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ְלִמיִדים ְיָקִרים.  ָשלֹום ָלֶכם ַתּ
ְתּכֹוֵנן... ן 7. ֲחֵבַרי קֹוְרִאים ִלי רֹוֵנן ַהִמּ ְשִמי רֹוֵנן, ַוֲאִני ֶבּ

ה.  ר ָלֶכם ָלָמּ ֶהְמֵשך ֲאַסֵפּ ַבּ
ל ִמיֵני ֵארּוִעים, ֶשֶחְלָקם ֲעלּוִלים ִלְהיֹות  ִלְפָעִמים, ִמְתַרֲחִשים ָכּ

ש ָלנּו ֶאת ַחֵיּי  ים ֵהם אף ֲעׂשּוִים ְלַשֵבּ     ַמְפִחיִדים אֹו ַמְבִהיִלים, ּוְלִעִתּ
ַהְתָחָלה      ֵאזֹור ֶשּבֹו ֲאִני ָגּר, ַבּ ֶשָהְיָתה ִמְלָחָמה ָבּ ְגָרה. ְלָמָשל, ְכּ   ַהִשּ
ֶפר, י ְלֵבית-ַהֵסּ י ֹלא ָהַלְכִתּ ִשים, ִכּ ְבּ ַחֵיּי ַהּיֹוְמיֹום ַהְרִגיִלים ִמְשַתּ ּ י שְֶ ַמְחִתּ ׂ   ֹשָ

ְך ְנִעיִמים  ל ָכּ ה ִעְנָיִנים ֹלא ָכּ ָמּ ֲאָבל אַחר ָּכְך ָרִאיִתי ֶשֶיְּשָנם ַגּם ַכּ
ָבִרים. ִמְׁשַּפְחִּתי ַוֲאִני מֹוִדים ְלד'  ה ְדּ ָמּ ָצצֹות, ִּבּטּול ָּתְכִנּיֹות, ְועֹוד ַכּ ִמְלָחָמה, ְכּמֹו: אְזָעקֹות, ַרַעש ֶשל ְפּ ְבּ

ֶשֵיּש אְזָעָקה. ַעל ָּכְךֶׁשָהִיינּו מּוָכִנים ֵמֹראׁש ְוָיַדְענּו ָמה ַלֲעֹשֹות ְכּ
מֹוִני,  ָרֵאל ָצִריְך ִלְהיֹות מּוָכן ָכּ ִיׂשְְ ל ֶיֶלד ְבּ י ֶשָכּ ְזַּמן! ֶהֱחַלְטִתּ י ֶשַהִכי ָחשּוב ֶזה ִלְהיֹות מּוָכן מראש ַבּ ֵהַבְנִתּ

ָנּה ְוַגם  ָהנּו ִמֶמּ טּוַח ֶשַגּם ֵתּ ִעילּויֹות. ֲאִני ָבּ י ֲעבּוְרֶכם ֶאת ַהחֹוֶבֶרת ַהּזֹו ִעם ַהְפּ ְוָלֵכן ֵהַכְנִתּ
ְרּגּוִלים  יָדע ֶהָחָדש ְוַהִתּ טּוַח ֶשַהֵמּ יל ַחִיּים! ֲאִני ָבּ ָנּה ֵמיָדע ָחשּוב. ֵמיָדע ַמִצּ לּו ִמֶמּ ַקְבּ ְתּ

ַהְצָלָחה!  טּוִחים... אז ְבּ נּו ִלְהיֹות מּוָכִנים ּוְלַהְרִגיש בס"ד ְבּ ֶשַנֲעֶשׂה ַיַחד, ַיַעְזרּו ְלֻכָלּ

ָשלֹום ַגּם ָלֶכם הֹוִרים ְיָקִרים!
ְיָתה חֹוֶבֶרת  א ֶשל רֹוֵנן. יֹום ֶאָחד רֹוֵנן ֵהִביא ַהַבּ ֲאִני אָבּ

ּקּוד ָהֹעֶרף ּוִמְׂשַרד ַהִחּנּוְך,  ִצְבעֹוִנית ּוְמֻאֶיֶּרת ְוָעֶליָה ְסָמִלים ֶשל ִפּ
י  ַהְתָחָלה ִנְבַהְלִתּ ב ֵחרּום! ַבּ ְוַגם ּכֹוֶתֶרת ֹלא ִשְגָרִתית – ְלִהְתּכֹוֵנן ְלַמַּצּ

י -  י ֶשֹּלא, ָחַשְבִתּ ֶשֵהַבְנִתּ י ֶשאּוַלי ‘ֵאַרע ַמֶּׁשהּו ַוֲאִני ֹלא ָׁשַמְעִּתי. ְכּ ְמֹאד, ָחַשְבִתּ
ֶזּה ַמְפִחיד? י נֹוֵׂשא ַכּ ִדים ֶאת ַהֶיֶּלד ֶשִלּ ְתֹאם ְמַלְמּ ָמה ִפּ

נּו - ‘ְלִהְתַיֲעצּות ִעם  ִעילּויֹות, ֶחְלָקן ֻסְמּ תֹוְך ַהחֹוֶבֶרת ָרִאיִתי ִמְגָון ֶשל ְפּ י ְבּ ְפַדְפִתּ ֶשִדּ ְכּ
ר לֹו ַעל  ִשֹימֹות. ָמָצאִתי ֶאת ַעְצִמי ְמַסֵפּ ְענּו ֶאת ַהְמּ י ִאּתֹו ּוִבַצּ ַההֹוִרים’, ְוָיַשְבִתּ

כֹות ָמֵגן ְוִנְרֵאינּו  ֶשָחַבְשנּו ַמֵסּ ְפָרץ ְכּ ֵהן ָהִייִתי ְמֹעָרב, ַעל ִמְלֶחֶמת ַהִמּ ִמְלָחמֹות ֶשַבּ
ה  ָמּ ד אֹוִתי ַכּ מּונֹות ֵמָהאְלּבֹום ַהָיָּשן(. ַגּם הּוא ִלֵמּ ְקָצת ַמְצִחיִקים )ֲאִפּלּו הֹוֵצאִתי ְתּ

ִית.  ַבּ נֹות ֶשַבּ ָכּ ּכּוִנים ְוַהַסּ ָבִרים. ֹלא ָהִייִתי מּוָדע ְלִרּבּוי ַהִסּ ְדּ
ַמְדנּו ֶאת ַהנֹוֵׂשא, בס"ד המלחמה הסתיימה ללא  ה ֳחָדִשים ְלאַחר ֶשָלּ ָמּ נּו ָחְוָתה ִמְלָחָמה ַכּ ְחֵתּ ִמְשַפּ

ֶשִנְּשַמַעת אְזָעָקה. נּו ָיַדְענּו ָמה ַלֲעׂשֹות ְכּ ְפִקיד, ְוֻכָלּ פגע  ְלָכל ֶאָחד ָהָיה ַתּ
ֶהם.  ַחד ֶשָלּ ַפּ לֹות ְוֹלא ַבּ ַמָטּ ְפִקיִדים ֶשל ַהְיָּלִדים ָעְזרּו ָלֶהם ִלְהיֹות ֲעסּוִקים ְבּ ַהַתּ

ַגּלּו ֶשַהּמּוָכנּות ֵמֹראש ֲחשּוָבה.  ם ָכּמֹונּו ְתּ טּוַח ֶשַגּם אֶתּ ֲאִני ָבּ
ֹם ֹזאת.  ַוֲאִני ְמַקֶוּה שבס"ד ֹּלא ִנְצָטֵרְך ְלַיֵשּ

ַהְצָלָחה! ְבּ
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מּוָנה? ָמה  ָכל תְּ ִאּיּוִרים, ַנְחשוֹב ַיַחד: ָמה רוִֹאים בְּ ְתּבוְֹננּו בָּ ַאֲחֵרי ֶשתִּ
ִהְתּבוְֹננּות  א בְּ ַחְרנּו ִלְפּתוַֹח ֶאת ַהּנוֵֹשֹ ה בָּ מּונוֹת? ָלמָּ ף ְלָכל ַהתְּ ְמֻשתָּ

ְתמּונוֹת ֵאּלּו? בִּ ִית ֲעבֹוַדת ַבּ
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ַמהּו ַמַּצב ֵחרּום?
ִמיד יוֵֹדַע ָמה ָקָרה,  ָנה. ָהָאָדם לֹא תָּ ַסכָּ ֵני ָאָדם אוֹ ְרכּוָשם ִנְמָצִאים בְּ ב ֶשּבוֹ בְּ ַמּצַּ

ָעִתיד.  ָמה ָצִריְך ַלֲעׂשוֹת אוֹ ָמה ִיְקֶרה בֶּ

ַחד, ַלַחץ ּוִבְלּבּול. מוֹ: פַּ ָּצב ֶזה ְמעוֵֹרר ְרָגשוֹת שוִֹנים, כְּ מַָּ

ָּצב ֵחרּום, ַמְצִליִחים בס"ד ְלִהְתמוֵֹדד ִאּתוֹ טוֹב יוֵֹתר. ֲאֶשר ִמְתּכוְֹנִנים ְלמַָּ כַּ

ָשלֹום ְיָלִדים, ִלְפֵני ֶשַנְּתִחיל,
ְדעּו ַמהּו ַמּצב ֵחרּום. ַדאי ֶשֵתּ ְכּ

ב ֵחרּום. אז ַעְכָשו ֲאַנְחנּו ְמִביִנים ַמהּו ַמַּצּ
יִרים  ם ַמִכּ ַנּסּו ַלְחשֹוב, ַהִאם אֶתּ

ַמּצֵבי ֵחרּום נֹוָסִפים?

ַמּצֵבי
ֵחרּום

ְ

ְ

ְ

ַ
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ִסדרוֹ, ְלָמָשל:  ל ִמְתַנֵהל בס"ד כְּ ב ֶשּבוֹ ַהֹכּ ב ִשְגָרה הּוא ַמּצַּ ַמּצַּ

ַהְפָסָקה ִעם ֲחֵבִרים, לוְֹמִדים  ֲחִקים בַּ ֶפר, ְמַשֹ הוְֹלִכים ְלֵבית-ַהסֵּ

ְיָתה ּוְקָצת ָנִחים, הוְֹלִכים ְלחּוִגים, ֵסֶדר יוֹם  יִעים ַהבַּ עּוִרים, ַמגִּ שִּ בַּ

ם יוְֹדִעים.  ה... ַאתֶּ זֶּ ָרִגיל כַּ

ב לֹא ָרִגיל, ֶשָעלּול ִלְהיוֹת  ַמְדנּו, הּוא ַמּצַּ ִפי ֶשלָּ ב ֵחרּום, כְּ    ַמּצַּ

ית. נֵּ נּו ִמְשתַּ ְגָרה ֶשלָּ ב ֵחרּום ִמְתַרֵחש, ַהשִּ ֲאֶשר ַמּצַּ ן. כַּ    ַאף ְמֻסכָּ

ְזַמן ִשְגָרה: ים בִּ ם עוִֹשֹ ֻעּלוֹת שוֹנוֹת ֶשַאתֶּ ע פְּ ֲארּו ַאְרבַּ תָּ

_________________________________________________ .1

_________________________________________________ .2

_________________________________________________ .3

_________________________________________________ .4

ִמּלוֹן: ּו בַּ שֹ ַחפְּ

ִשְגָרה:________________________________________________

___________________________________________________

ֵחרּום:________________________________________________

___________________________________________________

ָנה: _______________________________________________ ַסכָּ

___________________________________________________
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ִחיַרְתֶכם(. י בְּ ְרצוְֹנֶכם ְוַעל פִּ ב ֵחרּום )כִּ ָתֵאר ַמּצַּ רּו ִצּיּור ַהמְּ ַציְּ
ם ְוֵכיַצד ִהְתַרֵחש. ְרתֶּ יַּ ב ַהֵחרּום ֶשצִּ ּיּור ַמהּו ַמּצַּ ַחת ַלצִּ ְתבּו ִמתַּ כִּ

י: ְרתִּ ֲאִני ִציַּ

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

ה ָתּ ִיתֲעבֹוַדת ִכּ ֲעבֹוַדת ַבּ
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ַמְּצֵבי ִשְגָרה ּוַמְּצֵבי ֵחרּום
ָתֲאִרים ַמּצְֵבי ִשְגָרה ּוַמּצְֵבי ֵחרּום. ִלְפֵניֶכם ִצּיּוִרים ַהמְּ

ָתֲאִרים ַמּצְֵבי ֵחרּום. ֶצַבע ָאדֹם ֶאת ָהִאּיּוִרים ַהמְּ ִצְבעּו בְּ

ָתֲאִרים ַמּצְֵבי ִשְגָרה. ֶצַבע ָירֹק ֶאת ָהִאּיּוִרים ַהמְּ ִצְבעּו בְּ    

א(. ַעּמּוד ַהבָּ צוָֹרִפים בָּ ִטים ַהמְּ ְשפָּ ְתִאים ְלָכל ִאּיּור )ֵמַהמִּ ט ַהמַּ קּו ֶאת ַהִמְשפָּ ַהְדבִּ ְזרּו ְוּ גִּ

ה ָתּ ֲעבֹוַדת ִכּ
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"

"

"

"

"

"

ְזִהירּות, שְֵֹרָפה!

