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י — ֲאִני ַוֲחֵבַרי. ְחּתִ ּפַ א ֲאִני ּוִמׁשְ ם ַמְתִחיִלים ִלְלֹמד ֶאת ַהּנֹוׂשֵ ַאּתֶ
ִביָבה  ֶכם ְוַעל ַהֲחֵבִרים ְוַהּסְ ְחּתְ ּפַ ְלְמדּו ֲעֵליֶכם, ַעל ִמׁשְ א ֶזה ּתִ נֹוׂשֵ ּבְ

נּו — ִהיא מֹוֶלֶדת  ּלָ ִית ׁשֶ ִהיא ַהּבַ נּו ׁשֶ מֹוַלְדּתֵ ים ּבְ נּו ַחּיִ ּלָ ֶכם. ּכֻ ּלָ ׁשֶ
ראל. ְמִדיַנת ִיׂשְ הּוִדי ּבִ ָהָעם ַהּיְ

קֹומֹות  ּמְ ֶפר ּבַ ּסֵ בּו ּבַ ְקְראּו ְוִתְכּתְ ּתִ ימֹות ׁשֶ ִסיָמן ִלְמׂשִ
ְתִאיִמים ַהּמַ

יֵניֶכם יָחה ּבֵ ְזִמינֹות ְלׂשִ ּמַ ימֹות ׁשֶ ִסיָמן ִלְמׂשִ

ימֹות ְיִציָרה ִסיָמן ִלְמׂשִ

ב ְחׁשֵ ּמַ עּו ּבַ ַבּצְ ּתְ ימֹות ׁשֶ ִסיָמן ִלְמׂשִ

גּוִרים,  ֵבית ַהּמְ ה: ּבְ ּתָ עּו ִמחּוץ ַלּכִ ַבּצְ ּתְ ימֹות ׁשֶ ִסיָמן ִלְמׂשִ
ָחה ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ְרחֹוב ְוִעם ּבְ ּבָ

ֵמיָדע ָחָדׁש
יִרים  ִסּפּוִרים ְוׁשִ

נּות  מּונֹות ָאּמָ ְצלּוִמים, ּתְ ּתַ
ַע. ׁשּו ְלַבּצֵ ּקְ ְתּבַ אֹוָתן ּתִ ימֹות ִלּמּוד ׁשֶ ְמׂשִ



ְלְמדּו? ָמה ּתִ
יר ֶאת ַעְצְמֶכם. ְלַהּכִ  .1

ְפֵני ֲאֵחִרים. יג ֶאת ַעְצְמֶכם ּבִ ְלַהּצִ  .2
ֶכם. ּלָ ם ַעל ַהֲחֵבִרים ׁשֶ ּלֹא ְיַדְעּתֶ ָבִרים ׁשֶ ּדְ  .3

ּנּוַכל  ֵדי ׁשֶ יג ֶאת ַעְצֵמנּו, ּכְ עּור ָאְמָרה ַהּמֹוָרה: "ַהּיֹום ַנּצִ ִ ת ַהּשׁ ְתִחּלַ ּבִ
יגּו ֶאת  י ְמֻיָחד ְוַיּצִ רּו ִסּפּור ִאיׁשִ ל ַאַחת ְוָכל ֶאָחד ְיַסּפְ ִלְלֹמד ָעֵלינּו. "ּכָ

ם." ּלָ ְפֵני ּכֻ ַעְצָמם ּבִ
ִרים ַעל ֲאִני? יג ֶאת ַעְצִמי? ֵאיְך ְמַסּפְ י ְלַעְצִמי: ֵאיְך ַאּצִ ְבּתִ ָחׁשַ

י?  ָתְבּתִ ִמי? ָמה ִהיא ּכְ ר ִמי ֲאִני? ָמה ׁשְ ַהִאם ֲאַסּפֵ
י? ְחּתִ ּפַ ֵני ִמׁשְ ִמי ֵהם ֲחֵבַרי? ִמי ֵהם ּבְ

ים  ֲחִקים ְוִעם ִמי ְמַבּלִ ִלים? ִעם ִמי לֹוְמִדים? ִעם ִמי ְמׂשַ ִעם ִמי ְמַטּיְ
ְוצֹוֲחִקים?

