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ּפְִתיָחה

ַּתלְִמיִדים וְַתלְִמידֹות ָׁשלֹום

נּו  ּלָ ִביָבה ׁשֶ א ַהֶחְבָרה ְוַהּסְ ם ַמְתִחיִלים ִלְלֹמד ֶאת ַהּנֹוׂשֵ ַאּתֶ
ֶרת ִלּמּוד מֹוֶלֶדת ֶחְבָרה ְוֶאְזָרחּות. ִמְסּגֶ ּבְ

ֶפר,  ה ּוְבֵבית ַהּסֵ ּתָ ּכִ ֶכם ּבַ ּלָ ָלִדים ׁשֶ ְלְמדּו ַעל ֶחְבַרת ַהּיְ א ֶזה ּתִ נֹוׂשֵ ּבְ
ה  ּפָ ּמַ ְלְמדּו ִלְקֹרא ּבַ ֶהן. ּתִ ׁש ּבָ ּיֵ ֶכם ְוַעל ָמה ׁשֶ ּלָ ים ׁשֶ ַעל ְסִביבֹות ַהַחּיִ

ֶאְמָצעּות ֵמיָדע  ים ּבְ ָבִרים ֲחָדׁשִ ְלְמדּו ּדְ ֶאְמָצעּוָתּה. ּתִ א ּבְ ּוְלִהְתַמּצֵ
נּו.  ֶאְספּו ּוְתַאְרּגְ ּתֶ ׁשֶ

ָמה יֵׁש ּבֵַּספֶר?

אֵילּו ִסיָמנִים יֵׁש ּבֵַּספֶר?

א ֶרת ַהּנֹוׂשֵ ַמְחּבֶ בּו ּבְ ְכּתְ ּתִ ימֹות ׁשֶ ִסיָמן ִלְמׂשִ

ה ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ׂשִ ָבה ּוְלִדּיּון ּבְ ִאים ְלַמְחׁשָ ִסיָמן ְלנֹוׂשְ

ימֹות ְיִציָרה ִסיָמן ִלְמׂשִ

ב ְחׁשֵ ּמַ עּו ּבַ ַבּצְ ּתְ ימֹות ׁשֶ ִסיָמן ִלְמׂשִ

ֵבית  ה — ּבְ ּתָ ית ִמחּוץ ַלּכִ ַתְצּפִ עּו ּבְ ַבּצְ ּתְ ימֹות ׁשֶ ִסיָמן ִלְמׂשִ

ים  גּוִרים  — ּוְתַרְאְינּו ֲאָנׁשִ ֵאזֹור ַהּמְ ּבְ ְרחֹובֹות ׁשֶ ֶפר, ּבָ ַהּסֵ

ׁשֹוִנים.

ֵמיָדע ָחָדׁש
יִרים  ִסּפּוִרים ְוׁשִ

ְצלּוִמים ְוִאּיּוִרים ּתַ
ַע. ׁשּו ְלַבּצֵ ּקְ ְתּבַ אֹוָתן ּתִ ימֹות ִלּמּוד ׁשֶ ְמׂשִ
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ּבְֶחבְַרת הַּיְלִָדים

ֲחבֵַרי ּבַּכִָּתה — ְקבּוצַת הַַּׁשּיָכּות ֶׁשּלִי א. 

ְלְמדּו? ָמה ּתִ
ה ּתָ ּכִ ִהיא ַחְבֵריֶכם ּבַ ֶכם ׁשֶ ּלָ כּות ׁשֶ ּיָ ַ ַעל ְקבּוַצת ַהּשׁ  .1

ל ֶאָחד ְוָכל  ל ּכָ ה ׁשֶ ּיָ ֶכם ְוַעל ָהֲעׂשִ ּלָ בּוָצה ׁשֶ ּקְ ִרים ּבַ ׁשָ ַעל ַהּקְ  .2
ּה ַאַחת ּבָ

בּוָצה ְלָכל ַאַחת ּוְלָכל ֶאָחד ַלְחׁשֹב ְוִלְבֹחן ָמה נֹוֶתֶנת ַהּקְ  .3

ַחבְֵרי הַּכִָּתה ֶׁשּלִי 

ה, ַאְבָרָהם,  ִדי ְוָיֵעל, רֹון ְוֶאְפָרת, ִמיַכל ְוִהּלָ ּגָ
ה. ּתָ ֵאִלי ְואֹוְלָגה ֵהם ֲחֵבַרי ַלּכִ

ה ג1 )ִראׁשֹוָנה(  ּתָ ְלִמיֵדי ּכִ נּו ּתַ ּלָ ַיַחד ּכֻ ּבְ
ָעְבָרה. ָנה ׁשֶ ָ ַוֲחֵבִרים עֹוד ֵמַהּשׁ

ה ֵהם  ּתָ ּכִ ם ֲאִני לֹוֶמֶדת ּבַ ִאּתָ ָלִדים ׁשֶ ַהּיְ
י. ּלִ כּות ׁשֶ ּיָ ַ ֲחֵבַרי, זֹו ְקבּוַצת ַהּשׁ

ָאְמָנם ִלְפָעִמים ֲאִני ּכֹוֶעֶסת ֲעֵליֶהם אֹו 
ַעם ֲאֵליֶהם ֲאִני חֹוֶזֶרת. ָכל ּפַ ֶנֱעֶלֶבת, ֲאָבל ּבְ

כּות,  ּיָ ה ְקבּוצֹות ׁשַ ּמָ ְלָכל ֶאָחד ּוְלָכל ַאַחת ֵיׁש ּכַ
ֹוִנים,  חּוִגים ַהּשׁ ָחה, ַהֲחֵבִרים ּבַ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ מֹו: ּבְ ּכְ

חֹול,  מֹו ַהחּוג ִלְסּפֹוְרט, ַהחּוג ְלִצּיּור אֹו ַלֲהַקת ַהּמָ ּכְ
נּו  ִפים ִעּמָ ּתְ ּתַ ׁשְ ֶנֶסת ְוַהֲחֵבִרים ַהּמִ ֵבית ַהּכְ ּבְ ַהֲחֵבִרים ׁשֶ

ְמקֹומֹות ׁשֹוִנים. מֹות ּבִ ְתַקּיְ ּמִ ְפִעיֻלּיֹות ׁשֶ ּבִ

ּפֶֶרק 
ִראׁשֹון
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ל  ל ּכָ ִרּיֹות ׁשֶ כּות ָהִעּקָ ּיָ ַ ירּו ֶאת ְקבּוצֹות ַהּשׁ ֶרת ְוַהְגּדִ ְחּבֶ ּמַ ְתבּו ּבַ ּכִ  .1
ם.  ַאַחת ְוָכל ֶאָחד ִמּכֶ

ַמעְּגְלֵי הַַּׁשּיָכּות

ֵלי     ִאּיּור ַמְעּגְ מֹו ּבְ ֶרת, ּכְ ְחּבֶ ּמַ ִלים ּבַ ה ַמְעּגָ ָ ַסְרְטטּו ֲחִמׁשּ  .2
כּות. ּיָ ַ ַהּשׁ  

מֹות ְקבּוצֹות ֹוִנים ֶאת ׁשְ כּות ַהּשׁ ּיָ ַ ֵלי ַהּשׁ ִסְרטּוט ַמְעּגְ ְתבּו ּבְ ּכִ  .3 
ִצּיּור. ְצָבִעים ׁשֹוִנים אֹו ּבְ ר ִלְכּתֹב ּבִ ֶכם. ֶאְפׁשָ ּלָ כּות ׁשֶ ּיָ ַ ַהּשׁ   

כּות.( ּיָ ַ ֵלי ַהּשׁ יַמת ַמְעּגְ ְרׁשִ )ֵהָעְזרּו ּבִ  
ר ְקבּוצֹות ִמְסּפַ ל ֲחֵבִרים ְוִכְתבּו אֹוָתם ּבְ מֹות ׁשֶ ה ׁשֵ ּמָ ֲחרּו ּכַ ּבַ  .4 
ֲאֵחִרים(. ֶפר אֹו ּבַ ֵבית ַהּסֵ חּוג, ּבְ ה, ּבַ ּתָ ּכִ ִלים. )ּבַ ְעּגָ ַמּ כּות ּבַ ּיָ ׁשַ  

נּו ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ַהּיִ

ֶנֶסת, ַמְתָנ"ס ית ּכְ חּוִגים, ּבֵ
ֶפר ית ַהּסֵ ֵבּ

ה ּתָ ַחְבֵרי ַהּכִ
ָחה ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ּכְִתיבָה
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ֶכם ֵיׁש ֲחֵבִרים ׁשֹוִנים. ּלָ ֹונֹות ׁשֶ כּות ַהּשׁ ּיָ ַ ְקבּוצֹות ַהּשׁ ּבִ  .5
ְקבּוַצת  ֶכם ַרק ּבִ ֵהם ִאּתְ ל ְיָלִדים ׁשֶ מֹות ׁשֶ ה ׁשֵ ּמָ ְתבּו ּכַ א. ּכִ

כּות ַאַחת. ּיָ ׁשַ
ֵלי  ה ַמְעּגְ לֹוׁשָ ַנִים אֹו ׁשְ ׁשְ ֵהם ּבִ ל ְיָלִדים ׁשֶ מֹות ׁשֶ ְתבּו ׁשֵ ב. ּכִ

ֶכם. ּלָ כּות ׁשֶ ּיָ ׁשַ
ְך? יק ִמּכָ ם ְיכֹוִלים ְלַהּסִ ג. ֵאיזֹו ַמְסָקָנה ַאּתֶ

ּמּוָבן(. ָחה ּכַ ּפָ ׁשְ ַבד ַהּמִ ִכים ִלְקבּוָצה? )ִמּלְ ּיָ ַ ּשׁ ׁשֶ ים ּכְ יׁשִ רּו: ָמה ַמְרּגִ ַסּפְ  .6

ּכְִתיבָה

כּות. ּיָ ַ ר ַעל ְקבּוצֹות ַהּשׁ ִקְראּו ֶאת ַהֶהְסּבֵ  .1
ִטים. ּפָ ׁשְ ֶכם ְלָכל ֶאָחד ֵמַהּמִ ּלָ ַדע ׁשֶ ְגָמאֹות נֹוָספֹות ֵמַהּיֶ ְתבּו ּדֻ ּכִ  .2

ַעּמּוד 8. י" ּבְ ּלִ כּות ׁשֶ ּיָ ַ ְקבּוצֹות ַהּשׁ ְגָמה "ּבִ ּדֻ מֹו ּבַ ַסְרְטטּו ַטְבָלה ּכְ  .3
ֶכם. ּלָ כּות ׁשֶ ּיָ ַ ְתבּו ֶאת ְקבּוצֹות ַהּשׁ ַעּמּודֹות ּכִ א. ּבָ

ָרִטים.  ְתבּו ֶאת ַהְפּ ל ְקבּוָצה ּכִ ב. מּול ּכָ

ּבְכָל ְקבּוצַת ַׁשּיָכּות יֵׁש:

ת ֲאִחיָדה ְלּבׁשֶ מֹו: ִתּ ִמְנָהִגים ּוְכָלִלים, ּכְ  •
מֹו: ֶעְזָרה ֲהָדִדית ין ַהֲחֵבִרים, ּכְ ִרים ּבֵ ְקׁשָ  •

ּדּוְרַסל ְקבּוַצת ַהּכַ מֹו: ִאּמּון ּבִ ֶכת, ּכְ ֶ ִעילּות ְקבּוָעה ִמְתַמּשׁ ּפְ  •
בּוַע ָ ּשׁ מֹו: יֹום ּבַ ִעילּות ְקבּוִעים, ּכְ י ּפְ ְזַמּנֵ  •

מֹו: ִלְלֹמד יג(, ּכְ פֹות )ָמה רֹוִצים ְלַהּשִׂ ּתָ רֹות ְמׁשֻ ַמּטָ  •
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ּבְִקבּוצֹות הַַּׁשּיָכּות ֶׁשּלִי

ִאים. מֹות ַהּנֹוׂשְ ּנֹות ֶאת ׁשְ ם ְיכֹוִלים ְלׁשַ ְגָמה ְלַטְבָלה. ַאּתֶ זֹו ּדֻ

ְקבּוצֹות 
כּות  ּיָ ַ ַהּשׁ

י  ּלִ ׁשֶ

ִמְנָהִגים 
ּוְכָלִלים

ִעילּות  ַהּפְ
בּוָצה ּקְ ּבַ

י  ְזַמּנֵ
ִעילּות ּפְ

ף  ּתָ ׁשֻ ַהּמְ
ְלַחְבֵרי 
בּוָצה ַהּקְ

רֹות  ַמּטָ
פֹות  ּתָ ְמׁשֻ
בּוָצה ַלּקְ

חּוג 
לּות ְלִהְתַעּמְ

ְזַמן,  ּיּוק ּבִ ּדִ
ת  ְלּבׁשֶ ּתִ
ֲאִחיָדה 

ַמְתִאיָמה, 
ַנֲעֵלי 

לּות,  ִהְתַעּמְ
ִמיָרה ַעל  ׁשְ

הֹוָראֹות 
ִנים  ַאּמְ ַהּמְ

לּות  ִהְתַעּמְ
יִרים,  ַמְכׁשִ
לּות  ִהְתַעּמְ

ַקְרַקע 

ָכל יֹום  ּבְ
ְרִביִעי 
ָעה  ָ ִמּשׁ
 16.00

ָעה  ַעד ׁשָ
18.00

ם אֹוֲהִבים  ּלָ ּכֻ
ל  ְלִהְתַעּמֵ

יַע  ְורֹוִצים ְלַהּגִ
ִגים  ְלֶהּשֵׂ

ם  ּלָ טֹוִבים, ּכֻ
ּתֹות  ְלִמיֵדי ּכִ ּתַ
ּוב  ּשׁ ג-ד ֵמַהּיִ

נּו ּלָ ׁשֶ

ר,  ַח ּכׁשֶ ְלַפּתֵ
ַע  ָלַדַעת ְלַבּצֵ

יִלים  ְרּגִ ּתַ
ׁשֹוִנים, 

ף  ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ
ֵארּוֵעי  ּבְ

לּות ִהְתַעּמְ

ֹונֹות  כּות ַהּשׁ ּיָ ַ ְקבּוצֹות ַהּשׁ ְמֻיָחד ּבִ ם אֹוֲהִבים ּבִ רּו: ָמה ַאּתֶ ַסּפְ  .4
ֶנֶסת(. ֵבית ַהּכְ חּוג, ּבְ ֶפר, ּבַ ֵבית ַהּסֵ ה, ּבְ ּתָ ּכִ ֶכם? )ּבַ ּלָ ׁשֶ

כּות  ּיָ ַ בּוצֹות ַהּשׁ ָכל ַאַחת ִמּקְ ף ַלֲחֵבִרים ּבְ ּתָ ירּו: ָמה ְמׁשֻ ַהְסּבִ  .5
ְבָלה? י ַהּטַ ֶכם ַעל ּפִ ּלָ ׁשֶ

ִאים  ה נֹוׂשְ כּות ֵיׁש ָלֶכם ֲהִכי ַהְרּבֵ ּיָ ֵאיזֹו ְקבּוַצת ׁשַ נּו: ּבְ ַצּיְ  .6
ֶכם. ְעּתְ קּו ּדַ ִפים ִעם ַהֲחֵבִרים? ַנּמְ ּתָ ְמׁשֻ
ֵאלֹות: ְ ִאּיּוִרים ַוֲענּו ַעל ַהּשׁ ִהְתּבֹוְננּו ּבָ  .7
ל ְקבּוָצה.  ם ׁשֶ רּו ְלָכל ִאּיּור ׁשֵ ַחּבְ א. 

ֶכם?  ּלָ ֶ ֶכם ְוֵאילּו ׁשֹונֹות ִמּשׁ ּלָ ֵאילּו ְקבּוצֹות ּדֹומֹות ְלׁשֶ  ב. 
ָמה ֵהן ּדֹומֹות. ירּו ּבְ ַהְסּבִ
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ּבְעְִקבֹות לִּמּוד הַּפֶֶרק:

ל ַאַחת ְוָכל ֶאָחד  ל ּכָ כּות ׁשֶ ּיָ ַ ם ַעל ְקבּוצֹות ַהּשׁ ַמְדּתֶ ּלְ 1. ְלַאַחר ׁשֶ
ל ֶאָחד אֹו  כּות ֲאֵחרֹות, אֹו ׁשֶ ּיָ ְגָמה ִלְקבּוצֹות ׁשַ ם, ָהִביאּו ּדֻ ִמּכֶ

ֶכם. ְחּתְ ּפַ ֵני ִמׁשְ ַאַחת ִמּבְ
ּוב.  ּשׁ ֵבי ַהּיִ ם ּתֹוׁשָ ִבים ׁשֹוִנים ְוֻכּלָ ים ּתֹוׁשָ ֶכם ַחּיִ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ  2. ּבַ

ּוב? ּשׁ ֵבי ַהּיִ ְתבּו: ֵאילּו חֹובֹות ֵיׁש ְלָכל ּתֹוׁשָ ּכִ

ב. ִׁשּנּויִים ּבְִקבּוצַת הַַּׁשּיָכּות

ְלְמדּו? ָמה ּתִ
ה ּתָ ּכִ ים ּבַ ַעל ְקִליַטת ְיָלִדים ֲחָדׁשִ  .1

ים ָלִדים ַהֲחָדׁשִ ל ַהּיְ ה ׁשֶ ׁשָ ַעל ַהַהְרּגָ  .2
ים ִ ְתַקּשׁ ּמִ ָלִדים ׁשֶ ּלּוב ְוֶעְזָרה ַלּיְ ַעל ׁשִ  .3

הַּכֹל ָחדָׁש, הַּכֹל ׁשֹונֶה!!!

ּכֻּלָם ָּכָכה / ָׂשָרה ָׁשלֹום
ַאֲחֵרי ַהחֶֹפׁש ַהָּגדֹו    ל ּכֻּלָם נְִראּו לִי ׁשֹונִים:

ְקצָת ָּגְדלּו, ְקצָת ָּגְבהּו, ְקצָת ִהְׁשַּתּנּו ַהָּפנִים.
ָחַׁשְבִּתי ֶׁשַהִּׁשּנּוי הּוא ַרק ֵאצֶל ָהֲאֵחִרים,
ֲאָבל ֶזה ָקָרה ַּגם לִי. ָּכָכה ֵהם אֹוְמִרים.

ידיעות אחרונות, 1989
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הַּיֹום הִָראׁשֹון ּבְכִָּתה ג

ה ג.  ִכּתָ יִלי ּבְ ּמּוִדים, ּגִ ה ְמאֹוד ַהּבֶֹקר — ַהּיֹום חֹוְזִרים ַלּלִ ׁשָ יִלי ִהְתַרּגְ ּגִ
ר ָרְצָתה  ִעּקָ ֶפר. ּבְ ְחֹזר ְלֵבית ַהּסֵ ּבֹו ּתַ ה, ׁשֶ ָתה ַלּיֹום ַהּזֶ ָבר ִחּכְ ִהיא ּכְ

ה ב1. ּתָ ּה ִמּכִ ּלָ ה ׁשֶ ּתָ ִלְפּגׁש ֶאת ַחְבֵרי ַהּכִ
יָפה ַעל  י ָאְכָלה ֶאת ֲארּוָחָתּה, ִהְכִתּ קׁשִ ה ַמֵהר, ּבְ ׁשָ יִלי ִהְתַלּבְ ּגִ

דֹוָלה  ָבר ּגְ א: "ַהּיֹום ֲאִני ּכְ ְלקּוט ֶהָחָדׁש ְוָאְמָרה ְלִאּמָ ֵתֶפיָה ֶאת ַהּיַ ּכְ
ֶפר." ֶרֶגל ְלֵבית ַהּסֵ ִויכֹוָלה ָלֶלֶכת ּבָ

ה ג. ְלִכי ַעל  ּתָ ְלִמיַדת ּכִ ָבר ּתַ א ָאְמָרה: "ַאּתְ צֹוֶדֶקת, ַאּתְ ּכְ ִאּמָ
ָלִדים  ּבֹו עֹוְמִדים ַהּיְ ה, ׁשֶ ַמֲעַבר ַהֲחִצּיָ ְדָרָכה ְוַתַעְבִרי ַרק ּבְ ַהּמִ

ְהֶיה  ּיִ ֶפר. ׁשֶ ְך ְלֵבית ַהּסֵ ֶלְכּתֵ ְך ּבְ ה ּבָ ִטיחּות. ֲאִני ֶאְצּפֶ ְמרֹות ַהּבְ ׁשְ ִמּמִ
ַהְצָלָחה."  ָלְך ּבְ

ּה ָרצּו  ֹראׁשָ ׁשּות. ּבְ ִהְתַרּגְ ּה ּדֹוֵפק ּבְ ִית ְוִלּבָ יִלי ִמֲהָרה ָלֵצאת ֵמַהּבַ ּגִ
ב? ְמַעְנֵין  ה? ְלַיד ִמי ֵאׁשֵ בֹות: ֶאת ִמי ֶאְפּגׁש? ִמי ַהּמֹוָרה ַהֲחָדׁשָ ַמְחׁשָ

ֵאיְך ִיְהֶיה?
ה ג1. ִאים ְלִכּתָ רּוִכים ַהּבָ תּוב ַעל ַהּלּוַח: ּבְ ה ָהָיה ּכָ ה ַהֲחָדׁשָ ּתָ ּכִ ּבַ
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ה ב. ֵהן ֶהְראּו ֶאת  ּתָ ּה ִמּכִ ּלָ ָבה ְלַיד ַהֲחֵברֹות ַהּטֹובֹות ׁשֶ יִלי ָיׁשְ ּגִ
ּקֹות ִנְכַנס ֶיֶלד לֹא  ה ּדַ ּמָ ֲעֹבר ּכַ טּו. ּכַ ִפים זֹו ָלזֹו ּוִפְטּפְ ָהֶעְפרֹונֹות ַהּיָ

ָאִביו. ה ּבְ הּוא ְמֻלּוֶ ׁשֶ ה ּכְ ּתָ ר ַלּכִ ֻמּכָ
ה  ְלָחנֹות ְוִחּכָ ֻ ב ְלַיד ַאַחד ַהּשׁ ֵ ֶלד ִהְתַיּשׁ אן," ָאַמר לֹו ָאִביו. ַהּיֶ ב ּכָ "ׁשֵ

עּור. ִ ת ַהּשׁ ִלְתִחּלַ
ה ב3, ִהיא  ּתָ ה ְוָרֲאָתה ֶאת ּתֶֹמר ְוֶאת אֹוִרית ִמּכִ ּדָ ָלה ַהּצִ ּכְ יִלי ִהְסּתַ ּגִ

ָנה ֵהם  ָ ִמי ָאְמָרה: "ַהׁשּ אן? ּתָ ים ּכָ ָאה ְמאֹוד: ָמה ֵהם עֹוׂשִ ּלְ ִהְתּפַ
נּו." ּלָ ה ׁשֶ ּתָ ּכִ ִיְלְמדּו ּבַ

ֵני ְיָלִדים  ם ׁשְ יעּו ְוֵיׁש ּגַ ִביר ְוֹנַגּה לֹא ִהּגִ ִמיִרי ָאְמָרה ְלִגיִלי: "ּדְ
יָרה אֹוָתם."  ים, ֲאִני לֹא ַמּכִ ֲחָדׁשִ

ַעם  ּפַ יִלי ּבַ ה אֹוָתּה ּגִ ְגׁשָ ְלׁשֹום ּפָ ית. ַרק ׁשִ ה ִנְכְנָסה ַהּמֹוָרה ׁשּוַלּמִ ּתָ ַלּכִ
ָהִראׁשֹוָנה.

ְך. ֶהְמׁשֵ ּנּוִיים ָקרּו ַהּבֶֹקר, ְמַעְנֵין ֵאיְך ִיְהֶיה ּבַ ה ׁשִ יִלי: ַהְרּבֵ ָבה ּגִ ָחׁשְ

ּכְִתיבָה

יִלי. ָנה ּגִ ּוְ ֲאֵליֶהם ִהְתּכַ ּנּוִיים ׁשֶ ִ ּפּור ֶאת ַהּשׁ ּסִ רּו ּבַ ַאּתְ  .1
ה ג?  ִכּתָ ּמּוִדים ּבְ ַנת ַהּלִ ת ׁשְ ְתִחּלַ ּנּוִיים ּבִ ם ֶאְצְלֶכם ָחלּו ׁשִ ַהִאם ּגַ  .2

ּנּוִיים. ְתבּו ֵאילּו ׁשִ ן, ּכִ ִאם ּכֵ
ְכרּו ְוִכְתבּו: ָמה ָהָיה  ן, ִהּזָ ַהְתָחָלה? ִאם ּכֵ ה ּבַ ַהִאם ָהָיה ָקׁשֶ  .3

י? ם ַעל ַהּקׁשִ ְרּתֶ ּבַ יַצד ִהְתּגַ רּו: ּכֵ ה? ַסּפְ ָקׁשֶ

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ָבִרים. ּבֹו.ּדְ ֲהִליְך.ׁשֶ ּנּוי.—.ּתַ ׁשִ
ָעָבר.)ֹקֶדם(.ָעְברּו. ָהיּו.ּבֶ ׁשֶ
ָבר.ֹלא.אֹותֹו. ּנּוי.ְוֵהם.ּכְ ׁשִ

ָבר. .ּדָ
ּנּוי.ָמִהיר. ִ ים.ַהּשׁ ְלִעּתִ

י.ְואֹוֵרְך. ּנּוי.ִאּטִ ִ ים.ַהּשׁ ּוְלִעּתִ
ּנּוי. ִ ים.ַהּשׁ ְזַמן.ַרב..ְלִעּתִ

ים.הּוא.ָקבּוַע אֹו  י.ּוְלִעּתִ ְזַמּנִ
ְך. ָ ָאר ִלְזַמן ְמֻמּשׁ ִנׁשְ
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יְלִָדים ֲחדִָׁשים ּבְכִָּתה ג1

נּו. ים ִלְלֹמד ִאּתָ יעּו ְיָלִדים ֲחָדׁשִ ִהּגִ ּמּוִדים ָרִאינּו ׁשֶ ּיֹום ָהִראׁשֹון ַלּלִ ּבַ
ה ַהּמֹוָרה  ׁשָ עּור ִנּגְ ִ ת ַהּשׁ ְתִחּלַ ה. ּבִ ית ִהיא מֹוָרה ֲחָדׁשָ ם ׁשּוַלּמִ ּגַ

אי  ַוּדַ ם ּבְ ה: "ַאּתֶ ּתָ ְפֵני ַהּכִ יָגה אֹוָתם ּבִ ית ֶאל ּתֶֹמר ְואֹוִרית ְוִהּצִ ׁשּוַלּמִ
ה ב3 ּוֵמַהּיֹום ֵהם לֹוְמִדים  ִכּתָ יִרים ֶאת ּתֶֹמר ְואֹוִרית, ֵהם ָלְמדּו ּבְ ַמּכִ

נּו."  ַיַחד ִאּתָ
ירּו ֶאת ִטיִגיְסט,  ּכִ ה" ְוָאְמָרה: "ּתַ ה "ַהֲחָדׁשָ ְלּדָ ה ֶאל ַהּיַ ׁשָ ְך ִנּגְ ַאַחר ּכָ
ָיה. ִטיִגיְסט יֹוַדַעת ּוְמִביָנה ְמַעט ִעְבִרית,  ה ֵמֶאְתיֹוּפְ ִהיא עֹוָלה ֲחָדׁשָ

ְלַמד יֹוֵתר טֹוב."  ֶעְזָרֵתנּו ִהיא ּתִ ֲאָבל ּבְ
ׁשּות: "ֲאִני ֶאֱעֹזר  ִהְתַרּגְ י הּוא יּוְלָיה, ָקְרָאה ּבְ ָמּה ָהֲאִמּתִ ְ ּשׁ יּוִלי, ׁשֶ

ה." ם ֲאִני ָהִייִתי עֹוָלה ֲחָדׁשָ ְלִטיִגיְסט, ּגַ
ירּו ֶאת  ּכִ ֶלד ֶהָחָדׁש. "ּתַ ה ֶאל ַהּיֶ ׁשָ בֹוד, יּוִלי," ָאְמָרה ַהּמֹוָרה ְוִנּגְ ל ַהּכָ "ּכָ

נּו." נּו ּוֵמַהּיֹום הּוא לֹוֵמד ִאּתָ ּלָ ִעיר ׁשֶ ְחּתֹו ָעְבָרה ָלגּור ּבָ ּפַ ׁשְ ּמִ ִוד, ׁשֶ ּדָ
טּו.  בּו ָלֶהן ַהֲחֵברֹות ַהּטֹובֹות ּוִפְטּפְ ַהְפָסָקה ָיׁשְ ּבַ

ה ג3?" ּתָ ְתאֹום ֵיׁש ֶאְצֵלנּו ְיָלִדים ִמּכִ יִלי ָאְמָרה: “ָמה ּפִ ּגִ
ל  יָחה, ָאְמָרה: "ֶזה לֹא ַקל ְלַקּבֵ יָבה ַלּשִׂ ֶקט ְוִהְקׁשִ ׁשֶ ָבה ּבְ ׁשְ ּיָ ִמי, ׁשֶ ּתָ

ָיה,  ה ֵמֶאְתיֹוּפְ ה עֹוָלה ֲחָדׁשָ ה ַאֶחֶרת ְוַגם ַיְלּדָ ּתָ ֵני ְיָלִדים ִמּכִ ה ׁשְ ּתָ ַלּכִ
יִרים."  ֲאַנְחנּו לֹא ַמּכִ ְוַאף ֶאָחד לֹא יֹוֵדַע ַאְמָהִרית, ְוַגם ֶיֶלד ׁשֶ

ה. ּתָ נֹות ִמֲהרּו ַלּכִ יָחה ְוַהּבָ ְלצּול ָקַטע ֶאת ַהּשִׂ ַהּצִ



1�

ּכְִתיבָה

ה ג1".  ִכּתָ ים ּבְ אּור ִמְקֶרה: "ְיָלִדים ֲחָדׁשִ ְקָראֶתם ּתֵ
ים — ַלּקֹוְלִטים  ְקִליַטת ְיָלִדים ֲחָדׁשִ ִיים ֵיׁש ּבִ נּו ֵאילּו ְקׁשָ ַצּיְ  .1

ּפּור. ּפּור. ָהִביאּו ִנּמּוִקים ֵמַהּסִ ְקָלִטים ְלִפי ַהּסִ ְוַלּנִ
ים: ָנה ְיָלִדים ֲחָדׁשִ ָ ְתֶכם ַהּשׁ 2. ִאם ִהְצָטְרפּו ְלִכּתַ

מֹוֵתיֶהם. ְתבּו ֶאת ׁשְ א. ּכִ  
יעּו ֲאֵליֶכם? ב. ֵמֵהיָכן ִהּגִ  

ם אֹוָתם? ּתֶ ַגׁשְ ּפְ ׁשֶ יֶתם ּכְ ם אֹו ֲעׂשִ ְבּתֶ ם, ֲחׁשַ ּתֶ ׁשְ ְתבּו: ָמה ִהְרּגַ ג. ּכִ  
ַדאי  ִיים ֲעׂשּוִיים ִלְהיֹות ָלֶהם? ּכְ ָעָרה(: ֵאילּו ְקׁשָ ֲערּו )ַהׁשְ 3. ׁשַ

ָעַרְתֶכם. ם ְוִלְבֹחן ֶאת ַהׁשְ ְלׂשֹוֵחַח ִאּתָ
ים  ָלִדים ַהֲחָדׁשִ ם ַיַעְזרּו ַלּיְ ל ֶאָחד ְוָכל ַאַחת ִמּכֶ ּכָ 4. ַמּדּוַע ָחׁשּוב ׁשֶ

ה? ּתָ ּכִ ּבַ
ים? ָלִדים ַהֲחָדׁשִ ִביל ַהּיְ ׁשְ ם ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ּבִ יעּו: ָמה ַאּתֶ ַהּצִ  .5

ֵדי  ה ּכְ ּתָ ָנה ַלּכִ ָ ִהְצָטְרפּו ַהּשׁ ָלִדים ׁשֶ ֲערּו: ָמה ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ַהּיְ ׁשַ  .6
ֵלט? ְלִהּקָ

 
ִמי הֶָחדָׁש הַּזֶה?

ה.  ּתָ ָחה ְוֶיֶלד ָחָדׁש ִנְכַנס ַלּכִ ה ִנְפּתְ ּתָ ֶלת ַהּכִ ְתאֹום ּוְבַבת ַאַחת, ּדֶ ּפִ
ל ָהֵעיַנִים ֻהְפנּו ֵאָליו. ּכָ

יָרה אֹותֹו." ֲאָלה: "ִמי ֶזה? ֵאיְך קֹוְרִאים לֹו? ֲאִני לֹא ַמּכִ ִמיִרי ׁשָ
ל ַעל ַאף  ּכֵ ׁש ְולֹא ִהְסּתַ ּיֵ א, הּוא ִהְתּבַ ּסֵ ב ַעל ַהּכִ ֶלד ֶהָחָדׁש ָיׁשַ ַהּיֶ

ֶאָחד.
ה ְוָעֶליָה ִצּיּוִרים  יִסים, ְוֻחְלָצה ְצֻהּבָ ה ּכִ הּוא ָלַבׁש ִמְכְנֵסי ִג'יְנס ִעם ַהְרּבֵ

ים. ּנִ ְמׁשֻ
ב. ב ְוָחׁשַ ר ְולֹא ָצַחק, ַרק ָיׁשַ ּבֵ הּוא לֹא ּדִ
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ל  ּכֵ ַאל אֹותֹו: "ֵאיְך קֹוְרִאים ְלָך?" ְוהּוא לֹא ָעָנה, ַרק ִהְסּתַ אל ׁשָ ִנּיֵ ּדָ
ל. ּכֵ ְוִהְסּתַ

ה: "אּוַלי הּוא לֹא ֵמִבין ִעְבִרית? ְואּוַלי הּוא לֹא ָיכֹול  ִליַאת ָלֲחׁשָ
ר?" ְלַדּבֵ

ב ְלַעְצמֹו?" נּו. ָמה הּוא חֹוׁשֵ ר ִאּתָ ּדֹור ָאַמר: "אּוַלי הּוא לֹא רֹוֶצה ְלַדּבֵ

יגּו אֹותֹו  ּלֹא ִהּצִ ים? ֵאיְך ִמְתַנֲהִגים ִאּתֹו? ֲחָבל ׁשֶ י: 'ָמה עֹוׂשִ ְבּתִ ָחׁשַ
ר ִלְפֵני ַהּיֹום ָהִראׁשֹון... י אּוַלי ָהִיינּו ְיכֹוִלים ִליֹצר ִאּתֹו ֶקׁשֶ ָפֵנינּו, ּכִ ּבְ

ֶלד ֶהָחָדׁש ָעֵלינּו... ָמה ָאְמרּו לֹו? ֵאיְך לֹוְמִדים  ְמַעְנֵין ָמה ָאְמרּו ַלּיֶ
ֶאְצֵלנּו?'
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ַעּמּוד 13. ּבְ ה? ׁשֶ ְקֶרה ִמי ֶהָחָדׁש ַהּזֶ אּור ַהּמִ ִנית ֶאת ּתֵ ִקְראּו ׁשֵ  .1
ה: עֹות ָהֵאּלֶ ּפּור. ּתּוְכלּו ִלְבֹחר ַאַחת ֵמַהַהּצָ ְך ַלּסִ רּו ֶהְמׁשֵ ַחּבְ  .2

ְך:  ֵטי ֶהְמׁשֵ ּפְ ְגָמה ְלִמׁשְ ּדֻ
ְלִמיִדים... ה ְוׂשֹוֲחָחה ִעם ַהּתַ ּתָ ַהּמֹוָרה ִנְכְנָסה ַלּכִ  •

ֶלד ֶהָחָדׁש ָאַמר: "... ַהּיֶ  •
רּו ִסּפּור ָקָצר. ַחּבְ  .3

ּפּור.  ְכִתיַבת ַהּסִ ֶהן ּבִ ּתּוְכלּו ְלֵהָעֵזר ּבָ עֹות ׁשֶ ִלְפֵניֶכם ַהּצָ
ִתיָבה: ת ַהּכְ ִחּלַ ִקְראּו ֶאת ַההֹוָראֹות ִלְפֵני ּתְ

אֵיְך לִכְּתֹב ִסּפּור? 

ָעְזרּו  ּתֵ ֵדי ׁשֶ ף ְטיּוָטה, ּכְ ַדאי ְלָהִכין ּדַ ְתִחיִלים ִלְכּתֹב ִסּפּור, ּכְ ּמַ ִלְפֵני ׁשֶ
ִתיָבה. ַתֲהִליְך ַהּכְ ּבֹו ּבְ

עֹוֵרר ַסְקָרנּות  ּיְ ּפּור, ׁשֶ ם ְמַעְנֵין ַלּסִ ם: ּכֹוְתִבים ׁשֵ ְלִסּפּור ֵיׁש ׁשֵ  •
ִתיָבה. ִסּיּום ַהּכְ ּפּור ּבְ ם ַהּסִ ַדאי ִלְכּתֹב ֶאת ׁשֵ ְוִעְנָין. ּכְ
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ּכְִתיבָה

ְקבּוצֹות ִעְבדּו ּבִ
ָלֵלי ִהְתַנֲהגּות  ַהְחִליטּו ַעל ּכְ  .1

ַדאי  ים. ּכְ ִלְקִליַטת ְיָלִדים ֲחָדׁשִ
ים ָמה ֵהם  ֹאל ְיָלִדים ֲחָדׁשִ ִלׁשְ

יִעים. ַמּצִ
יֶהם. לּו ִלְנֹהג ַעל ּפִ ּדְ ּתַ דֹול ְוִהׁשְ ָלִלים ַעל ְנָיר ּגָ ְתבּו ֶאת ַהּכְ ּכִ  .2

ַהְּטיּוָטה

ף ְטיּוָטה. ַדאי ִלְכּתֹב ַעל ּדַ ה ּכְ ִחּלָ ּתְ
ּפּור. ּסִ ר ּבַ רֹוִצים ְלַסּפֵ ִקּצּור ֶאת ָמה ׁשֶ יּוָטה ּכֹוְתִבים ּבְ ּטְ ּבַ
ּלֹא  יּוָטה, מֹוֲחִקים ֶאת ָמה ׁשֶ חֹוְזִרים ּובֹוְדִקים ֶאת ַהּטְ

תּוב. ִנים ֶאת ַהּכָ ַמְתִאים ּוְמַתּקְ
ְתִאים. ּמַ ֶרת ֶאת ָמה ׁשֶ ְחּבֶ ַרק ַאֲחֵרי ֵכן ַמֲעִביִרים ַלּמַ

ט:  ְתִחיִלים ִלְכּתֹב ִסּפּור ָצִריְך ַלְחׁשֹב ּוְלִהְתַלּבֵ ּמַ ִלְפֵני ׁשֶ
ְהֶיה ָהֲעִליָלה ְוַהִאם ִהיא ְמַעְנֶיֶנת? ָמה ּתִ  •

ֶנה? ׁשְ ֻמּיֹות ַהּמִ ּיֹות ּוִמי ּדְ ֻמּיֹות ָהָראׁשִ ִמי ֵהן ַהּדְ  •
ֶהם  ּבָ ַמן ׁשֶ קֹום ְוַהּזְ יבּות ְלִצּיּון ַהּמָ ַהִאם ֵיׁש ֲחׁשִ  •

ת ָהֲעִליָלה? ִמְתַרֶחׁשֶ
ּלֹא  ָרה אֹו ׁשֶ ָעָיה ְוֵכיַצד ִהיא ִנְפּתְ ִרים ַעל ּבְ ּפּור ְמַסּפְ ּסִ ּבַ  •

ָרה. ִנְפּתְ
ּפּור? ִסּיּום ַהּסִ ָמה ִיְהֶיה ּבְ  •
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ִסּכּום
ּפּור  ָלל לֹא( ְקִריַאת ַהּסִ ה / ּכְ ה / ְמַעּטָ ה )ַרּבָ ֵאיזֹו ִמּדָ נּו ּבְ ַצּיְ

ְקבּוצֹות עֹוְרָרה ֶאְצְלֶכם ִהְתַיֲחסּות ׁשֹוָנה ִליָלִדים  ְוָהֲעבֹוָדה ּבִ
ירּו ַמּדּוַע. ים? ַהְסּבִ ֲחָדׁשִ

ָקֶׁשה לְַׁשּנֹות — אֶפְָׁשר לְַׁשּנֹות 

ְלְמדּו? ָמה ּתִ
ּנּוִיים ַעל ִסּבֹות ֲאָחדֹות ְלׁשִ  .1

ּנֹות ה ְלׁשַ ַמּדּוַע ָקׁשֶ  .2
ּנּוי ִ ה ִעם ַהּשׁ ר ָקׁשֶ ֲאׁשֶ ר ַלֲעׂשֹות ּכַ ָמה ֶאְפׁשָ  .3

יִלי  ל ּגִ ה ׁשֶ ּתָ ּכִ ָלִדים ּבַ ב ַהּיְ ֶהְרּכֵ ָחלּו ּבְ ּנּוִיים ׁשֶ ה ׁשִ ּמָ ְקָראֶתם ַעל ּכַ
ּנּוִיים  ְלְמדּו ַעל ׁשִ ֵעת ּתִ ה ג(. ּכָ ִכּתָ ַעּמּוד 10 )ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ּבְ ּבְ
ה ְוַגם ֵאֶצל ְיָלִדים  ּתָ ים ֶאְצְלֶכם ְוֵאֶצל ַחְבֵריֶכם ַלּכִ ְתַרֲחׁשִ ּמִ ׁשֶ

ים ֲאֵחִרים. ַוֲאָנׁשִ
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לִפְנֵיכֶם ּכַָּמה ּדֻגְָמאֹות לְִׁשּנּויִים הַּנֹוגְעִים לִבְנֵי אָדָם 
)לִילִָדים וְלְִמבֻּגִָרים(:

חּות ּגּוָפִנית,  ּתְ ׁשּוִרים ְלִהְתּפַ ּקְ ּנּוִיים ׁשֶ ׁשִ  •
מֹו: ְצִמיָחה ַלּגַֹבּה ּכְ

ית,  ׁשּוִרים ְלִהְתַנֲהגּות ִאיׁשִ ּקְ ּנּוִיים ׁשֶ ׁשִ  •
ֹאֶפן  חֹות ְוׂשֹוִחים ּבְ מֹו: לֹוְמִדים ִלׂשְ ּכְ

י ָחְפׁשִ
ֶחְבָרה,  ׁשּוִרים ְלִהְתַנֲהגּות ּבַ ּקְ ּנּוִיים ׁשֶ ׁשִ  •

ימּות ָעיֹות ְללֹא ַאּלִ מֹו: ּפֹוְתִרים ּבְ ּכְ

ּכְִתיבָה

ית חּות ּגּוָפִנית ּוְלִהְתַנֲהגּות ִאיׁשִ ּתְ ׁשּוִרים ְלִהְתּפַ ּנּוִיים ַהּקְ א. ׁשִ
חּות ּגּוָפִנית,  ּתְ ׁשּוִרים ְלִהְתּפַ ּקְ ּנּוִיים ׁשֶ ְגָמאֹות ְלׁשִ ְתבּו ּדֻ ּכִ  .1
ֵני ָאָדם  ֶחְבָרה ֵאֶצל ּבְ ית ּוְלִהְתַנֲהגּות ּבַ ְלִהְתַנֲהגּות ִאיׁשִ

יִרים: ם ַמּכִ ַאּתֶ ׁשֶ
ָחה ּפָ ֵני ִמׁשְ ֵאֶצל ּבְ  •

ֵאֶצל ֲחֵבִרים  •
ַמֲהַלְך  ית ֶאְצְלֶכם ּבְ ׁשּוִרים ְלִהְתַנֲהגּות ִאיׁשִ ּקְ ּנּוִיים ׁשֶ נּו ׁשִ ַצּיְ  .2

ַנת  ית ׁשְ ֵראׁשִ דֹול אֹו ּבְ ַהֹחֶפׁש ַהּגָ
ּמּוִדים:  ַהּלִ

מֹו   ה )ּכְ ה ֲחָדׁשָ ֻעּלָ ל ּפְ ִלּמּוד ׁשֶ  •
ה( ִחּיָ ׂשְ

מֹו ִסּדּור  ִית )ּכְ ּבַ ִעילּות ּבַ ּפְ  •
ַהֶחֶדר(

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ְרָמה. ּגָ ה.ׁשֶ ֻעּלָ ּנּוי.—.ּפְ ׁשִ
ְלָאָדם,.אֹו.ְלֵחֶפץ,.אֹו.

הּו. ְלׁשֶ ְלָמקֹום,.אֹו.ְלָדָבר.ּכָ
ִלְהיֹות.ַאֵחר.
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מֹו  חּוׁשֹות ּוְרָגׁשֹות ּכְ ּנּוי? )ּתְ ִ ם ִעם ַהּשׁ ּתֶ ׁשְ יַצד ִהְרּגַ רּו: ּכֵ ַסּפְ  .3
חּוׁשֹות ֲאֵחרֹות(. ֲאָוה אֹו ּתְ ְמָחה, ּגַ ַעס, ׂשִ ׁש, ּכַ ֲחׁשָ

ִהְתַנֲהגּות  ּנּוי ּבַ ִ ר ֶאת ַהּשׁ ּפֵ ַע אֹו ְלׁשַ יַצד ּתּוְכלּו ְלַבּצֵ יעּו ּכֵ ַהּצִ  .4
אֹות(: ֵאלֹות ַהּבָ ְ ּשׁ )ֵהָעְזרּו ּבַ

ֻעּלֹות ָצִריְך ַלֲעׂשֹות? ֵאילּו ּפְ  •
ִיים ְיכֹוִלים ִלְהיֹות? ֵאילּו ְקׁשָ  •

ר ְלֵהָעֵזר? ִמי ֶאְפׁשָ ּבְ  •
ָמַתי?  •

ר? ַעל ָמה ְלַוּתֵ  •
ָמה ַמְרִויִחים?  •

ֶחְבָרה ׁשּוִרים ְלִהְתַנֲהגּות ּבַ ּקְ ּנּוִיים ׁשֶ ב. ׁשִ
ֶחְבָרה: ִהְתַנֲהגּוְתֶכם ּבַ ָחל ּבְ ּנּוי ֶאָחד ׁשֶ ֲחרּו ִלְכּתֹב ַעל ׁשִ ּבַ

ְך? ם ַאַחר ּכָ ּתֶ ׁשְ ם? ָמה ִהְרּגַ יַצד ּוְלִמי ֲעַזְרּתֶ ֶעְזָרה ַלּזּוָלת — ּכֵ  •
ְך? ם ַאַחר ּכָ ּתֶ ׁשְ ם? ָמה ִהְרּגַ ְרּתֶ ִוּתּור ְל — ְלִמי ְוַעל ָמה ִוּתַ  •

ַעס?  ר ַעל ּכַ ּבֵ ם ְלִהְתּגַ ַעס — ַהִאם ִהְצַלְחּתֶ רּות ַעל ּכַ ּבְ ִהְתּגַ  •
ְך? ם ַאַחר ּכָ ּתֶ ׁשְ יַצד? ָמה ִהְרּגַ ּכֵ

ְבֲחרּו ִלְכּתֹב ָעָליו. ּתִ ִהְתַנֲהגּוְתֶכם ׁשֶ ּנּוי ּבְ ׁשִ  •
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ִקים? יִרים ּוְמַנּמְ יַצד ַמְסּבִ יַצד טֹוֲעִנים ְטָענֹות? ּכֵ ּכֵ
ַמִהי ַטֲעָנה? 

ַעד אֹו ֶנֶגד,  ה( ּבְ ּבָ ּה ַהּסִ ֶאְמָרה ּבָ ּנֶ ֶקת )ׁשֶ ָעה ְמֻנּמֶ ַטֲעָנה זֹו ּדֵ
ָנכֹון אֹו לֹא ָנכֹון.

יִגים ְטָענֹות  ים ִויָלִדים אֹוְמִרים ּוַמּצִ ים ְקרֹובֹות ֲאָנׁשִ ְלִעּתִ
ל  ים ׁשֹוִנים. ְלֻדְגָמה: "ּכָ ַעל ּתֹוָפעֹות, ַעל ֵארּוִעים אֹו ַעל ֲאָנׁשִ

רּוַע". ּנּוי הּוא טֹוב", "ַהּמֹוָפע ָהָיה ּגָ ׁשִ
ְך. יר ַמּדּוַע ֵהם טֹוֲעִנים ּכָ ק ּוְלַהְסּבִ ֲעֵליֶהם ְלַנּמֵ

ָבר  ּנּוי הּוא ּדָ ִבים ַאֶחֶרת ְוֵהם ִיְטֲענּו: "ׁשִ חֹוׁשְ ים ׁשֶ ֵיׁש ֲאָנׁשִ
ָדִדים ְצִריִכים ְלָהִביא  ֵני ַהּצְ לֹא טֹוב", "ַהּמֹוָפע ָהָיה טֹוב". ׁשְ

ֵהם צֹוְדִקים.  ּיֹוִכיחּו ׁשֶ  ִנּמּוִקים )ִסּבֹות( ׁשֶ
ַעד  ָעה ּבְ יַע ּדֵ ָדִדים ְצִריִכים ְלַהֲאִזין ֶזה ָלֶזה, ְלַהּבִ ֵני ַהּצְ ׁשְ
ְמָעה  ֲעַדִין לֹא ִנׁשְ ם ִלְטֹען ַטֲעָנה ׁשֶ ק, ְואּוַלי ּגַ אֹו ֶנֶגד ּוְלַנּמֵ

יָחה. ּשִׂ ּבַ
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ּבְעְִקבֹות לִּמּוד הַּפֶֶרק:

ֵאלֹות: ְ יַצד טֹוֲעִנים ְטָענֹות ַוֲענּו ַעל ַהּשׁ ר ּכֵ ִקְראּו ֶאת ַהֶהְסּבֵ
ה ַעל  ּתָ ְלִמיֵדי ַהּכִ ה", ֵיׁש ְטָענֹות ֶנֶגד ּתַ ְלִמיָדה "ַהֲחָדׁשָ 1. ְלִמְרָים, ַהּתַ

ה. ּתָ ּכִ ֵלט ּבַ ּלֹא ָעְזרּו ָלּה ְלִהּקָ ְך ׁשֶ ּכָ
קֹות. ֵהן ְמֻנּמָ ׁשֶ ל ִמְרָים ּכְ ְתבּו ֶאת ַטֲענֹוֶתיָה ׁשֶ א. ּכִ

ל ִמְרָים  ה ְלַטֲענֹוֶתיָה ׁשֶ ּתָ ְלִמיֵדי ַהּכִ ׁשּובֹות ּתַ ְתבּו ֶאת ּתְ ב. ּכִ
קּו אֹוָתן. ְוַנּמְ

ּכְֶׁשּיֵׁש יְלִָדים ׁשֹונִים ּבַּכִָּתה ג.  

ְלְמדּו? ָמה ּתִ
ָכל ְקבּוָצה ֵיׁש ְיָלִדים ׁשֹוִנים ּבְ 1.  ְלָהִבין ׁשֶ

ְפִעיֻלּיֹות ׁשֹונֹות ים ּבִ ִ ְתַקּשׁ ּמִ בּוָצה ְיָלִדים ׁשֶ ְקּ ׁש ּבַ ֵיּ 2.  ׁשֶ
ִתית ּתָ ִעילּות ַהּכִ ּפְ ָלִדים ּבַ ל ַהּיְ ף ֶאת ּכָ ּתֵ יַצד ְלׁשַ 3.  ּכֵ

י — ַלֲעֹזר ַלּזּוָלת ּנִ ֹוִנים ִמּמֶ ּשׁ ה ׁשֶ 4.  ַלֲעֹזר ַלֲאֵחִרים ּוְלֵאּלֶ

ֵהם ׁשֹוִנים ֵמָהֲאֵחִרים. ים ׁשֶ ָכל ְקבּוָצה ֵיׁש ְיָלִדים אֹו ֲאָנׁשִ ּבְ
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ְפֻעּלֹות ׁשֹונֹות, ֵיׁש  ים ּבִ ִ ְתַקּשׁ ּמִ ים, ֵיׁש ׁשֶ ֵיׁש ָנִכים, ֵיׁש עֹוִלים ֲחָדׁשִ
ִרים  ּגָ ר ִעם ֲאֵחִרים, ֵיׁש ׁשֶ א ֶאת ַעְצָמם אֹו ִליֹצר ֶקׁשֶ ים ְלַבּטֵ ִ ְתַקּשׁ ּמִ ׁשֶ

ֵאיָנם  ים ְוׁשֶ ִתּיִ מֹו: ּדָ נּו ְוָלֶהם ִמְנָהִגים ֲאֵחִרים )ּכְ ּלָ ֶ ּוב ַאֵחר ִמּשׁ ִיּשׁ ּבְ
ל ֶאָחד ְוַאַחת ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ׁשֹוִנים  ים, ְיהּוִדים ַוֲעָרִבים(. ּכָ ִתּיִ ּדָ

ָלִדים  ל ֶאת ַהְיּ ִחיד ְלַקּבֵ בּוָצה ְוַהּיָ ֶמת. חֹוַבת ַהּקְ ְקבּוָצה ְמֻסּיֶ ּבִ
ִעיֻלּיֹות.  ָכל ַהּפְ ָפם ּבְ ּתְ ֹוִנים ּוְלׁשַ ַהּשׁ

ֵמאֹוצַר הַָחכְָמה הַּיְהּוִדית

יא ָהָיה אֹוֵמר:  ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ  "ַרּבִ
'יָפֶה ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ִעם ֶּדֶרְך ֶאֶרץ'." 

ִני ב( ֶרק ׁשֵ ְרֵקי ָאבֹות, ּפֶ )ּפִ

ָכל  יא: ָחׁשּוב ִלְנֹהג ּבְ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ל ַרּבִ ָנתֹו ׁשֶ ּוָ ּכַ
ם ִאם ֵהם ׁשֹוִנים. ֶדֶרְך ֶאֶרץ ּגַ ים ּבְ ָהֲאָנׁשִ

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ֶרְך ֶאֶרץ: ִמְתַיֲחִסים. ּדֶ
ֵני.ָהָאָדם.. ל.ּבְ ָכבֹוד.ֶאל.ּכָ ּבְ

ִמְתַיֲחִסים.ָיֶפה.ּוְבִנימּוס..
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ּכְִתיבָה

י ְיהּוָדה  ְבֵרי ַרּבִ ה ֶאת ּדִ ְמִחיׁשָ ּמַ ְסיֹוְנֶכם ׁשֶ ְגָמה ִמּנִ ְתבּו ּדֻ ּכִ  .1
יא. ׂשִ ַהּנָ

ֶדֶרְך ֶאֶרץ  ּבֹו לֹא ָנֲהגּו ּבְ ְסיֹוְנֶכם ְלֵארּוַע ׁשֶ ְגָמה ִמּנִ ְתבּו ּדֻ ּכִ  .2
ִרים. ים ְמֻבּגָ ֲאָנׁשִ יָלִדים אֹו ּבַ ּבִ

ה" אֹו  ׁשָ ַבּקָ ּלֹוַמר "ּתֹוָדה", "ּבְ ּטֹוֲעִנים ׁשֶ ים ׁשֶ ֵיׁש ֲאָנׁשִ  .3
ְלַבד. ֶרְך ֶאֶרץ ּבִ "ְסִליָחה" זֹו ּדֶ

ַעד ַטֲעָנה זֹו. ְתבּו ִנּמּוק ֶאָחד ּבְ א. ּכִ
ְתבּו ִנּמּוק ֶאָחד ֶנֶגד ַטֲעָנה זֹו. ב. ּכִ

ֶכם? ְעּתְ ג. ָמה ּדַ

לָָּמה עָזְַרִּתי?

ָנה. ת ָסְבָתא ִעם ּדָ ׁשֶ ּמּוִדים ִנְפּגֶ ד ְלַאַחר ַהּלִ ָכל יֹום ְרִביִעי ִמּיָ ּבְ
י  ּתֵ ֹאל ׁשְ יֶהן נֹוֶהֶגת ָסְבָתא ִלׁשְ ּתֵ ין ׁשְ ף ּבֵ ּתָ ׁשֻ ְלַאַחר ַהִחּבּוק ַהּמְ

ֵאלֹות: ׁשְ
ָבר ָחָדׁש ָלַמְדּתְ ַהּיֹום?" ִרי ִלי, ֵאיֶזה ּדָ "ַסּפְ

ֶפר?" ֵבית ַהּסֵ ה ַהּיֹום ּבְ "ָמה ָהָיה ָלְך ָנִעים ּוְמַהּנֶ
ְבָתא  ּסָ ה ׁשֶ יׁשָ י ִהיא ַמְרּגִ ה, ּכִ ֵאלֹות ָהֵאּלֶ ְ ָנה אֹוֶהֶבת ֶאת ַהּשׁ ּדָ

ִהיא לֹוֶמֶדת. ָמה ׁשֶ ִמְתַעְנֶיֶנת ּבְ
י ְלָגִדי ּוְלָאִבי ִלְפּתֹר ֶאת  י ָעַזְרּתִ ּבֹון ּכִ עּור ֶחׁשְ ׁשִ "ֶנֱהֵניִתי ַהּיֹום ּבְ

י." י ִראׁשֹוָנה ְוָלֵכן ָעַזְרּתִ ְמּתִ יף. ִסּיַ יִלים, ְוֶזה ָהָיה ּכֵ ְרּגִ ַהּתַ
ר ָעַזְרּתְ ָלֶהם?" ֲאׁשֶ יף ּכַ ְך ָהָיה ּכֵ ל ּכָ ֲאָלה: "ָמה ּכָ ָסְבָתא ׁשָ

ה." ָנה. "ְלָאִבי ְוְלָגִדי ָקׁשֶ "ָסְבָתא," ָאְמָרה ּדָ
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ָלִדים ְוֵהם ְמִביִנים ּוַמְצִליִחים  ר ֲאִני עֹוֶזֶרת ַלּיְ ֲאׁשֶ ִביִני ָסְבָתא, ּכַ "ּתָ
ַלֲענֹות ָנכֹון, ֶזה ּגֹוֵרם ִלי ִסּפּוק ַרב."

ּמּוִדים?" ּלִ ב אֹוָתְך ּבַ ַאּתְ עֹוֶזֶרת ָלֶהם, ֶזה לֹא ְמַעּכֵ ׁשֶ ֲאָלה: "ּכְ ָסְבָתא ׁשָ
ה!" ם ֲאִני לֹוֶמֶדת ִמּזֶ יָרה ָלֶהם ּגַ ֲאִני ַמְסּבִ ׁשֶ ָנה ָעְנָתה: "ָסְבָתא, ּכְ ּדָ

יָחה. ל ָסְבָתא ָקַטע ֶאת ַהּשִׂ ֶלפֹון ׁשֶ ִצְלצּול ַהּטֶ

ּכְִתיבָה

י?"  ה ָעַזְרּתִ ּפּור: "ָלּמָ ְקָראֶתם ֶאת ַהּסִ
ִהיא ֶנֶהְנָתה ַלֲעֹזר? ָנה ְלָכְך ׁשֶ ל ּדָ ּמּוק ׁשֶ ְתבּו: ָמה ַהּנִ ּכִ  .1

ַעּמּוד 20. יַצד טֹוֲעִנים ְטָענֹות" ּבְ ר "ּכֵ ִנית ֶאת ַהֶהְסּבֵ ִקְראּו ׁשֵ  .2
עֹות ׁשֹונֹות,  ֲעֵלי ּדֵ ין ְיָלִדים ּבַ ַנִים( ּבֵ ין ׁשְ יָחה ּבֵ יַח )ׂשִ רּו ּדּו ׂשִ ַחּבְ  .3

ְלֻדְגָמה:
ָלִדים לֹא ְצִריִכים ַלֲעֹזר ִליָלִדים  ּיְ ב ׁשֶ ִאיָתָמר טֹוֵען: ֲאִני חֹוׁשֵ

ּמּוִדים. ּלִ ים ּבַ ִ ְתַקּשׁ ּמִ ׁשֶ
ד. ָנה לֹא מֹוָרה ְוִהיא לֹא יֹוַדַעת ְלַלּמֵ י: ּדָ ּלִ ּמּוק ׁשֶ ַהּנִ

ה ְצִריִכים  ּתָ ּכִ י ּבַ ִריְך ַלֲעֹזר ָלֶהם, ּכִ ּצָ בֹות ׁשֶ ֹרֶתם ַוֲעָנת חֹוׁשְ
ְלִמיִדים ַלֲעֹזר ֶזה ָלֶזה. ַהּתַ
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ל ִאיָתָמר? ִאם ֵיׁש ָלֶכם עֹוד  ּמּוק ׁשֶ ֶכם ַעל ַהּנִ ְעּתְ ָמה ּדַ א. 
ְתבּו אֹוָתם. ִנּמּוִקים ּכִ

ל ֹרֶתם: ִאם ֵיׁש ָלֶכם עֹוד  ּמּוק ׁשֶ ֶכם ַעל ַהּנִ ְעּתְ ירּו ֶאת ּדַ ַהְסּבִ ב. 
ְתבּו אֹוָתם. ִנּמּוִקים ּכִ

עֹוְזִרים ָלֶהם? ִהְתַיֲחסּו  ֲערּו ְוִכְתבּו: ָמה קֹוֶרה ִליָלִדים ׁשֶ ׁשַ  .4
אֹות: ֻקּדֹות ַהּבָ ַלּנְ

ּמּוִדים? ּלִ ֶהם ּבַ ּלָ מּות ׁשֶ ֵאיְך ַהִהְתַקּדְ  •
ה? ּתָ ין ַחְבֵרי ַהּכִ ֶהם ּבֵ ּלָ בּות ׁשֶ ּלְ ּתַ ֵאיְך ַהִהׁשְ  •

ים? יׁשִ ָמה ֵהם ַמְרּגִ  •
ַחְבֵריֶהם לֹא רֹוִצים ַלֲעזֹור  ָלִדים ׁשֶ ֲערּו ְוִכְתבּו: ָמה קֹוֶרה ַלּיְ ׁשַ  .5

ָלֶהם? 
ה? ּתָ ין ַחְבֵרי ַהּכִ ִבים ּבֵ ּלְ ּתַ ֵאיְך ֵהם ִמׁשְ  •

ים? יׁשִ ָמה ֵהם ַמְרּגִ  •
ָלִדים:  ל ַהּיְ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ַהׁשְ  .6

י... ַאּלֹון: ֲאִני לֹא רֹוֶצה ַלֲעֹזר, ּכִ  •
י... י: ֲאִני רֹוָצה ַלֲעֹזר, ּכִ ַטּלִ  •

י... ה ַיַעְזרּו ִלי, ּכִ ּתָ ָלִדים ֵמַהּכִ ּיְ ְוָקא רֹוָצה ׁשֶ רּוִתי: ֲאִני ּדַ  •
י... יר ִלי, ּכִ ְסּבִ ַרק ַהּמֹוָרה ּתַ ֹנַעם: ֲאִני רֹוֶצה ׁשֶ  •

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ים.—.ְיָלִדים. ִ ְיָלִדים ִמְתַקּשׁ
ְפֻעּלֹות. ה.ָלֶהם.ּבִ ׁשֶ ּקָ ׁשֶ
מֹו.ִלְלֹמד. מֹות,.ּכְ ְמֻסּיָ

ְך,. ָ ז.ְזַמן.ְמֻמּשׁ ּוְלִהְתַרּכֵ
א. ר.ִעם.ֲאֵחִרים,.ְלַבּטֵ ְלַתְקׁשֵ

ַע. ִדּבּור,.ְלַבּצֵ ֶאת.ַעְצָמם.ּבְ
ֻעּלֹות.ׁשֹונֹות.)ִלְכּתֹב,. ּפְ

ְלִהְתנֹוֵעַע,.ָלֶלֶכת.ְוָלרּוץ,.
ֹמַע(. ִלְראֹות.אֹו.ִלׁשְ

ֶפר.ֵיׁש. ֵבית.ַהּסֵ ְגָמה:.ּבְ ּדֻ
ים. ּלִ ְלּגַ א.ּגַ ּסֵ ה.ָנָכה.ַעל.ּכִ ַיְלּדָ

ּה.ֵיׁש.ִסּדּוִרים. ּלָ ה.ׁשֶ ּתָ ּוַבּכִ
ְמֻיָחִדים.ֲעבּוָרּה.

ה. ֻעּלָ ת.ּפְ ּיַ בּות.—.ֲעׂשִ ִהְתַנּדְ
ָכר. ל.ׂשָ ֵדי.ְלַקּבֵ ֵמָרצֹון.ְוֹלא.ּכְ

ּוְגמּול..
ב.ַלֲעֹזר. ִני.ִמְתַנּדֵ ְגָמה:.ּדָ ּדֻ
ִית. עּוֵרי.ּבַ ְליֹוִסי.ְלָהִכין.ׁשִ
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לִַּמְתעַנְיְנִים:

ה  ּתָ ּכִ ָלִדים ּבַ ּיְ ְך ׁשֶ ם ַעל ּכָ ְעּתָ ֶכם ָמה ּדַ ְחּתְ ּפַ ֵני ִמׁשְ ֲאלּו ֶאת ּבְ ׁשַ  .1
ּמּוִדים. ִלּ עֹוְזִרים ִליָלִדים ּבַ

ַעד  ּמּוִקים ּבְ ר ַהּנִ ה, ְוִסְפרּו ֶאת ִמְסּפַ ּתָ ּכִ ְך ְלַחְבֵריֶכם ּבַ רּו ַעל ּכָ ַסּפְ  .2
ל ְיָלִדים  ן ֶעְזָרה ׁשֶ ּמּוִקים ֶנֶגד ַמּתַ ר ַהּנִ ן ֶעְזָרה, ְוֶאת ִמְסּפַ ַמּתַ

ִליָלִדים.
ֶכם? ְעּתְ 3. ָמה ּדַ

ֵמאֹוצַר הַַּמְחָׁשבָה הַּיְהּוִדית 

ּכְִתיבָה

ְבֵרי ֲחָז"ל. ִקְראּו ֶאת ּדִ  .1
ֶרק? א ַהּפֶ ְבֵרי ֲחָז"ל ְלֵבין נֹוׂשֵ ין ּדִ ר ּבֵ ׁשֶ ירּו: ָמה ַהּקֶ ַהְסּבִ  .2

ְדָרׁש ַעל ֶעְזָרה ַלּזּוָלת? ר ַהּמִ ל ְמַחּבֵ ְעּתֹו ׁשֶ ָמה ּדַ  .3

ִמִּדְבֵרי ֲחזָ"ל — ַעל נְִתינָה
"ַהַּמְדִליק נֵר ִמּנֵר — ַהּנֵר ּדֹוֵלק, וֲַחֵברֹו ֵאינֹו ָחֵסר".

אּו  ר, ִנְתַמּלְ ְדּבָ ּמִ ה ּבַ ֵקִנים ָהיּו ִעם מׁשֶ ַהּזְ ׁשֶ ֶרת: ּכְ ָדה ְמַסּפֶ ָהַאּגָ
לּום.  ה לֹא ָחַסר ּכְ ה — ּומׁשֶ ל מׁשֶ רּוַח ֹקֶדׁש ֵמרּוחֹו ׁשֶ

ה יג( ָרׁשָ ה, ּפָ ר ַרּבָ ִמְדּבָ )ּבְ

ים.  ִהְדִליק ֵנרֹות ַרּבִ ר ׁשֶ מֹו ַהּנֵ נּו ָהָיה ּכְ ה ַרּבֵ מׁשֶ
ִׁשְמעֹון ַהּצִַּדיק ָאַמר: "ַעל ְׁשלֹוָׁשה ְּדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד —

ַעל ַהּתֹוָרה וְַעל ָהֲעבֹוָדה וְַעל ּגְִמילּות ֲחָסִדים."
ְרֵקי ָאבֹות א, 2( )ּפִ

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ים. רּוׁשִ ל.ּפֵ ִמְדָרׁש.—.ֹקֶבץ.ׁשֶ
ִרים.ְלִסְפֵרי.ַהּתֹוָרה. ְוֶהְסּבֵ
זּוָלת.—.ַאֵחר.אֹו.ַאֶחֶרת.

י. ּנִ ִמּמֶ
ת. ּיַ ִמילּות ֲחָסִדים —.ֲעׂשִ ּגְ

ל. ּלֹא.ַעל.ְמָנת.ְלַקּבֵ ִמְצָוה.ׁשֶ
מּוָרָתּה.ֲהָנָאה.אֹו.טֹוָבה. ּתְ

ֲחָזָרה.. ּבַ
ָכר.אֹו. ִמילּות.—.ָלֵתת.ׂשָ ּגְ

ֹעֶנׁש.
ים.טֹוִבים,. ֲחָסִדים.—.ַמֲעׂשִ

ן.ְצָדָקה. ְנִדיבּות,.ַמּתַ
ַלֲאֵחִרים.
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יֶתם  ֲעׂשִ ם יֹוְדִעים ָעֶליָה אֹו ׁשֶ ַאּתֶ ְגָמה ִלְגִמילּות ֲחָסִדים ׁשֶ ְתבּו ּדֻ ּכִ  .4
אֹוָתּה.

 
הְַּמדּוָרה

ְנִהיָגה ָאְמָרה:  ה ְיָלִדים ִויָלדֹות. ִעיִרית ַהּמַ ּמָ ַהְפָסָקה ִהְסּתֹוְדדּו ּכַ ּבַ
ף,  ּתֵ יָרן ְוַאּלֹון לֹא ְנׁשַ דֹוָלה, ֲאָבל ֶאת ׁשִ ֹעֶמר ַנְדִליק ְמדּוָרה ּגְ ַל"ג ּבָ "ּבְ

ַגּלּו ָלֶהם." ַאל ּתְ
ה." ּתָ ל ַיְלֵדי ַהּכִ ף ֶאת ּכָ ּתֵ ַאל ָאִביב, "ֶזה לֹא ָיֶפה לֹא ְלׁשַ ה?" ׁשָ "ָלּמָ
ל  ר. ּכָ ְמַעט ִעּוֵ י רֹוֶאה ְוהּוא ּכִ קׁשִ יָרן ּבְ ָזה ְוָאְמָרה: "ׁשִ ִעיִרית ִהְתַרּגְ
יָלא ַאף  ַמן ָצִריְך ְלהֹוִביל אֹותֹו ְוַלֲעֹזר לֹו, ִלי ִנְמַאס! ְוַאּלֹון ִמּמֵ ַהּזְ

ּכְַדאי לַָדעַת

ֶֹרׁש נ– ת — נ ה ְנִתיָנה ִהיא ֵמַהּשׁ ּלָ ַהּמִ
ָלה. ְנִתיָנה — ְנִתיָנה ְוַקּבָ ֵני ְצָדִדים ּבִ ׁשְ

ִמי ֶׁשּנֹוֵתן — יֵׁש לֹו, ּוִמי ֶׁשֹּלא נֹוֵתן — 
ַאף ַּפַעם ֹלא יְִהיֶה לֹו.

א" ֵלָאה ָנאֹור, ִמּתֹוְך: "ּבֹוִאי ִאּמָ
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ב, לֹא  ְחׁשֵ ּמַ ֵחק ּבַ ַמן ְמׂשַ ל ַהּזְ נּו, הּוא ּכָ ף ִאּתָ ּתֵ ּתַ ַעם לֹא רֹוֶצה ְלִהׁשְ ּפַ
יד ָלֶהם ְוַדי!" ַנּגִ

ף  ּתֵ ימּו ִעם ִעיִרית. "ִהיא צֹוֶדֶקת, לֹא ֻמְכָרִחים ְלׁשַ ַנֲעָמה ְודֹוִרי ִהְסּכִ
ם," ָאַמר ּדֹוִרי. ּלָ ֶאת ּכֻ

ָאַמר  ִחיד ׁשֶ ה לֹא ָיֶפה, ֲאָבל הּוא ָהָיה ַהּיָ ּזֶ ב ׁשֶ ַתק ּוְבִלּבֹו ָחׁשַ ָאִביב ׁשָ
ִאם  ׁש ׁשֶ ף ְוָחׁשַ ּתֵ ּתַ ּתֹק. הּוא ָרָצה ְמאֹוד ְלִהׁשְ ַאֶחֶרת, ָלֵכן ֶהְחִליט ִלׁשְ

ם אֹותֹו. קּו ּגַ הּו נֹוָסף ְיַסּלְ ֶ ֹיאַמר ַמּשׁ

ה  ּתָ ְלֵדי ַהּכִ ּיַ יָרן ׁשֶ ֹעֶמר נֹוַדע ְלׁשִ ה ָיִמים ִלְפֵני ֶעֶרב ַל"ג ּבָ ּמָ ּכַ
ִפים. הּוא  ּתְ אֹותֹו ְוֶאת ַאּלֹון לֹא ְמׁשַ ִמְתּכֹוְנִנים ְלַהְדִליק ְמדּוָרה ְוׁשֶ

ה צֹוֵדק, ֶזה ַמֲעִליב  ְך ְלהֹוָריו. ָאִביו ָאַמר: "ַאּתָ ר ַעל ּכָ ֶנֱעַלב ְוִסּפֵ
ַיַחד ִעם ַאּלֹון  דֹוָלה ְוָיָפה ּבְ ה ְמדּוָרה ּגְ ְמאֹוד, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַנֲעׂשֶ

ּבּוד ָטִעים." ָחר ַנְתִחיל ֶלֱאֹסף ֵעִצים ְוָנִכין ּכִ ְחּתֹו. ִמּמָ ּפַ  ּוִמׁשְ
תּוַח. ֵהם ֵהִקימּו  ֶדה ַהּפָ ּשָׂ ה ּבַ ּתָ פּו ַיְלֵדי ַהּכִ ֹעֶמר ִהְתַאּסְ ֶעֶרב ַל"ג ּבָ ּבְ

יְך.  ְחׁשִ ּיַ דֹוָלה, ֵהִביאּו ַמֲאָכִלים ׁשֹוִנים ְוִחּכּו ׁשֶ ְמדּוָרה ּגְ
ה. ְמָחה ָהְיָתה ַרּבָ דּוָרה ְוַהּשִׂ ל ִעיִרית ִהְדִליק ֶאת ַהּמְ ָאִביָה ׁשֶ

ֲחפּו ּוָבֲעטּו,  לּו, ּדָ יִדי ְוָאָסף. ֵהם ָצֲעקּו ְוִקּלְ ין ּגִ ְתאֹום ִהְתִחיל ִריב ּבֵ ּפִ
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ָבִרים  דֹוָלה. ֱאָיל ָזַרק ּדְ ִויָלִדים ֲאֵחִרים ִהְתָעְרבּו ְוָקָמה ְמהּוָמה ּגְ
ר ֶאת ָהאֶֹכל ְוָהֲאִויָרה ִהְתַקְלְקָלה ְולֹא ָהְיָתה ְנִעיָמה.  ּזֵ יִדי ּפִ דּוָרה, ּגִ ַלּמְ

יָרן ְוַאּלֹון ְמדּוָרה ָיָפה.  ל ׁשִ ם ׁשֶ ְחּתָ ּפַ ֵני ִמׁשְ ֶמְרָחק לֹא ַרב ֵהִקימּו ּבְ ּבְ
ם  ִגיָטָרה ְוֻכּלָ ָנה ּבְ יָרן ִנּגְ ל ׁשִ א ׁשֶ דּוָרה, ְוִאּמָ ִביב ַלּמְ בּו ִמּסָ ֵהם ָיׁשְ

רּו ִסּפּוִרים ְוָאְכלּו ַמֲאָכִלים ְטִעיִמים. רּו, ִסּפְ ׁשָ
ֵהם הֹוְלִכים  ה ְיָלִדים הֹוִדיעּו ׁשֶ ּמָ ה ִהְתִחיָלה ִלְדֹעְך. ּכַ ּתָ ְמדּוַרת ַהּכִ
דּוָרה  ם ֵהם ָראּו ֶאת ַהּמְ ַדְרּכָ ִריבֹות. ּבְ י ִנְמַאס ָלֶהם ֵמַהּמְ ְיָתה ּכִ ַהּבַ
לּו. ִעיִרית ָאְמָרה:  ּכְ ִרחּוק ָמה ְוִהְסּתַ יָרן ְוַאּלֹון. ֵהם ֶנֶעְמדּו ּבְ ל ׁשִ ׁשֶ

ֶאְצֵלנּו ַהּכֹל ִהְתַקְלֵקל." ה ָיֶפה ְוָנִעים ֶאְצָלם, ֲחָבל ׁשֶ ּמָ ְראּו ּכַ "ּתִ
יָרן ְלַהְזִמין אֹוָתם ְלִהְצָטֵרף ֲאֵליֶהם,  יַע ְלׁשִ ֶהם, ִהּצִ ִהְבִחין ּבָ ַאּלֹון, ׁשֶ

ם לֹא ּכֹוֲעִסים  ֲאָלה ִעיִרית: "ַאּתֶ ִהְתָקְרבּו, ׁשָ ׁשֶ ים. ּכְ יָרן ִהְסּכִ ְוׁשִ
ָעֵלינּו?"

