל–יסודי

המזכירות הפדגוגית
הפיקוח על הוראת העברית

המיצ"ב הפנימי — משימות ההבעה שבעל–פה

מבנית קריאה בקול של טקסט מנוקד

21 מהדורה שנייה

הנחיות לתלמיד
קריאה דמומה  .I

לפניכם טקסט, קראו אותו לעצמכם. שימו לב לסימני הניקוד ולסימני הפיסוק.  

קריאה בקול  .II

קראו את הטקסט בקול. הקפידו על קריאה שוטפת ומדויקת.  

אור וירושלים

מילים ולחן: יוסף שריג

 ַהּׁשֶֶקט ׁשּוב צֹונֵַח ּכָאן ִמּׁשְֵמי ָהעֶֶרב

 ּכְִדִאיַת ַּדּיָה ֵמעַל ַהְּתהֹומֹות

 וְֶקֶרן ֲאֻדָּמה נֹוׁשֶֶקת לַַהט ֶחֶרב

ֶאת ַהּפְָסגֹות, ַהִּמגְָּדלִים וְַהחֹומֹות.

 ָרִאיִתי עִיר עֹוֶטפֶת אֹור

 וְִהיא עֹולָה ּבִׁשְלַל צִבְעֵי ַהֶּקׁשֶת

 וְִהיא נֹוגֶנֶת ּבִי ּכְנֵבֶל ֶהעָׂשֹור

ָרִאיִתי עִיר עֹוֶטפֶת אֹור.

 ִהּנֵה זֹוֵחל ַהּצֵל ִמּבֵין ּגִבְעֹות ָהאֶֹרן

 ָקֵרב ּבֵַּסֶתר ּכְאֹוֵהב ֶאל ַהּׁשְכּונֹות.

 ּומּול ּפָנָיו ְקִריצֹות, ִרּבֹוא עֵינֵי ָהאֹור ֵהן,

לְפֶַתע נִפְְקחּו ֵאלָיו ּכְנִפְעָמֹות.

 ּבְדּוִמּיַת ַאׁשְמֶֹרת ַאֲחרֹונָה נֹוׁשֶֶמת,

 ּובְִקִטיפַת ׁשְָחִקים ְרִסיס ַאֲחרֹון ַמְחוִיר,

 ַאְך ׁשַַחר ּכְבָר ּכִּפַת זָָהב ׁשֶּלָה אֹוֶדֶמת

לְַמּגָעֹו ַהַחם, ָהַרְך ׁשֶל אֹור צָעִיר.

"הגבעטרון", 1972
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מיד
תל

ראמ"ה
הרשות הארצית

למדידה והערכה בחינוך
מדינת ישראל
משרד החינוך

הִמנהל הפדגוגי
האגף לחינוך העל–יסודי

המזכירות הפדגוגית
הפיקוח על הוראת העברית

המיצ"ב הפנימי — משימות ההבעה שבעל–פה

מבנית קריאה בקול של טקסט מנוקד

22 מהדורה שנייה

הנחיות לתלמיד
קריאה דמומה  .I

לפניכם טקסט, קראו אותו לעצמכם. שימו לב לסימני הניקוד ולסימני הפיסוק.  

קריאה בקול  .II

קראו את הטקסט בקול. הקפידו על קריאה שוטפת ומדויקת.  

שדות שבעמק

מילים: לוי בן אמיתי

לחן: אפרים בן חיים

 ׂשָדֹות ׁשֶּבָעֵֶמק

 ִקְּדמּונִי ַהּלַיְלָה,

 ּבְֵריַח ַהּזֶבֶל

 נִיחֹוַח ָחצִיר.

 ַהּלַיְלָה לָעֵֶמק

 ֲאנִי ֲאזֵַּמָרה,

 ּכִי אֹשֶר ּבַָאנִי

וְֶחֶסד ַהּׁשִיר.

 ָרצָה ּגֹוָרלִי ּכִי

 ָאׁשּובָה ֵאלֶיָך

 ֵמעֶצֶב ַהָּמוֶת,

 ֵמעֶֶרׂש ַהּׁשְכֹול.

 ִמּכָל ֲחָסִדים לִי

 ֻאּׁשְַרִּתי ּבְיֶגַע,

 לִגְמֹעַ ֵמיֶמיָך

ּפְִּתָך לֶֶאכֹל.