ֻטּיֹות? בֹות? ְוִעם ִמי ֶנֱהִנים ַלֲעׂשֹות ׁשְ ֲחׁשָ ּמַ ִפים ּבַ ּתְ ֶאת ִמי ְמׁשַ

יִגים — ַמְרִאים  ּצִ ּמַ ׁשֶ ּכְ
ָהֲאֵחִרים  ֵדי ׁשֶ ִרים ּכְ ּוְמַסּפְ

יבּו. ִיְראּו ְוַיְקׁשִ
יג ֶאת ַעְצמֹו  ּצִ ּמַ ִמי ׁשֶ

ר ַעל ַעְצמֹו   ְמַסּפֵ
ים ּיִ ָרִטים ִאיׁשִ  ּפְ

ׁשֹוִנים.



יִגים ֶאת ַעְצָמם? ים ַמּצִ ָמַתי ֲאָנׁשִ  .1
יג ֶאת ַעְצֵמנּו? ַמּדּוַע ָחׁשּוב ָלַדַעת ֵאיְך ְלַהּצִ  .2

ָחה, ִעם  ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ים ִעם ּבְ עֹוׂשִ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ ֵיׁש ַהְרּבֵ
ים ּוְבמֹוֲעִדים. ַחּגִ ָכל יֹום, ּבְ ֵכִנים ּבְ ְ ַהֲחֵבִרים ְוִעם ַהּשׁ

ֶאְמָצעּות  ה אֹו ּבְ ַעל ּפֶ ְכָתב אֹו ּבְ ה - ּבִ ּתָ ּכִ רּו ֲעֵליֶהם ּבַ ַסּפְ
ר. ְצלּוִמים ִעם ֶהְסּבֵ ב ּתַ ּלֵ ם ְלׁשַ ר ּגַ ִצּיּור, ְוֶאְפׁשָ



יג ֶאת  ּצִ ּמַ ִמי ׁשֶ
ָרִטים  ר ּפְ ַעְצמֹו ְמַסּפֵ
ּה. ָלּ ּלֹו אֹו ׁשֶ ים ׁשֶ ּיִ ִאיׁשִ
בּו  ְכּתְ ם, ּתִ ם ַאּתֶ ְך ּגַ ּכָ

ים  ּיִ ָרִטים ִאיׁשִ  ּפְ
ַעל ַעְצְמֶכם.

יג ֶאת ַעְצִמי,  ַדף: ֲאִני ַמּצִ ֶכם ּבְ ּלָ ָרִטים ׁשֶ ְתבּו ֶאת ַהּפְ 1. ּכִ
יָגה ֶאת ַעְצִמי.  ֲאִני ַמּצִ

ט  ּפַ ְצלּוִמים ְוִלְכּתֹב ְלָיָדם ִמׁשְ ר ְלָצֵרף ִצּיּור אֹו ּתַ (ֶאְפׁשָ
ִקּצּור) ר ּבְ ֶהְסּבֵ

ָחה:  ּפָ ם ִמׁשְ ם ְוׁשֵ ׁשֵ א. 
ֲאִריְך ָהִעְבִרי:  ּתַ י ָחל ּבַ ְדּתִ יֹום ֻהּלַ ב. 

ֲאִריְך ַהּלֹוֲעִזי:  ּתַ ּבַ ג. 
י ֵהם:  ְחּתִ ּפַ ֵני ִמׁשְ ּבְ ד. 

נּו:  ּלָ גּוִרים ׁשֶ ֹתֶבת ַהּמְ ּכְ ה. 
י?  ּלִ יִבים ׁשֶ ְחּבִ ַהּתַ ו. 