ָמה  ם." ַאּלֹון הֹוִסיף: "ֲאִני לֹא ֵמִבין ּבְ י ִמּכֶ יָרן ָעָנה: "ֲאִני ֶנֱעַלְבּתִ ׁשִ
ָהִיינּו ַמְפִריִעים ָלֶכם..."

ָרה —  ּקָ ְצָטְרפּו ֵאֵלינּו, ְוַעל ָמה ׁשֶ ל ַאּלֹון ָאְמָרה: "ּבֹואּו, ּתִ ִאּמֹו ׁשֶ
ה." ּתָ ּכִ דּונּו ָמָחר ּבַ ּתָ
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ּכְִתיבָה

ּפּור?  ּסִ ֶגת ּבַ ּצֶ ִזית ַהּמֻ ְרּכָ ָעָיה ַהּמֶ ָמה ַהּבְ  .1
ל ִעיִרית,  ּפּור: ׁשֶ ּסִ ָלִדים ּבַ ל ַהּיְ ֶכם ַעל ִהְתַנֲהגּוָתם ׁשֶ ְעּתְ יעּו ּדַ ַהּבִ  .2

ְבֵריֶכם. קּו ּדִ יָרן. ַנּמְ ל ׁשִ ל ָאִביב, ׁשֶ ׁשֶ
ירּו ַמּדּוַע. מֹוָתם? ַהְסּבִ ם ֲהִייֶתם נֹוֲהִגים ּכְ 3.  ַהִאם ַאּתֶ

ירּו ַמּדּוַע.  ֵעיֵניֶכם? ַהְסּבִ ּיּום מֹוֵצא ֵחן ּבְ ַהִאם ַהּסִ  .4
ֵהם ׁשֹוִנים  ם ְיָלִדים ׁשֶ ְפּתֶ ּתַ ּלֹא ׁשִ ְתֶכם ָקָרה ׁשֶ ִכּתַ ם ּבְ ַהִאם ּגַ  .5

רּו ַעל ִמְקֶרה ֶזה. ן, ַסּפְ ם? ִאם ּכֵ ִמּכֶ
ִפים אֹוָתם? ּתְ ּלֹא ְמׁשַ ים ְיָלִדים ׁשֶ יׁשִ ֶכם, ָמה ַמְרּגִ ְעּתְ ְלִפי ּדַ  .6

ֵמאֹוצַר הַַּמְחָׁשבָה הַּיְהּוִדית

"וְָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ּכָמֹוָך"

סּוק יח. ֶרק יט, ּפָ ְקָרא ּפֶ ֵסֶפר ַוּיִ ּתֹוָרה ּבְ ב ּבַ סּוק ֶזה ִנְכּתַ ּפָ
ְך: סּוק ּכָ יר ֶאת ַהּפָ ֵרׁש ְוִהְסּבִ ֵקן ּפֵ ל ַהּזָ ִהּלֵ

"ָמה ֶׁשָּׂשנּוא ָעֶליָך — ַאל ַּתֲעֶׂשה ַלֲחֵבְרָך".

"ַאל ְּתַרּצֶה ֶאת ֲחֵבְרָך ִּבְׁשַעת ּכֲַעסֹו... וְַאל ִּתְׁשַּתֵּדל 
ִלְראֹותֹו ִּבְׁשַעת ַקְלָקָלתֹו".

ְרֵקי ָאבֹות, ד, כג(                                              )ּפִ

ז עֹוד יֹוֵתר.  ן ִיְתַרּגֵ ַעס ָעִדיף ְלִהְתַרֵחק ֵמַהּכֹוֵעס ּפֶ ְזַמן ַהּכַ ּבִ
ה לֹא ָנֶאה — ָעִדיף לֹא  ה ַמֲעׂשֶ ָאָדם טֹוֶעה ְועֹוׂשֶ ְזַמן ׁשֶ ּבִ

ׁש אֹותֹו.  ֵדי לֹא ְלַבּיֵ ִלְראֹותֹו ּכְ

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ס.. ְלַרּצֹות.—.ְלַפֵיּ
ה.ַרע. לֹון,.ַמֲעׂשֶ ָ ּשׁ ַקְלָקָלה.—.ּכִ
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ּכְִתיבָה

סּוק  ֻמּיֹות ּתֹאַמר ֶאת ַהּפָ ּבֹו ַאַחת ֵמַהּדְ רּו ִסּפּור ָקָצר ׁשֶ 1. ַחּבְ
מֹוָך". "ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ

ְבֵרי ֲחָז"ל.  י ִמּדִ ִליׁשִ ְ ּטּוי ַהּשׁ ִטים ַלּבִ ּפָ ַהְתִאימּו ִמׁשְ  .2
ְלַהְכִעיס ֶאת ַהּכֹוֵעס א. 

ּכֹוֵעס י ׁשֶ ְלִהְתַרֵחק ִלְזַמן ָקָצר ִמּמִ ב. 
ּכֹוֵעס יַע ֶאת ִמי ׁשֶ ְלַהְרּגִ ג. 

ָעה ֶאת ָטעּותֹו ּטָ יר ְלִמי ׁשֶ לֹא ְלַהְזּכִ ד. 
ִטים. ּפָ ׁשְ ְתבּו ֶאת ִנּמּוֵקיֶכם ְלַהְתָאַמת ַהּמִ ּכִ  .3

ּבְעְִקבֹות לִּמּוד הַּפֶֶרק

ּכְִתיבָה

ֶכם אֹו  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ְתבּו ֵהיָכן ְרִאיֶתם, ּבַ ּכִ  .1
ין  ֹונּות ּבֵ ׁש ִהְתַיֲחסּות ַלּשׁ ּיֵ ְמקֹומֹות ֲאֵחִרים, ׁשֶ ּבִ

ִרים ִויָלִדים(? ִבים )ְמֻבּגָ ַהּתֹוׁשָ
ׁש ָלֶהם  ּיֵ ִבים ׁשֶ יַצד ִמְתַיֲחִסים ְודֹוֲאִגים ַלּתֹוׁשָ ּכֵ

ְצָרִכים ְמֻיָחִדים?
ן,  יק? ִאם ּכֵ ֶכם ֶזה ַמְסּפִ ַהִאם ְלַדְעּתְ  .2

ה ַרְעיֹונֹות  ּמָ ְתבּו ּכַ ירּו ַמּדּוַע. ִאם לֹא, ּכִ ַהְסּבִ
ר. ּפֵ ר ְלׁשַ יַצד ֶאְפׁשָ ּכֵ

ּמּוִקים ִלְבִחיַרְתֶכם.  ירּו ֶאת ַהּנִ ַהְסּבִ  .3
ְכָתב. ר ּבִ ֶאְפׁשָ
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ד. הַּזְכֻּיֹות ֶׁשּלִי וְהַּזְכֻּיֹות ֶׁשל ֲחבֵַרי לַּכִָּתה

ְלְמדּו? ָמה ּתִ
ה ּתָ ּכִ ֶלד ְוַעל ִקּיּומֹו ּבַ ַעל ֹחק ְזֻכּיֹות ַהּיֶ  .1

ֲאֵחִרים  ִלי ִלְפּגַֹע ּבַ י ִמּבְ ֹאֶפן ָחְפׁשִ ָעה ַעְצָמִאית ּבְ יַע ּדֵ ְלַהּבִ  .2
ל ֲאֵחִרים. ֵדָעה ׁשֶ לּוי ּבְ ִלי ִלְהיֹות ּתָ אֹו ִמּבְ

נֹוְׂשאִים לְַמְחָׁשבָה ּולְִדּיּון

יר  ם ְיכֹוִלים ְלַהְסּבִ ֶלד? ַהִאם ַאּתֶ ָמה ָידּוַע ָלֶכם ַעל ֹחק ְזֻכּיֹות ַהּיֶ  .1
ר ַעל ַהֹחק? אֹו ְלַסּפֵ

ימּו. ירּו אֹו ַהְדִגּ ׁש ָלֶכם ְזֻכּיֹות? ַהְסּבִ ּיֵ ים ׁשֶ יׁשִ ִבים ּוַמְרּגִ ם חֹוׁשְ ַהִאם ַאּתֶ  .2
ּלּוב  ֶלד ְוֶאת ַהֹחק ְלׁשִ ֻכּיֹות ֵמֹחק ְזֻכּיֹות ַהּיֶ ע ַהּזְ ִקְראּו ֶאת ַאְרּבַ  .3

ַעּמּוד 34(. ֲעֵלי ְצָרִכים ְמֻיָחִדים )ְבּ ְיָלִדים ּבַ
ֲעֵלי ְצָרִכים  ּלּוב ְיָלִדים ּבַ ֶכם חֹוְקקּו ֹחק ְמֻיָחד ְלׁשִ ַמּדּוַע ְלַדְעּתְ  

ְמֻיָחִדים? 

ֻחּקִים ֲחׁשּובִים הַּנֹוגְעִים לִילִָדים

ים ׁשֹוִנים. ָרֵאל( ְמחֹוְקִקים ֻחּקִ ֶנֶסת ִיׂשְ ֶנֶסת )ּכְ ַחְבֵרי ַהּכְ
ים ֲחׁשּוִבים ְמאֹוד ַהּנֹוְגִעים ִליָלִדים.  ים ֵיׁש ֻחּקִ ין ַהֻחּקִ ּבֵ

ָלִדים. ל ַהּיְ ים ַעל ְזֻכּיֹות ּכָ ים ְמִגּנִ ַהֻחּקִ
ים: ה ֻחּקִ לֹוׁשָ אן מּוָבִאים ׁשְ ּכָ

ֶנֶסת  ְנַין ַהּכְ ּבִ
ַלִים ירּוׁשָ ּבִ

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ית. ָרֵאל —.ּבֵ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ
ִדיָנה.. ל.ַהּמְ חֹוְקִקים.ׁשֶ ַהּמְ

ּבֹו.ַמְחִליִטים. קֹום.ׁשֶ ַהּמָ
ֶנֶסת. ּכְ ים..ּבַ ּוְמחֹוְקִקים.ֻחּקִ

ֶנֶסת,. ֵיׁש.120.ַחְבֵרי.ּכְ
ְבֲחרּו.ַעל.ְיֵדי.ָהֶאְזָרִחים. ּנִ ׁשֶ

ְנַין. ָלִלּיֹות..ּבִ ְבִחירֹות.ּכְ ּבִ
ַלִים. ירּוׁשָ ֶנֶסת.ִנְמָצא.ּבִ ַהּכְ
ֶנֶסת.ַמְחִליִטים. ַחְבֵרי.ַהּכְ

ים. ַהְחָלטֹות.ּוְמחֹוְקִקים.ֻחּקִ
ל. ל.ּכָ ים.ׁשֶ ְלַמַען.ֵאיכּות.ַהַחּיִ

ֶביָה. ִדיָנה.ְותֹוׁשָ ֶאְזְרֵחי.ַהּמְ

ִבים. ל.ַהּתֹוׁשָ ֶאְזָרִחים.—.ּכָ
ֶכת.ָלֶהם.. ּיֶ ִדיָנה.ׁשַ ַהּמְ ׁשֶ

ה.ֵיׁש. ִבים.ֵאּלֶ ְלתֹוׁשָ
ְרֵאִלית.. עּוַדת.ֶזהּות.ִיׂשְ ּתְ
ים. ִבים.ְמַעּטִ ם.ּתֹוׁשָ )ֵיׁש.ּגַ

ִבים. ים.ְותֹוׁשָ ּיִ ֵהם.ְזַמּנִ ׁשֶ
ּבֹות.ׁשֹונֹות. ּסִ ּמִ ְקבּוִעים.ׁשֶ
ל. ִלים.ַמֲעָמד.ׁשֶ ֵאיָנם.ְמַקּבְ

ֶאְזָרִחים.(
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ֹחק ֶאָחד — ֹחק ִחּנּוְך חֹוָבה
ֶלד ִני — ֹחק ְזֻכּיֹות ַהּיֶ ֹחק ׁשֵ

ֲעֵלי ְצָרִכים ְמֻיָחִדים ּלּוב ְיָלִדים ּבַ י — ֹחק ׁשִ ִליׁשִ ֹחק ׁשְ

עַל ּפִי חֹק ִחּנּוְך חֹובָה

מֹוָסד ִחּנּוִכי. ָלִדים ִלְלֹמד ּבְ לַֹח ֶאת ַהּיְ ִבים ִלׁשְ ַההֹוִרים ַחּיָ
יל ָחֵמׁש  ְלִמיד ְוַתְלִמיָדה ִמּגִ ָכל ּתַ ּלְ ב ִלְדֹאג ְלָכְך ׁשֶ ַרד ַהִחּנּוְך ַחּיָ ִמׂשְ

מֹוָסד ִחּנּוִכי. ָוַמְעָלה ִיְהֶיה ָמקֹום ּבְ
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ִמּתֹוְך חֹק זְכֻּיֹות הַּיֶלֶד:

חֹק ִׁשּלּוב יְלִָדים ּבַעֲלֵי צְָרכִים ְמיָֻחִדים

ֲעֵלי ְצָרִכים ְמֻיָחִדים  ּלּוב ְיָלִדים ּבַ ֶנֶסת חֹוְקקּו ֹחק ְלׁשִ ַחְבֵרי ַהּכְ
ה  ּתָ י ַהּכִ ַחּיֵ ב ּבְ ּלֵ ּתַ ִכּתֹות ְרִגילֹות ְוַהּמֹוִרים ַיַעְזרּו ָלֶהם ְלִהׁשְ ְלְמדּו ּבְ ּיִ ׁשֶ
ים  ִ ְתַקּשׁ ּמִ ֵאיָנם רֹוִאים טֹוב, ְיָלִדים ׁשֶ ל, ְיָלִדים ׁשֶ ֶפר. ְלָמׁשָ ּוֵבית ַהּסֵ
לּו ֶעְזָרה  ֲהִליָכה ְיַקּבְ ִמיָעה אֹו ּבַ ׁשְ ים ּבִ ִ ְתַקּשׁ ּמִ ּמּוִדים, ִויָלִדים ׁשֶ ּלִ ּבַ

ֵמַהּמֹוִרים ּוֵמַחְבֵריֶהם.

חֹון,  ִבּטָ ית — ּבְ חּות ּגּוָפִנית ְוַנְפׁשִ ּתְ כּות ְלִהְתּפַ ְלָכל ֶיֶלד ַהּזְ  .1
ָכבֹוד ּוְבֹחֶפׁש. ְויֹון, ּבְ ׁשִ ְבִריאּות, ּבְ לֹום, ּבִ ׁשָ ּבְ

ָוה  נּות ׁשָ ּמְ ָמה ַעְצִמית, ְלִהְזּדַ כּות ְלִחּנּוְך — ְלַהְגׁשָ ְלָכל ֶיֶלד ַהּזְ  .2
רֹונֹוָתיו. ּוְלִמּצּוי ְיָכְלּתֹו ְוִכׁשְ

ְויֹון — ְללֹא ַאְפָלָיה  ֶחְבָרה ּוְלׁשִ בּות ּבַ ּלְ ּתַ כּות ְלִהׁשְ ְלָכל ֶיֶלד ַהּזְ  .3
הּוא. ל סּוג ׁשֶ ִמּכָ

ְרָגׁשֹות ּוַבֲחָוָיה. ֵדָעה, ּבִ ָעה ַעְצִמית — ּבְ כּות ְלַהּבָ ְלָכל ֶיֶלד ַהּזְ  .4

ַלִים ירּוׁשָ ֶנֶסת ּבִ ְמִליַאת ַהּכְ
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ּכְִתיבָה

ַעּמּוד 34. ֶלד ּבְ ִנית ֶאת ֹחק ְזֻכּיֹות ַהּיֶ ִקְראּו ׁשֵ  .1
ר: ִעּקָ ֶלד ֵהם ּבְ ים ִלְזֻכּיֹות ַהּיֶ ַזהּו: ֵאילּו ֵמַהֻחּקִ  .2

ָחה? ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ַאְחָריּות ּבְ ּבְ א. 
ֶפר? ית ַהּסֵ ַאְחָריּות ּבֵ ּבְ ב. 

ְחִליטּו ַעל ּכֹוְתרֹות ּה ּתַ ּבָ ַטְבָלה ׁשֶ ּתּוְכלּו ִלְכּתֹב אֹוָתם ּבְ   
ָהַעּמּודֹות.  

ְמֻיָחד?  ֶכם ּבִ ּלָ ֶפר ׁשֶ ֵבית ַהּסֵ ירּו: ַעל ֵאילּו ְזֻכּיֹות ׁשֹוְמִרים ּבְ ַהְסּבִ  .3
ְגָמה. ָהִביאּו ּדֻ

ל ְיָלִדים  ֻכּיֹות ׁשֶ ֹמר ַעל ַהּזְ יַצד ְיָלִדים ְיכֹוִלים ִלׁשְ יעּו: ּכֵ ַהּצִ  .4
ֲאֵחִרים?

ל  ֹמר ַעל ְזֻכּיֹות ׁשֶ ִבים ִלׁשְ י, ְיָלִדים ַחּיָ ְמרֹות ַהּקׁשִ ּלַ ֵיׁש ַהּטֹוֲעִנים ׁשֶ  .5
ְיָלִדים ֲאֵחִרים.

ָעה זֹו. יִקים ּדֵ ְצּדִ יגּו ִנּמּוִקים ַהּמַ ַהּצִ א. 
ִדים ְלֵדָעה זֹו. ְתַנּגְ יגּו ִנּמּוִקים ַהּמִ ַהּצִ ב. 

עֹות. ַעד אֹו ֶנֶגד ַאַחת ַהּדֵ ֶכם — ּבְ ְעּתְ יעּו ּדַ ַהּבִ ג. 
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הַּזְכּות לְהַּבִיעַ ּדֵעָה עַצְִמית
ְלכָל יֶֶלד ַהּזְכּות ְלַהָּבָעה ַעְצִמית — ְּבֵדָעה, 

ִּבְרגָׁשֹות ּוַבֲחוָיָה.

ֶלד ִמּתֹוְך ֹחק ְזֻכּיֹות ַהּיֶ

ָחׁשּוב לַָדעַת לְהַּבִיעַ ּדֵעָה: אֵיְך ּוָמַתי? לְִמי ּוַמּדּועַ?

ָעה ַעְצִמית — ֹחֶפׁש  ַעת ּדֵ חֹוְקקּו ֶאת ַהֹחק ֹחֶפׁש ַהּבָ ׁשֶ ּכְ
י  ּטּוי ָחְפׁשִ ִרים ִויָלִדים יּוְכלּו ָלֵתת ּבִ ֻבּגָ ּמְ נּו ְלָכְך ׁשֶ ּוְ ּטּוי ִהְתּכַ ַהּבִ
ִלי  בֹוֵתיֶהם, ְלִרְגׁשֹוֵתיֶהם, ֶלֱאמּונֹוֵתיֶהם ְוַלֲחָויֹוֵתיֶהם ִמּבְ ְלַמְחׁשְ

ַלְחׁשׁש. 
ים,  ֲאָנׁשִ ע ּבַ ְפּגַ ן אֹו ּתִ ַסּכֵ ּטּוי ּתְ כּות ְלֹחֶפׁש ַהּבִ ַהּזְ אּוָלם ָאסּור ׁשֶ

יָלִדים ּוִבְקבּוצֹות ֲאֵחרֹות.  ּבִ
ִלי  ָעה ִמּבְ יַע ּדֵ ָעה עֹוֶמֶדת ַהחֹוָבה ְלַהּבִ ַעת ּדֵ כּות ְלַהּבָ מּול ַהּזְ

ִבים  ם ִאם הּוא אֹו ֵהם חֹוׁשְ ל ַהּזּוָלת ּגַ בֹוד ׁשֶ ְרָגׁשֹות ּוַבּכָ ִלְפּגַֹע ּבָ
י. ּנִ ּוַמֲאִמיִנים ּוִמְתַנֲהִגים ַאֶחֶרת ִמּמֶ

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ֲאִמיִנים. ּמַ ָבר.ׁשֶ ֱאמּוָנה.—.ּדָ
ׁש.הֹוָכָחה..ֵיׁש. ִלי.ְלַבּקֵ ּבֹו.ּבְ
ֶצֶדק. ָדת,.ֱאמּוָנה.ּבְ ֱאמּוָנה.ּבְ

ַבע,. כֹוחֹות.ַהּטֶ ר,.ּבְ ּוְביׁשֶ
ְבֵני.ָאָדם. ּבִ
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נֹוְׂשאִים לְַמְחָׁשבָה ּולְִדּיּון

ֲחָוָיה ּוִבְרָגׁשֹות".  ֵדָעה, ּבַ ָעה ַעְצִמית — ּבְ כּות ְלַהּבָ תּוב: "ַהּזְ חֹק ּכָ 1. ּבַ
ִפים  ּתְ ּתַ ׁשְ ל ַהּמִ יָחה ָיְכלּו ּכָ ֵעת ַהּשִׂ ֶהם ּבְ ּבָ ְגָמה ְלִמְקִרים ׁשֶ ָהִביאּו ּדֻ

ל  ֶ ם ׁשֹוָנה ִמּשׁ ְעּתָ ם ִאם ָהְיָתה ּדַ ִלי ַלְחׁשׁש, ּגַ ם ִמּבְ ְעּתָ יַע ּדַ ְלַהּבִ
ֲאֵחִרים.

ָעה  ָבה, ּדֵ ל ַמְחׁשָ ר לֹוַמר ּכָ ַנת ַהֹחק ִהיא ְלַאְפׁשֵ ּוָ ֶכם ּכַ 2. ַהִאם ְלַדְעּתְ
ִעים ַעל ְיֵדי ְקָלָלה אֹו ֶעְלּבֹון, ְוֵהם ּפֹוְגִעים  ּבָ ּמֻ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ם ּכָ ְוֶרֶגׁש, ּגַ

ֲאֵחִרים? ּבַ
ָבר?  ל ּדָ ִרים ּכָ ר לֹוַמר ִליָלִדים אֹו ִלְמֻבּגָ ָכל ִמְקֶרה ֻמּתָ ַהִאם ּבְ  .3

הּו ַאֵחר  ל ִמיׁשֶ ֶכם אֹו ׁשֶ ּלָ ָעה ׁשֶ ַעת ַהּדֵ ּבֹו ַהּבָ רּו ַעל ִמְקֶרה ׁשֶ ַסּפְ  .4
ים ֲאֵחִרים. ֲאָנׁשִ ה אֹו ּבַ ּתָ ַחְבֵריֶכם ַלּכִ ֶכם, ּבְ ְגָעה ּבָ ּפָ

ּכְִתיבָה

נּו אֹוָתם ְלִפי ַההֹוָראֹות: ִטים ּוַמּיְ ּפָ ׁשְ יַמת ַהּמִ ִקְראּו ֶאת ְרׁשִ
ָעה, ֲחָוָיה ּוְרָגׁשֹות  ַעת ּדֵ כּות ְלַהּבָ ֶהם ַהּזְ ּבָ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ נּו ֶאת ַהִמּ ַצּיְ  .1

ֲאֵחִרים. ֵאיָנּה ּפֹוַגַעת ּבַ
ָעה ּפֹוַגַעת  ַעת ּדֵ כּות ְלַהּבָ ֶהם ַהּזְ ּבָ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ נּו ֶאת ַהִמּ ַצּיְ  .2

ֲאֵחִרים. ּבַ
ִטים ּפָ ׁשְ יַמת ַהּמִ ְרׁשִ

ֶדת  ִהיא ִמְתַנּגֶ ר ׁשֶ ה ָאְמָרה ֶאְסּתֵ ִסּבָ ְכִנית ַהּמְ יָחה ַעל ּתָ ּשִׂ ּבַ א. 
ָלִדים ְיכֹוִלים  ל ַהּיְ י לֹא ּכָ ִנים, ּכִ ַאְרּגְ יעּו ַהּמְ ִהּצִ ָבִרים ׁשֶ ַלּדְ

ָחִקים. ׂשְ ּמִ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ
ֲעָדה ִהיא  ֵהִכיָנה ַהּוַ ְכִנית ׁשֶ ַהּתָ ה ׁשֶ ּתָ ל ַהּכִ ִמיָכל ָאְמָרה ִלְפֵני ּכָ ב. 

ֲעֶמֶמת. טּוִתית ּוְמׁשַ ׁשְ
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ים  יר ַמּדּוַע ֵאינֹו ַמְסּכִ ְעּתֹו ְוִהְסּבִ יַע ֶאת ּדַ ַהּמֹוֶרה ִהּבִ ג. 
ֶפר. ית ַהּסֵ ֲחַצר ּבֵ עֹות ָהֶעֶרב ּבַ ׁשְ ֲחקּו ּבִ ָלִדים ְיׂשַ ַהּיְ ׁשֶ

ים ַוֲאִני  ּנִ ה ְמֻלְכָלְך, ֵיׁש ְלָך ּכִ קֹול: "ַאּתָ ֶאְפָרת ָקְרָאה ְלִאיַתי ּבְ ד. 
ם יֹוְדִעים ֶאת ֶזה!" ּלָ ב ְלָיְדָך, ּכֻ לֹא ֵאׁשֵ

י  , ּכִ ְעּתָ ִהּצַ ה ֶאת ָמה ׁשֶ ַאּלֹון ָאַמר ְלרֹון: "ֲאִני לֹא ֶאֱעׂשֶ ה. 
ִנים ְוָאסּור ַלֲעׂשֹות אֹוָתם." ָבִרים ְמֻסּכָ ַהּדְ

קֹוִמי  ֵבי ָהִעיר ָלִעּתֹון ַהּמְ ּכֹוְתִבים ּתֹוׁשָ ֲעֶרֶכת ׁשֶ ִבים ַלּמַ ְכּתָ ּמִ ּבַ ו. 
ל  ָעתֹו ׁשֶ ִדים ְלַהּצָ יִרים ַמּדּוַע ֵהם ִמְתַנּגְ קֹומֹון( ֵהם ַמְסּבִ )ַהּמְ

ְרחֹוָבם. ה ּבִ ִנּיָ ֵאַלת ַהּבְ ׁשְ ֹראׁש ָהִעיר ּבִ
לּו ַהּכֹוְתִבים  ִטים ּוָבֶהם ִקּלְ ּפָ בּו ִמׁשְ ים ִנְכּתְ ּתִ ַעל ִקירֹות ַהּבָ ז. 

יו. מּו ַעל ַחּיָ ֶאת ֹראׁש ָהִעיר ְוִאּיְ
קּו  ּלְ ְסּתַ ְחָקִנים ָהֲעָרִבים: "ּתִ ּדּוֶרֶגל ָקְראּו ַלּשַׂ אֹוֲהֵדי ִנְבֶחֶרת ַהּכַ ח. 

ם  אן, ֲאַנְחנּו לֹא רֹוִצים ִלְראֹות ֲעָרִבים ֶאְצֵלנּו, ַאּתֶ ִמּכָ
ִלים!" ְמַחּבְ

י,  ֵני ַהּנַֹער ָאַמר: "ְלַדְעּתִ ל ּבְ ּדּוְרַסל ׁשֶ ן ְקבּוַצת ַהּכַ ְמַאּמֵ ט. 
ַיַחד,  ְחָקִנים ְיהּוִדים ַוֲעָרִבים ּבְ ֵחק ׂשַ ְסּפֹוְרט ְצִריִכים ְלׂשַ ּבִ

ַעד ּדּו־ִקּיּום." ִדים. ֲאִני ּבְ ֲאִפּלּו ִאם ֵיׁש ִמְתַנּגְ
ּבֹו ֵאין  ט ׁשֶ ּפָ יִעים ֵדָעה: ָהֶאָחד ִמׁשְ ּבִ ִטים ַהּמַ ּפָ ֵני ִמׁשְ רּו ׁשְ ַחּבְ  .3

ַאֵחר. ּבֹו ּפֹוְגִעים ּבָ ט ׁשֶ ּפָ ִני ִמׁשְ ֵ ּפֹוְגִעים, ְוַהּשׁ

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ִרים. ּדּו־ִקּיּום.—.ְקׁשָ
מֹו. ַנִים,.ּכְ ין.ׁשְ ִפים.ּבֵ ּתָ ְמׁשֻ

י.ְקבּוצֹות. ּתֵ ין.ׁשְ ּבֵ
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ֵמאֹוצַר הַַּמְחָׁשבָה הַּיְהּוִדית

"ָמוֶת וְַחּיִים ְּביַד ָלׁשֹון וְאֲֹהֶביָה יֹאכַל ּפְִריָּה"

ֵלי יח, כא. ֵסֶפר ִמׁשְ ָנ"ְך ּבְ ּתָ תּוב ּבַ ְך ּכָ ּכָ
ים אֹוְמִרים ֶזה ָלֶזה  ֲאָנׁשִ ים ׁשֶ ִטים ּוִמּלִ ּפָ ּטּוי: ִמׁשְ רּוׁש ַהּבִ ּפֵ

ָתם  ּזּוָלת, ּוְלֻעּמָ ה ּבַ ית ָקׁשָ ְיכֹוִלים ִלְגֹרם ְלָמֶות אֹו ִלְפִגיָעה ִרְגׁשִ
ה טֹוָבה. ׁשָ ְמָחה ּוְלַהְרּגָ כֹוִלים ִלְגֹרם ְלׂשִ ּיְ ים ׁשֶ ִטים ּוִמּלִ ּפָ ֵיׁש ִמׁשְ

ית ֶנֱאַמר:  ֵראׁשִ ה ּבְ ִמְדָרׁש ַרּבָ ּבְ
"ַהּפֶה: ִאם רֹוצֶה ָהָאָדם — עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה, רֹוצֶה — ְמַדֵּבר 

ָלׁשֹון ָהַרע, ְמָחֵרף ּוְמגֵַּדף )ְמַקֵּלל(".
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ֲחלֵב הַּלְבִיאָה

ָדה "ֲחֵלב  ַתב ֶאת ָהַאּגָ ַיאִליק ּכָ ים ַנְחָמן ּבְ ׁשֹוֵרר ְוַהּסֹוֵפר ַחּיִ ַהּמְ
ֶלְך ַהחֹוֶלה  ת ַהּמֶ ְפֻקּדַ ָצא ּבִ ּיָ ּבֹור ׁשֶ ֶרת ַעל ּגִ ָדה ְמַסֶפּ ִביָאה". ָהַאּגָ ַהּלְ

ַרק ָחָלב ֶזה יּוַכל  יָון ׁשֶ ל ְלִביָאה ֵמיִניָקה, ּכֵ ְלָהִביא לֹו ָחָלב ׁשֶ
ה ְוָיִביא ָחָלב ַאֵחר —  ַרּמֶ ּיְ י ׁשֶ ּמִ ֶלְך הֹוִדיַע ׁשֶ ֲחָלתֹו. ַהּמֶ ְלַהְבִריאֹו ִמּמַ

ָימּות! 
ד ּובֹו ֶהָחָלב  ִביָאה, ְוֶאת ַהּכַ ּבֹור ִהְצִליַח ַלְחלֹב ֶאת ַהּלְ ִליַח ַהּגִ ָ ַהׁשּ
ם.  ַכב ָלנּוַח ְוִנְרּדַ ה, ׁשָ ֶרְך ֲאֻרּכָ ָעַבר ּדֶ ֶלְך. ְלַאַחר ׁשֶ ִליַח ַהּמֶ ָמַסר ִלׁשְ

יֵניֶהם.  יֵניֶהם ֵאיְבֵרי ּגּופֹו ְוָרבּו ִמי ֶהָחׁשּוב ִמּבֵ חּו ּבֵ ֲחלֹומֹו, ִהְתַוּכְ ּבַ
ִהיא ַהֲחׁשּוָבה  ּכּוַח ְוַגם ִהיא ָטֲעָנה ׁשֶ ׁשֹון ִהְצָטְרָפה ַלּוִ ם ַהּלָ ּגַ

ְך,  חׁשֶ ֲהֵרי ִהיא ׁשֹוֶכֶנת ּבַ ֲעגּו ָלּה ָהֵאיָבִרים, ׁשֶ ּלָ ׁשֶ ם. אּוָלם ּכְ ּלָ ִמּכֻ
ה ַאַחת, ָאְמָרה: "ַחּכּו ְוִתְראּו  ִלי ֶעֶצם ָקׁשָ ה, ּבְ ּה ַרּכָ ה, ְוֻכּלָ תֹוְך ַהּפֶ ּבְ
ּבֶֹקר נֹוְכחּו ָהֵאיָבִרים,  יַע ָלַאְרמֹון." ְוָאֵכן ְלָמֳחָרת ּבַ ר ַנּגִ ֲאׁשֶ ָמָחר ּכַ

ֶלְך  יׁש ַלּמֶ יָעה ָהֵעת ְלַהּגִ ִהּגִ ׁשֶ ׁשֹון ָצְדָקה: ּכְ י ַהּלָ ְלַצֲעָרם ָהַרב, ּכִ
ה, ֵהֵבאִתי ְלָך  ׁשֹון ְוָאְמָרה: "ִהּנֵ ה ַהּלָ ְקׁשָ ִביָאה, ִקׁשְ ֶאת ֲחֵלב ַהּלְ
ה ְלהֹוִציא  ֶלְך, ְוִצּוָ ַעס ַהּמֶ ה!?" ּכָ ְלּבָ ה!" "ֲחֵלב ּכַ ְלּבָ ֶאת ֲחֵלב ַהּכַ

ֲאִני ַהֲחׁשּוָבה 
ֶכם ְלּ ִמּכֻ

ֲאִני ֶהָחׁשּוב 
ֶכם ְלּ ִמּכֻ

ֲאַנְחנּו 
ַהֲחׁשּובֹות 

ֶכם ְלּ ִמּכֻ
ֲאַנְחנּו 

ַהֲחׁשּוִבים 
ֶכם ְלּ ִמּכֻ
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ל  ׁשֹוִנית" — ִנּצַ עּות "ַהּלְ ָנה ַהּטָ ּקְ ּתֻ ִליַח ְלהֹוֵרג. ַרק ַאֲחֵרי ׁשֶ ָ ֶאת ַהּשׁ
ְלָין.  ד ַהּתַ ִליַח ִמּיַ ָ ַהּשׁ

ׁשֹון". ַיד ַהּלָ ֶות ֵהם ּבְ ים ְוַהּמָ ַיאִליק: "ַהַחּיִ ַתב ּבְ ָלֵכן, ּכָ
ַיאִליק ְוַרְבִניְצִקי, עמ' שס( ָדה, ּבְ י ֵסֶפר ָהַאּגָ )ַעל ּפִ

ּכְִתיבָה

ִביָאה.  ַיאִליק ֲחֵלב ַהּלְ ל ח"נ ּבְ ִקְראּו ֶאת ִסּפּורֹו ׁשֶ  .1
ל? ׁשָ ל ַהּמָ ֶסר ׁשֶ ל? ַמהּו ַהּמֶ ְמׁשָ בּו: ַמהּו ַהּנִ ל. ִחׁשְ ּפּור הּוא ָמׁשָ ַהּסִ  .2

ּבֹו  ָרה ָלֶכם אֹו ָידּוַע ָלֶכם, ׁשֶ ּקָ ְגָמה ְלִמְקֶרה ּדֹוֶמה ׁשֶ יגּו ּדֻ ַהּצִ  .3
יל. ּבּור ִהְכׁשִ ַהּדִ

ְבֵרי ֲחָז"ל  ִביָאה" ְלֵבין ּדִ ּפּור "ֲחֵלב ַהּלְ ין ַהּסִ ר ּבֵ ׁשֶ ירּו ֶאת ַהּקֶ ַהְסּבִ  .4
ַעּמּוד 39. ּבְ

ּבְעְִקבֹות לִּמּוד הַּפֶֶרק

ּכְִתיבָה

ה. ּתָ ֶרת ַהּכִ ִמְסּגֶ יַמת ְזֻכּיֹות ְוחֹובֹות ִליָלִדים ּבְ ְתבּו ְרׁשִ ּכִ  .1
ֶמת. ֶ ֶכם ְמֻיׂשּ ּלָ ָעה ׁשֶ יַצד ִלְבּדֹק ִאם ַהַהּצָ יעּו ּכֵ ַהּצִ

ָעה ַעְצִמית. כּות ְלַהּבָ ְגָמאֹות ַלּזְ י ּדֻ ּתֵ ָהִביאּו ׁשְ  .2
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ה. יֵׁש ּבְעָיֹות? נְִמצָא ּפְִתרֹונֹות

ְלְמדּו? ָמה ּתִ
ָדִדים ֵני ַהּצְ יָמה ֶנֶזק ִלׁשְ יַצד ּגֹוֶרֶמת ִהְתַנֲהגּות ַאּלִ 1.  ּכֵ

ימּות ר ְללֹא ַאּלִ ְדָרִכים ׁשֹונֹות — ְוָהִעּקָ ָעיֹות ּבִ ְתרֹון ּבְ ּפִ  .2

ְמהּוָמה ּבַּכִָּתה

ה ְלַאַחר  ּתָ ּכִ ַמע ּבַ ל ְנִפיַלת ֲחָפִצים, ְצָעקֹות ּוְקָללֹות ִנׁשְ ַרַעׁש ׁשֶ
דֹוָלה. ַהַהְפָסָקה ַהּגְ

ִלים  יִצים ּוְמַקּלְ ַהּמֹוָרה ּדֹוִרית ִנְכְנָסה ְוָרֲאָתה ֶאת ָעִמית ְוֵאיָתן ַמְרּבִ
רֹות ּוְסָפִרים ְזרּוִקים.  ה ּוַמְחּבָ אֹות ֲהפּוִכים ַעל ָהִרְצּפָ ּסְ ֶזה ֶאת ֶזה, ּכִ

אן?" ָקְרָאה ּדֹוִרית. ֶקט! ָמה קֹוֶרה ּכָ ׁשֶ ֶבת ּבְ ים ָלׁשֶ ׁשִ ּקְ ם ִמְתּבַ ּלָ "ּכֻ
ל  ַיַחד: "הּוא ִהְתִחיל! הּוא ִקּלֵ ֵאיָתן ְוָעִמית ִהְתִחילּו ִלְצֹעק ּבְ

ַנב ִלי!"  אֹוִתי!", "הּוא ָהַרס ִלי!", "הּוא ּגָ
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ית ְלֵהָרַגע. ָלנּוַח ְוַלְחׁשֹב ָמה ָקָרה.  ּדֹוִרית ָאְמָרה: "ֵראׁשִ
ם  ַכְחּתֶ ְרֶאה ׁשְ ּנִ ימּות. ּכַ ל ַאּלִ אן ִמְקֶרה ׁשֶ ָהָיה ּכָ ֲאִני רֹוָאה ׁשֶ

תּוב  ּכָ ִפי ׁשֶ ימּות, ּכְ ַאּלִ ָעיֹות ּבְ נּו לֹא ּפֹוְתִרים ּבְ ּלָ ה ׁשֶ ּתָ ּכִ ּבַ ְמנּו ׁשֶ ִהְסּכַ ׁשֶ
ָרָזה: יָעה ְלֵעֶבר ַהּכְ יר," ְודֹוִרית ִהְצּבִ ַעל ַהּקִ ָרָזה ׁשֶ ּכְ ּבַ

ִהְתנֲַהגּות ַאִּליָמה — ְלכִָּתֵתנּו ֵאינָּה ַמְתִאיָמה 

ָיָדיו  הּוא ְמנֹוֵפף ּבְ ׁשֶ ֵרץ ִלְדָבֶריָה ֵאיָתן ּכְ "ֲאָבל ּדֹוִרית, ֶזה..." ִהְתּפָ
ׁשּות. ִהְתַרּגְ ּבְ

ד, ָמה  דֹוָלה ַעל ַהּיָ ִריָטה ּגְ ָך ְקרּוָעה ְוֵיׁש ְלָך ׂשְ ּלְ "ֵאיָתן, ַהֻחְלָצה ׁשֶ
ַעס?" ָקָרה? ַעל ָמה ַהּכַ

ְכֲעִסי ַעל ָעִמית.  ּתִ ַעס: "ֲאִני רֹוֶצה ׁשֶ ָפִנים ְסמּוקֹות ִמּכַ ֵאיָתן ָאַמר ּבְ
ַרט אֹוִתי! יץ ִלי ְוׂשָ הּוא ִהְרּבִ

י לֹו ִלְפֵני ַהַהְפָסָקה.  רֹון, ַוֲאִני ֶהְחַזְרּתִ עּור ָנַתן ִלי ָעִמית ִעּפָ ִ ּשׁ ּבַ
י אֹותֹו  ַחְפּתִ י. ּדָ ּלִ יק ׁשֶ ּתִ ט ּבַ הּוא ְמַחּטֵ ָחַזְרנּו ֵמַהַהְפָסָקה ָרִאיִתי ׁשֶ ׁשֶ ּכְ
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ר. ְוָאז  ּקֵ י לֹו ְוהּוא ְמׁשַ י ֶהְחַזְרּתִ רֹון לֹא ֶאְצִלי, ּכִ ָהִעּפָ י לֹו ׁשֶ ְוָאַמְרּתִ
"... ל אֹוִתי ְוָאַמר ׁשֶ הּוא ִהְתִחיל ְלַקּלֵ

ַנְבּתָ אֹותֹו!" ָצַעק  ר! ֶזה לֹא ָנכֹון! לֹא ֶהְחַזְרּתָ אֹותֹו, ּגָ ּקֵ ה ְמׁשַ "ַאּתָ
קֹול ָחָזק. ָעִמית ּבְ

ָך.  ּלְ ּפּור ׁשֶ ם ֶאת ַהּסִ ַמע ּגַ ְפִריַע! ִנׁשְ ּדֹוִרית ָאְמָרה ְלָעִמית: "ַאל ּתַ
ימּות ִמּלּוִלית." י זֹו ַאּלִ ים. ּכִ ל ּוְלַהֲאׁשִ ָאסּור ְלָך ְלַקּלֵ

י לֹו  יץ ִלי, ָאז ֶהְחַטְפּתִ ל ְוִהְרּבִ ַחף אֹוִתי, ִקּלֵ יְך: "הּוא ּדָ ֵאיָתן ִהְמׁשִ
יק  ּתִ טּו ּבַ ַחּטְ ּיְ א. ֲאִני לֹא רֹוֶצה ׁשֶ ּסֵ ה ֵמַהּכִ ל ַמּכָ ַמּכֹות. הּוא ָנַפל ְוִקּבֵ
ַרט  ה ִלי, הּוא ָקַרע ִלי ֶאת ַהֻחְלָצה ְוׂשָ ְרִאי ָמה הּוא ָעׂשָ ה, ּתִ י. ִהּנֵ ּלִ ׁשֶ

אֹוִתי!"
ָך?" ּלְ ּפּור ׁשֶ ה אֹוֵמר? ָמה ַהּסִ ֲאָלה ֶאת ָעִמית: "ָמה ַאּתָ ּדֹוִרית ׁשָ

רֹון  ׁש ֶאת ָהִעּפָ ּקֵ רֹונֹו: "הּוא ּבִ ָמעֹות חֹוְנקֹות ֶאת ּגְ ּדְ ׁשֶ ר ּכְ ּבֵ ָעִמית ּדִ
ָחַזְרנּו ֵמַהַהְפָסָקה  ׁשֶ י לֹו, ְוהּוא לֹא ֶהְחִזיר אֹותֹו. ּכְ ָהָאֹדם ְוָנַתּתִ

ְתאֹום  ּלֹו. ּפִ יק ׁשֶ ּתִ י ּבַ ְלּתִ ּכַ רֹון ְולֹא ָמָצאִתי, ָאז ִהְסּתַ י ֶאת ָהִעּפָ ּתִ ׂשְ ִחּפַ
יץ ִלי, ֲאִני רֹוֶצה ֶאת  ל ּוְלַהְרּבִ א ְוִהְתִחיל ִלְדֹחף אֹוִתי, ְלַקּלֵ הּוא ּבָ

ְקָרן,  ֲאִני ׁשַ ל אֹוִתי ְוָאַמר ׁשֶ יץ ִלי ְוִקּלֵ הּוא ִהְרּבִ י. ַאֲחֵרי ׁשֶ ּלִ רֹון ׁשֶ ָהִעּפָ
ה  י ַמּכָ ְלּתִ י ְוִקּבַ ְגָללֹו ָנַפְלּתִ ֻחְלָצה. ּבִ י לֹו ּבַ ְכּתִ י לֹו ּוָמׁשַ ָאז ֶהְחַזְרּתִ
י." ָעִמית ֵהִרים ֶאת ַהֻחְלָצה  ְלּתִ ּבַ ּקִ ַצע ׁשֶ ְרִאי ֶאת ַהּפֶ א, ּתִ ּסֵ ֵמַהּכִ

ֶטן. ה ִסיָמן ָאֹדם ַעל ַהּבֶ ּתָ ְוֶהְרָאה ַלּכִ
ה. ּתָ ּכִ ֵרר ּבַ ּתָ ֶקט ִהׂשְ ׁשֶ
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הּו ַעל  ֶ ה: "ִמי רֹוֶצה לֹוַמר ַמּשׁ ּתָ ֲאָלה ֶאת ַיְלֵדי ַהּכִ ַהּמֹוָרה ׁשָ
ְמָעה.  ה ַאַחת לֹא ִנׁשְ ְקֶרה?" ֲאִפּלּו ִמּלָ ַהּמִ

יַע. ְוָכָכה הּוא ָאַמר: "ֲאִני  ה, ִהְצּבִ ּתָ ל ַהּכִ ְדָחן ׁשֶ ְלֶפַתע ֶאְלָעד, ַהּבַ
ף  ּתֵ ּתַ ם הּוא ִהׁשְ ּלֹו, ֲהֵרי ּגַ ּפּור ׁשֶ א ָמה ַהּסִ ּסֵ אֹל ֶאת ַהּכִ רֹוֶצה ִלׁשְ

ִריָבה." ּמְ ּבַ

נֹוְׂשאִים לְַמְחָׁשבָה ּולְִדּיּון

ָלִדים ֶזה ֶאת ֶזה?  ימּו ַהּיְ ָמה ֶהֱאׁשִ ּבְ  .1
ל ָעִמית?  עּות ׁשֶ ָמה ָהְיָתה ַהּטָ  .2

ֶדֶרְך ַאֶחֶרת ִמּזֹו  ָעָיה ּבְ ָלִדים ָיְכלּו ִלְפּתֹר ֶאת ַהּבְ ַהִאם ַהּיְ  .3
ּסּו? ֵאיְך? ּנִ ׁשֶ

ָרה  רּו ָמה ָקָרה ְוֵכיַצד ִנְפּתְ ם ֶאְצְלֶכם ָקָרה ִמְקֶרה ּדֹוֶמה, ַסּפְ ִאם ּגַ  .4
ָעָיה.  ַהּבְ

ָהַאִּלימּות צָָרה ְצרּוָרה 

ַמהִי אַּלִימּות?

ֶהם ָאָדם ֶאָחד ַמְפִעיל ּכֹוַח  ּבָ ה ׁשֶ ֻעּלָ ב אֹו ּפְ ימּות ִהיא ַמּצָ ַאּלִ
הּו ַעל ָאָדם ַאֵחר, אֹו ּכֹוֶפה ָעָליו )ַמְכִריַח אֹותֹו( ַלֲעׂשֹות  ְלׁשֶ ּכָ

ְרצֹונֹו.  ּכִ
ַעס,  מֹו ּכַ ּבֹות ׁשֹונֹות, ּכְ ּנֹוְבעֹות ִמּסִ ימֹות ׁשֶ ֵיׁש ִהְתַנֲהֻגּיֹות ַאּלִ 	•

ה אֹו ָרצֹון ִלְנָקָמה.  ַחד, ַאְכָזָבה ָקׁשָ ּפַ
י ָהֲאֵחִרים  ַלּפֵ ּיּות ּכְ ּתִ ּנֹוְבעֹות ֵמֹחֶסר ִאְכּפַ ימֹות ׁשֶ ֵיׁש ִהְתַנֲהֻגּיֹות ַאּלִ 	•

ֲעמּום. ִ ם ִמּשׁ ִביָבה ְוִלְפָעִמים ּגַ י ַהּסְ ּוְכַלּפֵ
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יֵׁש הְִתנַהֲגֻּיֹות אַּלִימֹות ׁשֹונֹות:

ימּות ִפיִזית־ּגּוָפִנית: זֹו  ַאּלִ 	•
ים,  ּה ַמּכִ ּבָ יָמה ׁשֶ ִהְתַנֲהגּות ַאּלִ

גּוָפם  ּדֹוֲחִפים, ּפֹוְצִעים ּופֹוְגִעים ּבְ
ִרים —  ל ֲאֵחִרים )ְיָלִדים ּוְמֻבּגָ ׁשֶ

ים לֹא  ָחה, ֲחֵבִרים ַוֲאָנׁשִ ּפָ ְקרֹוֵבי ִמׁשְ
ִרים(. ֻמּכָ

ימּות ִמּלּוִלית: זֹו ִהְתַנֲהגּות  ַאּלִ 	•
ִלים, ַמֲעִליִבים,  ּה ְמַקּלְ ּבָ יָמה ׁשֶ ַאּלִ

ל  ְרָגׁשֹות ׁשֶ יִבים ַלֲאֵחִרים, ּפֹוְגִעים ּבָ ָנה ְולֹא ַמְקׁשִ ַכּוָ ִמים ּבְ ִמְתַעּלְ
ן. ְמֻכּוָ ָהֲאֵחִרים ּבִ

ּה  ּבָ יָמה ׁשֶ ִביָבה: זֹו ִהְתַנֲהגּות ַאּלִ י ַהּסְ י ְרכּוׁש ּוְכַלּפֵ ַלּפֵ ימּות ּכְ ַאּלִ 	•
ְרכּוׁש, הֹוְרִסים ּוְמַלְכְלִכים  ִלים ּבִ הֹוְרִסים ֲחָפִצים, ׁשֹוְבִרים ּוְמַחּבְ

ִבים  ְ ָנה, אֹו לֹא ִמְתַחּשׁ ַכּוָ ּה ּבְ ְמָצא ּבָ ּנִ ִביָבה ְוֶאת ָמה ׁשֶ ֶאת ַהּסְ
ה ּוַבּנֹוף(. ְמִחּיָ ּצִ ִביָבה )ּבַ ּסְ ּבַ

ַבֲעֵלי  ִלים ּבְ ּה ִמְתַעּלְ ּבָ ים: זֹו ִהְתַנֲהגּות ׁשֶ ֲעֵלי ַחּיִ י ּבַ ַלּפֵ ימּות ּכְ ַאּלִ 	•
ים  ַבֲעֵלי ַחּיִ ִית — ַחּיֹות ַמְחָמד, ּבְ ַחּיֹות ּבַ ים ּוַמְרִעיִבים אֹוָתם )ּבְ ַחּיִ

ְרחֹוב(. ַבע אֹו ּבָ ּטֶ ּבַ
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ֵמאֹוצַר הַָחכְָמה הַּיְהּוִדית

"ֵאיזֶהּו ּגִּבֹור — ַהּכֹוֵבׁש ֶאת יְִצרֹו"
ֶרק ְרִביִעי, א( ְרֵקי ָאבֹות, ּפֶ )ּפִ

ּכְִתיבָה

דּוַע ָלֶכם. ּיָ יָמה ׁשֶ ל ִהְתַנֲהגּות ַאּלִ רּו ַעל ִמְקֶרה ֶאָחד ׁשֶ ַסּפְ  .1
ה". ּתָ ּכִ ּפּור "ְמהּוָמה ּבַ ְבֵרי ֲחָז"ל ְלֵבין ַהּסִ ין ּדִ ר ּבֵ ׁשֶ ירּו ֶאת ַהּקֶ ַהְסּבִ  .2

ָנה אֹו  יָמה ִהיא ַהְלׁשָ ּוּוַח ַעל ִהְתַנֲהגּות ַאּלִ ֶכם, ּדִ ַהִאם ְלַדְעּתְ  .3
ת ֶעְזָרה? ַמּדּוַע? ׁשַ ב ְוַהּגָ ּצָ רּות ַהּמַ ְרּדְ ְמִניַעת ִהּדַ

ְמִׂשיַמת ַּתצְּפִית ּבַּכִָּתה וְִדּוּוַח

ה ׁשֹוַמַעת, ַמֲאִזיָנה ּוַמְקִשיָבה.   אֶֹֹזן ְקַטּנָ
יָטה, ִמְתּבֹוֶנֶנת ְורֹוָאה. ה ַמּבִ ַעִין ְקַטּנָ
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ְמִׂשיָמה ּבְִקבּוצֹות

עֹות  ה ְוַעל ׁשָ נּו ִלְקבּוצֹות ְקַטּנֹות ְוַהְחִליטּו ַעל ְיֵמי ְצִפּיָ ִהְתַאְרּגְ  .1
ְצּפּו.  ֶהן ּתִ ּבָ ׁשֶ

ֶפר אֹו  ית ַהּסֵ ֲחַצר ּבֵ ה, ּבַ ּתָ ּכִ ית — ּבַ ְצּפִ קֹום ַלּתַ ַהְחִליטּו ַעל ַהּמָ  .2
רֹונֹות. ְסּדְ ּמִ ּבַ

יבּו, ִהְתּבֹוְננּו ְוִכְתבּו ַעל: ַהְקׁשִ  .3
נּו  ֲארּו ָמה ָקָרה, ַצּיְ ה: ּתָ ּתָ ְלִמיֵדי ַהּכִ ין ּתַ ימֹות ּבֵ ִהְתַנֲהֻגּיֹות ַאּלִ  •
ע. ירּו ִמי ִנְפּגַ ימּות, ַהְסּבִ ירּו ֵאיֶזה סּוג ַאּלִ ים, ַהְגּדִ ִמי ָהָיה ַאּלִ
נּו ִמי  ֲארּו ָמה ָקָרה, ַצּיְ ֶפר: ּתָ ֵבית ַהּסֵ ימֹות ּבְ ִהְתַנֲהֻגּיֹות ַאּלִ  •

ע. ירּו ִמי ִנְפּגַ ימּות, ַהְסּבִ ירּו ֵאיֶזה סּוג ַאּלִ ים, ַהְגּדִ ָהָיה ַאּלִ
ֶפר:  ֵבית ַהּסֵ ה אֹו ּבְ ּתָ ּכִ ימּות ּבַ ִהְתַנֲהֻגּיֹות מֹוְנעֹות ַאּלִ  • 

ירּו ָמה ָקָרה? נּו ִמי ָמַנע, ַהְסּבִ ֲארּו ָמה ָעׂשּו, ַצּיְ ּתָ
ה ָמה ְרִאיֶתם ּוָמה  ּתָ ּכִ חּו ּבַ ּוְ ם. ּדַ ֲאַסְפּתֶ יָדע ׁשֶ ּוּוַח ַעל ַהּמֵ ָהִכינּו ּדִ  .4

עּו ּוָמה ָקָרה,  ְגעּו אֹו ִנְפּגְ ֲארּו ִמי ּפָ נּו ֵהיָכן ֶזה ָקָרה, ּתָ ם, ַצּיְ ַמְעּתֶ ׁשְ
יַצד ָמְנעּו. ירּו ּכֵ ים ְוַהְסּבִ נּו ִמי ָמְנעּו ֵארּוַע ַאּלִ ַצּיְ

נֹוְׂשאִים לְַמְחָׁשבָה ּולְִדּיּון

ן ְלהֹוִריד  יַצד ִנּתָ יעּו ּכֵ ַהּצִ  .1
ֶכם.  ּלָ ה ׁשֶ ּתָ ּכִ ימּות ּבַ ֶאת ָרַמת ָהַאּלִ

ַעְתֶכם. קּו ַהּצָ ַנּמְ
ְכֵנַע ְיָלִדים  יַצד ְלׁשַ יעּו ּכֵ ַהּצִ  .2

יָמה. ַנע ֵמִהְתַנֲהגּות ַאּלִ יָלִדים ֲאֵחִרים ְלִהּמָ ּפֹוְגִעים ּבִ ׁשֶ
ים. ְקֶרה ָהַאּלִ נּות ַהּמִ ָ ְכֵנַע אֹוָתם ִלְמֹנַע ֶאת ִהּשׁ ׁשַ ּיְ חּו ִטעּון ׁשֶ ַנּסְ  .3
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ּכְִתיבָה

ימּות  ל ַאּלִ נּו ַעל ֵאיֶזה סּוג ׁשֶ ִאים ְוַצּיְ ִטים ַהּבָ ּפָ ׁשְ ִקְראּו ֶאת ַהּמִ  .1
ים אֹו ְרכּוׁש? ֲעֵלי ַחּיִ ר: ִפיִזית, ִמּלּוִלית, ֶנֶגד ּבַ ְמֻדּבָ

ּה. ַדְרּכָ ָעְמָדה ּבְ ה ׁשֶ כֹוַח ַיְלּדָ ֲחָפה ּבְ ה ּדָ ְלּדָ ַהּיַ א. 
ֵמן ּוְמֹכָער ְולֹא יֹוֵדַע  ה ְסָתם ׁשָ ֶלד: "ַאּתָ ה ָאְמָרה ַלּיֶ ְלּדָ ַהּיַ ב. 

לּום!" ּכְ
ילּו ֶיֶלד ָקָטן ַעל ָהָאֶרץ ּוָבֲעטּו ּבֹו. ֵני ְיָלִדים ִהּפִ ׁשְ ג. 

כֹוַח ַעל ָהָאֶרץ. ֲעטּו ּבֹו ְוָזְרקּו אֹותֹו ּבְ ְפסּו ָחתּול, ּבָ ָלִדים ּתָ ַהּיְ ד. 
ְברּו ַעְנֵפי ֵעִצים ִלְמדּוָרה. ֹעֶמר ְיָלִדים ׁשָ ַל"ג ּבָ ּבְ ה. 

נּו ֶאל ֶהָעִציץ. ֶפר ְוִכּוְ ית ַהּסֵ רֹון ּבֵ ִמְסּדְ ַכּדּור ּבְ ֲחקּו ּבְ ְיָלִדים ׂשִ ו. 
ם ַאֶחֶרת:  ר ּגַ ֶאְפׁשָ  .2

חּו ֵמָחָדׁש ִהְתַנֲהגּות ׁשֹוָנה.  יָמה. ַנּסְ ִטים ֵמָהְרׁשִ ּפָ ־3 ִמׁשְ ֲחרּו ּבִ ּבַ א. 
ּה. ַדְרּכָ ָעְמָדה ּבְ ה ׁשֶ ְלּדָ ה ָעְקָפה ֶאת ַהּיַ ְלּדָ ט: א: ַהַיּ ּפָ ֻדְגָמה ְלִמׁשְ

ֹאֶפן ׁשֹוֶנה?  ַח ּבְ ה ְלַנּסֵ יֶתם: ָהָיה ַקל אֹו ָקׁשֶ ֲעׂשִ בּו ַעל ָמה ׁשֶ ִחׁשְ ב. 
ירּו ַמּדּוַע. ַהְסּבִ

הַּנֶזֶק ֶׁשּבְהְִתנַהֲגֻּיֹות אַּלִימֹות

ּכְִתיבָה

ִעים:  ָדִדים ִנְפּגָ ֵני ַהּצְ יָמה ׁשְ ִהְתַנֲהגּות ַאּלִ ּבְ ל לֹוַמר ׁשֶ  ְמֻקּבָ
ּפֹוְגִעים.  ִעים ּוִמי ׁשֶ ְפּגָ ּנִ ִמי ׁשֶ

קּו ֶעְמַדְתֶכם. ל ֲעֵליֶכם? ַנּמְ ד ְמֻקּבָ ַהִאם ַהֶהּגֵ  .1
רּו ָלֶכם ְוֵהם  ּקָ ְקִרים ׁשֶ ְגָמאֹות ִמּמִ ר ְוָהִביאּו ּדֻ ִקְראּו ֶאת ַהֶהְסּבֵ  .2

ָבִרים אֹו ׁשֹוְלִלים אֹוָתם. ִרים ֶאת ַהּדְ ְ ְמַאּשׁ
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ְׁשנֵי הַּצְדִָדים נִפְּגָעִים — ִמי ֶׁשּנִפְּגָע ּוִמי ֶׁשּפֹוגֵעַ

ם. ַנְפׁשָ גּוָפם ְוַגם ּבְ ם ּבְ ִעים ּגַ ימֹות ִנְפּגָ ִעים ֵמִהְתַנֲהֻגּיֹות ַאּלִ ְפּגָ ַהּנִ
ים ִויָלִדים ּגֹוְרמֹות ַלֲאִויָרה לֹא  י ֲאָנׁשִ ַלּפֵ ימֹות ּכְ ִהְתַנֲהֻגּיֹות ַאּלִ
ל  ה ׁשֶ חּוׁשָ ַעס ַוֲחָרָדה, ְויֹוְצרֹות ּתְ ל ּכַ ַחד, ׁשֶ ל ּפַ ב ׁשֶ טֹוָבה, ְלַמּצָ

ה. חֹון ְוֹחֶסר ֲאִמינּות ּוְכִפּיָ ּטָ ֶעְלּבֹון, ִאי ּבִ
ן: ם ּכֵ ִעים ּגַ ֲאֵחִרים, ִנְפּגָ יָמה ּפֹוַגַעת ּבַ ִהְתַנֲהגּוָתם ָהַאּלִ ִמי ׁשֶ

ים ִויָלִדים ִמְתַרֲחִקים ֵמֶהם ְוֵהם  י ֵהם ּכֹוֲעִסים, ֲאָנׁשִ ִעים ּכִ ֵהם ִנְפּגָ
ה ָלֶהם  ים ֵהם ִמְתָחְרִטים, ֲאָבל ָקׁשֶ ים ּוְמַפֲחִדים ֵמֹעֶנׁש. ְלִעּתִ ׁשִ חֹוׁשְ

יַע ַצַער ַוֲחָרָטה. ְלַהּבִ
ֵהם  ֶזק ׁשֶ ימּות ָיִבינּו ֶאת ַהּנֶ ַאּלִ ְתַנֲהִגים ּבְ ּמִ ָלִדים ׁשֶ ּיְ ָחׁשּוב ְמאֹוד ׁשֶ

ּגֹוְרִמים ַלֲאֵחִרים.

ֵמאֹוצַר הַַּמְחָׁשבָה הַּיְהּוִדית:

"ַהַּמגְּבִיַּה יָדֹו עַל ֲחבֵרֹו ַאף עַל ּפִי ֶׁשֹּלא ִהּכָהּו — נְִקָרא ָרָׁשע". 
)ַסְנֶהְדִרין נח, ע"ב(
"ַהַּמְלִּבין ּפְנֵי ֲחֵברֹו ָּבַרִּבים — ּכְִאּלּו ָׁשפְַך ָּדמֹו, ְלפִיכְָך צִָריְך 

ָאָדם ִלְהיֹות זִָהיר ֶׁשֹּלא ְלַבּיֵׁש ֲחֵברֹו ָּבַרִּבים, ֵּבין ִאם ָקָטן 
ּוֵבין ִאם ּגָדֹול, וְֹלא יְִקָרא לֹו ְּבֵׁשם ֶׁשהּוא ּבֹוׁש ִמֶּמּנּו". 

עֹות ו, ח( "ם, ִהְלכֹות ּדֵ )ַרְמּבָ

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ׁש. ּמֵ ׁשַ ּטּוי.ַהּמְ מֹו:.ּבִ ׁשֹוֵפְך ּדָ
ּבֹו. ב.ׁשֶ מּוָבן.ֶאָחד.—.ְלַמּצָ ּבְ

מּוָבן. ָאָדם.ָהַרג.ָאָדם.ַאֵחר..ּבְ
ֲעִליב. ִני.—.ָאָדם.ַהּמַ ׁשֵ

ה.ָאָדם.ַאֵחר,. צּוָרה.ֲעֻמּקָ ּבְ
מֹו. ַפְך.ּדָ ִאּלּו.ָהַרג.אֹותֹו.ְוׁשָ ּכְ
יהַּ ָידֹו —.ֵמִרים.ָיד.ַעל. ַמְגּבִ

ה.אֹותֹו. ֲחֵברֹו.ּוַמּכֶ
ל. ָניו.ׁשֶ ִנים —.ּפָ ין ּפָ ַמְלּבִ

ע.ִנְהיּו.ְלָבִנים. ְפּגָ ָהָאָדם.ַהּנִ
ה.ְוֶעְלּבֹון.. ִרים.ִמּבּוׁשָ ְוִחּוְ

ׁש.ָאָדם. ים —.ְלַבּיֵ ַרּבִ ׁש ּבָ ְלַבּיֵ
ים.ׁשֹוִנים. ְלַיד.ֲאָנׁשִ

ׁש. ּיֵ ּבׁש —.ִמְתּבַ
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הְַּמבַּיֵׁש ֶׁשהְִתּבַּיֵׁש

ָּתנּו ַרָּבנָן: ְלעֹוָלם יְֵהא ָאָדם ַרְך ּכְָקנֶה וְַאל יְֵהא ָקֶׁשה ּכֶָאֶרז.
ף כ'( ֲעִנית ּדַ ֶכת ּתַ ְבִלי ַמּסֶ ְלמּוד ּבַ י ּתַ )ַעל ּפִ

דֹול: ה ְלַרב ּגָ ְלִמיד ָחָכם ְוַנֲעׂשָ ָהָיה ּתַ י ֶאְלָעָזר ׁשֶ ר ַעל ַרּבִ ְדָרׁש ְמַסּפֵ ַהּמִ
ַפת ָנָהר,  ל ַעל ׂשְ ָהָיה ָרכּוב ַעל ֲחמֹור ּוְמַטּיֵ י ֶאְלָעָזר ׁשֶ ַרּבִ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ

ה. ַמד ּתֹוָרה ַהְרּבֵ ּלָ ֵני ׁשֶ ַעְצמֹו, ִמּפְ ֶאה ּבְ דֹוָלה ְוָהָיה ּגֵ ְמָחה ּגְ ַמח ׂשִ ְוׂשָ
יֹוֵתר. ָהָיה ְמֹכָער ּבְ ן לֹו ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ ּמֵ ִנְזּדַ

י!" לֹום ָעֶליָך ַרּבִ ָאַמר לֹו: "ׁשָ
ֵני ִעיְרָך  ל ּבְ א ּכָ ּמָ ה, ׁשֶ ה ְמֹכָער ַאּתָ ּמָ ֶהְחִזיר לֹו ָהַרב ָלִאיׁש: "ּכַ

מֹוְתָך?" ְמֹכָעִרין ּכְ
ִלי ֶזה  ה ְמֹכָער ּכְ ּמָ ִני, ּכַ ָעׂשַ ן ׁשֶ ָעָנה ָהִאיׁש: "ֵאיִני יֹוֵדַע, ֵלְך ֶוֱאֹמר ָלָאּמָ

יָת." ָעׂשִ ׁשֶ
ה ַרע( ָיַרד ִמן ַהֲחמֹור  ה ַמֲעׂשֶ ָחָטא )ָעׂשָ י ֶאְלָעָזר ׁשֶ ַדע ַרּבִ ּיָ יָון ׁשֶ ּכֵ

ַח ְלָפָניו ְוָאַמר לֹו: "ָטִעיִתי, ְמַחל ּוְסַלח ִלי!" ּטֵ ּתַ ְוִנׁשְ
ִני ֶוֱאֹמר  ָעׂשַ ן ׁשֶ ֵלְך ָלָאּמָ ּתֵ ָאַמר ָהִאיׁש: "ֵאיִני מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ְלָך ַעד ׁשֶ

יָת." ָעׂשִ ִלי ֶזה ׁשֶ ה ְמֹכָער ּכְ ּמָ לֹו ּכַ
י ֶאְלָעָזר ְלִעירֹו. יַע ַרּבִ ִהּגִ יכּו ָלֶלֶכת ַעד ׁשֶ ִהְמׁשִ

י!" ָאַמר ָלֶהם  י, ַרִבּ ֵני ָהִעיר ִלְקָראתֹו ְוָהיּו אֹוְמִרים: "ַרִבּ ָיְצאּו ּבְ
הֹוֵלְך ַאֲחֶריָך."  י?" ָאְמרּו לֹו: "ָלֶזה ׁשֶ ם קֹוִרין ַרּבִ ָהִאיׁש "ְלִמי ַאּתֶ

ָרֵאל." ִיׂשְ מֹוהּו ּבְ י, ַאל ִיְרּבּו ּכָ ָאַמר ָלֶהם: "ִאם ֶזה ַרּבִ
ֵני ָמה?" ָאַמר ָלֶהם ָמה ָאַמר לֹו. ָאְמרּו לֹו: "ִמּפְ

י  ּתֹוָרה הּוא." ַרּבִ דֹול ּבַ ָאָדם ּגָ י ֵכן, ְסַלח לֹו. ׁשֶ ָאְמרּו לֹו: "ַאף ַעל ּפִ
י  ָאַמְרּתִ ָעה ְוָאַמר ָלִאיׁש ְוִלְבֵני ִעירֹו: "ִמְצַטֵער ׁשֶ ּטָ ֶאְלָעָזר ֵהִבין ׁשֶ

ם ְולֹא ִלְפּגַֹע  ּלָ ים. ָצִריְך ָאָדם ִלְהיֹות טֹוב ִעם ּכֻ ָבִרים ָקׁשִ לֹו ּדְ
ּזּוָלת." ּבַ

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

דֹוׁש. ָנה.ַלּקָ ּוָ ן.—.ַהּכַ ָאּמָ
ֵני. ַצר.ֶאת.ּבְ ּיָ רּוְך.הּוא.ׁשֶ ּבָ
ְבֵרי.ֲחָז"ל(. ָהָאָדם.)ְלִפי.ּדִ

ְבעֹול. ַעל.ּגִ ָקֶנה —.ֶצַמח.ּבַ
ֵדל.ְלַיד. ָאֹרְך,.ָחלּול.ְוַדק.ַהּגָ
רּוַח. ֶנה.ִמְתּכֹוֵפף.ּבָ ַמִים..ַהּקָ

ל.ַרּכּות. ְוָלֵכן.הּוא.ְמַסּמֵ
ּוְגִמיׁשּות.

ר. ְזעֹו.ָיׁשָ ּגִ ֶאֶרז.—.ֵעץ.ׁשֶ
רּוַח. ְוָחַזק.ְוֵאינֹו.ִמְתּכֹוֵפף.ּבָ
ל.ּכֹוַח.ְוֹחֶזק. ְוָלֵכן.הּוא.ְמַסּמֵ
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נְעִָרים הְִתעַּלְלּו ּבְיֶלֶד ָקָטן

ִעּתֹון( ְקׁשֶֹרת )ּבָ ּתִ י ְיִדיָעה ּבַ ב ַעל ּפִ ִנְכּתַ

ֶפר. ית.ַהּסֵ ֲחַצר.ּבֵ ּמּוִדים.ֻהְתְקפּו.ּבַ עֹות.ַהּלִ י.ְלַאַחר.ׁשְ ִליׁשִ יֹום.ׁשְ ּבְ

ְלִמיִדים. סֹוִדי..ַהּתַ ֶפר.ַהּיְ ית.ַהּסֵ ֵני.9(.ִמּבֵ ה.ד.)ּבְ ּתָ ְלִמיֵדי.ּכִ ֵני.ּתַ ׁשְ

ַרח. ָלִדים.ּבָ ֵני.13–15..ַאַחד.ַהּיְ ה.ְנָעִרים.ּבְ ָ ֻהְתְקפּו.ַעל.ְיֵדי.ֲחִמּשׁ

ָעִרים. רּו.ְוַהְנּ ה,.ָיָדיו.ְוַרְגָליו.ִנְקׁשְ ס.ְוֻהּכָ ִני.ִנְתּפַ ֵ ֶלד.ַהּשׁ א.ְוַהּיֶ ְוִהְתַחּבֵ

ּלֹא.יּוַכל.ִלְצעֹק.ְלֶעְזָרה.. ֵדי.ׁשֶ ֶבק,.ּכְ יו.ְנַיר.ּדֶ יקּו.ַעל.ּפִ ִהְדּבִ

ָראּו. ֶ קֹום..ִמּשׁ ָרָאה.ֵמָרחֹוק.ִהְתַקֲהלּות,.ִהְתָקֵרב.ַלּמָ ִית,.ׁשֶ ָאב.ַהּבַ

צּוַע.ּבֹוֶכה.ְוָהמּום. ִאירּו.ֶאת.א"ד.ַהּפָ ְרחּו.ְוִהׁשְ ָעִרים.ּבָ אֹותֹו.ַהּנְ

הּוא. ׁשֶ ִית.ִהְזִעיק.ֶעְזָרה..א"ד.ֻהְבַהל.ְלֵבית.ַהחֹוִלים.ּכְ ָאב.ַהּבַ

ָכל.ֵאיְבֵרי.ּגּופֹו.. ִגיעֹות.ָקׁשֹות.ּבְ סֹוֵבל.ִמּפְ

ֵהם.ַרק. ַנִים.ָאְמרּו.ׁשֶ ה.ְנָעִרים..ׁשְ לֹוׁשָ ְפָסה.ׁשְ ָטָרה.ּתָ ׁשְ ַהּמִ

ֵני. ת.ַאַחר.ׁשְ ׂשֶ ָטָרה.ְמַחּפֶ ׁשְ ֶלד..ַהּמִ ּיֶ ְגעּו.ּבַ לּו.ְוֹלא.ּפָ ּכְ ִהְסּתַ

ֵלט. ִהְצִליחּו.ְלִהּמָ ִלים.ׁשֶ ְתַעּלְ ַהּמִ

ֵהם.ְסָתם.ָעׂשּו.ְצחֹוק.ְוָרצּו. ָעִרים.ׁשֶ ֵאַלת.ַהחֹוְקִרים.ָאְמרּו.ַהּנְ ִלׁשְ

ַגע. ּפָ ּיִ נּו.ׁשֶ ּוְ ְלַהְפִחיד.ֶאת.א"ד.ְוֹלא.ִהְתּכַ

ט. ּפָ ִליִלי.ּוְלַהֲעִמיָדם.ְלִמׁשְ יק.ּפְ ָעִרים.ּתִ ָטָרה.ֻהְחַלט.ִלְפּתַֹח.ַלּנְ ׁשְ ּמִ ּבַ
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נֹוְׂשאִים לְַמְחָׁשבָה ּולְִדּיּון

ירּו ַמּדּוַע. ִדיָעה? ַהְסּבִ ּיְ ָמה ִזְעֵזַע ֶאְתֶכם ּבַ  .1
ֶלד  ּיֶ ְגעּו ּבַ ֵהם לֹא ּפָ ָאְמרּו ׁשֶ ָעִרים ׁשֶ ים ֶאת ַהּנְ ִאּלּו ֲהִייֶתם ּפֹוְגׁשִ  .2

לּו, ָמה ֲהִייֶתם אֹוְמִרים ָלֶהם? ּכְ א ַרק ִהְסּתַ ֶאּלָ
ִהְצִליַח ִלְבֹרַח?  ֶלד ׁשֶ ר ִלְכֹעס ַעל ַהּיֶ ַהִאם ֶאְפׁשָ  .3

ֶכם:  ְעּתְ יעּו ּדַ ֵהם ַרק ָעׂשּו ְצחֹוק. ַהּבִ ָטָרה ׁשֶ ׁשְ ּמִ ָעִרים ָאְמרּו ּבַ ַהּנְ  .4
קּו ַמּדּוַע. ַהִאם ֵהם ְצִריִכים ְלֵהָעֵנׁש? ַנּמְ

יָלִדים — ָמה חֹוַבְתֶכם ַלֲעׂשֹות? ַמּדּוַע? ִאם ֲהִייֶתם ֵעִדים ִלְפִגיָעה ּבִ  .5

ּכְִתיבָה

ֵאלֹות: ְ ְכָתב ַעל ַהּשׁ ִדיָעה ֵמָהִעּתֹון ַוֲענּו ּבִ ִקְראּו ֶאת ַהּיְ
ִדיָעה?  א ַהּיְ ֶפת ֶאת נֹוׂשֵ ּקֶ ית ְמׁשַ ֶכם ַהּכֹוֶתֶרת ָהָראׁשִ ַהִאם ְלַדְעּתְ  .1

ית ְוִכְתבּו אֹוָתם. מֹות ֲאֵחִרים ַלּכֹוֶתֶרת ָהָראׁשִ יעּו ׁשֵ ַהּצִ
רּות ב:  רּות א ְלֶאְפׁשָ ין ֶאְפׁשָ ֲחרּו ּבֵ ּבַ  .2

ָעִרים ַהּפֹוְגִעים. ע א"ד ַלּנְ ְפּגָ ֶלד ַהּנִ ב ֵמַהּיֶ ְתבּו ִמְכּתָ רּות א: ּכִ ֶאְפׁשָ
ע. ְפּגָ ֶלד ַהּנִ ָעִרים ַהּפֹוְגִעים ַלּיֶ ב ֵמַהּנְ ְתבּו ִמְכּתָ רּות ב: ּכִ ֶאְפׁשָ
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ְרגָׁשֹות וְאַּלִימּות — ַמְחָׁשבֹות ּופְִתרֹונֹות

ר ֵהם  ֲאׁשֶ ימּות ּכַ ַאּלִ ִגיִבים ּוִמְתַנֲהִגים ּבְ ּמְ ים אֹו ְיָלִדים ׁשֶ ֲאָנׁשִ
ִזים, ֶנֱעָלִבים אֹו ְמֻאְכָזִבים, ְמַפֲחִדים אֹו   ּכֹוֲעִסים אֹו ְמֻרּגָ
ם — ּפֹוֲעִלים ְללֹא  ים ְלִהְתַנּקֵ ׁשִ ִאים אֹו ְמַבּקְ  ׂשֹוְנִאים, ְמַקּנְ

ֵהם  ה ׁשֶ ר ַעל ָהֶרֶגׁש ַהּזֶ ּבֵ ָבה ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ֵאיְך ְלִהְתּגַ ַמְחׁשָ
ים. יׁשִ ַמְרּגִ

יַע ֶאת  ֻרּיֹות ֲאֵחרֹות ְלַהּבִ ִבים ַעל ֶאְפׁשָ ר ֵהם חֹוׁשְ ֲאׁשֶ אּוָלם ּכַ
ִבים ַעל ַהּתֹוָצאֹות.  ִרְגׁשֹוֵתיֶהם ֵהם חֹוׁשְ

ָעָיה,  ָרִכים ֲאֵחרֹות )ֲחלּופֹות( ְלִפְתרֹון ַהּבְ ים ִלְמֹצא ּדְ ֵהם ְמַנּסִ
ל:  ְלָמׁשָ

בֹוד ֲהָדִדי. ן ּכָ ֵדי ַמּתַ ִתיָבה ּתֹוְך ּכְ יָחה אֹו ּכְ ְברּות ַעל ְיֵדי ׂשִ ִהּדָ

נֹוְׂשאִים לְַמְחָׁשבָה ּולְִדּיּון

ַעס אֹו ַעל ֶעְלּבֹון  ר ַעל ּכַ ּבֵ ם ְלִהְתּגַ ּבֹו ִהְצַלְחּתֶ רּו ַעל ִמְקֶרה ׁשֶ ַסּפְ  .1
ימּות. ַאּלִ ִלי ִלְנֹהג ּבְ ִמּבְ

ם? ַהִאם  ן? ַהִאם ִהְתָחַרְטּתֶ ם ְלַאַחר ִמּכֵ ּתֶ ׁשְ רּו: ָמה ִהְרּגַ ַסּפְ  .2
ם טֹוב?  ּתֶ ׁשְ ִהְרּגַ
ירּו ַמּדּוַע. ַהְסּבִ  .3

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ה.אֹו. ֻעּלָ ימּות.—.ּפְ ַאּלִ
כֹוַח.ַעל. ה.ּבְ ֲעׂשֶ ּנַ ה.ׁשֶ ַמֲעׂשֶ

ָאָדם. ֵדי.ִלְפּגַֹע.ּבְ ְיֵדי.ָאָדם.ּכְ
ַאֵחר.ֶנֶגד.ְרצֹונֹו.
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ּכְִתיבָה

ֹלא לְאַּלִימּות — ּכֵן לְהִּדָבְרּות

ַעּמּוד 42.  ה ּבְ ּתָ ּכִ ּפּור ְמהּוָמה ּבַ ִנית ֶאת ַהּסִ ִקְראּו ׁשֵ  .1
ל ֵאיָתן? ֲארּו: ָמה ָהיּו ָהְרָגׁשֹות ַהֲחָזִקים ׁשֶ ָתּ  .2

ּפּור? ֵהָעְזרּו  ּסִ ל ָעִמית ּבַ ֲארּו: ָמה ָהיּו ָהְרָגׁשֹות ַהֲחָזִקים ׁשֶ ָתּ  .3
ַעּמּוד 54. בֹות ּוִפְתרֹונֹות" ּבְ ימֹות, ַמְחׁשָ ר ַעל "ְרָגׁשֹות ְוַאּלִ ֶהְסּבֵ ּבַ

ֵדי ְלָבֵרר ֶאת ַטֲענֹוֵתיֶהם. יֵניֶהם ּכְ יַח ּבֵ ְתבּו ּדּו־ׂשִ ּכִ  .4

לְיֵַּׁשב ִסכְסּוכִים לְֹלא אַּלִימּות

ִטים.  ּפָ ל ִמׁשְ ל ַהְתָחלֹות ׁשֶ יָמה ׁשֶ ִלְפֵניֶכם ְרׁשִ  .1 
ט. ּפָ ְך ְלָכל ִמׁשְ ְתבּו ֶהְמׁשֵ ּכִ

... ַמְפִריַע ִלי ׁשֶ א. 
י... ה ּכִ ּתָ ּכִ לֹא ָנִעים ִלְהיֹות ּבַ ב. 