 ָאְספֵנִי ֵאלֶיָך,

 ָאסֹוף ּכְׁשִּבֹלֶת

 ׁשִּבֹלֶת לַּגֶֹרן

 ּבְַחג ַהָּקצִיר!

 ַהּלַיְלָה לָעֵֶמק

 ֲאנִי ֲאזֵַּמָרה,

 ּכִי אֹשֶר ּבַָאנִי 

וְֶחֶסד ַהּׁשִיר.
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מיד
תל

ראמ"ה
הרשות הארצית

למדידה והערכה בחינוך
מדינת ישראל
משרד החינוך

הִמנהל הפדגוגי
האגף לחינוך העל–יסודי

המזכירות הפדגוגית
הפיקוח על הוראת העברית

המיצ"ב הפנימי — משימות ההבעה שבעל–פה

מבנית קריאה בקול של טקסט מנוקד

23 מהדורה שנייה

הנחיות לתלמיד
קריאה דמומה  .I

לפניכם טקסט, קראו אותו לעצמכם. שימו לב לסימני הניקוד ולסימני הפיסוק.  

קריאה בקול  .II

קראו את הטקסט בקול. הקפידו על קריאה שוטפת ומדויקת.  

תרנגול כפרות

מילים: יוסי בנאי

לחן: מיכה שטרית

 ּבְַּסָתו ָּתִמיד ּבְַּסָתו ּבְׁשֶֶקט ּוְדָמָמה

 יֹוצְִאים זִכְרֹונֹוַתי עַל ּגַב עָנָן ָקָטן

 וְֵהם ׁשִָטים לֶָהם ֵמעַל ָהֲאָדָמה

ּכְֵדי לְִהְתּבַׂשֵם ִמּכָל נֹופֵי ַהזְַמן

 ּוכְמֹו ָּתִמיד ּבְַּסָתו ֲאנִי נִפְָרד ּבְצַעַר 

 ִמַּקיִץ ׁשֶעַכְׁשָו רֹוִאים ֶאת ְקצֵה סֹופֹו

 ּובֵין עָלִים צְֵמִאים ֲאנִי עֹוֵמד ּכְמֹו נַעַר

ַמְמִּתין ּבְַסְקָרנּות לַחֶֹרף ׁשֶּיָבֹוא

 ֲאנִי זֹוכֵר ַּתְרנְגֹול ּכַּפָרֹות

 צִּפֹור ְקַטּנָה עַל ּגַג

 ַמלְָאכִים ְמַטּיְלִים עַל ִקירֹות

ַמּפָה לְבָנָה ּבְכָל ַחג

על פי המסורת, בערב יום כיפור או לפניו 
מסובבים אוביקט )כפרה( מעל הראש, ועל ידי כך 
מתבצעת כפרת האדם. מנהגים שונים יש בכך, יש 

המסובבים כסף ואחר כך תורמים אותו לצדקה או 
לעניים. אולם המנהג הנפוץ הוא להשתמש לצורך 
כך בתרנגול או בתרנגולת )תרנגול לזכר, תרנגולת 
לנקבה(, “זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי, זה 

התרנגול ילך למיתה ואני אכנס ואלך לחיים טובים 
וארוכים ולשלום".

בשיר מזכיר יוסי בנאי את המנהג כחוויית ילדות. 
הוא גדל בקרבת שוק מחנה יהודה בירושלים, שבו 

התקיים מנהג הכפרות.
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מיד
תל

ראמ"ה
הרשות הארצית

למדידה והערכה בחינוך
מדינת ישראל
משרד החינוך

הִמנהל הפדגוגי
האגף לחינוך העל–יסודי

המזכירות הפדגוגית
הפיקוח על הוראת העברית

המיצ"ב הפנימי — משימות ההבעה שבעל–פה

מבנית קריאה בקול של טקסט מנוקד

24 מהדורה שנייה

הנחיות לתלמיד
קריאה דמומה  .I

לפניכם טקסט, קראו אותו לעצמכם. שימו לב לסימני הניקוד ולסימני הפיסוק.  

קריאה בקול  .II

קראו את הטקסט בקול. הקפידו על קריאה שוטפת ומדויקת.  

יליד הארץ

מילים: אהוד מנור

לחן: מישה סגל

 ַאּבָא ׁשָר ֲאנִי לְָך,

 עַל ׁשֶּיֹום ֶאָחד

 ַקְמָּת וֵַּתלְֵך,

 ִאָּמא זֶה ַהּׁשִיר הּוא לְָך,

 עַל יְֵמי לֶכְֵּתָך

ַאֲחֵרי ָאבִי לְכָאן.