ַנת ְנִפיָלה! ַסכָּ

ָחה אוֶֹכֶלת  פָּ ׁשְ ַהמִּ
א. ַצְותָּ בְּ

ה. נָּ גִּ ֲחִקים בַּ ְמַשֹ

ִביש  חוִֹצים ֶאת ַהכְּ
ְזִהירּות. בִּ

ָאנּו יוְֹשִבים 
ט. ְקלִָ ַבמִּ

ִעילּות: ֶהְמֵשך ַהפְּ

ְתִאימוֹת. מּונוֹת ַהמַּ ַחת ַלתְּ קּו ִמתַּ ַהְדבִּ ִטים ְוּ ְשפָּ ְזרּו ֶאת ַהמִּ גִּ
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ַמְּצֵבי ֵחרּום י בְּ ֵני ִמְשַּפְחתִּ בְּ
ֵאלוֹת ַיַחד:  נוֹשֵֹא ַמְּצֵבי ֵחרּום. ֲענּו ַעל ַהשְּ ֶכם. ִעְרכּו ֵרָאיוֹן בְּ ְחתְּ ֵני ִמְשפַּ ֲחרּו ֶאָחד ִמבְּ בַּ

ְשַאל: ______________________ ֵשם ַהנִּ

ְקָצָרה. ר בִּ ן, ַספֵּ ַעם ְלַמַּצב ֵחרּום? ִאם כֵּ ַהִאם ִנְקַלְעתָּ ֵאי פַּ

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

____________________________________ ? ַעְלתָּ יַצד פָּ יָת? כֵּ ָמה ָעִשֹ

___________________________________________________

___________________________________________________

ֵעת ַמַּצב ַהֵחרּום? _______________________________ ְשתָּ בְּ יַצד ִהְרגַּ כֵּ

___________________________________________________

___________________________________________________

ַע ְלָך ְלִהְתמוֵֹדד ִעם ַמַּצב ַהֵחרּום? ___________________________ ָמה ִסיֵּ

___________________________________________________

ְלִהְתַיֲעצּות
ִעם ַההֹוִרים



14

ָחה? ְשָפּ ֵני ַהִמּ ם ִמיֶשהּו ִמְבּ נּו, ִראַיְנֶתּ
ר ִלי שְּכֶׁשָּפְרָצה ִמְלָחָמה ֶּבֱהיֹותֹו  י ֶאת ּדֹוִדי ַהְּמֻבָּגר. הּוא ִסֵפּ ֲאִני ִראַיְנִתּ

ר ִלי,  ְקָלִטים. הּוא ִסֵפּ ָֹרֵאל, ְוֻכָלּם ָרצּו ַלִמּ ִיְשׂ ְתֹאם אְזָעָקה ְבּ ַנַער, ִנְשְמָעה ִפּ
ִפיָרה  ַפק ַמֵהר, ְוֶשָהאְזָעָקה ִנְשְמָעה יֹוֵתר ָחָזק ֲאִפּלּו ֵמַהְצּ ֶשַהֵלּב ֶשּלֹו ָדּ

י ִלְפֵני ֵכן ֶשאְזָעָקה ֶשל ִמְלָחָמה,  ַהִּנְׁשַמַעת ִלְפֵני ְּכִניַסת ַהַּׁשָּבת. ֹלא ָיַדְעִתּ
ֶרת ַרק ֶשִהיא עֹוָשֹׂה קֹולֹות עֹוִלים ְויֹוְרִדים.  ְלָמָשל, ִהיא ְכּמֹו ַהְצִפיָרה ַהֻמֶכּ

הּו ָחשּוב! ִמיד לֹוְמִדים ַמֶשּ יֹון. ָתּ ֲעֵלי ִנָסּ ר ִעם ַבּ ה טֹוב ְלַדֵבּ ַּכָמּ

י? ____________________________ ְחתִּ ן ִמְשפַּ יָחה ִעם בֶּ י ֵמַהִשֹ ָמה ָלַמְדתִּ

___________________________________________________

___________________________________________________

י ֶאת ַהִסּפּור? __________________________ ֲאֶשר ָשַמְעתִּ י כַּ ְשתִּ יַצד ִהְרגַּ כֵּ

___________________________________________________

___________________________________________________
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ש ֶעְזָרה? יַצד ּפוִֹנים ְלַבקֵּ כֵּ
ַתְכֵנן ֶאת  ִלי ֶשנְּ ַמְדנּו, ַמְּצֵבי ֵחרּום ֲעלּוִלים ְלִהְתַרֵחש ְלֶפַתע, ִמבְּ ִפי ֶשלָּ כְּ

ֶרֶגל  ח, ְרִעיַדת ֲאָדָמה, ֶנַקע בָּ ְטבָּ מִּ ה בַּ ֵרָפה ְקַטנָּ ּבוָֹאם. ְלָמָשל, ִמְלָחָמה, ְשֹ

ָחִקים, ְועוֹד ָועוֹד.  ְשֹ ִמְגַרש ַהמִּ ָחק ִעם ֲחֵבִרים בְּ ֵדי ִמְשֹ ּתוְֹך כְּ

יַצד  ַדע כֵּ ַדאי ֶשנֵּ ִנים, כְּ ים ַמְּצֵבי ֵחרּום ֲעלּוִלים ִלְהיוֹת ְמֻסכָּ ִעתִּ יָון ֶשלְּ ִמכֵּ

ְמָצִאים  ים ִיְהיּו ֵאּלּו ֲאָנִשים ֶשנִּ ּוְלִמי ֵיש ִלְפנוֹת ְלַבָקַשת ֶעְזָרה. ְלִעתִּ

ר ּוְלַהְזִעיק ֶאת  ֵרש ְלִהְתַקשֵּ ים ִנדָּ ַמְעָלה, ּוְלִעתִּ ֵכן ִמלְּ ְסִביֵבנו, ַהּמוָֹרה, ַהשָּ

ִוד        י ֵאש, ָמֵגן דָּ קּוד ָהעֶֹרף, ְמַכבֵּ ם: ִמְשָטָרה, פִּ ְקצוִֹעיִּ ּגוְֹרֵמי ַהֵחרּום ַהמִּ

ָאדֹם, ְועוֹד.

ר: ָכל אֶֹפן, ָחשּוב ִלְזֹכּ בְּ

ֵארּוַע ֵחרּום ָחשּוב ּוְכַדאי בְּ

ר ַאֲחַראי. ִלְפנוֹת ִלְמֻבגָּ
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ים:  ַמֲאַגר ִמלִּ

ֶדר, ָהעוֵֹבר ַעל ַהחֹק ֻחִלים, ַהחֹק ְוַהסֵּ ים כְּ ֻחלוֹת, ִסיֵרָנה, ַמדִּ דוֹת כְּ ַניָּ

ֲעָצרֹות ֵזי ְקִנּיֹות, בָּ ֶמְרכָּ ֲעָצרֹות ּוְבַהְפָגנֹותבְּ ֵזי ְקִנּיֹות, בָּ ֶמְרכָּ בְּ



17

ּקּוד ָהעֶֹרף פִּ
ק  ְך ְל______________ ְוַתְפִקידוֹ ְלַספֵּ יָּ קּוד ָהעֶֹרף הּוא ּגּוף ַהשַּ פִּ

ֵני ִאּיּוִמים שוִֹנים. ֲהָגָנה ָלֶאְזָרִחים ִמפְּ

תֹם. ֶצַבע כָּ ְמּתוֹת )ּכוָֹבִעים( בְּ ִפּקּוד ָהעֶֹרף חוְֹבִשים ֻכּ ִלים בְּ ַהַחיָּ

ּקּוד ָהעֶֹרף ַעל: ְפִקיָדיו ַאֲחַראי פִּ ין ֶיֶתר תַּ בֵּ

י  ַמְּצֵב ָרה, ______________ ְוִתְרגּול ֶשל ָהֶאְזָרִחים - ָמה ֲעֵליֶהם ַלֲעשֹוֹת בְּ ַהְסבָּ

ַהֵחרּום ַהּשוִֹנים.

ִחּלּוץ ְו______________ ֶשל ְלכּוִדים ִמּתוְֹך ֲהִריסוֹת ִמְבִנים.

ִמְקֶרה ֶשל ֵארּוַע ֵחרּום )ְלָמָשל: ְנִפיַלת  ָכל ָהָאֶרץ בְּ ַהְשָמַעת ______________ בְּ

ָרֵקטוֹת אוֹ ִטיִלים(.

ָרה. כוֹת ָמֵגן ְוחוְֹברוֹת ַהְסבָּ מוֹ ַמסֵּ ן ִצּיּוד ______________ ָלֶאְזָרִחים, כְּ ַמתָּ

ּקּוד ָהעֶֹרף: 104 יָדע ֶשל פִּ ז ַהמֵּ ֶמְרכַּ
יָמָמה. ז ּפוֵֹעל 24 ָשעוֹת בִּ ְרכָּ ַהמֶּ

ים:  ַמֲאַגר ִמלִּ

ָלה, ֲהָגָנה, ָצָה”ל, ַאְזָעָקה.  ַהְדָרָכה, ַהצָּ
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ִוד ָאדֹם        ָמֵגן דָּ

ַמְּצֵבי  ִנְפָגִעים בְּ ל בְּ ִקּצּור ______________ ְמַטפֵּ ִוד ָאדֹם אוֹ בְּ ָמֵגן דָּ

ֶאְמָצעּות ______________. י ַהחוִֹלים בְּ ֵחרּום, ּוַמֲעִביָרם ְלָבתֵּ

ֶצַבע ָאדֹם. ִוד בְּ ֶצַבע ָלָבן ַוֲעֵליֶהם ֵסֶמל ֶשל ָמֵגן דָּ ַה ____________ ֶשל ָמָד”א ֵהם בְּ

תוְֹך ָהַאְמּבּוַלְנס ֶיְשָנם חוְֹבִשים ֶשּנוְֹתִנים _____________- ____________  בְּ

ֶרְך. ֵעת ַהֹצּ בְּ

יש ֶעְזָרה ִראשוָֹנה,  ה ְלַהגִּ ד ּוְלַהְכִשיר ֶאת ָהֻאְכלּוִסיָּ ְפִקיָדיו ַאֲחַראי ָמָד”א ְלַלמֵּ ין ֶיֶתר תַּ בֵּ

ַרֲחֵבי  ַנֵהל ֶאת ִמְבְצֵעי ______________ - _____________ בְּ ם ֶזה ַהמְּ ְוהּוא גַּ

ָלה, ָזָק"א  גוֹן: ַהצָּ ָלה. כְּ ְפֻעּלוֹת ַהַהצָּ ִעים ַרּבוֹת בִּ ִבים ׁשוִֹנים ְמַסיְּ ָהָאֶרץ. ִאְרּגּוֵני ִמְתַנדְּ

ְועוֹד.

ים:  ַמֲאַגר ִמלִּ

ם, ַאְמּבּוַלְנִסים.  ָמָד”א, ֶעְזָרה ִראשוָֹנה, ַהְתָרמוֹת ַהדָּ

ָחשּוב ִלְזֹכּר

ִית ֲעבֹוַדת ַבּ

 

ֵלפוֹן ֶשל מד”א הּוא 101 ר ַהטֵּ ִמְספַּ

יָמָמה. ַהּמוֵֹקד ָזִמין 24 ָשעוֹת בִּ
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י ָהֵאש ְמַכבֵּ

י ָהֵאש ֵהם ______________   ִרּים ֶשל ְמַכבֵּ ְפִקיִדים ָהִעקָּ ַהתַּ

ָלה ֶשל ְלכּוִדים. ַע ִחּלּוץ ְוַהצָּ ______________ ּוְלַבצֵּ

ָלל  ֶדֶרְך כְּ ַבע ַה______________ ְוֶזהּו בְּ י ָהֵאש הּוא ַהצֶּ זֶֹהה ִעם ְמַכבֵּ ַבע ַהמְּ ַהצֶּ

ס ָהַאְזָהָרה.  נָּ ּבּוי ֶשֵהם נוְֹסִעים ּבוֹ, ְוַגם ֶצַבע פַּ ַבע ֶשל ֶרֶכב ַהכִּ ַהצֶּ

ַזהּו אוָֹתם(. ֵדי ֶשיְּ ֶצַבע ______________ )כְּ ים בְּ ִאים לוְֹבִשים ַמדִּ בָּ ַהכַּ

ֵרפוֹת  ֶעְזָרתוֹ ְיַכּבּו ְשֹ תוְֹך ַה______________ ֶישנוֹ ַזְרנּוק ַמִים ֶשבְּ בְּ

בוֹהוֹת. ִחּלּוץ ְלכּוִדים ֵמַהּקוֹמוֹת ַהגְּ ַע בְּ ַסיֵּ בוֹהַּ ְמאֹד ֶשיְּ ְו______________ גָּ

ִמיד  ְך ֶשתָּ ִמְשָמרוֹת, כָּ ּבּוי ָהֵאש ִנְמָצִאים ______________ ָהעוְֹבִדים בְּ ַתֲחַנת כִּ בְּ

ּמוֵֹקד. ַשת ֶעְזָרה בַּ ֵעת ְקִריָאה ְלַבקָּ ִיְהֶיה ֶצֶות ֶשּיּוַכל ַלֲעזֹר בְּ

י ָהֵאש: 102 ֵלפוֹן ֶשל מוֵֹקד ְמַכבֵּ ר ַהטֵּ ִמְספַּ   

יָמָמה. ַהּמוֵֹקד ּפוֵֹעל 24 ָשעוֹת בִּ   

ים:  ַמֲאַגר ִמלִּ

ם, ָאדֹם.  ֵרפוֹת, ֻסלָּ ִאית, ְלַכּבוֹת ְשֹ בָּ ִאים, ָצהֹב, כַּ בָּ כַּ

ָחשּוב ִלְזֹכּר
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מוֵֹקד ִעירוִֹני

ִזית ִלְבָעיוֹת אוֹ  תֶֹבת ֶמְרכָּ ַה______________ ______________ הּוא כְּ

ּפּול ֶשל ______________  שּוִרים ִלְתחּום ַהטִּ ִאים ַהקְּ נוְֹשֹ ִלְפִנּיוֹת ֶשל ַהּתוָֹשִבים בְּ

ה ______________, ַעּמּוד ַחְשַמל ֲאֶשר  ִביש ּוְמַהוֶּ כְּ ְפַער בַּ גוֹן: ּבוֹר ֶשנִּ כְּ

ִעְקבוֹת  ָשִמים, ִצּנוֹר ַמִים ֶשִהְתּפוֵֹצץ בְּ ִעְקבוֹת ַסֲעַרת גְּ ______________ בְּ

______________ ְועוֹד.

ַפל ______________  ִמְקֶרה ֶשנָּ ַח בְּ ֵדי ְלַדוֵּ ן ִלְפנוֹת ַלּמוֵֹקד ָהִעירוִֹני כְּ ְזַמן ֵחרּום ִנתָּ בִּ

ִית ִלְקנוֹת אֶֹכל,  ן ָלֵצאת ֵמַהבַּ ֵדי ָלַדַעת ָמַתי ִנתָּ קוֹם ֶשּבוֹ ָאנּו ִנְמָצִאים, אוֹ כְּ ָקרוֹב ַלמָּ

ִלְפגֹש ֲחֵבִרים, ְועוֹד.
 