... יז אֹוִתי ׁשֶ ְמאֹוד ַמְרּגִ ג. 
ין... י ְלַהְפִריד ּבֵ ֶהְחַלְטּתִ ד. 

ל... ָרִאיִתי ֶאת ַהִהְתַנֲהגּות ׁשֶ ׁשֶ י ּכְ ּתִ ׁשְ ַיּ ִהְתּבַ ה. 
... יָון ׁשֶ י ּכֵ ְעּתִ ִנְפּגַ ו. 
י לֹא ְל... ֶהְחַלְטּתִ ז. 

ן זּוג. א. ְלָכל ִאּיּור ֵיׁש ּבֶ ַעּמּוד ַהּבָ ִאּיּוִרים ּבָ ִהְתּבֹוְננּו ּבָ  .2
ֵני זּוג. ֵהם ּבְ ם ׁשֶ ירּו ַמּדּוַע ְקַבְעּתֶ ַזהּו ֶאת זּוגֹות ָהִאּיּוִרים ְוַהְסּבִ א. 

ֵני( ִאּיּוִרים. ֶפת ְלָכל ֶצֶמד )ׁשְ ּתֶ ְתבּו ּכֹוֶתֶרת ְמׁשֻ ּכִ ב. 
ֲחרּו ֶצֶמד ִאּיּוִרים ְוִכְתבּו ָלֶהם ִסּפּור ָקָטן. ֻעְנָיִנים: ּבַ ַלּמְ  .3

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ין. יָחה.ּבֵ יַח.—.ׂשִ ּדּו־ׂשִ
ַנִים. ׁשְ
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ַמְצִחיק?
ָחק ֵהם ִהְתִחילּו  ׂשְ ַמֲהַלְך ַהּמִ ן ּדֹודֹו ִהְתָאְרחּו ֵאֶצל ָסָבָתם. ּבְ ָירֹון ְוֵאִלי ּבֶ

ָלִריב ּוְלַהּכֹות ֶזה ֶאת ֶזה.
ימּות?  ַאּלִ ה נֹוֵהג ּבְ ה ַאּתָ יֵניֶהם ְוָאְמָרה ְלָירֹון: "ָלּמָ ל ָירֹון ִהְפִריָדה ּבֵ ִאּמֹו ׁשֶ

ימּות." ַאּלִ ָאסּור ִלְנֹהג ּבְ ָך ָלַמְדּתָ ׁשֶ ּלְ ֶפר ׁשֶ ֵבית ַהּסֵ ֲהֵרי ּבְ
ֶפר." ית ַהּסֵ אן ֶזה לֹא ּבֵ "ָנכֹון," ָעָנה ָירֹון, "ֲאָבל ּכָ

ּכְִתיבָה

ירּו. 1. ַהִאם ֶזה ַמְצִחיק? אֹו אּוַלי ָעצּוב? ַהְסּבִ
ם אֹוָתם  ן ְלַיּשֵׂ ֶפר ְוִנּתָ ֵבית ַהּסֵ ם ּבְ ַמְדּתֶ ּלְ ִאים ׁשֶ ַהִאם ֵיׁש עֹוד נֹוׂשְ  .2

ירּו. י ַהּיֹום־יֹום? ַהְדִגימּו ְוַהְסּבִ ַחּיֵ ּבְ
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ּבְעְִקבֹות לִּמּוד הַּפֶֶרק

ּכְִתיבָה

הּוא ַמְפִסיד,  ֻגּלֹות. ּתֶֹמר ָרָאה ׁשֶ ֲחקּו ּבְ ּשִׂ ּדֹורֹון ְוֹתֶמר ֵהם ֲחֵבִרים ׁשֶ
ָחְזָקה.  ַחף ֶאת ּתֶֹמר ּבְ ל ֶאת ּדֹורֹון. ּדֹורֹון ּדָ ז ְוִהְתִחיל ְלַקּלֵ הּוא ִהְתַרּגֵ

ָפָניו ָקׁשֹות. ל ּבְ ּתֶֹמר ָנַפל ְוֶנְחּבַ
ְגָלְלָך!" ם, ֶזה ּבִ ּדֹורֹון ָצַעק: "ֲאִני לֹא ָאׁשֵ

ֵני ַהֲחֵבִרים. ין ׁשְ לֹום ּבֵ ין ׁשָ ּכִ הּוַטל ֲעֵליֶכם ְלָבֵרר ָמה ָקָרה ּוְלַהׁשְ  .1
רּו אֹוָתּה(. ְפּתְ ּתִ ֶרְך ׁשֶ ָעָיה ְוַלּדֶ ְפֲעלּו )ִהְתַיֲחסּו ַלּבְ יַצד ּתִ ְתבּו ּכֵ א. ּכִ

ֵתאּור ִמְקֶרה ֶזה ְלֵבין  ָעיֹות ּבְ ין ַהּבְ ב. ָמה ּדֹוֶמה ּוָמה ׁשֹוֶנה ּבֵ
ַעּמּוד 42? ה" ּבְ ּתָ ּכִ ּפּור "ְמהּוָמה ּבַ ַהּסִ

ֶֹרׁש אל"מ. ימּות ִהיא ֵמַהּשׁ ה ַאּלִ ּלָ ַהּמִ  .2
ר.  ּה ֹחֶסר ְיֹכֶלת ְלַדּבֵ רּוׁשָ מּות ּפֵ ה ִאּלְ ּלָ ַהּמִ

מּות. ימּות ְלִאּלְ ה ַאּלִ ּלָ ין ַהּמִ ר ּבֵ ׁשֶ ְתבּו ָמה ַהּקֶ ּכִ
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ו. ּכְלָלִים וְַתּקָנֹות ּבַּכִָּתה

ְלְמדּו? ָמה ּתִ
ְלִמיִדים ְוַהּמֹוִרים ל ַהּתַ ה ֵהם ֹצֶרְך ׁשֶ ּתָ ּכִ נֹות ּבַ ָלִלים ְוַתּקָ ּכְ  .1

נֹות ָלִלים ְוַתּקָ ְקִביַעת ּכְ ַלת ַהַהְחָלטֹות ּבִ ֶרְך ַקּבָ ַעל ּדֶ  .2
ִמים נֹות ְוַהֶהְסּכֵ ּקָ ָלִלים, ַהּתַ ֶרְך ֲאִכיַפת ַהּכְ ַעל ּדֶ  .3

 

יֵׁש ּבְעָיֹות ּבַּכִָּתה

ל: ה, ְלָמׁשָ ּתָ ּכִ ָעיֹות ּבַ ַעם ִמְתעֹוְררֹות ּבְ י ּפַ ִמּדֵ
עּור. ִ ַאֲחִרים ַלְחֹזר ֵמַהַהְפָסָקה ַלּשׁ ּמְ ֵיׁש ְיָלִדים ׁשֶ  •

ה ְמֻלְכֶלֶכת. ּתָ ַהּכִ  •
יִנים  עּור ְלִדְבֵרי ַחְבֵריֶהם ְולֹא ַמְמּתִ ִ ּשׁ ְרִצים ּבַ ְיָלִדים ֲאָחִדים ִמְתּפָ  •

ְלתֹוָרם.

ה ְוַלֲאִויָרה לֹא ְנִעימֹות,  ׁשָ ה ּגֹוֶרֶמת ְלַהְרּגָ ָעיֹות ָהֵאּלֶ ל ַאַחת ֵמַהּבְ ּכָ
ה. ּתָ ּכִ ר — לֹא ָנִעים ִלְהיֹות ּבַ ּוְבִעּקָ
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ּכְִתיבָה

ָלִלים  ְתֶכם ּוַמְצִריכֹות ּכְ ִכּתַ מֹות ּבְ ּיָ ּקַ ָעיֹות נֹוָספֹות ׁשֶ ְתבּו ַעל ּבְ ּכִ  .1
נֹות. ְוַתּקָ

ֶכם?  ּלָ ה ׁשֶ ּתָ ּכִ יֹוֵתר ּבַ ְפִריָעה ּבְ ּמַ ָעָיה ׁשֶ נּו: ַמִהי ַהּבְ ַצּיְ  .2
ירּו: ְלָמה ִהיא ּגֹוֶרֶמת ָלֶכם?  ַהְסּבִ  .3

ָעָיה? ּבֹות ַלּבְ ֲערּו: ָמֵהן ַהּסִ ׁשַ  .4
ֵדי ִלְפּתֹר אֹוָתּה? ר ַלֲעׂשֹות ּכְ יעּו: ָמה ֶאְפׁשָ ַהּצִ  .5

יֵׁש ּפְִתרֹונֹות?

עֹות:  ע ַהּצָ יעּו ַאְרּבַ ָעיֹות ְוִהּצִ ּבְ נּו ּבַ ה ג ּדָ ִכּתָ ּבְ
ִלים אֹו ַמְפִריִעים. ַלְכְלִכים, ְמַקּלְ ּמְ ָלִדים ׁשֶ ֲעִניׁש ֶאת ַהּיְ ַהּמֹוָרה ּתַ  .1

יִצים. ְרּבִ ּמַ ָלִדים ׁשֶ ל ַהּיְ ְלַהְזִמין ֶאת ַההֹוִרים ׁשֶ  .2
ה ַאֶחֶרת. ָלִדים ְלִכּתָ ֲעִביר ֶאת ַהּיְ ֶפר ּתַ ית ַהּסֵ ְמַנֶהֶלת ּבֵ  .3

יֶהם. ה ְוִלְנֹהג ַעל ּפִ ּתָ ּכִ ָלִלים ְלִהְתַנֲהגּות ּבַ ַיַחד ַעל ּכְ 4.  ְלַהְחִליט ּבְ
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ּכְִתיבָה

ה. עֹות ָהֵאּלֶ ֶכם ַעל ַהַהּצָ ְעּתְ ְתבּו ָמה ּדַ ּכִ  .1
ֶהן?( ָעה? )ָמה טֹוב ּבָ ָכל ַהּצָ ְתרֹונֹות ּבְ ָמה ַהּיִ א.   

ֶהן?( ָעה? )ָמה לֹא טֹוב ּבָ ָכל ַהּצָ ָמה ַהֶחְסרֹונֹות ּבְ ב.   
ר  בּו ִאם ֶאְפׁשָ יעּו אֹוָתם ְוִחׁשְ ְתרֹונֹות ֲאֵחִרים — ַהּצִ ִאם ֵיׁש ָלֶכם ּפִ  .2

ם אֹוָתם. ְלַיּשֵׂ

ְמִׂשיַמת ּכְִתיבָה ְקבּוצִָתית

ְתרֹונֹות: ר ִלְמֹצא ּפִ ִלְבָעיֹות ֶאְפׁשָ
ָלֵלי  ה הּוא ְקִביַעת ּכְ ּתָ ּכִ מֹות ּבַ ּיָ ּקַ ְתרֹונֹות ִלְבָעיֹות ׁשֶ ַאַחד ַהּפִ

נֹון. ִהְתַנֲהגּות ְוַתּקָ
ַיַחד. נֹון ֲעֵליֶכם ִלְפֹעל ּבְ ָלֵלי ִהְתַנֲהגּות ְוַתּקָ ֵדי ִלְקּבַֹע ּכְ ּכְ

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ה.—. ּתָ ּכִ ָלֵלי ִהְתַנֲהגּות ּבַ ּכְ
לּו. ִהְתַקּבְ ַהַהְחָלטֹות.ׁשֶ

ְלִמיִדים. י.ִהְתַנֲהגּות.ַהּתַ ְלַגּבֵ
ה. ּתָ ּכִ ּבַ

ָלִלים. יַמת.ַהּכְ נֹון —.ְרׁשִ ּקָ ּתַ
נֹות.ְלִהְתַנֲהגּות. ּקָ ְוַהּתַ

ם.ִלְנֹהג. ּלָ ֶבת.ֶאת.ּכֻ ַחּיֶ ּמְ ׁשֶ
תּוב. י.ַהּכָ ַעל.ּפִ

ֹחק —.הֹוָרָאה.ַהּקֹוַבַעת.ָמה.
ר.ּוָמה.ָאסּור. ֻמּתָ



�2

ּכֵיצַד נֹוהֲגִים עִם ִמי ֶׁשֹּלא ְמצַּיְִתים לַּכְלָלִים וְלַַּתּקָנֹות?

ֲעׂשּו ִלי?  ָמה ּתַ
נֹות  ּקָ ָלִלים ְוַלּתַ ִתים ַלּכְ ּלֹא ְמַצּיְ ֶאֶלת ַעל ְיֵדי ִמי ׁשֶ ׁשְ ּנִ ֵאָלה ׁשֶ זֹו ׁשְ

ֻהְחַלט ֲעֵליֶהם. ׁשֶ
ָלל קֹוְבִעים ַמהּו ָהֹעֶנׁש ַעל ֲהָפָרתֹו.  ׁשּוָבה: ְלָכל ּכְ ַהּתְ

נֹות  ּקָ ְתבּו ַעל לּוַח ַהּתַ נֹות, ּכִ ּקָ ָלִלים ְוַהּתַ ם ֶאת ַהּכְ ַתְבּתֶ ּכְ ְלַאַחר ׁשֶ
ִמים אֹוָתם )ְמֵפֵרי ֹחק(  ֵאיָנם ְמַקּיְ פּוִיים ְלִמי ׁשֶ ים ַהּצְ ֶאת ָהֳעָנׁשִ

ָלִלים. ְמעּו ַלּכְ ָ ם ִיְראּו, ֵיְדעּו ְוִיּשׁ ּלָ ּכֻ ֵדי ׁשֶ יר ּכְ ּוְתלּו ַעל ַהּקִ

לְֻדגְָמה, לּוַח ּכְלָלִים לָעֳנִָׁשים צְפּויִים:

ָהעֹנֶׁש ַהּצָפּויַהּכְלָלִים
ַמן ְלַאַחר  ּזְ ה ּבַ ּתָ ֵנס ַלּכִ ִבים ְלִהּכָ ַחּיָ

ַהַהְפָסָקה.
ה. ם ְנֻקּדָ ָרׁשֵ ְלָכל ִאחּור ּתֵ

ֻקּדֹות. מּו ֶאת ַהּנְ ה ִיְרׁשְ ּתָ ּתֹוָרֵני ַהּכִ
ְלִמיִדים  מֹות ַהּתַ בּוַע ְיֻפְרְסמּו ׁשְ ָ סֹוף ַהּשׁ א. ּבְ

ָלל. ּלֹא ִאֲחרּו ּכְ ׁשֶ
ָעִמים  ע ּפְ ִאֲחרּו ֵמַעל ַאְרּבַ ְלִמיִדים ׁשֶ ב. ַלּתַ

ְברּו 4 ְנֻקּדֹות ִיְהיּו  ּצָ מּו 4 ְנֻקּדֹות. ִמי ׁשֶ ֵיָרׁשְ
ַעם נֹוֶסֶפת. ּתֹוָרִנים ּפַ

ה —  ּתָ ֹמר ַעל ִנְקיֹון ַהּכִ ִבים ִלׁשְ ַחּיָ
ֵאין ְלַלְכֵלְך אֹוָתּה.

ה  ּתָ ַלְכֵלְך — ִיְהֶיה ּתֹוָרן ִנְקיֹון ַהּכִ ּמְ ל ִמי ׁשֶ ּכָ
בּוַע ָיִמים. ׁשָ



��

נֹוְׂשאִים לְַמְחָׁשבָה ּולְִדּיּון

ירּו: ַמּדּוַע ָחׁשּוב ֶלֱאֹכף ֶאת ַהַהְחָלטֹות? ַהְסּבִ  .1
ל  ֶכם ַעל ּכָ ּלָ נֹון ׁשֶ ּקָ ּתַ ּבַ יַצד ֶלֱאֹכף ֶאת ַהַהְחָלטֹות ׁשֶ יעּו: ּכֵ ַהּצִ  .2
ָלִלים ְלִמי  ָכל ֶאָחד ֵמַהּכְ פּוִיים ּבְ ים ַהּצְ בּוָצה? ָמֵהם ָהֳעָנׁשִ ַהּקְ

ֵפר אֹוָתם? ּמֵ ׁשֶ
ה  ּתָ ְלִמיֵדי ַהּכִ ל ּתַ בּוָצה אֹו ֶאת ּכָ ל ַהּקְ ים ֶאת ּכָ ים ַמֲעִניׁשִ ְלִעּתִ  .3

ָלִלים. ֹעֶנׁש  ּלֹא ָנֲהגּו ְלִפי ַהּכְ ה ְיָלִדים ׁשֶ ּמָ ָעׂשּו ַרק ּכַ ה ׁשֶ ְגַלל ַמֲעׂשֶ ּבִ
ֶזה? ֶכם ַעל ֹעֶנׁש ּכָ ְעּתְ ה ֹעֶנׁש ִקּבּוִצי. ָמה ּדַ ֶזה ְמֻכּנֶ ּכָ

ּכְִתיבָה

ָלל  ְרטּו ְלָכל ּכְ ָלֵלי ַהִהְתַנֲהגּות — ּפָ יַצד ֶלֱאֹכף ֶאת ּכְ ַהְחִליטּו ּכֵ  .1
ּוְכָלל.

ה  ּתָ ּכִ ָלִלים ּבַ תּו ַלּכְ ּלֹא ְיַצּיְ יעּו: ָמה ִיְקֶרה ְלִמי ׁשֶ 2. ַהּצִ
ֶכם? ּלָ ׁשֶ

ם: ַתְבּתֶ ּכְ נֹון ׁשֶ ּקָ ּתַ נּו ׁשּוב ּבַ ַעּיְ  .3
ה אֹו  ָלֵלי ָהֲאִכיָפה — ָהֲעִניׁשָ ְדקּו ֶאת ּכְ ּבִ א. 

ם.  ַתְבּתֶ ּכְ ָהַאְזָהָרה — ׁשֶ
חּו  ּנֹות אֹו ְלהֹוִסיף, ַנּסְ יִעים ְלׁשַ ם ַמּצִ ִאם ַאּתֶ ב. 

קּו אֹוָתן ְוַהְראּו ְלַחְבֵריֶכם.  עֹוֵתיֶכם, ַנּמְ ַהּצָ
י ָינּוׁש קֹוְרָצ'ק. ּפּור ְקָטטֹות ַעל ּפִ ִקְראּו ֶאת ַהּסִ  .4

רּו  ּפּוָריו ְוַסּפְ ֻעְנָיִנים: ִקְראּו ִסּפּור ִמּסִ ַלּמְ  .5
ית  ת ּבֵ ִסְפִרּיַ ָפָריו ּבְ ְדקּו ִאם ֵיׁש ִמּסְ ְלַחְבֵריֶכם. )ּבִ

ֶכם.( ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ּבַ ָלִדים ׁשֶ ת ַהּיְ ִסְפִרּיַ ֶפר אֹו ּבְ ַהּסֵ

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ּה. ּבָ ֶרְך.ׁשֶ ֲאִכיָפה.—.ַהּדֶ
בּוָצה.ְיכֹוָלה.ְלַהְכִריַח. ַהּקְ

ֶאת.ֲחֵבֶריָה.ִלְנֹהג.ְלִפי.
ה. ּלָ נֹות..ַהּמִ ּקָ ָלִלים.ְוַהּתַ ַהּכְ

ף. ה.ֻאּכָ ּלָ ֶלֱאֹכף.ּדֹוָמה.ַלּמִ
ב.ַהּסּוס.. יִחים.ַעל.ּגַ ּנִ ּמַ ׁשֶ

ּסּוס,.ְואֹוֵכף. ָהרֹוֵכב.ׁשֹוֵלט.ּבַ
ֶאת.ְרצֹונֹו.ַעל.ְרצֹון.ַהּסּוס.
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ְקָטטֹות

עַל ּפִי ִסּפּורֹו ֶׁשל יָנּוׁש קֹוְרצָ'ק
)הִַּסּפּור ּבַחֹובֶֶרת "יָנּוׁש קֹוְרצָ'ק יְִדיד הַּיְלִָדים"( 

ְגָמה  ּפֹוִלין ְוָהָיה ּדֻ ית ְיָלִדים ּבְ דּוַע ָינּוׁש קֹוְרָצ'ק ֵהִקים ּבֵ ְך ַהּיָ ַחּנֵ ַהּמְ
ה:  ּפּור ַהּזֶ ר ֶאת ַהּסִ ָאֶרץ ּוָבעֹוָלם. הּוא ִסּפֵ ִכים ּבָ ִלְמַחּנְ

ֶניָה טֹוִבים  ִנים. ִלְדָבֶריָה ּבָ ה ּבָ לֹוׁשָ ׁש ָלּה ׁשְ ּיֵ ה ׁשֶ ָ ָאה ֵאָליו ִאּשׁ ַעם ּבָ ּפַ
ַמן ֵהם ָרִבים, ִמְתקֹוְטִטים, הֹוְלִכים ַמּכֹות,  ל ַהּזְ ְמאֹוד, ֲאָבל ּכָ

ָבר ֵאין ּכֹוַח. אֹות ַוֲחָפִצים, ְוָלּה ּכְ ּסְ ְמִעיִפים ּכִ
ה ֶאת ָינּוׁש קֹוְרָצ'ק. ָ ֲאָלה ָהִאּשׁ ים?" ׁשָ "ָמה עֹוׂשִ

ד ֵהם ִהְתִחילּו ִלְצֹעק  ׁשּוָרה ּוִמּיָ ִנים ּבְ ת ַהּבָ לׁשֶ קֹוְרָצ'ק ֶהֱעִמיד ֶאת ׁשְ
ד ָרצּו ְלַהּכֹות  ּתֹק לֹו", ּוִמּיָ ֶאׁשְ ה ׁשֶ ֶזה ַעל ֶזה: "הּוא ִהְתִחיל!", "ָלּמָ

ֶזה ֶאת ֶזה.
בּוַע? ִאם  ׁשָ ה ְקָטטֹות ֵיׁש ָלֶכם ּבְ ּמָ ַאל אֹוָתם ָינּוׁש קֹוְרָצ'ק: "ּכַ ׁשָ

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ֶפת. ה.ִנְרּדֶ ְגָרה.—.ִמּלָ ּתִ
ִלְקָטָטה,.ְמִריָבה,.ּוְבֶדֶרְך.

ַמּכֹות. ָלל.ּבְ ּכְ
ה,. ָלה.—.ַהֲעָלָבה.ָקׁשָ ּפָ ַהׁשְ

בֹוד. ּכָ ִגיָעה.ּבַ ּפְ
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ה —  ְתִחילּו ִלְסּפֹר ְקָטָטה ְקָטָטה: ִלְקָטָטה ְקַטּנָ ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים, ּתַ
לֹוׁש ְנֻקּדֹות.  י ְנֻקּדֹות, ִלְגדֹוָלה — ׁשָ ּתֵ ה ַאַחת, ְלֵבינֹוִנית — ׁשְ ְנֻקּדָ

ת: ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ ַ ַבר ִמּשׁ ּצָ ֻקּדֹות ׁשֶ ל ֶאָחד ִיְכּתֹב ְלַעְצמֹו ֶאת ַהּנְ ּכָ
ינֹוִנּיֹות. אי ָלֵתת ָחֵמׁש ַמּכֹות ּבֵ ַ ה ַרּשׁ ִאם ָסַפְרּתָ 10 ְנֻקּדֹות ְקַטּנֹות — ַאּתָ

ְחׁשֹב ְלַעְצְמָך: ֲחָבל,  ְקָטָטה — ּתַ ק ִלְפּתַֹח ּבִ ֲאָבל, ִאם ֵיׁש ְלָך ֵחׁשֶ
לֹוׁש. ּתֹאַמר  ה אֹו ׁשָ ְחסְֹך ְלָך ְנֻקּדָ בּוַע ַרק ִהְתִחיל, אּוַלי ּתַ ָ ַהּשׁ

ה  יץ לֹו. ְלָמֳחָרת ַאּתָ יץ, ָמָחר אּוַכל ְלַהְרּבִ ְלַעְצְמָך — ַהּיֹום לֹא ַאְרּבִ
יץ ְלָך  ם הּוא לֹא ִהְרּבִ י ּגַ ּכֹות, ּכִ ְדֶחה ֶאת ַהּמַ יץ לֹו ֲאָבל ּתִ רֹוֶצה ְלַהְרּבִ
ה  ִתְגָרה, ַאּתָ ְתִחיל ּבְ ָך. ְוִאם ּתַ ּלְ ְקִציב ׁשֶ ה לֹא רֹוֶצה ַלֲעבֹר ֶאת ַהּתַ ְוַאּתָ
יָעה. ת ִהּגִ ּבָ ַ ה ַמְפִסיד ְנֻקּדֹות אֹו ַהּשׁ ַאּתָ ֵכר ׁשֶ ּזָ ּתִ ׁשֶ ד ּכְ ָיכֹול ְלַהְפִסיק ִמּיָ
ֻקְפַסת  מֹו ּבְ ד ּכְ ּצַ ים ּבַ ם ְיכֹוִלים ָלׂשִ לֹות ַאּתֶ ְגרֹות ַהּלֹא ְמֻנּצָ "ֶאת ַהּתִ

ֹמר אֹוָתן ְלִתְגָרה ְרִציִנית. כֹון ְוִלׁשְ ִחּסָ
ָאסּור ִלְתּפֹס  עּו ָלֶכם ׁשֶ יץ, ּדְ ָכל ֹזאת ֶהְחַלְטֶתם ְלַהְרּבִ "ֲאָבל ִאם ּבְ
ֶטן, ָאסּור ְלכֹוֵפף ֶאת ָהֹראׁש ְוָאסּור ְלסֹוֵבב  ּבֶ רֹון ְוָאסּור ִלְפּגַֹע ּבַ ּגָ ּבַ

ָרִהיִטים.  ָגִדים ְוַגם ָאסּור ִלְפּגַֹע ּבְ עֹות, ָאסּור ִלְקֹרַע ּבְ ֶאת ָהֶאְצּבָ
יל ִאיׁש ֶאת ָאִחיו.  ּפִ ְוַכּמּוָבן, ָאסּור ְלַהׁשְ

ם  ה ְנֻקּדֹות ַאּתֶ ּמָ בּו טֹוב ּכַ יץ — ִחׁשְ ם רֹוִצים ְלַהְרּבִ ִאם ַאּתֶ
ַמְפִסיִדים."
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לְהַעֲנִיׁש — ּכֵן אֹו ֹלא?

ְלִמיִדים ָקְראּו   ל ַהּתַ ה ג3 ִנְתָלה ַעל ַהּלּוַח. ּכָ ּתָ ְלִמיֵדי ּכִ ל ּתַ נֹון ׁשֶ ּקָ ַהּתַ
ָלִלים. ֵהם ִיְתַנֲהגּו ְלִפי ַהּכְ אֹותֹו ְוִהְבִטיחּו ׁשֶ

ל אֹוָתּה. יץ ְלִליַאת ְוִקּלֵ בּועֹות ֹעֶמר ִהְרּבִ ה ׁשָ ּמָ ֲעֹבר ּכַ ּכַ
ל.  יץ ּוְלַקּלֵ ָאסּור ְלַהְרּבִ תּוב ׁשֶ נֹון ּכָ ּקָ ּתַ ּבַ ֲעסּו ָעָליו ְוָאְמרּו לֹו ׁשֶ ָלִדים ּכָ ַהּיְ
ִמיד ַרק ּכֹוֲעִסים ָעַלי.  ם ּתָ י ְוַאּתֶ ְרָתה ּבִ ָעָנה ָלֶהם ֹעֶמר: "ִליַאת ִהְתּגָ

ֲעׂשּו ִלי?"  תּוב! ָמה ּתַ ַבד ֶזה — ָאז ּכָ ּוִמּלְ
ק אֹותֹו  ְדָרִכים ׁשֹונֹות: ְלַסּלֵ יעּו ְלַהֲעִניׁש אֹותֹו ּבִ ָלִדים ִהּצִ ַהּיְ

ֲחָזָרה.  יץ לֹו ּבַ ּיּול, ְלַהְרּבִ ּנּו ָלֵצאת ַלּטִ ה, ִלְמֹנַע ִמּמֶ ּתָ ֵמַהּכִ
נּו ְצִריִכים ִלְהיֹות  ּלָ ָאְמָרה ַהּמֹוָרה: "סּוג ָהֹעֶנׁש אֹו ַהִהְתַנֲהגּות ׁשֶ
רּוִרים  נֹון ּבְ ּקָ ּתַ ָלִלים ּבַ ֶהְחַלְטנּו. ַהּכְ ָלִלים ׁשֶ ּכְ תּוב ּבַ ּכָ י ָמה ׁשֶ ַעל ּפִ

ָלִדים ֵיְדעּו אֹוָתם." ל ַהּיְ ּכָ ָמקֹום ּבֹוֵלט, ׁשֶ ּוְמֻפְרָסִמים ּבְ

נֹוְׂשאִים לְַמְחָׁשבָה ּולְִדּיּון

אּור  ּפּור “ְקָטטֹות” ְלֵבין ּתֵ ּסִ ּבַ ְתרֹון ׁשֶ ין ַהּפִ נּו ָמה ּדֹוֶמה ּבֵ ַצּיְ  .1
ן אֹו לֹא?" ְקֶרה “ְלַהֲעִניׁש — ּכֵ ַהּמִ

ָמקֹום  רּוִרים ִויֻפְרְסמּו ּבְ ָלִלים ִיְהיּו ּבְ "ַהּכְ ירּו: ַמּדּוַע ָחׁשּוב ׁשֶ ַהְסּבִ  .2
ּבֹוֵלט"? 
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ּכְִתיבָה

ַטע "ְלַהֲעִניׁש אֹו לֹא?". ּקֶ ָעָיה ּבַ ירּו ָמה ַהּבְ ַהְסּבִ  .1
ָלִדים. ל ַהּיְ ֲעָנה ׁשֶ ֲארּו ֶאת ַהּטַ ּתָ  .2

ל ַהּמֹוָרה? ֲעָנה ׁשֶ ָמה ַהּטַ  .3
ל ַהּמֹוָרה. ֲעָנה ׁשֶ ְתבּו ִנּמּוִקים ַלּטַ ּכִ  .4

ּבְעְִקבֹות לִּמּוד הַּפֶֶרק

ּכְִתיבָה

אֹור ָאֹדם ְלהֹוְלֵכי ֶרֶגל,  ֻרְמָזר ּבְ י ְונּוָפר ָחצּו ֶאת ַהּצֶֹמת ַהּמְ ַטּלִ  .1
ּוּוִנים. ל ַהּכִ ֵהן לֹא ָראּו ְמכֹוִנּיֹות ִמּכָ ׁשֶ ּכְ

ים אֹו לֹא? ַמּדּוַע? תּו ַלֻחּקִ ֶכם: ֵהן ִצּיְ ְעּתְ ָמה ּדַ א. 
קֹום, ַהִאם ָהָיה ָצִריְך ָלֵתת ָלֶהן ְקָנס?  ּמָ ִאם ָהָיה ׁשֹוֵטר ּבַ ב. 

ירּו ַמּדּוַע. ַהְסּבִ
ים: ֲאִכיַפת  ִלּ ּמִ ָנה ּבַ ּוָ ם ָמה ַהּכַ ירּו ִליָלִדים ְצִעיִרים ִמּכֶ ַהְסּבִ  .2

נֹות. ָלִלים ְוַתּקָ ּכְ
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ז. ִחּדּוׁש — וְעָדֹות ּבַּכִָּתה ּופְעֻּלָָתן 

ְלְמדּו? ָמה ּתִ
ָרָתן ה ּוַמּטְ ּתָ ּכִ ַעל ְוָעדֹות ּבַ  .1

ה ּתָ ּכִ ָעדֹות ּבַ ִחיַרת ֲחֵבִרים ַלּוְ ַעל ּבְ  .2
ל ֲחֵבֶריָה ְפִקיִדים ׁשֶ ָלִדים, ְוַעל ַהּתַ ל ֶחְבַרת ַהּיְ ֻעּלֹוֶתיָה ׁשֶ ַעל ּפְ  .3

ּבְִחיַרת ַּתפְִקיִדים ּבַּכִָּתה

ָלִדים  ֶנת ֶחְבַרת ַהּיְ ּמּוִדים ִמְתַאְרּגֶ ַנת ַהּלִ ל ׁשְ ִמים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ּיָ ּבַ
ִלְפִעיֻלּיֹות ׁשֹונֹות.

ׁש  ּיֵ ְפִקיִדים ׁשֹוִנים ׁשֶ ִעיֻלּיֹות ָהִראׁשֹונֹות ִהיא ְקִביַעת ּתַ ַאַחת ַהּפְ
ה. ּתָ ּכִ א ּבַ ְלַמּלֵ

ְפִקיִדים  יִעים ֵאילּו ְוָעדֹות ְוֵאילּו ּתַ ַיַחד ִעם ַהּמֹוָרה, ַמּצִ ָלִדים, ּבְ ַהּיְ
ִחיָרה ְלַוֲעדֹות  ָרָתם. ַהּבְ ה ּוַמְחִליִטים ַמִהי ַמּטְ ּתָ ּכִ ְהיּו ּבַ ּיִ ֵהם רֹוִצים ׁשֶ

ה. ּתָ ל ַיְלֵדי ַהּכִ ל ּכָ ָעה ׁשֶ ַהְצּבָ ית ּבְ ֹוִנים ַנֲעׂשֵ ְפִקיִדים ַהּשׁ ה ְוַלּתַ ּתָ ַהּכִ
ִחירֹות: ֻרּיֹות ַלֲעֹרְך ֶאת ַהּבְ י ֶאְפׁשָ ּתֵ ֵיׁש ׁשְ

לּוָיה  ָעה ּגְ ַהְצּבָ ָהַאַחת — ּבְ  •
ִאית ָעה ֲחׁשָ ַהְצּבָ ה — ּבְ ִנּיָ ְ ַהּשׁ  •

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

לּוי.—.רֹוִאים.אֹותֹו. ּגָ
ר.. ִאי.—.סֹוִדי,.ֻמְסּתָ ֲחׁשָ

לּוָיה.—. ָעה ּגְ ַהְצּבָ
יִעים.ְמִריִמים.ֶאת. ְצּבִ ַהּמַ

ל. ם.רֹוִאים.ְלִמי.ּכָ ָיָדם.ְוֻכּלָ
יִעים. ֶאָחד.ְוָכל.ַאַחת.ַמְצּבִ

ִאית.—. ָעה ֲחׁשָ ַהְצּבָ
יִעים.ּבֹוֲחִרים.ֶאת. ְצּבִ ַהּמַ

ִנים. ֶהם.ּוְמַסּמְ ּלָ ֲעָמִדים.ׁשֶ ַהּמֻ
ֶתק.ּוַמְכִניִסים. אֹוָתם.ַעל.ּפֶ

אֹותֹו.ְלֵתָבה.ְסגּוָרה.
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ֲעָדם. יעּו ּבַ ָלִדים ִהְצּבִ ֹרב ַהּיְ ה ׁשֶ ְבֲחרּו ְלַתְפִקיִדים ֵהם ֵאּלֶ ּנִ ָלִדים ׁשֶ ַהּיְ
ְפִקיד. ִמּלּוי ַהּתַ ֶלת ַאְחָריּות ּבְ ְבֲחרּו ֻמּטֶ ּנִ ָלִדים ׁשֶ ַעל ַהּיְ

נֹוְׂשאִים לְַמְחָׁשבָה ּולְִדּיּון

לּוָיה? ָעה ּגְ ל ַהְצּבָ ְתרֹונֹות ּוָמה ַהֶחְסרֹונֹות ׁשֶ ָמה ַהּיִ  .1
ִאית? ָעה ֲחׁשָ ל ַהְצּבָ ְתרֹונֹות ּוָמה ַהֶחְסרֹונֹות ׁשֶ ָמה ַהּיִ  .2

ָגִים הַּקְׁשּוִרים לִבְִחיַרת וְעָדֹות ּבַּכִָּתה ֻמּׂשּ

ה. ּתָ ּכִ ְלִמיִדים.ּבַ ל.ּתַ ה.אֹו.ִעּסּוק.ָקבּוַע.ׁשֶ ּתָ ּכִ ה.ּבַ ֻעּלָ ה —.ּפְ ּתָ ּכִ ְפִקיד ּבַ ּתַ
עּוִרים.ִליָלִדים.חֹוִלים. ה;.ַאְחָרִאים.ְלָהִביא.ׁשִ ּתָ ְגָמה.ְלַתְפִקיִדים:.ּתֹוָרֵני.ּכִ ּדֻ

ם. ְבֲחָרה.ְלַתְפִקיד.ְמֻסּיָ ּנִ ְלִמיִדים.ׁשֶ ה —.ְקבּוַצת.ּתַ ּתָ ּכִ ַוֲעָדה ּבַ
ּוט. ְגָמה:.ַוֲעַדת.ִקּשׁ ּדֻ

ְפִקיד.אֹו. יֹוֵתר.ַלּתַ ְתִאים.ּבְ הּוא.ַהּמַ ְלִמיד.ׁשֶ ה —.ַהְחָלָטה.ַעל.ּתַ ּתָ ּכִ ִחיָרה ְלַתְפִקיד ּבַ ּבְ
יָמה. ׂשִ ַלּמְ

י.ְלַוֲעַדת.ְסּפֹוְרט. ֲחָרה.ֶאת.יֹוָאב.ְוֶאת.ַטּלִ ה.ּבָ ּתָ ְגָמה:.ַהּכִ ּדֻ

יָמה.. ׂשִ ְפִקיד.אֹו.ַהּמְ א.ֶאת.ַהּתַ יֹוֵתר.ְלַמּלֵ ַמְתִאיִמים.ּבְ ְבֲחרּו.ּכְ ּנִ ים.ׁשֶ ִנְבָחִרים.—.ָהֲאָנׁשִ
ְבָחִרים.ְלַוֲעַדת."ֶעְזָרה.ֲהָדִדית". ְגָמה:.אֹוִרי,.ְסָמַדר.ּוַמאָיה.ֵהם.ַהּנִ ּדֻ

ְבֲחרּו. ּנִ ְלִמיִדים.ׁשֶ יעּו.ֲעבּור.ַהּתַ ִהְצּבִ יֹוֵתר.ׁשֶ דֹול.ּבְ ר.ַהּקֹולֹות.ַהּגָ רֹב.—.ִמְסּפַ
ְלִמיִדים.ֹלא. ִגיל.ּוְבֶאְפָרת.ְלַוֲעַדת.ֵארּוִעים..אֹו.—.רֹב.ַהּתַ ַחר.ּבְ ה.ּבָ ּתָ ְגָמה:.רֹב.ַהּכִ ּדֻ

יעּו.ֲעבּור.ָיֵעל. ִהְצּבִ

ְפִקיד. ּתַ ִעילּות.ּבַ א.ֶאת.ַהּפְ ִבים.ְלַמּלֵ ֵהם.ְמֻחּיָ ים.ְמִביִנים.ׁשֶ ַאְחָריּות.—.ְיָלִדים.ַוֲאָנׁשִ
יֹוֵתר.. ּצּוָרה.ַהּטֹוָבה.ּבְ ַע.אֹותֹו.ּבַ ֵהם.ֻמְפָקִדים.ָעָליו.ּוְצִריִכים.ְלַבּצֵ ֶהם,.ׁשֶ ּלָ ׁשֶ

ְפִקיָדם. ִאים.ֶאת.ּתַ ַהְפָסקֹות,.ֵהם.ְמַמּלְ ה.ּבַ ּתָ ה.ַאְחָרִאים.ְלִנּקּוי.ַהּכִ ּתָ ְגָמה:.ּתֹוָרֵני.ַהּכִ ּדֻ
יֹוֵתר. ּצּוָרה.ַהּטֹוָבה.ּבְ ּבַ

צּוָרה.ַאְחָרִאית. ְפִקיָדם.ּבְ ִאים.ֶאת.ּתַ בּוַע.ֵאיָנם.ְמַמּלְ ָ אֹו.—.ַהּתֹוָרִנים.ַהּשׁ
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ּכְִתיבָה

ׁשּוִרים ִלְבִחיַרת  ַעּמּוד 69( ַהּקְ ֶרת )ּבְ ְסּגֶ ּמִ ּבַ ִגים ׁשֶ ּשָׂ ִקְראּו ֶאת ַהּמֻ  .1
ה.  ּתָ ּכִ ְוָעדֹות ּבַ

ְתִאים לֹו: ג ַהּמַ ּשָׂ ט ֶאת ַהּמֻ ּפָ ַהְתִאימּו ְלָכל ִמׁשְ  .2
ה. ּתָ ּוט ַהּכִ אֹוִרי, ֲעִדי, ָנֳעִמי ְוֵאִלי ִנְבֲחרּו ִלְהיֹות ַאְחָרִאים ְלִקּשׁ א. 

יעּו ֶנֶגד.  ה ְיָלִדים ִהְצּבִ ָ ַעד ַוֲחִמּשׁ יעּו ּבְ ִרים ְיָלִדים ִהְצּבִ ֶעׂשְ ב. 
ה. ּתָ ּכִ יעּו ִלְוָעדֹות ּבַ ָלִדים ִהְצּבִ ֶאְתמֹול ַהּיְ ג. 

ה. ּתָ ֲעָדּה ְלַוֲעַדת ּכִ יעּו ּבַ ָלִדים ִהְצּבִ ֹרב ַהּיְ ִית ׁשֶ ּבַ ָרה ּבַ ִניקֹול ִסּפְ ד. 
ה. ּתָ ַאְחָרִאים ְלתֹוָרנּות ַהּכִ ָלִדים ׁשֶ ִפים ַהּיְ בּוַע ִמְתַחּלְ ָכל ׁשָ ּבְ ה. 

ר ָלֶהם  ָלִדים ַהחֹוִלים ּוְלַסּפֵ ר ְלָכל ַהּיְ ֵ אל ּדֹוֶאֶגת ְלִהְתַקּשׁ ִנּיֵ ּדָ ו. 
ָמה ָלְמדּו ַהּיֹום.

ִגים. ּשָׂ ְגָמה נֹוֶסֶפת ְלַאַחד ַהּמֻ רּו ּדֻ ַחּבְ  .3

ַמְּטרֹות הַּוַעֲדָה וְַתפְִקיֶדיהָ 

ָלִדים: ה ּוְבִחיַרת ַהּיְ ּתָ ּכִ ָעדֹות ּבַ ְלַאַחר ַהַהְחָלָטה ַעל ַהּוְ
ְפִקיֶדיָה.  ל ַוֲעָדה ּוָמֵהם ּתַ ל ּכָ רֹות ׁשֶ ּטָ יעּו ָמה ִיְהיּו ַהּמַ ַהּצִ  .1

ה". ּתָ ל ַהּכִ ָעדֹות ׁשֶ ְגָמה — "ַהּוְ ּדֻ מֹו ּבַ ֶרת ַטְבָלה ּכְ ְחּבֶ ּמַ ַסְרְטטּו ּבַ  .2



�1

ְגָמה: ּדֻ
הַּוְעָדֹות ֶׁשל הַּכִָּתה

ֲעָדה ם ַהּוַ ֲעָדה ׁשֵ רֹות ַהּוַ ַמּטְ
ְוַתְפִקיֶדיָה 

ֲעָדה ִעילּותַחְבֵרי ַהּוַ ְזַמן ַהּפְ

- ַלֲעֹזר ִליָלִדים ֶעְזָרה ַלּזּוָלת
ה ּתָ ּכִ ֵלט ּבַ ים ְלִהּקָ ֲחָדׁשִ

ר ִעם  ֶקׁשֶ - ִלְהיֹות ּבְ
 ְיָלִדים חֹוִלים

ָנה ָ ל ַהּשׁ - ּכָ

ה. ּתָ ּכִ דֹול ּוְתלּו אֹותֹו ּבַ ֶכם ַעל ְנָיר ּגָ ּלָ ִחיָרה ׁשֶ ַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּבְ  .3

ּבְעְִקבֹות לִּמּוד הַּפֶֶרק

ָלִלים ִלְבִחיַרת ְנִציִגים ִלְוָעדֹות. ם ַעל ּכְ ְלַמְדּתֶ  .1
דּועֹות ָלֶכם, ּבֹוֲחִרים  ֻנּיֹות ֲאֵחרֹות, ַהּיְ ּמְ ֵאילּו ִהְזּדַ ְתבּו ּבְ ּכִ א. 

ְנִציִגים?
ִחירֹות  ֶכם ְלַתֲהִליְך ַהּבְ ּלָ ִחיָרה ׁשֶ ֲהִליְך ַהּבְ ָמה ּדֹוֶמה ּתַ וּו: ּבְ ַהׁשְ ב. 

ם ָעָליו? ַתְבּתֶ ּכְ ׁשֶ
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ּפְעֻּלַת הַּוְעָדֹות ּבַּכִָּתה

ְלְמדּו?  ָמה ּתִ
ִמיָרה  ֵדי ׁשְ עֹות ׁשֹונֹות ּתֹוְך ּכְ ַעת ּדֵ ּיּון ּוִוּכּוַח ְוַעל ַהּבָ ַעל ּדִ  .1

בֹוד ֲהָדִדי ַעל ּכָ
ְתרֹונֹות  ָרִכים ִלְמִציַאת ּפִ לֹות ְוַעל ּדְ ַעל ְרצֹונֹות ְוַעל ִמְגּבָ  .2

ָמה יִהְיֶה ּבְַּמִסּבָה?

ָרָתם  ַעם ָהִראׁשֹוָנה ִעם ַהּמֹוָרה. ַמּטְ ּפַ ָפה ּבַ ה ִהְתַאּסְ ּתָ ַוֲעַדת ַהּכִ
ה. ּתָ ל ַהּכִ ה ׁשֶ ת ֲחֻנּכָ ָהְיָתה ְלַהְחִליט ַעל ִאְרּגּון ְמִסּבַ

נֹות  ָלִדים ַמּתָ ה ְוִנְקֶנה ְלָכל ַהּיְ ּתָ ת ּכִ ּפַ ֶסף ִמּקֻ ח ּכֶ יַע: "ִנּקַ אֹוִרי ִהּצִ
ה."  ֵמי ֲחֻנּכָ תֹור ּדְ ּבְ

ה?" ּפָ ּקֻ ֶסף ּבַ ִרי? ֵיׁש ּכֶ ֲאָלה: "ֶזה ֶאְפׁשָ ִמיִרי ׁשָ
ָקִלים  ה ׁשְ ּמָ ִביאּו ּכַ ּיָ ָלִדים ׁשֶ ׁש ֵמַהּיְ ר ְלַבּקֵ ָעָנה אֹוִרי: "ֶאְפׁשָ

נֹות." ה ִנְקֶנה ָלֶהם ַמּתָ ֶסף ַהּזֶ ה, ּוַבּכֶ ּתָ ת ַהּכִ ְלֻקּפַ
ַאל  ה?" ׁשָ ֶסף, ָמה ַנֲעׂשֶ ּלֹא ָיִביאּו ּכֶ "ְוִאם ִיְהיּו ְיָלִדים ׁשֶ

יֹוִסי.
ׁש  ַבּקֵ ּנְ יָעה ׁשֶ ָבה ּוְלַבּסֹוף ָאְמָרה: "ֲאִני ַמּצִ ּדֹוִרית ָחׁשְ

ל  ִמיד ָצִריְך ִלְקנֹות ּכָ נֹות ְקַטּנֹות. לֹא ּתָ ָלִדים ְלָהִכין ַמּתָ ֵמַהּיְ
ָבר." ּדָ

ל  ָלִדים, ֶהְחִליָטה ַלֲעֹזר: "ָהַרְעיֹון ׁשֶ יַחת ַהּיְ יָבה ְלׂשִ ִהְקׁשִ ַהּמֹוָרה, ׁשֶ
ָעה  יָעה ַהּצָ ל ּדֹוִרית טֹוב ּוְמִציאּוִתי. ּדֹוִרית ִהּצִ אֹוִרי ָיֶפה ְוָהַרְעיֹון ׁשֶ

ְהֶיה  ה ֵהם לֹא ַהּכֹל, ָמה ּתִ ֵמי ֲחֻנּכָ ה. ֲאָבל ּדְ ֲחלּוִפית ִלְדֵמי ֲחֻנּכָ
יִעים?" ם ַמּצִ ה? ָמה ַאּתֶ ִסּבָ ְכִנית ַהּמְ ּתָ
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ת  ֵהם ְצִריִכים ְלַתְכֵנן ְמִסּבַ ַעם ִראׁשֹוָנה ׁשֶ ִתיָקה. זֹו ּפַ ְרָרה ׁשְ ּתָ ִהׂשְ
ה. ּתָ ּכִ

ם  ר ְלָהִביא ּגַ ּיֹות? ֶאְפׁשָ ֲחרּות ֲחֻנּכִ יַע ְוָאַמר: "אּוַלי ַנֲעֹרְך ּתַ יֹוִסי ִהְצּבִ
ִנּיֹות ְו..." ֻסְפּגָ

ֲחרּות ְסִביבֹוִנים  ם ּתַ יָעה ַלֲעֹרְך ּגַ ִמיִרי ִנְכְנָסה ִלְדָבָריו: "ֲאִני ַמּצִ
ַעְצֵמנּו!" ִכין אֹוָתם ּבְ ּנָ ׁשֶ

ן ֶאת  בּו, ֵאיְך ְנַאְרּגֵ ַהּמֹוָרה ָאְמָרה: "ָהַרְעיֹונֹות ָיִפים, ֲאָבל ִחׁשְ
ִריְך  ּצָ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ בּו ַעל ּכָ ה? ִחׁשְ ִסּבָ ָתְכִנית ַהּמְ ה? ָמה ִיְהֶיה ּבְ ּתָ ַהּכִ

מּו ֶאת  ְרׁשְ ּתִ יָעה ׁשֶ ִחיר. ֲאִני ַמּצִ ה, ְוַגם ַעל ַהּמְ ת ֲחֻנּכָ ְלָהִכין ִלְמִסּבַ
ָכְך." יְך ָלדּון ּבְ ֶכם ַעל ְנָיר ּוָמָחר ַנְמׁשִ ּלָ עֹות ׁשֶ ַהַהּצָ

ׁשּוט." ה יֹוֵתר ּפָ ה ַהְרּבֵ ּזֶ י ׁשֶ ְבּתִ ְך. ָחׁשַ ְך ְמֻסּבָ ל ּכָ אֹוִרי ֶנֱאַנח: "ֶזה ּכָ
ל  יָמה ׁשֶ ֲעָדה ָיִכין ְרׁשִ ל ֶאָחד ֵמַחְבֵרי ַהּוַ ָלה ַהְחָלָטה: ּכָ ִהְתַקּבְ

ֳהַרִים. ּצָ ם ָמָחר ּבַ ְתַקּיֵ ּתִ ה ׁשֶ ִגיׁשָ עֹות ַלּפְ ַהּצָ
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נֹוְׂשאִים לְַמְחָׁשבָה ּולְִדּיּון

ֵאלֹות: ְ ּשׁ ה. ּדּונּו ּבַ ִסּבָ ּמְ ְקֶרה ָמה ִיְהֶיה ּבַ אּור ַהּמִ ְקָראֶתם ֶאת ּתֵ
ל אֹוִרי? ֶכם ַעל ַהֶהָעָרה ׁשֶ ְעּתְ ָמה ּדַ  .1

ָמה? ן, ּבְ ַהִאם ָטָעה אֹוִרי? ִאם ּכֵ  .2
ל ּדֹוִרית? ֶכם ַעל ַהֶהָעָרה ׁשֶ ְעּתְ ָמה ּדַ  .3

ים? יִמים? ָמה עֹוׂשִ ר לֹא ַהּכֹל ַמְסּכִ ֲאׁשֶ ַוֲעָדה ּכַ ָמה קֹוֶרה ּבְ  .4

ּכְִתיבָה

ֶכם, אּוַלי  ְעּתְ ְתבּו ָמה ּדַ ה. ּכִ ּתָ ת ּכִ ְך ְלָהִכין ְמִסּבַ ֻסּבָ ּמְ ב ׁשֶ אֹוִרי ָחׁשַ  .1
ירּו  ה? ַהְסּבִ ּתָ ְמקֹום ַוֲעַדת ּכִ ה ּבִ ִסּבָ ַתְכֵנן ֶאת ַהּמְ ַהּמֹוָרה ּתְ ָעִדיף ׁשֶ

ׁשּוַבְתֶכם. ּתְ
ה?  ת ֲחֻנּכָ ר ְמַתְכְנִנים ֶאת ְמִסּבַ ֲאׁשֶ יעּו: ַעל ָמה ָצִריְך ַלְחׁשֹב ּכַ ַהּצִ  .2

ר. ָכל ָהֶאְפׁשָ ְרטּו ּכְ ּפָ

ּכֵיצַד ּפֹועֲלֹות הַּוְעָדֹות

ֶסת  ּנֶ ל ַוֲעָדה ִמְתּכַ ָעדֹות, ּכָ ֹרב קֹולֹות ַלּוְ ְלִמיִדים ּבְ ְבֲחרּו ַהּתַ ּנִ ְלַאַחר ׁשֶ
ֲעָדה ָנהּוג  ִדּיּוֵני ַהּוַ ם. ּבְ ַע ִלְזַמן ְמֻסּיָ ָעֶליָה ְלַבּצֵ ִעיֻלּיֹות ׁשֶ ּפְ ָלדּון ּבַ

א. ּנֹוׂשֵ ָבָרם ּבַ ר ְלָכל ַהֲחֵבִרים לֹוַמר ֶאת ּדְ ְלַאְפׁשֵ
ל: ּיּון ְמֻקּבָ ּדִ ּבַ

ַעד. עֹות ְוִלְטֹען ִטעּוִנים ּבְ יַע ַהּצָ ְלַהּצִ א. 
יר ַמּדּוַע. עֹות ּוְלַהְסּבִ ד ַלַהּצָ עֹות אֹו ְלִהְתַנּגֵ ַהּצָ ִלְתֹמְך ּבַ ב. 

עֹות ֲחלּוִפּיֹות. יַע ַהּצָ ֶמת אֹו ְלַהּצִ ָעה ַקּיֶ ְלהֹוִסיף ְלַהּצָ ג. 
ה. ּתָ ּוּוַח ַלּכִ עֹות ְוִלְמֹסר ּדִ ַעד אֹו ֶנֶגד ַהַהּצָ יַע ּבְ ם ּוְלַהְצּבִ ְלַסּכֵ ד. 

ַע אֹוָתּה. ִעילּות ּוְלַבּצֵ ְלַתְכֵנן ֶאת ַהּפְ ה. 

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ָעה. ָעה.אֹו.ַהּצָ דּות — ּדֵ ִהְתַנּגְ
ָמה. ֶדת,.ִאי.ַהְסּכָ ְמֻנּגֶ

ָמה. ַעת.ַהְסּכָ ִמיָכה — ַהּבָ ּתְ

ע.אֹו. ֻהּצַ ְוִעידּוד.ְלַרְעיֹון.ׁשֶ
יַע. ִהּצִ ְלִמי.ׁשֶ

ָעה. ָעה ֲחלּוִפית.—.ַהּצָ ַהּצָ
ָעה. ְחִליָפה.ֶאת.ַהַהּצָ ּמַ ׁשֶ

ָעה. ֻהּצְ ׁשֶ
רֹב קֹולֹות.—.יֹוֵתר.

יִעים. ְצּבִ ֲחִצית.ַהּמַ ִמּמַ
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ּבַּקַָרת ַהּפְעִילּות ֶׁשל ַחבְֵרי ַהּוַעֲדָה ּבְִתִחּלַת ּפְעֻּלָָתם 

נֹוְׂשאִים לְַמְחָׁשבָה ּולְִדּיּון

ֲעָדה  ת ַחְבֵרי ַהּוַ ֻעּלַ יַצד ִלְבּדֹק ְוִלְבֹחן ֶאת ּפְ יעּו ּכֵ ַהּצִ  .1
ֶכם ַמְתִאיָמה. ּלָ ָעה ׁשֶ ירּו ַמּדּוַע ַהַהּצָ ְוַהְסּבִ

עֹות  יעּו ֵאילּו ַהּצָ עֹות ַעל ַהּלּוַח ְוַהְצּבִ מּו ֶאת ַהַהּצָ 2.  ִרׁשְ
ל. ִמּתֹוָכן ְלַקּבֵ

דֹול ּוְתלּו  ְליֹון ְנָיר ּגָ לּו ַעל ּגִ ִהְתַקּבְ עֹות ׁשֶ ְתבּו ֶאת ַהַהּצָ ּכִ  .3
ה. ּתָ ּכִ אֹותֹו ּבַ

ָעדֹות ִיְראּו ְוֵיְדעּו ָמה  ה ְוַחְבֵרי ַהּוְ ּתָ ְלִמיֵדי ַהּכִ ל ּתַ ֹאֶפן ֶזה, ּכָ ּבְ
ַע.  ּצֵ ָצִריְך ִלְהיֹות ּוָמה ִמְתּבַ

ִקיפּות.  ְלָכְך קֹוְרִאים ׁשְ

ֵמאֹוצַר הַַּמְחָׁשבָה הַּיְהּוִדית

"סֹוף ַמֲעֶׂשה ְּבַמְחָׁשָבה ְּתִחָּלה"

ת "ְלָכה דֹוִדי"( ּבָ ִמְזמֹור ׁשַ ץ ּבְ )ֶאְלַקּבֵ
ה.—.ָצִריְך. ּיָ ֲעׂשִ ְתִחיִלים ּבַ ּמַ ּטּוי: ִלְפֵני.ׁשֶ רּוׁש.ַהּבִ ּפֵ

סֹוָפּה. ְהיּו.ּבְ ּיִ ַלְחׁשֹב.ַעל.ַהּתֹוָצאֹות.ׁשֶ

ְתָרא קנד, ע"ב( ָבא ּבַ "וְָקָרא ָעָליו ֶאָחד ַעְרָער"    )ּבָ
ָעה. ְתַנְגדֹות.ַלּדֵ ּטּוי:.ָטַען.ְטָענֹות.ַהּמִ רּוׁש.ַהּבִ ּפֵ

ד( ְמָעה..)ְמַעְרֵער.—.ִמְתַנּגֵ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ים קג, יב( ִהּלִ "ּכְִרחֹוק ִמזְָרח ִמַּמֲעָרב"      )ְתּ
דֹות. עֹות.ְמֻנּגָ ּטּוי:.ַהּדֵ רּוׁש.ַהּבִ ּפֵ
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נֹוְׂשאִים לְַמְחָׁשבָה ּולְִדּיּון

ָבה  ֶמת ּוְבַמְחׁשָ ה ְמֻסּיֶ ֻעּלָ ּבֹו ְרִציֶתם ַלֲעׂשֹות ּפְ ַהִאם ָקָרה ָלֶכם ִמְקֶרה ׁשֶ
ְך. רּו ַעל ּכָ ֶכם? ַסּפְ ְעּתְ יֶתם ֶאת ּדַ ּנִ ה ׁשִ ִנּיָ ׁשְ

ּכְִתיבָה

ָבה  ְחׁשָ ּטּוִיים ֵמאֹוַצר ַהּמַ יָמה ּבִ ְרׁשִ ּבָ ט ׁשֶ ּפָ ַהְתִאימּו ְלָכל ִמׁשְ  .1
ַעּמּוד 75(. הּוִדית )ּבְ ַהּיְ

ה. ִהיא ְמַתְכֶנֶנת ָמה ֵהן ַיֲעׂשּו  ּתָ ּכִ ה ּבַ ה ַהֲחָדׁשָ ְלּדָ ָיֵעל עֹוֶזֶרת ַלּיַ א. 
ָאה. ַעם ַהּבָ ּפַ ּבַ

ל ָירֹון ְוֹרֶתם. ם ׁשֶ ְעּתָ יָמה ֶאְפָרת ִעם ּדַ ֲעָדה לֹא ִהְסּכִ ּוַ ּיּון ּבַ ּדִ ּבַ ב. 
ה. ִסּבָ ּמְ ִלי ְלַתְכֵנן ָמה ִיְהֶיה ּבַ ה ּבְ ִסּבָ ֶאְלָעד ֵהִכין ַהְזָמנֹות ַלּמְ ג. 
יָון  ּיּול, ּכֵ ֲעָדה לֹא ִהְצִליחּו ְלַהְחִליט ַעל ַמְסלּול ַהּטִ ּוַ ּיּון ּבַ ּדִ ּבַ ד. 

ין ַהֲחֵבִרים. עֹות ׁשֹונֹות ּבֵ ָהיּו ּדֵ ׁשֶ
ץ  ה ְוִנּפֵ ְמׁשָ ִ ּשׁ ַגע ּבַ ּדּור ּפָ ה ְוַהּכַ ּתָ ּכִ ַכּדּור ּבַ ֲחקּו ּבְ ָירֹון ְורֹוִעי ׂשִ ה. 

אֹוָתּה.

ּבַּקַָרת הַּפְעִילּות ֶׁשל ַחבְֵרי הַּוַעֲדָה ּבְתֹם ּפְעֻּלָָתם

ָעדֹות. ת ַהּוְ ֻעּלַ ָנה ַהֲעִריכּו ֶאת ּפְ ָ סֹוף ַהּשׁ ּבְ
ֶכם  ְעּתְ ירּו ָמה ּדַ ה(, ְוַהְסּבִ ּדָ 1. ַהְחִליטּו ָמה ְלַהֲעִריְך )ָמֶהן ַאּמֹות ַהּמִ

ָתם. ֻעּלָ ַעל ּפְ
ה: ּדָ ְגָמאֹות ְלַאּמֹות ַהּמִ ּדֻ ֵהָעְזרּו ּבַ  

ה ּתָ ָבִרים ׁשֹוִנים ְלַמַען ַהּכִ ֲעלּו ְוָעׂשּו ּדְ ֲעָדה ּפָ ַחְבֵרי ַהּוַ  •
פּו  ּתְ ְפִקיָדם ְלָרָעה, ׁשִ לּו ּתַ מֹו: ִנּצְ ֲעָדה, ּכְ ל ַחְבֵרי ַהּוַ ִהְתַנֲהגּות ׁשֶ  •

ְיָלִדים נֹוָסִפים
ֶהם ּלָ ּבּור ׁשֶ ִסְגנֹון ַהּדִ  •
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ה  חֹות ְוֵאּלֶ ּבְ ׁשַ ּמְ ה ׁשֶ ָעדֹות ֶאת ֶהָערֹוֵתיֶכם — ֵאּלֶ ַהְראּו ְלַחְבֵרי ַהּוְ  .2
ּמּוִקים. ִרים ְוַלּנִ ּפּור, ְוִהְתַיֲחסּו ַלֶהְסּבֵ ּדֹוְרׁשֹות ׁשִ ׁשֶ
אֹות. ִנים ַהּבָ ָ ּשׁ ם ּבַ ָעדֹות ּגַ ת ַהּוְ ֻעּלַ רּו ֶאת ּפְ ּפְ ׁשַ ְך ּתְ ּכָ  

ּפִּנַת הַּיְצִיָרה

ּטּוִיים ֵמאֹוַצר ַהָחְכָמה  בּו ּבִ ְכּתְ ה ּוָבֶהן ּתִ ּתָ ּוט ַהּכִ ָרזֹות ְלִקּשׁ ָהִכינּו ּכְ
ֵדָעה  בּות ּבְ ְ ּיּון, ְלִהְתַחּשׁ ׁשּוִרים ְלַתְרּבּות ַהּדִ הּוִדי, ַהּקְ ל ָהָעם ַהּיְ ׁשֶ

בֹוד ַלּזּוָלת. ן ּכָ ׁשֹוָנה ּוְלַמּתַ
ָמה,  ים: ַהְסּכָ ּלִ ִטים ּוָבֶהם ַהּמִ ּפָ ַעְצְמֶכם ִמׁשְ ר ּבְ ּמּוָבן ְלַחּבֵ ּתּוְכלּו ּכַ

בֹוד ַלּזּוָלת. ִוּתּור, ּכָ

ָנה י( ֶרק ב ִמׁשְ ְרֵקי ָאבֹות ּפֶ יְִהי ּכְבֹוד ֲחֵבְרָך ָחִביב ָעֶליָך ּכְֶׁשְּלָך )ּפִ

ָנה א( ֶרק ד ִמׁשְ ְרֵקי ָאבֹות ּפֶ ֵאיזֶהּו ְמכָֻּבד — ַהְּמכֵַּבד ֶאת ַהְּבִרּיֹות )ּפִ

ִּדְבֵרי ֲחכִָמים ְּבנַַחת נְִׁשָמִעים )ֹקֶהֶלת ט, יז(

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ֶפת. ה.ִנְרּדֶ ִרּיֹות — ִמּלָ ּבְ
ים. ַלֲאָנׁשִ
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ּבְעְִקבֹות לִּמּוד הַּפֶֶרק

ּכְִתיבָה

ִטים  ּפָ ְכִתיַבת ִמׁשְ ֶרק ּבִ ם ֶאת ַהּפֶ ָלִדים ְלַסּכֵ ה ג ֶהְחִליטּו ַהּיְ ִכּתָ ּבְ
ִמים. ְמַסּכְ

נּו: ִטים ְוַצּיְ ּפָ ׁשְ 1. ִקְראּו ֶאת ַהּמִ
ירּו ַמּדּוַע. יִמים? ַהְסּבִ ם ַמְסּכִ ִטים ַאּתֶ ּפָ ִעם ֵאילּו ִמׁשְ א. 

ירּו ָמה לֹא ָנכֹון  יִמים? ַהְסּבִ ִטים ֵאיְנֶכם ַמְסּכִ ּפָ ִעם ֵאילּו ִמׁשְ ב. 
ּקּון. יעּו ּתִ ְוַהּצִ

ה אֹו ְלהֹוִסיף  ּנֹות ִמּלָ יִעים ְלׁשַ ם ַמּצִ ִטים ַאּתֶ ּפָ ֵאילּו ִמׁשְ ּבְ ג. 
ל ֲעֵליֶכם? ר ִיְהֶיה ְמֻקּבָ ַהֶהְסּבֵ ֵדי ׁשֶ ים, ּכְ ִמּלִ

הִַּמְׁשּפִָטים ֶׁשּכְָתבּו יַלְֵדי ּכִָּתה ג:

י. ּלִ כּות ׁשֶ ּיְ ּתַ בּוצֹות ַהִהׁשְ ה ֵהם ַאַחת ִמּקְ ּתָ ֲחֵבַרי ַלּכִ  .1
ֲעֵלי ְצָרִכים ְמֻיָחִדים ַוֲאַנְחנּו ְצִריִכים  ה ֵיׁש ְיָלִדים ּבַ ּתָ ָכל ּכִ ּבְ  .2

ֶהם ְוַלֲעֹזר ָלֶהם. ב ּבָ ֵ ְלִהְתַחּשׁ
ל  ל ַהּמֹוָרה ְוׁשֶ ָעָיה ׁשֶ ה ִהיא ּבְ ּתָ ים ַלּכִ ְקִליַטת ְיָלִדים ֲחָדׁשִ  .3

ים. ָלִדים ַהֲחָדׁשִ ַהּיְ
ִלים  ָבר ָאסּור, ֲאָבל ֶזה לֹא נֹוָרא ִאם ְמַקּלְ ימּות ִפיִזית ִהיא ּדָ ַאּלִ  .4

י ֶזה לֹא ּכֹוֵאב. אֹו ַמֲעִליִבים, ּכִ
ַיַחד ְוָצִריְך ֶלֱאֹכף  נֹון ַמְחִליִטים ּבְ ּקָ ָלֵלי ִהְתַנֲהגּות ּוְקִביַעת ּתַ ַעל ּכְ  .5

אֹוָתם.
ל ֶאת ֹרב  ּבֵ ּקִ ם ְיכֹוִלים ִלְבֹחר, ֲאָבל ַרק ִמי ׁשֶ ּלָ ָעדֹות ּכֻ ִחירֹות ַלּוְ ּבְ ּבַ  .6

ַהּקֹולֹות ִנְבָחר.
ְתרֹונֹות ְללֹא  ׁש ַמֲחלֶֹקת אֹו ִריב ָצִריְך ִלְמֹצא ּפִ ּיֵ ִמְקִרים ׁשֶ ּבְ  .7

יָמה. ִהְתַנֲהגּות ַאּלִ
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מֹוָך״ — ָחׁשּוב ַלֲעֹזר ַלֲאֵחִרים ְולֹא  ּטּוי ״ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ רּוׁש ַהּבִ ּפֵ  .8
ּלֹא ָנִעים ִלי. ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ָמה ׁשֶ

ֻׁשלְַחן הַּיְצִיָרה וְהַַּמְחֵׁשב

ֶגת  רּות ְלָהִכין ַמּצֶ ֵאין ֶאְפׁשָ ֶרק: ְלִמי ׁשֶ ֶגת ְלִסּכּום ַהּפֶ ָהִכינּו ַמּצֶ  .1
ב, ָיכֹול ְלָהִכין ֶאת אֹוָתם  ְרצֹונֹו ְלָהִכין ִסּכּום לֹא ְמֻמְחׁשָ ּבִ אֹו ׁשֶ

ב. ָבִרים ְללֹא ַמְחׁשֵ ַהּדְ
ם ַעל  ַמְדּתֶ ּלְ ל ָמה ׁשֶ ֶרק ִמּכָ ִסּכּום ַהּפֶ בּו ְוַהְחִליטּו ָמה ִלְכלֹל ּבְ ִחׁשְ  .2

ה ַרְעיֹונֹות: ּמָ ה ּכַ ה. ִהּנֵ ּתָ ַהּכִ
ְכָתב ּוְבִצּיּור. ְמיֹוִנית — ּבִ ה ּדִ ּתָ יג ּכִ ְלַהּצִ א. 

קּוִפּיֹות  יג אֹותֹו ִעם ׁשְ יס ּוְלַהּצִ ה, ְלַהְדּפִ ּתָ ר ִהְמנֹון ַלּכִ ְלַחּבֵ ב. 
ְמַלּוֹות.

ְתֶכם. ּתַ ַפְרְסמּו ֶאת ּכִ ב ּובֹו ּתְ ה ְמֻמְחׁשָ ּתָ ְלָהִכין ַאְלּבֹום ּכִ ג. 
ֵני  ְזִמינּו ֶאת ּבְ ה, ְואּוַלי ּתַ ּתָ ְפֵני ַחְבֵרי ַהּכִ יגּו ֶאת ֲעבֹודֹוֵתיֶכם ּבִ 3. ַהּצִ

ָחה. ּפָ ׁשְ ַהּמִ
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ֶחבְַרת הַּיְלִָדים ּבְבֵית הֵַּספֶר 

ּבְבֵית הֵַּספֶר ֶׁשּלָנּו  א. 

ְלְמדּו? ָמה ּתִ
ית ִסְפְרֶכם ַעל ּבֵ  .1

יגֹו ן אֹותֹו ּוְלַהּצִ ֶלֱאֹסף ֵמיָדע, ְלַאְרּגֵ  .2

ָמה ְמַסּפְִרים עַל ּבֵית הֵַּספֶר?