ל ֵארּוַע.  ֲאִריְך — ְזַמן ׁשֶ  ּתַ
ָנה ָ ַהּיֹום, ַהחֶֹדׁש ְוַהּשׁ

ֲאִריְך ְלִפי  ֲאִריְך ִעְבִרי — ַהּתַ ּתַ
ַהּלּוַח ָהִעְבִרי

ֲאִריְך ְלִפי ַהּלּוַח  לֹוֲעִזי — ַהּתַ
ָלִלי ַהּכְ

ם ָהְרחֹוב,  ֹתֶבת ְמגּוִרים — ׁשֵ ּכְ
ּוב ׁשּ ם ַהּיִ ִית, ׁשֵ ר ַהּבַ ִמְסּפַ

יִבים — ִעּסּוק ַלֲהָנָאה  ְחּבִ ּתַ
ַנאי עֹות ַהּפְ ׁשְ ּבִ

ה:  ֵאלֹות ָהֵאּלֶ ְ ּשׁ ֵהָעְזרּו ּבַ
ִמי ֵהם ֲחֵבַרי?  א. 

ָמה ֲאִני אֹוהב/ת ַלֲעׂשֹות ִעם ֲחֵבִרים? ִעם ֲחֵברֹות?  ב. 
ָחה?  ּפָ ֵני ִמׁשְ ָמה ֲאִני אֹוהב/ת ַלֲעׂשֹות ִעם ּבְ ג. 

ֲאִני ְלַבד?  ׁשֶ ָמה ֲאִני אֹוהב/ת ַלֲעׂשֹות ּכְ ד. 
ל?  ר ֶאְגּדַ ֲאׁשֶ ָמה ֶאְרֶצה ַלֲעׂשֹות ְוִלְהיֹות ּכַ ה. 

ָמה לֹא ָנִעים ִלי ַלֲעׂשֹות?  ו. 
ר ְלהֹוִסיף:  י ֶאְפׁשָ ַדְעּתִ ּלְ ָבִרים ֲאֵחִרים ׁשֶ ּדְ ז. 



ל ֶהָחֵבר אֹו ַהֲחֵבָרה. ּפּור ׁשֶ ְלַהֲאִזין ַלּסִ  .1
רּוָרה. צּוָרה ּבְ י ּבְ ּלִ ּפּור ׁשֶ ר ֶאת ַהּסִ ְלַסּפֵ  .2

ַמְענּו.  ָ ּשׁ ר ַלֲאֵחִרים ְללֹא ְרׁשּות ֶאת ָמה ׁשֶ לֹא ְלַסּפֵ  .3
ר ַלֲאֵחִרים. מֹר ֲעֵליֶהם ְולֹא ְלַסּפֵ עּו ִלׁשְ ִרים ָלֶכם סֹודֹות, ּדְ ִאם ְמַסּפְ  .4

רּו ָלֶכם. ֶהָחֵבר אֹו ַהֲחֵבָרה ְיַסּפְ יבּו ְלָמה ׁשֶ ַהְקׁשִ  .1
ם ַעל ַעְצְמֶכם. ַתְבּתֶ ּכְ רּו ֶלָחֵבר אֹו ַלֲחֵבָרה ֶאת ָמה ׁשֶ ַהְראּו ְוַסּפְ  .2

ְתֶכם: ׁשַ ַהְרּגָ פּו ֶאת ַחְבֵריֶכם ּבְ ּתְ ׁשַ  .3
ר? ַהִאם ָהָיה ָנִעים ְלַסּפֵ א. 

ם ַעל ֶהָחֵבר אֹו ַהֲחֵבָרה? ים ְלַמְדּתֶ ָבִרים ֲחָדׁשִ ֵאילּו ּדְ ב. 