ֵלפוֹן ֶשל ַהּמוֵֹקד ָהִעירוֹני  ר ַהטֵּ ִמְספַּ   

ָלל: 106, 107, 108, או 109  ֶדֶרְך כְּ הּוא בְּ   

יָמָמה ִעיל 24 ָשעוֹת בִּ ְוהּוא פָּ   
  

נּו: ______________ ִעיר ֶשלָּ ֵלפוֹן ֶשל ַהּמוֵֹקד ָהִעירוֹני בָּ ר ַהטֵּ ִמְספַּ

ים:  ַמֲאַגר ִמלִּ

ָנה, ָהִעיְרָיה, ַהְפָגָזה, ַהּמוֵֹקד ָהִעירוִֹני, ִטיל.   ָקַרס, ַסכָּ

ָחשּוב ִלְזֹכּר
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ִלים: ַטפְּ ַלל ַהּגּוִפים ַהמְּ ה ֵסֶדר ִעם כְּ יֹוִפי, ַעְכָשו ּבוֹאוֹ ַנֲעֶשֹ

ָהִאְרּגּון

י ֵאש ְמַכבֵּ

ָמֵגן
ִוד דָּ
ָאדֹם

ד  ּקּו פִּ
ָהעֶֹרף

ִמְשֶטֶרת
ָרֵאל  ִיְשֹ

מוֵֹקד 
ִעירוִֹני

ֵרפוֹת ּבּוי ְשֹ   כִּ

ִחּלּוץ ְלכּוִדים  ִסּיּוַע בְּ

ַשת ֶעְזָרה ִראשוָֹנה   ַהגָּ

צּוִעים ּנּוי פְּ  פִּ

ה ְלֵחרּום    ֲהָכַנת ָהֻאְכלּוִסיָּ

ָלה ֶשל ְלכּוִדים  ִחּלּוץ ְוַהצָּ

ַמַּצב ֵחרּום  ַהְשַמַעת ַאְזָעָקה בְּ

 ְשִמיָרה ַעל חֹק ָוֵסֶדר

 ֲהָגָנה ַעל ַהּתוָֹשִבים  

ִאים  נוֹׂשְ ִסּיּוַע ַלּתוָֹשִבים בְּ
ים  שּוִרים ְלֶהְמֵשך ַהַחיִּ ַהקְּ
ִעְקבוֹת  ִעיר בְּ ִדיִרים בָּ ַהסְּ

ּנּוי ֵעץ  ַמַּצב ַהֵחרּום )פִּ
ִביש  ַפל ְוָחַסם ֶאת ַהכְּ ֶשנָּ
ת  ִעְקבוֹת ְסָעָרה, ֲחֻלקַּ בְּ

ָמזוֹן, ֶעְזָרה ְלַבֲעֵלי 
לּויוֹת ְועוֹד(. ֻמְגבָּ

... ל בְּ  ֵסֶמל ָהִאְרּגּון ְמַטפֵּ
ֵטֵלפֹון

106/107
108/109

102

101

104

100
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ַעְצִמי אֹו ִלְקרֹא ְלֶעְזָרה? ְלִהְתמוֵֹדד בְּ

ר  ִמְספָּ
ֵארּוַע    

1

2

3

4

5

6

7

8

ן/לֹא כֵּ

ן/לֹא כֵּ

ן/לֹא כֵּ

ן/לֹא כֵּ

ן/לֹא כֵּ

ן/לֹא כֵּ

ָחק ַמְחּבוִֹאים, ְראּוֵבן ָנַפל ְלבוֹר  ְזַמן ִמְשֹ בִּ
ָעמֹק ְמאֹד ְולֹא ָעָנה ִלְקִריָאִתי.

ל  בּו ְלֶפַתע כָּ ִית, כָּ בַּ י בַּ עוִֹדי ִנְמָצא ְלַבדִּ בְּ
ָהאוֹרוֹת.

ְזַמן  ַגְפרּוִרים בִּ ה בְּ תָּ כִּ ֲחקּו בַּ ְיָלִדים ִשֹ
רוֹת ָעְלָתה  ְחבָּ ַהַהְפָסָקה, ּוְלֶפַתע ַאַחת ַהמַּ

ֵאש. בָּ

ל  ְדֵרגוֹת ְוִקבֵּ מַּ ִוד, ֶהְחִליק בַּ י, דָּ לִּ ֵכן ׁשֶ ָ ַהּשׁ
ֶרֶגל. ה בָּ ַמכָּ

י  יִתי ִהְבַחְנתִּ ָחִקים ְלַיד בֵּ ְשֹ ִמְגַרש ַהמִּ בְּ
ִמְזָוָדה ְשחוָֹרה ֲעזּוָבה. בְּ

י ֶאת  ַגְשתִּ ֶפר פָּ ֵבית-ַהסֵּ ַמֲהַלְך ַהַהְפָסָקה בְּ בְּ
יָון  ָכה, ִמכֵּ ִעיר ֶשל ֲחֵבִרי יוָֹאב ֶשבָּ ָאִחיו ַהצָּ

יתוֹ. חוֹת בֵּ ד ֶאת ַמְפתְּ ֶשִאבֵּ

ַהִאם אּוַכל 
ְלִהְתמוֵֹדד 

ַעְצִמי? בְּ

ַדאי/ֶהְכֵרִחי ַהִאם כְּ
ר ְמֻבגָּ ַע בִּ יֵּ ֶשֶאְסתַּ

ַדאי/ֶהְכֵרִחי כְּ

ַדאי/ֶהְכֵרִחי כְּ

ַדאי/ֶהְכֵרִחי כְּ

ַדאי/ֶהְכֵרִחי כְּ

ַדאי/ֶהְכֵרִחי כְּ

ַדאי/ֶהְכֵרִחי כְּ

ל ֶעְזָרה. ְואּוָלם,  ַעְצֵמנּו ְוִלְפעֹל ְללֹא כָּ ם נּוַכל ְלִהְתמוֵֹדד בְּ ֶיְשָנם ִמְקִרים ֶשִאתָּ
ר. ְמֻבגָּ ָאָדם ַאֵחר, ָרצּוי בִּ ים ָאנּו ָחַיִבים ְלֵהָעֵזר בְּ ְלִעתִּ

ִאים,  ַעְצְמֶכם ִעם ָהֵארּוִעים ַהבָּ ָאה - ַהִאם ּתּוְכלּו ְלִהְתמוֵֹדד בְּ ְבָלה ַהבָּ טַּ נּו בַּ ַסמְּ
נּו - ַהִאם ֶעְזָרתוֹ ִהיא  ר )ַסמְּ קּו ְלֶעְזָרתוֹ ֶשל ְמֻבגָּ קְּ ְזדַּ ּוְבֵאילּו ֵמָהֵארּוִעים תִּ

ֶכם. לָּ ְסִעיִפים 7 ו-8 הוִֹסיפּו ֵארּוִעים ִמשֶּ ש ֶהְכֵרִחית( בִּ ָדִאית אוֹ ַממָּ כְּ

ָהֵארּוִעים
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ָשלוֹם, ְשִמי יוִֹסי, 

ַחְדִרי  י בְּ ַשְבתִּ ֶשיָּ קוֹת כְּ ה דָּ מָּ ִלְפֵני כַּ

יַע  ֵריַח ֶשל ָעָשן ֶשִהגִּ י בְּ ִהְרַגְשתִּ

ח. ֵאיִני יוַֹדַע ָמה ַלֲעׂשוֹת.  ְטבַּ ֵמַהמִּ

ְמקוִֹמי? ים בִּ ָמה ֲהִייֶתם עוִֹשֹ

ִאים: ַעּמּוִדים ַהבָּ ֵאלוֹת בָּ ִאים ַוֲענּו ַעל ַהשְּ ָטִעים ַהבָּ ִקְראּו ֶאת ַהקְּ

ָמה ָצִריְך יוִֹסי ַלֲעשֹוֹת, ְלַדַעְתֶכם?

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________

ְמעוֹן, ָשלוֹם, ְשִמי ׁשִ

י ַרַעש ָחָזק  ֶשם, ָשַמְעתִּ ְזַמן ֶשָיַרד גֶּ בִּ

ִית!  בַּ ל ָהאוֹרוֹת בַּ בּו כָּ חּוץ, ּוְלֶפַתע כָּ ִמבַּ

ַפל  ֵעץ ֶשנָּ י בְּ י ַהחּוָצה, ִהְבַחְנתִּ ְלתִּ כַּ ֶשִהְסתַּ כְּ

י! ִית ֶשלִּ ַעל ַעּמּוד ַחְשַמל ָסמּוְך ַלבַּ

ָמה ַלֲעׂשוֹת?

ְמעוֹן ַלֲעשֹוֹת, ְלַדַעְתֶכם? ָמה ָצִריְך ׁשִ

___________________________________________________

___________________________________________________
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ָשלוֹם, ְשִמי יוִֹני,

ז  י ְלֶמְרכָּ א ֶשלִּ י ִעם ַאבָּ ָהַלְכתִּ

ין  ִמְסָחִריּ, ִבְזַמן ֶשִהְסּתוַֹבְבנּו בֵּ

ְתאֹם לֹא ָמָצאִתי אוֹתוֹ .. ַהֲחֻנּיוֹת, פִּ

י ְלִאּבּוד! ָהַלְכתִּ

ָמה ָעַלי ַלֲעׂשוֹת...?

ָמה ָצִריְך יוִֹני ַלֲעשֹוֹת, ְלַדַעְתֶכם?

___________________________________________________

___________________________________________________

ָשלוֹם, ְשִמי יוָֹאב, 

ֵביִתי ֶשָהִייִתי בְּ ְלָחָמה כְּ ְזַמן ַהמִּ בִּ

י ְלֶפַתע ַאְזָעָקה עוָֹלה ְויוֶֹרֶדת. ָשַמְעתִּ

ָמה ַלֲעׂשוֹת?

ָמה ָצִריְך יוָֹאב ַלֲעשֹוֹת, ְלַדַעְתֶכם? 

___________________________________________________

___________________________________________________
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ָשלוֹם, ְשִמי ִאיִציק, 

י, ה ְוָנַפְלתִּ נָּ גִּ י בַּ ַחְקתִּ ִשֹ

ֶרֶגל, ה בָּ י ַמכָּ ְלתִּ ִקבַּ

ל ְלַהִזיז אוָֹתּה. ְוֵאיִני ְמֻסגָּ

ָמה ָעַלי ַלֲעׂשוֹת ַעְכָשו?

ָמה ָצִריְך ִאיִציק ַלֲעשֹוֹת, ְלַדַעְתֶכם?

___________________________________________________

___________________________________________________

ִנּיֵאל, ָשלוֹם, ְשִמי דָּ

ִריְך ִלְבחֹר ֶמְרָחב מּוָגן.  הוִֹדיעּו ֶשצָּ

ְך ָיְדעּו  ל כָּ הּו ְולֹא כָּ י תָּ לִּ ַההוִֹרים ׁשֶ

ִדּיּוק ָצִריְך  ָלִלים ּוָמה בְּ ָמֵהם ַהכְּ

ַלֲעׂשוֹת.

ַדאי ִלְפנוֹת? ְלִמי כְּ

ִנּיֵאל ַלֲעשֹוֹת, ְלַדַעְתֶכם?  ָמה ָצִריְך דָּ

___________________________________________________

___________________________________________________
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ש ֶעְזָרה? יַצד ּפוִֹנים ְלַבקֵּ כֵּ   
ֲעשּוִעים  ן ַהשַּ יָתם ְלֵעֶבר גַּ ָנִתי ּוֵמִאיר ָיְצאּו ִמבֵּ

ֵדר מּוַנַחת  ַיד ַהגָּ ֶרך ִהְבִחינּו ֶשלְּ דֶּ יָתם. בַּ ַאחוֵֹרי בֵּ ֶשמֵּ
ֻהְזֲהרּו ֶשָאסּור  ִמְזָוָדה ְשחוָֹרה ַוֲחשּוָדה. ֵהם ָזְכרּו ׁשֶ

ֵחֶפץ ָחשּוד, ְוִכי ֲעֵליֶהם ְלַהְזִעיק ֶעְזָרה,  ָלַגַעת בְּ
כוֹר קוֹם. ָנִתי, ָהָאח ַהבְּ ְוֶהְחִליטּו ִלְברַֹח ֵמַהמָּ

ְשָטָרה. התקשר 100 ַלמִּ

שּובוָֹתיו ָשל ָנִתי( יָחָתם: )ַהְשִלימּו ֶאת תְּ אּו ְנַדְמֵין ֶאת ִשֹ ֹבּ

ָמה ֶאְפָשר ַלֲעֹזר? מוֵֹקד ִמְשָטָרה: ִמְשָטָרה ָשלֹום, ְבּ

ָנִתי:_________________________________________________

___________________________________________________

ר? מוֵֹקד ִמְשָטָרה: ִמי ְמַדֵבּ

ָנִתי: ________________________________________________

מוֵֹקד ִמְשָטָרה: ֵהיַכן ָהֵארּוַע:

ָנִתי: ________________________________________________

ִדּיּוק? ָשה ָמה ְרִאיֶתם ְבּ ַבָקּ מוֵֹקד ִמְשָטָרה: תֵָּאר ִלי ְבּ

ָנִתי: ________________________________________________

___________________________________________________

ָלן ִמְשָטָרה ֶשַיִּגּיַע  קֹום, ֲאִני ֶאְשַלח ַחְבּ ָלּם ֵמַהָמּ מוֵֹקד ִמְשָטָרה: ֵיש ְלַהְרִחיק ֶאת ֻכּ

קֹום. ַלָמּ
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פוֹן. צָּ ּלוֹ בַּ א ְוָסְבָתא ׁשֶ ב ֵאֶצל ַסבָּ ּמוֹׁשָ אוֹטוֹּבּוס ְלֻחְפַשת ַקיץ בַּ 2. ַיֲעקֹב ָנסע בְּ
ָבר    ֲחָנה לֹא ְנכוָֹנה, ַאְך ָהאוֹטוֹּבּוס ָהָיה כְּ תַּ ָטעּות ָירד בְּ ּקוֹת ֵהִבין ֶשבְּ ה דַּ מָּ     ְלַאַחר כַּ

חּוץ ָלָאֶרץ. אוֹתוֹ זַמן בְּ     ָרחוֹק. הוֹריו ֶשל ַיֲעקֹב ָהיּו בְּ

ֶכן ִשֹיָחָתם. ַהִציעּו ְלַיֲעקֹב ְלִמי ָעליו ִלְפנוֹת, ְוִכְתבּו ֶאת ֹתּ

ַיֲעקֹב: _______________________________________________

___________________________________________________

ַהּגוֵֹרם: ______________________________________________

ַיֲעקֹב: _______________________________________________

___________________________________________________

ַהּגוֵֹרם: ______________________________________________

ַיֲעקֹב: _______________________________________________

___________________________________________________

ַהּגוֵֹרם: ______________________________________________

ַיֲעקֹב: _______________________________________________

___________________________________________________

ַהּגוֵֹרם: ______________________________________________
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ִית ֲעבֹוַדת ַבּ
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ֵלפוֹן ר ַהטֵּ ִמְספַּ ֵסֶמל ַהּגוֵֹרם 
ר  ִרְשמּו ֶאת ִמְספַּ
ְתִאים ֵלפוֹן ַהמַּ ַהטֵּ

ְתִאיִמים ָמִלים ַהמַּ קּו ֶאת ַהסְּ ְזרּו ְוַהְדבִּ גִּ
ַעּמּוד 33 צָֹרִפים בָּ ַהמְּ

ָלנּו ִיְקְראּו ִאם אוֹטוֹּבּוס 
ַלע ִלְתאּוָנה ַוֲאָנִשים  ִיקָּ

ְכדּו  ְצעּו ִוילָּ ים ִיפָּ ַרבִּ
תוֹכוֹ. ִמי ֲאַנְחנּו? בְּ

ָלנּו ִיְקְראּו ִאם ִיְקרֹס 
ְכדּו  ְנָין ַוֲאָנִשים ִילָּ בִּ

תוֹכוֹ. ִמי ֲאַנְחנּו? בְּ

רּו ִאם  ֵאֵלינּו ִיְתַקשְּ
יַצד  ִיְרצּו ָלַדַעת כֵּ

ֶשּשוְֹמִעים  ִמְתַנֲהִגים כְּ
ַאְזָעָקה עוָֹלה ְויוֶֹרֶדת. 