ּכְִתיבָה

רֹות:  ְחּבָ ּמַ ְקבּוצֹות ְוִכְתבּו ּבַ זּוגֹות אֹו ּבִ נּו ִלְפִעילּות ּבְ ִהְתַאְרּגְ  .1
ֶכם: ּלָ ֶפר ׁשֶ ית ַהּסֵ ֵמֵאיֶזה סּוג ּבֵ

י אֹו  ית ֵסֶפר ְיסֹוִדי — ַמְמַלְכּתִ ֶכם הּוא ּבֵ ּלָ ֶפר ׁשֶ ית ַהּסֵ א. ַהִאם ּבֵ
ִתי?  י־ּדָ ַמְמַלְכּתִ

ֶפר? )ו אֹו ח?( ֵבית ַהּסֵ ה לֹוְמִדים ּבְ ּתָ ַעד ֵאיזֹו ּכִ ב. 
יִעים ֵאָליו  ּגִ ּמַ ֶזה ׁשֶ כּוָנִתי אֹו ֲאזֹוִרי — ּכָ ֶפר הּוא ׁשְ ית ַהּסֵ ַהִאם ּבֵ ג. 

ה  ּוִבים ְסמּוִכים? )ְלֵאיזֹו ֻאְכלּוִסּיָ ּשׁ ל ָהִעיר אֹו ִמּיִ ְלִמיִדים ִמּכָ ּתַ
ׁש?( ּמֵ ל ְיָלִדים הּוא ְמׁשַ ׁשֶ

ֶפר ְלֶטַבע,  ית ַהּסֵ גֹון ּבֵ ֶכם הּוא ִיחּוִדי, ּכְ ּלָ ֶפר ׁשֶ ית ַהּסֵ ַהִאם ּבֵ ד. 
ֶפר  ית ַהּסֵ ְגּבּור ִלּמּוֵדי ַיֲהדּות(, ּבֵ ֻנּיֹות, תל״י )ּתִ ֶפר ְלָאּמָ ית ַהּסֵ ּבֵ

ֶפר?( ית ַהּסֵ ל ּבֵ עּוד ׁשֶ ה/ַהּיִ ַגּמָ מֹוְקָרִטי אֹו ַאֵחר? )ָמה ַהּמְ ַהּדֶ
ֶכם?  ּלָ ֶפר ׁשֶ ית ַהּסֵ רּו: ָמה ָידּוַע ָלֶכם ַעל ּבֵ ַסּפְ  .2

ית ִסְפְרֶכם?  ם רֹוִצים ָלַדַעת עֹוד ַעל ּבֵ נּו: ָמה ַאּתֶ ַצּיְ  .3

ּפֶֶרק 
ֵׁשנִי



81

ּכֵיצַד אֹוְספִים ֵמידָע? ּבְאֵילּו ְמקֹורֹות ֵמידָע נֶעֱזִָרים?

ַנֵהל/ֶהֶלת, ֶאת ַהּמֹוִרים  ׁשֹוֲאִלים ּוְמַרְאְיִנים ֶאת ַהּמְ א. 
ם ְיָלִדים ְוהֹוִרים. ֶפר, ְמַרְאְיִנים ּגַ ֵבית ַהּסֵ ְוָהעֹוְבִדים ּבְ

ְדיֹות ּוַבֲאָתֵרי ִאיְנֶטְרֶנט  ֶאְנִציְקלֹוּפֶ ְסָפִרים, ּבְ קֹוְרִאים ּבִ ב. 
ּוב( ְוכֹוְתִבים  ׁשּ ל ַהּיִ ֶפר ְוׁשֶ ית ַהּסֵ ל ּבֵ ֲאַתר ָהִאיְנֶטְרֶנט ׁשֶ )ּבַ

ְתִאים. יָדע ַהּמַ ַרק ֶאת ַהּמֵ
ְרסֹומֹות  ִבים, ּפִ קֹוְרִאים מֹוָדעֹות ְוהֹוָדעֹות, ִמְכּתָ ג. 

יָדע  קֹוִמית ּובֹוֲחִרים ַרק ֶאת ַהּמֵ ִויִדיעֹות ֵמָהִעּתֹונּות ַהּמְ
ְתִאים.  ַהּמַ

רֹוִאים  ִמים ּוְמַסְרְטִטים ֶאת ָמה ׁשֶ ית, רֹוׁשְ ְצּפִ עֹוְרִכים ּתַ ד. 
ית. ְצּפִ ּתַ ּבַ

ְצלּוִמים. ִמים ּוְמִפיִקים ֵמיָדע ַמְתִאים ֵמַהּתַ ְמַצּלְ ה. 
ֵאלֹות  ְ ְתִאים ַלּשׁ יָדע ַהּמַ ִנים ַרק ֶאת ַהּמֵ ּכֹוְתִבים ּוְמַאְרּגְ ו. 

א. ְוַלּנֹוׂשֵ

ּכְִתיבָה

ם ְיכֹוִלים ְלֵהָעֵזר?  ֵאילּו ְמקֹורֹות ֵמיָדע ַאּתֶ ְתבּו: ּבְ ּכִ  .1
ַרְאְינּו, אֹו  ּתְ ים ׁשֶ ְצלּוֵמי ָהֲאָנׁשִ ל ְסָפִרים, ִעּתֹוִנים, ּתַ )ְלָמׁשָ

ֲעׂשּו(. ּתַ ּיֹות ׁשֶ ְצּפִ ּתַ
ְבִחיִנים  ם ְלִפי ַהּתַ ַתְבּתֶ ּכְ יָדע ׁשֶ ַטְבָלה ֶאת ַהּמֵ נּו ּבְ ַאְרּגְ  .2

עּו. ְקּבְ ּתִ )ְקבּוצֹות ַהּתֶֹכן( ׁשֶ
יָדע  בּו ֶאת ַהּמֵ ְכּתְ ֶרת ּוָבּה ּתִ ְחּבֶ ּמַ ֵלם ּבַ ַסְרְטטּו ַטְבָלה ַעל ַעּמּוד ׁשָ  .3

ם. ֲאַסְפּתֶ ׁשֶ

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ְמקֹור ֵמיָדע — ָמקֹור 
ָלה ְיִדיָעה,  ּנּו ִהְתַקּבְ ּמֶ ּמִ ׁשֶ
ִעּתֹון,  ָבה ּבָ ּתָ מֹו: ֵסֶפר, ּכַ ּכְ

ּיֹוְדִעים. ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ
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ְבָלה.  ּטַ ּבַ כֹוָתרֹות ָלַעּמּודֹות ׁשֶ ׁשּו ּכְ ּמְ ֶכם ְיׁשַ ּלָ ֵאלֹות ׁשֶ ְ ַהּשׁ
ֵאָלה.  ְ ׁשּוָבה ַלּשׁ ַעּמּוָדה ּכֹוְתִבים ֶאת ּתֶֹכן ַהּתְ ּבָ

ְגָמה. ּדֻ ּתּוְכלּו ְלֵהָעֵזר ּבַ

ָמה יָדּועַ אֹו ֹלא יָדּועַ לָנּו עַל ּבֵית הֵַּספֶר ֶׁשּלָנּו?

ְבִחיִנים דּוִעים ַהּתַ ּיְ ָבִרים ׁשֶ ּדְ
ָלנּו

רֹוִצים  ָבִרים ׁשֶ ּדְ
ָלַדַעת

יָדע  ְמקֹורֹות ַהּמֵ

ֶפר ית ַהּסֵ ִמְבֵנה ּבֵ
ֶפר ית ַהּסֵ ם ּבֵ ׁשֵ

ִסּכּום

יָדע  ם ִאְרּגּון ַהּמֵ ה ְמַסּכֵ ֵאיזֹו ִמּדָ נּו: ּבְ ֶכם ְוַצּיְ ּלָ ְבָלה ׁשֶ ּטַ ִהְתּבֹוְננּו ּבַ
ְכָלל  ה / ְקָצת / ּבִ דּוַע ָלֶכם? )ַהְרּבֵ ּיָ ְבָלה ֶאת ָמה ׁשֶ ּטַ ֵאלֹות ּבַ ְ ְוַהּשׁ

ׁשּוַבְתֶכם. קּו ֶאת ּתְ לֹא( ַנּמְ

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ָנה  ּוָ ית ֵסֶפר ְיסֹוִדי — ַהּכַ ּבֵ
ּתֹות א ַעד  ְלֵבית ֵסֶפר ִמּכִ

ית ֵסֶפר  ּתֹות ו. ֵיׁש ּבֵ ּכִ
י־ י ְוֵיׁש ַמְמַלְכּתִ ַמְמַלְכּתִ

י ֵסֶפר  ּתֵ ִתי. )ֵיׁש ֲעַדִין ּבָ ּדָ
ֶהם  ּלֹוְמִדים ּבָ ים ׁשֶ ְיסֹוִדּיִ

ה ח.(  ּתָ ַעד ּכִ
ת  ְבִחין )ְקִריֶטְריֹון( — ַאּמַ ּתַ

ה אֹו ֶאְמָצִעי ִלְקִביָעה  ִמּדָ
ָבִרים ׁשֹוִנים,  ּוְלַהֲעָרַכת ּדְ

ָלִלים ְוֶעְקרֹונֹות,  מֹו ּכְ ּכְ
יֶהם ָאנּו קֹוְבִעים  ַעל ּפִ ׁשֶ

ָמה ָיֶפה, ְמַעְנֵין, ָידּוַע, ֹלא 
ה, ְמַעט. ָידּוַע, ַהְרּבֵ
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ב. ַמְראֵה ּבֵית הֵַּספֶר

ֵּתאּור ַמְראֶה ֶׁשל ּכִָּתה, ֶׁשל ִמבְנֵה ּבֵית הֵַּספֶר וְֶׁשל הֶָחצֵר
 

נֹוְׂשאִים לְַמְחָׁשבָה ּולְִדּיּון

ר ְלָתֵאר  ל ָמקֹום ֶאְפׁשָ ַמְרֶאה ׁשֶ  .1
ִצּלּום,  ִצּיּור, ּבְ צּורֹות ׁשֹונֹות: ּבְ ּבְ

ירּו: ָמה  קּו ְוַהְסּבִ ְכָתב. ַנּמְ ִסְרטּוט אֹו ּבִ ּבְ
יֵניֶהם? ַמּדּוַע ֵהם ׁשֹוִנים? ִלים ּבֵ ַהֶהְבּדֵ
ה, ֶאת  ּתָ יַצד ְלָתֵאר ֶאת ַהּכִ יעּו ּכֵ ַהּצִ  .2

רּוָרה  צּוָרה ּבְ ֶפר אֹו ֶאת ֶהָחֵצר ּבְ ית ַהּסֵ ּבֵ
ֶקת. ּוְמֻדּיֶ

ימּו. ַעְתֶכם ְוַהְדּגִ קּו ֶאת ַהּצָ ַנּמְ  .3

ְלְמדּו? ָמה ּתִ
ֶכם  ּלָ ֶפר ְוֶהָחֵצר ׁשֶ ית ַהּסֵ ל ִמְבֵנה ּבֵ ְרֶאה ׁשֶ ַעל ַהּמַ  .1

ֶפר ְוֶהָחֵצר,  ית ַהּסֵ ל ִמְבֵנה ּבֵ ה ְוׁשֶ ּתָ ל ַהּכִ ים ׁשֶ ְרׁשִ ִלְקֹרא ּתַ  .2
מֹו:  ִהי, ּכְ ְלׁשֶ ה ּכָ ֻעּלָ יו ּפְ יר ּוְלַתְכֵנן ַעל ּפִ ְלָהִבין אֹותֹו, ְלַהְסּבִ

ל ֲחָפִצים ּנּוי ָמקֹום ׁשֶ ִסּיּור, ׁשִ
ִמים ַהּמֹוִפיִעים  ְסּכָ יָמִנים ַהּמֻ ַפת ַהּסִ יר ֶאת ׂשְ ְלַהּכִ  .3

ים אֹו ִמְקָרא  ְרׁשִ ְקֵראת ִמְקָרא ַהּתַ ה ַהּנִ ּפָ ים ּוַבּמַ ְרׁשִ ּתַ ּבַ
ה ַמּפָ

ֶאְמָצעּוָתם  א ּבְ ַמִים ּוְלִהְתַמּצֵ ָ ּוּוֵני רּוחֹות ַהּשׁ יר ֶאת ּכִ ְלַהּכִ  .4
ְרָחב ּמֶ ּבַ

ֶפר ֵבית ַהּסֵ ל ֶמְרָחִבים ּוְמקֹומֹות ּבְ ים ׁשֶ ְרׁשִ ְלַסְרֵטט ּתַ  .5
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ּכְִתיבָה

ְצלּום, ִצּיּור, ִסְרטּוט(. ה )ּתַ ּתָ ל ַהּכִ ֹוִנים ׁשֶ אּוִרים ַהּשׁ ּתֵ ִהְתּבֹוְננּו ּבַ  .1
ְבָלה  ָוה. ַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּטַ ַטְבָלה ַמׁשְ אּוִרים ּבְ ת ַהּתֵ לֹ  ׁשֶ ין ׁשְ וּו ּבֵ ַהׁשְ  .2

ֶכם. ְרּתְ אן ְלַמְחּבַ ּכָ ׁשֶ
ן אֹו לֹא,  ם: ּכֵ ְרַטְטּתֶ ּסִ ְבָלה ׁשֶ ּטַ ּבַ ְתִאימֹות ׁשֶ ַעּמּודֹות ַהּמַ ְתבּו ּבָ ּכִ  .3

ְגָמה(: ּדֻ ן +/לֹא — )ֵהָעְזרּו ּבַ נּו ּכֵ אֹו ַסּמְ

ַטבְלָה לְהְַׁשוָאָה ּבֵין ְׁשלֶׁשת הֵַּתאּוִרים ֶׁשל ּכִָּתה

ָוָאה ְצלּוםַעל ְיֵדי ִצּיּורַעל ְיֵדי ִסְרטּוטְנֻקּדֹות ְלַהׁשְ ַעל ְיֵדי ּתַ
ק  ְגָמה: ְמֻדּיָ ן +ּדֻ ן +לֹא -ּכֵ ּכֵ

רּור ּומּוָבן ּבָ
ה ַלֲהָבָנה ָקׁשֶ

ָתֵאר ּמְ ִמי ׁשֶ לּוי ּבְ ּתָ
ַמן  ּזְ לּוי ּבַ ּתָ
ָתֲאִרים ּמְ ׁשֶ
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ָוָאה :  ְכָתב ֶאת ִמְמָצֵאי ַהַהׁשְ מּו ּבִ ַסּכְ  .4
ירּו ַמּדּוַע. ק יֹוֵתר? ַהְסּבִ רּור ּוְמֻדּיָ אּור ּבָ ֵאיֶזה ּתֵ א. 

ל  ּנּוי ָמקֹום ׁשֶ ִעילּות אֹו ׁשִ ר ְלַתְכֵנן ּפְ אּור ֶאְפׁשָ ְלִפי ֵאיֶזה ּתֵ ב. 
ירּו ַמּדּוַע.  ה? ַהְסּבִ ּתָ ּכִ ָרִהיִטים אֹו ֲחָפִצים ּבַ

ט  ּפָ ל ִמׁשְ ֶרת ַעל ּכָ ְחֶבּ ַמּ יָמה ְוִכְתבּו ּבַ ְרׁשִ ּבָ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ ִקְראּו ֶאת ַהּמִ  .5
ְלָמה הּוא ַמְתִאים: ְלִסְרטּוט, ְלַתְצלּום אֹו ְלִצּיּור.

ִטים ּפָ ׁשְ יַמת ַהּמִ ְרׁשִ
קֹות. י ְמִדידֹות ְמֻדּיָ ע ַעל ּפִ קֹום ִנְקּבָ אּור ַהּמָ ּתֵ א. 
ית. מּות ִאיׁשִ ְ י ִהְתַרּשׁ ג ַעל ּפִ קֹום ֻמּצָ אּור ַהּמָ ּתֵ ב. 

ְבֲחרּו. ּנִ ִוית ׁשֶ ַמן ּוַבּזָ ּזְ לּוי ּבַ קֹום ּתָ אּור ַהּמָ ּתֵ ג. 
ם. ְזַמן ְמֻסּיָ קֹום ּבִ אּור רֹוִאים ֶאת ַהּמָ ּתֵ ּבַ ד. 

ל:  קֹום )ְלָמׁשָ ל ַהּמָ בּוִעים ׁשֶ ָרִטים ַהּקְ אּור רֹוִאים ֶאת ַהּפְ ּתֵ ּבַ ה. 
ָרִהיִטים.(

ים. ֵני ָאָדם ּוַבֲעֵלי ַחּיִ אּור ֵאין ּבְ ּתֵ ּבַ ו. 
ִקים. קֹום ֵאיָנם ְמֻדּיָ ֵתאּור ַהּמָ ָרִטים ּבְ ַהּפְ ז. 

קֹום. ּמָ א ּבַ ר ְלִהְתַמּצֵ אּור ֶאְפׁשָ ֶאְמָצעּות ַהּתֵ ּבְ ח. 
קֹום. ּמָ ִעיֻלּיֹות ּבַ ר ְלַתְכֵנן ּפְ אּור ֶאְפׁשָ ֶאְמָצעּות ַהּתֵ ּבְ ט. 

קֹום. ּמָ א ּבַ ר ְלִהְתַמּצֵ אּור ִאי ֶאְפׁשָ ֶאְמָצעּות ַהּתֵ ּבְ י. 
ָתֲאִרים ִסְרטּוט  ּמְ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֶרת ַרק ֶאת ַהּמִ ְחּבֶ ַהֲעִתיקּו ַלּמַ  .6

ֶהם. ם ּבָ ַחְרּתֶ קּו ַמּדּוַע ּבְ ים ְוַנּמְ ְרׁשִ ּתַ
כּונֹוָתיו  ים ּוָמֵהם ּתְ ְרׁשִ יִרים ַמהּו ּתַ ם ַמְסּבִ ַחְרּתֶ ּבְ ִטים ׁשְ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ְוִיְתרֹונֹוָתיו.
ל ָמה  ַעּמּוד 86 ּוִבְדקּו ִאם ּכָ ים ּבְ ְרׁשִ ל ַהּתַ ָרה ׁשֶ ִקְראּו ֶאת ַהַהְגּדָ  .7

יָמה  ן, הֹוִסיפּו ָלְרׁשִ הּו, ִאם ּכֵ ֶ ם ִנְמָצא. אּוַלי ָחֵסר ַמּשׁ ַתְבּתֶ ּכְ ׁשֶ
ֶכם. ּלָ ׁשֶ
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ים ְרׁשִ י ּתַ ה ַעל ּפִ ה ִלְמִסּבָ ּתָ ִאְרּגּון ַהּכִ

ִעילּות ָהְרִגיָלה  ֹוָנה ֵמַהּפְ ּשׁ ְפִעילּות ִלּמּוִדית ׁשֶ ָכל ֵארּוַע ֲחִגיִגי אֹו ּבִ ּבְ
ה. ּתָ ּכִ ּנֹות ֶאת ֵסֶדר ָהָרִהיִטים ּבַ ָצִריְך ְלׁשַ

ִנים ֶאת  ְלָחנֹות ּוְמַאְרּגְ ֻ ה ְמִזיִזים ֶאת ַהּשׁ ְלֻדְגָמה: ִלְקַראת ְמִסּבָ
יג  רֹוִצים ְלַהּצִ ׁשֶ ם ּכְ ה. ּגַ ִסּבָ ּמְ יָבה ּבַ ְהֶיה ָמקֹום ִליׁשִ ּיִ ֵדי ׁשֶ ה ּכְ ּתָ ַהּכִ

צּוָרה ׁשֹוָנה. ה ּבְ ּתָ ִרים ֶאת ַהּכִ ֲערּוָכה ְמַסּדְ ּתַ

ַמהּו ַּתְרִׁשים? 

ל ָמקֹום. ְמַסְרְטִטים אֹותֹו ַעל  אּור ֻמְקָטן ׁשֶ ים הּוא ּתֵ ְרׁשִ ַהּתַ
קֹות. ְנָיר ְלַאַחר ְמִדידֹות ְמֻדּיָ

ַמְעָלה. ט ִמּלְ ַמּבָ קֹום ּבְ ים ְמָתֵאר ֶאת ַהּמָ ְרׁשִ ַהּתַ
ר: ים ֶאְפׁשָ ְרׁשִ ֶאְמָצעּות ַהּתַ ּבְ

קֹום ּמָ א ּבַ ְלִהְתַמּצֵ  •
ּלֹו ְפִקיִדים ׁשֶ ְבֶנה ְלֵבין ַהּתַ ין ַהּמִ ר ּבֵ ׁשֶ ְלָהִבין ֶאת ַהּקֶ  •

ּנּוִיים ִעילּות אֹו ׁשִ ְלַתְכֵנן ּפְ  •
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ה  ּמָ ה ְלֵארּוַע ֲעֵליֶכם ְלַהְחִליט ּכַ ּתָ ן ֶאת ֲחַדר ַהּכִ ֵדי ְלַאְרּגֵ ּכְ
ַהְחָלטֹות:

ה ֵהם. ִפים ְוַכּמָ ּתְ ּתַ ׁשְ ָרתֹו, ִמי ַהּמִ ָמה ִיְהֶיה ָהֵארּוַע, ָמה ַמּטְ  .1
ִעילּות  ָרה ְוַלּפְ ּטָ ְתִאים ַלּמַ ּיַ ְך ׁשֶ ן ֶאת ֶמְרַחב ַהֶחֶדר ּכָ יַצד ְלַאְרּגֵ ּכֵ  .2

ם ּבֹו. ְתַקּיֵ ּתִ ׁשֶ

ְמִׂשיַמת ִּתכְנּון וְִסְרטּוט

ד  רֹון ְמֻחּדָ ל, ִעּפָ ה, ַסְרּגֵ ּתָ צֹות ְלִסְרטּוט ֲחַדר ַהּכִ ּבְ ָהִכינּו ְנַיר ִמׁשְ  .1
ּוַמַחק.

ה. ּתָ ַסְרְטטּו ְלִפי ַהַהְנָחיֹות ֶאת ֲחַדר ַהּכִ  .2

ָׁשלָב ִראׁשֹון: ִסְרטּוט ֲחַדר הַּכִָּתה

ירֹות,  ה ְלֹאֶרְך ַהּקִ ּתָ ּכִ ְרָצפֹות )ָהֲאִריִחים( ּבַ ר ַהּמַ ִסְפרּו ֶאת ִמְסּפַ  .1
ֶלת. ל ַהּדֶ קֹום ׁשֶ ּמָ ְרָצפֹות ּבַ ּכֹוֵלל ֶאת ַהּמַ

ַעת  ָכל ֶאָחד ֵמַאְרּבַ ְרָצפֹות ּבְ ר ַהּמַ ם ֶאת ִמְסּפַ ַפְרּתֶ ּסְ ְלַאַחר ׁשֶ  .2
צֹות ֶאת ַהֶחֶדר.  ּבְ ׁשְ  ִקירֹות ַהֶחֶדר, ַסְרְטטּו ַעל ְנַיר ַהּמִ

ה ּתָ ּכִ ּבֹון = 1 ַמְרֶצֶפת ּבַ ֶצת ֶחׁשְ ּבֶ ימּו ֵלב: 1 ִמׁשְ ׂשִ

נּו ַקו ֲאַלְכסֹוִני ַעל ַקו  ֶלת. ַסּמְ ה ַמְרָצפֹות ֵיׁש ְלֹאֶרְך ַהּדֶ ּמָ ִסְפרּו ּכַ  .3
ֶלת. ְתִאים ְוִכְתבּו: ּדֶ קֹום ַהּמַ ּמָ יר ּבַ ַהּקִ

ירֹות. נּו ַחּלֹונֹות ַעל ַהּקִ ַסּמְ  .4
ֶכם. ּלָ ה ׁשֶ ּתָ ם ֶאת ִסְרטּוט ֲחַדר ַהּכִ ְלּתֶ ִקּבַ

ֶאְמָצעּות ֶסֶרט ְמִדיָדה. ר ִלְמּדֹד ּבְ ֶהָעָרה: ֶאְפׁשָ
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ָׁשלָב ֵׁשנִי: ִסְרטּוט הָָרהִיִטים לְִקַראת הַּפְעִילּות

ל  ְלָחן. ִסְפרּו ַמְרָצפֹות. ּכָ ל ׁשֻ ל ּכָ ִמְדדּו ֶאת ָהֹאֶרְך ְוָהֹרַחב ׁשֶ  .1
ְלָחן 60  ֻ ְך: ֹרַחב ַהּשׁ ִרים ּכָ ְסּפָ ְתבּו ֶאת ַהּמִ ַמְרֶצֶפת 20 ס"מ. ּכִ

ְלָחן 130 ס״מ. ֻ ס״מ, ֹאֶרְך ַהּשׁ
ְלָחן. ְלָחן ְלׁשֻ ל ׁשֻ ין ּכָ ה ַמְרָצפֹות ּבֵ ּמָ ִסְפרּו ּכַ  .2

ם.  ָעֶליָה ֶהְחַלְטּתֶ ִעילּות ׁשֶ ה ַלּפְ ּתָ ֲחַדר ַהּכִ ְלָחנֹות ּבַ ֻ ַסְרְטטּו ֶאת ַהּשׁ  .3
ְלָחנֹות. ה ְללֹא ׁשֻ ּתָ ִאיר ֶאת ַהּכִ ם ְלַהׁשְ ם ְיכֹוִלים ּגַ ַאּתֶ  

ֶכם.  ּלָ ִעילּות ׁשֶ אֹות ַלּפְ ּסְ ַסְרְטטּו ֶאת ְמקֹום ַהּכִ  .4
ל ִסיָמן  בּו ָמה ּכָ ְכּתְ ים ּובֹו ּתִ ְרׁשִ ל ַהּתַ ַצד ָיִמין ׁשֶ ְתבּו ִמְקָרא ּבְ ּכִ  .5

א.  ּסֵ ְלָחן, ִרּבּוַע = ּכִ ן = ׁשֻ ל. ְלֻדְגָמה: ַמְלּבֵ ְמַסּמֵ
ים.  ְרׁשִ ּתַ ְקָרא ּוְבאֹותֹו ֶצַבע ּבַ ּמִ יָמִנים ּבַ ִצְבעּו ֶאת ַהּסִ  .6
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ּכְִתיבָה

ל ַחְבֵריֶכם. ְרטּוִטים ׁשֶ ּסִ ִהְתּבֹוְננּו ּבַ  .1
ְרטּוִטים? ל ֶאָחד ֵמַהּסִ ִתית ַמְתִאים ּכָ ּתָ ִעילּות ּכִ ֶהם: ְלֵאיזֹו ּפְ ַזהּו ּבָ  .2
ִלי  ְרטּוט ּבְ קֹום ֵמַהּסִ ר ִלְלֹמד ַעל ַהּמָ ֶכם: ַהִאם ֶאְפׁשָ ְעּתְ יעּו ּדַ ַהּבִ  .3

ִלְהיֹות ּבֹו? ַמּדּוַע?

ים ְרׁשִ ִציאּות ַלּתַ ַהְקָטַנת ַהּמְ

נֹוְׂשאִים לְַמְחָׁשבָה ּולְִדּיּון

מֹו  ה ְוִהיא לֹא ּכְ ה ְקַטּנָ ּתָ ים — ַהּכִ ְרׁשִ ִסְרטּוט ַהּתַ ירּו: ַמּדּוַע ּבְ ַהְסּבִ  .1
ִציאּות? ּמְ ּבַ

ִציאּות.  ּמְ דֹוִלים ּבַ ֵהם ּגְ ל ֲחָפִצים ׁשֶ ְגָמאֹות ְלַהְקָטָנה ׁשֶ ָהִביאּו ּדֻ  .2
ים. ל ֲאָנׁשִ ְצלּום ׁשֶ ֶרֶמז: ּתַ
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ָמהֵם ִסיָמנִים ֻמְסּכִָמים? 

ים  ְמקֹום ִלְכּתֹב ִמּלִ ֵני ָאָדם. ּבִ ִמים ֻהְמְצאּו ַעל ְיֵדי ּבְ ִסיָמִנים ֻמְסּכָ
ם.  ּלָ ִמים ַעל ּכֻ ְהיּו ֻמְסּכָ ּיִ תּוָבה ֶהְחִליטּו ַעל ִסיָמִנים ׁשֶ ָפה ַהּכְ ּשָׂ ּבַ

נּוָעה,  ְמרּוֵרי ַהּתְ ָכל ָהעֹוָלם, ְלֻדְגָמה: ּתַ ִמים ּבְ ֵהם ֻמְסּכָ ֵיׁש ִסיָמִנים ׁשֶ
ַתב ַהּמּוִזיָקה.  ֵהם ּכְ ִוים ׁשֶ ּתָ

ִמים, ל ִסיָמִנים ֻמְסּכָ ם ִמְקָרא ׁשֶ ה ְיַצְרּתֶ ּתָ ים ַהּכִ ְרׁשִ ִסְרטּוט ּתַ ּבְ
ים יּוַכל ְלָהִבין  ְרׁשִ ְקָרא ֶאת ַהּתַ ּיִ ם ֲעֵליֶהם, ְוָכל ִמי ׁשֶ ם ֶהְחַלְטּתֶ ַאּתֶ

ים. אֹותֹו ְללֹא ִמּלִ
יִמים. ַמּפֹות ּוְבַתְרׁשִ ְך נֹוֲהִגים ּבְ ּכָ

ּכְִתיבָה

נּוָעה. ְמרּוֵרי ַהּתְ ל ּתַ ִמים ׁשֶ ְסּכָ יָמִנים ַהּמֻ ּסִ ִהְתּבֹוְננּו ּבַ  .1
רּוׁש:  יָמן ֲעֹצר — ַהּפֵ ל ִסיָמן. ְלֻדְגָמה: ַהּסִ ל ּכָ רּוׁש ׁשֶ ְתבּו ֶאת ַהּפֵ ּכִ  .2

ן ְזכּות ְקִדיָמה ְלֶרֶכב ַאֵחר.  ל ָהֶרֶכב ַהּנֹוֵסַע ּוַמּתַ ֲעִציָרה ֻמְחֶלֶטת ׁשֶ

ִוים ַתב ִצּיּוִריםּתָ ּכְ
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ִסיָמִנים  ּמּוׁש ּבְ דּועֹות ָלֶכם ַעל ׁשִ ְגָמאֹות נֹוָספֹות ַהּיְ ְתבּו ּדֻ ּכִ  .3
ֲחָפִצים  ִמְבֵני ִצּבּור, ּבַ ְרחֹוב, ּבְ ְמקֹומֹות ׁשֹוִנים. ֶרֶמז: ּבָ ִמים ּבִ ֻמְסּכָ

י ַהּיֹום־יֹום. ַחּיֵ ּמּוׁש ָהָאָדם ּבְ ׁשִ ֵהם ּבְ ּוִבְדָבִרים ׁשֶ

ֻׁשלְַחן הַַּמְחֵׁשב: הְַרָחבַת הַּדַעַת 

רּוׁש  יָמִנים ְוִכְתבּו ֶאת ַהּפֵ ב ֶאת ַהּסִ ְחׁשֵ ַמּ ִלים ַבּ ל ַהּכֵ ַסְרּגֵ רּו ּבְ ַאּתְ  .1
ָעה ִסיָמִנים. ל ַאְרּבָ ׁשֶ

ׁש(  ּיֵ ָתְכַנת ִסְרטּוט )ְלִמי ׁשֶ ִלים אֹו ּבְ ל ַהּכֵ ֶאְמָצעּות ַסְרּגֵ ַסְרְטטּו ּבְ  .2
ה. ּתָ ל ֲחַדר ּכִ ים ׁשֶ ְרׁשִ ּתַ

ְחִליטּו ָעֶליָה. ּתַ ְתִאימּו ִלְפִעילּות ׁשֶ ּיַ ַסְרְטטּו ָרִהיִטים ׁשֶ  .3
ם ֲעִציִצים אֹו  ר ְלהֹוִסיף ּגַ ָלתֹות ְוַהַחּלֹונֹות, ֶאְפׁשָ ַסְרְטטּו ֶאת ַהּדְ  .4

ְרצּו. ּתִ ָבר ַאֵחר ׁשֶ ל ּדָ ּכָ
ה.  ּתָ ְפֵני ַהּכִ יגּו ֶאת ְיִציַרְתֶכם ּבִ ִצְבעּו ֶאת ָהָרִהיִטים ְוַהּצִ  .5

ְתבּו ִמְקָרא ְצָבִעים ְוצּורֹות ָלָרִהיִטים. ּכִ  .6
ִעילּות ִעם ִסיָמִנים  ֶהם ּפְ ׁש ּבָ ּיֵ ָחִקים ׁשֶ ב ִמׂשְ ְחׁשֵ ּמַ ׂשּו ּבַ 7.  ַחּפְ

ְמיֹוִנית". ן ַהַחּיֹות", "ָהִעיר ַהּדִ מֹו "ּגַ ִמים, ּכְ ֻמְסּכָ

ּכֵיצַד ְמצַּיְנִים אֶת הַּכִּוּון?

ּוּוֵני  ן ֶאת ּכִ ּפֹות נֹוֲהִגים ְלַסּמֵ ל ָמקֹום ּוְבָכל ַהּמַ ים ׁשֶ ְרׁשִ ָכל ּתַ ּבְ
ַמִים ְוֵאּלּו ֵהם: ָ רּוחֹות ַהּשׁ
רֹום,  י לֹו — ּדָ ְגּדִ  ָצפֹון, ְוַהּנֶ
י לֹו — ַמֲעָרב. ְגּדִ ִמְזָרח, ְוַהּנֶ

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ם  ַמִים — ׁשֵ ָ רּוחֹות ַהּשׁ
ּוּוִנים: ָצפֹון,  ַעת ַהּכִ ְלַאְרּבַ

רֹום, ִמְזָרח, ַמֲעָרב. ּדָ
ת ָהרּוחֹות — ִסְרטּוט  ּנַ ׁשֹוׁשַ

ּוּוֵני רּוחֹות  ַעת ּכִ ל ַאְרּבַ ׁשֶ
יֵניֶהם.  ּבֵ ַמִים ּוָמה ׁשֶ ָ ַהּשׁ
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ֵרַדת ַאְבָרָהם ִמּלֹוט אֹוֵמר לֹו ה': ַאַחר ּפְ ּלְ ר ׁשֶ ית ְמֻסּפָ ֵראׁשִ ֵסֶפר ּבְ ּבְ

 ״ָׂשא נָא ֵעינֶיָך ּוְרֵאה ִמן-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר-ַאָּתה ָׁשם — 

צָפֹנָה וָנֶגְָּבה וֵָקְדָמה וָיָָּמה...״
סּוִקים יד–טו( ֶרק יג, ּפְ ית ּפֶ ֵראׁשִ )ּבְ

ַמִים:  ָ ְקָרא ְלרּוחֹות ַהׁשּ ּמִ נּו ּבַ ּתְ ּנִ מֹות ׁשֶ ֵ ר ַלּשׁ ַהֶהְסּבֵ
ם ֶקֶדם —  ֵ ן ְלַצד ֶזה ַהּשׁ ֶמׁש, ָלֵכן ִנּתַ ֶ ְזָרח זֹוַרַחת ַהּשׁ ִמּ  ּבַ

ֶמׁש ִלְזֹרַח. ֶ יָמה ַהּשׁ ַצד ֶזה ַמְקּדִ י ּבְ ּכִ
ַמֲעַרב  יכֹון ִנְמָצא ּבְ ם ַהּתִ ֶעֶרב. ַהּיָ ֶמׁש ּבָ ֶ ֲעָרב ׁשֹוַקַעת ַהּשׁ ַמּ ּבַ

ם:  ם ַהּיָ ָנ״ְך ְלַצד ַמֲעָרב ַעל ׁשֵ ּתָ ָרֵאל, ְוָלֵכן קֹוְרִאים ּבַ  ִיׂשְ
ה=ַמֲעָרָבה(. ָים = ַמֲעָרב )ָיּמָ

רֹום   ָנ״ְך ְלַצד ּדָ ּתָ ֶגב, ָלֵכן קֹוְרִאים ּבַ ָרֵאל ִנְמָצא ַהֶנּ ְדרֹום ִיׂשְ ּבִ
רֹוָמה(.  ה=ּדָ ֶנֶגב )ֶנְגּבָ

א(, ְוָלֵכן קֹוְרִאים  ֶמׁש, הּוא ָצפּון )ֶנְחּבָ ֶ ר ֵמַהּשׁ פֹון ֻמְסּתָ ַהּצָ
ים אֹותֹו — ָצפֹון.  ָנ״ְך ְלַצד ָצפֹון — ָצפֹוָנה, ְוָאנּו ְמַכּנִ ּתָ ּבַ

ּכְִתיבָה

ַצד ַמֲעָרב.  ם ִנְמָצא ּבְ ָאֶרץ ַהּיָ ָכל ָמקֹום ּבָ ֲאָלה ִאם ּבְ ִיְפַעת ׁשָ  .1 
ּלֹא. ן ּוִמיִרי ָטֲעָנה ׁשֶ ּכֵ ִאיָלן ָטַען ׁשֶ

ִמי ֵמֶהם צֹוֵדק? א 
בּו  ְכְנעּו. ִחׁשְ ׁשַ ּתְ ְך ׁשֶ ירּו ּכָ קּו ְוַהְסּבִ ֶכם, ַנּמְ ּלָ ֲעָנה ׁשֶ יגּו ֶאת ַהּטַ ַהּצִ ב. 

ְכֵנַע. עּון ִיְהֶיה יֹוֵתר ְמׁשַ ַהּטִ ֵדי ׁשֶ ר ֶאָחד ּכְ ַעל יֹוֵתר ֵמֶהְסּבֵ
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ּכְִתיבָה

ָמהֵם הַּכִּוּונִים ּבַּכִָּתה ֶׁשּלָכֶם? 

ְצָבִעים  ּוּוִנים ּבִ י ַהּכִ ָיר. ִצְבעּו ֶאת ִחּצֵ ת רּוחֹות ִמּנְ ּנַ ָהִכינּו ׁשֹוׁשַ  .1
ם. ַצְרּתֶ ּיְ ת ָהרּוחֹות ׁשֶ ּנַ ׁשֹוׁשַ ּוּוִנים ּבְ מֹות ַהּכִ ׁשֹוִנים ְוִכְתבּו ֶאת ׁשְ

יַח. ִריְסטֹול ָקׁשִ יקּו אֹוָתּה ַעל ְנַיר ּבְ ת ָהרּוחֹות ְוַהְדּבִ ּנַ ְזרּו ֶאת ׁשֹוׁשַ ּגִ  .2
ר ֵחץ  ֲאׁשֶ ה, ּכַ ְלָחן אֹו ַעל ָהִרְצּפָ ֻ ת ָהרּוחֹות ַעל ַהּשׁ ּנַ יחּו ֶאת ׁשֹוׁשַ ַהּנִ  .3
ְתֶכם. ֵהָעְזרּו  ִכּתַ ּוְבֶכם, ְוַכּמּוָבן, ּבְ ִיּשׁ ּבְ פֹון ׁשֶ פֹון ּפֹוֶנה ְלִכּוּון ַהּצָ ַהּצָ

ּמֹוָרה.  ּבַ
ה:  ּתָ ּכִ ָדִדים ּבַ ָכל ֶאָחד ֵמַהּצְ יֹוֵתר ּבְ ָבר ַהּבֹוֵלט ּבְ ְתבּו ָמה ַהּדָ ּכִ  .4

ְזָרח. ֲעָרב ּוַבּמִ ּמַ רֹום, ּבַ ּדָ פֹון, ּבַ ּצָ ּבַ  
דֹול?  ֶלת? ַהַחּלֹון ַהּגָ ה ִנְמָצִאים — ַהּדֶ ּתָ ּכִ ֵאיֶזה ַצד ּבַ ְתבּו: ּבְ ּכִ  .5

ה ֲחָפִצים  ּמָ ל עֹוד ּכַ מֹות ׁשֶ ה? הֹוִסיפּו ׁשֵ ְפִרּיָ ַהּלּוַח? ַהּסִ
ָכל ַצד. ּבְ

ל  ם ְוִכְתבּו ַעל ּכָ ְרַטְטּתֶ ּסִ ה ׁשֶ ּתָ ים ַהּכִ ִחְזרּו ְלַתְרׁשִ  .6
ּוּונֹו ְלִפי  ם ּכִ ה״ ֶאת ׁשֵ ּתָ ים ַהּכִ ְרׁשִ ירֹות ״ּתַ ֶאָחד ִמּקִ

ת ָהרּוחֹות. ּנַ ׁשֹוׁשַ
ֶרת: ְחּבֶ ּמַ ים ַהֲחֵסרֹות ּבַ ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ 7. ַהׁשְ

ַצד  . ֶמׁש ׁשֹוַקַעת ּבְ ֶ ָכל  ַהּשׁ א. ּבְ
ָרֵאל. ִיׂשְ יֹוֵתר ּבְ ֵאיַלת ִהיא ָהִעיר ַה  ּבְ ב. 

ָרֵאל. ל ְמִדיַנת ִיׂשְ ַצד  ׁשֶ ַלִים ִנְמֵצאת ּבְ ְירּוׁשָ ג. 
ָרֵאל. ל ְמִדיַנת ִיׂשְ ַצד  ׁשֶ ל ָאִביב ִנְמֵצאת ּבְ ּתֵ ד. 

יכֹון, ְלִכּוּון  . ם ַהּתִ ַלִים ְלִכּוּון ַהּיָ ָיָצאנּו ִמירּוׁשָ ה. 
ַצד  ֶמׁש ָהְיָתה ֲעַדִין ּבְ ֶ ּבֶֹקר ְלִכּוּון ָצפֹון, ַהּשׁ י ּבַ ר ָנַסְעּתִ ֲאׁשֶ ּכַ ו. 

ַצד   ֶמׁש ָהְיָתה ּבְ ֶ י, ַהּשׁ ר ָחַזְרּתִ ֲאׁשֶ ֳהַרִים ּכַ ּצָ  . ּבַ
ַצד  .  ֶמׁש ּבְ ֶ ִקיַעת ַהּשׁ ׁשְ י ּבִ ּוָבֶעֶרב ִהְתּבֹוַנְנּתִ
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ירּו  ט ְוַהְסּבִ ּפָ ָכל ִמׁשְ עּות ּבְ ּלּו ָמה ַהּטָ ּגַ  .8
ַמּדּוַע זֹו ָטעּות.

ֶמׁש זֹוַרַחת  ֶ רּוִתי ָאְמָרה: ֶאְצֵלנּו ַהּשׁ א. 
ַצד ָצפֹון. ּבְ

ֶמׁש לֹא  ֶ ַלִים ַהּשׁ ירּוׁשָ ֱאָיל ָאַמר: ּבִ ב. 
ּה ָים. י ֵאין ּבָ ׁשֹוַקַעת ּכִ

ִלים ָאחֹוָרה — רֹוִאים ֶאת ַצד  ּכְ ּפֹוִנים ְלַצד ָצפֹון ּוִמְסּתַ ׁשֶ ּכְ ג. 
ַמֲעָרב.

ב ּפֹוֶנה ְלַצד ִמְזָרח. רֹום ַהּגַ ִנים ְלַצד ּדָ עֹוְמִדים ִעם ַהּפָ ׁשֶ ּכְ ד. 
ם ְוִכְתבּו: ַמְדֶתּ ְלּ בּו ַעל ָמה ׁשֶ ִחׁשְ  .9

ּוּוֵני רּוחֹות  ְך ַקל ִלְלֹמד ַעל ּכִ ל ּכָ ָהָיה ָלֶכם ַקל אֹו לֹא ּכָ א. 
ַמִים? ַמּדּוַע? ָ ַהּשׁ

ַע  ִנית ּוְלַבּצֵ ַדאי ָלֶכם ִלְקֹרא ׁשֵ רּור, ּכְ ִאם ֲעַדִין לֹא ַהּכֹל ּבָ ב. 
ּמֹוָרה ּוִבְבֵני  ֲחֵבִרים, ּבַ ימֹות. ּתּוְכלּו ְלֵהָעֵזר ּבַ ׂשִ ׁשּוב ֶאת ַהּמְ

ָחה. ּפָ ִמׁשְ

ְקָצת ִלְצֹחק
ם  ַפת ַהּיָ בּו ַעל ׂשְ ִלי ְוהֹוֶריָה ָיׁשְ ׁשֶ

ֹוַקַעת. ֶמׁש ַהּשׁ ֶ ּשׁ ְוִהְתּבֹוְננּו ּבַ
ם,  ֶמׁש יֹוֶרֶדת ַלּיָ ֶ ַהּשׁ ׁשֶ ִלי: ּכְ ֲאָלה ׁשֶ ׁשָ

ֵדי  ְרַנִים ּכְ ה ִעם ַהּקַ ָמה ִהיא עֹוׂשָ
ּלֹא ֵיָרְטבּו?  ׁשֶ
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ּכֵיצַד ְמַסְרְטִטים ַּתְרִׁשים ֶׁשל ֲחצַר ּבֵית הֵַּספֶר?

ְמִׂשיָמה ּבְזּוגֹות

זּוגֹות. נּו ּבְ ֶפר, ִהְתַאְרּגְ ית ַהּסֵ ֵדי ְלַסְרֵטט ֶאת ֲחַצר ּבֵ ּכְ
ל זּוג ִיְמּדֹד ֵחֶלק ֵמֶהָחֵצר. ּכָ

ל ֶהָחֵצר ַמְתִחיִלים ִלְמּדֹד — ִמְזָרח,  ֵאיֶזה ַצד ׁשֶ ָחׁשּוב ִלְכּתֹב ּבְ
לּו ֵמַהּמֹוָרה. ַקּבְ רֹום. ַהְנָחיֹות ּתְ ַמֲעָרב, ָצפֹון אֹו ּדָ

ּכְִתיבָה

אן? ְוָקא ּכָ ה ּדַ ָלּמָ
ֵאלֹות: ְ ֶכם ַוֲענּו ַעל ַהּשׁ ּלָ ְרטּוט ׁשֶ ּסִ ִהְתּבֹוְננּו ּבַ

ַער  ַ ּדּוְרַסל? ַהּשׁ ָחֵצר ִנְמָצִאים ַעּמּוֵדי ַהּכַ נּו: ֵהיָכן ּבֶ ַצּיְ  .1
ה? )ְלַיד ָמה?( ְרִזּיָ ּדּוֶרֶגל? ַהּבִ ל ִמְגַרׁש ַהּכַ ׁשֶ

ֶהם  ּלָ קֹום ׁשֶ ין ַהּמָ ר ּבֵ ֶכם ֵיׁש ֶקׁשֶ ֲערּו: ַהִאם ְלַדְעּתְ ׁשַ  .2
ֶכם. ְעּתְ ירּו ּדַ ן ְוִאם לֹא, ַהְסּבִ ָחֵצר? ִאם ּכֵ ִעילּות ּבֶ ַלּפְ

ָחֵצר? ַמּדּוַע? ר ּבֶ ֶכם ְמֻיּתָ ָמה ְלַדְעּתְ  .3
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קּו ַמּדּוַע. ֶכם? ַנּמְ ֵאילּו ִמְתָקִנים ֲחֵסִרים ְלַדְעּתְ  .4
ָחֵצר.  ְהיּו ּבֶ ּיִ ם רֹוִצים ׁשֶ ַאּתֶ ים ִמְתָקִנים ׁשֶ ְרׁשִ ַסְרְטטּו ַעל ַהּתַ  .5

ם  ַאּתֶ קֹום ִלְפֵני ׁשֶ ּקּום ְוַעל ַהְתָאָמָתם ַלּמָ בּו ַעל ַהּמִ ִחׁשְ
ְמַסְרְטִטים.

ית  ֲחַצר ּבֵ ּבַ ְתָקִנים ְוָהֲעָצִמים ׁשֶ ין ִמּקּום ַהּמִ ר ּבֵ ׁשֶ מּו: ָמה ַהּקֶ ַסּכְ  .6
ִמְתָקן ֶאָחד  ֲחרּו ּבְ ּה? ּבַ מֹות ּבָ ְתַקּיְ ִעיֻלּיֹות ַהּמִ ֶפר ְלֵבין ַהּפְ ַהּסֵ

ירּו. ְוַהְסּבִ

נֹוְׂשאִים לְַמְחָׁשבָה ּולְִדּיּון

הְַתאַָמת ִמבְנֵה ּבֵית הֵַּספֶר לְצְָרכֵי הַַּתלְִמיִדים ּולְנֹוְׂשאֵי הַּלִּמּוד

ֶכם? ַמּדּוַע? ּלָ ה ׁשֶ ּתָ ּפֹוְרט ֵמֲחַדר ַהּכִ ָמה ׁשֹוֶנה אּוַלם ַהּסְ ֲערּו: ּבְ ׁשַ  .1
ִעיֻלּיֹות  ֶכם ְלֵבין ַהּפְ ּלָ ה ׁשֶ ּתָ ין ִאְרּגּון ֲחַדר ַהּכִ ר ּבֵ ׁשֶ ָמה ַהּקֶ  .2

ּמּוִדּיֹות? ַהּלִ

ּכָל ִמבְנֶה ַמְתאִים לִַּתפְקּוד ֶׁשּלֹו

ְתָקִנים אֹו  ְבֶנה ְלִתְפקּודֹו ּוֵבין ַהּמִ ין צּוַרת ַהּמִ ר ּבֵ ֵיׁש ֶקׁשֶ
ָהִרהּוט ְלִתְפקּוָדם.

ִמים ּבֹו  י ִמְתַקּיְ דֹול ּכִ ּפֹוְרט הּוא ִמְבֶנה ּגָ ְגָמה: אּוַלם ַהּסְ ּדֻ
ל  ָחִקים ְוַגם ֵארּוִעים ׁשֶ לּות ּוִמׂשְ עּוֵרי ִהְתַעּמְ ִאּמּוֵני ְסּפֹוְרט, ׁשִ

ֶפר.  ית ַהּסֵ ּבֵ
מֹו  יֵרי ְסּפֹוְרט )ּכְ ּפֹוְרט ֵיׁש ִמְתָקִנים ּוַמְכׁשִ אּוַלם ַהּסְ ּבְ

ֹיָעִדים ִלְפִעיֻלּיֹות ְסּפֹוְרט. ּמְ ז ְקִפיָצה( ׁשֶ מֹות, ַאְרּגַ ֻסּלָ
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לֹוׁש  ְבֶנה ְלִתְפקּודֹו ְוָהִביאּו ׁשָ ר ַעל ַהְתָאַמת ַהּמִ ִקְראּו ֶאת ַהֶהְסּבֵ  .1
ית ִסְפְרֶכם. ְגָמאֹות ִמּבֵ ּדֻ

ית  רֹות ּבֵ ית ֵסֶפר ִמְבִנים ַמְתִאיִמים ְלַמּטְ ל ּבֵ יעּו ְלָכל סּוג ׁשֶ ַהּצִ  .2
ָרה(. ּטָ ֶפר ִנְמֵצאת ַהּמַ ית ַהּסֵ ם ּבֵ ׁשֵ ֶפר ּוְלַתְפִקיָדם )ֶרֶמז: ּבְ ַהּסֵ

ְתִאיִמים: ְתָקִנים ַהּמַ ָמֵהם ַהּמִ
ע, ֶטַבע ּוְסִביָבה ְלֵבית ֵסֶפר ְלִלּמּוֵדי ַמּדָ א. 

ֻנּיֹות )מּוִזיָקה, ָמחֹול, ִצּיּור  ְלֵבית ֵסֶפר ְלָאּמָ ב. 
ּוִפּסּול(

ְלֵבית ֵסֶפר ְלִחּנּוְך ּגּוָפִני ג. 
ִתי. ְלֵבית ֵסֶפר ּתֹוָרִני־ּדָ ד. 

ית ֵסֶפר ָחָדׁש.  ע ָלֶכם ְלַתְכֵנן ּבֵ ֻעְנָיִנים: ֻהּצַ ַלּמְ  .3
ְבֶנה ְוֶהָחֵצר. ּתּוְכלּו ְלַסְרֵטט ֶאת  ַסְרְטטּו ֶאת ַהּמִ

ב. ְחׁשֵ ם ַעל ַהּמַ ים ּגַ ְרׁשִ ַהּתַ
ֶהם ִעם  ּלָ ר ׁשֶ ׁשֶ ְבִנים ְוַלּקֶ ימּו ֵלב ְלִמּקּום ַהּמִ ׂשִ

ה, ְלִמּקּום ָהֵעִצים ְוָכל ָמה  ְרִזּיָ ִמְבִנים ֲאֵחִרים, ְלִמּקּום ַהּבִ
ְחִליטּו ָעָליו. ּתַ ׁשֶ

ֶפר ְוַתְפִקידֹו. ית ַהּסֵ ם ּבֵ ַהְחִליטּו ַעל ׁשֵ א. 
ַמִים, ָהִכינּו ִמְקָרא  ָ ּוּוֵני רּוחֹות ַהּשׁ ְרטּוט ּכִ ף ַהּסִ ְתבּו ַעל ּדַ ּכִ ב. 

ָחֵצר. ְבִנים ְוָלֲעָצִמים ּבֶ ִמים ַלּמִ ִסיָמִנים ֻמְסּכָ
בּוָצה. ְפֵני ַהּקְ ֶכם ּבִ ּלָ ים ׁשֶ ְרׁשִ יגּו ֶאת ַהּתַ ַהּצִ ג. 

ם ַעל  ְרּתֶ ּבַ יַצד ִהְתּגַ ֶכם? ּכֵ ּלָ ֻטּיֹות ׁשֶ רּו: ָמה ָהיּו ַהִהְתַלּבְ ַסּפְ  .4
ִיים? ׁשָ ַהּקְ
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ּכְִתיבָה

ֶכם. ּלָ ֶפר ׁשֶ ְמיֹוִנית ְלֵבית ַהּסֵ ְכְננּו ֲחֵצר ּדִ 1. ּתַ
בּו. ּה, ְלֵאיֶזה ֹצֶרְך ְוֵהיָכן ֻיּצְ ְתבּו ֵאילּו ִמְתָקִנים ִיְהיּו ּבָ ּכִ א. 

ם ְלֵבין  ְעּתֶ ִהּצַ ְתָקִנים ׁשֶ ין ִמּקּום ַהּמִ ר ּבֵ ׁשֶ ירּו ָמה ַהּקֶ ַהְסּבִ ב. 
ָעָליו  קֹום ׁשֶ ּמָ ֵהם ִיְהיּו ּבַ ֶהם. ַמּדּוַע ָחׁשּוב ׁשֶ ּלָ ְפִקיד ׁשֶ ַהּתַ

ם? ֶהְחַלְטּתֶ
ִתְכנּון ֶהָחֵצר? ם ּבְ ָמה ֶנֱעַזְרּתֶ ירּו ְלַעְצְמֶכם: ּבְ 2. ַהְסּבִ
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ּבְִטיחּות וְאֵיכּות הְַּסבִיבָה ּבֲַחצַר ּבֵית הֵַּספֶר ג. 

ְלְמדּו? ָמה ּתִ
ֶפר ית ַהּסֵ ֲחַצר ּבֵ ְתָקִנים ּבַ ִטיחּות ַהּמִ ִלְבֹחן ֶאת ּבְ  .1

ֶפר ית ַהּסֵ ֲחַצר ּבֵ יֹון ּבַ ּקָ ב ַהּנִ ית ְוִלְבֹחן ֶאת ַמּצַ ְצּפִ ַלֲעֹרְך ּתַ  .2
ב  ִביָבה ְוַעל ַמּצַ ב ֵאיכּות ַהּסְ ֶקת ַעל ַמּצַ ָעה ְמֻנּמֶ יַע ּדֵ ְלַהּבִ  .3

ְתָקִנים ִטיחּות ַהּמִ ּבְ
ב  ָצּ ּפּור ַהּמַ עֹות ְוִלְפֹעל ְלַמַען ׁשִ יַע ַהּצָ ְלַהּצִ  .4

״וְנְִׁשַמְרֶּתם ְמאֹד ְלנַפְׁשֵֹתיכֶם!״

ָבִרים ד, טו. ֵסֶפר ּדְ ּתֹוָרה, ּבְ תּוב ּבַ ְך ּכָ ּכָ

נֹוְׂשאִים לְַמְחָׁשבָה ּולְִדּיּון

ֶפר  סּוק ִמּסֵ ְמִחיׁשֹות ֶאת ַהּפָ ֶפר ַהּמַ ית ַהּסֵ י ּבֵ ְגָמאֹות ֵמַחּיֵ ָהִביאּו ּדֻ  .1
ִחיפֹות. ַמְדֵרגֹות ְללֹא ּדְ ית ּבְ ל: ְיִריָדה ִאּטִ ָבִרים, ְלָמׁשָ ּדְ

נֹות  טּוִחים ּומֹוְנִעים ַסּכָ ּבְ ֶפר ׁשֶ ֵבית ַהּסֵ ה ְמקֹומֹות ּבְ ּמָ נּו ּכַ ַצּיְ  .2
קּו ַמּדּוַע ֵהם  ָנה. ַנּמְ ֶהם ַסּכָ טּוִחים ְוֵיׁש ּבָ ֵאיָנם ּבְ ּוְמקֹומֹות ׁשֶ

ִנים. ְמֻסּכָ

ְמִׂשיַמת ַּתצְּפִית ּבֲַחצַר ּבֵית הֵַּספֶר

ְבֲחנּו: ֶפר ּוָבּה ּתִ ית ַהּסֵ ֲחַצר ּבֵ ית ּבַ ְצּפִ ִעְרכּו ּתַ  .1
ְתָקִנים  ל ַהּמִ ָבם ׁשֶ ָחֵצר ְוֶאת ַמּצָ ִטיחּות ּבֶ ב ַהּבְ ֶאת ַמּצַ א. 

ּה. ְמָצִאים ּבָ ַהּנִ
ִביָבה. ָחֵצר ְוֶאת ַהּסְ יֹון ּבֶ ּקָ ב ַהּנִ ֶאת ַמּצַ ב. 
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ּה  ּבָ ע ִלְכִתיָבה ְוַטְבָלה ׁשֶ ִתיָבה, ַמּצָ ֵלי ּכְ ית ִעם ּכְ ְצּפִ ְצאּו ַלּתַ  
ֶכם.  ּלָ ְמָצִאים ׁשֶ בּו ֶאת ַהּמִ ְכּתְ ּתִ

ְמָצִאים ְוַגם  ּה ֶאת ַהּמִ ְבָלה ְוִכְתבּו ּבָ ּטַ ְבִחיִנים ּבַ 2. ַהְחִליטּו ַעל ַהּתַ
יָתִנים. ְצּפִ מֹות ַהּתַ ָעה, ׁשְ ית, ׁשָ ְצּפִ ֶאת: יֹום ַהּתַ

ֶכם: ּלָ ְמָצִאים ׁשֶ מּו ֶאת ַהּמִ ַסּכְ  .3
ָחֵצר יֹון ּבֶ ּקָ ב ַהּנִ ַמּצַ  

ֵהיָכן ָנִקי? א. 
ְמֻיָחד?  ֵהיָכן ְמֻלְכָלְך ּבִ ב. 

ְתָקִנים  ל ַהּמִ ִטיחּות ׁשֶ ב ַהּבְ ַמּצַ
טּוִחים? ֵאילּו ִמְתָקִנים ּבְ א. 

טּוִחים? גּוִמים ְולֹא ּבְ ֵאילּו ִמְתָקִנים ּפְ ב. 
ְתָקִנים  ֶכם ֶאת ַהּמִ ּלָ ֶפר ׁשֶ ית ַהּסֵ ים ֲחַצר ּבֵ ְרׁשִ נּו ַעל ּתַ ַסּמְ  .4

ֶצַבע ַאֵחר. ים ּבְ ִטיחּוִתּיִ ֶצַבע ֶאָחד ְוֶאת ַהּלֹא ּבְ ים ּבְ ִטיחּוִתּיִ ַהּבְ
יֹון  ּקָ ּפּור ַהּנִ ה ג ַלֲעׂשֹות ְלַמַען ׁשִ ּתָ ְלִמיֵדי ּכִ יעּו: ָמה ְיכֹוִלים ּתַ ַהּצִ  .5

ימּו ֵלב  עֹות ְוׂשִ קּו ֶאת ַהַהּצָ ְתָקִנים? ַנּמְ ל ֶהָחֵצר ְוַהּמִ ִטיחּות ׁשֶ ְוַהּבְ
ַע אֹוָתן. ר ִיְהֶיה ְלַבּצֵ ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ְפֵני מֹוֶעֶצת  יגּו אֹוָתן ּבִ רּוָרה ְוַהּצִ צּוָרה ּבְ ְתבּו ּבְ עֹוֵתיֶכם ּכִ ֶאת ַהּצָ  .6
ִעּתֹון  ֶפר. ּתּוְכלּו ְלַפְרֵסם אֹוָתן ּבְ ית ַהּסֵ ְלִמיִדים אֹו ַהְנָהַלת ּבֵ ַהּתַ

ֶפר. ית ַהּסֵ ּבֵ
ְתבּו ַהֲעָרָכה ִחּיּוִבית ְלמֹוֶעֶצת  ה ּוְבִטיחּוִתית, ּכִ ִאם ֶהָחֵצר ְנִקּיָ  .7

ית  ְלִמיִדים ְוַגם ַלַהְנָהָלה ּוְלִעּתֹון ּבֵ חּו ְלמֹוֶעֶצת ַהּתַ ְלִמיִדים ְוַדּוְ ַהּתַ
ֶפר. ַהּסֵ

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ּוּוַח ַעל  ִמְמָצִאים — ִדּ
ִדיָקה.  ל ּבְ ּתֹוָצאֹות ׁשֶ

ה  ִטיחּוִתי — ֵאינֹו ְמַהּוֶ ּבְ
ים ּבֹו. ׁשִ ּמְ ּתַ ׁשְ ּמִ ָנה ְלִמי ׁשֶ ַסּכָ

גּום — ְמֻקְלָקל, ָלקּוי,  ּפָ
ין. ּקִ ֵאינֹו ּתַ ׁשֶ

ִחּיּוִבי — טֹוב, ָרצּוי, נֹוַח.
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ּפִּנַת הַּיְצִיָרה — לְַּמעֻנְיָנִים

ַע  ִעילּות זֹו טֹוב ְלַבּצֵ ֶפר ְוֶהָחֵצר. ּפְ ית ַהּסֵ ל ּבֵ ֶגם ׁשֶ ָהִכינּו ּדֶ  .1
ְקבּוָצה. ּבִ

ֶפר. ית ַהּסֵ ְתִאיִמים ַלֲחַצר ּבֵ ּמַ ֶגם ִמְתָקִנים אֹו ְצָמִחים ׁשֶ ּדֶ יעּו ּבַ ַהּצִ  .2
ְהֶיה. ּיִ ֲהִייֶתם רֹוִצים ׁשֶ ִפי ׁשֶ ֶפר ּכְ ית ַהּסֵ רּו ֶאת ּבֵ ַצּיְ  .3

ּבְעְִקבֹות לִּמּוד הַּפֶֶרק

ּכְִתיבָה

ָלֵלי  ּוב ּוְבֵביְתֶכם ׁשֹוְמִרים ַעל ּכְ ּשׁ ּיִ ְרחֹוב, ּבַ ֵאילּו ְמקֹומֹות ּבָ ּבְ  .1
ְתבּו ֵאילּו ִמְתָקִנים ְמָצאֶתם ּוְלָמה ֵהם נֹוֲעדּו. ִטיחּות? ּכִ ּבְ

ְתָקִנים  ל ַהּמִ ּה ּכָ ּבָ ית ֵסֶפר ׁשֶ ַפְרְסמּו ֲחַצר ּבֵ ָרָזה ּוָבּה ּתְ ְתבּו ּכְ ּכִ  .2
ְלִמיִדים. ה ּוְנִעיָמה ַלּתַ טּוִחים ְוִהיא ְנִקּיָ ּבְ
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ד. ּבַעֲלֵי הַַּתפְִקיִדים ּבְבֵית הֵַּספֶר 

ְלְמדּו? ָמה ּתִ
ְפִעיִלים אֹותֹו  ֶפר — ַהּמַ ֵבית ַהּסֵ ְפִקיִדים ּבְ ֲעֵלי ַהּתַ ַעל ּבַ  .1

ּופֹוֲעִלים ּבֹו 
ְפִקיִדים ֲעֵלי ַהַתּ ַעל ָמה ַאְחָרִאים ּבַ  .2

ּכְִתיבָה

ֶפר? ית ַהּסֵ יַצד ּפֹוֵעל ּבֵ ּכֵ
ֵבית ִסְפְרֶכם? ְפִקיִדים ֵיׁש ּבְ ֲעֵלי ּתַ נּו ֵאילּו ּבַ ַצּיְ  .1

ֲעַלת  ַעל/ּבַ ל ּבַ חּום ָהַאְחָריּות ׁשֶ ְפִקיד ָמה ּתְ ל ּתַ ְתבּו ְלַצד ּכָ ּכִ  .2
ֹמר ַעל  ְפִקיד — ִלׁשְ ֶפר: ַהּתַ ית ַהּסֵ ְפִקיד. ְלֻדְגָמה: ָאב/ֵאם ּבֵ ַהּתַ
ְפֻעּלֹות  ְלִמיִדים ּבִ ּתֹות ְוֶהָחֵצר, ַלֲעֹזר ַלּמֹוִרים ְוַלּתַ ְחזּוַקת ַהּכִ ּתַ

ׁשֹונֹות.
חּום  ְפִקיִדים ְוַעל ּתְ ֲעֵלי ַהּתַ ת ּבַ ֻעּלַ ֵדי ִלְלֹמד ֵהיֵטב ַעל ּפְ ּכְ  .3

ֶפר: ֵבית ַהּסֵ ְפִקיִדים ּבְ ֲעֵלי ַהּתַ ַאְחָריּוָתם ֲעֵליֶכם ְלַרְאֵין ֶאת ּבַ
ֵבית ִסְפְרֶכם. ְפִקיִדים ּבְ ֲעֵלי ּתַ ֵאלֹות ְלֵרָאיֹון ִעם ּבַ חּו ׁשְ ַנּסְ א. 

ְפִקיִדים. ֲעֵלי ַהּתַ ְצאּו ְלַרְאֵין ֶאת ּבַ ב. 

לְִקַראת ָהֵראָיֹון ּובִזְַמן ָהֵראָיֹון

ֻרְאָיִנים ֶאת ְזַמן  ְמָתֲאִמים ִעם ַהּמְ  .1
קֹום. ָהֵרָאיֹון ְוַהּמָ

ֵאלֹות  ְ נֹוְתִנים ָלֶהם ִלְקֹרא ֶאת ַהּשׁ  .2
יֹום ִלְפֵני ָהֵרָאיֹון. 

ִמים ֶאת  ֵעת ָהֵרָאיֹון רֹוׁשְ ּבְ  .3
יר ַהְקָלָטה. ַמְכׁשִ ְבֵריֶהם אֹו ַמְקִליִטים ּבְ ּדִ
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ֻרְאָיִנים. ִסּיּום ָהֵרָאיֹון מֹוִדים ַלּמְ ּבְ  .4
ה ְזַמן  ְפִקיִדים ְלִהְתַלּוֹות ֲאֵליֶהם ְלַכּמָ ֲעֵלי ַהּתַ ׁשּו ְרׁשּות ִמּבַ ּקְ ּבַ  .5

ְפִקיָדם. ִמּלּוי ּתַ ֶהם ּבְ ְוִלְצּפֹות ּבָ
ִרי  ְפִעילּוָתם, ִאם ֶזה ֶאְפׁשָ ׁש ֵמֶהם ַלֲעזֹר ְוָלַקַחת ֵחֶלק ּבִ ּתּוְכלּו ְלַבּקֵ  .6

ִחיָנָתם. ִמּבְ
יֶתם אֹוָתם. ּוִ ּלִ ַמן ׁשֶ ּזְ ֲעלּו ּבַ יַצד ֵהם ּפָ ְכָתב ּכֵ ֲארּו ּבִ 7. ּתָ

לְאַַחר ָהֵראָיֹון:

ם  ֵעת ָהֵרָאיֹון: ׁשֵ ָבִרים ּבְ ם ֶאת ַהּדְ ַתְבּתֶ ּבֹו ּכְ ף ׁשֶ ְתבּו ַעל ַהּדַ ּכִ  •
ֶהם,  ּלָ ִעילּות ׁשֶ ֶפר, ְמקֹום ַהּפְ ֵבית ַהּסֵ ְפִקיָדם ּבְ ֻרְאָיִנים, ּתַ ַהּמְ

ֲאִריְך ָהֵרָאיֹון. ּתַ
ְך  ִמים, ּכָ ִטים ְמַסּכְ ּפָ ִמׁשְ ם ֵמָהֵרָאיֹון ּבְ ְלֶתּ ּבַ ּקִ יָדע ׁשֶ נּו ֶאת ַהּמֵ ַאְרּגְ  •

ַח ְלַחְבֵריֶכם. ּתּוְכלּו ְלַדּוֵ ׁשֶ

ּכְִתיבָה

ֶפר  ֵבית ַהּסֵ ְפִקיִדים ּבְ ת ַהּתַ א ֲחֻלּקַ נֹוׂשֵ ַמְסָקנֹות ֵמָהֵרָאיֹון ּבְ
ּוִבְמקֹומֹות ֲאֵחִרים:

ֵבית  ֹוִנים ּבְ ְפִקיִדים ַהּשׁ ֲעֵלי ַהּתַ ין ּבַ ר ֵיׁש ּבֵ ירּו: ֵאיֶזה ֶקׁשֶ ַהְסּבִ  .1
ִית.( ַאב/ֵאם ַהּבַ ְגָמה: ַהּמֹוִרים ֶנֱעָזִרים ּבְ ֶפר? )ּדֻ ַהּסֵ

ְפִקיִדים  ה ְלַבֲעֵלי ּתַ ֲחֻלּקָ ׁש ִיְתרֹון ּבַ ּיֵ ָהִביאּו ִנּמּוִקים ְלָכְך ׁשֶ  .2
ׁשֹוִנים.

ֵהם ִנְבֲחרּו  ְך ׁשֶ ים ְמאֹוד ִמּכָ ֻרּצִ ּמְ ים ְוַגם ְיָלִדים ׁשֶ ֵיׁש ֲאָנׁשִ  .3
ְבֲחרּו  ּנִ ָכְך. ֲאָבל ְזַמן ָקָצר ְלַאַחר ׁשֶ ִאים ְמאֹוד ּבְ ְלַתְפִקיָדם. ֵהם ּגֵ

ָבר. ים ּדָ ּלֹא עֹוׂשִ ְמַעט ׁשֶ ֵהם ּכִ
ְפִקיד ִלְהיֹות  ֲעֵלי ּתַ ֶכם: ַהִאם ָצִריְך ִלְדרׁש ִמּבַ ְעּתְ יעּו ּדַ ַהּבִ  

ַאְחָרִאים יֹוֵתר ֵמֲאֵחִרים? ַמּדּוַע?
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ּבַעֲלֵי ַּתפְִקיִדים ּבְבֵית הֵַּספֶר לְָמדּו וְָרכְׁשּו יֶַדע ִמְקצֹועִי

ְפִקיד: ִמּלּוי ַהּתַ ְדָרׁש ּבְ ַדע ַהּנִ ין ָהִאּיּור ְלֵבין ַהּיֶ ַהְתִאימּו ּבֵ
ית ֵסֶפר ַלֲאָחיֹות, קּוְרס ִלְמַנֲהִלים, ִמְכָלָלה  ים ְלַהְתָאָמה: ּבֵ ּלִ ַהּמִ

ית ֵסֶפר ִמְקצֹוִעי ְלמֹוִרים, ּבֵ

ּבַעֲלֵי ַּתפְִקיִדים נֹוָספִים ּבְבֵית הֵַּספֶר

נֹוְׂשאִים לְַמְחָׁשבָה ּולְִדּיּון

ְלִמיִדים – ֶפר ּפֹוֶעֶלת מֹוֶעֶצת ּתַ ֵבית ַהּסֵ ּבְ
ְלִמיִדים? ְלָמה  ְפִקיֵדי מֹוֶעֶצת ַהּתַ רּו: ָמה ָידּוַע ָלֶכם ַעל ּתַ ַסּפְ  .1

ְלִמיִדים? ַאְחָרִאים ַחְבֵרי מֹוֶעֶצת ַהּתַ
ְלִמיִדים ְוֵכיַצד  מֹוֶעֶצת ַהּתַ ִפים ּבְ ּתְ ּתַ ׁשְ ּמִ ְלִמיִדים ׁשֶ ֲערּו: ִמי ַהּתַ ׁשַ  .2

ֵהם ִנְבָחִרים?
ֶפר ּפֹוֵעל ַוַעד הֹוִרים – ֵבית ַהּסֵ ּבְ

ְפִקיָדיו? רּו: ָמה ָידּוַע ָלֶכם ַעל ַוַעד הֹוִרים ְוַעל ּתַ ַסּפְ  .1
ַוַעד ַההֹוִרים ְוֵכיַצד ֵהם ִנְבָחִרים? ִפים ּבְ ּתְ ּתַ ׁשְ ֲערּו: ִמי ַהּמִ ׁשַ  .2

ְמִׂשיַמת ּכְִתיבָה לְאִּסּוף ֵמידָע 

ְלִמיִדים ְוָחֵבר  ְלִמיָדה ִמּמֹוֶעֶצת ַהּתַ ְלִמיד אֹו ּתַ מּו ֵרָאיֹון ִעם ּתַ ַקּיְ  .1
ַעד הֹוִרים  אֹו ֲחֵבָרה ִמּוַ

ה: ֵאלֹות ֵאּלֶ ׁשְ ֵאלֹות ָלֵרָאיֹון. ֵהָעְזרּו ּבִ ָהִכינּו ׁשְ
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ְפִקיד? ָמה ּכֹוֵלל ַהּתַ א. 
ְפִקיד? ִמּלּוי ַהּתַ ִיים ֵיׁש ְלָך אֹו ָלְך ּבְ ֵאילּו ְקׁשָ ב. 

ְך? ּלָ ָך?/ׁשֶ ּלְ ה ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ֻעּלָ ָמה ָהְיָתה ַהּפְ ג. 
ְך? ּלָ ָך?/ׁשֶ ּלְ ְצַלַחת ׁשֶ ה ַהּמֻ ֻעּלָ ָמה ָהְיָתה ַהּפְ ד. 

ה: ּתָ ּכִ חּו ְלַחְבֵריֶכם ּבַ ֶרת ְוַדּוְ ְחּבֶ ּמַ מּו ּבַ ַסּכְ  .2
ְלִמיִדים ּוְפֻעּלֹוֶתיָה. ְפִקיֵדי מֹוֶעֶצת ַהּתַ ַעל ּתַ א. 

ְפִקיֵדי ַוַעד ַההֹוִרים ּוְפֻעּלֹוָתיו. ַעל ּתַ ב. 
ְפֵני ִמי ֵהם ַאְחָרִאים?  ּבִ ג. 