 ׁשֶֶמׁש ּבָא ֶאל ַהַחּלֹון,

 עָנָף יָֹרק ִמּלַיְלָה נֵעֹור,

 וְיֶלֶד ׁשֶּפַָקח עֵינָיו לְַּתכֵלֶת

 ּכָאן ּבְֶאֶרץ ֵאל,

 ּבְצֵל ּכְַרֶמל,

לְיַד ַהּנַַחל.

אלי מגן, פסטיבל הזמר, 1973

משימה 18

© כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם.



מיד
תל

ראמ"ה
הרשות הארצית

למדידה והערכה בחינוך
מדינת ישראל
משרד החינוך

הִמנהל הפדגוגי
האגף לחינוך העל–יסודי

המזכירות הפדגוגית
הפיקוח על הוראת העברית

המיצ"ב הפנימי — משימות ההבעה שבעל–פה

מבנית קריאה בקול של טקסט מנוקד

25 מהדורה שנייה

הנחיות לתלמיד
קריאה דמומה  .I

לפניכם טקסט, קראו אותו לעצמכם. שימו לב לסימני הניקוד ולסימני הפיסוק.  

קריאה בקול  .II

קראו את הטקסט בקול. הקפידו על קריאה שוטפת ומדויקת.  

היו לילות
מילים: יעקב אורלנד

לחן: מרדכי זעירא

 ָהיּו לֵילֹות, ֲאנִי אֹוָתם זֹוכֶֶרת,
 ֲאנִי אֹוָתם עַד סֹוף יַָמי ֶאּׂשָא,
 ּבִַּמׁשְעֹולִים ּבֵין ְּדגַנְיָה לְכִּנֶֶרת,

עְָמָדה עֶגְלַת ַחּיַי ָהעֲמּוָסה.

 וְהּוא נִּגַׁש: ׁשְִמעִי ֵאלַי, ְקַטנְטֹנֶת,
 ֲאנִי ּבָנִיִתי ּבַיִת לְׁשִבְֵּתָך,

 ַאְּת ִּתְרְקִמי ּבָעֶֶרב לִי ּכֻּתֹנֶת,
ֲאנִי ֶאנְַהג ּבַיֹום ֶאת עֶגְלֵָתְך.

 הּוא ָהיָה ָאז ּבִָהיר וְגָבֹוַּה ּכְזֶֶמר,
 הּוא נַָהג עֲגָלֹות לַּׂשֶָדה ָהָרָחב,
 וֲַאנִי לֹו ּכֻּתֹנֶת ָהיִיִתי רֹוֶקֶמת,

ּכֻּתֹנֶת ׁשֶל ְּתכֵלֶת עִם ּפֶַרח זָָהב.

 ָהיּו לֵילֹות, ֲאנִי אֹוָתם זֹוכֶֶרת,
 וְהּוא ֶאת ָהעֵצִים ּבַּגָן ֵהעִיד,

 ֶאת ַהּׁשְבִילִים ּבֵין ְּדגַנְיָה לְכִּנֶֶרת,
 ּכִי ַרק אֹוִתי יִׁשְמֹר לֹו לְָתִמיד.

 ָהיָה הֹולְֵך וְׁשָב ֵאלַי קֹוֵדַח,
 ָהיָה נֹוׂשֵא ְּדמּוִתי ִמּמּול ּפָנָיו,

 ַהּגִידּו נָא, ֲהיֵׁש ּבָכֶם יֹוֵדעַ
ֵאי ָאנָה זֶה ָהלְַך לֹו וְֹלא ׁשָב?

 ָאז ָהיִיִתי ּבֹוכָה, ָאז ָהיִיִתי נְִדֶהֶמת,
 ּבְׂשָדֹות ְרחֹוִקים עֹוד ָהלַכְִּתי ֵאלָיו,

 ָאנֹכִי עֹוד נֹוׂשֵאת ּכָֻּתנְּתֹו ַהְמֻרֶּקֶמת,
ּכֻּתֹנֶת ׁשֶל ְּתכֵלֶת עִם ּפֶַרח זָָהב.

 ָהיּו לֵילֹות, ֲאנִי אֹוָתם זֹוכֶֶרת,
ֲאנִי אֹוָתם עַד סֹוף יַָמי ֶאּׂשָא.