ִמי ֲאַנְחנּו?

ָלנּו ִיְקְראּו ִאם ִיְתּפוֵֹצץ 
ַגן  דוֹל בְּ ִצּנוֹר ַמִים גָּ

ִצּבּוִרי. ִמי ֲאַנְחנּו?

ָעָיה ָעָיהַהֵארּוַע, ַהבְּ בְּ ְתִאיִמים ְלִטּפּול בַּ ַהּגוֵֹרם אוֹ ַהּגוְֹרִמים ַהמַּ

29
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יוַֹמן ִמְלָחָמה ָיָקר ָשלוֹם,

ה ֶשעוֹד ְמַעט ִנְהֶיה ֲחֵבִרים טוִֹבים.  יר אוִֹתי, ֲאָבל ֲאִני ְמַקוֶּ ה עוֹד לֹא ַמכִּ ַאתָּ

י ֵעֶרְך, ַההוִֹרים ֶשלִּ ִקְרַית ְשמוָֹנה. ִלְפֵני חֶֹדש בְּ ר בְּ ן 7, ַוֲאִני גָּ קוְֹרִאים ִלי ָאִבי, ֲאִני בֵּ

ל ַהֶחֶדר ֵמָחָדש...  ה, ְוַיַחד ִאְרַגּנּו ֶאת כָּ ָצְבעּו ִלי ֶאת ַהֶחֶדר, ָקנּו ִלי ּכוָֹנִנית ֲחָדׁשָ

ֶחֶדר ֶהָחָדש. ְקָלט ְולֹא בַּ מִּ ר בַּ ְכָלל גָּ ַמן ָהַאֲחרוֹן ֲאִני בִּ זְּ י! ֲאָבל, בַּ ַמְחתִּ ְך ָשֹ ל כָּ כָּ

דוֹל,  ַמן ֵיש ַאְזָעקוֹת. ָהַאְזָעָקה ִנְשַמַעת ִמּתוְֹך צוָֹפר גָּ ל ַהזְּ י כָּ ְקָלט? כִּ מִּ ה ֲאַנְחנּו בַּ ָלמָּ

י ָמה  ם ֲאִני לֹא ָיַדְעתִּ ַהְתָחָלה גַּ ה, עוֶֹלה ְויוֵֹרד... ְקָצת ַמְפִחיד. בַּ זֶּ ְשִמיַע קוֹל ָחָזק כַּ ֶשמַּ

ְפִקיד ֶשָלּה הּוא ְלַהְזִהיר  י: ַהתַּ ד ֵהַבְנתִּ ְך ָחָזק, ּוִמיָּ ל כָּ י אוָֹתּה כָּ ַמְעתִּ זוֹ ַאְזָעָקה, ַעד ֶששָּ

ְקָלט.  נּו ֶשהּוא ַהמִּ ְרָחב ַהּמּוָגן ֶשלָּ ֵנס ֶאל ַהמֶּ יר ָלנּו ְלִהכָּ יִלים, ּוְלַהְזכִּ ֵני ַהטִּ אוָֹתנּו ִמפְּ

ּקּוד ָהעֶֹרף.  נּו יוְֹשִבים ַיַחד ְושוְֹמִעים ֶאת ַהַהְנָחיוֹת ֶשל פִּ לָּ ָשם, ֻכּ

ה ַאְזָעָקה אוֹ  ִחלָּ תְּ מַּ ַעם ׁשֶ ָנַתִים, ּוְבָכל פַּ ן ׁשְ ּקוְֹרִאים לוֹ יוִֹני. הּוא בֵּ ֵיׁש ִלי ָאח ָקָטן ׁשֶ

ה ְלַפֵחד, ֲאָבל  יר לוֹ ֶשֵאין ִממָּ ה ְלַהְסבִּ ֶבִכי. ֲאִני ְמַנסֶּ ּצּוץ הּוא ּפוֵֹרץ בְּ ַמע קוֹל פִּ ׁשְ נִּ ׁשֶ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 11

12

ירּו  אּו ַהִכּ ֹבּ
ֶאת ֶהָחֵבר ֶׁשִּלי ֲאִבי, ֶׁשֶהְחִליט

ב יֹוַמן ִמְלָחָמה. ֲאִני חֹוֵשב ֶשֶאְפָשר  ִלְכֹתּ
יֹון ֶׁשָרַכׁש  ִלְלֹמד ַרּבֹות ֵמַהִנָּסּ

ַּבִּמְלָחָמה ָהאחרֹוָנה

א: ַטע ַהבָּ ִקְראּו ֶאת ַהקֶּ

ַהּיוָֹמן ֶשל ָאִבי
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13

14

15

16

17

18

19

20

ַעְצִמי....  ָהֱאֶמת? ֲאִני ְקָצת ְמַפֵחד בְּ

ֶדת 8...  ִיץ ִיְהֶיה לוֹ יוֹם ֻהלֶּ קַּ ן 7 בַּ ם הּוא בֶּ י. גַּ ֵכן ֶשלִּ ְקָלט יוֵֹשב ְלָיִדי יוָֹנָתן, ַהשָּ מִּ בַּ

ֲחָרָדה. ֲחָרָדה ּדוָֹמה ְמאֹד ְלַפַחד –  יָרה ִלי ֶשהּוא בַּ א ִהְסבִּ ַמן. ִאמָּ ל ַהזְּ יוָֹנָתן ּבוֶֹכה כָּ

אוֹתוֹ ֶרַגע  ם ִאם בְּ נּות, גַּ ָאָגה ְוַעְצבָּ יִשים ֶמַתח, דְּ ּנּו... ֶזהּו ַמּצָב ֶשּבוֹ ַמְרגִּ ַאְך ֲחָזָקה ִממֶּ

ח ְקָצת  ְשכַּ ֵדי ֶשיִּ ֵחק ִאּתוֹ, כְּ ֵאין ַאְזָעָקה ְוִטיִלים. ֲאִני חוֶֹשב ֶשּיוֵֹתר ְמֻאָחר ֵאֵלְך ְלַשֹ

ֶאת ַהֲחָרָדה. מיד נגיד יחד תהילים ונתפלל שהכל יסתיים בטוב.

אן ְלַהּיוֹם, יוָֹמן ָיָקר )קוְֹרִאים ִלי ֶלֱאכֹל ארוחת ָצֳהַרִים(. ַעד כָּ

ְך, ב ַאַחר כָּ ַאְמִשיְך ִלְכֹתּ

ָך, ָאִבי                                        ֶשלְּ

ָראֶתם,  מֹו ֶשְקּ ְכּ
ִלְפָעִמים ַמַּצּב ֵחרּום 

חּושֹות ֹלא ְנִעימֹות... נּו ְתּ ָיֹכל  ְלעֹוֵרר ָבּ
ר,  ְלּבּול.... ָחשּוב ֶשִנְּזֹכּ ַחד, ְדאָגה, ֲחָרָדה, ִבּ ַפּ

ְתִאיִמים  ל ֵאֶלּה ֵהם ְרָגשֹות ִטְבִעִיּם ֶשַמּ ֶשָכּ
ְלַמּצֵבי ֵחרּום.
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ָתֲארוֹת ְרָגשוֹת ים ַהמְּ ַטע ָשלֹש ִמלִּ יקּו ִמּתוְֹך ַהקֶּ 1. ַהְעתִּ

שּוִרים ְלַמַּצב ַהֵחרּום:     ַהקְּ

______________     ,______________    ,_______________     

ח ֶאת ָאִבי? מַּ ֵמַח. ָמה ׂשִ ְך ׂשָ ל כָּ הּוא כָּ ר ָאִבי ְליוָֹמנוֹ ׁשֶ שּורוֹת 3 - 4 ְמַספֵּ 2. בְּ

_________________________________________________    

_________________________________________________    

ְחתו                          יַצד יוְֹדִעים ָאִבי ּוְבֵני ִמְשפַּ ְקָלט. כֵּ ִניָסה ַלמִּ ר ָאִבי ַעל ַהכְּ שּורוֹת 6 - 9 ְמַספֵּ 3. בְּ

ְקָלט? __________________________________ ֵנס ַלמִּ     ֶשֲעֵליֶהם ְלִהכָּ

_________________________________________________    

ַמן”. ַמּדּוַע ְלַדַעְתֶכם ּבוֶֹכה יוָֹנָתן? _______ ל ַהזְּ תּוב “יוָֹנָתן ּבוֶֹכה כָּ שּוָרה 17 כָּ 4. בְּ

___________________________________________________

_________________________________________________    

ם ְלַהְרִגיַע ֶאת יוָֹנָתן, ָמה ֲהִייֶתם אוְֹמִרים לוֹ? _____________     5. לּו ָהָיה ִנְדָרש ִמכֶּ

_________________________________________________    

_________________________________________________    

ר?  מוֹ יוָֹנָתן? ָמה ָעַזר ָלֶכם ְלִהְתַגבֵּ ם כְּ ְשתֶּ ם זוְֹכִרים ַמַּצב ֶשּבוֹ ִהְרגַּ ם ַאתֶּ 6. ַהִאם גַּ

_________________________________________________    

_________________________________________________    

אוֹת: ֵאלוֹת ַהבָּ ֲענּו ַעל ַהשְּ
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"

"
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"
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נֹות  ַסָכּ
ְוִסּכּוִנים
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נוֹת ְוִסּכּוִנים  ֵחק, ִלְלמֹד ְוָלנּוַח ֶיְשָנם ַסכָּ ּה ָאנּו נוֲֹהִגים ְלַשֹ רוָֹבה ֶשבָּ ִביָבה ַהקְּ סְּ בַּ
ּבּוִרי. ן ַהצִּ ֶפר ּוַבגַּ ֵבית-ַהסֵּ ִית, בְּ בַּ ַמָּצב ֶשל ִשְגָרה: בַּ ים, ֲאִפּלּו בְּ ַרבִּ

ַנע  יַצד ִלְפעֹל ּוְלִהמָּ ְסִביָבֵתנּו, נּוַכל ְלַהְחִליט כֵּ נוֹת ֶשבִּ כָּ ים ֵלב ַלסַּ ִאם ָנִשֹ
ִגיָעה. ִמפְּ

אז ֶזהּו... 
נֹות ְוִסּכּוִנים  יר ַיַחד ַסָכּ ק ְוַנִכּ ַעְכָשו ִנְבֹדּ

לּו  ְכּ נּו... ִהְסַתּ רֹוָבה ֶשָלּ ִביָבה ַהְקּ ְסּ ַהִנְּמָצִאים ַבּ
טּוַח, ֹלא?  ְסִביְבֶכם, ִנְרֶאה ָבּ

ק ַיַחד... אז ּבֹואּו ִנְבֹדּ



37

ְמָצאוֹת  נוֹת ַהנִּ ָאדֹם ַסכָּ ִית. ִצְבעּו בְּ בַּ ָתֲאִרים ֲחָדִרים שוִֹנים בַּ ָעה ִאּיּוִרים ַהמְּ ִלְפֵניֶכם ַאְרבָּ

ָכל ֶחֶדר.  בְּ

.1

.2
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.3

.4
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ְסִביָבֵתנּו  ִנים ֶשבִּ ֻסכָּ    ַהֳחָמִרים ַהמְּ
ן אוָֹתנּו. ִמים ֶשֲעלּוִלים ְלַסכֵּ נּו ֶיְשָנם ֳחָמִרים ְמֻסיָּ ְסִביָבה ֶשלָּ בַּ

יק ָלנּו  רוֹת שוֹנוֹת, ַאְך ֲעלּוִלים ְלַהזִּ ִשים אֹוָתנּו ְלַמטָּ ְסִביָבֵתנּו ְמַשמְּ ִנים ֶשבִּ ֻסכָּ ַהֳחָמִרים ַהמְּ

ְבַלע אוָֹתם. ע, ָנִריַח אוֹ ֶשנִּ ִאם ִנגַּ

ְמָגְרִדים, ֶחְלָקם  ה? ֶחְלָקם ְרִעיִלים ְלגּוף ָהָאָדם, ֶחְלָקם ְמָגִרים וְּ ֳחָמִרים ֵאלֶּ ָנה ֶשבָּ כָּ ַמִהי ַהסַּ

ע ִעם ֵאש. ַמגָּ ַח ְוַאף ְלִהְתּפוֵֹצץ בְּ ֲעלּוִלים ְלִהְתַלקֵּ

ְסַחר, ְועוֹד.  מִּ ַחְקָלאּות, בַּ ְרפּוָאה, בַּ ִית, בָּ בַּ ים: בַּ ְמקוֹמוֹת ַרבִּ ִשּמּוש בִּ ם בְּ ה ְמצּויִּ ֳחָמִרים ֵאלֶּ

ֵניֶהם. ָעֵלינו  ְזִהיִרים אוָֹתנּו ִמפְּ ִנים ְצמּוִדים ְסָמִלים ַהמַּ ֻסכָּ ְלַגב ָהֲאִריזוֹת ֶשל ַהֳחָמִרים ַהמְּ

ה, ּוְלִהְתַרֵחק ִמן ַהֳחָמִרים.  ים ֵלב ִלְסָמִלים ֵאלֶּ ָלִשֹ

ָרה מּוָצִרים שוִֹנים. ִצְבעּו ַרק ֶאת                   מּונוֹת ֶשל ֲעָשֹ ִלְפֵניֶכם תְּ   
ִנים. ֻסכָּ               ַהֳחָמִרים ַהמְּ

ה ָתּ ֲעבֹוַדת ִכּ

ַדאי ָלַדַעת ְכּ

ְרִסיס תַּ

ֶנֶגד ֲחָרִקים

חֶֹמר ְלִנּקּוי 
ְרָצפוֹת

ּקּוי  ְרִסיס ְלנִּ תַּ
ַחּלוֹנוֹת

ַשְמּפּו

ִצְבֵעי ּגוָֹאש

ֵטיּפ

ַמֲעַדן ָחָלב

ה ְמבָּ בִּ

ִמְמַרח שוֹקוָֹלד

י בִּ ֻדּ
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ְרִשים ֶשל  ִלְפֵניֶכם תַּ

ֵאזוֹר ְמגּוִרים 

ּובוֹ ְשמָֹנה ִסּכּוִנים 

ם.  ֶאְפָשִריִּ

ַהִאם ּתּוְכלּו 

ִלְמצֹא אוָֹתם?