ֶכם. ּלָ ָערֹות ׁשֶ ם ַלַהׁשְ ְלּתֶ ּבַ ּקִ ֵרָאיֹון ֶהָחָדׁש ׁשֶ יָדע ּבָ וּו ֶאת ַהּמֵ ַהׁשְ  .3

ּבְעְִקבֹות לִּמּוד הַּפֶֶרק

ּכְִתיבָה

נּו ֵאילּו  ֶכם ְוַצּיְ ּלָ ּוב ׁשֶ ׁשּ ּיִ ל מֹוְסדֹות ִצּבּור ׁשֹוִנים ּבַ מֹות ׁשֶ ְתבּו ׁשֵ ּכִ  .1
ְפִקיָדם. ֶהם ּוָמה ּתַ ְפִקיִדים ֵיׁש ּבָ ֲעֵלי ּתַ ּבַ

ָכל ָמקֹום? ְפִקיִדים ּבְ ִאים ּתַ ַמּלְ ּמְ ף ְלָכל ִמי ׁשֶ ּתָ ירּו: ָמה ְמׁשֻ ַהְסּבִ  .2
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ה. ּכְלָלִים ּונְהָלִים ּבְבֵית הֵַּספֶר

ְלְמדּו? ָמה ּתִ
ָלִלים ּוְנָהִלים ל ּכְ יבּוָתם ׁשֶ ַעל ֲחׁשִ  .1
ָלִלים ְוַעל ֲאִכיָפָתם ִמיַרת ּכְ ַעל ׁשְ  .2

ם וֹות ְלֻכּלָ ן ְזֻכּיֹות ׁשָ ר ַמּתַ ָלִלים ְמַאְפׁשֵ ִצּיּות ַלּכְ  .3
ימּות ָעיֹות ְללֹא ַאּלִ ִלְפּתֹר ּבְ  .4

ָלִלים ּוְנָהִלים.  ים, ּכְ ָכל ִאְרּגּון אֹו מֹוָסד ִצּבּוִרי ֵיׁש ֻחּקִ ּבְ
ֶרת  ִמְסּגֶ ר ּוָמה ָאסּור ּבְ ָהִלים קֹוְבִעים ָמה ֻמּתָ ָלִלים ְוַהּנְ ַהּכְ  •

עֹות  ּבּוִרי, ְלֻדְגָמה: ״ׁשְ בּוָצה, ַהֶחְבָרה, ָהִאְרּגּון אֹו ַהּמֹוָסד ַהּצִ ַהּקְ
ָאה ַמְזִמיִנים ּתֹור  ְרּפָ ּמִ עֹות 8:00–13:00״, "ּבַ ָ ין ַהׁשּ ִתיָחה ֵהן בֵּּ ַהּפְ

ְנָין" ָועֹוד.  תֹוְך ַהּבִ ן ּבְ ֵ ָלרֹוֵפא", "ָאסּור ְלַעּשׁ
ָהִלים ְוֵהם ְמַפְרְסִמים  ים ְוַהּנְ ִאְרּגּון קֹוְבִעים ֶאת ַהֻחּקִ ים ּבָ ָהֲאָנׁשִ  •
ֶלִויְזָיה.  ּטֶ ַרְדיֹו אֹו ּבַ ִאיְנֶטְרֶנט, ּבָ ִעּתֹון, ּבָ אֹוָתם ַעל לּוַח מֹוָדעֹות, ּבָ

ִלים  ַקּבְ ּמְ מֹוָסד ִצּבּוִרי ְוָכל ִמי ׁשֶ ִאְרּגּון אֹו ּבְ ּפֹוֲעִלים ּבְ ל ִמי ׁשֶ ּכָ
ַאְטרֹון  ּתֵ ָהִלים, ְלֻדְגָמה: ּבַ ים ְוַלּנְ ת ַלֻחּקִ ִבים ְלַצּיֵ קֹום ַחּיָ ּמָ רּות ּבַ ׁשֵ

ָגה ַמְתִחיָלה.  ר ַהַהּצָ ֲאׁשֶ ר ּכַ ַמְפִסיִקים ְלַדּבֵ
ִאים ַאַחר ֵאיָנם ְמַמּלְ תּוב ָמה ִיְקֶרה ְלִמי ׁשֶ ֶהם ּכָ ּבָ ָלִלים ׁשֶ ֵיׁש ּכְ  • 
ַמן ּזְ יִעים ּבַ ֵאיָנם ַמּגִ ָאה — ִמי ׁשֶ ְרּפָ ּמִ ָלל. ְלֻדְגָמה: ּבַ ַהּכְ   

ֵני ּתֹוִרים. ים ׁשְ ע ָלֶהם — ְמַחּכִ ְקּבַ ּנִ ׁשֶ  
ים רּות ִיְהיּו ְמֻרּצִ ֵ ֵלי ַהּשׁ רּות ּוְמַקּבְ ֵ ּנֹוְתֵני ַהּשׁ ֵדי ׁשֶ ּכְ  • 

ֵאיָנם לֹוַמר: ִמי ׁשֶ ָהִלים, ּכְ ָלִלים ְוַהּנְ אֹוְכִפים ֶאת ַהּכְ   
יֶהם ֻמְזָהִרים, ָלִלים ְוֵאיָנם ּפֹוֲעִלים ַעל ּפִ ָמִעים ַלּכְ ִנׁשְ   

רּו ָלִלים ֻהְסּבְ ֻהְזֲהרּו ְוַהּכְ ם ַאֲחֵרי ׁשֶ ְוִאם ֶזה לֹא עֹוֵזר, ּגַ   
ים.  ָלֶהם — ֵהם ֶנֱעָנׁשִ  

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ֹנַהל ּוְכָלל — ֵסֶדר ָקבּוַע 
ִאְרּגּון אֹו  ֻעּלֹות ּבְ ל ּפְ ׁשֶ

ֶפר אֹו  ֵבית ַהּסֵ מֹו ּבְ מֹוָסד, ּכְ ּבְ
ָאה.  ִמְרּפָ ּבְ

ֹחק — הֹוָרָאה ַהּקֹוַבַעת ָמה 
ר ּוָמה ָאסּור, ְלֻדְגָמה:  ֻמּתָ
ים  נּוָעה. ֶאת ַהֻחּקִ י ַהּתְ ֻחּקֵ
ֵדי  ָהִלים ְמַפְרְסִמים ּכְ ְוַהּנְ

ּבּור ֵיַדע אֹוָתם ְוִיְנַהג  ַהּצִ ׁשֶ
יֶהם. ַעל ּפִ

ַהֹחק  ֲאִכיָפה — ּדֹוֲאִגים ׁשֶ
ֶהם ֹלא  ּבָ ִמְקִרים ׁשֶ ֵמר ּבְ ָ ִיּשׁ
ל:  ִאים ַאֲחָריו, ְלָמׁשָ ְמַמּלְ

ַהֲעָמָדה  ְקָנס אֹו ּבְ ים ּבִ ַמֲעִניׁשִ
ֵאיָנם  ט ַנָהִגים ׁשֶ ּפָ ְלִמׁשְ
נּוָעה. י ַהּתְ ִתים ְלֻחּקֵ ְמַצּיְ
ִצּבּור — ָקָהל, ֶחְבָרה, 

ים. ְקבּוַצת ֲאָנׁשִ
ֶרת  מֹוָסד ִצּבּוִרי — ִמְסּגֶ

ֵרת  ָרָתּה ְלׁשָ ּטְ ּמַ ִאְרּגּוִנית ׁשֶ
ית חֹוִלים,  מֹו ּבֵ ּבּור, ּכְ ֶאת ַהּצִ

ית ֵסֶפר, ְסִניף ּדַֹאר. ּבֵ
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נֹוְׂשאִים לְַמְחָׁשבָה ּולְִדּיּון

ֶפר ְוֵאילּו  ֵבית ַהּסֵ יִרים ּבְ ם ַמּכִ ָלִלים ּוְנָהִלים ַאּתֶ רּו ֵאילּו ּכְ ַסּפְ  .1
ִרים. ם ְמַבּקְ ֶהם ַאּתֶ ּבָ מֹוָסדֹות ׁשֹוִנים ׁשֶ מֹו ּבְ ֶפר, ּכְ ִמחּוץ ְלֵבית ַהּסֵ

ֶפר ֵמֵאּלּו  ֵבית ַהּסֵ ָהִלים ּבְ ָלִלים ְוַהּנְ ָמה ׁשֹוִנים ַהּכְ ירּו: ּבְ ַהְסּבִ  .2
חּוץ לֹו? ּמִ ׁשֶ

ָהִלים  ָלִלים ְוַהּנְ ירּו ֶאת ַהּכְ ם ֵיְדעּו ְוַיּכִ ּלָ ּכֻ ֵדי ׁשֶ ה ּכְ ֲערּו: ָמה ַנֲעׂשָ ׁשַ  .3
ֶפר? ֵבית ַהּסֵ ּבְ

ֶפר? ֵבית ַהּסֵ ָהִלים ּבְ ָלִלים ְוַהּנְ ֲערּו: ִמי קֹוֵבַע ֶאת ַהּכְ ׁשַ  .4

ּכְלָלִים וְֻחּקִים הַּקְׁשּוִרים לְבֵית הֵַּספֶר ֶׁשּלָכֶם

ַרד ַהִחּנּוְך.  ֶנֶסת ּוִמׂשְ ִעים ַעל ְיֵדי ַהּכְ ְקּבָ ים ּוְכָלִלים ַהּנִ ֵיׁש ֻחּקִ  •
ָרֵאל. ְלֻדְגָמה: ֹחק ִחּנּוְך חֹוָבה ְלָכל ַיְלֵדי ִיׂשְ

ה  קֹוִמית — ָהִעיִרּיָ ִעים ַעל ְיֵדי ָהָרׁשּות ַהּמְ ְקּבָ ָלִלים ַהּנִ ֵיׁש ּכְ  •
קֹוִמית אֹו ַהּמֹוָעָצה ָהֲאזֹוִרית, ְלֻדְגָמה: ְנָהִלים  אֹו ַהּמֹוָעָצה ַהּמְ

עֹות. ַהּסָ ּבְ
ֶפר  ית ַהּסֵ ִעים ַעל ְיֵדי ַהְנָהַלת ּבֵ ְקּבָ ּנִ ֶפר ׁשֶ ֵבית ַהּסֵ ָלִלים ּבְ ֵיׁש ּכְ  •

ת  ְלּבׁשֶ ל: ּתִ ְלִמיִדים ּוְבֵתאּום ִעם ַוַעד ַההֹוִרים, ְלָמׁשָ ּומֹוֶעֶצת ַהּתַ
ִתי. י־ּדָ ֵבית ֵסֶפר ַמְמַלְכּתִ ה ּבְ ִפּלָ ֲאִחיָדה, ָנֳהֵלי ַהּתְ
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ּכְִתיבָה

נּו: ֶכם, ְוַצּיְ ּלָ ֶפר ׁשֶ ית ַהּסֵ נֹון ּבֵ ּקָ ִקְראּו ֶאת ּתַ  .1
י ַחּיֵ ָלִלים ִמְתַיֲחִסים ְלִהְתַנֲהגּות ּבְ א. ֵאילּו ֵמַהּכְ   

ֶפר? ֵבית ַהּסֵ ְלִמיִדים ּבְ ל ַהּתַ ַהּיֹום יֹום ׁשֶ  
ִביָבה? ָלִלים ִמְתַיֲחִסים ַלּסְ ב. ֵאילּו ּכְ  

ין ְיָלִדים? ָחִסים ּבֵ ָלִלים ִמְתַיֲחִסים ַלּיְ ג. ֵאילּו ּכְ  
ה ֵאיָנם ר ֶיֶלד אֹו ַיְלּדָ ֲאׁשֶ יַצד ִלְנֹהג ּכַ יעּו ּכֵ ַהּצִ  .2 

נֹון. ּקָ ּתַ תּוִבים ּבַ ָלִלים ַהּכְ ׁשֹוְמִרים ַעל ַהּכְ  
ִנים. לֹא ָהִלים ְסָתם ְמַעְצּבְ ים ְוַהנְּ ָיֵעל ָטֲעָנה: ״ַהֻחּקִ  .3 

ָצִריְך אֹוָתם!״   
ַעד ַטֲעַנת ָיֵעל. יגּו ִנּמּוִקים ּבְ א. ַהּצִ  
יגּו ִנּמּוִקים ֶנֶגד ַטֲעַנת ָיֵעל. ב. ַהּצִ  

יגּו  ּצִ ּתַ ָכל ׁשֶ ֵבית ִסְפְרֶכם. ּכְ ּנֹות ּבְ ַדַעְתֶכם ֵיׁש ְלׁשַ ּלְ ָלִלים ׁשֶ יעּו ּכְ ַהּצִ  .4
ְכְנעּו יֹוֵתר. ׁשַ יֹוֵתר ִנּמּוִקים ּתְ

ֶפר: ית ַהּסֵ נֹון ּבֵ ַתּקָ ים ּבְ ָלִלים ְוֻחּקִ ֲאִכיַפת ּכְ  .5
ִנים ֶלֱאֹכף ֶאת  ּוְ ֶפר ּוִבְדקּו ֵאיְך ִמְתּכַ ית ַהּסֵ נֹון ּבֵ ַתּקָ ִהְתּבֹוְננּו ּבְ א. 

ֶרת. ְחּבֶ ּמַ ְתבּו ּבַ ָלִלים. ּכִ ַהּכְ
רּור. תּוִבים ּבָ ָלִלים ּכְ נּו ִאם ַהּכְ ְדקּו ְוַצְיּ ּבִ ב. 

ָלִלים. ֵדי ֶלֱאֹכף ֶאת ַהּכְ ר ַלֲעׂשֹות ּכְ יעּו ָמה ֶאְפׁשָ ַהּצִ ג. 
תּוב  ְהֶיה ּכָ ּיִ ְך ׁשֶ חּו אֹותֹו ּכָ ָלל ָחָדׁש ְוַנּסְ יעּו ּכְ זּוגֹות: ַהּצִ יָמה ּבְ ְמׂשִ  .6

רּור ְוִיְכלֹל: ּבָ
רּוָרה ָמה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות, ֵהיָכן ּוָמַתי. הֹוָרָאה ּבְ א. 

ָלִלים. ִהְתַיֲחסּות ַלֲאִכיַפת ַהּכְ ב. 
ָלל. ְמעּו ַלּכְ ָ ּלֹא ִיּשׁ ֵתן ְלִמי ׁשֶ ּנָ ָהֹעֶנׁש ֶשּיִ ג. 



109

הּומֹור(. ר ּבְ ָלל )ֶאְפׁשָ יר ֶאת ַהּכְ ְסּבִ ּיַ הֹוִסיפּו ִאּיּור ַמְתִאים ׁשֶ ד. 
ה. ּתָ ְפֵני ְמִליַאת ַהּכִ ֶכם ּבִ ּלָ ָלל ׁשֶ יגּו ֶאת ַהּכְ ַהּצִ ה. 

יעּו ְוַהְחִליטּו ֵאילּו  ַהּזּוגֹות ִהּצִ ָלִלים ׁשֶ ּכְ ה ַעל ּבַ ּתָ ְמִליַאת ַהּכִ ּדּונּו ּבִ  .7
ֶפר. ית ַהּסֵ ְלִמיִדים ּוְלַהְנָהַלת ּבֵ יַע ְלמֹוֶעֶצת ַהּתַ ר ְלַהּצִ ֵמֶהם ֶאְפׁשָ

לָָּמה?

ל ְוָקַלע. ״ֵיׁש!״ הּוא ָצַעק. ּדּור ַלּסַ ָנָדב ָזַרק ֶאת ַהּכַ
ֵרץ  ל, ַהְרֵאל ִהְתּפָ ה ִלְזֹרק ַלּסַ ְדֵרר אֹותֹו ְוִנּסָ ּדּור, ּכִ ַפס ֶאת ַהּכַ ֹנַעם ּתָ

ּדּור ּוָמַסר ְלַגְיא. ְוָאז... ֹנַעם  ִריזּות ָהָאְפָיִנית לֹו ָחַטף ֶאת ַהּכַ ּוַבּזְ
יֹום ַקִיץ ַחם. הּוא ָרָאה אֹוָתם, ֶאת  ְמַעט ָקָפא ּבְ ֶנֱעַצר ְלֶרַגע, ּכִ

ה ה1 ִמְתָקְרִבים ֲאֵליֶהם. ּתָ ָלִדים ִמּכִ ַהּיְ
ַטח ַיְפִריעּו ָלנּו.״ קֹול, ״ֵהם ּבֶ ״אּוף!״ ָקָרא ֹנַעם ּבְ

ּתֹות ג!״ ָקָרא ַהְרֵאל.  ל ּכִ נּו, ׁשֶ ּלָ ְגָרׁש ׁשֶ ״ֲאָבל ַהּיֹום ַהּמִ
ְגָרׁש. ה ה ַלּמִ ּתָ אֶבל, ָאִריק ֶוֱאָיל ִמּכִ יעּו מֹוִטי, ּפָ אֹותֹו ֶרַגע ִהּגִ ּבְ

ּדּור!״ ח ָלֶהם ֶאת ַהּכַ ו, ֲאִני ֶאּקַ ֵחק ַעְכׁשָ מֹוִטי ָאַמר: ״ֲאִני רֹוֶצה ְלׂשַ
דֹוִלים  ם אֹוָתנּו ַהּגְ ים! ּגַ ָהִיינּו ְקַטּנִ ׁשֶ ָעׂשּו ָלנּו ּכְ מֹו ׁשֶ ה ּכְ ֱאָיל ָאַמר: ״ַנֲעׂשֶ

ים.״ ַטּנִ דֹוִלים ּוְנגָ  ֵרׁש ֶאת ַהּקְ ו ֲאַנְחנּו ַהּגְ ְגָרׁש, ַעְכׁשָ קּו ֵמַהּמִ ִסּלְ
ְגָרׁש  ֵסֶדר, ַהּמִ ְך ּבְ ל ּכָ ֵקט: ״ֲאָבל... ֶזה לֹא ּכָ קֹול ׁשָ ָאִריק ָאַמר ּבְ

ׂש ִמְגָרׁש ַאֵחר...״ ֶהם, ּבֹואּו ְנַחּפֵ ּלָ ׁשֶ
קֹול ָרם: ״עּופּו  ְגָרׁש ְוָקָרא ּבְ ּנּו, ִהְתָקֵרב ַלּמִ ם ִמּמֶ ִהְתַעּלֵ מֹוִטי, ׁשֶ

ֻבּבֹות!״ ֵחק ּבְ נּו, ְלכּו ְלׂשַ ּלָ ְגָרׁש ׁשֶ אן, ַהּמִ ִמּכָ
ה ג. ּתָ ָלִדים ִמּכִ ְצחֹוק ְוהֹוִסיפּו ֶהָערֹות ַמֲעִליבֹות ַלּיְ ְרצּו ּבִ ֲחֵבָריו ּפָ

ד. ֹנַעם  ּצַ דֹוִלים, ֵהם ִהְתַרֲחקּו ְוָעְמדּו ּבַ ֹנַעם ְוָנָדב ִנְבֲהלּו ּוָפֲחדּו ֵמַהּגְ
ַחד.  ְך ּפָ ל ּכָ ּכָ

ׁש ֶאל מֹוִטי.  ַעס ְוֶעְלּבֹון, ִנּגַ ים ִמּכַ ָיָדיו ּוָפָניו ֲאֻדּמִ ּדּור ּבְ ַהּכַ ׁשֶ ְיא, ּכְ ּגַ
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ל  ְגָרׁש ׁשֶ ר, ָלֵכן ֶנֱעַמד מּולֹו ְוָאַמר: ״ַהּיֹום ַהּמִ הּוא ֶהְחִליט לֹא ְלַוּתֵ
ַפְסנּו אֹותֹו!״ ֶכם! ֲאַנְחנּו ּתָ ּלָ ּתֹות ג, לֹא ׁשֶ ּכִ

ְיא ּוָמַסר אֹותֹו ְלָאִריק, ָאִריק  ל ּגַ ָדיו ׁשֶ ּדּור ִמּיָ אֶבל ָחַטף ֶאת ַהּכַ ּפָ
ּדּור  ים ִלְתּפֹס ֶאת ַהּכַ ְיא ְוַהְרֵאל ְמַנּסִ ּגַ ׁשֶ ָמַסר ֶלֱאָיל ֶוֱאָיל ְלמֹוִטי, ּכְ

ד ְלָיד. עֹוֵבר ִמּיָ ׁשֶ
י, ִנְמַאס ִלי,  קֹול: ״ּדַ ּדּור ַלּגַֹבּה ְוהֹוִדיַע ּבְ מֹוִטי ָעַצר, ֵהִרים ֶאת ַהּכַ

ֲאִני...״ אן ִלְפֵני ׁשֶ עּופּו ִמּכָ
ל מֹוִטי. ַרְגלֹו ׁשֶ ז ּוָבַעט ּבְ ְיא ִהְתַרּגֵ ְוָאז, ּגַ

ַפס ֶאת ַרְגלֹו ַהּכֹוֶאֶבת, הּוא ָעַצר ְלֶרַגע,  ּדּור ָנַפל ּומֹוִטי ּתָ ַהּכַ
ְיא. ִהְתרֹוֵמם ְוֵהִניף ֶאת ָידֹו ְלַהּכֹות ֶאת ּגַ
ֹנַעם ִנְבַהל ְוָרץ ִלְקֹרא ַלּמֹוָרה ַהּתֹוָרִנית.

קֹול.  אן?״ ָקְרָאה ַהּמֹוָרה ּבְ ״ָמה קֹוֶרה ּכָ
ה ַמְפִריִעים ָלנּו  ים ָהֵאּלֶ ַטּנִ מֹוִטי ָעַצר, הֹוִריד ֶאת ָידֹו ְוָאַמר: ״ַהּקְ

ה?״  ה, ַאּתְ רֹוָאה ָמה הּוא ָעׂשָ ם ּבֹוֲעִטים, ִהּנֵ ָתם ֵהם ּגַ ֻחְצּפָ ֵחק, ּבְ ְלׂשַ
ְוהּוא ֶהְרָאה ַלּמֹוָרה ֶאת ַרְגלֹו.

ְקֵצה ָהַעִין. ָמעֹות ָעְמדּו ָלֶהן ּבִ ַהּדְ ר, ֲאִפּלּו ׁשֶ ַהְרֵאל ְוַגְיא ֶהְחִליטּו לֹא ְלַוּתֵ
ֵחק,״ ָאַמר  ים אֹוָתנּו ְולֹא נֹוְתִנים ָלנּו ְלׂשַ ַעם ֵהם ְמָגְרׁשִ ָכל ּפַ ״ּבְ

ֶהם, הּוא  ּלָ ְגָרׁש לֹא ׁשֶ דֹוִלים?״ ״ַהּיֹום ַהּמִ ַהְרֵאל, ״ָאז ָמה ִאם ֵהם ּגְ
ְיא. ׁשּות ּגַ ִהְתַרּגְ ּתֹות ג ְו-ד,״ הֹוִסיף ּבְ ל ּכִ ׁשֶ
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דֹוִלים  ָלִדים, ַהּגְ ל ַהּיְ ׁשּות ׁשֶ ה ֶאת ַהִהְתַרּגְ ַהּמֹוָרה ָרֲאָתה ְוָחׁשָ
ו ַאף ֶאָחד לֹא  ַעס ְוָהֶעְלּבֹון. ִהיא הֹוִדיָעה: ״ַעְכׁשָ ִעיִרים, ֶאת ַהּכַ ְוַהּצְ

ם,  ְתרֹון ַמְתִאים ְלֻכּלָ ָרה ְוִלְמצֹא ּפִ ּקָ רּור ַעל ָמה ׁשֶ ם ּבֵ ֵחק, ָצִריְך ְלַקּיֵ ְיׂשַ
י!״ ֶכם ִאּתִ ּלְ ים ּוְלִפיֶהם ֵיׁש ִלְנהֹג. ּבֹואּו ּכֻ ָלִלים ְוֻחּקִ ֶאְצֵלנּו ֵיׁש ּכְ

ּכְִתיבָה

ֵאלֹות: ְ ּשׁ ה?״ ּדּונּו ּבַ ּפּור ״ָלּמָ ְקָראֶתם ֶאת ַהּסִ
ְכסּוְך.  ה ַלּסִ ּבָ ירּו ָמה ַהּסִ ַהְסּבִ  .1

רּור ִעם ַהּמֹוָרה?  ּבֵ ֶכם ִיְקֶרה ּבַ ָמה ְלַדְעּתְ  .2
ְכסּוְך? יִעים ַלּסִ ם ַמּצִ ְתרֹון ַאּתֶ ֵאיֶזה ּפִ  .3

יַצד  ירּו ֵכּ רּו ָעָליו ְוַהְסּבִ ִאם ָקָרה ֶאְצְלֶכם ִמְקֶרה ּדֹוֶמה, ַסּפְ  .4
ָעָיה. ָרה ַהּבְ ִנְפּתְ

ּפּור? ר ַלּסִ ֵ ּטּוי ֹחק — ְולֹא ַיֲעֹבר ִמְתַקׁשּ יַצד ַהִבּ ירּו ּכֵ ַהְסּבִ  .5

ּבְעְִקבֹות לִּמּוד הַּפֶֶרק

ּכְִתיבָה

י ַהֶחְבָרה. יִרים ֶאת ַחּיֵ ים ּוְנָהִלים ַמְסּדִ ָלִלים, ֻחּקִ ּכְ
קֹומֹות ֲאֵחִרים  ים ִמּמְ ְגָמאֹות ִלְכָלִלים, ְנָהִלים ְוֻחּקִ ָהִביאּו ּדֻ  .1

ִרים ָלֶכם. ּכָ ַהּמֻ
ָלִלים, ְנָהִלים ְוַדְרֵכי ֲאִכיָפה ְלחּוג ְלִצּיּור אֹו ְלחּוג ַאֵחר. ְתבּו ּכְ ּכִ  .2

ָלל "ֹחק — ְולֹא ַיֲעֹבר"? ֶמת ֶאת ַהּכְ יַצד ַהֶחְבָרה ְמַיׂשֶּ ּכֵ  .3

עַל הַֻחּקִים ּבְִמקֹורֹות 
הַּיַהֲדּות: 

״חֹק... וְֹלא יֲַעבֹר״ 
ים, קמח, ו( ִהּלִ )ֵסֶפר ּתְ

ִבים  ים ַחּיָ רּוׁש: ֲאָנׁשִ ּפֵ
מֹו  ת ְלָכל ֹחק ּוְלַקּיְ ְלַצּיֵ

ְמלֹואֹו. ּבִ
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ו. ּתֹולְדֹות ּבֵית הֵַּספֶר ֶׁשּלָכֶם וְעַל ּבֵָּתי ֵספֶר אֲֵחִרים

ְלְמדּו?  ָמה ּתִ
ֶכם ּלָ ֶפר ׁשֶ ית ַהּסֵ ַעל ּתֹוְלדֹות ּבֵ

לְִמי חֹוגְגִים יֹום הֻּלֶֶדת?

ֶפר ַחג ַהּיֹום. ְלֵבית ַהּסֵ
ָמה  ים ְוַעל ַהּבָ ּוִטים ַרּבִ ּשׁ ם ָלְבׁשּו ָלָבן, ְרחּוִצים ּוְמֹסָרִקים, ַהּקִ ּלָ ּכֻ

אֹורֹות ְמַנְצְנִצים.
ֶפר ַחג ַהּיֹום. ְלֵבית ַהּסֵ

ׁש? ָהל ּכֹה ִנְרּגָ ְגָרׁש? ַמּדּוַע ַהּקָ ּתֹות? ַלּמִ ְלִמי חֹוְגִגים? ְלַחְדֵרי ַהּכִ
רּוַח,  ָגִלים ִמְתנֹוְפִפים ּבָ ִמים ָיִמיָמה, ַהּדְ ִמּיָ ֵקט ּכְ ְנָין עֹוֵמד ׁשָ ַהּבִ

ִניָמה. ֵנס ּפְ ם ְלִהּכָ ּלָ ַנֶהֶלת ַמְזִמיָנה ֶאת ּכֻ ְוַהּמְ
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ר ִסּפּוִרים ַעל ֵאיְך ָהָיה  ַסּפֵ ּמְ ִרים ְוֵיׁש ִמי ׁשֶ ָמה רֹוְקִדים, ׁשָ ַעל ַהּבָ
ר ֲאַנְחנּו ָהִיינּו ְיָלִדים. ֲאׁשֶ ַעם ּכַ ּפַ

ה ַאַחת  ִכּתָ דֹוִלים ּבְ ים ִעם ּגְ ֶפר ַעל ֲחמֹוִרים ָרַכְבנּו ּוְקַטּנִ ְלֵבית ַהּסֵ
ָלַמְדנּו.

ֶפר ְמָבְרִכים. ית ַהּסֵ ים ֲחׁשּוִבים ְמַאֲחִלים ִאחּוִלים ְוֶאת ּבֵ ֲאָנׁשִ
ִמיד —  מֹו ּתָ ׁש. ּכְ ם לֹא ִמְתַרּגֵ ְך, לֹא עֹוֶנה, ּגַ ֵקט, לֹא ְמַחּיֵ ְוהּוא — ׁשָ

ְך ָיֶפה,  ל ּכָ ָבר לֹא ּכָ , אּוַלי ּכְ דֹול ְוָגבֹוּהַ ּגָ
ים. יׁשִ ים ְקׁשִ מֹו ַלֲאָנׁשִ ה ֲחִריִצים ּכְ ָתִמים ְוַכּמָ ְוֵיׁש ָעָליו ּכְ

ָטן. ְבֶנה ַהּקָ ח לֹו ַהּמִ ן ּוְלָידֹו ֻמּנָ ׁשָ דֹול ְוַהּיָ ְנָין ַהּגָ עֹוֵמד לֹו ַהּבִ
ם ֶהָחֵצר  ר, ּגַ ֶהם ְמֻדּבָ ִאּלּו לֹא ּבָ ֶקט ּכְ ׁשֶ ֶקט ּבְ ׁשֶ עֹוְמִדים ֵהם ּבְ

ָבר. ִקיָפה ְולֹא אֹוֶמֶרת ּדָ ַמׁשְ
ֶדת? אן יֹום ֻהּלֶ ָאז ְלִמי חֹוְגִגים ּכָ

הּוָמה?  ַעל ָמה ַהּמְ
ה?  ּיָ אּוַלי חֹוְגִגים ָלֲעׂשִ

ְלִמיִדים, אּוַלי חֹוְגִגים ַלּמֹוִרים, ַלּתַ
ִנים, ה ׁשָ ְפֵני ַהְרּבֵ ִכים ִמּלִ ּיָ ָכאן ׁשַ ּלְ ְואּוַלי ְלָכל ִמי ׁשֶ

אן לֹוְמִדים? ַהּיֹום ּכָ ה ׁשֶ ְוַגם ְלֵאּלֶ
ֶפר ַחג ַהּיֹום. ְלֵבית ַהּסֵ
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נֹוְׂשאִים לְַמְחָׁשבָה ּולְִדּיּון

ֶפר? ל ַהּכֹוֶתֶבת ְלֵבית ַהּסֵ ַחס ׁשֶ ֶכם ַהּיַ ָמה ְלַדְעּתְ

ּתֹולְדֹות ּבֵית הֵַּספֶר ֶׁשּלָכֶם

קֹורֹות  ית ִסְפְרֶכם ֲעֵליֶכם ֶלֱאֹסף ֵמיָדע ִמּמְ ֵדי ִלְלֹמד ַעל ּתֹוְלדֹות ּבֵ ּכְ
ׁשֹוִנים.

ַּתהֲלִיְך אִּסּוף ֵמידָע

ית  יעּו ֵמֵאילּו ְמקֹורֹות ֵמיָדע ּתּוְכלּו ִלְלֹמד ַעל ּתֹוְלדֹות ּבֵ ַהּצִ  .1
ֶהם. ֶפר ְוִקְראּו ּבָ ַהּסֵ

ֵבית ִסְפְרֶכם ְוִעְרכּו  ֶכם ָלְמדּו אֹו ָעְבדּו ּבְ ְחּתְ ּפַ ֵני ִמׁשְ ְררּו ִמי ִמּבְ ּבָ  .2
ם ֵרָאיֹון. ִעּמָ

כֹוִלים  ּיְ ים ׁשֶ ֵרָאיֹון ִעם ֲאָנׁשִ ׁשּו ֶאְתֶכם ּבָ ּמְ ׁשַ ּיְ ֵאלֹות ׁשֶ חּו ׁשְ ַנּסְ  .3
ָעָבר. ּמּוִדים ּבֹו ּבֶ ֶפר ְוַעל ַהּלִ ית ַהּסֵ ר ַעל ּתֹוְלדֹות ּבֵ ְלַסּפֵ

ם  ַאּתֶ ִפי ׁשֶ ה ָלֵרָאיֹון ְוַרְאְינּו אֹוָתם, ּכְ ִגיׁשָ ים ּפְ ִקְבעּו ִעם ָהֲאָנׁשִ  .4
יֹוְדִעים.

ְתקּופֹות ׁשֹונֹות. ֶפר ּבִ ית ַהּסֵ ל ּבֵ ְצלּוִמים ׁשֶ ָהִביאּו ּתַ  .5

ּכְִתיבָה

עִּבּוד הֵַּמידָע וְהַּצָגָתֹו

ָמה  ם ּבְ ם. ֵהָעְזרּו ּגַ ַאְלּתֶ ְ ּשׁ ֵאלֹות ׁשֶ ְ ׁשּובֹות ַלּשׁ ְתבּו ֶאת ַהּתְ ּכִ  .1
ַאְלּבֹוִמים. ָפִרים אֹו ּבָ ּסְ תּוב ּבַ ּכָ ׁשֶ

ה  ֶכם ַהּיֹום ִמּזֶ ּלָ ֶפר ׁשֶ ית ַהּסֵ ָמה ּדֹוֶמה ּוְבָמה ׁשֹוֶנה ּבֵ וּו: ּבְ ַהׁשְ  .2
ִאים:  חּוִמים ַהּבָ ּתְ ָעָבר ּבַ ָהָיה ּבֶ ׁשֶ

ּמּוִדים ַהּלִ א. 
ְנָין ְוֶהָחֵצר ַהּבִ ב. 

ִמְפַקד ּבֶֹקר
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ַהְפָסָקה ָחִקים ּבַ ׂשְ ַהּמִ ג. 
ְטָקִסים, ֵארּוִעים ַוֲחִגיגֹות ד. 

ֶכם. ּלָ ֶפר ׁשֶ ית ַהּסֵ ל ּבֵ ְתבּו ֶאת ״ִסּפּורֹו״ ׁשֶ ּכִ  .3

ֻׁשלְַחן הַַּמְחֵׁשב: הְַרָחבַת הַּדַעַת 

יגּו ֶאת ִסּפּור  ּצִ ֶכם ּוָבּה ּתַ ּלָ ְהֶיה ָהַאְלּבֹום ׁשֶ ּתִ ֶגת ׁשֶ ָהִכינּו ַמּצֶ  .1
ְצלּוִמים  בּו ּתַ ּלְ יתֹו ְוַעד ַהּיֹום. ׁשַ ֶכם ֵמֵראׁשִ ּלָ ֶפר ׁשֶ ית ַהּסֵ ּתֹוְלדֹות ּבֵ

ִרים. ּפּור ְוַהֶהְסּבֵ ְלַצד ַהּסִ
ָחה ְוַחְבֵריֶכם. ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ְפֵני ּבְ יגּו ֶאת ֲעבֹוַדְתֶכם ּבִ ַהּצִ  .2

ּבְַמְחָׁשבָה לְאָחֹור

ּכְִתיבָה

ֶפר? ית ַהּסֵ ּמּוד ַעל ּתֹוְלדֹות ּבֵ ַמּדּוַע ָחׁשּוב ִלי ַהּלִ  .1
יָדע ּוְבִעּבּודֹו? ַתֲהִליְך ִאּסּוף ַהּמֵ י ּבְ ים ָלַמְדּתִ ָבִרים ֲחָדׁשִ 2  ֵאילּו ּדְ

ה ֶנֱהֵניִתי? ַמּדּוַע? ה? ַמּדּוַע? ִמּמָ ָמה ָהָיה ִלי ָקׁשֶ  .3

יָרִמיָדה לּות ִיּצּוִגית — ּפִ ִהְתַעּמְ
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ּבֵָּתי ֵספֶר ּבְִמקֹומֹות ׁשֹונִים 
הֵיכָן וְכֵיצַד לֹוְמִדים יְלִָדים — ּבְִמקֹומֹות אֲֵחִרים ּבָאֶָרץ ּובָעֹולָם

ְלְמדּו?  ָמה ּתִ
ּוִבים ֲאֵחִרים ֶכם ּוְבִיּשׁ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ י ֵסֶפר ׁשֹוִנים ּבַ ּתֵ ַעל ּבָ  .1

עֹוָלם ְמקֹומֹות ׁשֹוִנים ּבָ י ֵסֶפר ּבִ ּתֵ ַעל ּבָ  .2

אֵילּו ּבֵָּתי ֵספֶר יֵׁש ּבַּיִּׁשּוב?

ֶפר  י ַהּסֵ ּתֵ ר ּבָ י ֵסֶפר. ִמְסּפַ ּתֵ ה ּבָ ּמָ ית ֵסֶפר ֶאָחד אֹו ּכַ ּוב ֵיׁש ּבֵ ָכל ִיּשׁ ּבְ
ית  ים ֵיׁש ּבֵ ּוִבים ְקַטּנִ ְטחֹו. ְלִיּשׁ ּוב ּוְבֹגֶדל ׁשִ ּשׁ ֵבי ַהּיִ ר ּתֹוׁשָ ִמְסּפַ לּוי ּבְ ּתָ

ף. ּתָ ֵסֶפר ֲאזֹוִרי ְמׁשֻ

י ֵסֶפר: ּתֵ ל ּבָ סּוִגים ׁשֹוִנים ׁשֶ
ּבֵָּתי ֵספֶר לְפִי ִׁשכְבֹות ּגִיל ּולְפִי 

ּדְַרּגֹות ּכִָּתה:

ּתֹות א ַעד ו( ים )ּכִ י ֵסֶפר ְיסֹוִדּיִ ּתֵ ּבָ  •
ּתֹות ז ַעד ט(  יַנִים )ּכִ ֲחִטיבֹות ּבֵ  •

ּתֹות י ַעד יב( ים )ּכִ יכֹוִנּיִ י ֵסֶפר ּתִ ּתֵ ּבָ  •

ּכְִתיבָה

ל  ל ַחְבֵריֶכם, אֹו ׁשֶ ֶכם אֹו ׁשֶ ּלָ ל ָהַאִחים ׁשֶ מֹות ׁשֶ ֵ ְתבּו ֶאת ַהּשׁ ּכִ  .1
יכֹון  ֶפר ַהּתִ ֵבית ַהּסֵ יַנִים אֹו ּבְ ֲחִטיַבת ּבֵ ּלֹוְמִדים ּבַ ֶכם ׁשֶ ּלָ ֵכִנים ׁשֶ ׁשְ

ְגָמה: ּדֻ ּוב ַאֵחר. ֵהָעְזרּו ּבַ ִיּשׁ ֶכם אֹו ּבְ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ּבַ

ה ֶלד/ַהַיְלּדָ ם ַהּיֶ ֶפרׁשֵ ית ַהּסֵ ּבֵ
יַנִיםָיֵעל ֲחִטיַבת ַהּבֵ

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ִסיִסי,  ְיסֹוִדי — ִראׁשֹוִני, ּבְ
יִחים ּבֹו ֶאת ְיסֹודֹות  ַמּנִ

ים. ִרּיִ ּמּוד ָהִעּקָ ַהּלִ
ין ְיסֹוִדי ְלִתיכֹון. יַנִים — ּבֵ ּבֵ

ין  ֶאְמַצע, ּבֵ יכֹון — ּבָ ּתִ
יַנִים ְלֵבין  ֲחִטיַבת ּבֵ

ָהאּוִניֶבְרִסיָטה. 
ִדיָנה  ְך ַלּמְ ּיָ י — ׁשַ ַמְמַלְכּתִ

ָלה. ְמׁשָ ּוְבַאְחָריּות ַהּמֶ
ית ֵסֶפר  ִתי — ּבֵ י־ּדָ ַמְמַלְכּתִ
ים. ִתּיִ י ְלַתְלִמיִדים ּדָ ַמְמַלְכּתִ
ר  ִעּקַ ית ֵסֶפר ׁשֶ ּתֹוָרִני — ּבֵ

ּמּוד ּבֹו הּוא ִלּמּוֵדי  ַהּלִ
ַיֲהדּות ְוָדת.
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ר  ֶכם )ֶאְפׁשָ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ּבַ ים ׁשֶ סֹוִדּיִ ֶפר ַהּיְ י ַהּסֵ ּתֵ מֹות ּבָ ְתבּו ֶאת ׁשְ ּכִ  .2
פֹוִנים(. לֵֶ ֵסֶפר טֵֶ ְלֵהָעֵזר ּבְ

ּוְבֶכם? ִיּשׁ ים ֵיׁש ּבְ י ֵסֶפר ְיסֹוִדּיִ ּתֵ ה ּבָ ּמָ ּכַ  .3

ּבֵָּתי ֵספֶר לְפִי הְִׁשַּתּיְכּות:

י ֵסֶפר  ּתֵ ִבים ְיהּוִדים ֵיׁש ּבָ ֶהם ַרק ּתֹוׁשָ ים ּבָ ַחּיִ ּוִבים ׁשֶ ִיּשׁ ּבְ  •
״ד,  ל ַחּבָ י ֵסֶפר ׁשֶ ּתֵ ם ּבָ ים, ֵיׁש ּגַ ִתּיִ ים־ּדָ ּיִ ים ּוַמְמַלְכּתִ ּיִ ַמְמַלְכּתִ

ים ַהֲחֵרִדים(. ִתּיִ ל ַהּדָ ים )ׁשֶ י ֵסֶפר ַעְצָמִאּיִ ּוָבּתֵ
ַיַחד ְיהּוִדים ַוֲעָרִבים, ֵיׁש  ֶהם ּבְ ים ּבָ ַחּיִ ּוִבים ְמֹעָרִבים ׁשֶ ִיּשׁ ּבְ  •

ים  ּיִ י ֵסֶפר ַמְמַלְכּתִ ים ּוָבּתֵ ים ְלַתְלִמיִדים ְיהּודִִ ּיִ י ֵסֶפר ַמְמַלְכּתִ ּתֵ ּבָ
ְלִמיִדים  ַיַחד ּתַ ֶהם ּבְ ּלֹוְמִדים ּבָ ּוִבים ׁשֶ ְלַתְלִמיִדים ֲעָרִבים. ְוֵיׁש ִיּשׁ

ית ֵסֶפר.  אֹותֹו ּבֵ ְיהּוִדים ַוֲעָרִבים ּבְ
י  ּתֵ ִבים ֲעָרִבים ּוְדרּוִזים ֵיׁש ּבָ ֶהם ַרק ּתֹוׁשָ ים ּבָ ַחּיִ ּוִבים ׁשֶ ִיּשׁ ּבְ  •

רּוִזים. ִפים ָלֲעָרִבים ְוַלּדְ ּתָ ים ְמׁשֻ ּיִ ֵסֶפר ַמְמַלְכּתִ

ּכְִתיבָה

ֵבית ֵסֶפר  ּלֹוְמִדים ּבְ יִרים ׁשֶ ם ַמּכִ ַאּתֶ ל ְיָלִדים ׁשֶ מֹות ׁשֶ ְתבּו ׁשֵ ּכִ  .1
ֶכם. ּלָ ֶ ׁשֹוֶנה ִמּשׁ

ֶכם,  ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ י ֵסֶפר ֲאֵחִרים ּבַ ּתֵ ל ּבָ מֹות ׁשֶ ם יֹוְדִעים ׁשֵ ִאם ַאּתֶ  .2
י־ מֹו: ַיְבֶנה — ַמְמַלְכּתִ ֶהם, ּכְ ּלָ כּות ׁשֶ ּיְ ּתַ ָמם ְוֶאת ַהִהׁשְ ְתבּו ֶאת ׁשְ ּכִ

ִתי. ּדָ
ּוב? ּשׁ ּיִ י ֵסֶפר ׁשֹוִנים ּבַ ּתֵ ֲערּו: ַמּדּוַע ֵיׁש ּבָ ׁשַ  .3
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ּבֵָּתי ֵספֶר לְפִי הִַּמּקּום ֶׁשּלָהֶם ּבַּיִּׁשּוב:

כּוָנה ּובֹו לֹוְמִדים ְיָלִדים  ְ ּשׁ ם ּבַ כּוָנִתי — ְמֻמּקָ ית ֵסֶפר ׁשְ ּבֵ  •
ִביָבה; ּסְ כּונֹות ּבַ ה ׁשְ ּמָ כּוָנה ּוִמּכַ ְ ֵמַהּשׁ

ּוב, ּובֹו  ּשׁ ּיִ ָמקֹום ַאֵחר ּבַ ז אֹו ּבְ ְרּכָ ּמֶ ם ּבַ ִזי — ְמֻמּקָ ית ֵסֶפר ֶמְרּכָ ּבֵ  •
ֵאזֹור; ּבָ ְרחֹובֹות ׁשֶ ִרים ּבָ לֹוְמִדים ְיָלִדים ַהּגָ

ּוב  ב, אֹו ִיּשׁ ְפִרי )ִקּבּוץ, אֹו מֹוׁשָ ּוב ּכַ ִיּשׁ ם ּבְ ית ֵסֶפר ֲאזֹוִרי — ְמֻמּקָ ּבֵ  •
ֵכִנים.  ים ׁשְ ְפִרּיִ ּוִבים ּכַ ִיּשׁ ִרים ּבְ ִתי( ּובֹו לֹוְמִדים ְיָלִדים ַהּגָ ְקִהּלָ

ּכְִתיבָה

ּה. י ֵסֶפר ִנְמָצִאים ּבָ ּתֵ ה ְוִכְתבּו ֵאילּו ּבָ ָפּ ּמַ ִהְתּבֹוְננּו ּבַ

ת ֵחיָפה ּפַ ֶקַטע ִמּמַ

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

י  ּתֵ ל ּבָ כּוָנה — ֵאזֹור ׁשֶ ׁשְ
תֹוְך ָהִעיר אֹו  ְמגּוִרים ּבְ

ִקְרָבָתּה. ּבְ
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הְַרָחבָה וְהַעֲָׁשָרה

א. ְיָלִדים לֹוְמִדים ִויָלִדים עֹוְבִדים

ְלְמדּו? ָמה ּתִ
עֹוָלם? ְמקֹומֹות ׁשֹוִנים ּבָ ֵאיְך ּוָמה לֹוְמִדים ְיָלִדים ּבִ  .1

עֹוָלם לֹוְמִדים? ָלִדים ּבָ ל ַהּיְ ַהִאם ּכָ  .2

ֲאָרצֹות ְרחֹוקֹות  י ֵסֶפר ּבַ ּתֵ ּבָ
ָאֶרץ ּוָבעֹוָלם — לֹוְמִדים ְיָלִדים. ָכל ָמקֹום — ּבָ ּבְ

ִאים  ּבֹון ְולֹוְמִדים נֹוׂשְ ֵהם לֹוְמִדים ִלְקֹרא ְוִלְכּתֹב, לֹוְמִדים ֶחׁשְ
ּוִמְקצֹועֹות ׁשֹוִנים.

ּבֹו ֵהם ִנְמָצִאים ְוֵהם  קֹום ׁשֶ ּמָ י ֵסֶפר ׁשֹוִנים. ֵהם ׁשֹוִנים ּבַ ּתֵ ֵיׁש ּבָ
ֶהם ֵיׁש  ּבָ י ֵסֶפר ׁשֶ ּתֵ ּבֹו. ֵיׁש ּבָ ֶהם ּוָבִרהּוט ׁשֶ ּלָ ְבֶנה ׁשֶ צּוַרת ַהּמִ ׁשֹוִנים ּבְ

י  ּתֵ ׁשְ ֶהם לֹוְמִדים ּבִ ּבָ י ֵסֶפר ׁשֶ ּתֵ ּתֹות ִנְפָרדֹות ְלָבִנים ּוְלָבנֹות, ֵיׁש ּבָ ּכִ
ם ְיָלִדים לֹוְמִדים.  ֻכּלָ ָמרֹות, ֲאָבל ּבְ ִמׁשְ

ֵבית ֵסֶפר, ֵהם ֶנֱאָלִצים ַלֲעֹבד ְוַלֲעֹזר  ּלֹא לֹוְמִדים ּבְ ם ְיָלִדים ׁשֶ ְוֵיׁש ּגַ
ַפְרָנָסה. ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ַלּמִ

עַל ּבֵָּתי ֵספֶר ּבָעֹולָם

ִמִּמכְָּתבֶיהָ ֶׁשל אֲחֹוִתי אֹוָרה

ִבים ּוָבֶהם  עֹוָלם ְוִהיא ׁשֹוַלַחת ֵאֵלינּו ִמְכּתָ ל ּבָ אֹוָרה אֹוֶהֶבת ְלַטּיֵ
אּוִרים ׁשֹוִנים. ּתֵ

ּבֹו.  ֶפר ׁשֶ י ַהּסֵ ָבּתֵ ר ּבְ יָעה ֵאָליו ִהיא נֹוֶהֶגת ְלַבּקֵ ִהיא ַמּגִ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּבְ
י ֵסֶפר ֲאֵחִרים, ְמַעְנֵין ֵאיְך  ּתֵ ִהיא אֹוֶמֶרת: ״ְמַעְנֵין אֹוִתי ִלְראֹות ּבָ

ְמקֹומֹות ׁשֹוִנים.״ ּוָמה ְיָלִדים לֹוְמִדים ּבִ
ַאְסָיה. ּבְ ֹהּדּו ׁשֶ ּקּוֶריָה ּבְ ל אֹוָרה ַעל ּבִ ָבּה ׁשֶ ְכּתָ ִקְראּו ִמּמִ

אל ֶנּפָ ה ּבְ ּתָ 1. ּכִ

ֶמְקִסיקֹו ה ּבְ ּתָ 2. ּכִ
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ִדיַנת ַרַג'ְסַטאן, ֹהּדּו, 1995 י ָהֲאהּוִבים ִמּמְ ְחּתִ ּפַ לֹום ִלְבֵני ִמׁשְ ׁשָ
ַמֲהַלְך  ִרי. ּבְ ֵאזֹור ֲחִצי ִמְדּבָ ְמָצא ּבְ ֵבית ֵסֶפר ַהּנִ י ּבְ ְרּתִ ּקַ ֶאְתמֹול ּבִ

ִבים ַעל ָהָאֶרץ ְולֹוְמִדים ּומֹוֶרה  ית ֵסֶפר ּובֹו ְיָלִדים יֹוׁשְ ִסיָעה ָרִאינּו ּבֵ ַהּנְ
ב  ים ְמַלֲחִכים ֵעׂשֶ ה ֵעִצים ּוְגַמּלִ ּמָ ִרית, ּכַ ִביב ֲאָדָמה ִמְדּבָ ִלְפֵניֶהם. ִמּסָ
ֶפר,  ֶרֶגל ְלֵבית ַהּסֵ כֹוִנית ְוָהַלְכנּו ּבָ ה(. ָעַצְרנּו ֶאת ַהּמְ ּפֶ ב ּבַ ים ֵעׂשֶ )ּתֹוְלׁשִ

ַחת ִלְסָכָכה,  בּו ַעל ָהֲאָדָמה, ִמּתַ ְלִמיִדים ָיׁשְ ּתֹות. ַהּתַ ה ּכִ ּמָ ַלל ּכַ ּכָ ׁשֶ
תּוָחה. ֶסת ּפְ ֵני ֲחָדִרים ּוִמְרּפֶ ְנָין ּובֹו ׁשְ דֹול ָהָיה ּבִ ּוְבֶמְרָחק לֹא ּגָ

יק ְוָעָליו  יֶהם ַהּתִ ְרּכֵ בּו ַעל ָהֲאָדָמה, ַעל ּבִ ּתֹות ה-ו ָיׁשְ ְלִמיֵדי ּכִ ּתַ
יר. ֵהם ָלְמדּו  ל ָארְֹך ְוִהְסּבִ ֶרת. ַהּמֹוֶרה ָעַמד ְלַיד ַהּלּוַח ּוְבָידֹו ַמּקֵ ְחּבֶ ַהּמַ

ָאֶרץ. ִדים ֶאְצֵלנּו ּבָ ַלּמְ ּמְ מֹו ׁשֶ ּדּור ָהָאֶרץ, ּכְ אֹוְגַרְפָיה ַעל ּכַ עּור ּגֵ ׁשִ ּבְ

ּכְִתיבָה

רּו ֶאת ֹהּדּו  לֹוּבּוס ְוַאּתְ ּגְ ּפֹות, אֹו ּבַ ַאְטָלס, ֵסֶפר ַהּמַ נּו ּבָ ַעּיְ  .1
ב. ְכּתָ ּמִ ֶרת ּבַ ְזּכֶ ַהּנִ

ה. ּתָ ּכִ רּו ּבַ ְתבּו ְוַסּפְ ִאם ָידּוַע ָלֶכם ָעֶליָה, ּכִ  .2
ֲאָרצֹות ֲאֵחרֹות )לֹא  ְמדּו ּבַ ּלָ ִרים ׁשֶ ים ְמֻבּגָ ָחה אֹו ֲאָנׁשִ ּפָ ֵני ִמׁשְ ֲאלּו ּבְ ׁשַ  .3

ה. ּתָ ּכִ רּו ְלַחְבֵריֶכם ּבַ רּו ָלֶכם ְוַסּפְ ַסּפְ ּיְ ְתבּו ֶאת ָמה ׁשֶ ָרֵאל(. ּכִ ִיׂשְ ּבְ

ֵאיָנם לֹוְמִדים — ְיָלִדים עֹוְבִדים ב. ְיָלִדים ׁשֶ
ּמּוִדים  ֶפר, ְליֹום ַהּלִ דֹוָלה — ָמָחר חֹוְזִרים ְלֵבית ַהּסֵ ׁשּות ּגְ ַהִהְתַרּגְ

ָפִרים  ְלָמר, ַהּסְ ם ַהּקַ ְלקּוט מּוָכן, ּגַ דֹול. ַהּיַ ָהִראׁשֹון ַאֲחֵרי ַהֹחֶפׁש ַהּגָ
ַאּתְ חֹוֶזֶרת  ֵמָחה ׁשֶ ת: ״ֲאִני ׂשְ ׁשֶ ְרּגֶ א ָאְמָרה ְלֵעָנב ַהּנִ רֹות. ִאּמָ ְחּבָ ְוַהּמַ

רּור,״ ָאְמָרה ֵעָנב.  ְך ָחׁשּוב ִלְלֹמד.״ ״ֶזה ּבָ ל ּכָ ּמּוִדים. ּכָ ַלּלִ
ִעּתֹון,״ ֶהְרֲאָתה  ָבה ּבָ ּתָ ְרִאי ֶאת ַהּכַ ה, ּתִ רּור. ִהּנֵ ם ֶזה ּבָ ״לֹא, לֹא ְלֻכּלָ

א ְלֵעָנב ֶאת ָהִעּתֹון ְוֵהן ִהְתִחילּו ִלְקֹרא. ִאּמָ
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 ָמָחר ֹלא ָּכל ַהּיְָלִדים ָּבעֹוָלם יְַתִחילּו ִלְלֹמד 
ֵמאֵת: ח' ּבַר־אֹופִיר

ֲאָבל  ּמּוִדים,  ַלּלִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַיְלֵדי  ַיְחְזרּו  ָמָחר 
מֹוֶנה ֵמֹהּדֹו ֹלא ֵיֵלְך ִלְלֹמד. הּוא  ְ ן ַהּשׁ ִניָאז ּבֶ
ּבֶֹקר  ּבַ ם  ֻמְקּדָ ָלקּום  יֹום  ָכל  ּבְ מֹו  ּכְ יְך  ַמְמׁשִ
דֹול  ַיַחד ִעם ָאִביו ְוָאִחיו ַהּגָ ִבְנָין ּבְ ְוַלֲעֹבד ּבְ
דֹול  ר. ָלֶהם ֹלא ָהָיה ֹחֶפׁש ּגָ ן ָהֶעׂשֶ ִגיאֹור ּבֶ
ְוֵאין ָלֶהם ַיְלקּוט ּוְסָפִרים. ֵהם ֹלא יֹוְדִעים 

ׁש. יל ׁשֵ י ֵהם עֹוְבִדים ִמּגִ ִלְקֹרא ְוִלְכּתֹב ּכִ
ֵאיָנם  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ים  ַרּבִ ְיָלִדים  ֵיׁש  מֹוֶהם  ּכְ
ּיֹום.  ּבַ ַרּבֹות  עֹות  ׁשָ עֹוְבִדים  א  ֶאּלָ לֹוְמִדים 
ֹלַח  ִלׁשְ ֶסף  ּכֶ ֵאין  ְלהֹוֵריֶהם  י  ּכִ עֹוְבִדים  ֵהם 
עֹוָלם  חֹות ַרּבֹות   ּבָ ּפָ ֶפר. ִמׁשְ אֹוָתם ְלֵבית ַהּסֵ
ֶנֱאָלִצים   ָלִדים  ְוַהּיְ ּוְבַמְחסֹור  ֹעִני  ּבְ ַחּיֹות 

ָחה. ּפָ ׁשְ ַפְרָנַסת ַהּמִ ַלֲעֹזר ּבְ
מֹו ִניָאז  עֹוְבִדים ּכְ ים ׁשֶ ֹהּדֹו ֵיׁש ְיָלִדים ַרּבִ ּבְ
ֲאִריַגת  ּבַ עֹוְבִדים  ְיָלִדים  ִגיאֹור.  ְוָאִחיו 
ְלֵכִלים  ֲאָבִנים  ּבּוץ  ּוְבׁשִ ִסּתּות  ּבְ ִטיִחים,  ׁשְ

ים. ֵיׁש ְיָלִדים  ּתִ ל ּבָ ּוט ְוִעּטּור ׁשֶ ָיִפים ּוְבִקּשׁ
ִדינֹות  ה ִמּמְ ַכּמָ ּוק. ּבְ ֲחֻנּיֹות ּוַבּשׁ ּמֹוְכִרים ּבַ ׁשֶ
ים  ָקׁשִ ְתָנִאים  ּבִ ְיָלִדים  עֹוְבִדים  ַאְפִריָקה 
ָקאֹו.  ַהּקָ ֵעי  ַמּטָ ּבְ ָקאֹו  ַהּקָ ּפֹוֵלי  ְקִטיף  ּבִ
ִלְקֹטף  ֵדי  ּכְ ְמאֹוד  ה  ָקׁשֶ עֹוְבִדים  ָלִדים  ַהּיְ
ֹוקֹוָלד  ִרים ֶאת ַהּשׁ ֶהם ְמַיּצְ ּמֵ ֶאת ַהּפֹוִלים ׁשֶ

ְך אֹוֲהִבים ֶלֱאֹכל.  ל ּכָ ֲאַנְחנּו ּכָ ׁשֶ
לֹות  ַאְסָיה ּוְבַאְפִריָקה ְמַגּדְ ְמִדינֹות ַרּבֹות ּבְ ּבִ
ֵהן  ֶהן,  ּלָ ׁשֶ ים  ַטּנִ ַהּקְ ָהַאִחים  ֶאת  ְיָלדֹות 
י  ּכִ ָלֶהם  ְודֹוֲאגֹות  ב  ַהּגַ ַעל  אֹוָתם  סֹוֲחבֹות 
ים  ַרּבִ ְיָלִדים  ֵיׁש  ַלֲעֹבד.  יֹוְצאֹות  הֹות  ָהִאּמָ
לּות —  ּוְבַסּבָ יֹון  ִנּקָ רּוֵתי  ׁשֵ ּבְ עֹוְבִדים  ׁשֶ

ֵבִדים. אֹות ּכְ יַאת ַמּשָׂ ְנׂשִ ּבִ
ָנמּוְך  ָכר  ׂשָ ִלים  ְמַקּבְ ָהעֹוְבִדים  ָלִדים  ַהּיְ

ֶפר. ֵבית ַהּסֵ ְמאֹוד ְוֵהם ֵאיָנם לֹוְמִדים ּבְ
ֶלד  ַהּיֶ ְזֻכּיֹות  ה ְמֵפרֹות ֶאת ֹחק  ְמִדינֹות ֵאּלֶ
ל  ָלִדים ִלְלֹמד ּוְלַקּבֵ ל ַהּיְ ָהעֹוָלִמי. ְזכּוָתם ׁשֶ

ַעת.  ִחּנּוְך ִנְפּגַ
ֶלד —  ַהּיֶ ִלְזֻכּיֹות  ָהעֹוָלִמי  ָהִאְרּגּון 
ָלִדים  ּיְ ה ְלִהְתָעֵרב ְוִלְדֹאג ׁשֶ ״יּוִניֶצף״, ְמַנּסֶ
ָכל ָמקֹום  א ִיְלְמדּו, ֲאָבל ֹלא ּבְ ֹלא ַיַעְבדּו ֶאּלָ

ֵהם ַמְצִליִחים.
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נֹוְׂשאִים לְַמְחָׁשבָה ּולְִדּיּון

עֹוָלם ִיְלְמדּו. ָלִדים ּבָ ל ַהּיְ ּכָ ָחׁשּוב ׁשֶ ִרים טֹוֲעִנים ׁשֶ ֻבּגָ ַהּמְ
ָהִביאּו ִנּמּוִקים ְלַטֲעָנה זֹו. א. 

יגּו ַטֲעָנה ֶנֶגד ֲעבֹוַדת ְיָלִדים. ַהּצִ ב. 
ְכְנִעים. יגּו ִנּמּוִקים ְמׁשַ ַהּצִ ג. 

ּבְעְִקבֹות לִּמּוד הַּפֶֶרק

ּכְִתיבָה

ֶרק: לֹוְמִדים ֶאת ַהּפֶ ְתבּו ַעל ַעְצְמֶכם ּכְ ּכִ  .1
ֵאיָנם  ָראֶתם ַעל ְיָלִדים ׁשֶ ּקְ ׁשֶ ם ּכְ ּתֶ ׁשְ ם ּוָמה ִהְרּגַ ְבּתֶ ָמה ֲחׁשַ א. 

לֹוְמִדים?
י  ּתֵ ית ִסְפְרֶכם ְוַעל ּבָ ם ַעל ּבֵ ים ְלַמְדּתֶ ָבִרים ֲחָדׁשִ ֵאילּו ּדְ ב. 

ְכָלל? ֶפר ּבִ ַהּסֵ
ה? ה. ַהִאם ָהָיה ָקׁשֶ ַמּפָ ם ִלְקֹרא ּבְ ְלַמְדּתֶ ג. 

עֹוָלם.  ְסָפִרים ַעל ְיָלִדים ֵמֲאָרצֹות ׁשֹונֹות ּבָ ַדאי ָלֶכם ִלְקֹרא ּבִ ּכְ  .2
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ן,  ּפָ ה ִמּיַ ְלּדָ ַלְנד, נּוִרי קֹו ָסאן ַהּיַ ה ִמַלּפְ ְלּדָ ל: ֵאָלה ָקִרי ַהּיַ ְלָמׁשָ
ֶלְך ַמְתָיא ָהִראׁשֹון. ִאם ְידּוִעים  י, ַהּמֶ ֵעי ַהְנס אֹוְרָין, ִצ'יּבִ ַמּסְ
רּו ֶאת  ָלֶכם ְסָפִרים נֹוָסִפים, ַהְמִליצּו ְלַחְבֵריֶכם ִלְקֹרא אֹו ַסּפְ

ה. ּתָ ּכִ ֲעִליָלָתם ּבַ
ֵאיָנם  ִעּתֹונּות ַעל ְיָלִדים עֹוְבִדים ׁשֶ בֹות ּבָ ּתָ ִקְראּו ִסּפּוִרים אֹו ּכַ  .3

ה. ּתָ לֹוְמִדים ְוָהִביאּו ַלּכִ
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אֵזֹור הְַּמגּוִרים — ְסבִיבָתֹו וְתֹוָׁשבָיו

א. ַמּפַת אֵזֹור הְַּמגּוִרים ּוְסבִיבַת ּבֵית הֵַּספֶר

ְלְמדּו? ָמה ּתִ
יָמִנים  יר ֶאת ַהּסִ רֹוָבה ּוְלַהּכִ ִביָבה ַהּקְ ת ַהּסְ ַמּפַ 1. ִלְקֹרא ּבְ

ּה ּבָ ׁשֶ
ה ּפָ ֶאְמָצעּות ַהּמַ ִביָבה ּבְ ּסְ א ּבַ 2. ְלִהְתַמּצֵ

ה ּפָ ִעילּות ַעל ַהּמַ 3. ְלַתְכֵנן ּפְ

אֵיְך ַמְסּבִיִרים?

ה  ָ ֲאָלה ָהִאּשׁ ה ְוֶיֶלד ָקָטן. ׁשָ ָ ה ִיְפַעת ִאּשׁ ְגׁשָ ֶפר ּפָ ית ַהּסֵ ּה ִמּבֵ ַדְרּכָ ּבְ
יר ִלי ֵאיְך  ִביָבה? ַאּתְ ְיכֹוָלה ְלַהְסּבִ ּסְ ָרה ּבַ ה, ַאּתְ ּגָ ֶאת ִיְפַעת: ״ַיְלּדָ

ָאה?״ ְרּפָ יַע ַלּמִ ְלַהּגִ
יִעי  ּגִ ּתַ ׁשֶ ם, ּכְ ר ְלׁשָ ְלִכי ָיׁשָ ּוּון ְוָאְמָרה: ״ּתֵ ָיָדּה ַעל ַהּכִ ִיְפַעת ֶהְרֲאָתה ּבְ

ְלִכי  ל ּתֵ ְגּדָ , ֲאָבל ְקָצת ִלְפֵני ַהּמִ בֹוּהַ ל ַהּגָ ְגּדָ ְפִני ְלִכּוּון ַהּמִ יבּוב ּתִ ַלּסִ
ם ֵיׁש ַמְדֵרגֹות ְוַאֲחֵרי ֶזה  ָחִקים, ׁשָ ׂשְ ִני ַעד ְלִמְגַרׁש ַהּמִ ֵ ד ַהּשׁ ַלּצַ

ָאה.״ ְרּפָ ַהּמִ
ר,  ָלה ַעל ִיְפַעת ְוָאְמָרה: ״ּתֹוָדה ַעל ַהֶהְסּבֵ ּכְ יָבה, ִהְסּתַ ה ִהְקׁשִ ָ ָהִאּשׁ

יַע. ֲאִני  י ֵאיְך ְלַהּגִ ְך ֵהַבְנּתִ ל ּכָ ַטח יֹוַדַעת, ֲאָבל ֲאִני לֹא ּכָ ַאּתְ ּבֶ
ה.״ לֹום ָלְך ַיְלּדָ הּו ַאֵחר. ׁשָ ַאל ִמיׁשֶ ֶאׁשְ

י ָלּה  ׁשּוט ִהיא ָאְמָרה ְוָהְלָכה. ִיְפַעת ֶנֶעְלָבה, ֲהֵרי ָאַמְרּתִ ָכה ּפָ ּכָ
יַע. ִדּיּוק ֵאיְך ְלַהּגִ ּבְ

ה, ״אּוַלי ִהיא  ָ ָרה ִיְפַעת ַלּמֹוָרה ְוָכֲעָסה ַעל ָהִאּשׁ עּור ִסּפְ ִ ּשׁ ְלָמֳחָרת ּבַ

ּפֶֶרק 
ְׁשלִיִׁשי 
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יד...״. לֹא ְמִביָנה טֹוב ִעְבִרית, ִהיא ָיְכָלה ְלַהּגִ
ל ָמה  ה ּכָ ּתָ ר ַלּכִ ַסּפֵ ּתְ ְפַעת ׁשֶ ה ִמּיִ ׁשָ ּקְ ַהּמֹוָרה ּבִ

יָרה  ִהְסּבִ מֹו ׁשֶ ר ּכְ ָרה ְוַתְחֹזר ַעל ַהֶהְסּבֵ ּקָ ׁשֶ
ה. ָ ָלִאּשׁ

ֲאָלה  ר, ׁשָ ְפַעת ָחְזָרה ַעל ַהֶהְסּבֵ ּיִ ְלַאַחר ׁשֶ
ֵאלֹות: י ׁשְ ּתֵ ָלִדים ׁשְ ַהּמֹוָרה ֶאת ַהּיְ

ֵאָלה ָהִראׁשֹוָנה: ״ַמּדּוַע לֹא ֵהִביָנה  ְ ַהּשׁ
ל ִיְפַעת?״  ר ׁשֶ ה ֶאת ַהֶהְסּבֵ ָ ָהִאּשׁ

יר  ר ְלַהְסּבִ ה: ״ֵאיְך ֶאְפׁשָ ִנּיָ ְ ֵאָלה ַהּשׁ ְ ַהּשׁ
רּור יֹוֵתר?״ ּוְלָתֵאר ּבָ

נֹוְׂשאִים לְַמְחָׁשבָה ּולְִדּיּון

יִרים?״  ּפּור ״ֵאיְך ַמְסּבִ ל ַהּמֹוָרה ֵמַהּסִ ֵאלֹות ׁשֶ ְ י ַהּשׁ ּתֵ ִהְתַיֲחסּו ִלׁשְ
יבּו ֲעֵליֶהן. ְוָהׁשִ

ּכְִתיבָה

ֶפר.  יְתֶכם ְלֵבית ַהּסֵ יַע ִמּבֵ יַצד ְלַהּגִ רּור ּכֵ ר ּבָ ְתבּו ֶהְסּבֵ ּכִ  .1
נּו  רּור, ַסּמְ רּור. ִאם לֹא ּבָ ר ּבָ ַהְראּו ְלַחְבֵריֶכם ּוִבְדקּו ִאם ַהֶהְסּבֵ  .2

נּו אֹותֹו. ָמה לֹא מּוָבן ְוַתּקְ
יר  ֶרְך ְולֹא ְלַהְסּבִ ה ֶאת ַהּדֶ ּפָ ן ַעל ַהּמַ רּור ְלַסּמֵ ֹנַעם טֹוֵען: ״יֹוֵתר ּבָ  .3

ים.״  ִמּלִ ּבְ
ל ֹנַעם. ַטֲעָנתֹו ׁשֶ ּתֹוְמִכים ּבְ יגּו ִנּמּוִקים ׁשֶ ַהּצִ א. 

ִדים ְלַטֲעָנתֹו. ְתַנּגְ יגּו ִנּמּוִקים ַהּמִ ַהּצִ ב. 
ֶכם? ְעּתְ ָמה ּדַ ג. 
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הַַּמּפָה ּוָמה ֶׁשּיֵׁש ּבָּה

ִציאּות. ּמְ ְמָצא ּבַ ּנִ ָעָליו ְמַסְרְטִטים ֶאת ָמה ׁשֶ ה ִהיא ְנָיר ׁשֶ ַמּפָ
רֹוִצים  ָתֲארֹות ְמקֹומֹות ּוְדָבִרים ׁשֹוִנים ׁשֶ ֵיׁש ַמּפֹות ׁשֹונֹות ַהּמְ

ת ְמִדינֹות,  ה ִעירֹוִנית, ַמּפַ ּוִבית אֹו ַמּפָ ה ִיּשׁ ל: ַמּפָ יג, ְלָמׁשָ ְלַהּצִ
ְרֵכי  ל ּדַ ה ׁשֶ ה ִטְבִעית, ַמּפָ ּדּוֵלי ַחְקָלאּות ְוִצְמִחּיָ ל ּגִ ה ׁשֶ ַמּפָ

ְחּבּוָרה.  ּתַ
ה  ם ַמּפָ ְקֵראת ּגַ ּוִבית ַהּנִ ה ִיּשׁ ַמּפָ ְלְמדּו ִלְקֹרא ּבְ א ֶזה ּתִ נֹוׂשֵ ּבְ

ֶכם. ָלּ גּוִרים ׁשֶ ֶפר ּוְבֵאזֹור ַהּמְ ית ַהּסֵ ֵאזֹור ּבֵ א ּבְ ִעירֹוִנית ּוְלִהְתַמֵצּ
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מֹו  ָרִפי ַאֵחר, ּכְ ִסיָמן ּגְ ִמים אֹו ּבְ ִסיָמִנים ֻמְסּכָ ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ה ִמׁשְ ּפָ ּמַ ּבַ
ים אֹו ְנֻקּדֹות אֹו ֶצַבע. ַקּוִ

ה:  ְגָמה ְלִמְקָרא ַמָפּ ּדֻ

ַדאי ַלֲעֹטף ֶאת  ּכְ
ֲעִטיָפה  ה ּבַ ּפָ ַהּמַ

ן ָעֶליָה  קּוָפה ּוְלַסּמֵ ׁשְ
ה.  ּפָ ֵמר ַהּמַ ָ ׁשּ ְוָכְך ּתִ
ה  ִאם ֵאין ָלֶכם ַמּפָ
ֶכם,  ּלָ ּוב ׁשֶ ׁשּ ל ַהּיִ ׁשֶ

ּתּוְכלּו ִלמֹצא אֹוָתּה 
ֶלפֹוִנים אֹו  ֵסֶפר ַהּטֶ ּבְ

י ָזָהב. ּתּוְכלּו  ַדּפֵ ּבְ
ּה.  ם ְוַלֲעֹבד ִאּתָ ְלַצּלֵ
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ְמִׂשיַמת הְִתּבֹונְנּות ּבְַמּפַת הַּיִּׁשּוב וְִסּמּון עָלֶיהָ

ְתִחיִלים, ָהִכינּו:  ּמַ ִלְפֵני ׁשֶ
ים — לֹוְרִדים(  ים )טּוׁשִ ה ֶעְפרֹונֹות ִצְבעֹוִנּיִ ּמָ ּכַ  •

ֲעִטיָפה  ֶפר ֲעטּוָפה ּבַ רֹוָבה ְלֵבית ַהּסֵ ִביָבה ַהּקְ ת ַהּסְ ַמּפַ  •
קּוָפה.  ׁשְ

ּה:  רּו ּבָ ֶכם ְוַאּתְ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ת ַהּיִ ַמּפַ ִהְתּבֹוְננּו ּבְ
ַקו ִצְבעֹוִני. נּו אֹותֹו ּבְ ֶכם ְוַסּמְ ּלָ ֶפר ׁשֶ ית ַהּסֵ ֶאת ּבֵ  .1

יְתֶכם  ֶרְך ִמּבֵ ַקו ִצְבעֹוִני ׁשֹוֶנה ֶאת ַהּדֶ נּו ּבְ ֶאת ְרחֹוב ְמגּוֵריֶכם ְוַסּמְ  .2
ֶפר. ְלֵבית ַהּסֵ

נּו  יֹוֵתר ְלֵבית ִסְפְרֶכם ְוַסּמְ רֹוִבים ּבְ ּבּור ַהּקְ ֶאת מֹוְסדֹות ַהּצִ  .3
ַקו ִצְבעֹוִני ׁשֹוֶנה.  אֹוָתם ּבְ

ֶכם ְלֵבית  ּלָ ה ׁשֶ ּתָ ְלִמיֵדי ַהּכִ יִעים ּתַ ֶהם ַמּגִ ּמֵ ֶאת ָהְרחֹובֹות ׁשֶ  .4
ַקו ִצְבעֹוִני ׁשֹוֶנה. נּו אֹוָתם ּבְ ֶפר, ְוַסּמְ ַהּסֵ

רֹוָבה ְלֵבית ִסְפְרֶכם.  ִביָבה ַהּקְ ם ֶאת ַהּסְ ְנּתֶ ִסּמַ
ֵאלֹות: ְ ּוב ַוֲענּו ַעל ַהּשׁ ּשׁ ת ַהּיִ ַמּפַ ִהְתּבֹוְננּו ּבְ  .5

ֶכם? ּלָ ֶפר ׁשֶ ית ַהּסֵ ן ּבֵ ֵאיֶזה ִסיָמן ְמֻסּמָ א. ּבְ
ים — ָהְרחֹובֹות  ִביׁשִ ה ַהּכְ ּפָ ּמַ ִנים ּבַ ֵאיֶזה ִסיָמן ְמֻסּמָ ַזהּו ּבְ ב. 

רּו אֹוָתם. ְתבּו אֹו ַצּיְ ים. ּכִ ִנּיִ ׁשְ ים ְוַהּמִ ּיִ ָהָראׁשִ
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ֶפר. רֹוָבה ְלֵבית ַהּסֵ ִביָבה ַהּקְ ּסְ י ּבַ ל ְרחֹוב ָראׁשִ ם ׁשֶ ְתבּו ׁשֵ ּכִ ג. 
ֶפר. ית ַהּסֵ ְסִביַבת ּבֵ ִני ּבִ ל ְרחֹוב ִמׁשְ ם ׁשֶ ְתבּו ׁשֵ ּכִ ד. 