ב / ֶקָטה ֶאְפַרִים ַמְרּכּוס ְכּתָ ַהּמִ



א ֲאִני אֹוֵהב, ֲאִני אֹוֶהֶבת.  ּנֹוׂשֵ ִטים ּבַ ּפָ ל ִמׁשְ יָמה ׁשֶ ִלְפֵניֶכם ְרׁשִ  .1
ָתֲאִרים  ִטים ַהּמְ ּפָ ׁשְ ַחת ַלּמִ נּו ַקו ִמּתַ ִטים ְוַסּמְ ּפָ ׁשְ ִקְראּו ֶאת ַהּמִ  .2

ם ֶאְתֶכם:  ּגַ

 - ִלְהיֹות ִעם ָהַאִחים 
י ּלִ ְוִעם ָהֲאָחיֹות ׁשֶ

י  ְחּתִ ּפַ ֵני ִמׁשְ ל ִעם ּבְ - ְלַטּיֵ
ֵלִויְזָיה ּטֵ ְסָדרֹות ּבַ - ִלְצּפֹות ּבִ

ב ֲחֵקי ַמְחׁשֵ ִמׂשְ ֵחק ּבְ - ְלׂשַ
ְגָרׁש ּמִ ֵחק ִעם ֲחֵבִרים ּבַ - ְלׂשַ

ְקִריִאים ִלי ּמַ יב ְלִסּפּור ׁשֶ - ְלַהְקׁשִ

ֵסֶפר ַעְצִמי ּבְ - ִלְקרֹא ּבְ
חּוִגים ף ּבְ ּתֵ ּתַ - ְלִהׁשְ

א - ְלַבּלֹות ִעם ָסְבָתא ְוַסּבָ
עּוִרים,  ִ ֶפר ְוֶאת ַהּשׁ ית ַהּסֵ - ֶאת ּבֵ

ר ֶאת ַהַהְפָסקֹות  ִעּקָ ֲאָבל ּבְ
לּום. ֶבת ְולֹא ַלֲעׂשֹות ּכְ - ְסָתם ָלׁשֶ

ִפים ָלֶכם ְוַלֲחֵבִרים. ּתָ ּדֹוִמים אֹו ְמׁשֻ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ לֹוׁשָ ְבָלה ׁשְ ּטַ ְתבּו ּבַ ּכִ  .3
ְגָמה. ּדֻ יֵניֶכם? ֵהָעְזרּו ּבַ ָמה לֹא ּדֹוֶמה ּבֵ  .4
ם ִעם ַהֲחֵבִרים. ַתְבּתֶ ּכְ וּו ֶאת ָמה ׁשֶ ַהׁשְ  .5

ֲאִני  ָבִרים ּדֹוִמים ׁשֶ ּדְ
ים ַוֲחֵבַרי עֹוׂשִ

ַיַחד  ים ּבְ עֹוׂשִ ָבִרים ׁשֶ ּדְ
ִעם ֲחֵבִרים

ַרק ֶאָחד אֹו  ָבִרים ׁשֶ ּדְ
ים ַאַחת ֵמֲחֵבַרי עֹוׂשִ

ְגָמה: רּוִתי ַוֲאִני אֹוֲהבֹות  ּדֻ
ִסְדַרת ֵטֵלִויְזָיה ִלְצּפֹות ּבְ

ֵחק  ִעם רֹוִעי ֲאִני ְמׂשַ
ּדּוְרַסל ּכַ

ִתְזמֶֹרת  ף ּבְ ּתֵ ּתַ ִני ִמׁשְ ּדָ
חּוג ְיִציָרה ֲחִליִלּיֹות, ָיֵעל ּבְ

 יֹוִסי ַוֲאִני אֹוֲהִבים 
ב ְחׁשֵ ּמַ ֵחק ּבַ ְלׂשַ

פֹות  ּתְ ּתַ ְרִויַטל ַוֲאִני ִמׁשְ
אֹותֹו חּוג ִצּיּור ּבְ



ְלְמדּו? ָמה ּתִ
ֲחרּו ּבֹו הֹוַרי. י ּוַמּדּוַע ּבָ ּלִ ָרִטי ׁשֶ ם ַהּפְ ֵ ל ַהּשׁ ּפּור ׁשֶ ַעל ַהּסִ  .1