השיר נכתב להצגת התאטרון הסטירי "כל הרוחות" 
ב–1942. אסתר עופרים חידשה את השיר ב–1973 

והפכה אותו לאחד משיריה המזוהים ביותר.
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מיד
תל

ראמ"ה
הרשות הארצית

למדידה והערכה בחינוך
מדינת ישראל
משרד החינוך

הִמנהל הפדגוגי
האגף לחינוך העל–יסודי

המזכירות הפדגוגית
הפיקוח על הוראת העברית

המיצ"ב הפנימי — משימות ההבעה שבעל–פה

מבנית קריאה בקול של טקסט מנוקד

26 מהדורה שנייה

הנחיות לתלמיד
קריאה דמומה  .I

לפניכם טקסט, קראו אותו לעצמכם. שימו לב לסימני הניקוד ולסימני הפיסוק.  

קריאה בקול  .II

קראו את הטקסט בקול. הקפידו על קריאה שוטפת ומדויקת.  

מרדף

מילים: ירון לונדון

לחן: נחום היימן

 ֶאֶרץ טֹובָה ׁשֶַהְּדבַׁש ּבְעֹוְרֶקיָה
 ַאְך ָּדם ּבִנְָחלֶיָה ּכַַּמיִם נֹוזֵל.

 ֶאֶרץ ֲאׁשֶר ֲהָרֶריָה נְחֹשֶת
 ֲאבָל עֲצַּבֶיָה ּבְַרזֶל.

 ֶאֶרץ ֲאׁשֶר ִמְרָּדפִים קֹורֹוֶתיָה,
 ַאלְּפַיִם ַּדּפִים וְעֹוד ַּדף,

 עַד ׁשֶּנִׂשְַרף
 עֹוד ְמעַט ּכָל ַחְמצַן ֵראֹוֶתיָה

 ּבִגְלַל ְמרּוצַת ַהִּמְרָּדף
 ֶאֶרץ ֲאׁשֶר יְִרְּדפּוָה אֹויְבֶיָה

 וְִהיא ֶאת אֹויְבֶיָה ִּתְרּדֹף ּבִַּמְרָּדף.
 ִהיא ֶאת אֹויְבֶיָה ַּתּׂשִיג, ַאְך אֹויְבֶיָה

 ֵהם ֹלא יִלְּכְדּוָה ּבַּכַף.
 זֹו ָהרֹוָאה ֶאת ַחּיֶיָה ִמּנֶגֶד

 ְּתלּויִים ּכֶעָלֶה ַהּנִָּדף.
 ִהיא יְֵרָאה,

 ֲאבָל ּכְמֹו ֹלא ָהיְָתה ּכְלָל ֻמְדֶאגֶת
 ַּתְמִּתין עַד לְתֹם ַהִּמְרָּדף.

 ּתֹם ַהִּמְרָּדף ִמְסַּתֵּתר ּבַּנְִקיק
 ּוַמצְּפִין ֶאת ּפָנָיו ּבַַּמֲחבֹוא, ּבַַּמֲחבֹוא,

 ַאְך לְסֹופֹו הּוא יָבֹוא ּכְמֹו ַהּׁשֶֶמׁש
 ֲאׁשֶר ִמִּמזְָרח ִהיא ָּתבֹוא.

 ָאז ֹלא יֹוֵתר ִאָּמהֹות ְּתקֹונֵּנָה
 וְֹלא עַל ּבְנֵיֶהם ָהָאבֹות,

 ּכֵן הּוא יָבֹוא
 וְַרגְלֵינּו עַד ָאז ֹלא ִּתלְֶאינָה

לְִרּדֹף ּבְעְִּקבֵי ַהִּתְקוֹות.

חוה אלברשטיין, 1969

ב–19 ביוני 1967, ימים ספורים לאחר סיום מלחמת 
ששת הימים, קיבלה ממשלת ישראל החלטה כי נהר 
הירדן יהיה גבול הביטחון של ישראל. במשך השנים 

1970-1968 כונתה בקעת הירדן "ארץ המרדפים", 
כי באזור התנהלו עשרות מרדפים אחרי מחבלים 

פלסטיניים שניסו לחדור ממזרח לירדן ולבצע פיגועים 
בישראל. חיילים רבים נפלו בקרבות עם המחבלים.

בתקופה זו כתב ירון לונדון את השיר "מרדף".
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