ית  ְסִביַבת ּבֵ ְמָצִאים ּבִ ּבּור ַהּנִ מֹות מֹוְסדֹות ַהּצִ ְתבּו ֶאת ׁשְ ּכִ ה. 
ּבֹו ֵהם ִנְמָצִאים. ם ָהְרחֹוב ׁשֶ ֶפר ְוֶאת ׁשֵ ַהּסֵ

ם נֹוְסִעים אֹו הֹוְלִכים  ֶהם ַאּתֶ ּבָ מֹות ָהְרחֹובֹות ׁשֶ ְתבּו ֶאת ׁשְ ּכִ ו. 
ֶפר. ְלֵבית ַהּסֵ

יְתֶכם ְלֵבית  ם נֹוְסִעים אֹו הֹוְלִכים ִמּבֵ ּבֹו ַאּתֶ ּוּון ׁשֶ ַמהּו ַהּכִ ז. 
ִסיָעה אֹו ַהֲהִליָכה.  ּוּון ַהּנְ ָכל ְרחֹוב ֶאת ּכִ ְתבּו ּבְ ֶפר? ּכִ ַהּסֵ

ּצֶֹמת ּפֹוִנים  ר ְלִכּוּון ַמֲעָרב, ּבַ ׁשֶ ְרחֹוב ַהּנֶ ְלֻדְגָמה: נֹוְסִעים ּבִ
נּוִנית ְונֹוְסִעים ְלִכּוּון ָצפֹון.  ִלְרחֹוב ַהּסְ

ִסיָעה  ּוּון ַהֲהִליָכה אֹו ַהּנְ מֹות ָהְרחֹובֹות ְוֶאת ּכִ ְתבּו ֶאת ׁשְ ּכִ ח. 
ל ָחֵבר אֹו ֲחֵבָרה. ִית ׁשֶ יְתֶכם ַלּבַ ִמּבֵ

לְַּמעֻנְיָנִים

ים  ּיִ רּו ּבֹו ְרחֹובֹות ָראׁשִ ּוב. ַאְתּ ּשׁ ּיִ ה ֵאזֹור ַאֵחר ּבַ ּפָ ּמַ רּו ּבַ ַאּתְ  .1
ָמם. רּו מֹוְסדֹות ִצּבּור ְוִכְתבּו ֶאת ׁשְ ָמם. ַאְתּ ְוִכְתבּו ֶאת ׁשְ

ֶפר  ית ַהּסֵ ִני ּדֹוֶמה אֹו ׁשֹוֶנה ֵמֵאזֹור ּבֵ ֵ ָמה ָהֵאזֹור ַהּשׁ ירּו ּבְ ַהְסּבִ  .2
ֶכם. ּלָ ׁשֶ
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לְִסּכּום

ה ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים: ּפָ ֶאְמָצעּות ַהּמַ ּבְ
ְנָיִנים, ַנַחל  ִביָבה, ְוָלַדַעת ֵהיָכן ִנְמָצִאים ְרחֹובֹות, ּבִ ּסְ א ּבַ ְלִהְתַמּצֵ א. 

קֹום ְלָמקֹום. יַע ִמּמָ יַצד ְלַהּגִ ה ְוַגם ָלַדַעת ּכֵ אֹו ֻחְרׁשָ
הּו  ְלׁשֶ ָמקֹום ּכָ ִעילּות ּבְ ְלַתְכֵנן ַמְסלּול ֲהִליָכה אֹו ְנִסיָעה, ְלַתְכֵנן ּפְ ב. 

ָחִקים. ן ִמׂשְ ְנָין אֹו ִמְגַרׁש ְסּפֹוְרט, אֹו ּגַ ּוב, ְלַתְכֵנן ֲהָקַמת ּבִ ּשׁ ּיִ ּבַ
ָמקֹום  יר ַמּדּוַע ֵהן ִנְמָצאֹות ּבְ ִביָבה ּוְלַהְסּבִ ּסְ ִלְבֹחן ּתֹוָפעֹות ּבַ ג. 

ֶמת?  כּוָנה ְמֻסּיֶ ׁשְ ָלִדים ּבִ ֶפר ְוַגן ַהְיּ ית ַהּסֵ מֹו: ַמּדּוַע הּוְקמּו ּבֵ ֶזה, ּכְ
ֶמת? כּוָנה ְמֻסּיֶ ׁשְ ֶנֶסת ּבִ ית ַהּכְ ַמּדּוַע הּוַקם ּבֵ

ִביָבה,  ְסּ ל ִמְבֶנה ּבַ ׁש ְלִמּקּום ׁשֶ ּיֵ יר ִיְתרֹונֹות ְוֶחְסרֹונֹות ׁשֶ ְלַהְסּבִ ד. 
ֵדי  כּוָנה ּכְ ְ ז ַהּשׁ ֶמְרּכַ כּוָנִתי ִנְמָצא ּבְ ְ ְסָחִרי ַהּשׁ ז ַהּמִ ְרּכָ ְלֻדְגָמה: ַהּמֶ

יַע. ִבים ִיְהֶיה ַקל ְלַהּגִ ָכל ַהּתֹוׁשָ ּלְ ׁשֶ
ין  ְפִריד ּבֵ ּתַ ֵדי ׁשֶ ֶפר ּכְ ית ַהּסֵ ה ְלַיד ּבֵ ּנָ מֹו: ְלָהִקים ּגִ ּנּוי, ּכְ יַע ׁשִ ְלַהּצִ ה. 

ְנָין. י ְלֵבין ַהּבִ ִביׁש ָהָראׁשִ ַהּכְ
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ּכְִתיבָה

ִעיף ג. י ּתֹוָפעֹות ִמּסְ ּתֵ ל ׁשְ ְגָמה ְלִמּקּום ׁשֶ יגּו ּדֻ ַהּצִ  .1
ֵאזֹור  רֹון ְלִמּקּום ִמְגַרׁש ְסּפֹוְרט ּבְ ִרים ְלִיְתרֹון ּוְלִחּסָ יגּו ֶהְסּבֵ ַהּצִ  .2

ְמגּוִרים )ְסִעיף ד(.
ה )ְסִעיף ב(. ּפָ ְגָמה נֹוֶסֶפת ְלִתְכנּון ַעל ַהַמּ יגּו ּדֻ ַהּצִ  .3

ּבְעְִקבֹות לִּמּוד הַּפֶֶרק

ּכְִתיבָה

ה ים ּוַמּפָ ְרׁשִ 1. ּתַ
ם ְלֵבין  ְרַטְטּתֶ ּסִ ה ׁשֶ ּתָ ֶפר אֹו ַהּכִ ית ַהּסֵ ים ֲחַצר ּבֵ ְרׁשִ ין ּתַ וּו ּבֵ ַהׁשְ  

ּוִבית. ה ִיּשׁ ַמּפָ
ף? ּתָ ָמה ּדֹוֶמה ּוְמׁשֻ א. 
ָמה ׁשֹוֶנה ְוִיחּוִדי? ב. 

ִמי ֲאִני? ִמי ֲאַנְחנּו?
ט. ּפָ ׁשְ ם( ַלּמִ ַמְדּתֶ ּלְ ג )ׁשֶ ַהְתִאימּו ֻמּשָׂ  .2

ּוּוִנים. ֲאִני ַמְרָאה ֶאת ַהּכִ א. 
י ִלְפִעיֻלּיֹות ׁשֹונֹות. ים ֶנֱעָזִרים ּבִ ִנים ְמקֹומֹות, ַוֲאָנׁשִ ָעַלי ְמֻסּמָ ב. 

ִעים ַלֲהָבָנה. ים ּוְמַסּיְ ְרׁשִ ה ְוַעל ַהּתַ ּפָ ֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים ַעל ַהּמַ ג. 
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ב. ִמּקּום ּבֵית הֵַּספֶר ּבְאֵזֹור הְַּמגּוִרים 

ְלְמדּו? ָמה ּתִ
ּוב  ּשׁ גּוִרים ּוַבּיִ ֵאזֹור ַהּמְ ֶפר ּבְ ית ַהּסֵ ל ּבֵ ּקּום ׁשֶ ַעל ַהּמִ  .1

כּונֹות אֹו ְמקֹומֹות  ן ֵמיָדע ַעל ְרחֹובֹות, ׁשְ ֶלֱאֹסף ּוְלַאְרּגֵ  .2
ֶפר ְלִמיִדים ְלֵבית ַהּסֵ יִעים ַהּתַ ֶהם ַמּגִ ּמֵ ׁשֶ

טּוַח ֶפר ּוְלַתְכֵנן ַמְסלּול ּבָ ֶרְך ְלֵבית ַהּסֵ יר ֶאת ַהּדֶ ְלַהּכִ  .3

ּכְִתיבָה

ּבְעֶזְַרת ַמּפַת אֵזֹור הְַּמגּוִרים

ֶכם.  ּלָ ֶפר ׁשֶ ית ַהּסֵ רּו ָעֶליָה ֶאת ּבֵ ֶכם ְוַאְתּ ה ֶשָלּ ּפָ ּמַ ִהְתּבֹוְננּו ּבַ  .1 
ִזי  ָמקֹום ֶמְרּכָ ֶכם? ַהִאם ּבְ ּלָ ֶפר ׁשֶ ית ַהּסֵ ם ּבֵ ְתבּו: ֵהיָכן ְמֻמּקָ ּכִ

ּוב? ּשׁ ּיִ ָמקֹום ַאֵחר ּבַ ֶמת? ְואּוַלי ּבְ כּוָנה ְמֻסּיֶ ׁשְ ּוב אֹו ּבִ ּשׁ ּיִ ּבַ
ְתרֹון  קּו ָמה ַהּיִ ּוב — ַנּמְ ּשׁ ז ַהּיִ ֶמְרּכַ ם ּבְ ֶכם ְמֻמּקָ ּלָ ֶפר ׁשֶ ית ַהּסֵ ִאם ּבֵ  .2

ֵכִנים. ְ ְלִמיִדים ְוַלּשׁ רֹון ַלּתַ  אֹו ַהִחּסָ
קּו  ֶכם, ַנּמְ ָלּ גּוִרים ׁשֶ ֶמְרָחק ֵמֵאזֹור ַהּמְ ם ּבְ ֶפר ְמֻמּקָ ית ַהּסֵ ִאם ּבֵ

ְלִמיִדים. רֹון ַלּתַ ְתרֹון ּוָמה ַהִחּסָ ָמה ַהּיִ

ּכְִתיבָה

ּבַּדֶֶרְך לְבֵית הֵַּספֶר

ְלִמיִדים ְלֵבית  יִעים ַהּתַ ֶהם ַמּגִ ּמֵ קֹומֹות ׁשֶ ִאְספּו ֵמיָדע ַעל ַהּמְ
ֶכם: ּלָ ֶפר ׁשֶ ַהּסֵ

ָבְררּו:  ֵבית ִסְפְרֶכם ּובֹו ּתְ ּתֹות ג ּבְ ֵאלֹון ְלַתְלִמיֵדי ּכִ ִעְרכּו ׁשְ  .1
ֶפר? יַע/ָעה ְלֵבית ַהּסֵ ה ַמּגִ /ּתָ ֵמֵאיֶזה ְרחֹוב ַאְתּ  •
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כּוָנה ּוְבֵאיֶזה ְרחֹוב? ֵאיזֹו ׁשְ כּוָנה, ּבְ ׁשְ ִרים ּבִ ם ּגָ ִאם ַאּתֶ  •
ֶפר אֹו נֹוְסִעים? ֶרֶגל ְלֵבית ַהּסֵ ם הֹוְלִכים ּבָ ַהִאם ַאּתֶ  •

ָרִטי,  ֶרֶכב ּפְ ְחּבּוָרה? )ּבְ ִלי ּתַ ֵאיֶזה ּכְ ם נֹוְסִעים, ּבְ ִאם ַאּתֶ  •
אֹוטֹוּבּוס(. ִים, ּבְ אֹוַפּנַ ּבְ

ַעְנְיִנים ֶאְתֶכם. ּמְ ִאים ׁשֶ נֹוׂשְ ֵאלֹות נֹוָספֹות ּבְ רּו ׁשְ ַחּבְ  •
מֹו זֹו: ַטְבָלה, ּכְ נּו ּבְ תּוִנים ַאְרּגְ ֶאת ַהּנְ  .2

ם ָהְרחֹוב   ׁשֵ
כּוָנה ְ אֹו ַהּשׁ

רָהֹאֶרןָהֲעָרָבה ׁשֶ כּוַנת ִקְרַית ַהּנֶ ׁשְ
ים  ּנִ ּגַ

ר  ִמְסּפַ
ְלִמיִדים  ַהּתַ

ְרחֹוב  ִרים ּבָ ַהּגָ
כּוָנה ְ ּשׁ אֹו ּבַ

ְבָעה( 74914 )ׁשִ

ֶרֶגל ה(הֹוְלִכים ּבָ לֹוׁשָ 3156 )ׁשְ
ְכִלי  נֹוְסִעים ּבִ

ְחּבּוָרה ּתַ
ְמכֹוִנית  3 ּבִ
ִים אֹוַפּנַ 1 ּבְ

ְמכֹוִנית ְמכֹוִנית3 ּבִ 2 ּבִ
ִים אֹוַפּנַ 2 ּבְ

ְמכֹוִנית 6 ּבִ
אֹוטֹוּבּוס 2 ּבְ

יקּו ַמְסָקנֹות: ְבָלה ְוַהּסִ ּטַ ם ּבַ ַתְבּתֶ ּכְ תּוִנים ׁשֶ יגּו ֶאת ַהּנְ ַהִצּ  .3
ה ְיָלִדים  יִעים ֲהִכי ַהְרּבֵ כּוָנה אֹו ֵמֵאיֶזה ְרחֹוב ַמּגִ ֵמֵאיזֹו ׁשְ א. 

ֶפר? ּתֹות ג ְלֵבית ַהּסֵ ִמּכִ
ּתֹות ג? יִעים ְמַעט ְיָלִדים ִמּכִ כּוָנה אֹו ֵמֵאיֶזה ְרחֹוב ַמּגִ ֵמֵאיזֹו ׁשְ ב. 

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ם  ּכּון — ׁשֵ כּוָנה אֹו ׁשִ ׁשְ
ְבנּו  ּנִ ים ׁשֶ ּתִ ִלְקבּוַצת ּבָ

ם ְוֵיׁש  ֵאזֹור ְמֻסּיָ ַיַחד ּבְ ּבְ
ִבים  ין רֹב ַהּתֹוׁשָ ר ּבֵ ֶקׁשֶ

יל  ל, ְמקֹום ָהֲעבֹוָדה, ּגִ )ְלָמׁשָ
ָאֶרץ  ]זּוגֹות ְצִעיִרים[, ֶוֶתק ּבָ
ים[,  ]ָוִתיִקים אֹו עֹוִלים ֲחָדׁשִ
כּות ַעל  ּיְ ּתַ ִתית ]ִהׁשְ ה ּדָ ְנִטּיָ

ִתי[(. י ֶזֶרם ּדָ ּפִ
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ָלִדים? יִעים ֹרב ַהּיְ ְחּבּוָרה ַמּגִ ֵלי ּתַ ֵאילּו ּכְ ּבְ ג. 
ֶפר? ֶרֶגל ְלֵבית ַהּסֵ ה ְיָלִדים הֹוְלִכים ּבָ ּמָ ּכַ ד. 

ֶפר?  ר ָלַדַעת ַעל ִקְרַבת ָהְרחֹובֹות ְלֵבית ַהּסֵ ֲערּו: ָמה ֶאְפׁשָ ׁשַ  .4
ָעַרְתֶכם. ירּו ַהׁשְ ַהְסּבִ

ְמִׂשיָמה עַל הַַּמּפָה ּוכְִתיבָה

ֶכם. ּלָ גּוִרים ׁשֶ ת ֵאזֹור ַהּמְ ַמּפַ ִהְתּבֹוְננּו ּבְ  .1
ה ְוִצְבעּו אֹותֹו. ּפָ ֶפר ַעל ַהּמַ ית ַהּסֵ רּו ֶאת ִסיַמן ּבֵ ַאּתְ  .2

ּתֹות ג  ְלִמיֵדי ּכִ יִעים ּתַ ֶהם ַמּגִ ּמֵ ה ֶאת ָהְרחֹובֹות ׁשֶ ּפָ ִצְבעּו ַעל ַהּמַ  .3
ַעּמּוד 133(. ְבָלה ּבְ ּטַ ַקו )ֵהָעְזרּו ּבַ יפּו ֶאת ָהֵאזֹור ּבְ ֶפר ְוַהּקִ ְלֵבית ַהּסֵ
ֵאילּו ְרחֹובֹות? ה? ּבְ ּמָ ן, ּכַ ֶפר ְצָמִתים? ִאם ּכֵ ֶרְך ְלֵבית ַהּסֵ ּדֶ ַהִאם ֵיׁש ּבַ  .4

ָמִתים?  ּצְ ה ּבַ כּור ָלֶכם, ַהִאם ֵיׁש ַרְמזֹוִרים ּוַמַעְבֵרי ֲחִצּיָ ְלִפי ַהּזָ  .5
ָנִאים ַמְתִאיִמים ְלהֹוְלֵכי ֶרֶגל? ַהִאם ֵיׁש ְתּ

יְתֶכם ְלֵבית  ה ַמְסלּול ֲהִליָכה ָקָצר ּוָבטּוַח ִמּבֵ ּפָ ְכְננּו ַעל ַהּמַ ּתַ  .6
מֹות ָהְרחֹובֹות ְוַסְרְטטּו אֹוָתם. ְתבּו ֶאת ׁשְ ֶפר. ּכִ ַהּסֵ

ַמְסלּול ֶזה. ם ּבְ ַחְרּתֶ קּו ַמּדּוַע ּבְ ַנּמְ  .7

ְמִׂשיַמת ּכְִתיבָה לַּבַיִת

מֹות  ם ָנכֹון ֶאת ׁשְ ַתְבּתֶ ְדקּו ִאם ּכְ ֶפר ּבִ ית ַהּסֵ ֶכם ִמּבֵ ַדְרּכְ ּבְ  .1
ֶפר.  יְתֶכם ְלֵבית ַהּסֵ ם עֹוְבִרים ִמּבֵ ֶהם ַאּתֶ ּבָ ָמִתים ׁשֶ ָהְרחֹובֹות ְוַהּצְ

יָמה ַהּקֹוֶדֶמת. ׂשִ ּמְ נּו אֹוָתם ּבַ ּקְ ם, ּתַ ְקּתֶ ּיַ ִאם לֹא ּדִ
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ֶכם  ַדְרּכְ ם רֹוִאים ּבְ ַאּתֶ ָבִרים ַהּבֹוְלִטים ׁשֶ ְכָתב ֶאת ַהּדְ ֲארּו ּבִ ּתָ  .2
ְנק(. ָאה אֹו ּבַ מֹו ִמְרּפָ ֶפר )ַרְמזֹור, ִמְבֶנה ִצּבּוִרי ּכְ ְלֵבית ַהּסֵ

ֲארּו אֹוָתם. ים, ּתָ ְדָבִרים ֲחָדׁשִ ם ּבִ ִאם ִהְבַחְנּתֶ  .3
ְרחֹובֹות ֲאָחִדים. ֹרב ָהְרחֹובֹות ּוָמה ֵיׁש ַרק ּבִ ְרטּו ָמה ֵיׁש ּבְ ּפָ  .4

ם? ְנּתֶ ּיַ ּצִ ין ָהְרחֹובֹות ׁשֶ ִלים ּבֵ ֶכם ֵיׁש ֶהְבּדֵ ַמּדּוַע ְלַדְעּתְ  .5

ּבְעְִקבֹות לִּמּוד הַּפֶֶרק

ּכְִתיבָה

ֶרְך  ֻלּיֹות ּדֶ ֲעֵלי ֻמְגּבָ ים ּבַ ים ְוַלֲאָנׁשִ יׁשִ יַע ִלְקׁשִ הּוַטל ֲעֵליֶכם ְלַהּצִ  .1
ֶהם. ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ יָתם ַלּמֹוֲעדֹון ַהּיֹוִמי ּבַ טּוָחה ּוְקָצָרה ִמּבֵ ּבְ
ַעְתֶכם? ַע ָלֶכם ְלַתְכֵנן ֶאת ַהּצָ ַסּיֵ ּיְ יָדע ׁשֶ ְתבּו: ַמהּו ַהּמֵ ּכִ  

ֶהם ֵיׁש ֹצֶמת ִעם ַרְמזֹור ְוֵיׁש  ּבָ ה ֵיׁש ְרחֹובֹות ׁשֶ ַאל: ָלּמָ ְלָעד ׁשָ ּגִ  .2
ֶקת ְלִגְלָעד. ׁשּוָבה ְמֻנּמֶ ְתבּו ּתְ ּלֹא? ּכִ ְרחֹובֹות ׁשֶ
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ג. ָמה ּבְאֵזֹור הְַּמגּוִרים?

ְמִׂשיַמת אִּסּוף ֵמידָע ּבְִסבִיבַת הְַּמגּוִרים ֶׁשּלָכֶם

ּפְעִילּות זֹו ְּתבַּצְעּו ּבְיַַחד עִם אָדָם ְמבֻּגָר!
ּבְכָל ְרחֹוב יֵׁש ִמבְנִים ׁשֹונִים לְַתפְִקיִדים ׁשֹונִים

ּמּוִדים,  ַאֲחֵרי ַהּלִ עֹות ׁשֶ ָ ּשׁ ֶפר, אֹו ּבַ ית ַהּסֵ ׁשּוְבֶכם ְלֵביְתֶכם ִמּבֵ ּבְ  .1
ֵני ְרחֹובֹות  ֶכם ּוְבעֹוד ׁשְ ּלָ ְרחֹוב ׁשֶ ְנָיִנים ּבָ ִאְספּו ֵמיָדע ַעל סּוג ַהּבִ

ֵכִנים. ׁשְ
יָדע. נּו ֶאת ַהֵמּ ַאְרּגְ י ַטְבָלאֹות ּוָבֶהן ּתְ ּתֵ ֶרת ׁשְ ְחּבֶ ּמַ ַסְרְטטּו ּבַ  .2

ּה  גּוִרים, ְוִכְתבּו ָבּ ֵאזֹור ַהּמְ ְבִנים ּבְ ל ַהּמִ ַטְבָלה א: ֵמיָדע ַעל ּכָ
ָרִטים.  ֶאת ַהּפְ

ָרִטים. ּה ֶאת ַהּפְ ְבִנים ִלְמגּוִרים, ְוִכְתבּו ָבּ ַטְבָלה ב: ֵמיָדע ַעל ַהּמִ

ֵהם מֹוְסדֹות  ְנָיִנים ׁשֶ ְנָיִנים ִלְמגּוִרים ְוֵיׁש ּבִ ׁש ּבִ ּיֵ ימּו ֵלב ְלָכְך ׁשֶ ׂשִ

ְלְמדּו? ָמה ּתִ
ֶכם ְוַעל  ּלָ גּוִרים ׁשֶ ְסִביַבת ַהּמְ ֹוִנים ּבִ ְבִנים ַהּשׁ ַעל ַהּמִ  .1

ְרחֹוב ְפקּוָדם ּוִמּקּוָמם ּבָ ּתִ
ְרחֹוב ל ִמְתָקִנים ׁשֹוִנים ּבָ ְפִקיָדם ׁשֶ ַעל ּתַ  .2

ְרחֹוב ים ּבָ ל ָהֲאָנׁשִ ִעילּוָתם ׁשֶ ַעל ּפְ  .3
יק ַמְסָקנֹות ן אֹותֹו ּוְלַהּסִ ֶלֱאֹסף ֵמיָדע, ְלַאְרּגֵ  .4
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ֵהם ְמֹעָרִבים, ֵהם  ְנָיִנים ׁשֶ ים ְלִמְסָחר. ֵיׁש ּבִ ׁשִ ּמְ ׁשַ ּמְ ִצּבּור אֹו ׁשֶ
י ְמגּוִרים ַעל קֹומֹות  ּתֵ ם ִלְמגּוִרים ְוַגם ְלִמְסָחר. ֵיׁש ּבָ ים ּגַ ׁשִ ּמְ ְמׁשַ

ים ְצמּוֵדי ַקְרַקע. ּתִ י קֹומֹות ְוֵיׁש ּבָ )5-3(, ֵיׁש ַרּבֵ

ּכְִתיבָה

ְבָלאֹות: ּטַ ם ּבַ ַתְבּתֶ ּכְ ְמָצִאים ׁשֶ ְכָתב ֶאת ַהּמִ מּו ּבִ ַסּכְ  .1
ם: ִמְבִנים ִלְמגּוִרים?  ַדְקּתֶ ּבְ ְרחֹובֹות ׁשֶ ְנָיִנים ּבָ ָמֵהם ֹרב ַהּבִ א. 

ְרחֹוב  ְנָיִנים ּבִ ְלִמְסָחר? מֹוְסדֹות ִצּבּור? )ְלֻדְגָמה: ֹרב ַהּבִ
ַיאִליק ֵהם ִלְמגּוִרים(. ּבְ

ים: ַעל  ּתִ ְבִנים ִלְמגּוִרים, ָמֵהם ָהֹרב? ּבָ ין ַהּמִ ִמּבֵ ב. 
ׁש  י קֹומֹות )ֵמַעל ׁשֵ לֹוׁש ְלָחֵמׁש(, ַרּבֵ ין ׁשָ קֹומֹות )ּבֵ

קֹומֹות(, ְצמּוֵדי ַקְרַקע?
ים ְלמֹוְסדֹות ִצּבּור ֵיׁש  ׁשִ ּמְ ׁשַ ּמְ ה ִמְבִנים ׁשֶ ּמָ ּכַ ג. 

ם? ַדְקּתֶ ּבְ ְרחֹובֹות ׁשֶ ּבָ
י ִמְסָחר ַוֲעָסִקים ֲאֵחִרים ֵיׁש? ּתֵ ה ּבָ ּמָ ּכַ ד. 

ּבּור  ְסָחר ּומֹוְסדֹות ַהּצִ י ַהּמִ ּתֵ נּו: ַהִאם ּבָ ַצּיְ ה. 
ִנְפָרד?  גּוִרים אֹו ּבְ י ַהּמְ ּתֵ ין ּבָ ִמים ּבֵ ְמֻמּקָ

ֶכם. ירּו ַמּדּוַע ְלַדְעּתְ ַהְסּבִ
ֶכם: ַהִאם  ּלָ גּוִרים ׁשֶ ְכָתב ֶאת ֵאזֹור ַהּמְ ֲארּו ּבִ ּתָ  .2
ִתים ְצמּוֵדי  ה ְנמּוָכה )ֹרב ַהּבָ ִנּיָ ל ּבְ הּוא ֵאזֹור ׁשֶ
בֹוָהה )ֵמַעל ָחֵמׁש קֹומֹות(, ַעל קֹומֹות  ַקְרַקע(, ּגְ

לֹוׁש ְלָחֵמׁש קֹומֹות(, ְמֹעָרב?  ין ׁשָ )ּבֵ
ְנָיִנים ַמְתִאיִמים ְלַתְפִקיָדם. ֹרב ַהּבִ יּוַבל טֹוֵען ׁשֶ  .3

ל יּוַבל. ֲעָנה ׁשֶ ּטַ ּתֹוְמִכים ּבַ ה ִנּמּוִקים ׁשֶ לֹוׁשָ ְתבּו ׁשְ ּכִ א. 
ירֹות אֹותֹו. ְסּבִ ּמַ ְגָמאֹות ׁשֶ יגּו ּדֻ ְלָכל ִנּמּוק ַהּצִ ב. 

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ִית  ִית ְצמּוד ַקְרַקע — ּבַ ּבַ
ָרִטי ֹלא ַעל קֹומֹות. ּפְ

ֲעֵלי  ְנָיִנים ּבַ י קֹומֹות — ּבִ ַרּבֵ
קֹומֹות ַרּבֹות.
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ּמּוִקים: ֶרֶמז ַלּנִ
ִמים(. ּבֹו ֵהם ִנְמָצִאים )ְמֻמּקָ קֹום ׁשֶ ַהּמָ  •
ֶהם )ָהַאְרִכיֶטְקטּוָרה(. ּלָ ה ׁשֶ ִנּיָ צּוַרת ַהּבְ  •

ֶהם. ּלָ ַהּגֶֹדל ׁשֶ  •

ָמה ּבְָרחֹובֹות ֶׁשּבְאֵזֹור הְַּמגּוִרים ֶׁשּלָכֶם? 

ְרחֹוב ָלִטים ּוִמְתָקִנים ּבָ ׁשְ

ְמִׂשיַמת אִּסּוף ֵמידָע ּבְִסבִיבַת הְַּמגּוִרים ֶׁשּלָכֶם

ּפְעִילּות זֹו יֵׁש לְבַּצֵעַ ַרק עִם ְמבֻּגִָרים ִמּבְנֵי ִמְׁשּפְַחְּתכֶם!

ַבד  ֶכם ִמּלְ ּלָ גּוִרים ׁשֶ ְרחֹובֹות ַהּמְ ם רֹוִאים ּבִ ְתבּו: ָמה ַאּתֶ ּכִ  .1
ְנָיִנים?  ּבִ

ַטְבָלה  יָדע ּבְ נּו ֶאת ַהּמֵ ׁש ּבֹו ְוַאְרּגְ ּיֵ ְרחֹוב ּוְבָמה ׁשֶ ִהְתּבֹוְננּו ּבָ  .2
ְחִליטּו ֲעֵליֶהם. ּתַ ְלַתְבִחיִנים )ְקבּוצֹות( ׁשֶ

ה?  ּלּוט, ִרהּוט ְרחֹוב, ִמְתָקִנים( ֵיׁש ֲהִכי ַהְרּבֵ ָרִטים )ׁשִ ֵאילּו ּפְ  .3
ירּו ַמּדּוַע. ַהְסּבִ

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ְתָקִנים  ִרהּוט ָהְרחֹוב — ַהּמִ
ְרחֹוב,  ִבים ּבָ ּצָ ֹוִנים ַהּמֻ ַהּשׁ

ל: ַסְפָסִלים. ְלָמׁשָ
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ֶפר  ית ַהּסֵ ְסִביַבת ּבֵ ְרחֹוב ְמגּוֵריֶכם אֹו ּבִ ּבִ ָלִטים ׁשֶ ְ ּשׁ ִהְתּבֹוְננּו ּבַ  .4
ר.  ם אֹו ְלַצּיֵ ר ְלַצּלֵ ָלִטים. ֶאְפׁשָ ה ׁשְ לֹוׁשָ ׁשְ תּוב ּבִ ְוַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּכָ

ָלִטים:  ְ ּשׁ תֹובֹות ּבַ נּו ֶאת ַהּכְ ַמּיְ  .5
ִביׁש!  ּכְ ְלֵטי ַאְזָהָרה, ְלֻדְגָמה: ְזִהירּות, עֹוְבִדים ּבַ ׁשִ א. 

ְנָין.  ָאה ֵמֲאחֹוֵרי ַהּבִ ְרּפָ ִניָסה ַלּמִ ְלֵטי ַהְנָחָיה, ְלֻדְגָמה: ַהּכְ ׁשִ ב. 
ְרחֹוב! ֹסֶלת ּבָ ְלֵטי הֹוָרָאה, ְלֻדְגָמה: ָאסּור ִלְזֹרק ּפְ ׁשִ ג. 

ה? ּבָ ֶכם ַהּסִ ה? ָמה ְלַדְעּתְ ָלִטים ֵיׁש ֲהִכי ַהְרּבֵ ֵאיֶזה סּוג ׁשְ  .6
גּוִרים.  ְרחֹובֹות ֵאזֹור ַהּמְ ְרִאיֶתם ּבִ ְתבּו ַעל ּתֹוָפעֹות ֲאֵחרֹות ׁשֶ ּכִ  .7

ים, ַעל  ּתִ ין ַהּבָ ִביׁש, ּבֵ ְרחֹוב: ַעל ַהּכְ נּו ֵהיָכן ֵהן ִנְמָצאֹות ּבָ ַצּיְ  .8
ּקּום.  ה ַלּמִ ּבָ ירּו ָמה ַהּסִ ֵני ְרחֹובֹות, ְוַהְסּבִ ין ׁשְ ֹצֶמת ּבֵ ְדָרָכה, ּבְ ַהּמִ
ֶהם ְצִפיֶתם ּתֹוָפעֹות ֲאָחדֹות ֵמֵאּלּו  ּבָ ת ָהְרחֹובֹות ׁשֶ נּו ַעל ַמּפַ ַסּמְ  .9

ְבָלה. ּטַ ם ּבַ ַתְבּתֶ ּכְ ׁשֶ

 ָמה עֹוד קֹוֶרה ּבְִרחֹובֹות הְַּמגּוִרים? 
ָמה קֹוֶרה ּבְִׁשאֹונָּה ֶׁשל עִיר?

ְרחֹוב ים ּבָ ל ֲאָנׁשִ ִעיֻלּיֹות ׁשֶ ּפְ

ּכְִתיבָה

ִעילּות ַהּיֹום יֹוִמית  ָתֲאִרים ֶאת ַהּפְ ִטים ַהּמְ ּפָ ׁשְ ִקְראּו ֶאת ַהּמִ  .1
ְרחֹובֹות ֵאזֹור ְמגּוֵריֶכם. ּבִ

ים ֶאת ְרחֹובֹות ָהִעיר ְוֶאת  י ָהְרחֹובֹות ְמַנּקִ ּבֶֹקר ְמַנּקֵ ּבַ א. 
גּוִרים. ְרחֹובֹות ֵאזֹור ַהּמְ

ֶנֶסת. ֵבית ַהּכְ ה ּבְ יִמים ִלְתִפּלָ ּכִ ים ַמׁשְ ֲאָנׁשִ ב. 
ִחים. ּנּו ַלּפַ ִבים ּפִ ַהּתֹוׁשָ ה ׁשֶ ּפָ ה ְמַפּנֹות ֶאת ָהַאׁשְ ּפָ ְמכֹוִנּיֹות ָהַאׁשְ ג. 
ִבים ְלַאַחר  יחּו ַהּתֹוׁשָ ִהּנִ ֶזם ׁשֶ ְמכֹוִנּיֹות ְמֻיָחדֹות ְמַפּנֹות ֶאת ַהּגֶ ד. 

ּנֹות ַהּנֹוי ְוָהֵעִצים.  ּזּום ּגִ ּגִ

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ה. אֹון — ַרַעׁש, ֲהֻמּלָ ׁשָ
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ִקים  ֵקי ָהִעּתֹוִנים ְמַחּלְ ְמַחּלְ ה. 
ֶאת ָהִעּתֹוִנים ְלֵתבֹות ַהּדַֹאר 

ל ְמנּוֵיי ָהִעּתֹון. ׁשֶ
יעֹות ִעם  ִאּיֹות ַמּגִ ַמּשָׂ ו. 

ַקת ָמזֹון ֶאל ֲחֻנּיֹות  ַאְסּפָ
גּוִרים. ֵאזֹור ַהּמְ זֹון ּבְ ַהּמָ

חֹות ְוַהּקֹוִנים  ֲחֻנּיֹות ִנְפּתָ ז. 
יִעים. ַמּגִ

ם  ַדְרּכָ ְלִמיִדים יֹוְצִאים ּבְ ּתַ ח. 
ּמּוִדים. ם ָלֲעבֹוָדה ְוַלּלִ ַדְרּכָ ִרים יֹוְצִאים ּבְ ֶפר, ְמֻבּגָ ְלֵבית ַהּסֵ

הּו. ְרחֹוב ִלְקִנּיֹות, ְלִבּקּור ֵאֶצל ִמיׁשֶ ים עֹוְבִרים ּבָ ֲאָנׁשִ ט. 
ים ָלאֹוטֹוּבּוס אֹו יֹוְרִדים ֵמָהאֹוטֹוּבּוס. ים ְמַחּכִ ֲאָנׁשִ י. 

ֶפר. ית ַהּסֵ ְיָלִדים חֹוְזִרים ִמּבֵ יא. 
ָנֵסי ָהְרחֹוב ִנְדָלִקים ּוְמִאיִרים ֶאת ָהְרחֹובֹות. ּפָ יב. 

ים חֹוְזִרים ְלֵביָתם ִמּיֹום ֲעבֹוָדה אֹו ִלּמּוִדים. ֲאָנׁשִ יג. 
רֹות. ַהֲחֻנּיֹות ִנְסּגָ יד. 

ִלים אֹו  ְרחֹובֹות, הֹוִרים ְוַיְלֵדיֶהם ְמַטּיְ נּוַעת ְמכֹוִנּיֹות ּבָ ּתְ טו. 
ַאר ִעּסּוֵקיֶהם. יֹוְצִאים ִלְקִנּיֹות ְוִלׁשְ

ר  ְבִחיִנים )ֶאְפׁשָ בּוצֹות — ַהּתַ ִטים ְלִפי ַהּקְ ּפָ ׁשְ נּו ֶאת ַהּמִ ַאְרּגְ  .2
ַטְבָלה(: ּבְ

ל  ְגַרת יֹוָמם ׁשֶ ֵהן ׁשִ ֻעּלֹות ׁשֶ ָכל יֹום, ּפְ ְתַרֲחׁשֹות: ּבְ ֻעּלֹות ַהּמִ ּפְ
בּוַע  ׁשָ ָעִמים ּבְ ה ּפְ ּמָ בּוַע, ּכַ ׁשָ ַעם ּבְ ָכל יֹום, ּפַ ים ִויָלִדים ּבְ ֲאָנׁשִ

ְרחֹובֹות  ם ּבָ ֻעּלֹות ָהְרׁשּומֹות ִמְתַרֲחׁשֹות ּגַ נּו: ֵאילּו ֵמַהּפְ ַצּיְ  .3
ירּו ַמּדּוַע לֹא. ֻעּלֹות לֹא; ַהְסּבִ ֶכם? ֵאילּו ּפְ ּלָ גּוִרים ׁשֶ ֵאזֹור ַהּמְ ּבְ ׁשֶ
נּו  ּלָ ּבֶֹקר", אֹו "ָהְרחֹוב ׁשֶ ת ּבַ ּבָ ׁשַ ְמיֹוִני: "ָהְרחֹוב ּבְ ְתבּו ִחּבּור ּדִ 4. ּכִ

יֹום חֹול". ּבְ

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

חֹוֶזֶרת  עּוָלה ׁשֶ ְגָרה — ּפְ ׁשִ
ְך ְזַמן  ֶמׁשֶ ַעל ַעְצָמה ּבְ

ְך. ָ ְמֻמׁשּ
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ּבְעְִקבֹות לִּמּוד הַּפֶֶרק

ּכְִתיבָה

ִטּפּוַח ָהְרחֹוב  הּוַטל ֲעֵליֶכם ְלַפְרֵסם ֶאת ַהּצֶֹרְך ּבְ  .1
 ּוְבִנְקיֹונֹו. 

ס ַעל ֵמיָדע. ר — ְמֻבּסָ ְכֵנַע, ְמַעְנֵין, ּוְבִעּקָ ְרסּום ְמׁשַ רּו ּפִ ַחּבְ
ֶכם  ָלּ ְרחֹוב ׁשֶ ל ִמְבֶנה אֹו ָרִהיט ּבָ ְגָמאֹות ְלַהְתָאָמה ׁשֶ י ּדֻ ּתֵ ְתבּו ׁשְ ּכִ  .2

ְלַתְפִקידֹו.
ֵרי ָהְרחֹוב. ּיָ ל ּדַ ְגָרִתית ׁשֶ ְגָמאֹות: ָהַאַחת ִלְפִעילּות ׁשִ י ּדֻ ּתֵ ְתבּו ׁשְ 3.  ּכִ

ה(. קֹוִמית )ָהִעיִרָיּ ּמְ ל ָהָרׁשּות הַַ ְגָרִתית ׁשֶ ה — ִלְפִעילּות ׁשִ ִנּיָ ַהׁשְ  
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ד. הְַּׁשכֵנִים ֶׁשּלָנּו — ּתֹוָׁשבֵי הְָרחֹובֹות הְַּׁשכֵנִים 

ְלְמדּו? ָמה ּתִ
ְנָין ּוָבְרחֹוב  ּבִ גּוִרים — ּבַ ֵאזֹור ַהּמְ ֵכִנים ּבְ ְ יר ֶאת ַהּשׁ ְלַהּכִ  .1

ֶכם ּלָ ׁשֶ
ֵכִנים ין ׁשְ פֹות ּבֵ ּתָ ֻעּלֹות ְמׁשֻ ַעל ּפְ  .2

יק ַמְסָקנֹות ן אֹותֹו ּוְלַהּסִ ְלַרְאֵין ְוֶלֱאֹסף ֵמיָדע, ְלַאְרּגֵ  .3

ּכְִתיבָה

ֵאזֹור  ְנָין? ּבְ ּבִ ֶכם ּבַ ּלָ ֵכִנים ׁשֶ ְ ם יֹוְדִעים ַעל ַהּשׁ ְתבּו: ָמה ַאּתֶ ּכִ  .1
ם  ַאּתֶ ף ׁשֶ ּתָ ׁשֻ ְנָין ַהּמְ ּבִ יִרים ּבַ ם ַמּכִ ֵכִנים ַאּתֶ ה ׁשְ ּמָ גּוִרים? ּכַ ַהּמְ

ֶכם?  ּלָ ִרים ּבֹו? ּוָבְרחֹוב ׁשֶ ּגָ
ה ְיָלִדים ֵיׁש ָלֶהם. ּמָ יִלים ֵהם, ּכַ ֵאילּו ּגִ מֹוֵתיֶהם, ּבְ נּו ֶאת ׁשְ ַצּיְ א. 

ם יֹוְדִעים ֲעֵליֶהם. ַאּתֶ ָבר ְמֻיָחד ׁשֶ רּו ּדָ ַסּפְ ב. 

ַחּיִים ּבְִׁשכֵנּות 

ּכְִתיבָה

ִרים, ְוֵאילּו  ֶכם ְקׁשָ ְחּתְ ּפַ ֵכִנים ֵיׁש ִלְבֵני ִמׁשְ ְ נּו ִעם ִמי ֵמַהּשׁ ַצּיְ  .1
ַיַחד? ִעם  ים ּבְ ֶכם )ָמה עֹוׂשִ ְחּתְ ּפַ ֵכִנים ְלֵבין ִמׁשְ ְ ין ַהּשׁ ִרים ֵיׁש ּבֵ ְקׁשָ

ָלִדים?(. ִרים אֹו ַרק ִעם ַהּיְ ֻבּגָ ר — ִעם ַהּמְ ׁשֶ ִמי ַהּקֶ
ֶכם )ִמְנָהִגים  ְחּתְ ּפַ יָנם ְלֵביֵניֶכם ְוִלְבֵני ִמׁשְ נּו ָמה ּדֹוֶמה ּוָמה ׁשֹוֶנה ּבֵ ַצּיְ  .2

ֲחֵקי ְיָלִדים(. ים, ְמקֹום ֲעבֹוָדה, ִמׂשְ ַחּגִ י ַהּיֹום יֹום, ִמְנָהִגים ּבַ ַחּיֵ ּבְ
ִמיָרה ַעל  מֹו: ׁשְ ה, ּכְ ֵאּלֶ ה ּבְ ֵכִנים ֵאּלֶ ְ בּות ַהּשׁ ְ ְגָמאֹות ְלִהְתַחּשׁ ָהִביאּו ּדֻ  .3
ּבּוִרי, ֶעְזָרה ֲהָדִדית. ַטח ַהּצִ ֶ ְיָלה, ִנְקיֹון ַהּשׁ ֳהַרִים ְוַהּלַ עֹות ַהּצָ ׁשְ ֶקט ּבִ ׁשֶ
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ֵדי  ים ֶאְצְלֶכם ּכְ רּו ָמה עֹוׂשִ ף — ַסּפְ ּתָ ַבִית ְמׁשֻ ִרים ּבְ ם ּגָ ִאם ַאּתֶ  .4
ִעיִמים.  ּנְ ַיַחד ּבַ ְנָין יּוְכלּו ִלְחיֹות ּבְ ּבִ ֵכִנים ּבַ ְ ל ַהּשׁ ּכָ ׁשֶ

ה. ּתָ נֹון, ַהֲעִתיקּו אֹותֹו ְוָהִביאּו ַלּכִ ּקָ ְנָין ֵיׁש ּתַ ּבִ ִאם ּבַ  .5
ֶכם.  ְחּתְ ּפַ נֹון ְוַהְראּו ִלְבֵני ִמׁשְ עֹות ְלַתּקָ ְתבּו ַהּצָ נֹון, ּכִ ּקָ ִאם ֵאין ּתַ  .6

ֵכִנים. ְ ף ֶאת ַהּשׁ ּתֵ יעּו ָלֶהם ְלׁשַ ַהּצִ
ים לֹא ַעל קֹומֹות( —  ּתִ ים ְצמּוֵדי ַקְרַקע )ּבָ ָבּתִ ִרים ּבְ ם ּגָ ִאם ַאּתֶ  .7

ִביָבה  ּסְ ְרחֹוב אֹו ּבַ ֵכִנים ּבָ ְ ל ַהּשׁ ּכָ ֵדי ׁשֶ ים ֶאְצְלֶכם ּכְ ְתבּו ָמה עֹוׂשִ ּכִ
ִעיִמים.  ּנְ ַיַחד ּבַ רֹוָבה יּוְכלּו ִלְחיֹות ּבְ ַהּקְ

ּבְעְִקבֹות לִּמּוד הַּפֶֶרק

ּכְִתיבָה

ֵכִנים. רּות ִעם ׁשְ בּות ּוְלֶהּכֵ ְ ְגָמאֹות ְלִהְתַחּשׁ ָהִביאּו ּדֻ  .1
ְתִאים  ּתַ ָחִקים ׁשֶ יָבה ּוִמׂשְ ת ְיׁשִ ַנּ ְכְננּו ְוַסְרְטטּו ְרחֹוב ּובֹו ּפִ ּתַ  .2

ְתבּו ִנּמּוִקים  נּו ִמְקָרא(. ּכִ גּוִרים )ַצּיְ ֵאזֹור ַהּמְ ִבים ׁשֹוִנים ּבְ ְלתֹוׁשָ
ר ְלָתְכִניְתֶכם. ְוֶהְסּבֵ
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ה. ִׁשּנּויִים ּבְַּסבִיבָה 

הַחֹר ֶׁשּבַּגֵָדר

יֹום  ּפֹוְרט. ּבְ ֵחק ַעל ִמְגַרׁש ַהּסְ כּוָנה ְלׂשַ ְ י יֹום נֹוֲהִגים ַיְלֵדי ַהּשׁ ִמּדֵ ּכְ
דֹוָלה  ֵדר ּגְ דֹוָלה: ּגָ ָעָתם ּגְ ְגָרׁש ָהְיָתה ַהְפּתָ יעּו ַלּמִ ר ִהּגִ ֲאׁשֶ י, ּכַ ֲחִמיׁשִ

ֵדר ִנְתלּו  ִניָסה ֵאָליו! ַעל ַהּגָ ְגָרׁש ְוָחְסָמה ֶאת ַהּכְ יָפה ֶאת ַהּמִ ִהּקִ
ׁשֹון: זֹו ַהּלָ הֹוָדעֹות ּבְ

ְלְמדּו? ָמה ּתִ
רֹוָבה ּוַמֲעָקב ַאֲחֵריֶהם ִביָבה ַהּקְ ּסְ ּנּוִיים ּבַ ַעל ַהְכָנַסת ׁשִ  .1

ּנּוִיים ִ ר ַלּשׁ ֶקׁשֶ ִבים ּבְ ִבים ַהּתֹוׁשָ ים אֹו חֹוׁשְ יׁשִ ְרּגִ ּמַ ַעל ָמה ׁשֶ  .2
יִמים ָלֶהם ם ִאם לֹא ַמְסּכִ ַעל ִקּיּום הֹוָראֹות ּוְכָלִלים ּגַ  .3

ָרִכים ְלִפְתרֹון יַע ּדְ ָעָיה ּוְלַהּצִ ְלַזהֹות ּבְ  .4

אֲגַף ַהַהנְּדָָסה וְָהאֲגַף לְִׁשּפּור ּפְנֵי ָהעִיר 

הֹודָעָה וְאַזְָהָרה!
ִרים! ִבים — ְיָלִדים ּוְמֻבּגָ ֶאל ַהּתֹוׁשָ

ִבים  ֵרם ַלּתֹוׁשָ ּגָ ּתִ ָאנּו ִמְצַטֲעִרים ַעל ִאי ַהּנֹוחּות ׁשֶ
ּפּוץ ִמְגַרׁש  ל ֲעבֹודֹות ְלׁשִ ׁשֶ רֹוִבים. ּבְ בּועֹות ַהּקְ ָ ּשׁ ּבַ

כּוָנה  ְ ּשׁ ּפֹוְרט ּבַ ַהּסְ
ְגָרׁש ַעד ְלִסּיּום ָהֲעבֹודֹות!!! ֵנס ַלּמִ ָאסּור ְלִהּכָ

ן ֶאת ַעְצמֹו! ֵעת ָהֲעבֹודֹות ְמַסּכֵ ְגָרׁש ּבְ ֵנס ַלּמִ ּכָ ּיִ ִמי ׁשֶ

ָכבֹוד ַרב ּבְ     

ֵני ָהִעיר ּפּור ּפְ ָסה ּוְמַנֵהל ָהֲאַגף ְלׁשִ ִמְנֶהֶלת ֲאַגף ַהַהְנּדָ
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זּו.  ּדֹורֹון ְויֹוָתם ִהְתַרּגְ
יַע: ״ּבֹוא ָנִציץ,  ֵחק ַהּיֹום.״ דֹורֹון ִהּצִ יֹוָתם ָאַמר: ״אּוף, לֹא נּוַכל ְלׂשַ

ֵחק.״ ֵנס ּוְלׂשַ נּו ְונּוַכל ְלִהּכָ יׁשּו ּבָ אּוַלי ַהּפֹוֲעִלים לֹא ַיְרּגִ
ה ּפֹוֲעִלים  לֹוׁשָ ְגָרׁש ְוָראּו ׁשְ ְרּכֹו ַלּמִ ֵדר, ֵהִציצּו ּדַ ּגָ ֵהם ָמְצאּו ֹחר ּבַ

ַמר  ֵדר, ְויֹוָתם ׁשָ ּגָ ּבַ ֶרְך ַהֹחר ׁשֶ ֵנס ּדֶ ה ְלִהּכָ עֹוְבִדים. ּדֹורֹון ִנּסָ
ְפִנים הּוא ָקָרא  ר ּדֹורֹון ָהָיה ּבִ ֲאׁשֶ ּלֹא ִיְראּו אֹותֹו. ּכַ ׁשֶ

ֵנס ַאֲחָריו. ְליֹוָתם ְלִהּכָ
הּוא ְקָצת  ְגַלל ׁשֶ ם ּבִ ֹחר, ּגַ ֵחק ּבַ ׁש ְולֹא ִמֵהר ְלִהּדָ יֹוָתם ָחׁשַ

סּו אֹותֹו ְוִיְכֲעסּו ָעָליו, ֲאָבל  ְתּפְ ּיִ ַחד ְקָצת ׁשֶ י ּפָ ַמְנַמן ְוַגם ּכִ ׁשְ
ים,  ב יֹוָתם: ָמה עֹוׂשִ ם ָרָצה ִלְהיֹות ִעם ּדֹורֹון. ָחׁשַ הּוא ּגַ

ֵנס? ָכל ֹזאת ֶאּכָ אּוַלי ּבְ
ַמע קֹול:  ֵדר ּוִפְתאֹום ִנׁשְ ֶרְך ַהּגָ הּוא ֶהֱעִביר ֶרֶגל ַאַחת ּדֶ

ד!" אן ִמּיָ אן? עּוף ִמּכָ ה ּכָ ה עֹוׂשֶ ״ֶיֶלד! ָמה ַאּתָ
ֲאִויר ְוֶרֶגל  לּוָיה ּבָ ּלֹו ּתְ ֶרֶגל ַאַחת ׁשֶ ׁשֶ יֹוָתם ִנְבַהל, ְוָנַפל ַעל ָהָאֶרץ ּכְ
א ֵמֲאחֹוֵרי  ִריָאה, ִהְתַחּבֵ ַמע ֶאת ַהּקְ ָ ּשׁ ֵדר. ּדֹורֹון, ׁשֶ ה ֵמֵעֶבר ַלּגָ ִנּיָ ׁשְ

א ְלֶעְזַרת ֲחֵברֹו. יַח ָקָטן ְולֹא ּבָ ׂשִ
י  ֶקט ְוָאַמר: ״ֲא...ֲאִני ָהַלְכּתִ ׁשֶ ִהְתִחיל ִלְבּכֹות ּבְ ַחד ׁשֶ ְך ּפָ ל ּכָ יֹוָתם ּכָ

ְגָרׁש.״ ּמִ ...ּבַ ַפל ִלי ּבַ ּנָ ...ׁשֶ ּדּור ׁשֶ ...ּכַ ָל...ָל...ָלַקַחת ֶאת ַהּכַ
ה  ּיֹוָתם ְמֹבָהל ְוָעַזר לֹו ָלֵצאת. הּוא ִנּקָ ְמַנֵהל ָהֲעבֹוָדה ָרָאה ׁשֶ

ֵנס  ה ָאסּור ְלִהּכָ ה יֹוֵדַע ָלּמָ ַאל: ״ַאּתָ ִהְתַלְכְלָכה ְוׁשָ ֶאת ֻחְלָצתֹו ׁשֶ
ְגָרׁש?״ ַלּמִ

ֹראׁשֹו. יֹוָתם ִהְנֵהן ּבְ
אן!״ ן ּכָ ד ַהחּוָצה, ְמאֹוד ְמֻסּכָ ֵצא ִמּיָ ּיֵ ְקָרא לֹו ׁשֶ ָך ָחֵבר? ּתִ ״ֵיׁש ִאּתְ

ד ִהְתִחיל  ֵדר ּוִמּיָ ּגָ ּבַ ֶרְך ַהחֹר ׁשֶ ָבִרים, ָקם ְוָיָצא ּדֶ ַמע ֶאת ַהּדְ ָ ּשׁ ּדֹורֹון, ׁשֶ
ְטָלן!״  ֵמן ּבַ ה ְסָתם ׁשָ ְפסּו אֹוָתנּו, ַאּתָ ְגָלְלָך ּתָ ִלְצעֹק ַעל יֹוָתם: ״ּבִ

ה  ָך, ַאּתָ ּלְ ְצַעק ַעל ֶהָחֵבר ׁשֶ ְמַנֵהל ָהֲעבֹוָדה ָאַמר: ״ֶיֶלד, ַאל ּתִ
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ה יֹוֵדַע ִלְקֹרא? לֹא ָקָראָת ֶאת  ה ַרע ְמאֹוד! ַאּתָ יָת ַמֲעׂשֶ ָעׂשִ
אן  קּו ִמּכָ ּלְ ְסּתַ ו ּתִ ם! ַעְכׁשָ ְעּתֶ ּלֹא ִנְפּגַ ל ׁשֶ ַהּמֹוָדָעה? ֵיׁש ָלֶכם ַמּזָ

מּו!״ ּיְ ָהֲעבֹודֹות ִיְסּתַ ְגָרׁש ַעד ׁשֶ ֵנס ַלּמִ ֵעּזּו ְלִהּכָ ְוַאל ּתָ
ָך יֹוֵתר ְלׁשּום  ַמע, יֹוָתם, ֲאִני לֹא ֵאֵלְך ִאּתְ ּדֹורֹון ָאַמר: ״ׁשְ

ַפס אֹוָתנּו.״ ְגָלְלָך הּוא ּתָ ָמקֹום! ּבִ
ֵנס  ּכָ ּנִ ְעּתָ ׁשֶ ה ִהּצַ ם, ַאּתָ ה ָאׁשֵ ַכַעס: ״ַאּתָ יֹוָתם ֶנֱעַלב ְוֵהִגיב ּבְ
ים אֹוִתי  ה ַמֲאׁשִ ַבד ֶזה, ַאּתָ ֵדר. ּוִמּלְ ּגָ ּבַ ֶרְך ַהֹחר ׁשֶ ְגָרׁש ּדֶ ַלּמִ

ָך יֹוֵתר!״ ּלְ ם ֲאִני לֹא רֹוֶצה ִלְהיֹות ָחֵבר ׁשֶ ֶצֶדק. ּגַ ּלֹא ּבְ ְוצֹוֵעק ָעַלי ׁשֶ

נֹוְׂשאִים לְַמְחָׁשבָה ּולְִדּיּון

ּנּוי.  ל ׁשִ ה ְלַקּבֵ ָלִדים ָהָיה ָקׁשֶ ַלּיְ  .1
ּפּור. ְגָמאֹות ֵמַהּסִ יגּו ּדֻ ֲעָנה ְוַהּצִ קּו ֶאת ַהּטַ ַנּמְ א. 

ְתרֹון  ֶכם ַעל ַהּפִ ְעּתְ ּנּוי? ָמה ּדַ ִ ָלִדים ִעם ַהּשׁ יַצד ִהְתמֹוְדדּו ַהּיְ ּכֵ ב. 
ֲחרּו? ֵהם ּבָ ׁשֶ

ֶלט? ֶ ל יֹוָתם ְלִאי ִצּיּות ְלהֹוָראֹות ַהּשׁ ת ָהַאְחָריּות ׁשֶ ַמִהי ִמּדַ  .2
ר ִעם ּדֹורֹון, ָמה ֲהִייֶתם אֹוְמִרים לֹו? ִאם ֲהִייֶתם ְיכֹוִלים ְלַדּבֵ  .3

ָלִדים? ין ַהּיְ ַיֲחֵסי ַהֲחֵברּות ּבֵ ָחל ּבְ ּנּוי ׁשֶ ִ ֶכם ַעל ַהּשׁ ְעּתְ ָמה ּדַ  .4

 
ּכְִתיבָה

יֹון ְלִפְתרֹון ּסָ ָעָיה — ַהּנִ ּנּוי — ַהּבְ ִ ַהּשׁ
כּוָנה? ְ ּשׁ ָרה ּבַ ּקָ ּנּוי ׁשֶ ִ ְרטּו: ָמה ַהּשׁ ּפָ  .1

ּנּוי? ִ ִעְקבֹות ַהּשׁ ָלִדים ּבְ ָעָיה נֹוְצרּו ַלּיְ י אֹו ּבְ ירּו ֵאיֶזה קׁשִ ַהְגּדִ  .2
ֶדֶרְך ַאַחת.  ָעָיה ּבְ יֹוָתם ְודֹורֹון ִנּסּו ִלְפּתֹר ֶאת ַהּבְ  .3 

ְך? תֹוָצָאה ִמּכָ ָעיֹות נֹוְצרּו ּכְ ירּו: ֵאילּו ּבְ ַהְסּבִ
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ַעס  ָלִדים? ַהִאם ַהּכַ ַעס ַעל ַהּיְ ּכָ ֶכם ַעל ְמַנֵהל ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ְעּתְ ָמה ּדַ  .4
ק? ַמּדּוַע? ָהָיה ֻמְצּדָ

ין ַהֲחֵבִרים? ּבֵ ָחִסים ׁשֶ ּיְ ּנּוי ָחל ּבַ ֵאיֶזה ׁשִ  .5
ֲחרּו? ֵהם ּבָ ְתרֹון ׁשֶ ֶכם ַעל ַהּפִ ְעּתְ ָמה ּדַ  .6

אֵיְך ִמְתמֹוְדִדים עִם ִׁשּנּוי?

יַע ְלטֹוָבה  ּפִ ּנּוי ָיכֹול ְלַהׁשְ ׁשִ

י ֲאָבל הּוא ָיכֹול ִלְגֹרם ְלִאי נֹוחּות ּוְלקׁשִ

ם ֶחְסרֹונֹות ּנּוי ֵיׁש ִיְתרֹונֹות ְוֵיׁש ּגַ ָכל ׁשִ ּבְ

ה  ּנּוי ּגֹוֵרם ִלְבָעָיה ֲחָדׁשָ ִ ִלְפָעִמים ַהּשׁ
ְתבּוָנה ִריְך ִלְפּתֹר אֹוָתּה ּבִ ּצָ ׁשֶ

ּנּוִיים  ל ְלׁשִ ּגֵ ה ָלֶהם ְלִהְסּתַ ׁשֶ ּקָ ים ִויָלִדים ׁשֶ ֵיׁש ֲאָנׁשִ
ל ּגֵ ְולֹוֵקַח ָלֶהם ְזַמן ְלִהְסּתַ

 
ּכְִתיבָה

לֹוׁש  ל ׁשָ ים ׁשֶ ְרׁשִ ֶרת ּתַ ְחּבֶ ּמַ ים, ַסְרְטטּו ּבַ ְרׁשִ ּתַ 1. ִהְתּבֹוְננּו ּבַ
תֹוכֹו: צֹות ְוִכְתבּו ּבְ ּבְ ִמׁשְ

יֹון ְלִפְתרֹון. ּסָ ָעָיה ִהְתעֹוְרָרה, ַהּנִ ִהְתחֹוֵלל, ֵאיזֹו ּבְ ּנּוי ׁשֶ ִ ַהּשׁ
ְתבּו ָמה ָקָרה ְליֹוָתם ּוְלדֹורֹון. צֹות ּכִ ּבְ ׁשְ ּמִ ּבַ  .2

ם ּוָמה  ּתֶ ׁשְ ְתבּו ָמה ִהְרּגַ ֲחִויֶתם ָלַאֲחרֹוָנה. ּכִ ּנּוי ׁשֶ ֲארּו ׁשִ ּתָ  .3
ַהְתָחָלה. ם ּבַ ְבּתֶ ֲחׁשַ
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ּנּוי ְוַעל  ִ תֹוָצָאה ֵמַהּשׁ ְגְרמּו ָלֶכם ּכְ ּנִ י ׁשֶ ָעָיה אֹו קׁשִ ְתבּו ַעל ּבְ 4. ּכִ
ְבַחר. ּנִ ְתרֹון ׁשֶ ַהּפִ

ְתרֹון ַאֵחר,  רּות ִלְבֹחר ּפִ ה, ִאם ָהְיָתה ָלֶכם ֶאְפׁשָ ִנּיָ ָבה ׁשְ ַמְחׁשָ 5. ּבְ
ְתרֹון ֲחלּוִפי )ַאֵחר( ֲהִייֶתם ּבֹוֲחִרים, ּוָמה טֹוב ּבֹו. ְתבּו ֵאיֶזה ּפִ ּכִ

הִַּׁשּנּוי וְהָאַזְהָָרה

ִצּיּות ְלַאְזָהרֹות ּוְלהֹוָראֹות
ְרחֹוב אֹו  ה ּבִ ֻעּלָ ה אֹו ּפְ ִנּיָ ְגַלל ּבְ ּנּוי ּבִ ר ּגֹוְרִמים ְלׁשִ ֲאׁשֶ ָלל ּכַ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ

נֹות. ְפֵני ַסּכָ ים ּבִ ֶלט ּובֹו ַמְזִהיִרים ֶאת ָהֲאָנׁשִ יִבים ׁשֶ ִבְנָין, ַמּצִ ּבְ
ּבֹות ָלּה. ה ְוַעל ַהּסִ ֻעּלָ ר ָקָצר ַעל ַהּפְ ם ּכֹוְתִבים ֶהְסּבֵ ים ּגַ ְלִעּתִ

נֹות. ּכָ ים ּוְלַהְזִהיר אֹוָתם ֵמַהּסַ ֲאָנׁשִ ִגיָעה ּבַ ָהַאְזָהָרה נֹוֲעָדה ִלְמֹנַע ּפְ
רּוִרים ָצפּוי ְלֹעֶנׁש. ָלִטים ּבְ ּבּור ַעל ְיֵדי ׁשְ ַע ֶאת ַהּצִ ּלֹא ְמַיּדֵ ִמי ׁשֶ

ּכְִתיבָה

ַעּמּוד 144 ַוֲענּו ַעל  ֵדר ּבְ ּגָ ּבַ ּפּור ַהֹחר ׁשֶ ּסִ ּבַ ִקְראּו ֶאת ַהּמֹוָדָעה ׁשֶ  .1
ֵאלֹות: ְ ַהּשׁ

ִמְגַרׁש  ָנה ּבְ ּכָ ֵני ַהּסַ ִבים ִמּפְ ּמֹוָדָעה ֶאת ַהּתֹוׁשָ יַצד ַמְזִהיִרים ּבַ ּכֵ א. 
ּפֹוְרט? ַהּסְ

ֶנת ַהּמֹוָדָעה?  ְלִמי ְמֻכּוֶ ב. 
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ְרְסמּו אֹוָתּה? ִמי ְמַפְרֵסם ֶאת ַהּמֹוָדָעה? ַמּדּוַע ּפִ ג. 
יִרים )ְלֻדְגָמה: ָאסּור  ם ַמּכִ ַאּתֶ ְתבּו ַעל מֹוְדעֹות ַאְזָהָרה ׁשֶ 2. ּכִ

יל.(  ם ְללֹא ַמּצִ ּיָ חֹות ּבַ ִלׂשְ
ֶצַבע ֶאת ִמּלֹות ָהַאְזָהָרה. יׁשּו ּבְ ְגָמאֹות ְוַהְדּגִ ה ּדֻ ּתָ 3. ָהִביאּו ַלּכִ

ֶפר ּוִבְדקּו ִאם ֵיׁש  ית ַהּסֵ רֹונֹות ְוַלֲחַצר ּבֵ ְסּדְ ַהְפָסָקה, ְצאּו ַלּמִ 4. ּבַ
ֶבת ַעל ֶאֶדן  ָנה. ְלֻדְגָמה: ָאסּור ָלׁשֶ ֵני ַסּכָ ְזִהירֹות ִמּפְ הֹוָראֹות ַהּמַ

ַנת ְנִפיָלה. ַהַחּלֹון — ַסּכָ
ְתִאיִמים. קֹומֹות ַהּמַ ּמְ ּלּוט ּבַ יעּו ׁשִ 5. ִאם ֵאין הֹוָדעֹות ַאְזָהָרה, ַהּצִ

ִתים ַלהֹוָראֹות,  ֵאיָנם ְמַצּיְ יַצד ָצִריְך ִלְנֹהג ִעם ִמי ׁשֶ ְתבּו ּכֵ 6. ּכִ
ֶפר. ֵבית ַהּסֵ ָלִלים ּבְ ים ְוַלּכְ ַלֻחּקִ

ֵמאֹוצַר הַָחכְָמה הַּיְהּוִדית

״ֵאין עֹונְִׁשים, ֶאָּלא ִאם ּכֵן ַמזְִהיִרים.״ 
                                                            )ַסְנֶהְדִרין נו ע״ב(

ּלּוט,  ׁשִ א ִאם ַמְזִהיִרים ּבְ ּטּוי: לֹא נֹוְתִנים ֹעֶנׁש ֶאּלָ רּוׁש ַהּבִ ּפֵ
ָכל ֶאְמָצִעי ַאְזָהָרה ַאֵחר. ה אֹו ּבְ ַעל־ּפֶ ּבְ
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ּכְִתיבָה

הּוִדית. ּטּוי ֵמאֹוַצר ַהָחְכָמה ַהּיְ ְתִאים ַלּבִ ּמַ ְגָמה ְלִמְקֶרה ׁשֶ ְתבּו ּדֻ ּכִ  .1
ִתים ַלהֹוָראֹות  ּלֹא ְמַצּיְ ים ִויָלִדים ׁשֶ ֲערּו: ַמּדּוַע ֵיׁש ֲאָנׁשִ ׁשַ  .2

ָלִטים? ְ ּשׁ ּבַ

ּפִּנַת הַּיְצִיָרה

ְלֵטי ַאְזָהָרה ְוהֹוָרָאה ְלֵבית  ָהִכינּו ׁשִ
ֲחרּוִזים  ֶפר. ּתּוְכלּו ִלְכּתֹב אֹוָתם ּבַ ַהּסֵ

ֶהְתֵאם. ט אֹוָתם ּבְ ֵ ּוְלַקּשׁ
ָנה  ֵני ַסּכָ ְזִהיִרים ִמּפְ ְלֵטי ַאְזָהָרה ַהּמַ ׁשִ

ה.  ְרִזּיָ ַנת ַהְחָלָקה ְלַיד ַהּבִ ל: ַסּכָ ֶפר, ְלָמׁשָ רֹוָבה ְלֵבית ַהּסֵ ִביָבה ַהּקְ ּסְ ּבַ
ָרִזים! ל: ָנא ִלְסּגֹר ֶאת ַהּבְ ֶהם ֵיׁש הֹוָראֹות, ְלָמׁשָ ּבָ ְלֵטי הֹוָרָאה ׁשֶ ׁשִ
ית  יעּו ֵהיָכן ִלְתלֹות אֹוָתם. ִהְתַיֲעצּו ִעם ָהַאְחָרִאים ְלִטּפּוַח ּבֵ ַהּצִ

ֶפר. ַהּסֵ

ּבְעְִקבֹות לִּמּוד הַּפֶֶרק

ּכְִתיבָה

ּה, ַעל  ׁש ּבָ ּיֵ ֶכם ְוָכל ָמה ׁשֶ ּלָ גּוִרים ׁשֶ ם ַעל ְסִביַבת ַהּמְ ֶפֶרק ֶזה ְלַמְדּתֶ ּבְ
ם. ּנּוִיים ְוַעל ִהְתמֹוְדדּות ִאָתּ ׁשִ

ֶכם  ּלָ גּוִרים ׁשֶ ָתֲארּו ֶאת ֵאזֹור ַהּמְ ּה ּתְ ּבָ ה ׁשֶ ֲערּוָכה ְקַטּנָ יגּו ּתַ ַהּצִ  .1
ן:  עֹות ְלַהּלָ ּצָ ֻרּיֹות ַהּמֻ ּבֹו ְלִפי ַאַחת ָהֶאְפׁשָ ְוֶאת ָמה ׁשֶ
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גּוִרים ל ֵאזֹור ַהּמְ ֶגם ׁשֶ ת ּדֶ ְבִנּיַ ּבִ א. 
ה  ִסְרטּוט ַמּפָ ּבְ ב. 

גּוִרים  ֶבת ַעל ֵאזֹור ַהּמְ ֶגת ְמֻמְחׁשֶ ַמּצֶ ּבְ ג. 
גּוִרים ִסּפּור ַעל ֵאזֹור ַהּמְ יר אֹו ּבְ ׁשִ ּבְ ד. 

ים ֶאת  ׂשִ ַחק ״ְמַחּפְ ץ אֹו ִמׂשְ ּבֵ ׁשְ ְכִתיַבת ּתַ ּבִ ה. 
גּוִרים ֵאזֹור ַהּמְ ְטמֹון״ ּבְ ַהּמַ

גּוִרים ִחּבּור ִחידֹות ַעל ֵאזֹור ַהּמְ ּבְ ו. 
ֶכם.  ּלָ ֶ הּו ִמּשׁ ֶ יעּו ַמּשׁ ַהּצִ ז. 

ָחה ְוֶאת  ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ה ְוַהְזִמינּו ֶאת ּבְ ּתָ ּכִ יגּו ֶאת ֲעבֹודֹוֵתיֶכם ּבַ 2. ַהּצִ
ֶפר. ית ַהּסֵ ְלִמיֵדי ּבֵ ּתַ

ִמְתּבֹוְנִנים ְלָאחֹור
ֲערּוָכה: ֶכם ַלּתַ ּלָ ג ׁשֶ ּצָ ִתְכנּון ַהּמֻ ים ּבְ ַלּבִ ְ ְרטּו ֶאת ַהּשׁ ּפָ  .1

ֶכם? ּלָ ִחיָרה ׁשֶ ּקּוֵלי ַהּבְ ָמה ָהיּו ׁשִ א. 
ם? ְטּתֶ ָמה ִהְתַלּבַ ּבְ ב. 

ג? ּצָ ִתְכנּון ַהּמֻ ָמה ָקַדם ְלָמה ּבְ ג. 
ּסֹוף? יַע ַעל ַהַהְחָלָטה ּבַ ּפִ ָמה ִהׁשְ ד. 

ג  ּצָ ִבּצּוַע ַהּמֻ ִיים ָהיּו ָלֶכם ּבְ ְרטּו ֵאילּו ְקׁשָ ּפָ  .2
ם ֲעֵליֶהם. ְרּתֶ ּבַ ְוֵכיַצד ִהְתּגַ

גּוִרים?  ּמּוד ַעל ֵאזֹור ַהּמְ ּלִ ר ּבַ ִעּקָ ה ֶנֱהֵניֶתם ּבְ ִמּמָ  .3
ְרטּו ַמּדּוַע. ּפָ

ְרטּו ַמּדּוַע. ְמֻיָחד? ּפָ ה לֹא ֶנֱהֵניֶתם ּבִ ִמּמָ  .4
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ּבְִמִדינַת יְִׂשָראֵל ֶׁשּלָנּו

ּבַּדֶֶרְך לַהֲָקַמת ְמִדינַת יְִׂשָראֵל  א. 

לְִקַראת אֵרּועֵי יֹום הָעַצְָמאּות 

ר ָהַלְך יֹוָאב ְלֵבית  ֲאׁשֶ ּבֶֹקר, ּכַ ּבַ
ְרְסָמה  ּפִ ֶפר, הּוא ָרָאה מֹוָדָעה ׁשֶ ַהּסֵ

ה ִלְקַראת ֵארּוֵעי יֹום  ָהִעיִרּיָ
א.  ֹחֶדׁש ַהּבָ מּו ּבַ ְתַקּיְ ּיִ ָהַעְצָמאּות ׁשֶ

ַאל יֹוָאב ֶאת ַהּמֹוָרה: ״ְלָמה  ׁשָ
ִדיָנה  ָנה ַעְצָמאּות? ָמה, ַהּמְ ּוָ ַהּכַ

ִהיא רֹוָצה?״ ית ַלֲעׂשֹות ָמה ׁשֶ ָחְפׁשִ
ה  ּלָ רּוׁש ַהּמִ ָעְנָתה ַהּמֹוָרה: ״ּפֵ

ָהָאָדם ַאְחַראי  ַעְצָמאּות ִהיא ׁשֶ
יו ְוִלְפֻעּלֹוָתיו.  ְלַמֲעׂשָ

ְבֶחֶרת  ּנִ ָלה ׁשֶ ָרֵאל ֵיׁש ֶמְמׁשָ ְמִדיַנת ִיׂשְ ּלִ ּה ׁשֶ רּוׁשָ ִדיָנה ּפֵ ַעְצָמאּות ַהּמְ
ָלה  ְמׁשָ אן עֹוד. ַהּמֶ ַעם ַאֵחר לֹא ׁשֹוֵלט ּכָ ּה ְוׁשֶ ּלָ ַעל ְיֵדי ָהֶאְזָרִחים ׁשֶ

ּפֶֶרק 
ְרבִיעִי

ְלְמדּו? ָמה ּתִ
ל ָהעֹוִלים ָלָאֶרץ ִלְפֵני ֲהָקַמת ְמִדיַנת  ֶאת ִסּפּוָרם ׁשֶ  .1

ָרֵאל ִיׂשְ
קֹורֹות ׁשֹוִנים ָרֵאל ִמּמְ ֶאת ִסּפּור ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ  .2

רּוָמָתם  ָרֵאל ְוַעל ּתְ ל ָהעֹוִלים ִלְמִדיַנת ִיׂשְ ֶאת ִסּפּוָרם ׁשֶ  .3
דֹוָלה ְלִפּתּוָחּה ַהּגְ
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ִדיָנה ְוִהיא ַאְחָרִאית ְלַרְוַחת ָהֶאְזָרִחים  ַאְחָרִאית ְלִנהּול ִעְנְיֵני ַהּמְ
ּוְלִבְטחֹוָנם. 

ים(, ּוְלַאֲחֵריֶהם  ְרּכִ ָרֵאל ָהעֹוְת'ָמאִנים )ַהּתֻ ֶאֶרץ ִיׂשְ ְלטּו ּבְ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ״ּכַ
ִריִטים(, לֹא ָהְיָתה ְמִדיָנה ְיהּוִדית ַעְצָמִאית,״  ִלים )ַהּבְ ָהַאְנּגְ

ֵבי  ים ְלתֹוׁשָ ִלים ָקְבעּו ֶאת ַהֻחּקִ יר, ״ָהַאְנּגְ יָכה ַהּמֹוָרה ְלַהְסּבִ ִהְמׁשִ
ר ּוָמה ָאסּור, ֵהם ִנֲהלּו ֶאת  ָהָאֶרץ — ְיהּוִדים ַוֲעָרִבים — ָמה ֻמּתָ

ָאֶרץ.״ ים ּבָ ַהַחּיִ
ְתִחיל ִלְלֹמד ַעל  ּנַ י ׁשֶ ְכַנְנּתִ ִדּיּוק ַהּיֹום ּתִ ַהּמֹוָרה הֹוִסיָפה: ״ּבְ

ל  ׁשּוִרים ְליֹום ָהַעְצָמאּות ׁשֶ ּקְ קֹומֹות ׁשֶ ים ְוַהּמְ ָהֵארּוִעים, ָהֲאָנׁשִ
חֹוֵתיֶכם,  ּפְ ֵני ִמׁשְ ל ּבְ ּפּוִרים ׁשֶ ָרֵאל. ֲאַנְחנּו ִנְלַמד ִמּסִ ְמִדיַנת ִיׂשְ

עּודֹות.  ְצלּוִמים ּוִמּתְ ִעּתֹוִנים, ִמּתַ ָפִרים, ּבָ ּסְ תּוִבים ּבַ ּכְ ּפּוִרים ׁשֶ ִמּסִ
ִדיָנה  יר ְוִנְלַמד ַעל ַהּמְ ֶאְמָצעּוָתם ַנּכִ ּבְ ה ֵהם ְמקֹורֹות ֵמיָדע ׁשֶ ל ֵאּלֶ ּכָ

נּו.״ ּלָ ׁשֶ

נֹוְׂשאִים לְַמְחָׁשבָה ּולְִדּיּון

ַעּמּוד 154(: ֵאיְך לֹוְמִדים ַעל ֶהָעָבר  ר )ּבְ ִקְראּו ֶאת ַהֶהְסּבֵ  .1
ָרֵאל? ׁשּור ַלֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ ּקָ ׁשֶ

ִרים  ָבר ֻמּכָ נּו ֵאילּו ּכְ יָרה ַהּמֹוָרה, ַצּיְ ִהְזּכִ יָדע ׁשֶ ין ְמקֹורֹות ַהּמֵ ִמּבֵ  .2
ָלֶכם.