ָלֶהם  ְוָנְתנּו  ֲחרּו  ּבָ ׁשֶ מֹות  ׁשֵ ׁשֹוִנים,  מֹות  ׁשֵ ֵיׁש  ְוִליָלִדים  ִליָלדֹות 
א  ם ַסּבָ ים ַעל ׁשֵ מֹו ַחּיִ ָחה, ּכְ ּפָ ֵני ִמׁשְ ם ּבְ מֹות ַעל ׁשֵ ַההֹוִרים: ֵיׁש ׁשֵ
מֹו  ְמָחה, ּכְ ִאים אֹור ְוׂשִ ַבּטְ ּמְ מֹות ׁשֶ ם ָסְבָתא, ְוֵיׁש ׁשֵ א, ֵאָלה ַעל ׁשֵ ַרּבָ

אֹוָרה ְוָיִאיר.
ה, ִרְבָקה אֹו ַאְבָרָהם. מֹו ָרֵחל, מׁשֶ ָנ"ְך, ּכְ ּתָ קֹוָרם ּבַ ּמְ מֹות ׁשֶ ֵיׁש ׁשֵ

ֵמרֹון,  אֹו  ּגֹוָלן,  ֶרת,  ּנֶ ּכִ ן,  ַיְרּדֵ מֹו  ּכְ ָמקֹום,  ם  ׁשֵ ַעל  מֹות  ׁשֵ  ֵיׁש 
ֶפת.  ָרִחים ְוֵעִצים: אֶֹרן ְוַאּלֹון, ֶוֶרד ְוַרּקֶ ם ּפְ ְוֵיׁש ַעל ׁשֵ

ִעְבִרית,  מֹות לֹא ּבְ ֵיׁש ׁשֵ
ָלָאֶרץ,  חּוץ  ּבְ נֹוְלדּו  ָלִדים  ַהּיְ י  ּכִ
ְוַאְנְדֵרי,  אֹוְלָגה   — רּוְסָיה  ּבְ מֹו  ּכְ
מֹו  ּכְ ָיה  ֶאְתיֹוּפְ ּבְ נֹוְלדּו  ׁשֶ ְיָלִדים  ְוֵיׁש 

אי. מֹולֹוקֹון ְוַאּבַ
ים  ַכּנִ ְמּ ֵיׁש ְיָלדֹות ִויָלִדים ׁשֶ

מֹות  ׁשֵ ּבְ אֹו  ה  ִחּבָ מֹות  ׁשְ ּבִ אֹוָתם 
ִרים: ְמֻקּצָ

ַאְבָרָהם הּוא ָאִבי, ִמְרָים 
ִני. ִהיא ִמיִרי, ְוָדן הּוא ּדָ

ָמם ֵזֶהה,  ְ ּשׁ ֵיׁש ְיָלִדים ִויָלדֹות ׁשֶ
ם ְלַיְלֵדיֶהם?  ֵ ּשׁ ֲחרּו ּבַ ל ֲעִמית, ָהָדר, ַטל ְוַגל. ַמּדּוַע ַההֹוִרים ּבָ ְלָמׁשָ

ר. ְך ְלַסּפֵ ּנּוַכל ַעל ּכָ ֵדי ׁשֶ ַאל, ָנִבין ּוְנָבֵרר, ּכְ אן ִנׁשְ ּכָ



ָמם הּוא ִליאֹור.  ְ ּשׁ ה ְוֶיֶלד, ׁשֶ ְלִמיִדים, ַיְלּדָ ֵני ּתַ ה ב2 ֵיׁש ׁשְ ִכּתָ ּבְ
ָרה  ִסּפְ ָמם,  ׁשְ ל  ׁשֶ ּפּור  ַהּסִ ְוֶאת  ַעְצָמם  ֶאת  יגּו  ִהּצִ ַנִים  ְ ַהּשׁ ר  ֲאׁשֶ  ּכַ
ם ִליאֹור.  ֵ ּשׁ ה ְוָלֵכן ַההֹוִרים ָקְראּו ִלי ּבַ ֲחֻנּכָ י ּבַ ה: "נֹוַלְדּתִ ְלּדָ ִליאֹור ַהּיַ