ִעּגּול  יפּו בְּ א. ַהקִּ
ּכּוִנים  ֶאת ַהסִּ

ִביָבה. סְּ בַּ
ב. ִצְבעּו ֶאת 

ָהִאּיּור. 

רוֹת... תְּ ְסתַּ נוֹת ֶשמִּ ַהַסכָּ
ה ָתּ ֲעבֹוַדת ִכּ
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א: ַטע ַהבָּ ִקְראּו ֶאת ַהקֶּ   

ִסּפּורוֹ ֶשל יוֵֹאל   
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 11

12

יַע ִהְבִחין ֶשִהגִּ ֶפר. כְּ ית ַהסֵּ ְיָתה ִמבֵּ ה ב’. יוֹם ֶאָחד ָחַזר יוֵֹאל ַהבַּ ִכתָּ ְלִמיד בְּ יוֵֹאל הּוא תַּ

ח.                                                         ְטבָּ ּוּון ַהמִּ יַע ִמכִּ ם ֵלב ֶשָהֵריַח ַמגִּ יר. הּוא ָשֹ ֵריַח מּוָזר ְוָחִריף ְמאֹד, ֵריַח ֶשלֹא ִהכִּ ד בְּ ִמיָּ

ַלף  ּשּול ֶשדָּ ז ַהבִּ ֵביתוֹ ָהָיה ֵריחוֹ ֶשל גַּ ט בְּ שֵּ יוֵֹאל לֹא ָיַדע זֹאת, ַאְך ָהֵריַח ֶשִהְתפַּ

ִית. ָכל ַחְדֵרי ַהבַּ ט בְּ שֵּ ק, ְוֵהֵחל ִמְתפַּ ח. ָהֵריַח ָהַלְך ְוִהְתַחזֵּ ְטבָּ מִּ יַרִים ֶשבַּ ֵמַהכִּ

ֵכָנה. ָרה ַהשְּ ֶבֶרת ָשֹ יתוֹ ְוָהַלְך ֶאל ַהגְּ ֵאר ָאִדיש. הּוא ָיָצא ִמבֵּ יוֵֹאל ֶהֱחִליט לֹא ְלִהשָּ

ֵביתֹו ד - בְּ ָרה ֵהִביָנה ִמיָּ ֶבֶרת ָשֹ ר ָלּה יוֵֹאל ַעל ָהֵריַח. ַהגְּ ֶלת ִספֵּ ָרה ֶאת ַהדֶּ ְתָחה ָשֹ ֶשפָּ כְּ

ּשּול!                   ז בִּ ִליָפה ֶשל גַּ ֶשל יוֵֹאל ֵיש דְּ

ִליַפת דוֹל! דְּ ָכְך ָאסוֹן גָּ ָרה ְליוֵֹאלי - “ָמַנְעתָּ בְּ ֶבֶרת ָשֹ אָת!” ָאְמָרה ַהגְּ “טוֹב ְמאֹד ֶשבָּ

ָרה ֶבֶרת ָשֹ דוֹל!” ַהגְּ ֶנת ְמאֹד - ִהיא ֲעלּוָלה ִלְגרוֹם ְלֶחֶנק ְוַאף ְלִפּצּוץ גָּ ז ִהיא ְמֻסכֶּ גַּ

ן ְלהוָֹריו ֶשל  י ָהֵאש, ּוְלַאַחר ִמכֵּ ָרה ִלְמַכבֵּ ֵביתוֹ ֶשל יוֵֹאל, ִהְתַקשְּ ז בְּ ֶרז ַהגָּ ָסְגָרה ֶאת בֶּ

חּו אוֹתוֹ ַעל ִהְתַנֲהגּותוֹ ַהּבוֶֹגֶרת ְוָהַאֲחָרִאית!  בְּ ְמחּו ְמאֹד ְוׁשִ ל יוֵֹאל ׂשָ יוֵֹאל. הוָֹריו ׁשֶ

ה ָלנּו ֵנס...".  ָעׂשָ רּוְך ׁשֶ ׁשּות! "בָּ ִהְתַרגְּ יֵתנּו!” ָאְמרּו בְּ יָך - ְוֶאת בֵּ ְלתָּ ֶאת ַחיֶּ “ִהצַּ

ה ָתּ ֲעבֹוַדת ִכּ
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אוֹת: ֵאלוֹת ַהבָּ ֲענּו ַעל ַהשְּ

ְיָתה, ַמהּו? יַע ַהבַּ ֲאֶשר ִהגִּ שּורוֹת 1-2 ְמתָֹאר ַמָּצב מּוָזר ֶשֵאָליו ָשֹם ֵלב יוֵֹאל כַּ 1. בְּ

    _________________________________________________    

_________________________________________________    

ִעְקבוֹת ָהֵארּוַע. ָתֶאֶרת ָמה ֶהֱחִליט יוֵֹאל ַלֲעׂשוֹת בְּ ַטע ֶאת ַהּשּוָרה ַהמְּ 2. ַהְעִתיקּו ֵמַהקֶּ

    _________________________________________________    

    _________________________________________________    

_________________________________________________    

יעּו ְשֵתי ֶאְפָשרּויוֹת שוֹנוֹת. ֻעּלוֹת נוָֹספוֹת ָהָיה ָיכֹל יוֵֹאל ַלֲעׂשוֹת? ַהצִּ 3. ֵאילּו פְּ

    א. _______________________________________________

_________________________________________________    

    ב. _______________________________________________

    _________________________________________________    

_________________________________________________    

חּו אוֹתוֹֹ”. בְּ ְמחּו ְמאֹד ְוׁשִ תּוב “ׂשָ שּוָרה 11 כָּ 4. בְּ

חּו אוֹתוֹ? בְּ     ַמּדּוַע, ְלַדַעְתֶכם הוָֹריו ֶשל יוֵֹאל ׁשִ

    _________________________________________________    

_________________________________________________    
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ים ֲאֶשר   ִטיחּוִתיִּ ִעים ַהבְּ ְפגָּ ִנים אוֹ ַהמִּ ֻסכָּ רּו( ֶאת ְשמוֹת ַהֲחָפִצים ַהמְּ א. ִרְשמּו )אוֹ ַציְּ

ֲחָדִרים ַהּשוִֹנים.     ְמָצאֶתם בַּ

ים ִטיחּוִתיִּ ִעים בְּ ָחה: ַשֲאלּו אוָֹתם ֵאילּו ִסּכּוִנים ּוִמְפגָּ ְשפָּ ֵני ַהמִּ ב. ִעְרכּו ‘ִחּדוֹן’ ִלְשָאר בְּ

ַיְדֶכם. ִית. ַהְשוּו ָלְרִשיָמה ֶשבְּ ַחְדֵרי ַהבַּ     ִנְמָצִאים בְּ

ַעְכָשו ּבֹואּו ַנֲעֹרך ִסּיּור ִעם ַההֹוִרים 
ִית. ִנְתּבֹוֵנן ַיַחד  ַבּ ָכל ַהֲחָדִרים ַבּ ְבּ

ָכל ֶחֶדר. ֲחָפִצים ֲאֶשר ְבּ ַבּ

.1

.2

.3

.4

.1

.2

.3

.4

ֲחַדר ְיָלִדים ח ִמְטבָּ

ְלִהְתַיֲעצּות
ִיתִעם ַההֹוִרים ֲעבֹוַדת ַבּ
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ֵביֵתנּו ְיכֹוִלים ִלְהיֹות  ְבּ
ִנים, אְך ִאם ִנְלַמד  ִנים ָוֳחָמִרים ְמֻסָכּ ֲחָפִצים ְמֻסָכּ
טּוַח,  יֵתנּו ָיכֹול ִלְהיֹות ָמקֹום ָבּ ְלִהָזֵּהר ֵמֵהם, ֵבּ

ֶרְך. ֵעת ַהֹצּ ש ָלנּו ַלֲהָגָנה ְבּ ּוְלַשֵמּ

.1

.2

.3

.4

.1

.2

.3

.4

.1

.2

.3

.4

ַמְחָסן/ ֲחַדר ִאְחסּון ְטָיה ֲחַדר ַאְמבַּ

ֶחֶדר נוָֹסף  ִנים בְּ ָרִטים ַעל ֲחָפִצים ְמֻסכָּ אּו פְּ ַמלְּ
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ָחשּוב ִלְזֹכּר

ִלְבחֹר ִמּגּון ָהגּון    

יָרִתי )ָמָמ”ד( ֶמְרָחב מּוָגן דִּ

ַנת תשנ"ב 1992(.  ְבנּו ַהֵחל ִמשְּ ִמְבִנים ֶשנִּ ָלל בְּ ֶדֶרְך כְּ ִית )ָמצּוי בְּ בַּ ְמָצא בַּ ֶמְרָחב מּוָגן ַהנִּ

ֵני ֶהֶדף ּוְרִסיִסים  ים ִמפְּ ָלָדה ַהְמִגנִּ ָלָדה ְוַחּלוֹנוֹת פְּ ֶלת ִמפְּ טוֹן ְמֻשְרָין, דֶּ ָמ”ד ִקירוֹת בֵּ ַלמָּ

ֶחֶדר ָאטּום. ם כְּ ש גַּ ָמ”ד ָיכוֹל ְלַשמֵּ ּצּוץ ָקרוֹב. ַהמָּ תוָֹצָאה ִמפִּ ֵרם כְּ ָהֲעלּוִלים ְלִהגָּ

ַמּצֵבי ֵחרּום שֹוִנים,  ְבּ
ֵנס ְלתֹוְך ֶמְרָחב מּוָגן. ֵאיְך  ֵנאֵלץ ְלִהָכּ

ֲעבּוֵרנּו?  יֹוֵתר ַבּ קֹום ַהּמּוָגן ְבּ ֵנַדע ַמהּו ַהָמּ
ּגּון  יר ֶאת ֶאְפָשרּויֹות ַהִמּ ָעֵלינו ְלַהִכּ

ָהעֹוְמדֹות ִלְרשּוֵתנּו:
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ֶמְרָחב מּוָגן קוָֹמִתי )ָמָמ”ק( / ֶמְרָחב 
מּוָגן מוָֹסִדי )ָמָמ”מ(

ָמ”ד, ַאְך שוֶֹנה  ְבֶנה ֶשּלוֹ ַלמָּ מִּ ּדוֶֹמה בַּ

חוֹת  ה ִמְשפָּ ָכְך ֶשהּוא ְמיָֹעד ְלַכמָּ ּנּו בְּ ִממֶּ

אוָֹתה קוָֹמה )ֶמְרָחב מּוָגן  ְתּגוְֹררוֹת בְּ ַהמִּ

ִמְבֶנה ִצּבּוִרי )ֶמְרָחב  ְמָצִאים בְּ קֹוָמִתי( אוֹ ַלנִּ

ית-ֵסֶפר, ַקְניוֹן, ְוַכּדוֶֹמה. מּוָגן מוָֹסִדי( בֵּ

ְקָלט מִּ

ְרַקע,  ַחת ִלְפֵני ַהקַּ נּוי ֵמַעל אוֹ ִמתַּ ְקָלט בָּ ַהמִּ

ֵאזוֹר  ְנָין אוֹ בְּ בִּ ְתּגוְֹרִרים בַּ ִרים ַהמִּ ּוְמיָֹעד ְלַדיָּ

ן  ף - ִנתָּ ִבְנָין ְמֻשתָּ ְמגּוִרים ָקרוֹב. ִמְקָלט בְּ

ִניִמי - ֶאְפָשר  ְקָלט פְּ ְתַנאי ֶשַהמִּ ְלִשּמּוׁש בִּ

ִניִמי.  ֶרְך ֲחַדר ַמְדֵרגוֹת פְּ יַע ֵאָליו דֶּ ְלַהגִּ

י ַמֲעֶטֶפת  ֶלת ְזַמן, כִּ ִמְקֶרה ֶזה ֵאין ִמְגבֶּ בְּ

ה ָעֵלינּו. ְדֵרגוֹת ְמִגנָּ ֲחַדר ַהמַּ

ְתַנאי  ִמְקָלט ִצּבּוִרי - ַהִמְקָלט ָזִמין בִּ

ְדָרש  ַמן ַהנִּ ֶפֶרק ַהזְּ יַע ֵאָליו בְּ ן ְלַהגִּ תַּ ֶשנִּ

ת ֲאזוֵֹרי  י ַמפַּ ַמע ָהַאְזָעָקה, ַעל-פִּ ֵמֶרַגע ִהשָּ

י ַהַהְתָרָעה. ַהִהְתגוְֹננּות ּוְזַמנֵּ
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ִניִמי מּוָגן  ֶחֶדר פְּ
ְרשּוָתם  יָֹעד ְלִמי ֶשֵאין בִּ ֶחֶדר ַהמְּ

ָמָמ”ד אוֹ ָמָמ”ק אוֹ ִמְקָלט 
תוְֹך  יַע ֵאָליו בְּ יָתן ְלַהגִּ ָזִמין, ֶשנִּ
ר ָלֵאזוֹר ֶשּבוֹ  ַמן ֶשֻהְגדַּ ֶרק ַהזְּ פֶּ

ַמע ָהַאְזָעָקה.  שוִֹהים, ֵמֶרַגע ִהשָּ
ִניִמי ַהּמּוָגן ְצִריִכים  ֶחֶדר ַהפְּ בַּ

ָכל ָהֶאְפָשר  ָתִחים כְּ ִלְהיוֹת ְמַעט פְּ
ָלתוֹת, ְוכּוֵלי( ְוִקירוֹת  )ַחּלוֹנוֹת, דְּ