ֶהם?  ם ּבָ רּו: ָמַתי אֹו ַמּדּוַע ֶנֱעַזְרּתֶ ַסּפְ  .3

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

י(  ְרּכִ ְלטֹון עֹוְת'ָמאִני )ּתֻ ׁשִ
ים(  ְרּכִ - ָהעֹוְת'ָמאִנים )ַהּתֻ

ָאֶרץ ְוִנֲהלּו ֶאת  ְלטּו ּבָ ׁשָ
ּה.  ים ּבָ ַהַחּיִ

ם  ָיה — ְמִדיָנה ְלחֹוֵפי ַהּיָ ְרּכְ ּתֻ
יכֹון. ַהּתִ

ִריִטי( —  ִלי )ּבְ ְלטֹון ַאְנּגְ ׁשִ
ָאֶרץ.  ְלטּו ּבָ ִלים ׁשָ ָהַאְנּגְ
ִריַטְנָיה( ִהיא  ה )ּבְ ִלּיָ ַאְנּגְ

ה. ֵאירֹוּפָ ְמִדיָנה ּבְ
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ָרֵאל ׁשּור ַלֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ ּקָ ָעה ְלִלּמּוד ַעל ֶהָעָבר ׁשֶ ַהּצָ

ָתֲאִרים  ּמְ קֹורֹות ׁשֹוִנים ׁשֶ קֹוְרִאים ִסּפּוִרים ְוֵתאּוִרים ִמּמְ
ה ָלָאֶרץ  ֵעת ָהֲעִלּיָ ים ּבְ ָרה ָלֲאָנׁשִ ּקָ ֶאת ָהֵארּוִעים ְוֶאת ָמה ׁשֶ

ּה. בּוָתם ּבָ ְ ְוִהְתַיּשׁ

ר ַעל  ּמּוָכִנים ְלַסּפֵ ים ׁשֶ ֵכִנים ַוֲאָנׁשִ ָחה, ׁשְ ּפָ ֵני ִמׁשְ ְמַרְאְיִנים ּבְ
ָתם ָלָאֶרץ. ֲעִלּיָ

מֹו ְלַתֲערּוָכה  ִנים אֹותֹו ִלְקבּוצֹות )ּכְ יָדע, ְמַאְרּגְ ִנים ֶאת ַהּמֵ ְמַמּיְ
אֹו ְלחֹוֶבֶרת(.

יָדע ֶהָחָדׁש. יִקים ַמְסָקנֹות ְוכֹוְתִבים ֶאת ַהּמֵ ַמּסִ

חֹוֶבֶרת  ֶגת אֹו ּבְ ַמּצֶ ַתֲערּוָכה ְבּ ֱאַסף ּבְ ּנֶ יָדע ׁשֶ יִגים ֶאת ַהּמֵ ַמּצִ
ֵני  ל ּבְ ּפּור ׁשֶ ִרים ֶאת ַהּסִ ּבֹו ְמַסּפְ ם ְמִכיִנים ֵארּוַע ׁשֶ ְואּוַלי ּגַ

ּה. בּו ּבָ ְ ר ָעלּו ָלָאֶרץ ְוִהְתַיּשׁ ֲאׁשֶ ָחה ּכַ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ֶאְמָצעּוָתם  ּבְ ְצלּוִמים ַוֲחָפִצים ׁשֹוִנים ׁשֶ תּוב, ּתַ אֹוְסִפים ֵמיָדע ּכָ
ִדיָנה. ָאֶרץ ּוַבּמְ ָעָבר ּבָ ָהָיה ּבֶ לֹוְמִדים ַעל ָמה ׁשֶ

ה  חֹוֵתיֶכם ַעל ָהֲעִלּיָ ּפְ ֵני ִמׁשְ ל ּבְ קֹוְרִאים ִסּפּוִרים ְוֵתאּוִרים ׁשֶ
ּה.  בּות ּבָ ְ ֶהם ָלָאֶרץ ְוַהִהְתַיּשׁ ּלָ ׁשֶ
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ְמִׂשיָמה לַּבַיִת

ל  ר ׁשֶ ֶהְקׁשֵ רּו ַעל ַעְצָמם ּבְ ַסּפְ ּיְ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ׁשּו ִמּבְ ּקְ 1. ּבַ
ֶרת  ְחּבֶ ּמַ יָדע ּבַ ְתבּו ֶאת ַהּמֵ ִדיָנה. ּכִ ּתֹוְלדֹות ָהָאֶרץ ְוַהּמְ

ָאֶרץ  ָרה ּבָ ּקָ ִסיס ְלִלּמּוד ַעל ָמה ׁשֶ ְוהּוא ִיְהֶיה ּבָ
ִדיָנה. ּוַבּמְ

ָחה )ַלהֹוִרים ּוְלהֹוֵריֶהם(,  ּפָ ׁשְ ֵאלֹות ִלְבֵני ַהּמִ יגּו ׁשְ ַהּצִ  .2
ה  ֵאּלֶ ם ּכָ ֶהם, ּגַ ּלָ ִבים ׁשֶ רּו ָלֶכם ַעל ַהּסָ ַסּפְ ּיְ ׁשּו ׁשֶ ּוַבּקְ

ים. ָבר ֵאיָנם ַחּיִ ּכְ ׁשֶ

ּכְִתיבָה

ה. ָרֵאל ִהיא ְמִדיָנה קֹוֶלֶטת ֲעִלּיָ ְמִדיַנת ִיׂשְ
ִיים  ׁשָ ָחה, ַעל ַהּקְ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ רּו ָלֶכם ּבְ ּפְ ּסִ ְתבּו ָמה ׁשֶ ּכִ  .1

ר ָעלּו ָלָאֶרץ: ֲאׁשֶ ָהיּו ָלֶהם ּכַ ים ׁשֶ ִרּיִ ָהִעּקָ
ָאֶרץ ֶאל  ָחיּו ּבָ ים ׁשֶ ל ָהֲאָנׁשִ ַחס ׁשֶ ְתבּו ַעל ַהּיַ ּכִ א. 

ָחה  ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ל ּבְ ים, ְלִפי ִסּפּוָרם ׁשֶ ָהעֹוִלים ַהֲחָדׁשִ
ִבים ְיהּוִדים אֹו ֲעָרִבים(. )ּתֹוׁשָ

ִיים. ׁשָ רּו ַעל ַהּקְ ּבְ יַצד ֵהם ִהְתּגַ ֲארּו ּכֵ ּתָ ב. 
ְמֻיָחד? ַמּדּוַע? ֵאיֶזה ִסּפּור ָהָיה ְמַעְנֵין ּבִ ג. 

ָתם ָלָאֶרץ  ר ַעל ֲעִלּיָ ָחה ְלַסּפֵ ּפָ ֵני ִמׁשְ ה ּבְ ּתָ ַהְזִמינּו ַלּכִ  .2
ְלְמדּו. ֶהן ּתִ ּמֵ ֵאלֹות ׁשֶ ְוָהִכינּו ׁשְ
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ּגַעְּגּועִים ֶׁשל הַּיְהּוִדים ּבַּגֹולָה לְאֶֶרץ יְִׂשָראֵל

לֹמה,  ִוד ּוׁשְ ָלִכים ּדָ יֵמי ָהָאבֹות ּוִביֵמי ַהּמְ ל ּבִ ָנ”ך, ְלָמׁשָ ְתקּוַפת ַהּתָ ּבִ
ׁש  ְקּדָ ַלִים ּוֵבית ַהּמִ ָחְרבּו ְירּוׁשָ ָרֵאל. ְלַאַחר ׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ הּוִדי ּבְ ַחי ָהָעם ַהּיְ

ָנה.  ִים ׁשָ ם ָחיּו ֵמַעל ַאְלּפַ הּוִדים ֵמָהָאֶרץ ְוהּוְבלּו ַלּגֹוָלה ׁשָ ּגְֹרׁשּו ַהּיְ
ְסקּו  ִנים לֹא ּפָ ָ ל ַהּשׁ ין ֲאָרצֹות ַרּבֹות, אּוָלם ּכָ רּו ּבֵ ּזְ הּוִדים ִהְתּפַ ַהּיְ

ים. ים ַעְצָמִאּיִ ּה ַחּיִ ַלִים ְוִלְחיֹות ּבָ ָרֵאל ְוִלירּוׁשָ ְרצֹות ַלְחזֹר ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ִמּלִ
מּו ִמְנָהִגים  לּו ְוִקּיְ ּלְ הּוִדים ֵהם ִהְתּפַ ֶהן ָחיּו ַהּיְ ּבָ ֻלּיֹות ׁשֶ ָכל ַהּגָ ּבְ

ַלִים. ָהיּו  ָרֵאל ְוִלירּוׁשָ ר ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשֶ ְמרּו ַעל ַהּקֶ ֶעְזָרָתם ׁשָ ּבְ ּוָמסֹורֹות ׁשֶ
ָרֵאל. ְמדּו ִעְבִרית ְוִהְתּכֹוְננּו ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ְצִעיִרים ֶשָלּ

ָרֵאל  ָניו ְלִכּוּון ֶאֶרץ ִיׂשְ ּפָ ׁשֶ ֶנֶסת ֶהֱעִמידּו ֶאת ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש ּכְ ֵבית ַהּכְ ּבְ
ַלִים. ִוירּוׁשָ

ד  ִית לֹא ְמֻסּיָ יר ַהּבַ ִאיר ֵחֶלק ִמּקִ ל ְיהּוִדים ָנהּוג ָהָיה ְלַהׁשְ ַבִית ׁשֶ ּבְ
ַלִים ַהֲחֵרָבה. ֵדי ִלְזּכֹר ֶאת ָהָאֶרץ ַהֲהרּוָסה ְוֶאת ְירּוׁשָ אֹו לֹא ָצבּוַע ּכְ

ַלִים,  ָרֵאל ְוֶאת ְירּוׁשָ ירּו ֶאת ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ִהְזּכִ ים ּוְבִטְקֵסי ֲחֻתּנָ ָכל ַהַחּגִ ּבְ
ְעּגּוִעים  רּו ִמְזמֹוֵרי ּגַ ָנה, קֹוְננּו ִקינֹות, ׁשָ ׁשָ ָעה צֹומֹות ּבְ ָצמּו ַאְרּבָ

ִנים ָעלּו  ָ ְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ נּוָיה.״ ּבְ ַלִים ַהּבְ ירּוׁשָ ָאה ּבִ ָנה ַהּבָ ָ לּו: ״ַלּשׁ ּלְ ְוִהְתּפַ
מֹו  ֶהם ְיהּוִדים )ּכְ ָחיּו ּבָ ּוִבים ׁשֶ ִיּשׁ בּו ּבְ ְ ָלָאֶרץ ְיהּוִדים, ֶחְלָקם ִהְתַיּשׁ

ים. ּוִבים ֲחָדׁשִ נּו ִיּשׁ ַלִים(, ְוֶחְלָקם ּבָ ְצַפת, ְירּוׁשָ

ִמְזמֹור ַּגעְּגּועִים לְֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל
 ַעל נֲַהרֹות ָּבֶבל ָׁשם יַָׁשְבנּו ַּגם ָּבִכינּו ְּבָזְכֵרנּו ֶאת צִּיֹון... 

  - ִׁשירּו לָנּו ִמִּׁשיר צִּיֹון: 
 ֵאיְך נִָׁשיר ֶאת ִׁשיר ה' ַעל ַאְדַמת נֵָכר: 

 ִאם ֶאְׁשָּכֵחְך יְרּוָׁשלַיִם ִתְׁשַּכח יְִמינִי: 
 ִּתְדַּבק לְׁשֹונִי לְִחִּכי ִאם ֹלא ֶאְזְּכֵרִכי 

ים ִמְזמֹור קלז ִהּלִ ִאם ֹלא ַאעֲלֶה ֶאת יְרּוָׁשלַיִם ַעל ֹראׁש ִׂשְמָחִתי: ּתְ

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

יר ָעצּוב ְמאֹוד  ִקיָנה — ׁשִ
ים ֲאֵבִלים.  ִרים ֲאָנׁשִ ָ ּשׁ ׁשֶ

לּו ַעל ֱהיֹוָתם  הּוִדים ִהְתַאּבְ ַהּיְ
ן  רּו ִקינֹות ַעל ֻחְרּבַ ּגֹוָלה ְוׁשָ ּבַ

ׁש. ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ
ה  ּנָ ּמֶ ּמִ ֶאֶרץ מֹוָצא — ָהָאֶרץ ׁשֶ

ָרֵאל. ָיְצאּו ָהעֹוִלים ְלִיׂשְ
ים  ּבֹו ַחּיִ ּגֹוָלה — ָמקֹום ׁשֶ

ם.  ּגְֹרׁשּו ִמּמֹוַלְדּתָ ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ
ָרֵאל  הּוִדים ּגְֹרׁשּו ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ַהּיְ

ֲאָרצֹות  ּגֹוָלה )ָחיּו ּבַ ְוָחיּו ּבַ
ׁשֹונֹות(. ִלְגלֹות ֵמָהָאֶרץ — 

ַלֲעזֹב אֹוָתּה.
הּוִדים  בּוָעה — ַהְבָטָחה. ַהּיְ ׁשְ

ָרֵאל  ׁשּובּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּיָ עּו ׁשֶ ּבְ ִנׁשְ
ֵמַהּגֹוָלה ְוִיְבנּו אֹוָתּה ֵמָחָדׁש.
ֵאֶליָה ֻהְגלּו  ֶבל — ָהָאֶרץ ׁשֶ ּבָ

ית  ן ּבֵ הּוִדים ְלַאַחר ֻחְרּבַ ַהּיְ
ׁש ָהִראׁשֹון. ְקּדָ ַהּמִ

ָהרֹות  ֵני ַהּנְ ֶבל — ׁשְ ַנֲהרֹות ּבָ
ָרת  ָבֶבל — ַהּפְ דֹוִלים ּבְ ַהּגְ

ֶקל. ְוַהִחּדֶ
ֵנָכר — ָמקֹום ָזר, ֹלא 

ַהּמֹוֶלֶדת.
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ּכְִתיבָה

ָרֵאל". ְעּגּוִעים ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ִקְראּו ֶאת "ִמְזמֹור ּגַ  .1
ָרֵאל ַעל  יִרים ְלֶאֶרץ ִיׂשְ יר ׁשִ הּוִדים ָלׁשִ ירּו: ַמּדּוַע לֹא ָיְכלּו ַהּיְ ַהְסּבִ  .2

ַאְדַמת ֵנָכר?
ַלִים? ּכַֹח ֶאת ְירּוׁשָ ֵדי לֹא ִלׁשְ ְזמֹור ּכְ ּמִ ים ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ ּטּוִיים ִמׁשְ ֵאילּו ּבִ ּבְ  .3
ְתִאים  ִאּיּור ַהּמַ ג ּבָ ּצָ ג ֶאת ַהּמֻ ִגים. ַהְתִאימּו ְלָכל ֻמּשָׂ ִלְפֵניֶכם ֻמּשָׂ  .4

לֹו: 

ִלים • ֲארֹון ֹקֶדׁש  ּלְ ֶקַטע ִקיר לֹא ָצבּוַע • ִמְתּפַ

עֹולִים לָאֶָרץ ּוִמְתיְַּׁשבִים ּבָּה 

ִסּפּור הָעֲלִּיָה לָאֶָרץ וַהֲָקַמת מֹוָׁשבָה ֲחדָָׁשה

ּה ּלָ א ׁשֶ א ַרּבָ ל ִזיו ַעל ַסּבָ ָרה ִאּמֹו ׁשֶ ּפְ ּסִ ּפּור ׁשֶ ַהּסִ
א ְזֵאב  ל ַסּבָ ְחּתֹו ׁשֶ ּפַ ר ִמׁשְ ֲאׁשֶ א ַמְתִחיל, ּכַ א ַרּבָ ּפּור ַעל ַסּבָ ַהּסִ

ֶלְכּתֹו  תֹות ּבְ ּבָ ַ ַאַחת ַהּשׁ ה. ּבְ ֲעיָ ָרה ְקַטּנָ ּגֹוָלה ּבַ ה ּבַ ָרמֹוִביץ' ַחּיָ ַאּבְ
מּו  ים ִאּיְ חּוִרים ְמקֹוִמּיִ לּו ֲעֵליֶהם ּבַ ֶנֶסת ִהְתַנּפְ ִעם ֲחֵבָריו ְלֵבית ַהּכְ

לּו אֹוָתם.  ֲעֵליֶהם ְוִקּלְ
א  ר ָחַזר ַסּבָ ֲאׁשֶ ה. ּכַ ֶנֶסת ִלְתִפּלָ ֵנס ְלֵבית ַהּכְ א ַוֲחֵבָריו ִמֲהרּו ְלִהּכָ ַסּבָ
כֹור,  ן ַהּבְ ּתֹו ְוִליָלָדיו. ֶאְפַרִים, ַהּבֵ ְך ְלִצּפֹוָרה ִאׁשְ ר ַעל ּכָ ְלֵביתֹו הּוא ִסּפֵ
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ִית  ְרפּו ֶאת ַהּבַ בּוַעִים ׂשָ אן ַמֵהר. ִלְפֵני ׁשְ ק ִמּכָ ּלֵ ְסּתַ ּנִ ַדאי ׁשֶ ָאַמר: ״ּכְ
ה ֶאת ַיעְנָקֶל'ה ָהֶעְגלֹון.  ְצעּו ָקׁשֶ ינֹוִביץ', ִלְפֵני ֹחֶדׁש ּפָ ַחת ַרּבִ ּפַ ל ִמׁשְ ׁשֶ

ֲאַנְחנּו ְיהּוִדים!״  ְגַלל ׁשֶ ה? ַרק ּבִ ָלּמָ
ּיֹוֵתר ַמֵהר.  ה ׁשֶ ּמָ ה צֹוֵדק, ָצִריְך ַלֲעֹזב ּכַ ן, ַאּתָ א ָאַמר: ״ּכֵ ַסּבָ

ָרֵאל!״ ע הּוא ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵאָליו ִנּסַ קֹום ׁשֶ ְוַהּמָ
א ָעָנה:  ה. ְוַסּבָ ַטּנָ ֲאָלה ִרְבָקה'ֶלה ַהּקְ ָרֵאל?״ ׁשָ ״ֵאיֹפה ֶאֶרץ ִיׂשְ

ִמיד ְמָבְרִכים  ֲאַנְחנּו ּתָ ״ִהיא ְרחֹוָקה ְמאֹוד, ֲאָבל ַאּתְ ֲהֵרי יֹוַדַעת ׁשֶ
נּוָיה, ִעיר ַהּקֶֹדׁש. ֲאַנְחנּו  ַלִים ַהּבְ ירּוׁשָ ָאה ּבִ ָנה ַהּבָ ָ ְואֹוְמִרים — ַלּשׁ

נּו!״ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֵ ֵנינּו ְלִצּיֹון ְוִלירּוׁשָ א ּפָ ָרֵאל, ִנּשָׂ ַנֲעֶלה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
ַיַחד  חֹות ֵמָהֲעיָ ָרה ֶהְחִליטּו ַלֲעלֹות ּבְ ּפָ ה ִמׁשְ ּמָ ְחּתֹו ְועֹוד ּכַ ּפַ א ּוִמׁשְ ַסּבָ

ל ְיהּוִדים.  ּוב ׁשֶ ּה ִיּשׁ ָרֵאל ּוְלָהִקים ּבָ ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
ָהְיָתה ִעיר ָנֵמל  יעּו ְלָיפֹו, ׁשֶ ִהּגִ ה ַעד ׁשֶ ֳאִנּיָ ים ּבָ ֵהם ִהְפִליגּו ָיִמים ַרּבִ

יכֹון. ם ַהּתִ ְכָנה ְלחֹוף ַהּיָ ָ ּשׁ ֲעָרִבית ׁשֶ
יַע  ִהּגִ ִוד ֶלבֹוְנִטין, ׁשֶ ְגׁשּו ֶאת ַזְלָמן ּדָ ָיפֹו ֵהם ּפָ ּבְ

ָרה ִלְקנֹות ֲאָדמֹות  ַמּטָ ָלָאֶרץ ְזַמן ָקָצר ִלְפֵניֶהם, ּבְ
ב  ֵ רֹוִצים ְלִהְתַיּשׁ הּוִדים ׁשֶ ָרֵאל ֲעבּור ַהּיְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ

חֹות עֹוִלים  ּפְ ה ִמׁשְ ּמָ ֶעְזָרתֹו, ֵהם ְועֹוד ּכַ ּה. ּבְ ּבָ
הּוא ָאַסף ִלְקבּוָצה, ִהְצִליחּו ִלְרּכׁש )ִלְקנֹות(  ׁשֶ

ָהיּו  יִרים, ׁשֶ ֲעֵליֶהן ָהֲעָרִבים ָהֲעׁשִ ֲאָדמֹות ִמּבַ
ָחה ֻהְחַלט ָלֵתת ַנֲחָלה  ּפָ ים. ְלָכל ִמׁשְ ים ֶאֶפְנּדִ ְמֻכּנִ

ה  ִרי, ִחּטָ ּה ְיָרקֹות ַוֲעֵצי ּפְ ל ּבָ ֵדי ְלַגּדֵ ַטח( ּכְ )ׁשֶ
ֶאֶרץ ָהָאבֹות  ָלִדים ּבְ ל ֶאת ַהּיְ ר ְלַגּדֵ עֹוָרה, ּוְבִעּקָ ּוׂשְ

ְגַלל ַיֲהדּוָתם. ִציקּו ָלֶהם ּבִ ּיָ ְולֹא ַלְחׁשׁש ׁשֶ
ִביב  ּיּוד. ִמּסָ אּו ֶאת ַהּצִ ׂשְ ּנָ י ֲעָגלֹות, ׁשֶ ּתֵ ׁשְ קֹום ֶהָחָדׁש ּבִ יעּו ַלּמָ ֵהם ִהּגִ

ָפר ֲעָרִבי ֶאָחד  ְרָחק ִנְרָאה ּכְ יֵחי קֹוִצים ּוַבּמֶ ְבעֹות חֹול ְוׂשִ ָראּו ּגִ
ה רֹוֵעי ֹצאן ֲעָרִבים הֹוְלִכים ִעם ֹצאָנם.  ְוַכּמָ

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ֶעְגלֹון — מֹוִביל ֲעָגלֹות 
ים — סּוס,  ְרתּומֹות ְלַבַעל ַחּיִ

ֶרד. ֲחמֹור, ּפֶ
ָנֵמל — ַמֲעַגן ֳאִנּיֹות ְוִסירֹות.
יר  ּנּוי ַלֲעָרִבי ָעׁשִ י — ּכִ ֶאֶפְנּדִ

ׁש לֹו ֲאָדמֹות ַרּבֹות  ּיֵ ד, ׁשֶ ְוִנְכּבָ
ּוְרכּוׁש ַרב.

ים  ם ּכֹוֵלל ִלְכָבׂשִ ֹצאן — ׁשֵ
ים. ְוִעּזִ

ֳעֶבֶרת ַעל  ַחת — ַמֲחָלה ַהּמָ ַקּדַ
ים. ְיֵדי ֲעִקיַצת ַיּתּוׁשִ

ֲחלּוִצים — ִראׁשֹוִנים ִלְפֵני 
ה. ֶרְך ֲחָדׁשָ ם, ּפֹוְרֵצי ּדֶ ּלָ ּכֻ
ֶיֶקב — ִמְפָעל ְלִיּצּור ַיִין.
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ים, ְוֹאֶהל ֶאָחד  ּיִ ּיּוד, ֵהִקימּו ֹאָהִלים ִלְמגּוִרים ְזַמּנִ ְרקּו ֶאת ַהּצִ ֵהם ּפָ
רּו  ְ ָמה ֲהָקַמת ָהֹאָהִלים, ִיּשׁ ּיְ ר ִהְסּתַ ֲאׁשֶ ֶנֶסת. ּכַ ׁש ְלֵבית ַהּכְ ּמֵ ִ ּשׁ ׁשֶ

ַלִים  ם, ְוִלירּוׁשָ ה ִהּנָ דֹול: ״ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ִהּנֵ קֹול ּגָ ב ְוָקְראּו ּבְ ֶאת ַהּגַ
ְעָיהּו, ָלֵכן ֵהם ָקְראּו  ִביא ְיׁשַ ְבֵרי ַהּנָ סּוק ִמּדִ ן״. ֶזה ָהָיה ּפָ ר ֶאּתֵ ְמַבּשֵׂ

ם ״ִראׁשֹון ְלִצּיֹון״. ֵ ּשׁ ֶהם ּבַ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ַלּיִ
ָלִדים?״  ה ֵהם ָחיּו? ָמה ֵהם ָאְכלּו? ֵאיֹפה ָלְמדּו ַהּיְ ַאל ִזיו: ״ִמּמָ ׁשָ
ְך  ֶהְמׁשֵ ם ּבַ ֵאר ְלַמִים. ּגַ ַהְתָחָלה ֵהם ָחְפרּו ּבְ ד ּבַ א ָאְמָרה: ״ִמּיָ ִאּמָ

לּו לֹא ִהְצִליַח, ָהָיה ַחם  ּדְ ּגִ ל ָמה ׁשֶ לֹא ָהָיה ַקל, ָהיּו ַמֲחלֹות, ּכָ
רּו, ֵהם ָהיּו  ֶהם, ֲאָבל ֵהם לֹא ִוּתְ ַחת ָעְקצּו ּוָפְגעּו ּבָ י ַקּדַ ְמאֹוד ְוַיּתּוׁשֵ

ִיים. ׁשָ ַנע ַלּקְ ָאֶרץ ְולֹא ְלִהּכָ ֲחרּו ִלְחיֹות ּבָ ּבָ ֲחלּוִצים ׁשֶ
דּוַע,  ִדיב ַהּיָ יְלד, ַהּנָ רֹון רֹוְטׁשִ ָעַזר ָלֶהם — ַהּבָ ם ִמי ׁשֶ ״ֲאָבל ָהָיה ּגַ

ְזכּות ֶעְזָרתֹו ֵהם ֵהִקימּו  ֶסף ּוַמְדִריִכים ְלִגּדּול ִעְנֵבי ַיִין. ּבִ ַלח ּכֶ ׁשָ
מֹו ִיְקֵבי ִראׁשֹון  ָאֶרץ ְלִיּצּור ַיִין, ְוַעד ַהּיֹום ׁשְ ֶקב ָהִראׁשֹון ּבָ ֶאת ַהּיֶ

ְלִצּיֹון. 
דּו  ּמְ ּלִ ִביָבה ׁשֶ י ַהּסְ ַעְרִבּיֵ ם ֶנֶעְזרּו ּבְ "ֵהם ּגַ

ֵאר  ֹאב ַמִים ֵמַהּבְ אֹוָתם ַלְחרׁש ְוִלְזֹרַע, ִלׁשְ
ים. ּתִ ְוִלְבנֹות ּבָ

ִרים טֹוִבים  ִמים ָהיּו ָלֶהם ְקׁשָ אֹוָתם ַהּיָ ״ּבְ
ה. ה ְלֵאּלֶ ֵכִנים ָהֲעָרִבים. ֵהם ָעְזרּו ֵאּלֶ ְ ִעם ַהּשׁ

ִנים ַרּבֹות, ְוַהּיֹום ִראׁשֹון  ֵמָאז ָעְברּו ׁשָ
הּוְקָמה ַעל חֹולֹות, ִהיא ִעיר  ְלִצּיֹון, ׁשֶ
ְרֶצה ִלְלֹמד ְוָלַדַעת  דֹוָלה ְוָיָפה. ִאם ּתִ ּגְ

ל ִראׁשֹון  ּמּוֵזאֹון ׁשֶ ר ּבַ יֹוֵתר, נּוַכל ְלַבּקֵ
ְלִצּיֹון.״

ת ִראׁשֹון  ִעְקבֹות ִראׁשֹוִנים, ִעיִרּיַ י ִסּפּוִרים ֵמַהחֹוֶבֶרת ָלֶלֶכת ּבְ ב ַעל ּפִ )ִנְכּתַ
ְלִצּיֹון.(

ַנת 1895 — ׁשְ ּל"ּוִיים ּבִ  ַהּבִ
ִרׁשֹון ְלִצּיֹון ּבְ
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ְנָיִמיָנה  בֹות ּבִ ַיד ַהּמֹוׁשָ ּלְ דּוַע ׁשֶ ִדיב ַהּיָ ַגן ַהּנָ ר ּבְ  ּתּוְכלּו ְלַבּקֵ
ְוִזְכרֹון ַיֲעֹקב.

ּכְִתיבָה

ְחּתֹו  ּפַ א ְזֵאב ּוִמׁשְ ְגָלָלן ַסּבָ ּבִ ֹונֹות ׁשֶ ּבֹות ַהּשׁ נּו: ָמה ָהיּו ַהּסִ ַצּיְ  .1
ֶהְחִליטּו ַלֲעלֹות ָלָאֶרץ?

ַהְתָחָלה. ָהיּו ָלֶהם ּבַ ִיים ׁשֶ ׁשָ ֲארּו ֶאת ַהּקְ ּתָ  .2
ַהְתָחָלה? ד ּבַ ֵאר ַמִים ִמּיָ ֲערּו: ַמּדּוַע ָחׁשּוב ָהָיה ָלֶהם ַלְחּפֹר ּבְ ׁשַ  .3

בּות? ְ ַהְתָחַלת ַהִהְתַיּשׁ ֵכִנים ָהיּו ָלֶהם ּבְ ְ נּו: ֵאילּו ְיָחִסים ִעם ַהּשׁ ַצּיְ  .4
יְלד. רֹון רֹוְטׁשִ ִקְראּו ַעל ַהּבָ  .5

דּוַע? ִדיב ַהּיָ ּנּוי ַהּנָ ּכִ יְלד ּבַ רֹון רֹוְטׁשִ ְתבּו: ַמּדּוַע ָזָכה ַהּבָ ּכִ  .6

יְלד )1934-1845( רֹון ֶאְדמֹוְנד ֶדה רֹוְטׁשִ ַהּבָ
ּוב  ּשׁ ב ַל"ֲאִבי" ַהּיִ דּוַע", ֶנְחׁשָ ִדיב ַהּיָ יְלד, "ַהּנָ ֶאְדמֹוְנד ֶדה רֹוְטׁשִ

ר  ֲאׁשֶ ה ָהִראׁשֹוָנה, ּכַ יֵמי ָהֲעִלּיָ ָרֵאל ּבִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ׁש ּבְ ְתַחּדֵ הּוִדי ַהּמִ ַהּיְ
ָאה ַה־19(. סֹוף ַהּמֵ ָאֶרץ )ּבְ ְלטּו ּבָ ָהעֹוְת'ָמאִנים ׁשָ

ם  ֵ ּשׁ ַאף ִנְקְראּו ּבַ בֹות ֲחָדׁשֹות ׁשֶ יְלד ָקָנה ֲאָדמֹות ְוֵהִקים מֹוׁשָ רֹוְטׁשִ
ְבַעת ָעָדה, ֵמִאיר  ְנָיִמיָנה, ּגִ רֹון. ְוֵאּלּו ֵהן: ִזְכרֹון ַיֲעקֹב, ּבִ בֹות ַהּבָ מֹוׁשְ
דּו  ּמְ ּלִ ַלח ֻמְמִחים ְלַחְקָלאּות ׁשֶ ה. הּוא ׁשָ ס ַחּנָ ְרּדֵ לֹמֹה, ּפַ ת ׁשְ ֵפָיה, ּבַ ׁשְ

ֵדי ִראׁשֹון ְלִצּיֹון קֹוְרִאים  ֵהִקימּו ְמַיּסְ בּות ׁשֶ ְ ְלצּוַרת ַהִהְתַיּשׁ
ֵדָרה,  מֹו: ּגְ בֹות ַרּבֹות, ּכְ ָאֶרץ הּוְקמּו מֹוׁשָ ָבה. ּבָ ם מֹוׁשָ ֵ ּשׁ ּבַ
ל,  ְקָוה, ֲחֵדָרה, ִמְגּדָ ַתח ּתִ ְמטּוָלה, ְרחֹובֹות, ֵנס ִצּיֹוָנה, ּפֶ

ה,  ּנָ ְנָיִמיָנה, ִזְכרֹון ַיֲעֹקב, ֹראׁש ּפִ ַפר ָסָבא, ַיְבְנֵאל, ּבִ ּכְ
ה. ה, ֶהְרְצִלּיָ ַרֲעַנּנָ

י  ָהְרחֹוב ָהָראִשׁ
ְמטּוָלה, 1927 ּבִ
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ָסִפים ְלִיּבּוׁש  ַרם ּכְ ִבים ֶאת ֲעבֹוַדת ָהֲאָדָמה. הּוא ּתָ ְ ְתַיּשׁ ֶאת ַהּמִ
ֵבי רֹאׁש  בֹות ֲאֵחרֹות. הּוא ָעַזר ְלתֹוׁשָ ְגֵדָרה ּוְבמֹוׁשָ ֲחֵדָרה, ּבִ ּצֹות ּבַ ַהּבִ

בֹות. ְקָוה ּוְלעֹוד מֹוׁשָ ה ּוְמטּוָלה, ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ּוֶפַתח ּתִ ּנָ ּפִ
דּוַע". ִדיב ַהּיָ ּנּוי "ַהּנָ ָאֶרץ ָזָכה ַלּכִ בֹות ּבָ ֻעּלֹוָתיו ְלַמַען ַהּמֹוׁשָ ְזכּות ּפְ ּבִ

ִסּפּור עַל ְקבּוצַת צְעִיִרים ֶׁשהִֵקימּו יִּׁשּוב לְיַד הַּכִּנֶֶרת

הִַּסּפּור עַל ְּדגַנְיָה 

ָרה  ְקֵהָלה. ִהיא ָעְרָכה ֲחָזרֹות ּוְכָבר ׁשָ ְרִויַטל ִהְתּכֹוְנָנה ְלהֹוָפַעת ַהּמַ
ׁשֹוֶרֶרת ָרֵחל. ל ַהּמְ ֶרת״ ׁשֶ ּנֶ יר ״ּכִ ִ ָעִמים ֶאת ַהּשׁ ה ּפְ ּמָ ּכַ

ל  ים ׁשֶ ּלִ ל ַהּמִ ַאל אֹוָתּה: ״ַאּתְ ְמִביָנה ֶאת ּכָ ִעיר, ׁשָ ֲעִדי, ָאִחיָה ַהּצָ
ָרה?״ ַאּתְ ׁשָ יר ׁשֶ ִ ַהּשׁ

ֲאִני ְמִביָנה. ָרֵחל  אי ׁשֶ ַוּדַ יר ְוָאְמָרה: ״ּבְ ְרִויַטל ִהְפִסיָקה ָלׁשִ
ָעְלָתה ָלָאֶרץ. ִהיא  ֶרת ְלַאַחר ׁשֶ ּנֶ יִרים ַעל ַהּכִ ְתָבה ׁשִ ׁשֹוֶרֶרת ּכָ ַהּמְ
ֶרת. ִהיא ְמאֹוד ָאֲהָבה  ּנֶ ַפת ַהּכִ ַעל ׂשְ ֶרת ּוִבְדַגְנָיה ׁשֶ ּנֶ ת ּכִ ַחּוַ ה ּבְ ַחּיָ

ְתָבה ֶאת  ְך ּכָ ֶגד, ְוַעל ּכָ ָקִפים ִמּנֶ ׁשְ ֶרת ְוֶאת ָהֵרי ַהּגֹוָלן ַהּנִ ּנֶ ֶאת נֹוף ַהּכִ
ָרה.״ ֲאִני ׁשָ יר ׁשֶ ִ ַהּשׁ

ר ָלֶכם ִסּפּור ַעל ְקבּוַצת  יָחה, ָאַמר: ״ֲאַסּפֵ ַמע ֶאת ַהּשִׂ ָ ּשׁ א, ׁשֶ ַאּבָ
ית  ֶהְחִליטּו ַלֲעֹזב ֶאת ּבֵ ֵרה ֵמרּוְסָיה, ׁשֶ מֹוֶנה ֶעׂשְ ֵני ׁשְ ְצִעיִרים ּבְ

ָאֶרץ  ָרֵאל ְוִלְבנֹות ּבָ ֵדי ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּמּוִדים ּכְ הֹוֵריֶהם ְוֶאת ַהּלִ
ל ְיהּוִדים. ּתּוִפי ַעְצָמִאי ׁשֶ ּוב ׁשִ ּוב ָחָדׁש, ִיּשׁ ִיּשׁ

ַחְקָלאּות  ם ָעְבָדה ּבְ ם ּגַ ֶרת, ׁשָ ּנֶ ת ּכִ ַחּוַ רּו ְוָעְבדּו ּבְ ַהְתָחָלה ֵהם ּגָ ״ּבַ
ֶרת ֵהם ֶהְחִליטּו  ּנֶ ת ּכִ ַחּוַ ֵהם ָעְבדּו ּבְ ַמן ׁשֶ ּזְ ׁשֹוֶרֶרת. ּבַ ָרֵחל ַהּמְ

ה  ּמָ ָהיּו ּבֹו ּכַ ָמקֹום ׁשֶ ֶרת ּבְ ּנֶ ּתּוִפית ַעל ַיד ַהּכִ ִקימּו ְקבּוָצה ׁשִ ּיָ ׁשֶ
ִצְמצּום ַרב. ֵביֶהם ָחיּו ּבְ ּתֹוׁשָ ים ׁשֶ ים ְקַטּנִ ָפִרים ֲעָרִבּיִ ּכְ

מֹו  בֹות, ּכְ ה מֹוׁשָ ּמָ ְחּתֹון ָהיּו ּכַ ִליל ַהּתַ ֶרת ּוַבּגָ ּנֶ ת ּכִ ִביָבה ָהְיָתה ַחּוַ ּסְ ּבַ
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ִיץ  ּצֹות ַוֲאָדמֹות ׁשֹוֵממֹות, ּוַבּקַ בֹור. ָהיּו ּבִ ַיְבְנֵאל ּוְכַפר ּתָ
ְיַסת ּבֹץ.״ מֹו ּדַ ָהָיה ַחם ְמאֹוד ּוַבחֶֹרף ָהֲאָדָמה ִנְהְיָתה ּכְ

ה, ַלֲעֹבר ְלָמקֹום  ּנֶ א ְוָאַמר: ״ְמאֹוד ְמׁשֻ ּלֵ ֲעִדי ִהְתּפַ
ֶזה.״ ּכָ

ָמע מּוָזר, ֲאָבל ֵהם ָרצּו  יב: ״ָנכֹון, ַהּיֹום ֶזה ִנׁשְ א ֵהׁשִ ַאּבָ
ת  ֶסף ִלְרִכיׁשַ ּלֹא ָהָיה ָלֶהם ּכֶ ּוב ָחָדׁש, ְוֵכיָון ׁשֶ ִליֹצר ִיּשׁ

לּו  ים ָהַעְרִבים, ֵהם ִקּבְ ֲעֵליֶהן ָהֶאֶפְנּדִ ָהֲאָדמֹות ִמּבַ
ָפר ָהֲעָרִבי  בּו ְלַיד ַהּכְ ְ ָרֵאל ְוִהְתַיּשׁ ֶמת ְלִיׂשְ ה ֶקֶרן ַקּיֶ ָרְכׁשָ ֲאָדָמה ׁשֶ
ם  ֵ ּשׁ ּוָבם ּבַ ה(, ְוָקְראּו ְלִיּשׁ ֲעָרִבית — ֵאם ַהִחּטָ ָטן אּום ג'ּוִני )ּבַ ַהּקָ

י ֲחֵברֹות.״ ּתֵ ָרה ֲחֵבִרים ּוׁשְ ַסְך ַהּכֹל ֵהם ָמנּו ֲעׂשָ ַגְנָיה. ּבְ ּדְ
ַאל ֲעִדי. ה?״ ׁשָ ּפּור ַהּזֶ ּסִ ְך ְמֻיָחד ּבַ ל ּכָ ״ָמה ּכָ

ּוב  ֵהם ֶהְחִליטּו ְלָהִקים ִיּשׁ בּוָצה ַהּזֹאת ׁשֶ ּקְ ֻיָחד ּבַ ָאַמר ָאִביו: "ַהּמְ
ֶכת ָלָעם  ּיֶ ַ ּשׁ ים ַעל ֲאָדָמה ׁשֶ ל ּפֹוֲעִלים ִעְבִרּיִ ּתּוִפי ַעְצָמִאי ׁשֶ ׁשִ

ם ְולֹא  ף ְלֻכּלָ ּתָ ׁש ָלֶהם ִיְהֶיה ְמׁשֻ ּיֵ ל ָמה ׁשֶ ּכָ הּוִדי. ֵהם ֶהְחִליטּו ׁשֶ ַהּיְ
ַעְצָמם ְללֹא ֶעְזַרת ּפֹוֲעִלים  לּו אֹוָתם. ֵהם ַיַעְבדּו ּבְ ַנּצְ ּיְ ים ׁשֶ ִיְהיּו ֲאָנׁשִ
ה,  ּצָ ׁשּו ֶאת ַהּבִ ֶהם. ֵהם ִיּבְ ּלָ ּבּוץ ׁשֶ ַעְצָמם ַעל ַהּקִ ְמרּו ּבְ חּוץ, ְוִיׁשְ ִמּבַ
ִעְקבֹוֵתיֶהם הּוְקמּו  חּו ֶאת ָהֵאזֹור. ּבְ לּו ְיָרקֹות ּוִפּתְ ָנְטעּו ֵעִצים ְוִגּדְ

ֶרת." ֶנּ ִביב ַלּכִ ן ּוִמּסָ ְרּדֵ ֵעֶמק ַהּיַ ּוִבים ּבְ עֹוד ִיּשׁ
ים  ֲעֵלי ַהַחּיִ ק, ּבַ ׁשֶ ל ַהּמֶ ּכָ ָהָיה ֵמָהִראׁשֹוִנים, ָאַמר ׁשֶ ״יֹוֵסף ּבּוֶסל, ׁשֶ
ם. הּוא  ְך ְלֻכּלָ ּיָ ׁש ָלֶהם — ִיְהֶיה ׁשַ ּיֵ ים ְוָכל ָמה ׁשֶ ּתִ ל ַהּבָ דֹות, ּכָ ְוַהּשָׂ

ֶפת, ְוַרק  ּתֶ ְהֶיה ִליָנה ְמׁשֻ ּבֹו ּתִ ֵבית ְיָלִדים ׁשֶ לּו ּבְ ָלִדים ִיְגּדְ ם ַהּיְ ּגַ יַע ׁשֶ ִהּצִ
ף,  ּתָ ָלִדים ְלִבּלּוי ִעם ַההֹוִרים. ֲחַדר ָהאֶֹכל ְמׁשֻ ְגׁשּו ַהּיְ ֳהַרִים ִיּפָ ַאֲחֵרי ַהּצָ

רּו." ה ֲאָבל ֵהם לֹא ִוּתְ ף. ָהָיה ָלֶהם ָקׁשֶ ּתָ ֶפת, ַהּכֹל ְמׁשֻ ּתֶ ָסה ְמׁשֻ ְכּבָ ַהִמּ
ֲחַצר ָהִראׁשֹוִנים  ח אֹוָתם ְלִבּקּור ּבַ ּקַ ּיִ א ִהְבִטיַח ַלֲעִדי ְוִלְרִויַטל ׁשֶ ַאּבָ
ָברֹות, ֵהיָכן  ֶרת ּוְבֵבית ַהּקְ ּנֶ ֲחַצר ּכִ ם ּבַ רּו ּגַ ַגְנָיה א. ֵהם ְיַבּקְ ִקּבּוץ ּדְ ּבְ

ׁשֹוֶרֶרת. בּוָרה ָרֵחל ַהּמְ ּקְ ׁשֶ

ְדַגְנָיה, 1910 ִריף ּבִ ַהּצְ
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ּכְִתיבָה

ְגָלָלן ֶהְחִליָטה ֲחבּוַרת  ּבִ ֹונֹות ׁשֶ ּבֹות ַהּשׁ נּו: ָמה ָהיּו ַהּסִ ַצּיְ  .1
ּה? ב ּבָ ֵ ָרֵאל ּוְלִהְתַיּשׁ ִעיִרים ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַהּצְ

בּות  ְ ְדַגְנָיה ֵמַהִהְתַיּשׁ בּות ּבִ ְ ָמה ָהְיָתה ׁשֹוָנה ַהִהְתַיּשׁ ירּו: ּבְ ַהְסּבִ  .2
ה ָלָאֶרץ, ָהעֹוִלים ָלָאֶרץ,  ּבֹות ָלֲעִלּיָ ִראׁשֹון ְלִצּיֹון? )ִהְתַיֲחסּו ַלּסִ ּבְ

ת ָהֲאָדמֹות(. ּוב, ְקִנּיַ ּשׁ צּוַרת ַהּיִ
ֵבי ִראׁשֹון  ְ ין ִמְתַיּשׁ בּוצֹות? )ּבֵ י ַהּקְ ּתֵ ין ׁשְ וּו: ָמה ַהּדֹוֶמה ּבֵ ַהׁשְ  .3

ַגְנָיה(. ֵבי ּדְ ְ ְלִצּיֹון ּוִמְתַיּשׁ
ַעד ְוַטֲעָנה  יגּו ַטֲעָנה ּבְ ִפים: ַהּצִ ּתָ ׁשֻ ים ַהּמְ ֶכם ַעל ַהַחּיִ ְעּתְ יעּו ּדַ ַהּבִ  .4

ְכְנִעים(. ּה )ְמׁשַ ּתֹוְמִכים ּבָ יגּו ִנּמּוִקים ׁשֶ ֶנֶגד. ְלָכל ַטֲעָנה ַהּצִ
ְכַנַעת יֹוֵתר? ַמּדּוַע? ֵאיזֹו ַטֲעָנה ְמׁשַ  .5

ֶרת ּנֶ ט ַעל ַהּכִ ַמּבָ
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ּבְִׁשיר ּובְזֶֶמר עַל הַּכִּנֶֶרת וְעַל ֲחלּוצֵי ּדְגַנְיָה

ׁשֹוֶרֶרת ָרֵחל ְוִהְלִחיָנה  ְתָבה ַהּמְ ּכָ ֶרת ׁשֶ ּנֶ יר ּכִ ִ ִקְראּו ֶאת ַהּשׁ  .1
ׁשֹוְררֹות ָחיּו ְלַיד  י ַהּמְ ּתֵ ֶמר. ׁשְ ׁשֹוֶרֶרת ָנֳעִמי ׁשֶ ְלִחיָנה ְוַהּמְ ַהּמַ

ְתקּופֹות ׁשֹונֹות. ֶרת ּבִ ּנֶ ַהּכִ
יר. ִ א ֶאת ַהּשׁ ַבּטֵ ּמְ רּו ִצּיּור ׁשֶ ַצּיְ  .2

יר. ִ יר ֶאת ַהּשׁ ִלְמדּו ָלׁשִ  .3
ַיַחד. ירוּ אֹוָתם ּבְ ֶמר ְוׁשִ יֵרי ָרֵחל ְוָנֳעִמי ׁשֶ ל ׁשִ ֶטת ׁשֶ ה ַקּלֶ ּתָ ָהִביאּו ַלּכִ  .4

ִּכּנֶֶרת
ים: ָרֵחל  ִמּלִ

ֶמר ַלַחן: ָנֳעִמי ׁשֶ

ָׁשם ָהֵרי ּגֹולָן, הֹוֵׁשט ַהּיָד וְַגע ָּבם!

ִּבְדָמָמה ּבֹוַטַחת ְמצַּוִים עֲצֹר.

ִּבְבִדידּות קֹוֶרנֶת נָם ֶחְרמֹון ַהַּסָּבא

וְצִּנָה נֹוֶׁשֶבת ִמִּפְסַּגת ַהּצְחֹר.

ָׁשם ַעל חֹוף ַהּיָם יֵׁש ֶּדֶקל ְׁשַפל צֶַּמֶרת

ְסתּור ֵׂשָער ַהֶּדֶקל ְּכִתינֹוק ׁשֹוָבב,

ֶׁשָּגלַׁש לְַמָּטה ּוְבֵמי ִּכּנֶֶרת

ְמַׁשְכֵׁשְך ַרְגלָיו.
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הֲָקַמת ְמִדינַת יְְׂשָראֵל

ִריִטים ָמְנעּו ִמְיהּוִדים  ִריִטים. ַהּבְ ל ַהּבְ ְלטֹון ׁשֶ ָרֵאל ָהָיה ׁשִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ
ָאֶרץ ֶנֶאְבקּו  הּוִדים ּבָ ּוִבים. ַהּיְ ַלֲעלֹות ָלָאֶרץ, ְולֹא ָנְתנּו ְלָהִקים ִיּשׁ
ָעה  ר 1947 ָהְיָתה ַהְצּבָ נֹוֶבְמּבֶ בּות. בכ"ט ּבְ ְ ה ְוִהְתַיׁשּ ַעל ְזֻכּיֹות ֲעִלּיָ

אּו"ם ַעל  ִדינֹות ַהֲחֵברֹות ָבּ ָעה ֶהְחִליטּו ַהּמְ אֹוָתה ַהְצּבָ אּו"ם. ּבְ ּבָ
ָרֵאל: ְמִדיָנה ְיהּוִדית ּוְמִדיָנה ֲעָרִבית.  ֶאֶרץ ִיׂשְ י ְמִדינֹות ּבְ ּתֵ ֲהָקַמת ׁשְ

ָדה ַלַהְחָלָטה.  ַהַהְנָהָגה ָהֲעָרִבית ִהְתַנּגְ
ָלה ֶאת  הּוִדית ִקּבְ ַהַהְנָהָגה ַהּיְ

ַהַהְחָלָטה. 
ִריִטים ֶאת ָהָאֶרץ,  ָעְזבּו ַהּבְ ּיֹום ׁשֶ ּבַ

ַמאי 1948,  ר תש״ח,14 ּבְ ִאּיָ יֹום ה' ּבְ
ן ּגּוְריֹון, ַעל ֲהָקַמת  ִוד ּבֶ ִהְכִריז ּדָ

ְרָצה ִמְלֶחֶמת  ָרֵאל. ְלָמֳחָרת ּפָ ְמִדיַנת ִיׂשְ
ְראּו ָלּה ִמְלֶחֶמת  ּקָ ָהַעְצָמאּות ְוֵיׁש ׁשֶ

ְחרּור אֹו ַהּקֹוְמִמּיּות. ִ ַהּשׁ
י  ָנַתִים. ְלַעְרִבּיֵ ה ְמאֹוד, ִהיא ָאְרָכה ׁשְ ֶכת ְוָקׁשָ ֶ זֹו ָהְיָתה ִמְלָחָמה ְמֻמׁשּ

ל ָחֵמׁש ְמִדינֹות ַעְרִבּיֹות )ַמְמֶלֶכת  ָרֵאל ִהְצָטְרפּו ְצָבאֹות ׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ
ַלִים  ֶרְך ִלירּוׁשָ ן, סּוְרָיה, ְלָבנֹון, ִמְצַרִים ְוִעיָרק(. ֵהם ָחְסמּו ֶאת ַהּדֶ ַיְרּדֵ
ז  ְרּכָ ּמֶ פֹון, ּבַ רֹום ּוַבּצָ ּדָ ֹוִנים — ּבַ ּוִבים ַהּשׁ ּשׁ ָכל ָהָאֶרץ ֶנֶגד ַהּיִ ְוִנְלֲחמּו ּבְ

ִנְצחֹון ַצַה"ל. ָמה ְבּ ְיּ ה ִהְסּתַ ְלָחמָָ ְזָרח. ַהּמִ ּוַבּמִ

ּכְִתיבָה

רּו. ָמה ָידּוַע ָלֶכם ַעל ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות? ַסּפְ  .1
ְהֶיה לֹו ְמִדיָנה ַעְצָמִאית? ּתִ הּוִדי ׁשֶ ַמּדּוַע ָחׁשּוב ָהָיה ָלָעם ַהּיְ  .2

ִדיָנה ֶטֶקס ַהְכָרַזת ַהּמְ

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ֵבי  ִלים — ּתֹוׁשָ ִריִטים, ַאְנּגְ ּבְ
ִני  ֵ ָמּה ַהּשׁ ִלָיה, ּוׁשְ ַאְנּגְ

ִריַטְנָיה. ּבְ
ִאְרּגּון ָהאּו"ם — ָהֻאּמֹות 

ל  ל ּכָ ֻאָחדֹות — ָהִאְרּגּון ׁשֶ ַהּמְ
עֹוָלם. ִדינֹות ּבָ ַהּמְ
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ְהֶיה ְמִדיָנה ְיהּוִדית ּוָמה ָעׂשּו? ּתִ דּו ׁשֶ ִמי ִהְתַנּגְ  .3

ְמגִּלַת הָעַצְָמאּות

ת  ָרֵאל. ְמִגּלַ ל ְמִדיַנת ִיׂשְ יֹוֵתר ׁשֶ ְסָמְך ֶהָחׁשּוב ּבְ ת ָהַעְצָמאּות ִהיא ַהּמִ ְמִגּלַ
ֶטֶקס ַהַהְכָרָזה ַעל ֲהָקַמת  ן ּגּוְריֹון ּבְ ִוד ּבֶ ָהַעְצָמאּות ֻהְקְרָאה ַעל ְיֵדי ּדָ

ֵתל ָאִביב.  ֵהיַכל ָהַעְצָמאּות ּבְ ר תש״ח, 14.5.1948 ּבְ ִאּיָ יֹום ה' ּבְ ִדיָנה ּבְ ַהּמְ
ְצלּום(. ּתַ הּוִדי. )ּבַ ה ֲחתּוִמים 37 ַחְבֵרי ִמְנֶהֶלת ָהָעם ַהּיְ ִגּלָ ַעל ַהּמְ

ָבה  ּה ֻעּצְ הּוִדי, ּבָ ָרֵאל ָקם ָהָעם ַהּיְ ֶאֶרץ־ִיׂשְ ב: ּבְ ת ָהַעְצָמאּות ִנְכּתַ ְמִגּלַ ּבִ
י קֹוְמִמּיּות ַמְמַלְכִתית,  ּה ַחי ַחּיֵ ִדיִנית, ּבָ ִתית ְוַהּמְ מּותֹו ָהרּוָחִנית, ַהּדָ ּדְ

ּלֹו ֶאת  ים ְוהֹוִריׁש ָלעֹוָלם ּכֻ ּיִ ים ּוְכָלל-ֱאנֹוׁשִ ּיִ ְרּבּות ְלֻאּמִ ּה ָיַצר ִנְכֵסי ּתַ ּבָ
ְצִחי.  ָפִרים ַהּנִ ֵסֶפר ַהּסְ

ָכל ַאְרצֹות  ַמר ָלּה ֱאמּוִנים ּבְ רֹוַע ׁשָ כַֹח ַהּזְ הּוְגָלה ָהָעם ֵמַאְרצֹו ּבְ ְלַאַחר ׁשֶ
ׁש.  ה ּוִמִתְקָוה ָלׁשּוב ְלַאְרצֹו ּוְלַחּדֵ ִפּלָ זּוָריו, ְולֹא ָחַדל ִמּתְ ּפְ

יֹוֵתר( ָבִרים ַהֲחׁשּוִבים ּבְ ָהֶעְקרֹונֹות )ַהּדְ
ֻלּיֹות. ה ְיהּוִדית ּוְלִקּבּוץ ּגָ תּוָחה ַלֲעִלּיָ ֵהא ּפְ ָרֵאל ּתְ ְמִדיַנת ִיׂשְ  .1
ֶביָה. ל ּתֹוׁשָ ּתּוַח ָהָאֶרץ ְלטֹוַבת ּכָ ֹקד ַעל ּפִ ׁשְ ָרֵאל ּתִ ְמִדיַנת ִיׂשְ  .2

ֶדק  ֶתת ַעל ְיסֹודֹות ַהֵחרּות, ַהּצֶ ּתֶ ֵהא ֻמׁשְ ָרֵאל ּתְ ְמִדיַנת ִיׂשְ  .3
ָרֵאל. ל ְנִביֵאי ִיׂשְ לֹום ְלאֹור ֲחזֹוָנם ׁשֶ ָ ְוַהּשׁ

מּור ְלָכל  ְויֹון ְזֻכּיֹות ֶחְבָרִתי ּוְמִדיִני ּגָ ם ׁשִ ַקּיֵ ָרֵאל ּתְ ְמִדיַנת ִיׂשְ  .4
ַזע ּוִמין. ת, ּגֶ ל ּדָ ִלי ֶהְבּדֵ ֶאְזָרֶחיָה ּבְ

תֹות. ים ְלָכל ַהּדָ דֹוׁשִ קֹומֹות ַהּקְ ֹמר ַעל ַהּמְ ׁשְ ָרֵאל ּתִ ְמִדיַנת ִיׂשְ  .5
ֻאָחדֹות. ת ָהֻאּמֹות ַהּמְ ֵהא ֶנֱאָמָנה ְלֶעְקרֹונֹות ְמִגּלַ ָרֵאל ּתְ ְמִדיַנת ִיׂשְ  .6

ּכְִתיבָה

ת ָהַעְצָמאּות. ְמִגּלַ ּבִ ִטים ְוֶאת ָהֶעְקרֹונֹות ׁשֶ ּפָ ׁשְ ִקְראּו ֶאת ַהּמִ  .1
ט  ּפָ ְתִאים ְלָכל ִמׁשְ ט ַהּמַ ּפָ ׁשְ ת ָהַעְצָמאּות ֶאת ַהּמִ ִגּלַ ַהֲעִתיקּו ִמּמְ  .2

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ֶסת. ּסֶ ֶתת — ִמְתּבַ ּתֶ ֻמׁשְ
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יָמה. ְרׁשִ ּבָ ׁשֶ
ִטים ּפָ ׁשְ יַמת ַהּמִ ְרׁשִ  

י  ּתֵ ה — ּבָ ִפּלָ י ַהּתְ ּתֵ ֶמת ֶאת ַאְחָזַקת ּבָ ּלֶ ָרֵאל ְמׁשַ ְמִדיַנת ִיׂשְ א. 
ִדים. ֵנִסּיֹות ּוִמְסּגָ ֶנֶסת, ּכְ ּכְ

ֻלּיֹות יּוְכלּו ַלֲעלֹות ִלְמִדיַנת  ל ַהּגָ ל ָהעֹוָלם ּוִמּכָ הּוִדים ִמּכָ ל ַהּיְ ּכָ ב. 
ּה. ָרֵאל ְוִלְחיֹות ּבָ ִיׂשְ

ָבִרים  וֹות — ּגְ ָרֵאל ִיְזּכּו ִלְזֻכּיֹות ׁשָ ְמִדיַנת ִיׂשְ ִבים ּבִ ל ַהּתֹוׁשָ ּכָ ג. 
רּוִזים ְונֹוְצִרים. ים, ְיהּוִדים, ֻמְסְלִמים, ּדְ ְוָנׁשִ

ֶביָה. ל ּתֹוׁשָ ָכל ָהָאֶרץ ְלַמַען ּכָ ים ּבְ ִביׁשִ ְסלֹל ּכְ ִדיָנה ּתִ ַהּמְ ד. 
ֶרְך ַלֲהָקַמת  ּדֶ ֶרק: "ּבַ ת ָהַעְצָמאּות ָקׁשּור ַלּפֶ ְמִגּלַ רֹון ּבִ ֵאיֶזה ִעּקָ  .3

ירּו ַמּדּוע. ָרֵאל"? ַהְסּבִ ְמִדיַנת ִיׂשְ

ְמִׂשיָמה לַּבַיִת

ְזַמן ִמְלֶחֶמת  ֶכם ֵהיָכן ֵהם ָהיּו ּבִ ְחּתְ ּפַ ֵני ִמׁשְ ֲאלּו ֶאת ּבְ ׁשַ  .1
ֶרְך ָלָאֶרץ? ָמה ֵהם  ּדֶ חּו״ל אֹו ּבַ ָאֶרץ, ּבְ ָהַעְצָמאּות. ַהִאם ֵהם ָהיּו ּבָ

ְבֵריֶהם. ְתבּו ֶאת ּדִ ַמן? ּכִ אֹותֹו ַהּזְ ָעׂשּו ּבְ
ֶהְרגּו אֹו ִנְפְצעּו  ּנֶ ָחה אֹו ֲחֵבִרים ׁשֶ ּפָ ֵני ִמׁשְ ֶכם ֵיׁש ּבְ ְחּתְ ּפַ ִמׁשְ ִאם ּבְ  .2

יַצד ְוֵאיֹפה ֶזה ָקָרה  רּו ָלֶכם ּכֵ ַסּפְ ּיְ ׁשּו ׁשֶ ּקְ ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות, ּבַ ּבְ
ְבֵריֶהם. ְוִכְתבּו ֶאת ּדִ

ּפִּנַת הַּיְצִיָרה 

ְתִאים ְלֵארּוֵעי יֹום ָהַעְצָמאּות אֹו  ּמַ יר אֹו ִסיּפּור ׁשֶ רּו ִצּיּור, ׁשִ ַצּיְ  .1
ׁשּור ְלִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות. ּקָ ׁשֶ

יגּו  ה ַאְלּבֹוִמים ּוְתמּונֹות ַעל ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות ְוַהּצִ ּתָ ָהִביאּו ַלּכִ  .3
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ְפֵני ַחְבֵריֶכם. אֹוָתם ּבִ
ב. ִסּפּוָרם ֶׁשל הָעֹולִים לְִמִדינַת יְִׂשָראֵל

ְרָיה ָעִליִתי ָלָאֶרץ ִמּבּוְלּגַ
כֹוִנית ְלַיד  ֶרְך ְלֵחיָפה, ָעְבָרה ַהּמְ ּדֶ ָחה, ּבַ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ֵעת ִטּיּול ִעם ּבְ ּבְ

ס  ְרּדֵ ה ּפַ ְרּכּור, ְוָסְבָתא ּדֹוִרית ָקְרָאה: ״ִהּנֵ ה — ּכַ ס ַחּנָ ְרּדֵ ָבה ּפַ ַהּמֹוׁשָ
ַרְדנּו  ּיָ ׁשֶ ד ּכְ ֹוָאה, ִמּיָ ה! ְלָכאן ֵהִביאּו אֹוָתנּו, ֶאת ִנּצֹוֵלי ַהּשׁ ַחּנָ

ה.״ ס ַחּנָ ְרּדֵ ֶרת ּפַ ַמְעּבֶ נּו אֹוָתנּו ּבְ ּכְ ְנַמל ֵחיָפה ְוׁשִ ה ּבִ ֵמָהֳאִנּיָ
"ָמַתי ֶזה ָקָרה? ָמַתי ָעִלית ַאְרָצה, ָסְבָתא?״

ה  ִנּיָ ְ ָרֵאל. ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהּשׁ ״ֶזה ָהָיה ְלַאַחר ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ
ִית  י. ָחַזְרנּו ַלּבַ ם נֹוַלְדּתִ ְרָיה, ׁשָ ְרָמִנים ָעְזבּו ֶאת ּבּוְלּגַ ָמה ְוַהּגֶ ּיְ ִהְסּתַ

ְלָחָמה ֶנֱאַלְצנּו ִלְבֹרַח  ּמִ ּבַ ְרָיה, ְלַאַחר ׁשֶ יַרת ּבּוְלּגַ סֹוְפָיה, ּבִ נּו ּבְ ּלָ ׁשֶ
יִדי,  ּגִ ַאל: ״ּתַ ל ׁשָ אִצים.״ ּגַ ְרָמִנים ַהּנָ ֵני ַהּגֶ א ִמּפְ ה, ִלְנּדֹד ּוְלִהְתַחּבֵ ּנָ ִמּמֶ

ְלָחָמה?״ ְזַמן ַהּמִ ַחְדּתְ ּבִ ָסְבָתא, ּפָ
ְפסּו  אִצים ּתָ י. ַהּנָ ַחְדּתִ ּפָ אי ׁשֶ ַוּדַ ּה ְוָאְמָרה: ״ּבְ ָקה ֶאת ֶנְכּדָ ָסְבָתא ִחּבְ
יאּו  ִרים טֹוִבים ֶהְחּבִ ל, ּבּוְלּגָ ְיהּוִדים ְוָהְרגּו אֹוָתם. ֲאָבל ָלנּו ָהָיה ַמּזָ

ֶהם.״ ּלָ ְחָסן ׁשֶ ּמַ אֹוָתנּו ּבַ
הּוא ָהרּוס  ְלָחָמה, ָחַזְרנּו ְלֵביֵתנּו ְוָרִאינּו ׁשֶ ָמה ַהּמִ ּיְ ִהְסּתַ ״ְלַאַחר ׁשֶ

לּום...  ֵלם. ֲאָבל ֶזה יֹוֵתר טֹוב ִמּכְ ַאר ׁשָ ּלֹו, ַרק ֶחֶדר ֶאָחד ִנׁשְ ּכֻ
יעּו ּוְבעֹוד  ָרֵאל ִהּגִ ים ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ִלים ְיהּוִדּיִ ַחּיָ ״יֹום ֶאָחד הֹוִדיעּו ׁשֶ

ל  ַמח, הּוא ּכָ א ׂשָ ָרֵאל. ַאּבָ ה ִלְמִדיַנת ִיׂשְ ֳאִנּיָ חּו אֹוָתנּו ּבָ ֹחֶדׁש ֵהם ִיּקְ
ָרֵאל.  יַע ִלְמִדיַנת ִיׂשְ ְך ָרָצה ְלַהּגִ ּכָ

ֲאָגה: ‘ָמה ִיְהֶיה? ֲהֵרי ֲאַנְחנּו לֹא יֹוְדִעים ִעְבִרית,  א ְקָצת ּדָ ״ֲאָבל ִאּמָ
ֲאָלה.  ְוֵאיֹפה ָנגּור?' ׁשָ

ֹחר.  ם ַהׁשָ ַפת ַהּיָ ֵמל ַעל ׂשְ ִאּיֹות ְוָנַסְענּו ַלּנָ אּו ַמּשָׂ ֲעֹבר ֹחֶדׁש ּבָ "ּכַ
ים ֵמֵעץ ַוֲעֵליֶהם  ׁשִ ְרּגָ ּה ּדַ רּו ּבָ ה. ִסּדְ ָנה ּוְקַטּנָ ה ְיׁשָ ֳאִנּיָ "ִהְפַלְגנּו ּבָ

ים  ה. ָהֲאָנׁשִ ֳאִנּיָ ר ְלִהְסּתֹוֵבב ּבָ י לֹא ָהָיה ֶאְפׁשָ ַמן, ּכִ ַכְבנּו ֹרב ַהּזְ ׁשָ

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ִהְצִליחּו  ים ׁשֶ ִנּצֹוִלים — ֲאָנׁשִ
ַנת  ל ַסּכָ ב ׁשֶ ר ַעל ַמּצָ ּבֵ ְלִהְתּגַ

ים. ַחּיִ
ֵבד  ן ְוָאסֹון ּכָ ׁשֹוָאה — ֻחְרּבָ

ה ְמאֹוד  ּבֹו ֵמִתים ַהְרּבֵ ׁשֶ
ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם  ים. ּבְ ֲאָנׁשִ

ְרָמִנים  ֲעלּו ַהּגֶ ה ּפָ ִנּיָ ְ ַהּשׁ
ָמַדת ָהָעם  אִצים ְלַהׁשְ ַהּנָ
ה  ָ ּשׁ הּוִדי, ֵהם ָרְצחּו ׁשִ ַהּיְ

ִמיְליֹון ְיהּוִדים, ְוֶהְחִריבּו ֶאת 
ּוֵביֶהם.  הּוִדים ְוֶאת ִיּשׁ י ַהּיְ ּתֵ ּבָ

הּוִדית. ֹוָאה ַהּיְ זֹו ַהּשׁ
ְרָמִנים  ָנאִצים — ַהּגֶ

הּוִדים  ִמידּו ֶאת ַהּיְ ִהׁשְ ׁשֶ
ה. ִנּיָ ְ ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהּשׁ ּבְ
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ֶרְך  ּדֶ ֲאַנְחנּו ּבַ ָהיּו חֹוִלים ְולֹא ָהָיה ֵאיֹפה ְלִהְתַרֵחץ. ֲאָבל ָיַדְענּו ׁשֶ
ְענּו ִלְנַמל ֵחיָפה.״ ה ָיִמים ִהּגַ ָ ֲעֹבר ֲחִמּשׁ נּו. ּכַ ּלָ ָרֵאל ׁשֶ ִלְמִדיַנת ִיׂשְ

רֹון. ֲאָלה ׁשָ ֶלִויְזָיה?״ ׁשָ מּו ֶאְתֶכם ַלּטֶ ״ִצּלְ
יָכה  "לֹא, ֲחמּוָדה, ֲהֵרי לֹא ָהְיָתה ָאז ֶטֶלִויְזָיה,"  ָאְמָרה ָסְבָתא, ְוִהְמׁשִ
ִדיָנה ִהְתַחְלנּו  ֶגל ַהּמְ ה ָעְגָנה ְוָרִאינּו ֶאת ּדֶ ַטּנָ ה ַהּקְ ר ָהֳאִנּיָ ֲאׁשֶ ר: "ּכַ ְלַסּפֵ

ה  ְמָחה ָהְיָתה ְקָצָרה. ֵמָהֳאִנּיָ ְמָחה. ֲאָבל ַהּשִׂ ׁשּות ּוִמּשִׂ ִלְבּכֹות ֵמִהְתַרּגְ
ה. ס ַחּנָ ַפְרּדֵ ָרה ּבְ ְעּבָ ִאית ַלּמַ ַמּשָׂ ָלְקחּו אֹוָתנּו ּבְ

ָנה  ָ ּשׁ ד. ּבַ ָרה ָהיּו ֹאָהִלים ּוַבּדֹוִנים, ִמְבִנים ֲעׂשּוִיים ִמּבַ ְעּבָ ּמַ "ּבַ
ֶלג ְוָהיּו  ה ְמאֹוד. ָיַרד ׁשֶ ָרה ָהָיה ֹחֶרף ָקׁשֶ ְעּבָ ּמַ הּוֵתנּו ּבַ ָהִראׁשֹוָנה ִלׁשְ

רּוַח...״ ִמים ֲחָזִקים. ָהָיה ַקר ְמאֹוד ְוִלְפָעִמים ָהֹאֶהל ָעף ּבָ ׁשָ ּגְ
רֹון. ֲאָלה ׁשָ ם?״ ׁשָ ְרֶתּ ּדַ ִנים, ֵאיְך ִהְסּתַ ״ִמְסּכֵ

ּבֹץ  ַחְקנּו ּבַ ָלִדים ׂשִ ם ֶנְחָמד. ֲאַנְחנּו ַהּיְ ה ֲאָבל ּגַ ן, ָהָיה ָקׁשֶ ״ּכֵ
ים ְוִלְפָעִמים  ִביׁשִ ְסִליַלת ּכְ א ָיָצא ַלֲעֹבד ּבִ ִים ְוַאּבָ לּוִלּיֹות ַהּמַ ּוִבׁשְ

ֶפַתח  ָרה ָעַבְרנּו ְלִדיָרה ְקַטְנֹטֶנת ּבְ ְעּבָ ּמַ ָנה ּבַ ְנִטיַעת ְיָערֹות. ַאֲחֵרי ׁשָ ּבִ
ֶפר  ֵבית ַהּסֵ י ּבְ ּלִ ה ג, ּוַבּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשֶ ִכּתָ ל, ּבְ ִגיְלָך, ּגַ ְקָוה. ָהִייִתי ּבְ ּתִ
ר טֹוב ִעְבִרית ְוֵהם ָלֲעגּו ִלי,  י ְלַדּבֵ י לֹא ָיַדְעּתִ ָלִדים ּכִ י ַהּיְ ּנִ ָצֲחקּו ִמּמֶ

ָהיּו ְמאֹוד ׁשֹוִנים.״ י ׁשֶ ּתִ ַבׁשְ ּלָ ָגִדים ׁשֶ ְגַלל ַהּבְ ם ּבִ ּגַ
ל. ״ֶזה לֹא ָיֶפה״ ָאַמר ּגַ

ּכְִתיבָה

ָרֵאל ְלִפי  יעּו ִלְמִדיַנת ִיׂשְ ִהּגִ ִיים ָהיּו ָלעֹוִלים ׁשֶ ְרטּו: ֵאילּו ְקׁשָ ּפָ  .1
ל ָסְבָתא ּדֹוִרית? ִסּפּוָרּה ׁשֶ

א. ַעּמּוד ַהּבָ ָרה" ּבָ ר "ַמִהי ַמְעָבּ ִקְראּו ֶאת ַהֶהְסּבֵ  .2
רֹות?  ירּו: ַמּדּוַע ֵהִקימּו ַמְעּבָ ַהְסּבִ  .3

ם ְלׂשֹוֵחַח  ה. ִאיּלּו ְיָכְלּתֶ ּנָ ָלִדים ָצֲחקּו ִמּמֶ ַהּיְ ָרה ׁשֶ ְבָתא ִסּפְ ַהּסָ  .4

ָרה ַמְעּבָ עֹוִלים ּבְ

ּבּוְלָגְרָיה ָהֲאָחּיֹות ּבְ
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ם, ָמה ֲהִייֶתם אֹוְמִרים ָלֶהם? ִאּתָ
ְמִׂשיָמה לַּבַיִת

ֶכם: ִמי ֵמֶהם ָעלּו ָלָאֶרץ ְלַאַחר ֲהָקַמת  ְחּתְ ּפַ ֵני ִמׁשְ ֲאלּו ֶאת ּבְ ׁשַ  .1
ָרה. ַמְעּבָ רּו ּבְ ִדיָנה ְוַהִאם ּגָ ַהּמְ

ְתבּו ֶאת ִסּפּוָרם: ּכִ  .2
ֵמֵאיזֹו ֶאֶרץ ָעלּו?  א. 

רּו?  ָרה ֵהם ּגָ ֵאיזֹו ַמְעּבָ ּבְ ב. 
ְרְנסּו? ה ִהְתּפַ ָרה? ִמּמָ ְעּבָ ּמַ רּו ּבַ ה ְזַמן ּגָ ּמָ ּכַ ג. 

ָלִדים? ֵאילּו ִזְכרֹונֹות ֵיׁש ָלֶהם? ָמה ָעׂשּו ַהּיְ ד. 

ַמהִי ַמעְּבָָרה?