ָמם הּוא ִליאֹור." ְ ּשׁ ִנים ׁשֶ ם ּבָ י ֵיׁש ּגַ ֲאָבל ִלְפָעִמים לֹא ָנִעים ִלי, ּכִ
ם ִליאֹור  ׁש ּגַ ּיֵ ת ׁשֶ יב ִלְדָבֶריָה ְוָאַמר: "ִלי לֹא ִאְכּפַ ֶלד ִהְקׁשִ ִליאֹור ַהּיֶ

ת."  ּבַ
הּוא ָהָיה  רּו ִלי ׁשֶ א. ִסּפְ ל ִאּמָ ל ָהָאח ׁשֶ מֹו ׁשֶ י הּוא ַעל ׁשְ ּלִ ם ׁשֶ ֵ  "ַהּשׁ

ְלָחָמה."  ּמִ ל ְוֶנֱהַרג ּבַ ַחּיָ
ּה." ּלָ יר ָלּה ֶאת ִליאֹור ׁשֶ ֲאִני ַמְזּכִ "ִלְפָעִמים ָסְבָתא אֹוֶמֶרת ׁשֶ

ְגַלל  ּבִ ָנ"ְך,  ֵמַהּתָ ֵהם  מֹות  ֵ ַהּשׁ ל  ּכָ ָחה  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ "ֶאְצֵלנּו  ָאְמָרה:  רּוִתי 
אֹוֵמר  ִמיד  ּתָ א  ַאּבָ ָנ"ְך.  ּתָ ּבַ ִלְקֹרא  אֹוֲהִבים  הֹוַרי  ׁשֶ

הּוִדי.  ל ָהָעם ַהּיְ ֶפר ֶהָחׁשּוב ׁשֶ ה ַהּסֵ ּזֶ ׁשֶ
ִמיַכל,   — א  ְלִאּמָ ֵאהּוד,  קֹוְרִאים  א  "ְלַאּבָ
 — ָטן  ַהּקָ ּוְלָאִחי  ָיֵעל,   — דֹוָלה  ַהּגְ ַלֲאחֹוִתי 

ּבַֹעז."
יַע ּתֹוָרּה  ִהּגִ ׁשֶ ר. ֲאָבל ּכְ ָטה ָמה ְלַסּפֵ ַקְטָיה ִהְתַלּבְ

ָסְבָתא  ל  ׁשֶ מֹו  ּכְ הּוא  י  ּלִ ׁשֶ ם  ֵ "ַהּשׁ ָאְמָרה:  ִהיא 
ם." ל ׁשָ ם ְמאֹוד ְמֻקּבָ רּוְסָיה. ַקְטָיה ֶזה ׁשֵ ּבְ

"ַהִאם  ִאיָלָנה:  ַהּמֹוָרה  ֶאת  ַאל  ׁשָ ֵאלֹות,  ׁשְ ֹוֵאל  ּשׁ ׁשֶ יּוַבל, 
ָבט?"  ׁשְ ט"ּו ּבִ ּנֹוַלְדּתְ ּבְ ֵני ׁשֶ קֹוְרִאים ָלְך ִאיָלָנה ִמּפְ

ִליל  ּגָ ּבַ ּוב  ִיּשׁ ם  ׁשֵ ַעל  הּוא  ִמי  ׁשְ "לֹא,  ָעְנָתה:  ִאיָלָנה 
ִנים.  ָאה ׁשָ ּוב הּוַקם ִלְפֵני יֹוֵתר ִמּמֵ ּשׁ ה. ַהּיִ ם ִאיָלִנּיָ ׁשֵ  ּבְ

ין ְמִקיָמיו." י ָהָיה ּבֵ ּלִ א ׁשֶ א ַרּבָ ַסּבָ

אֹוֵמר

א 

"ַהִאם ה: 
 

ִליל  ּגָ ּבַ  
ִנים.   ׁשָ



ָחה. ּפָ ם ִמׁשְ ָרִטי ְוֵיׁש ׁשֵ ם ּפְ ְלָכל ֶאָחד ּוְלָכל ַאַחת ֵיׁש ׁשֵ
ל ָהָאָדם ַעְצמֹו, ְוָלֵכן הּוא ִנְקָרא  ָרִטי הּוא ַרק ׁשֶ ם ַהּפְ ֵ  ַהּשׁ