ָכל ָהֶאְפָשר ַהּפוִֹנים  ים כְּ ְמַעטִּ
ם(. י חּוץ )ִקירוֹת ִחיצוִֹניִּ ַלפֵּ כְּ
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ים. תִּ נּו ִמְשָאר ַהבָּ ִית ֶשלָּ ְבִדיִלים ֶאת ַהבַּ ָרִטים ֶשמַּ ְמַאְפֵיִנים ְועוֹד פְּ   

ִקְראּו ְוַהְשִלימּו:   

ִרים:_______________________________ ּשּוב ֶשּבוֹ ָאנּו גָּ ַהיִּ

ְתִאים:  קוֹם ַהמַּ מָּ נּו √ בַּ ַסמְּ

נּו הּוא: ִית ֶשלָּ ַהבַּ

ָרִטי ִית פְּ בַּ
 

ירוֹת )קוָֹמה : ______________ִמּתוְֹך:_____________קוֹמוֹת( ְנַין דִּ בִּ
 

נּו:____________________ַחְדֵרי ֵשָנה. ִית ֶשלָּ בַּ בַּ

נּו ִמְתּגוְֹררוֹת_______________ְנָפשוֹת. ִית ֶשלָּ בַּ בַּ

נּו’. נּו ְל’ַרק ֶשלָּ ִית ֶשלָּ ם נוָֹסִפים ֶשהוְֹפִכים ֶאת ַהבַּ ְמַאְפֵיִנים ִיחּוִדיִּ

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

ה ָתּ ֲעבֹוַדת ִכּ
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ְתִאים: קוֹם ַהמַּ מָּ נּו √ בַּ ַסמְּ

יָרִתי )ָמָמ”ד( אוֹ ֶמְרָחב מּוָגן  נּו ֵיש ֶמְרָחב מּוָגן דִּ ִית ֶשלָּ בַּ בַּ
 

נּו. ְרָחב ַהּמּוָגן ֶשלָּ   קוָֹמִתי )ָמָמ”ק( ְוָלֵכן ֶזהּו ַהמֶּ

 

יַע ֵאָליו  ן ְלַהגִּ ִניִמי ֶשִנתָּ נּו ֵיש ִמְקָלט פְּ ְנָין ֶשלָּ ית ַהבִּ ַתְחתִּ בְּ
 

נּו. ְרָחב ַהּמּוָגן ֶשלָּ ְנָין, ְוָלֵכן ֶזהּו ַהמֶּ ֶרְך ַמְדֵרגוֹת ַהבִּ   דֶּ

 

ַמן  ֶרק ַהזְּ תוֹך פֶּ יַע ֵאָליו בְּ ן ְלַהגִּ תָּ נּו ֶיְשנוֹ ִמְקָלט ְשכּוָנִתי, ֶשנִּ ְנָין ֶשלָּ ִמחּוץ ַלבִּ
 

ְרָחב ַהּמּוָגן      ַמע ָהַאְזָעָקה, ְוָלֵכן ֶזהּו ַהמֶּ ִרים, ֵמֶרַגע ִהשָּ ר ָלֵאזוֹר ֶשּבוֹ ָאנּו גָּ  ֶשֻהְגדַּ
 
   

נּו. ֶשלָּ
  

    

  

יָרִתי אוֹ קוָֹמִתי ְוֵאין ִמְקָלט  נּו ֵאין ֶמְרָחב מּוָגן דִּ ִית ֶשלָּ בַּ בַּ
 

יָרה. תוְֹך ַהדִּ ִניִמי מּוָגן בְּ ִניִמי אוֹ ָזִמין, ְוָלֵכן ָעֵלינּו ִלְבחֹר ֶחֶדר פְּ   פְּ

ֶמְרָחב מּוָגן הּוא: ש כְּ ֵביֵתנּו ְלַשמֵּ ְבַחר בְּ ִניִמי ֶשנִּ ַהֶחֶדר ַהפְּ
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ַמע ַאְזָעָקה ֵעת ִהשָּ    בְּ
נּו ְלָהִגיב  ד ִנְדָרש ֵמִאתָּ ְתאֹם ִמְתַרֲחשוֹת, ּוִמיָּ ן ִלְצּפוֹת ֵמרֹאש... ֵהן פִּ נוֹת ֶשלֹא ִנתָּ ֶיְשָנן ַסכָּ

עוֹד  ים, ֶשבְּ ן ָלנּו ִסיָמן ַמְקדִּ ֵהם ִנתָּ ִנים ֶשבַּ יל ֶאת ַעְצֵמנּו. ַאְך ֶיְשָנם ַמצְִּבים ְמֻסכָּ ּוְלַנּסוֹת ְלַהצִּ

ֵדי  ין ְשִנּיוֹת ְלַדּקוֹת( כְּ ָלל בֵּ ֶדֶרְך כְּ ְלֶשהּו, ְוִנְשַאר ָלנּו ְזַמן ָקָצר )בְּ ֶרַגע ִיְתַרֵחש ַמַּצב ֵחרּום כָּ

ְרָחב ַהּמּוָגן  ֵנס ַלמֶּ נּו ְלִהכָּ יָמן ֶשלָּ ְרָחב ַהּמּוָגן ֶשָעָליו ַמְחִליִטים ֵמרֹאש. ַהסִּ ֵנס ְלתוְֹך ַהמֶּ ְלִהכָּ

ְסָמה – ‘ֶצַבע ָאדֹם’. רוֹם ִנְשַמַעת ַהסִּ ֵאזוֹר ַהדָּ הּוא – ַאְזָעָקה עוָֹלה ְויוֶֹרֶדת. בְּ

ְך! רּו ַעל כָּ ְתִריָעה ַעל ַמַּצב ֵחרּום? ַספְּ ַעם ַאְזָעָקה ַהמַּ ם פַּ ָהִאם ְשַמְעתֶּ

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

ַעם ָהִראשוָֹנה? פַּ ם ֶאת ָהַאְזָעָקה בַּ ַמְעתֶּ ֶששְּ ם כְּ ָמה ִהְרַגְשתֶּ

___________________________________________________

___________________________________________________

ַעם ָהִראשֹוָנה ַפּ ַבּ
י  ַחְדִתּ י ֶאת האְזָעָקה ָפּ ַמְעִתּ ֶשָשּ

מֹו ְצִפיָרה ֲחָזָקה.  נֹוָרא. ֶזה ִנְשַמע ְכּ
ְך ֶאת ָהֲאָנִשים,  ל ָכּ ה ָצִריְך ְלַהְפִחיד ָכּ י ָלָמּ ֹלא ֵהַבְנִתּ

ָלּם  ֵדי ֶשֻכּ יר ִלי ֶשָהאְזָעָקה ִנְשַמַעת ָחָזק ְכּ א ִהְסִבּ ֲאָבּ ַעד שֶַ
ְפִקיד ָחשּוב:  ִיְשְמעּו אֹוָתּה, ְוֵיש ָלּה ַתּ

ְרָחב  ֵנס ִמָיּד ַלֶמּ ִריְך ְלִהָכּ ָצּ ְזכּוָתּה אנּו ְיכֹוִלים ָלַדַעת ֶשׁ ִבּ
ַהּמּוָגן ֶשִנְּבַחר, ְּכֵדי ְלִהְתּגֹוֵנן!

ָחשּוב ִלְזֹכּר
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ַהְנָחיוֹת ְלִהְתַנֲהגּות    
ַמע ַאְזָעָקה ֵעת ִהשָּ בְּ   

כוֹנוֹת. שּובוֹת ַהנְּ ֵאלוֹת ַלתְּ ין ַהשְּ ְשַמַעת ַאְזָעָקה ִמְתחּו ַקו בֵּ ֶשנִּ ֵדי ִלְלמֹד ָמה ָצִריְך ַלֲעׂשוֹת כְּ כְּ

שּובוֹת:   תְּ

ין ּבוֹ. ֵנס ְלִמְבֶנה ָקרוֹב ּוְלַהְמתִּ 1. ְלִהכָּ

א ִאם  ּקוֹת, ֶאלָּ ר דַּ ין ֶעֶשֹ 2. ְלַהְמתִּ

ּקּוד ָהעֶֹרף. ְלנּו ַהְנָחָיה ַאֶחֶרת ִמפִּ     ִקבַּ

ְבַחר ְרָחב ַהּמּוָגן ֶשנִּ ֵנס ַלמֶּ 3. ְלִהכָּ

ָמ”ד, ִאם ֵאין ֵנס ַלמָּ     ֵמרֹאש )ְלִהכָּ

ְקָלט. ִאם ֵנס ַלמִּ     ָמָמ”ד ֵיש ְלִהכָּ

ִניִמי אוֹ ָזִמין, ֵיש     ֵאין ִמְקָלט פְּ

תוְֹך   ִניִמי מּוָגן בְּ ֵנס ַלֶחֶדר פְּ     ְלִהכָּ

יָרה(.      ַהדִּ

  ְשֵאלוֹת:

ְשַמַעת ֶשנִּ 1. ָמה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות כְּ

תוְֹך ִמְבֶנה?     ַאְזָעָקה ְוִנְמָצִאים בְּ

ְשַמַעת    ֶשנִּ 2. ָמה ָצִריְך ַלֲעׂשוֹת כְּ

חּוץ?     ַאְזָעָקה ְוִנְמָצִאים בַּ

ן    ה ְזַמן ָצִריְך ְלַהְמִתין ַעד ֶשִנתָּ מָּ 3. כַּ

ְרָחב ַהּמּוָגן?     ִיְהֶיה ָלֵצאת ֵמַהמֶּ

ָחשּוב ִלְזֹכּר

ה ָתּ ֲעבֹוַדת ִכּ
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ָחשּוב ִלְזֹכּר

ֲאזוֵֹרי ַהִהְתּגוְֹננּות
ִניָסה  ָרֵאל ַלֲאזוֵֹרי ִהְתגוְֹננּות, ְוָקַבע ְלָכל ֵאזוֹר ְזַמן כְּ ק ֶאת ִיֹשְ ּקּוד ָהעֶֹרף ִחלֵּ פִּ

ְרָחב ַהּמּוָגן  רּוש ִלְכִניָסה ַלמֶּ ַמן ַהדָּ ֶרק ַהזְּ ֵדי ָלַדַעת ַמהּו פֶּ ְרָחב ַהּמּוָגן. כְּ ַלמֶּ

שּובוֹת  ֵאלוֹת ַלתְּ ין ַהשְּ ֲאלּו ֶאת ַהּמוֶֹרה, ִמְתחּו ַקו בֵּ ִרים, ׁשַ ם גָּ ֵאזוֹר ֶשּבוֹ ַאתֶּ בָּ

ף שאלו את המורה והשלימו את  ית ַהדַּ ַתְחתִּ ִלימּו ֶאת ֶהָחֵסר בְּ כוֹנוֹת ְוַהׁשְ ַהנְּ

החסר בתחתית הדף.

ְשֵאלוֹת:

ֶרק   ָכל ָהָאֶרץ ֻמְקֶצה אוֹתוֹ פֶּ 1. ַהִאם בְּ

ְרָחב ַהּמּוָגן? יַע ַלמֶּ ֵדי ְלַהגִּ     ְזַמן כְּ

יַע   ה ְזַמן ָצִריְך ְלַהגִּ מָּ תוְֹך כַּ 2. בְּ

ְרָחב ַהּמּוָגן ֵמָהֶרַגע ֶשּבוֹ      ַלמֶּ

    ִנְשַמַעת ַאְזָעָקה?

ֵאיֶזה ֵאזוֹר ן ָלַדַעת בְּ יַצד ִנתָּ 3. כֵּ

ר? ּשּוב ֶשּבוֹ ֲאִני גָּ ם ַהיִּ     ְמֻמקָּ

שּובוֹת: תְּ

ֵאיֶזה ֵאזוֹר ִהְתגוְֹננּות 1. ָצִריְך ָלַדַעת בְּ

ִרים. ּשּוב ֶשּבוֹ ָאנּו גָּ     ִנְמָצא ַהיִּ

ּקּוד  2. ִאם רוִֹצים ָלַדַעת, מבררים בפִּ

ָהעֶֹרף.

ֶרק ְזַמן ר פֶּ ָאֶרץ ֻהְגדַּ 3. ְלָכל ֵאזוֹר בָּ

ְרָחב ַהּמּוָגן. יַע ַלמֶּ ּלוֹ ֶשּבוֹ ָצִריְך ְלַהגִּ     ִמשֶּ

ֵאזוֹר ִהְתגוְֹננּות________________ ְמָצא בְּ ___________ַהנִּ ִרים בְּ ָאנּו גָּ

ְרָחב ַהּמּוָגן. יַע ַלמֶּ ּקוֹת ְלַהגִּ ְוָלֵכן ֵיש ָלנּו ______ְשִנּיוֹת/דַּ

ה ָתּ ֲעבֹוַדת ִכּ
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ְשֵֹרָפה
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ַמִהי ָהֵאש?
ָרכוֹת  ְלִמי, בְּ ָמָרא )ְירּוׁשַ גְּ ר בַּ ם ָמַתי ִנְבְרָאה ָהֵאׁש? ְמֻספָּ ַהְיַדְעתֶּ

יָון  ִריַאת ָהעוָֹלם: כֵּ ַאַחר בְּ לְּ ת ָהִראׁשוָֹנה ׁשֶ בָּ ַ ס'( ַעל מוָֹצֵאי ַהּשׁ

ַחד( ָאָדם ָהִראׁשוֹן.  יְך ָהעוָֹלם ְוִנְתָייֵרא )פָּ ת, ֶהְחׁשִ בָּ ְצָאה ׁשַ יָּ ׁשֶ

ף( ֶאֶבן  ְפׁשֵ י ֲאָבִנים, ְוֵהִקיׁש )ׁשִ תֵּ "ה ׁשְ בָּ ן ַהקָּ ָעה ִזמֵּ אוָֹתּה ׁשָ בְּ

ּה, ְוָיְצָאה ֵמֶהן ֵאׁש, ּוֵבֵרְך ָעֶליָה ָאָדם ֶאת ד'  ֲחֶבְרתָּ ַאַחת בַּ

ה ד'...ּבוֵֹרא ְמאוֵֹרי ָהֵאׁש" רּוְך ַאתָּ ֵרְך: "בָּ ִיְתבָּ

ֶאְמָצעּות ָהֵאׁש: ִמים בְּ ָאנּו ְמַקיְּ ִמְצווֹת ּוִמְנָהִגים ׁשֶ
ת ְוַחג ___________________________ בָּ ֶעֶרב ׁשַ בְּ