ְמִדיַנת  הּוַקם ּבִ י )ַמֲחֵנה ַמֲעָבר( ׁשֶ ּוב ְזַמּנִ ל ִיּשׁ ָרה ִהיא סּוג ׁשֶ ַמְעּבָ
רֹות הּוְקמּו  ְעּבָ ָלה. ַהּמַ ְמׁשָ ָרֵאל ַעל ְיֵדי ַהּמֶ ִיׂשְ

רֹות  ְעּבָ ּוִבים ָוִתיִקים. ַהּמַ ׁשּוֵלי ִיּשׁ ָלֹרב ּבְ
ּיּור ָלעֹוִלים  ְמִהירּות ּדִ ק ּבִ ֵדי ְלַסּפֵ הּוְקמּו ּכְ

ַאַחר ֲהָקַמת  ּלְ דֹוָלה ׁשֶ ה ַהּגְ ֲעִלּיָ יעּו ּבָ ִהּגִ ׁשֶ
ְכְננּו ִלְהיֹות  רֹות ּתֻ ְעּבָ ּמַ ים ּבַ ּתִ ִדיָנה. ַהּבָ ַהּמְ

יֹוֵתר. ֶחְלָקם  ים ּבְ ּלִ י, ְוָלֵכן ָהיּו ּדַ ְתרֹון ְזַמּנִ ּפִ
ּדֹוִנים״  ד ְוִנְקְראּו ״ּבַ ָהיּו ֲעׂשּוִיים ִמּבַ
ח ְוִנְקְראּו  ַוֲאֵחִרים ָהיּו ֲעׂשּוִיים ִמּפַ

ָרה  ַמְעּבָ רּו ּבְ ים ּגָ חֹוִנים״. ָהעֹוִלים ַהֲחָדׁשִ ״ּפַ
ָנִאים  ה. ַהּתְ ִנּיָ ים, ּבְ ִביׁשִ מֹו: ִיעּור, ְסִליַלת ּכְ ֲעבֹודֹות ׁשֹונֹות ּכְ ְוָעְבדּו ּבַ

ים  ָרה ָעְברּו ָהעֹוִלים ַהֲחָדׁשִ ְעּבָ ים. ֵמַהּמַ ָרה לֹא ָהיּו ַקּלִ ְעּבָ ּמַ ּבַ
ָאֶרץ. ּוב ׁשֹוִנים ּבָ ִלְמקֹומֹות ִיּשׁ
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עַל ַמְרבַד הַּקְָסִמים אֶל ְמִדינַת יְִׂשָראֵל

א ַאֲהֹרן ל ַסּבָ ּפּור ׁשֶ ַהּסִ
נּו  ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ּה: ״ֵמֵאילּו ֲאָרצֹות ָעלּו ּבְ ֲאָלה ֶאת ִאּמָ ָיֵעל ׁשָ

א ָלַדַעת, ְוָיֵעל  ה ַאּתְ ׁשֹוֶאֶלת?״ ִהְתַעְנְיָנה ִאּמָ ָרֵאל?״ ״ָלּמָ ְלִיׂשְ
ֶהם:  ּלָ חֹות ׁשֶ ּפָ ׁשְ ָלִדים ַעל ַהּמִ רּו ַהּיְ נּו ִסּפְ ּלָ ה ׁשֶ ּתָ ּכִ יָבה: ״ּבַ ֵהׁשִ

יעּו  יָעה ֵמרּוְסָיה, ֲאֵחִרים ִהּגִ ֶהם ִהּגִ ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַהּמִ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ֵיׁש ּכָ
ֵהם  ה ָאְמרּו ׁשֶ ה, ֵמִעיָרק אֹו ֵמִאיָרן, ְוַהְרּבֵ ִלּיָ ֵמרֹוַמְנָיה אֹו ֵמַאְנּגְ

ִרי ִלי.״ ָרֵאל. ַסּפְ ׂשְ ִמּיִ
ם ַההֹוִרים  א, ״ּגַ ָאֶרץ,״ ָאְמָרה ִאּמָ א ַוֲאִני נֹוַלְדנּו ְוָגַדְלנּו ּבָ ״ַאּבָ

ֶהם נֹוְלדּו  ּלָ י ֵהם ְיִליֵדי ָהָאֶרץ, ֵהם ְוַגם ַההֹוִרים ׁשֶ ּלִ ׁשֶ
מֹוָנה ּדֹורֹות  ָחה מֹוָנה ׁשְ ּפָ ׁשְ י ַהּמִ ּלִ א ׁשֶ ד ִאּמָ ַלִים. ִמּצַ ירּוׁשָ ּבִ

ְך, ָעָלה ָלָאֶרץ  ּלָ א ׁשֶ ל ַאּבָ א ׁשֶ א ַאֲהֹרן, ַאּבָ ַלִים. ֲאָבל ַסּבָ ירּוׁשָ ּבִ
ר ָלְך, ֵיׁש לֹו  ַסּפֵ ּיְ ּנּו ׁשֶ י ִמּמֶ ׁשִ ּקְ ֵרה. ּבַ ים ֶעׂשְ ּתֵ ן ׁשְ ָהָיה ֶיֶלד ּבֶ ׁשֶ יָמן ּכְ ִמּתֵ

ִסּפּור ְמאֹוד ְמַעְנֵין.״
יַע ָלָאֶרץ. ר ָלּה ֵאיְך ִהּגִ ַסּפֵ ּיְ ה ׁשֶ ׁשָ ּקְ א ַאֲהרֹן, ִהיא ּבִ ה ֶאת ַסּבָ ְגׁשָ ֵעל ּפָ ּיָ ׁשֶ ּכְ

ר:  ָתּה. ְוֵהֵחל ְלַסּפֵ ׁשָ ַמח ְלַבּקָ א ׂשָ ַסּבָ
לֹוּבּוס  א ָלַקח ֶאת ַהּגְ ֵתיָמן." ַסּבָ ִנים ַרּבֹות ּבְ ה ׁשָ י ַחּיָ ּלִ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ״ַהּמִ

יָמן ִהיא  יָמן. ״ּתֵ ְלָחן ְוֶהְרָאה ָלּה ֵהיָכן ּתֵ ֻ דֹול ָהעֹוֵמד ַעל ַהּשׁ ַהּגָ
ר, ַחם ְמאֹוד  ְטָחּה הּוא ִמְדּבָ ֲחִצי ָהִאי ֲעָרב, ֹרב ׁשִ ְמֵצאת ּבַ ְמִדיָנה ַהּנִ
ּוִבים  ָחִלים ֵיׁש ִיּשׁ ים. ֲאָבל ְלֹאֶרְך ַהחֹוף ּוְלַיד ַהּנְ ִמים ְמַעּטִ ׁשָ ם ְוַהּגְ ׁשָ

דֹוָלה ָעֶדן.״ ֵמל ַהּגְ ִעיר ַהּנָ ָרה ּבְ נּו ּגָ ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ְוֶיֶרק. ַהּמִ
כֹור ְוַאֲחַרי  ה ְיָלִדים, ֲאִני ַהּבְ ָ ּשׁ א ְוׁשִ א, ִאּמָ ְרנּו ַאּבָ ָחה ּגַ ּפָ ׁשְ ֵבית ַהּמִ ״ּבְ

א  נּו. ַאּבָ ָרה ִאּתָ ם ָסְבָתא ּגָ ַמְעָיה. ּגַ הּו, ָזֳהָרה ּוׁשְ ה, ֶעְזָרא, ֵאִלָיּ ְרִחּיָ ּפִ
יֵטי ָזָהב ְוֶכֶסף ָיִפים, זֹו ָהְיָתה ֻמְמִחּיּות  ְכׁשִ ָהָיה צֹוֵרף, הּוא ָיַצר ּתַ

ל ְיהּוִדים. ׁשֶ

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ין  ּבֵ ָמן ׁשֶ ְך ַהְזּ ּדֹור — ֶמׁשֶ
יל  ל ָאָדם ַעד ַהִגּ ְדתֹו ׁשֶ ֻהּלַ
הּוא מֹוִליד ְיָלִדים — 30  ׁשֶ

ֵעֶרְך. ָנה ּבְ ׁשָ
צֹוֵרף — ֻמְמֶחה ְלִיּצּור 

נּות  יִטים ַוֲעבֹודֹות ָאּמָ ְכׁשִ ּתַ
ָזָהב ּוְבֶכֶסף. ּבְ
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ִית,  ְמָלאכֹות ַהּבַ ִית, ִהיא ָעְסָקה ּבִ א לֹא ָעְבָדה ִמחּוץ ַלּבַ ״ִאּמָ
א ָלֶלֶכת ְלֵבית  ָכל ּבֶֹקר ָנַהג ַאּבָ ָלִדים. ּבְ ָכה ֶאת ַהּיְ ָלה ְוִחּנְ ּדְ ּגִ

ָלאָכה. ֶעְזָרא ָאִחי ַוֲאִני ָלַמְדנּו  ם ְלֵבית ַהּמְ ָ ֶנֶסת ּוִמּשׁ ַהּכְ
ִניס. ם ּכָ ֵ ּשׁ ְקָרא ּבַ ּנִ ְלמּוד ּתֹוָרה ׁשֶ ִמְדַרׁש ּתַ ּבְ

ְך ָקְראּו  ים, ּכָ הּוִדּיִ ָלִדים ַהּיְ ל ַהּיְ ּמּוד ׁשֶ ִניס הּוא ְמקֹום ַהּלִ "ּכָ
יָמִנים ַהּלֹא  הּוִדים ָלְמדּו, ַיְלֵדי ַהּתֵ ֵני ַהּיְ ּמּוד. ּבְ ת ַהּלִ ְלִכּתַ

ְיהּוִדים לֹא ָלְמדּו, ֵהם ָעְבדּו.״ 
ֲאָלה  מֹונּו?״ ׁשָ לּות... ּכָ ּבֹון, ִעְבִרית, ִהְתַעּמְ ם? ֶחׁשְ ״ָמה ְלַמְדּתֶ

ָיֵעִלי.
ּנּו ֶאת  ְך ּכִ ִניס ָלַמְדנּו ִעם ַהּמֹוִרי, ּכָ ּכָ א. ״ּבַ יב ַסּבָ ״לֹא,״ ֵהׁשִ
ָנ״ְך,  ה, ָלַמְדנּו ּתָ ִקיַעת ַהַחּמָ ַהּמֹוֶרה. ָלַמְדנּו ֵמַהּבֶֹקר ְוַעד ׁשְ

מֹו  ָפה ָהִעְבִרית, ֲאָבל לֹא ּכְ ּשָׂ בּוַע. ָלַמְדנּו ּבַ ָ ת ַהּשׁ ִפּלֹות, ִסּדּור ּוָפָרׁשַ ּתְ
קֹול.״ ה ְוָקָראנּו ּבְ ְבנּו ַעל ָהִרְצּפָ ָאֶרץ. ָיׁשַ ִרים ּבָ ַהּיֹום ְמַדּבְ זֹו ׁשֶ

ר  ֵעת ֲאַסּפֵ ְך ָאַמר: ״ּכָ ִזְכרֹונֹות. ַאַחר ּכָ ַקע ּבְ ק ְלֶרַגע ְוׁשָ ּתֵ ּתַ א ִהׁשְ ַסּבָ
ָלְך ֵאיְך ָעִלינּו ָלָאֶרץ." 

ׁש ְמאֹוד. הּוא ָאַסף  ֶנֶסת ְוהּוא ִנְרּגָ ית ַהּכְ א ִמּבֵ ״ֶעֶרב ֶאָחד ָחַזר ַאּבָ
הּוִדים, ֵיׁש ָלנּו ְמִדיָנה  ֶקט ָאַמר: ‘ַהּיֹום יֹום ַחג ַלּיְ אֹוָתנּו ּוְבׁשֶ

יַע ֶאל ֶאֶרץ  ם ֲאַנְחנּו ַנּגִ ה ְזַמן ּגַ ּמָ עֹוד ּכַ ָרֵאל. ּבְ נּו — ְמִדיַנת ִיׂשְ ּלָ ֶ ִמּשׁ
ֶאֶרץ ַאֲהָבֵתנּו.'  יַע, ִנְהֶיה ּבְ ִמים ִהּגִ נּו ָהֲאהּוָבה. ֲחזֹון ַאֲחִרית ַהּיָ ָקְדׁשֵ

ִית...״ ר ַעל ֶזה ִמחּוץ ַלּבַ ּלֹא ְנַדּבֵ ׁש ׁשֶ ּקֵ א ּבִ ָבָריו ַאּבָ ִסּיּום ּדְ ּבְ
ה? ֶזה לֹא טֹוב?״  א: ״ָלּמָ ְרָצה ְלִדְבֵרי ַסּבָ ָיֵעל ִהְתּפָ

הּוִדים, ֵהם ָנֲהגּו ִלְמׁשְֹך  ֵהִציקּו ַלּיְ ים ׁשֶ ֵתיָמן ֲאָנׁשִ א ָעָנה: ״ָהיּו ּבְ ַסּבָ
ַמן, ֲאָבל  ל ַהּזְ ל. לֹא ּכָ ִנים, ִלְזֹרק ָעֵלינּו ֲאָבִנים ּוְלַקּלֵ ל ַהּבָ אֹות ׁשֶ ּפֵ ּבַ

יָמִנים ֵהם  י ַהּתֵ ְזַמן ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות, ּכִ ַעם, ּוִבְמֻיָחד ּבִ י ּפַ ִמּדֵ
ם ֵהם  ֻרּבָ ּבְ ָרֵאל ִנְלֲחָמה ֶנֶגד ָהֲעָרִבים ׁשֶ ְלָחָמה ִיׂשְ ֻמְסְלִמים ּוַבּמִ

ֲאָלה ָיֵעל. יֶתם?״ ׁשָ ֻמְסְלִמים.״ ״ָמה ֲעׂשִ

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ִפּלֹות. ִסּדּור — ֵסֶפר ּתְ
ה ִמן  ָרׁשָ בּוַע — ּפָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ּפָ

ּקֹוְרִאים  א( ׁשֶ ַהּתֹוָרה )נֹוׂשֵ
ר  ִמְסּפַ ֶנֶסת, ּכְ ֵבית ַהּכְ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ּבְ

ר  ְך ִמְסּפַ ָנה ּכָ ָ ּשׁ בּועֹות ּבַ ָ ַהּשׁ
ָרׁשֹות. ַהּפָ

ָער ַהּיֹוֶרֶדת  ת ׂשֵ ָאה — ְקֻוּצַ ּפֵ
י ָהֹראׁש ְלַיד  ֵני ִצּדֵ ְ ִמּשׁ

ֵתיָמן  ָהָאְזַנִים. ָנהּוג ָהָיה ּבְ
אֹות. ל ּפֵ ְלַגּדֵ

ִלימֹות — ְלבּוׁש ָאֹרְך,  ּגְ
ֶגד  ָבִרים ָלְבׁשּו ּבֶ ֵתיָמן ַהּגְ ּבְ

ָאֹרְך. 
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ׂשּוַמת ֵלב, לֹא  ְלנּו לֹא ִלְמׁשְֹך ּתְ ּדַ ּתַ ״ִהׁשְ
א  ֲעֹבר ָיִמים ֲאָחִדים, ַאּבָ יז. ְוָאז, ּכַ ְלַהְרּגִ
ִריְך ֶלֱאֹרז  ּצָ ֶנֶסת ְוהֹוִדיַע ׁשֶ ית ַהּכְ ָחַזר ִמּבֵ

ָבִרים ֲהִכי ֲחׁשּוִבים ּוְלִהְתּכֹוֵנן ַלֲעֹזב  ֶאת ַהּדְ
ק  א ִחּלֵ ָרֵאל. ַאּבָ ֵדי ַלֲעלֹות ְלִיׂשְ ִית ּכְ ֶאת ַהּבַ

ל  ּלֵ ָלנּו הֹוָראֹות ְוָסְבָתא ִהְתִחיָלה ְלִהְתּפַ
ֶקט. ׁשֶ ּבְ

ּנּו ָלֵצאת.  י ִהְתַאְרּגַ ִליׁשִ ל יֹום ׁשְ ֶעֶרב ׁשֶ ״ּבָ
א  הּו ְוַאּבָ י ֶאת ָאִחי ֵאִלָיּ י ִאּתִ ֲאִני ָלַקְחּתִ

ה ֵצְרָפה  ְרִחּיָ ָגִדים. ּפִ ב ִעם ּבְ יק ּגַ ָנַתן ִלי ּתִ
ָאה  א ָנׂשְ ָגִדים. ִאּמָ יק ִעם ּבְ ֶאת ֶעְזָרא ֵאֶליָה ְוַגם ִהיא ָלְקָחה ּתִ

ָיָדיו  ּבְ ׁשֶ ֹראׁש ּכְ א ָצַעד ּבָ ִני. ַאּבָ ֵ ינֹוק ַהּשׁ יֹנֶקת ַאַחת ְוָסְבָתא ֶאת ַהּתִ ּתִ
דֹולֹות.  י ִמְזָודֹות ּגְ ּתֵ ׁשְ

ּלֹא ֶאְרֶאה  י ׁשֶ ְבּתִ י ָחׁשַ ָעֶדן, ּכִ ִית ּבְ ַהְתָחָלה לֹא ָרִציִתי ַלֲעֹזב ֶאת ַהּבַ ּבַ
ִניס.  י ֵמַהּכָ ּלִ ים, ַהֲחֵבִרים ׁשֶ יֹוֵתר ֶאת ַיֲעֹקב, ֶאת ַרֲחִמים ְוֶאת ִנּסִ

חֹות ְוֶאת  ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ְענּו ִלְמקֹום ָהִאּסּוף ָרִאיִתי ֶאת ּכָ ִהּגַ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ
י. ּלִ ַהֲחֵבִרים ׁשֶ

ַמן  ל ַהּזְ ֵקִטים. ָסְבָתא ּכָ ״ָהָיה ַלְיָלה ָחׁשּוְך, ַוֲאַנְחנּו ָהִיינּו ְמאֹוד ׁשְ
ַהּכֹל ַיְצִליַח.״ ֵדי ׁשֶ ֶקט ּכְ ׁשֶ ָלה ּבְ ּלְ ִהְתּפַ

ֲאָלה ָיֵעל. ה?״ ׁשָ ״ָלּמָ
ְתנּו ָלנּו ָלֵצאת.  ּנָ יָמִנים ִיְתָחְרטּו ׁשֶ ָבא ַהּתֵ ָטָרה ְוַהּצָ ׁשְ ַהּמִ נּו ׁשֶ ׁשְ ״ָחׁשַ

ַעם לֹא ָרִאינּו ָמטֹוס. הּוא ִנְרָאה  דֹול. ַאף ּפַ יַע ָמטֹוס ּגָ ְלֶפַתע ִהּגִ
ְראּו ׁשֹוִנים ְקָצת  ּנִ ים ׁשֶ טֹוס ָיְרדּו ֲאָנׁשִ דֹוָלה. ֵמַהּמָ מֹו ִצּפֹור ּגְ ָלנּו ּכְ
ִהיִרים יֹוֵתר, ָלְבׁשּו ִמְכְנֵסי ָחִקי, ְולֹא ָהיּו ָלֶהם  נּו, ֵהם ָהיּו ּבְ ֵמִאּתָ

ֲעֶלה ַמֵהר  ּנַ ׁשּו ׁשֶ קּו אֹוָתנּו, ּוִבּקְ נּו. ֵהם ִחּבְ ּלָ מֹו ׁשֶ ִלימֹות ּכְ אֹות אֹו ּגְ ּפֵ
ָלִדים ַלֲעלֹות.  ים ְוַלּיְ ׁשִ טֹוס. ֵהם ָעְזרּו ַלּנָ ַלּמָ
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ַחד. ָנְתנּו ָלנּו  ׁשּות ּוִמּפַ ִצים ֵמִהְתַרּגְ ה ְמֻכּוָ ְבנּו ַעל ָהִרְצּפָ טֹוס ָיׁשַ ּמָ ״ּבַ
י ֵעיַנִים  י, ָעַצְמּתִ ּתִ ׁשְ ְך ִהְתַרּגַ ל ּכָ יְסְקִויִטים ֶלֱאֹכל. ּכָ ה ּבִ ּתֹות ְוַכּמָ ִלׁשְ
ֲאִוירֹון  טּוס ּבַ ּלָ י ׁשֶ ְבּתִ י ָחׁשַ ִלּבִ ָרֵאל. ּבְ לֹום ְלִיׂשְ ׁשָ יַע ּבְ ּגִ ּנַ י ׁשֶ ְלּתִ ּלַ ְוִהְתּפַ

ִרים אֹו ַעל ַמְרַבד ְקָסִמים.  ְנֵפי ְנׁשָ מֹו ָלעּוף ַעל ּכַ ֶזה ּכְ
ַח ַעל ָהָאֶרץ,  ּטֵ ּתַ א ִהׁשְ טֹוס ַאּבָ ָרֵאל ְוָיַרְדנּו ֵמַהּמָ ְענּו ְלִיׂשְ ר ִהּגַ ֲאׁשֶ ״ּכַ

מֹוהּו.״  יִתי ּכָ ק ָלֲאָדָמה ּוָבָכה. ָעׂשִ הּוא ָנׁשַ
ֲאָלה ָיֵעל. ָכה?״ ׁשָ ה הּוא ּבָ ״ָלּמָ

יַע ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש.״ ה הּוא ִהּגִ ִהּנֵ ְמָחה, ׁשֶ ָכה ִמּשִׂ ״הּוא ּבָ
מֹו  ִדּיּוק ּכְ אֹות, ּבְ ם ְלָך ֵאין ּפֵ ְתאֹום, ״ּגַ א,״ ָאְמָרה ָיֵעל ּפִ ״ַסּבָ

ם לֹא לֹוֵבׁש  ה ּגַ טֹוס ָלַקַחת ֶאְתֶכם, ְוַאּתָ ּמָ אּו ּבַ ּבָ ים ָהֵהם ׁשֶ ָלֲאָנׁשִ
ה?״  ָך ָלַבׁש, ָלּמָ ּלְ א ׁשֶ ַאּבָ מֹו ׁשֶ ִליָמה, ּכְ ּגְ

ִביִני.  ּפּור ְוָאז ּתָ ְמִעי ֶאת סֹוף ַהּסִ ׁשְ י, ּתִ ְך ְוָאַמר: ״ַחּכִ א ִחּיֵ ַסּבָ
י  ּדֹוִנים, ּכִ ֵני ּבַ ׁשְ ְרנּו ּבִ ם ּגַ ָרה ְוׁשָ ְעּבָ טֹוס ֶהֱעִבירּו אֹוָתנּו ַלּמַ ״ֵמַהּמָ

ים ְמאֹוד.  ִיעּור, הּוא ָנַטע ֵעִצים ַרּבִ א ָעַבד ּבְ ע ְנָפׁשֹות. ַאּבָ ׁשַ ָהִיינּו ּתֵ
י  ּלִ הּוִדית ַלהֹוִרים ׁשֶ ָרה ֵמַהּסֹוְכנּות ַהּיְ ְעּבָ נּו ְמַנֲהֵלי ַהּמַ ״יֹום ֶאָחד ּפָ
ֵני ֹנַער.  ִקּבּוץ ִעם עֹוד ּבְ ה ִלְחיֹות ּבְ נּו ִלי ּוְלִפְרִחּיָ ּתְ ּיִ יעּו ָלֶהם ׁשֶ ְוִהּצִ
ם ְוִיְהֶיה ָלנּו ָמקֹום  ְלַמד ׁשָ ּנִ י ִהְבִטיחּו ָלֶהם ׁשֶ ימּו, ּכִ ַההֹוִרים ִהְסּכִ

ִקּבּוץ.״  ָרה ְוָחִיינּו ּבְ ְעּבָ ָלגּור. ּוֶבֱאֶמת, ָעַזְבנּו ֶאת ַהּמַ

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ד  ּדֹון — ִמְבֶנה ָעׂשּוי ִמּבַ ּבַ
רֹות ָלעֹוִלים  ְעּבָ ּמַ נּו ּבַ ּבָ ׁשֶ
ִדיָנה  ָעלּו ַלּמְ ים ׁשֶ ַהֲחָדׁשִ

ְלַאַחר ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות.
ּוב  ּתּוַח — צּוַרת ִיּשׁ ֲעָיַרת ּפִ

ָאֶרץ ִלְקִליַטת  ְבְנָתה ּבָ ּנִ ׁשֶ
ים. ֲעָיָרה — ִעיר  עֹוִלים ֲחָדׁשִ
ּוב ָחָדׁש  ּתּוַח — ִיּשׁ ה, ּפִ ְקַטּנָ

ַח. ּתֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ
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ְצלּום ֵמָהַאְלּבֹום ּובֹו ְקבּוַצת ְנָעִרים,  א הֹוִציא ּתַ ַסּבָ
ּבּוץ ִעם ֲחֵבַרי  ּקִ אן ֲאִני ּבַ ְוָאַמר: ״ַאּתְ רֹוָאה אֹוִתי, ּכָ

ְצלּום  ְרִאי ֶאת ַהּתַ ה ֲאחֹוִתי. ּתִ ְרִחּיָ ֵמֶחְבַרת ַהּנַֹער, ְוזֹו ּפִ
ָצָה״ל.״ אן ֲאִני ָקִצין ּבְ ה — ּכָ ַהּזֶ

ּפּור, ִהְצָטְרָפה ְוָאְמָרה:  ֶהֱאִזיָנה ַלּסִ ָסְבָתא רּוִתי, ׁשֶ
ל הּוא  ְך. ִאּלּו ָיַדְעּתְ ֵאיֶזה ַחּיָ ּלָ א ׁשֶ י ֶאת ַסּבָ ְרּתִ ָבא ִהּכַ ּצָ ״ּבַ

יָמִני ָהִראׁשֹון.״ ִצין ַהּתֵ הּוא ָהָיה ַהּקָ ָהָיה. ָאְמרּו ָעָליו ׁשֶ
ֲאָלה ָיֵעִלי.  ָך?״ ׁשָ ּלְ ״ּוָמה ָקָרה ַלהֹוִרים ְוָלַאִחים ׁשֶ

ה  יעּו ָלֶהם ַלֲעֹבר ְלִעיר ֲחָדׁשָ ָרה ִהּצִ ְעּבָ ּמַ ים ּבַ ה ֳחָדׁשִ ּמָ ֲעֹבר ּכַ ״ּכַ
ים — ְלֹראׁש ָהַעִין.  ְמֻיָחד ְלעֹוִלים ֲחָדׁשִ נּו ּבִ ּבָ ּתּוַח ׁשֶ ַלֲעָיַרת ּפִ

ֹראׁש ָהַעִין.  ַעת ַאַחי ָעְברּו ְלֵביָתם ֶהָחָדׁש ּבְ ַההֹוִרים, ָסְבָתא ְוַאְרּבַ
א  ַתח ֲחנּות ַמּכֶֹלת ְוִאּמָ א ּפָ ָרה ֲאחֹוִתי ָזֳהָרה. ַאּבָ ם ַעד ַהּיֹום ּגָ ׁשָ

ֹראׁש  ֶפר ּבְ ִעְבִרית, ְוָהַאִחים ָהְלכּו ְלֵבית ַהּסֵ ָלְמָדה ִלְקֹרא ְוִלְכּתֹב ּבְ
ָרֵאל.״  ִיׂשְ יָתם ּבְ ָהְיָתה ּבֵ ָהַעִין ׁשֶ

ּכְִתיבָה

יָמן ּדֹוֶמה ְלִסּפּוִרים ֲאֵחִרים  ת ְיהּוֵדי ּתֵ ִסּפּור ֲעִלּיַ ְתבּו: ָמה ּבְ ּכִ  .1
ם? ַמְדּתֶ ּלְ ׁשֶ

ֵתיָמן? הּוִדים ּבְ ׁשּו ַהּיְ ה ָחׁשְ ירּו: ִמּמָ ַהְסּבִ  .2
ִקּבּוץ. ָלִדים ַיַעְברּו ִלְחיֹות ּבְ ַהּיְ ימּו ׁשֶ ַההֹוִרים ִהְסּכִ  .3

ִית. ַעד ֲעִזיַבת ַהּבַ יגּו ִנּמּוִקים ּבְ ַהּצִ א. 
ִית. יגּו ִנּמּוִקים ֶנֶגד ֲעִזיַבת ַהּבַ ַהּצִ ב. 

יָמן ְלֵבין  ין ָהעֹוִלים ִמּתֵ ִרים ּבֵ ׁשָ א ֶאת ַהּקְ ּפּור ְמַבּטֵ ּסִ נּו: ָמה ּבַ ַצּיְ  .4
ְיִליֵדי ָהָאֶרץ? 
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ּבּולִים עַל עֲלִּיַת יְהּוֵדי ֵּתיָמן

ּבּול. ִהְתּבֹוְננּו ּבַ  .1
ה  א ַהּבּול ֶאת ָהֲעִלּיָ יַצד ְמַבּטֵ ּכֵ  .2

יָמן? ִמּתֵ
ָחה אֹוְסִפים  ּפָ ֵני ִמׁשְ ם אֹו ּבְ ִאם ַאּתֶ  .3

ּבּוִלים, ָהִביאּו ּבּוִלים ַעל ֲעִלּיֹות ָלָאֶרץ 
ה. ּתָ ֵדי ְלַהְראֹות ַלּכִ ּכְ

יַהֲדּות הַּדְָמָמה עֹולָה לְיְִׂשָראֵל

א  ל ָסְבָתא אֹוְלָגה ְוַסּבָ ּפּור ׁשֶ ַהּסִ
ָקה ַיׁשְ

סּו ָלֹחג ֶאת  ּנְ ת ִהְתּכַ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ּבְ
מֹוִנים ְלָסְבָתא  ְ ֶדת ַהּשׁ יֹום ַהֻהּלֶ
א  לֹוׁש ְלַסּבָ מֹוִנים ְוׁשָ אֹוְלָגה ּוׁשְ
ָסה,  ּנְ ָחה ִהְתּכַ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ָקה. ּכָ ַיׁשְ

דֹוָלה.  ְמָחה ּגְ יעּו ְוָהְיָתה ׂשִ א ִהּגִ ל ָסְבָתא ְוַסּבָ ים ׁשֶ ֲחֵבִרים ַרּבִ
ַמְנּדֹוִליָנה, סֹוְנָיה, רֹוָזה  ן ּבְ יֹון, ַזְלָמן ִנּגֵ ָאקֹוְרּדְ ן ּבְ ּבֹוִריס ִנּגֵ

ל  ְעּגָ ֶאְמַצע ַהּמַ יְמֶק'ה, ַנחּוְמִצ'יק ְורּוְתֶק'ה ָרְקדּו ּבְ ָק'ה, ַחּיִ ְוָאנּוׁשְ
ֵמַח ְמאֹוד.  ִים. ָהָיה ׂשָ ּפַ רּוִסית ּוָמֲחאּו ּכַ רּו ּבְ ִביב ׁשָ ם ִמּסָ ְוֻכּלָ

אֹוִמים ִמיַכל ְואֹוִרי ָעְמדּו ְלַיד ֲאִביֶהם ְוֶנֱהנּו. ַהּתְ
א ְוָסְבָתא  ָלִדים: ״ַסּבָ א, ָאְמָרה ַלּיְ ל ָסְבָתא ְוַסּבָ ָק'ה, ַהֲחֵבָרה ׁשֶ ָמׁשְ

ם יֹוְדִעים ֶאת ֶזה?״ ּבֹוִרים. ַאּתֶ ֶכם ֵהם ּגִ ּלָ ׁשֶ
ֶנת?״  ּוֶ ַאל: ״ְלָמה ַאּתְ ִמְתּכַ אֹוִרי ׁשָ

בּו  ְ ה ִהְתַיּשׁ לֹוׁשָ ְ ר ָלֶכם.״ ַהּשׁ י ַוֲאַסּפֵ ם לֹא יֹוְדִעים? ּבֹואּו ִאּתִ ״ַאּתֶ
ָרה: ָק'ה ִסּפְ ַצד ּוָמׁשְ ּבַ

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ָמָמה —  ַיֲהדּות ַהּדְ
ֶפת  ה ִנְרּדֶ ָמָמה — ִמּלָ ּדְ

ּנּו ֶאת ְיהּוֵדי  ְך ּכִ ֶקט, ּכָ ְלׁשֶ
ר ָאְסרּו  ֲאׁשֶ ִרית ַהּמֹוָעצֹות ּכַ ּבְ

ר ִעם  ֹמר ַעל ֶקׁשֶ ֲעֵליֶהם ִלׁשְ
ים.  ים ְיהּוִדּיִ ם ַחּיִ ָרֵאל ּוְלַקּיֵ ִיׂשְ
ֵהם  יר ׁשֶ ָאסּור ָהָיה ָלֶהם ְלַהְזּכִ

ל  ם ִמְנָהִגים ׁשֶ ְיהּוִדים ּוְלַקּיֵ
ְיהּוִדים. 

ָנה ְלִמְלֶחֶמת  ּוָ ְלָחָמה — ַהּכַ ַהּמִ
ְרָמִנים  ַהּגֶ ׁשֶ ה ּכְ ִנּיָ ְ ָהעֹוָלם ַהּשׁ

ה ְוַגם ַעל  ֵאירֹוּפָ ִנְלֲחמּו ּבְ
ִרית ַהּמֹוָעצֹות. ַאְדַמת ּבְ

ל  ִרית ַהּמֹוָעצֹות — ִאחּוד ׁשֶ ּבְ
ָהיּו  רּוְסָיה ִעם עֹוד ְמִדינֹות ׁשֶ

ַיַחד ִלְמִדיָנה ַאַחת. ֵהם  ּבְ
ִרית ַהּמֹוָעצֹות. ם ּבְ ֵ ּשׁ ִנְקְראּו ּבַ
ל  ָבא ׁשֶ ָבא ָהָאֹדם — ַהּצָ ַהּצָ

ִרית ַהּמֹוָעצֹות. ּבְ
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ְבִרית  ים ּבִ נּו ְנָעִרים ְיהּוִדּיִ ּלָ ה ָהִיינּו ּכֻ ִנּיָ ְ ְזַמן ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהּשׁ ״ּבִ
ה ְזַמן  ּמָ ְרָמִנים. ֲאָבל ּכַ ּגֶ ֵחם ּבַ ָבא ָהָאדֹם ְלִהּלָ ַהּמֹוָעצֹות. ָעַזְרנּו ַלּצָ

ָראנּו  ּקָ ְגַלל ׁשֶ הּוִדים ָצרֹות ַרק ּבִ ְלָחָמה ִהְתִחילּו ַלֲעׂשֹות ַלּיְ ְלַאַחר ַהּמִ
ּיֹום ֶאָחד ַנֲעֶלה ָלָאֶרץ.״  יֵנינּו ׁשֶ ְרנּו ּבֵ ָרֵאל ְוִדּבַ ְסָפִרים ַעל ְמִדיַנת ִיׂשְ

ֲאָלה ִמיַכל. ה לֹא ֲעִליֶתם?״ ׁשָ ״ָלּמָ
ִרית  ָבר ָסְגָרה ּבְ ָרִצינּו ַלֲעלֹות ּכְ אּוִניֶבְרִסיָטה, ּוְכׁשֶ ״ָלַמְדנּו ּבָ

ִרים ִעם ְמִדינֹות ַרּבֹות ְוַגם  ׁשָ ָקה ֶאת ַהּקְ ָעֶריָה ְוִנּתְ ַהּמֹוָעצֹות ֶאת ׁשְ
ֵנס  ִרית ַהּמֹוָעצֹות לֹא ָיכֹול ָהָיה ָלֵצאת אֹו ְלִהּכָ ָרֵאל. ִמּבְ ִעם ִיׂשְ

ָרֵאל ִלְבִרית ַהּמֹוָעצֹות. ַלְיָלה  ין ִיׂשְ ִרים ּבֵ ם לֹא ָהיּו ְקׁשָ ֵכן ּגַ ִאיׁש, ולְָ
ָרֵאל  בּו ְוָקְראּו ַעל ְמִדיַנת ִיׂשְ ים ָיׁשְ ל ְצִעיִרים ְיהּוִדּיִ ֶאָחד, ֲחבּוָרה ׁשֶ

א  ְפסּו ֶאת ַסּבָ ה. ֵהם ּתָ ַטּנָ יָרה ַהּקְ ְרצּו ׁשֹוְטִרים ַלּדִ ּוִפְתאֹום ּפָ
בּו  ה ִנְכְלאּו ְוָיׁשְ ָ ה ַאַחת, ְוַהֲחִמּשׁ ָ ָבִרים ְוִאּשׁ ה ּגְ לֹוׁשָ ֶכם ְועֹוד ׁשְ ּלָ ׁשֶ

ֶכם  ּלָ א ׁשֶ ֶלא ָקָרא ַסּבָ ר ֵהם ָיְצאּו ֵמַהּכֶ ֲאׁשֶ ֵבית ַהּסַֹהר ִלְזַמן ַרב. ּכַ ּבְ
יהּוִדי, ֲאִני רֹוֶצה ַלֲעלֹות ִלְמִדיַנת  יְך ִלְחיֹות ּכִ קֹול ָחָזק: ‘ֲאִני ַאְמׁשִ ּבְ

ב ּוָבַרְגַלִים.״ ּגַ ה ַמּכֹות ֲחָזקֹות ּבַ ּמָ ל ּכַ ד הּוא ִקּבֵ ָרֵאל!' ּוִמּיָ ִיׂשְ
ַאל אֹוִרי.  ה ָאְסרּו אֹוָתם?״ ׁשָ ״ָלּמָ

בּו  ָרֵאל. ֵהם ָחׁשְ ְראּו ְסָפִרים ַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ ּקָ ֵהם ְיהּוִדים ׁשֶ ֵני ׁשֶ ״ַרק ִמּפְ
ִרית ַהּמֹוָעצֹות.״ הּוִדים ֶנֶגד ּבְ ַהּיְ ׁשֶ

ֲאָלה ִמיַכל. ֵבית ַהּסַֹהר?״ ׁשָ א ּבְ ה ְזַמן ָהָיה ַסּבָ ּמָ ״ּכַ
ֶכם  ּלָ ַהְתָחָלה לֹא ָהָיה ְלָסְבָתא ׁשֶ ִנים. ּבַ מֹוֶנה ׁשָ ְמַעט ׁשְ ״הּוא ָהָיה ּכִ

יַע  ִנים ִהּגִ ַבע ׁשָ ר ִאּתֹו, לֹא ָיַדְענּו ֵאיֹפה הּוא. ַרק ַאֲחֵרי ׁשֶ ֶקׁשֶ
הּוִדים  ְך ָקְראּו ַלּיְ ֶכם ָהָיה ֲאִסיר ִצּיֹון. ּכָ ּלָ א ׁשֶ ב ָהִראׁשֹון. ַסּבָ ְכּתָ ַהּמִ

ָרֵאל.״  ָרצּו ַלֲעלֹות ִלְמִדיַנת ִיׂשְ ּום ׁשֶ ֶאְסרּו ַרק ִמּשׁ ּנֶ ׁשֶ
ֲאָלה ִמיַכל. ָתה?״ ׁשָ ּבֹוָרה? ָמה ִהיא ָעׂשְ ְבָתא ּגִ ּסָ ה ָאַמְרּתְ ׁשֶ ״ָלּמָ

ֵביָתם  ֶכם ּבְ ּלָ א ָהְיָתה ָסְבָתא ׁשֶ ר ָאְסרּו ֶאת ַסּבָ ֲאׁשֶ אֹותֹו ֶעֶרב ּכַ ״ּבְ
יֹנֶקת  ֶכם ַוֲאחֹוָתּה ַהּתִ ּלָ א ׁשֶ ַטּנֹות, ִעם ִאּמָ נֹות ַהּקְ י ַהּבָ ּתֵ ִעם ׁשְ

ָגִים ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ל  מֹוֶתיָה ׁשֶ ְ ִצּיֹון — ֶאָחד ִמּשׁ
ָרֵאל.  ֶאֶרץ ִיׂשְ
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נֹות  י ַהּבָ ּתֵ ָלה ְלַבד ֶאת ׁשְ ּדְ דֹוָלה. ִהיא ּגִ ּבֹוָרה ּגְ ֶכם ּגִ ּלָ רֹוָזה. ָסְבָתא ׁשֶ
ים. ַאף ֶאָחד לֹא ָרָצה  ים ּוָבּתִ ִביׁשִ ִנּקּוי ּכְ ַטּנֹות, ָיְצָאה ַלֲעֹבד ּבְ ַהּקְ

ֵבית חֹוִלים.  ית ּבְ ּה — ָאחֹות ָראׁשִ ּלָ ְקצֹוַע ׁשֶ ּמִ ָלֵתת ָלּה ֲעבֹוָדה ּבַ
ִאם  ה ְוִהְזִהירּו אֹוָתּה ׁשֶ אּו ִלְבּדֹק ָמה ִהיא עֹוׂשָ ֹחֶדׁש ּבָ ַעם ּבְ ״ּפַ

ם ִהיא  ָרֵאל ּגַ ִדיַנת ִיׂשְ ל ְיהּוִדים ִמּמְ הּו ׁשֶ ֶ סּו ֶאְצָלּה ְנָיר אֹו ַמּשׁ ִיְתּפְ
ֵלְך ְלֵבית ַהּסַֹהר.״  ּתֵ

רּו ָלנּו ַעל  א לֹא ִסּפְ ַעם ָסְבָתא ְוַסּבָ ֶקט: ״ַאף ּפַ ׁשֶ אֹוִרי ָאַמר ְלִמיַכל ּבְ
ְחֵרר?״ ּתַ א ִהׁשְ ֶזה. ָמַתי ַסּבָ

ֵכן  ָרֵאל ְוִיּתָ ִרים ִעם ְמִדיַנת ִיׂשְ ׁש ְקׁשָ ּיֵ ִרים ׁשֶ ״יֹום ֶאָחד ִהְתִחילּו ְמַדּבְ
ֶכם  ּלָ נּו. ָסְבָתא ׁשֶ ׁשְ ָרֵאל. ְמאֹוד ִהְתַרּגַ הּוִדים ַלֲעֹזב ְלִיׂשְ נּו ַלּיְ ּתְ ּיִ ׁשֶ

ָלה  ְמׁשָ נּו ַלּמֶ ים ִמחּוץ ָלָאֶרץ ּפָ ים ַרּבִ ל ַהֲחֵבִרים ְוִעם ֲאָנׁשִ ַיַחד ִעם ּכָ ּבְ
ָנה  ית ַהּסַֹהר. ַאֲחֵרי ֲחִצי ׁשָ ָקה ִמּבֵ א ַיׁשְ ְחְררּו ֶאת ַסּבָ ׁשַ ּיְ ָהרּוִסית ׁשֶ

ְחֵרר.  ּתַ ָקה ִמׁשְ ׁשְ ּיַ ְחרּורֹו, הֹוִדיעּו ְלאֹוְלָגה ׁשֶ ִעילּות ְלַמַען ׁשִ ל ּפְ ׁשֶ
ית  ְחֵרר ִמּבֵ ּתַ ָקה ִהׁשְ ׁשְ ּיַ ׁשֶ ְתָחְרטּו. ּכְ ּיִ ַחְדנּו ׁשֶ י ּפָ ֶקט, ּכִ ׁשֶ ַמְחנּו ֲאָבל ּבְ ׂשָ
ְך  ל ּכָ ה ָלֶלֶכת, ֲאָבל הּוא ּכָ ַהּסַֹהר הּוא ָהָיה ָרֶזה ְמאֹוד ְוָהָיה לֹו ָקׁשֶ

ָעַבר.״ ִיים ׁשֶ ׁשָ ַכח ֶאת ַהּקְ ָ ּשׁ ּלֹו ׁשֶ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ָרָאה ֶאת ַהּמִ ׁשֶ ַמח ּכְ ׂשָ
א ָרֶזה? ַאּתְ ְמַדְמֶיֶנת אֹותֹו ָרֶזה?״ אֹוִרי ִהְתִחיל ִלְצֹחק: ״ִמיַכל, ַסּבָ

עֹוד ֹחֶדׁש  ּבְ ה ְזַמן הֹוִדיעּו ָלנּו ׁשֶ ּמָ ֲעֹבר ּכַ ר: ״ּכַ יָכה ְלַסּפֵ ָק'ה ִהְמׁשִ ָמׁשְ
ל  ִאיר ֶאת ּכָ ָגִדים ְוַנׁשְ ה ּבְ ּמָ ח ַרק ּכַ ּקַ ּנִ ָרֵאל. ָאְמרּו ׁשֶ נּוַכל ַלֲעלֹות ְלִיׂשְ

ִית.  ּבַ ׁש ָלנּו ּבַ ּיֵ ָמה ׁשֶ
רֹות ּוְבָגִדים  ה ַמְזּכָ ּמָ ְצלּוִמים, ּכַ ה, ְוָלַקְחנּו ַרק ּתַ ״ִהְתּכֹוַנּנּו ָלֲעִלּיָ
ן  עּוָפה ּבֶ ֵדה ַהּתְ ׂשְ טֹוס ְוָנַחְתנּו ּבִ ֲעֹבר ֹחֶדׁש ָעִלינּו ַלּמָ ֲאָחִדים. ּכַ
ָקה ָזָכה ְלָכבֹוד  ְפָרִחים ּוִבְנאּוִמים. ַיׁשְ ֵנינּו ּבִ לּו ֶאת ּפָ ּגּוְריֹון. ִקּבְ

כּו  נֹות ּבָ י ַהּבָ ּתֵ יַע ָלָאֶרץ. אֹוְלָגה ּוׁשְ ִהְצִליַח ְלַהּגִ ֲאִסיר ִצּיֹון ׁשֶ דֹול ּכַ ּגָ
ָגלּוי  ר לֹוַמר ּבְ ּתָ ּמֻ ְענּו ְלָמקֹום ׁשֶ ִכינּו, סֹוף סֹוף ִהּגַ נּו ּבָ ּלָ ׁשּות, ּכֻ ֵמִהְתַרּגְ

ְרֵאִלים.״  ֲאַנְחנּו ְיהּוִדים ְוִיׂשְ ׁשֶ
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ּכְִתיבָה

ָקה? א ַיׁשְ נּו: ַמּדּוַע ָאְסרּו ֶאת ַסּבָ ַצְיְּ  .1
ים ״ַיֲהדּות  ֶכם: ַמּדּוַע ְיהּוֵדי רּוְסָיה ְמֻכּנִ ּלָ ים ׁשֶ ּלִ ּמִ ירּו ּבַ ַהְסּבִ  .2

ָמָמה״?  ַהּדְ
ְמרּו  ֶתר ְוׁשָ ּסֵ ָרֵאל ּבַ הּוִדים ָקְראּו ַעל ְמִדיַנת ִיׂשְ ַהּיְ ּפּור ֶנֱאַמר ׁשֶ ּסִ ּבַ  .3

ים ְוָלֵכן ֵהם ֶנֶאְסרּו. ים ְיהּוִדּיִ ַעל ַחּיִ
י ִהְתַנֲהגּוָתם. עֹות ׁשֹונֹות ְלַגּבֵ ֵיׁש ּדֵ

ֹמר  ָרֵאל ְוִלׁשְ ָעה ַאַחת טֹוֶעֶנת: ֲעֵליֶהם ָהָיה ִלְקֹרא ַעל ְמִדיַנת ִיׂשְ ּדֵ
ים. ים ְיהּוִדּיִ ַעל ַחּיִ

ה טֹוֶעֶנת: ֵהם לֹא ָהיּו ְצִריִכים ִלְקֹרא ַעל ְמִדיַנת  ִנּיָ ָעה ׁשְ ּדֵ
ָרֵאל. ִיׂשְ

ֲעָנה ָהִראׁשֹוָנה. יגּו ִנּמּוִקים ַלּטַ ַהּצִ א. 
י, ֵהם  ים: ְלַדְעּתִ ּלִ ּמִ ה. )ֵהָעְזרּו ּבַ ִנּיָ ְ ֲעָנה ַהּשׁ יגּו ִנּמּוִקים ַלּטַ ַהּצִ ב. 

י ֵהם...(. ..., ּכִ ֵני ׁשֶ י..., ִמּפְ י..., ֵהם לֹא ָצְדקּו ּכִ ָצְדקּו ּכִ
ְכֵנַע ֶאת ַחְבֵריֶכם. ֶכם ְוַנּסּו ְלׁשַ ְעּתְ ְתבּו ֶאת ּדַ ּכִ ג. 

ָקצְָרה הַּיְִריעָה ִמּלְַסּפֵר אֶת ּכָל הִַּסּפּוִרים הְַּמעַנְיְנִים

ָרֵאל ֵמֲאָרצֹות  ים ֵיׁש ַעל ָהֲעִלּיֹות ְוַעל ָהעֹוִלים ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ִסּפּוִרים ַרּבִ
ים ַעל ִסּפּוֵרי  ֹמַע ֵמֲאָנׁשִ ְסָפִרים ְוִלׁשְ ַרּבֹות. ּתּוְכלּו ְלִהְתַעְנֵין ְוִלְקֹרא ּבִ

ֲעִלּיֹות ֵמֲאָרצֹות ֲאֵחרֹות.
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ּבְעְִקבֹות לִּמּוד הַּפֶֶרק:

ּכְִתיבָה

ף ְלָכל ָהעֹוִלים ָלָאֶרץ?  ּתָ ָמה ְמׁשֻ  .1
ָאֶרץ? ּוִבים ּבָ ֵהִקימּו ִיּשׁ ה ׁשֶ ל ֵאּלֶ ין ּכָ ָמה ּדֹוֶמה ּוָמה ׁשֹוֶנה ּבֵ  .2

ִמי? ֵמהֵיכָן? ָמה הִֵקימּו? אֵיפֹה? ָמה עָׂשּו? 

ים  ּלִ ט ֶאת ַהּמִ ּפָ ל ִמׁשְ ִטים ְוִכְתבּו ְלַיד ּכָ ּפָ ׁשְ ִקְראּו ֶאת ַהּמִ  .1
א. ַעּמּוד ַהּבָ ים ּבָ ּלִ יַמת ַהּמִ ְתִאימֹות ֵמְרׁשִ ַהּמַ

ָרֵאל. ֶהְחִליטּו ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ם ַעד ׁשֶ ָחיּו ׁשָ א. 
יעּו ָהעֹוִלים ָלָאֶרץ. ֲאֵליֶהם ִהּגִ ֵמִלים ׁשֶ ַהּנְ ב. 
דֹוָלה. ָבה ְוַהּיֹום ִהיא ִעיר ּגְ מֹוׁשָ הּוְקָמה ּכְ ג. 
ִבים. ְ ְתַיּשׁ ָאֶרץ ְוָעַזר ַלּמִ בֹות ּבָ ֵהִקים מֹוׁשָ ד. 

ֶרת. ּנֶ הּוְקָמה ַעל ְיֵדי ַהֲחלּוִצים ְלַיד ַהּכִ בּוָצה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ַהּקְ ה. 
ָכל ָהָאֶרץ. בּות ְיהּוִדים ּבְ ְ ָקְנָתה ֲאָדמֹות ְלִהְתַיּשׁ ו. 

ּה. בּות ּבָ ְ ת ְיהּוִדים ּוְלִהְתַיּשׁ דּו ַלֲעִלּיַ ָאֶרץ ְוִהְתַנּגְ ְלטּו ּבָ ׁשָ ז. 
ָרֵאל. ִהְכִריז ַעל ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ ח. 

ּלֹו. ֶ הּוִדי ַעל ְמִדיָנה ִמּשׁ ּה ִנְלַחם ָהָעם ַהּיְ ּבָ ְלָחָמה ׁשֶ ַהּמִ ט. 
ֹוָאה. ִליֵטי ַהּשׁ ּפְ י. 

ָסִמים. עֹוֵלי ַמְרַבד ַהּקְ יא. 

ַמֲעָבר. ּוב ְמגּוִרים ּבְ ִיּשׁ יב. 

ָמָמה. ת ַיֲהדּות ַהּדְ ֲעִלּיַ יג. 
עֹוָלם. ִדינֹות ַרּבֹות ּבָ ְיהּוִדים ָעלּו ָלָאֶרץ ִמּמְ יד. 

ּפּוִרים. ׁשּוִרים ַלּסִ ּקְ ִטים ׁשֶ ּפָ ֵני ִמׁשְ רּו ׁשְ ַחְבּ  .2
ּפּוִרים? ם ֵמַהּסִ ַמְדּתֶ ּלְ יֹוֵתר ׁשֶ ָבר ֶהָחׁשּוב ּבְ ְרטּו: ָמה ַהּדָ ּפַ  .3



181

ֻׁשלְַחן הַּיְצִיָרה וְהַַּמְחֵׁשב

ְקבּוצֹות.  נּו ַלֲעבֹוָדה ּבִ 1. ִהְתַאְרּגְ
ל  צּוָגה ׁשֶ ַאַחת ֵמָהֲעִלּיֹות ָלָאֶרץ ְוָתִכין ּתְ ְבַחר ּבְ ל ְקבּוָצה ּתִ ּכָ א. 

יִרים ְוִסּפּוִרים. ְצלּוִמים, ׁשִ ּתַ
ָתֲארּו ֶאת ָהֲעִלּיֹות ָלָאֶרץ.  עֹות ְלחֹוֶבֶרת ּוָבּה ּתְ יעּו ַהּצָ ַהּצִ ב. 

ם ַלחֹוֶבֶרת. ָרִקים ְוׁשֵ מֹות ַלּפְ ְתבּו ׁשֵ ּכִ
ְצלּוִמים,  ָחה ִאם ֵיׁש ִסּפּוִרים, ּתַ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ין ּבְ ֲאלּו ּוִבְדקּו ּבֵ ׁשַ ג. 
ם. ִאם  ַחְרּתֶ ּבְ ה ׁשֶ ׁשּוִרים ָלֲעִלּיָ ּקְ ִלים אֹו ֲחָפִצים ׁשֶ ִמים, ּכֵ ְתּגָ ּפִ

ַאְלּבֹוִמים  ְסָפִרים, ּבְ ׂשּו ּבִ ה, ַחּפְ ּתָ ֵיׁש, ָהִביאּו ַלּכִ
בּו אֹותֹו  ּלְ ִאיְנֶטְרֶנט ֵמיָדע ַעל ָהֲעִלּיֹות ְוׁשַ אֹו ּבָ

חֹוֶבֶרת. ּבַ
ָבִרים ְלַאְלּבֹום אֹו  נּו ֶאת ַהּדְ בּוָצה, ַאְרּגְ ּקְ ּבַ ד. 

ֶבת.  ֶגת ְמֻמְחׁשֶ ְלַמּצֶ
ל  ִתית: ָצְרפּו ֶאת ָהֲעבֹודֹות ׁשֶ ּתָ יָמה ּכִ ְמׂשִ  .2

ֶגת אֹו  ף אֹו ַמּצֶ ּתָ לּו ַאְלּבֹום ְמׁשֻ בּוצֹות ּוְתַקּבְ ל ַהּקְ ּכָ
צּוָגה ְלַתֲערּוָכה. ּתְ

ה אֹו  ַעל ּפֶ ֶכם )ּבְ ּלָ חֹות ׁשֶ ּפָ ׁשְ ְפֵני ַהּמִ יגּו ֶאת ַהּתֹוָצִרים ּבִ 3. ַהּצִ
ַהְמָחָזה(. ְתצּוָגה אֹוְרקֹוִלית אֹו ּבְ ּבִ

ים:  ּלִ יַמת ַהּמִ ְרׁשִ
ְרָיה(,  יָמן, ּפֹוִלין, ּבּוְלּגַ מֹו: רּוְסָיה, ּתֵ ָרֵאל, ּגֹוָלה )ּכְ ֶמת ְלִיׂשְ ֶקֶרן ַקּיֶ

ִרית ַהּמֹוָעצֹות,  יְלד, ָיפֹו, ְיהּוֵדי ּבְ רֹון רֹוְטׁשִ ן ּגּוְריֹון, ַהּבָ ִוד ּבֶ ּדָ
ִריִטים(,  ִלים )ּבְ ָרה, ִראׁשֹון ְלִצּיֹון, ָהַאְנּגְ יָמן, ַמְעּבָ ֵחיָפה, ְיהּוֵדי ּתֵ

ַגְנָיה,  ְרָמִנים, ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות, ּדְ לּו ֵמַהּגֶ ּצְ ּנִ  ְיהּוִדים ׁשֶ
עּוָפה. ֵדה ַהּתְ ֻלּיֹות, ׂשְ ָגִיםִקּבּוץ ּגָ ּבֵאּוֵרי ִמּלִים ּוֻמּׂשּ

ת  ֻלּיוֹת — ֲעִליַּ ִקּבּוץ גָּ
ל  ְיהּוִדים ָלָאֶרץ ִמכָּ

עוָֹלם.  ֻלּיוֹת בָּ ַהגָּ
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ג. אֲנְַחנּו וְאֶזְְרֵחי ְמִדינַת יְִׂשָראֵל

ְלְמדּו? ָמה ּתִ
ָרֵאל ִפים ָלנּו ּוְלֶאְזְרֵחי ְמִדיַנת ִיׂשְ ּתָ ׁשֻ ּמְ ָבִרים ׁשֶ ַעל ּדְ  .1

ָבִרים ּדְ ִלְקֹרא ֵמיָדע, ְלָהִבינֹו ְוָלדּון ּבַ  .2

ֶזה לֹא נֹוֵגַע ָלנּו
ֵני  ֵעת ֲארּוַחת ָהֶעֶרב, ״ׁשְ א ּבְ ֶרת,״ ָאְמָרה ִאּמָ ּנֶ ּכִ ּקֹוֶרה ּבַ ״נֹוָרא ָמה ׁשֶ

ֶרת  ּנֶ ּוֵבי ָהֵאזֹור ֶאל ַהּכִ ּשׁ ְרמּו ֵמֶאָחד ִמּיִ ּזָ ּיּוב ׁשֶ ֵמי ּבִ חֹוִפים ֹזֲהמּו ּבְ
ִים. ֶנֶאְלצּו ִלְסּגֹר ֶאת  ְוָגְרמּו ְלֶנֶזק ַרב: ַלּצֹוֵמַח ְוַלּמַ

ַהחֹוִפים ְלַרֲחָצה.״
יָלא לֹא  ֲאָלה: ״ָמה ֶזה נֹוֵגַע ָלנּו? ֲאַנְחנּו ִמּמֵ ָנה ׁשָ ּדָ

ֶרת?״ ּנֶ ּכִ ִמְתַרֲחִצים ּבַ
ה  ּזֶ אי ׁשֶ ַוּדַ יב ָלּה: ״ּבְ דֹול ֵהׁשִ ַהְרֵאל, ָאִחיָה ַהּגָ

ֶרת  ּנֶ ִדיָנה. ַהּכִ ֵבי ַהּמְ נֹוֵגַע ָלנּו, ֶזה נֹוֵגַע ְלָכל ּתֹוׁשָ
ׁש ָלנּו. ְוִאם ִהיא  ּיֵ דֹול ׁשֶ ִים ַהּגָ ִהיא ְמקֹור ַהּמַ

ים  ּוִבים ַרּבִ ל ִיּשׁ ה ׁשֶ ִתּיָ ְ ֶהֶמת — ֵמי ַהּשׁ ִמְזּדַ
ַבד ֶזה...״ ֲהִמים, ּוִמְלּ ִמְזּדַ

ִעיָרה ַמָיה: ״ָאז ָמה,  ְרָצה ֲאחֹוָתם ַהּצְ ִלְדָבָריו ִהְתּפָ
ָאֶרץ ָצִריְך ְלַעְנֵין אֹוָתנּו?״ ָכל ָמקֹום ּבָ ּקֹוֶרה ּבְ ל ָמה ׁשֶ ּכָ

ל  ּכָ ֶבת ׁשֶ יָחה: ״ֲאִני חֹוׁשֶ ַלִים ִהְצָטְרָפה ַלּשִׂ רּוׁשָ ַמְעָין, ָהאֹוַרַחת ִמּיְ
ם יֹוְדִעים  ל, ָמה ַאּתֶ ם. ְלָמׁשָ ּלָ ִדיָנה ָצִריְך ְלַעְנֵין ֶאת ּכֻ ּמְ ּקֹוֶרה ּבַ ָמה ׁשֶ
ְגָמה ַאֶחֶרת, ַעל ֶפְסִטיַבל  ַלִים? אֹו ּדֻ ירּוׁשָ ִמים ּבִ ְתַקּיְ ּמִ ַעל ֵארּוִעים ׁשֶ

ם?״ ַמְעּתֶ ַעּכֹו ׁשְ ַאְטרֹון ּבְ ַהּתֵ
ְך?״ ָאְמָרה ַמָיה. ל ּכָ ״ְוִאם ֲאִני ֵאַדע, ָמה ֶזה ָחׁשּוב ִלי ּכָ

ָנה. ֲאָלה ּדָ ל ֶזה?״ ׁשָ ר ָלַדַעת ַעל ּכָ ״ֵאיְך ֶאְפׁשָ

ֶרת ֶנּ נֹוף ַהּכִ
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.
נֹוְׂשאִים לְַמְחָׁשבָה ּולְִדּיּון

ַעד ְוֵדָעה ֶנֶגד. ָעה ּבְ יגּו ּדֵ ַהִאם ַמְעָין צֹוֶדֶקת? ַמּדּוַע? ַהּצִ  .1
ֲענּו ָלּה? ל ַמָיה? ָמה ּתַ ָבֶריָה ׁשֶ ֶכם ַעל ּדְ ְעּתְ ָמה ּדַ  .2

ל  ִרי ׁשֶ ִים ָהִעּקָ ֶרת ִהיא ְמקֹור ַהּמַ ּנֶ ַהּכִ ַהְרֵאל ָאַמר ׁשֶ  .3
ֶהם ֵהם  ּלָ ה ׁשֶ ִתּיָ ְ י ַהּשׁ ּמֵ ּוִבים ׁשֶ ִדיָנה. ֲאָבל ֵיׁש ִיּשׁ ַהּמְ

קּו  ֶכם? ַנּמְ ֵארֹות ְמקֹוִמּיֹות. ַהִאם ַהְרֵאל צֹוֵדק ְלַדְעּתְ ִמּבְ
ׁשּוַבְתֶכם. ּתְ

ּכְִתיבָה

ְבֵרי ַמְעָין. ִנית ֶאת ּדִ ִקְראּו ׁשֵ  .1
ְקׁשֶֹרת )ָרְדיֹו, ֶטֶלִויְזָיה,  י ּדּוְגָמאֹות ֵמַהּתִ ּתֵ יגּו ׁשְ ַהּצִ א. 
ּוב ֶאָחד ְלֶאְזָרִחים  ׁשּ ין ֶאְזָרִחים ִמּיִ ר ּבֵ ׁשֶ ִעּתֹון( ַלּקֶ

ּוִבים ֲאֵחִרים. ׁשּ ִמּיִ
ְכָתב ַעל  יבּו ּבִ ְבֵרי ַהְרֵאל ְוָהׁשִ ִנית ֶאת ּדִ ִקְראּו ׁשֵ  .2

ֵאלֹות: ְ ַהּשׁ
ֶרת ְלֵבין ֵמי  ּנֶ ין ִזהּום ֵמי ַהּכִ ר ּבֵ ׁשֶ ירּו ָמה ַהּקֶ ַהְסּבִ א. 

ים. ּוִבים ַרּבִ ִיּשׁ ה ּבְ ִתּיָ ְ ַהּשׁ
ִים?  הּום ַהּמַ ע ִמּזִ ִביָבה ִנְפּגָ ּסְ ֶכם: ִמי ּבַ ְעּתְ ָמה ּדַ ב. 

ֵני ָאָדם?( )ַהִאם ַרק ּבְ
ִביָבה. ִים ְוַהּסְ ן ִלְמֹנַע ֶאת ִזהּום ַהּמַ יַצד ִנּתָ עֹות ּכֵ ְתבּו ַהּצָ ּכִ  .3

ֻעּלֹות  ְקׁשֶֹרת ַעל ִזהּום ְסִביָבִתי ְוַעל ּפְ ה ְיִדיעֹות ֵמַהּתִ ּתָ ָהִביאּו ַלּכִ  .4
ָאֶרץ. ְמקֹומֹות ׁשֹוִנים ּבָ ֵדי ִלְמנֹוַע ֶאת ַהִזּהּום ּבִ ים ּכְ עֹוׂשִ ׁשֶ

ל ִזהּום  ָעיֹות ׁשֶ ֵדי ִלְפּתֹר ּבְ יעּו: ָמה ְיכֹוִלים ְיָלִדים ַלֲעׂשֹות ּכְ ַהּצִ  .4
ְסִביָבָתם? ּבִ

ֶעֶרב  ּואֹות ּבְ ּשׂ ֶטֶקס ַהְדָלַקת ַהּמַ
יֹום ָהַעְצָמאּות
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הְַּמֻׁשָּתף לָנּו ּולְתֹוָׁשבֵי הְַּמִדינָה

ּכְִתיבָה

ִדיָנה? ְך ְלָכל ֶאְזְרֵחי ַהּמְ ּיָ ף ְוׁשַ ּתָ ָמה ְמׁשֻ
ים  ין ֵאילּו ִמּלִ ים ְוִכְתבּו ַעל ְנַיר ְטיּוָטה ּבֵ ּלִ יַמת ַהּמִ ִקְראּו ֶאת ְרׁשִ  .1

ים, ְזֻכּיֹות ְוחֹובֹות. ר. ְלֻדְגָמה: ֻחּקִ ִגים ֵיׁש ֶקׁשֶ ּוֻמּשָׂ
ם.  ְצּתֶ ּבַ ּקִ בּוצֹות ׁשֶ ּקְ ים ּבַ ּלִ ֶרת ֶאת ַהּמִ ְחּבֶ ּמַ ְתבּו ּבַ ּכִ  .2

ם ְלָכל ְקבּוָצה. נּו ׁשֵ מֹות ּתְ ֵ ם ֶאת ַהּשׁ ְצּתֶ ּבַ ּקִ ְלַאַחר ׁשֶ  .3
בּוָצה.  ּקְ ּבַ ים ׁשֶ ּלִ ף ַלּמִ ּתָ יר ָמה ְמׁשֻ ְסּבִ ט ַהּמַ ּפָ ְתבּו ִמׁשְ ּכִ א. 

יָמה( ּוַמְתִאיִמים  ְרׁשִ ֵאיָנם ּבָ מֹות נֹוָסִפים )ׁשֶ ֵני ׁשֵ ְתבּו ׁשְ ּכִ ב. 
בּוָצה. ַלּקְ

ּה. א ְוֵהָעְזרּו ּבָ ַעּמּוד ַהּבָ ְגָמה ּבָ ִקְראּו ֶאת ַהּדֻ ג. 
מֹות ֵ ים ְוַהּשׁ ּלִ יַמת ַהּמִ ְרׁשִ

תֹות  ּבָ י ֵסֶפר / ׁשַ ּתֵ עּוַדת ֶזהּות / יֹום ָהַעְצָמאּות / ּבָ ים/ ּתְ ֻחּקִ
כֹון  ָפה ָהִעְבִרית / ָצָה״ל / ִנְקיֹון ָהִעיר / ִחּסָ ים / ַהּשָׂ ְוַחּגִ

ֶלִויְזָיה  ַכּדּוֶרֶגל / ַהּטֶ ָרֵאל ּבְ ָרֵאל / ִנְבֶחֶרת ִיׂשְ ַמִים / ּדַֹאר ִיׂשְ ּבְ
ּוב /  ּשׁ ֶגל ַהּיִ ִדיָנה / ּדֶ ֶגל ַהּמְ ָפה ָהַעְרִבית / ּדֶ ְוָהַרְדיֹו / ַהּשָׂ

ה, מֹוָעָצה ְמקֹוִמית( /  ּוב )ִעיִרּיָ ּשׁ ְזֻכּיֹות ְוחֹובֹות / ָרׁשּות ַהּיִ
ֶנֶסת / ַמַעְרכֹות ַמִים ַאְרִצּיֹות /  ִחירֹות ַלּכְ ֹחק ִחּנּוְך חֹוָבה / ּבְ
מּורֹות ֶטַבע  ָלה / ׁשְ ּוב / ֶמְמׁשָ ּשׁ ֵבי ַהּיִ ָרֵאל / ּתֹוׁשָ ֶטֶרת ִיׂשְ ִמׁשְ

בּוָרה /  ֹוָאה ְוַלּגְ רֹון ַלּשׁ ּכָ ִדיָנה / ֶטֶקס יֹום ַהּזִ בּולֹות ַהּמְ / ּגְ
עּוָפה  דֹות ּתְ ְרֶזל, ׂשְ ים, ְמִסּלֹות ּבַ ִביׁשִ ת ּכְ ְחּבּוָרה: ֶרׁשֶ ַמֲעֶרֶכת ּתַ
ה( / חֹוִפים  ֵנִסּיָ ד, ּכְ ֶנֶסת, ִמְסּגָ ית ּכְ ה )ּבֵ ִפּלָ י ּתְ ּתֵ ְוִנְמֵלי ָים / ּבָ

ַלח(. ֶרת, ֵאיַלת — ַים סּוף, ַים ַהּמֶ ּנֶ יכֹון, ַהּכִ ם ַהּתִ )חֹוֵפי ַהּיָ



185

ֻדְגָמה:  ֵהָעְזרּו ּבַ
ר:  יֵניֶהן ֶקׁשֶ ׁש ּבֵ ּיֵ ים ׁשֶ ְקבּוַצת ִמּלִ  .1 

ָרֵאל, ָצָה״ל. ֶטֶרת ִיׂשְ ָרֵאל, ִמׁשְ ַאר ִיׂשְ ֹדּ
ים.  ּיִ ְלּתִ בּוָצה: מֹוְסדֹות ִצּבּור ְוִאְרּגּוִנים ֶמְמׁשַ ם ַהּקְ ׁשֵ  .2

ִדיָנה  ל ַהּמְ ף: מֹוָסדֹות ְוִאְרּגּוִנים ֵאּלּו ֵהם ׁשֶ ּתָ ׁשֻ ר ַעל ַהּמְ ַהֶהְסּבֵ  .3
ִדיָנה. ּמְ ִבים ּבַ רּוִתים ְלָכל ָהֶאְזָרִחים ְוַהּתֹוׁשָ ְוֵהם נֹוְתִנים ׁשֵ

י. ֻאּמִ ּטּוַח ַהּלְ ט, ַהּבִ ּפָ ׁשְ י ַהּמִ ּתֵ מֹוָסדֹות נֹוָסִפים: ּבָ  .4

ָמה עֹוד ְמֻׁשָּתף לָנּו וְלַּיְלִָדים ּבְַּמִדינָה? 

א ָעֵלינּו ְוַעל  ם ִלּמּוד ַהּנֹוׂשֵ ּיֵ ּה ִמְסּתַ ּמּוִדים ְוִאּתָ ַנת ַהּלִ ֶמת ׁשְ ּיֶ ִמְסּתַ
ָהֲאֵחִרים.

ם ׁשֹוִנים. ֵאי ִלּמּוד ּדֹוִמים ְוֵיׁש ּגַ ִכּתֹות ג ַרּבֹות לֹוְמִדים נֹוׂשְ ּבְ
ָפה ָהִעְבִרית, ּשָׂ ִדים ּבַ ים ְמַלּמְ הּוִדּיִ ֶפר ַהּיְ י ַהּסֵ ָבּתֵ ּבְ

ָפה ָהַעְרִבית ּוְבִעְבִרית, ּשָׂ ִדים ּבַ ים ְמַלּמְ ֶפר ָהַעְרִבּיִ י ַהּסֵ ּוְבָבּתֵ
פֹות. י ַהּשָׂ ּתֵ ׁשְ תּובֹות ּבִ ְכִנּיֹות ִלּמּוד ֵזהֹות ַהּכְ ם ֵיׁש ּתָ ְלֻכּלָ

ים לֹוְמִדים ְיָלִדים ִויָלדֹות  ים ְוָהַעְרִבּיִ הּוִדּיִ ֶפר ַהּיְ י ַהּסֵ ָבּתֵ ִכּתֹות ג ּבְ ּבְ
דֹוִלים ְוֵיׁש ְקָצת  ֵהם ְקָצת יֹוֵתר ּגְ י ֵיׁש ׁשֶ ִנים, ִאם ּכִ מֹוֶנה ׁשָ ֵני ׁשְ ּבְ

יֹוֵתר ְצִעיִרים.
דֹול יֹוְצִאים,  ּמּוז ַלֹחֶפׁש ַהּגָ ֹחֶדׁש ּתַ נּו ּבְ ּלָ ִדיָנה ׁשֶ ּמְ ֶפר ּבַ י ַהּסֵ ּתֵ ָכל ּבָ ּבְ

ה חֹוְזִרים. ה ד — ֵמַהֻחְפׁשָ ִכּתָ ה ּבְ ַנת ִלּמּוִדים ֲחָדׁשָ ְוִלׁשְ
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ּכְִתיבָה

ִאים? ּתֹות ג לֹוְמִדים ֶאת אֹוָתם ַהּנֹוׂשְ ל ַיְלֵדי ּכִ ירּו: ַמּדּוַע ּכָ ַהְסּבִ  .1
ָכל ֹזאת ׁשֹוֶנה? ַמּדּוַע? ְרטּו: ָמה ּבְ ּפַ  .2

ֵבית ֵסֶפר ַאֵחר,  ה ג ּבְ ִכּתָ ּלֹוְמִדים ּבְ יִרים ְיָלִדים ׁשֶ ם ַמּכִ ִאם ַאּתֶ  .3
ָבְררּו ָמה  ֶהן ּתְ ּבָ ֵאלֹות ׁשֶ ִעיר ַאֶחֶרת, ָהִכינּו ׁשְ ֶכם אֹו ּבְ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ּבַ

ֵהם לֹוְמִדים אֹו ָלְמדּו.

ּבְעְִקבֹות לִּמּוד הַּפֶֶרק:

ּכְִתיבָה

ף אֹו ּדֹוֶמה ְלָכל ָהֲעִלּיֹות ָלָאֶרץ ִלְפֵני ֲהָקַמת  ּתָ ְרטּו: ָמה ְמׁשֻ ּפָ  1
ִדיָנה? ָעלּו ְלַאַחר ֲהָקַמת ַהּמְ ִדיָנה ְוָלֲעִלּיֹות ׁשֶ ַהּמְ

ּה  בּות ּבָ ְ ָרֵאל ְוַהִהְתַיּשׁ ין ָהֲעִלּיֹות ִלְמִדיַנת ִיׂשְ ְרטּו: ָמה ׁשֹוֶנה ּבֵ ּפָ  .2
ִדיָנה? ְלֵבין ָהֲעִלּיֹות ָלָאֶרץ ִלְפֵני ֲהָקַמת ַהּמְ

ֻרּיֹות: לֹוׁש ָהֶאְפׁשָ ְ ֲחרּו ַאַחת ִמּשׁ ּבַ  .3
ִדיָנה. ֵבי ַהּמְ ף ְלתֹוׁשָ ּתָ ׁשֻ ָרָזה ַלּמְ רּו ּבּול אֹו ּכְ ַצּיְ א. 

ִדיָנה. ֵבי ַהּמְ ף ְלתֹוׁשָ ּתָ ׁשֻ יר ַעל ַהּמְ רּו ׁשִ ַחּבְ ב. 
ִדיָנה אֹו  ה ג' ַעל ָהֲעִלּיֹות ָלָאֶרץ ְוַלּמְ ּתָ רּו ִמְבָחן ְלַתְלִמיֵדי ּכִ ַחּבְ ג. 

ִדיָנה. ֵבי ַהּמְ ף ְלתֹוׁשָ ּתָ ׁשֻ ַעל ַהּמְ
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ִסּיּום הַּנֹוֵׂשא

ּכְִתיבָה

ְמִׂשיַמת ּכְִתיבָה לְִסּכּום 

ֶבת,  ֻמְחׁשֶ ה ַהּמְ יִקּיָ ּתִ ֶכם אֹו ּבַ ּלָ ֶרת ׁשֶ ְחּבֶ ּמַ ּמּוד, ּבַ ֵסֶפר ַהּלִ ִנית ּבְ נּו ׁשֵ ַעּיְ
ֵאלֹות: ְ ַוֲענּו ַעל ַהּשׁ

ֵעיֵניֶכם ְמַעְנְיִנים  ּמּוד ָהיּו ּבְ א ַהּלִ נֹוׂשֵ ִאים ּבְ ָרִקים אֹו נֹוׂשְ ֵאילּו ּפְ  .1
ְמֻיָחד? ַמּדּוַע? ּבִ

ְמֻיָחד? ַמּדּוַע? ִאים לֹא ָהיּו ְמַעְנְיִנים ּבִ ָרִקים אֹו נֹוׂשְ ֵאילּו ּפְ  .2
ם,  ר ִליָלִדים ְצִעיִרים ִמּכֶ ְרצּו ְלַסּפֵ ָעָליו ּתִ ֶפֶרק ֶאָחד ׁשֶ ֲחרּו ּבְ ּבַ  .3

ר ָעָליו. ְוִכְתבּו ֶהְסּבֵ
א: ֵלִויְזָיה ַעל ַהּנֹוׂשֵ יעּו ָלֶכם ְלָהִכין ִסְדָרה ַלּטֵ ִאם ַיּצִ  .4

ְהֶיה ָהֲעִליָלה. יעּו ָמה ּתִ ַהּצִ א. 
ְבֲחרּו? יִרים ּתִ ֵאילּו ׁשִ ּבְ ב. 

ָצְרפּו? ֵאילּו ִאּיּוִרים ּוְתמּונֹות ּתְ ג. 
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