ּפּוִרים _______________ ת ּובמוצאי יוֹם ַהכִּ בָּ מוָֹצֵאי ׁשַ בְּ

ה ________________________________ ֲחֻנכָּ בַּ

עֶֹמר______________________________ ַל"ג בָּ בְּ

ָמה _______________________________ ֵנר ְנׁשָ

ַסח ______________________________ ֶעֶרב פֶּ בְּ

ַדאי ָלַדַעת ְכּ
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ִהירּות: ים ֵלב ִלְכָלֵלי ַהזְּ ְדִליק ֵאׁש ָנׂשִ נַּ ָכל ֵעת ׁשֶ בְּ

ה _______________________ ת, ֵנרוֹת ֲחֻנכָּ בָּ ֵנרוֹת ׁשַ

_____________________________________

ֵרַפת ָחֵמץ __________________ עֶֹמר ּוׂשְ ְמדּוַרת ַל"ג בָּ

_____________________________________

ָמה _______________________________ ֵנר ְנׁשָ

_____________________________________

ִדיַקת ָחֵמץ ___________________________ ֵנר בְּ

_____________________________________
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ַמִהי שְֵֹרָפה? 

ּצּוַע  ה, ֲאֶשר ִעם בִּ ֵרָפה ְקַטנָּ ֵכן ְשֹ תָּ ַלל ְשִליָטה. תִּ כְּ ְצָאה מִּ ֵרָפה ִהיא ֵאש ֶשיָּ ְשֹ

ה  ֵרָפ ֵכן ְשֹ תָּ ט ָעֶליָה. ַאְך תִּ לֵּ נּו ְלִהְשתַּ ל ֶאָחד ֵמִאתָּ עּולוֹת ְנכוֹנוֹת יּוַכל כָּ פְּ

קוֹם ְוִלְקרֹא ְלֶעְזַרת ְמבּוָגִרים     ד ֵמַהמָּ ש ִלְברַֹח ִמיָּ קֵּ ִריָצָתּה ִנְתבַּ דוָֹלה ֶשִעם פְּ גְּ

ּבּוי. חוֹת כִּ אוֹ ֹכּ  

  

 

רּו ִאּיּור ַמְתִאים ַלּנוֵֹשֹא.     ַציְּ

ָבר טֹוב.  ל ָדּ ַסך ַהֹכּ אז ֲאִני ֵמִבין ֶשֵאש ִהיא ְבּ
ָבר  ֵרָפה... אז... ֶזה ְכּ ֶשִהיא הֹוֶפֶכת ִלְשֹ ֲאָבל ְכּ

ָעָיִתי...  ש ְבּ ַמָמּ

ַדאי ָלַדַעת ְכּ

ה ָתּ ֲעבֹוַדת ִכּ
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ִליק ִליק אוֹ לֹא דָּ דָּ
דוָֹלה -  ֵרָפה גְּ ֵצר ְשֹ ה ְוִתוָּ ַקּלּות ַרבָּ חּו בְּ ס אוָֹתם ֵאש ֵהם ִיְתַלקְּ ְתֹפּ ֶיְשָנם ֳחָמִרים ֶשִאם תִּ

ם ֳחָמִרים  ֲחָפִצים ָהֲעׂשּויִּ ֵמש בַּ ן ְלִהְשתַּ א ִנתָּ ִליִקים. ֵאין ֶזה אוֵֹמר ֶשֹלּ ֵאּלּו ֵהם חָֹמִרים דְּ

ֵהר! ִריְך ְלִהזָּ ִליִקים. ֶזה ַרק אוֵֹמר - ֶשצָּ דְּ

לּוָיה אוֹ ִלְמקוֹר חֹם ַאֵחר! ה לֹא ִיְהיּו ְקרוִֹבים ְלֵאש גְּ ֵהר? ִנְשמֹר ֶשֲחָפִצים ֵאלֶּ ֵאיְך ִנזָּ

ִלְפֵניֶכם ִצּיּוִרים ֶשל ֲחָפִצים ָהֲעׂשּוִים ֵמֳחָמִרים שוִֹנים. 

ִליִקים. ִעּגּול ֶאת ַהֲחָפִצים ַהדְּ יפּו בְּ ַהקִּ

ִליִקים ֲעׂשּוִיּם מ: ם? ַהֳחָמִרים ַהְדּ אז ֲהַבְנֶתּ

,

,

,

,
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ה? ֵרָפה ְקַטנָּ ֶשּפוֶֹרֶצת ְשֹ ָמה ָעֵלינּו ַלֲעׂשוֹת כְּ
קוֹמוֹת ַהּבוֲֹעִרים.  ים ַעל ַהמְּ ְך ַמִים ַרבִּ ד! ֵיש ִלְשֹפּ ּה ִמיָּ ֵחם בָּ ה, ֵיש ְלִהלָּ ֵרָפה ְקַטנָּ ֹ ִאם ַהשְּ

ֵּרָפה הּוא ַחְשַמל.  קוֹר ַהְשֹ ִמְקֶרה ֶשמְּ ְך ַמִים בְּ ִשֹימּו ֵלב! ֵאין ִלְשֹפּ

דוָֹלה ְגָמאוֹת ִלְשֵֹרָפה גְּ ֻדּ

דוָֹלה? ֵרָפה גְּ ֶשּפוֶֹרֶצת ְשֹ ָמה ָעֵלינּו ַלֲעׂשוֹת כְּ
גּו  ִהירּות ָהֶאְפָשִרית, ְוַחיְּ מְּ קוֹם בַּ ֵּרָפה, ִעְזבּו ֶאת ַהמָּ ט ַעל ַהְשֹ לֵּ ֶכם ְלִהְשתַּ יָכְלתְּ ִאם ֵאין בִּ

ִשיָמה. ִסְגרּו  ַמְטִלית ַלָחה ַלֲהָקָלה ַעל ַהנְּ ה בְּ ּסּו ֶאת ָהַאף ְוַהפֶּ ֵצאְתֶכם כַּ ְלִכּבּוי ֵאש. בְּ
ה.  ֵבד ְמאֹד - ַזֲחלּו ַעל ַהִרְצפָּ ַמֲעִלית. ִאם ֶהָעָשן כָּ שּו בְּ מְּ ְשתַּ ֶלת ְוַאל תִּ ַאֲחֵריֶכם ֶאת ַהדֶּ

ְתחּו ַחּלוֹן ֶאָחד ְלִאְורּור  ינּו ְלִחּלּוץ. פִּ ְמקוְֹמֶכם ְוַהְמתִּ ֲארּו בִּ ְנָין, ִהשָּ ן ָלֵצאת ֵמַהבִּ ִאם לֹא ִנתָּ
קוֹם. מָּ ְמָצִאים בַּ ר ַאְחַראי, ּוְלַהְזִהיר ַאֵחִרים ַהנִּ ָחשּוב ְלַנּסוֹת ְלהוִֹדיַע ִלְמֻבגָּ

ה ְגָמאוֹת ִלְשֵֹרָפה ְקַטנָּ ֻדּ

ָחשּוב ִלְזֹכּר

דוָֹלה ֵרָפה גְּ ה ּוׂשְ ֵרָפה ְקַטנָּ ׂשְ

ֵאׁש לוֹן ָעָלה בָּ סָּ ילוֹן בַּ חַהוִּ ְטבָּ מִּ ֵרָפה בַּ ׂשְ

ְרָפה י ִנׂשְ בִּ ֶרֶגל ַהּדֻ ַרף ִטיַח ִנׂשְ ָ ְקֵצה ַהּשׁ
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ֵאלוֹת: א, ַוֲענּו ַעל ַהשְּ ַטע ַהבָּ ִקְראּו ֶאת ַהקֶּ   

ָגָדיו  ף ֶרֶגל ְוַעד רֹאש, בְּ יַע ְלֵביתוֹ ָרטֹב ִמכַּ ִני ִהגִּ “ָהָיה ֶזה יוֹם חֶֹרף ַקר ְוֶגֶשם ָחָזק ָיַרד. דָּ

ָשם,  ַחְדרוֹ ַעל ְמַנת ְלַיבְּ ּנּור ַהִחּמּום ֶשבְּ ָגִדים ַעל תַּ ָהיּו ְספּוִגים ַמִים. הּוא ֵהִניַח ֶאת ַהבְּ

לוֹן..” סָּ ְוָהַלְך ְלָהִכין ִשעּוִרים בַּ

ִני? ִהְתַנֲהגּותוֹ ֶשל דָּ ָנה בְּ כָּ 1. ַמִהי ַהסַּ
___________________________________________________

___________________________________________________

ּפּור ַוֲענּו: ִקְראּו ֶאת ֶהְמֵשְך ַהסִּ
ֵאש..” ָגָדיו עוִֹלים בָּ ה ֶשבְּ ִני ְלַחְדרוֹ ְוִגלָּ ...”ְלַאַחר ָשָעה, ִנְכַנס דָּ

ם. ְתרוֹנוֹת ֶאְפָשִריִּ יעּו ְשֵני פִּ ִני ַלֲעׂשוֹת ַעְכָשו? ַהצִּ ַדאי ְלדָּ 2. ָמה כְּ
   א. ________________________________________________

   ב. ________________________________________________

ּפּור ַוֲענּו: ִקְראּו ֶאת ֶהְמֵשְך ַהסִּ
ֵכָנה..” ד ָקָרא ְלֶעְזָרָתּה ֶשל ַהשְּ ִית, ּוִמיָּ ֶלת ַהבַּ ַתח ֶאת דֶּ ִני ִנְבַהל ְמאֹד, הּוא פָּ   “דָּ

ִני? 3. ָמה ַדַעְתֶכם ַעל ִהְתַנֲהגּותוֹ ֶשל דָּ
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

ה ָתּ ֲעבֹוַדת ִכּ



62

ָחה יוְֹשִבים ּוְמׂשוֲֹחִחים ַעל  ְשפָּ ֵני ַהמִּ בְּ

ש  עּולוֹת ֶשיֵּ ֵרָפה, ְוַעל ַהפְּ ְזַמן ְשֹ ַהִהְתַנֲהגּות בִּ

ִית. בַּ ֵרָפה בַּ ֵדי ִלְמנַֹע ְשֹ ַלֲעׂשוֹת כְּ

ָכל ֶחֶדר, ּבוְֹדִקים  ָחה עוְֹבִרים בְּ ְשפָּ ֵני ַהמִּ בְּ

ִאים  ֵרָפה, ְמַודְּ ֵעת ְשֹ ּלּוט בְּ ְרֵכי ַהמִּ ֶאת דַּ

ִקְרַבת ְמקוֹרוֹת חֹם,  ִליִקים בְּ ֶשֵאין ֲחָפִצים דְּ

ֵאי ֶהָעָשן. לַּ ינּות גַּ קִּ ְוֶאת תַּ

ר ַהֵחרּום ֶשל  ִמְספַּ ִרים בְּ ָחה ִנְזכָּ ְשפָּ ֵני ַהמִּ בְּ

י ָהֵאש.  ְמַכבֵּ

ּבּוי  ה כִּ ם ַמְטפֶּ ִית לוְֹמִדים ֵהיָכן ְמֻמקָּ ֵני ַהבַּ בְּ

ְזַמן  יִתי, ְוֵכיַצד ַמְפִעיִלים אוֹתוֹ בִּ ָהֵאש ַהבֵּ

ֵרָפה. ְשֹ

ֵרָפה ָרֵאִלי ִמְתּכוֶֹנֶנת ְלִמְקֶרה ֶשל ְשֹ ַחת ִיְשֹ ִמְשפַּ
ָחשּוב ִלְזֹכּר

.1 .2

 .3 .4

ִהְתַיֲעצּות ִעם ַההֹוִרים
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ֵרָפה ָרֵאִלי ִמְתּכוֶֹנֶנת ְלִמְקֶרה ֶשל ְשֹ ַחת ִיְשֹ ִמְשפַּ

ֶכם מּוָכָנה ְלִמְקֶרה ֶשל ְשֵֹרָפה ֲחִליָלה? ָחה ֶשלָּ ְשפָּ ם ַהמִּ ַהִאם גַּ

ֶרז  ִית ּבוְֹדִקים ַיַחד ֵהיָכן ִנְמָצִאים בֶּ ֵני ַהבַּ בְּ

ּשּול ְוָארוֹן ַהַחְשַמל  ז ַהבִּ יִתי ֶשל גַּ ּבּוי ַהבֵּ ַהכִּ

ר  ִזי - אוָֹתם ֵיש ִלְסֹגּ ְפֵסק ַהֶמְרכָּ ּובוֹ ַהמַּ

ֵרָפה. ן ְשֹ ְזַמ בִּ

ּנּוי  יק ְלִמְקֶרה ֶשל פִּ ָחה ְמִכיִנים תִּ ְשפָּ ֵני ַהמִּ בְּ

ִית.  ַוֲעִזיַבת ַהבַּ

ת  ָעה לְנֻקדַּ ִלים ַהגָּ ָחה ְמַתְרגְּ ְשפָּ ֵני ַהמִּ בְּ

ּנּוי. ִית ְלַאַחר ַהפִּ ֵני ַהבַּ ל בְּ ש ֶשל כָּ ְפגָּ ַהמִּ

ן ָלֵצאת  יַצד ִנתָּ ִית ּבוְֹדִקים ַיַחד כֵּ ֵני ַהבַּ בְּ

ֵרָפה. ְזַמן ְשֹ ְנָין בִּ ֵמַהבִּ

 .5 .6

 .8  .7
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 ִליִדיַעְתֶכם!

ֵרָפה.  פוֹץ ְלִכּבּוי ְשֹ ְכִשיר ַהנָּ ה הּוא ַהמַּ ְטפֶּ ַהמַּ

ם  ָרִטיִּ ים פְּ ְמקוֹמוֹת ֲעבוָֹדה ּוָבתִּ הּוא ִנְמָצא בִּ

ֵרָפה. ִלי ָיִעיל ְלִכּבּוי ְשֹ ש כְּ ים, ּוְמַשמֵּ ַרבִּ

ים ְלִכּבּוי סּוִגים  ֶיְשנָם סּוִגים שוִֹנים ֶשל ַמְטפִּ

ֵרפוֹת: שוִֹנים ֶשל ְשֹ

ה ַמִים.  ה ֶקֶצף אוֹ ַמְטפֶּ ה ַאְבָקה, ַמְטפֶּ ַמְטפֶּ

ה ַאְבָקה.  פוֹץ הּוא ַמְטפֶּ ה ַהנָּ ְטפֶּ ַהמַּ

ַדאי ָלַדַעת ְכּ
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י  ִעילּות ֵהַבְנִתּ ִמָיּד ְלאַחר ַהְפּ
ֵרָפה! י ֵאיָנּה מּוָכָנה ְלֵארּוַע ֶשל ְשֹ ְחִתּ ְשַפּ ֶשִמּ

נֹות אנּו ֶשֵאין ַסָכּ ִית, ְוִוֵדּ ין ַחְדֵרי ַהַבּ ף ֵבּ ְענּו ִסּיּור ְמֻשָתּ ַצּ אז ִבּ
ֶרז ַהָגּז ּוַמְפֵסק ַהַחְשַמל רֹות. ֶהְרֵאיתי ְלֻכָלּם ֶאת ְמקֹום ֶבּ ְמֻיָתּ

ְחָסן ַמּ ם ַבּ ֻמָקּ ה אְבָקה ֶשְמּ ִית, ְוָקִנינּו ַמְטֶפּ ָהָראִשי ֶשל ַהַבּ
ּמּוש ּבֹו, י ָעַבְרנּו ַהְדָרָכה ַעל ֹאֶפן ַהִשּ יִתי. ֲאִני ְוִאְשִתּ ַהֵבּ

ֵעת י ָכּ ַהְפָעָלתֹו. ֵאין ִלי ָסֵפק ִכּ ינּו ְבּ ַוֲאִפּלּו ִהְתַנֵסּ
ֵרָפה. י מּוָכָנה יֹוֵתר ְלֵארּוֵעי ְשֹ ְחִתּ ִמְשַפּ

ן  לֹא כֵּ
ֵרָפה? ְזַמן ְשֹ ָלֵלי ַהִהְתַנֲהגּות בִּ יִרים ֶאת כְּ ִית ַמכִּ ֵני ַהבַּ ל בְּ ַהִאם כָּ

ִית? בַּ ּלּוט ֵמַהֲחָדִרים ַהּשוִֹנים בַּ ְרֵכי ַהמִּ יִרים ֶאת דַּ ִית ַמכִּ ֵני ַהבַּ ל בְּ ַהִאם כָּ

נּוָיה ֵמָרִהיִטים אוֹ ֵמֲחָפִצים שוִֹנים?  ִית פְּ בַּ ַהִאם ְיִציַאת ַהֵחרּום ֵמַהֲחָדִרים בַּ

י ָהֵאש? ֵלפוֹן ֶשל ְמַכבֵּ ר ַהטֵּ יִרים ֶאת ִמְספַּ ִית ַמכִּ ֵני ַהבַּ ל בְּ ַהִאם כָּ

ִית? בַּ ה ְלִכּבּוי ֵאש בַּ ַהִאם ֵיש ַמְטפֶּ

ִית? בַּ ז ּוַמְפֵסק ַהַחְשַמל ָהָראִשי בַּ ֶרז ַהגָּ יִרים ֶאת בֶּ י ַמכִּ ְחתִּ ֵני ִמְשפַּ ל בְּ ַהִאם כָּ

ִמְקֶרה ֵחרּום?  ִית בְּ י ָקְבָעה ְמקוֹם ִמְפָגש ִמחּוץ ַלבַּ ְחתִּ ַהִאם ִמְשפַּ

ָנה ָהַאֲחרוָֹנה? שָּ ִית בַּ ְרִגיל ְיִציָאה ְמִהיָרה ֵמַהבַּ ָעה תַּ צְּ י בִּ ְחתִּ ַהִאם ִמְשפַּ

יל 4 ָוַמְעָלה ָחה ִמגִּ ְשפָּ ֵאלוֹת ִמְתַיֲחסוֹת ִלְבֵני ַהמִּ *ַהשְּ

א: ֵאלוֹן ַהבָּ    ֲענּו ַעל ַהשְּ

ן\לֹא: נּו כֵּ ְֵרָפה? ַסמְּ י ֲערּוָכה ְלֵארּוַע שֹ ְחתִּ ְלִהְתַיֲעצּות         ַהִאם ִמְשפַּ
ִעם ַההֹוִרים ִית ֲעבֹוַדת ַבּ
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ה  נָּ גִּ ַחְקנּו בַּ ֳהַרִים, ׂשִ יוֹם ֶאָחד, ַאַחר ַהצָּ
יִחים  י ָקָטן ְוָעצּוב ַעל ֶאָחד ַהּשִׂ כִּ ְוָרִאינּו ּתֻ

ה. נָּ פִּ בַּ

ְך  ל כָּ ט כָּ רּוִרים, ָהָיה לוֹ ַמבָּ נּו לוֹ ְמַעט פֵּ ׁשְ ִהגַּ
ה ָלנּו ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו  ֵעיַנִים... הּוא ִהְרׁשָ ֵמַח בָּ ׂשָ

ֵחק. ְכנּו ְלׂשַ ף אוֹתוֹ, ְוִהְמׁשַ ּוְלַלטֵּ

נּו אוֹתוֹ  ַגׁשְ ה פָּ נָּ ְענּו ַלגִּ ִהגַּ ַעם ׁשֶ ָכל פַּ ֵמָאז, בְּ
ו. ָקָראנּו לוֹ ִזיק. ַחְקנּו ַיְחדָּ ְוׂשִ

ְלמּוד ּתוָֹרה, ְוַגם  ָכל ּבֶֹקר ַלתַּ ִזיק ָעף ַאֲחֵרינּו בְּ
ין ָלנּו ִזיק  ְיָתה. אחה"צ ִהְמתִּ ֶרְך ֲחָזָרה ַהבַּ דֶּ בַּ

ֵחק ַיַחד. ּנּוַכל ְלׂשַ ֵדי ׁשֶ ה, כְּ נָּ גִּ בַּ

ְזִעיק ִזיק ַהמַּ
א : ִקְראּו ֶאת ַהִסּפּור ַהבָּ

 .1

 .3

 .2

 .4
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רוֹת  ִהְדַלְקנּו ֶאת ַהנֵּ ה. ְלַאַחר ׁשֶ ֲחֻנכָּ ָהָיה ֶזה בַּ
א  ִביבוִֹנים, ָיְצאּו ִאמָּ סְּ ַחְקנּו בַּ ְרנּו ְוׂשִ ה, ׁשַ יָּ ֲחֻנכִּ בַּ

א ְוִאּלּו ֲאַנְחנּו  א ְוַסְבתָּ ר ֶאת ַסבָּ א ְלַבקֵּ ְוַאבָּ
ל  ה ׁשֶ יָּ ַהֲחֻנכִּ ׁשֶ ְמנּו ֵלב כְּ ַכְבנּו ִליׁשֹן. לֹא ׂשַ ׁשָ

ָטן ָנְפָלה ְלֶפַתע.... ָאִחינּו ַהקָּ

יָתה ֶאת  רוֹת ַהּדוְֹלִקים ִהצִּ נֵּ בַּ ָהֵאׁש ׁשֶ
ן ָסִמיְך ָעָלה  ֵהֵחל ִלְבעֹר. ָעׁשָ ִטיַח ׁשֶ ָ ַהּשׁ

י  כִּ ֵרָפה. ְלֶפַתע הוִֹפיַע ִזיק ַהּתֻ קוֹם ַהּשְׂ ִממְּ
ּוָרה. ּשׁ הּו לֹא כַּ ֶ י ַמּשׁ ְרֶאה ֵהִריַח כִּ נִּ כַּ ׁשֶ

ֵנינּו ִהְתעוַֹרְרנּו  ְ ּשׁ ָחְזָקה ַעד ׁשֶ י ָצַוח בְּ כִּ ִזיק ַהּתֻ
י  ֵאׁש ְוַרְצתִּ י ִראׁשוֹן בָּ ֶבָהָלה. ֲאִני ִהְבַחְנתִּ בְּ

ַחְסֵדי  י ָהֵאׁש. בְּ ר ִלְמַכבֵּ ֵ ֶלפוֹן, ְלִהְתַקּשׁ ְלִכּוּון ַהטֶּ
ְלנּו. ַמִים ִנצַּ ׁשָ

ָלֵתנּו,  ִליַח ְלַהצָּ ָ נּו... ִזיק ָהָיה ַהּשׁ ׁשְ ְך ִהְתַרגַּ ל כָּ כָּ
יעּו  ִהגִּ ׁשֶ ְזִעיק. כְּ ֵמָאז ֲאַנְחנּו קוְֹרִאים לוֹ ִזיק ַהמַּ

ָרִטי  ה ַהפְּ הוֵֹרינּו הוֵֹדינּו לד' ַעל ֵנס ַהֲחֻנכָּ
ה ָלנּו. ָעׂשָ ׁשֶ

 .5

 .7

 .6

 .8
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ָלה.  עּוָדה ְמֻיֶחֶדת ַעל ִמְבַצע ַהַהָצּ ּבּוי ָהֵאש ֶהֱחִליט ְלַהֲעִניק ְלִזיק ְתּ ֲחַנת ִכּ ְמַנֵהל ַתּ

עּוָדה. ַהִכינּו ֶאת ַהְתּ

עּוָדה זוֹ ֻמֲעֶנֶקת תְּ
ְל:_______________________

יץ ֶשָעָשֹה: ה ָהַאמִּ ֲעֶשֹ ַעל ַהמַּ

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

יץ י ַאמִּ ֵאין ָסֵפק ֶשִזיק הּוא תּוכִּ

_____________________________________

_____________________________________

ּבּוי ֵאש ֲחַנת ִכּ ַעל ֶהָחתּום: ָסִמי, ְמַנֵהל ַתּ
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עּוָדה,  ל ְתּ י ַגּם ַהְיָּלִדים ְצִריִכים ְלַקֵבּ ֲחָנה ֶהֱחִליט ִכּ ְמַנֵהל ַהַתּ
ֵעת ָהֵארּוַע ּוְבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָיא ִנְּצלּו. ֹאֶפן ָנכֹון ְבּ ֲעלּו ְבּ ן ָפּ ֶשֵכּ

עּוַדָתם. ְתבּו ֶאת ְתּ ִכּ

עּוָדה זוֹ ֻמֲעֶנֶקת  תְּ
ְל:_______________________

ְך ֶש: ַעל כָּ

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

ַח ַעל ִהְתַנֲהגּוְתֶכם! ִייַשר ֹכּ

ּבּוי ֵאש ֲחַנת ִכּ ַעל ֶהָחתּום: ָסִמי, ְמַנֵהל ַתּ
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מוֹ רוֵֹנן! ָחשּוב ְלִהְתּכוֵֹנן, כְּ
ְתּכוֵֹנן?’ ּוְבֵכן...  ה קוְֹרִאים ִלי ‘רוֵֹנן ַהמִּ ר ָלֶכם ָלמָּ י ְלַספֵּ זוְֹכִרים ֶשִהְבַטְחתִּ

ַמן’ זוֹ  זְּ ֶשּיוֹם ֶאָחד הוִֹדיעּו ֶשָעֵלינּו ִלְבחֹר ֶמְרָחב מּוָגן. ‘ִלְהיוֹת מּוָכן בַּ ל ִהְתִחיל כְּ ַהֹכּ

ְצפוֹן ָהָאֶרץ,  ֶשָהְיָתה ִמְלָחָמה בִּ ה ֳחָדִשים ִלְפֵני ֵכן, כְּ מָּ י ֶשכַּ ְסָמה, ַוֲאִני ָזַכְרתִּ ָהְיָתה ַהסִּ

ְרָחב  ְגָמאוֹת ֶשהוִֹכיחּו ֶשַהמֶּ דּו ֵאיְך ִלְבחֹר ֶמְרָחב מּוָגן, ְוַגם ֶהְראּו ֻדּ ָבא ִלמְּ ְמַפְקִדים ֵמַהצָּ

ים. יל ַחיִּ ַהּמּוָגן ַמצִּ

ְרָחב ַהּמּוָגן, ּוְלֵהָעֵרְך  ָבר ַעְכָשו ְלַהְחִליט ֵהיָכן ִיְהֶיה ַהמֶּ ַדאי כְּ ה ְלַחּכוֹת? כְּ י, ָלמָּ ָחַשְבתִּ

י  ְחתִּ י ָלֶהם ֵאיְך ִמְשפַּ ְרתִּ י, ִספַּ י ִעם ַהֲחֵבִרים ֶשלִּ ְרתִּ בַּ ֶפר דִּ ֵבית-ַהסֵּ ֳחַרת בְּ ֵמרֹאש. ַלמָּ

ַתְכְנִנים... ֲאָבל לֹא ָהְיָתה ָלֶהם  ִלי ֶשמְּ ִהְתּכוְֹנָנה, ְוֵאיְך ַמַּצב ֵחרּום ָעלּול ִלְקרוֹת ָחִליָלה ִמבְּ

ַדְמֵין” ָקְראּו ִלי...  ַסְבָלנּות ְלַהְקִשיב ִלי... “רוֵֹנן ַהמְּ

ע ָמה ַלֲעׂשוֹת.  ְתאֹם ִנְשְמָעה ַאְזָעָקה עוָֹלה ְויוֶֹרֶדת, ְוַאף ֶאַחד לֹא ידַָ ים פִּ ה ימִָ מָּ ֲעבֹר כַּ כַּ

ה ְשִנּיוֹת ָשַמְענּו  מָּ י ְלָכל ֲחֵבַרי “צאו מהר לחדר המדרגות הפנימי!”. ְלַאַחר כַּ ָצַעְקתִּ

דוֹל ַאף ֶאָחד לֹא ִנְפַגע. צּו, ּוְבֵנס גָּ ה ִהְתַנפְּ תָּ דוֹל’. ַחּלוֹנוֹת ַהכִּ ‘ּבּום’ גָּ

ן ֶאת  ם הוֹדּו ִלד', וַהּמוֶֹרה ִציֵּ לָּ ֻכּ

ה.  תָּ ל ַהכִּ ְפֵני כָּ ֵעָרנּוִתי בִּ

י. ַוֲחֵבַרי יוְֹדִעים  ם ֶשלִּ ֵמָאז, ֶזה ַהשֵּ

י,  ִמיד ֶאְפָשר ְלֵהָעֵזר בִּ ָעָיה תָּ ָכל בְּ ֶשבְּ

ְתּכוֵֹנן’... י ֲאִני ֲהֵרי ‘רוֵֹנן ַהמִּ כִּ
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בס"ד.



72

ִחּנּוְך ְוַהְדָרָכה ְלִהְתמֹוְדדּות ִעם ַמְצֵבי ֵחרּום 
ְלִכּתֹות ב' 

ְלִמיד חֹוֶבֶרת ַלַתּ