ָרִטי. ם ּפְ ׁשֵ
ָלִדים,  ָחה — ַלהֹוִרים ְוַלּיְ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ף ְלָכל ּבְ ּתָ ָחה ְמׁשֻ ּפָ ׁשְ ם ַהּמִ ׁשֵ

בֹות, ַלּדֹוִדים ְוַלּדֹודֹות. ִבים ְוַלּסָ ַלּסָ
ְתנּו לֹו ָאִביו ְוִאּמֹו." ּנָ ם ׁשֶ "ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ׁשֵ

ינֹוקֹות  ינֹוק אֹו ַהּתִ ָרִטי ּבֹוֲחִרים ַההֹוִרים ֲעבּור ַהּתִ ם ַהּפְ ֵ ֶאת ַהּשׁ
ּנֹוְלדּו. ׁשֶ

ֵהם ּבֹוֲחִרים ָלֵתת  ָרִטי ׁשֶ ם ַהּפְ ֵ ַלהֹוִרים ָחׁשּוב ְמאֹוד ַהּשׁ
ְלַיְלֵדיֶהם. 

ְמֶכם.  ׁשִ ֲחרּו ּבְ רּו ַמּדּוַע ַההֹוִרים ּבָ ַסּפְ  .1



מֹוָנה ָיִמים  ים ׁשְ ן ְמַחּכִ ר נֹוָלד ּבֵ ֲאׁשֶ הּוִדית ּכַ סֶֹרת ַהּיְ ְלִפי ַהּמָ
ְדּתֹו. ְלַאַחר ֻהּלַ

ם  ִרית ִמיָלה, ְוַההֹוִרים נֹוְתִנים לֹו ׁשֵ ִמיִני עֹוְרִכים לֹו ּבְ ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבַ
ֵמִחים. ם ׂשְ ה ְוֻכּלָ ָרִטי, עֹוְרִכים ְמִסּבָ ּפְ

ה  ֱאלִֹהים ִצּוָ ר ַעל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ׁשֶ ָנ"ְך ְמֻסּפָ ּתָ ּבַ ית ׁשֶ ֵראׁשִ ֵסֶפר ּבְ ּבְ
מֹוָנה ָיִמים. ן ׁשְ ְהיֹותֹו ּבֶ ִרית ִמיָלה ִלְבנֹו ִיְצָחק ּבִ ָעָליו ַלֲעׂשֹות ּבְ

סּוק ד.) ֶרק כא ּפָ ית, ּפֶ ֵראׁשִ ֵסֶפר ּבְ (ִקְראּו ּבְ

ְזַמן  ם ּבִ ת נֹוְתִנים ָלּה ׁשֵ ר נֹוֶלֶדת ּבַ ֲאׁשֶ הּוִדית ּכַ סֶֹרת ַהּיְ ְלִפי ַהּמָ
ְמַחת הֹוָדָיה  ֶנֶסת. ֵיׁש ַהּנֹוֲהִגים ַלֲערְֹך ׂשִ ֵבית ַהּכְ ה ַלּתֹוָרה ּבְ ָהֲעִלּיָ
ת", ּוִבְלׁשֹון ָהָעם  ה זֹו ִנְקֵראת "ֶזֶבד ַהּבַ ת. ְמִסּבָ ַלה' ַעל ֵלַדת ַהּבַ

ִריָתה. — ּבְ



ׁשּובֹות: ֵאלֹות ְוכֹוְתִבים ֶאת ַהּתְ ֵרָאיֹון ׁשֹוֲאִלים ׁשְ ּבְ  .1
ֵאלֹות ִלְפֵני ָהֵרָאיֹון.  ָהִכינּו ׁשְ  .2

ל ֵמיָדע. ֵדי ְלַקּבֵ ֶרת — ֵאיְך ְמַרַאְיִנים ְוׁשֹוֲאִלים ּכְ ְסּגֶ ּמִ ִקְראּו ּבַ  .3

ֵאלֹות. אֹל ׁשְ ִנימּוס ְלַרְאֵין ְוִלׁשְ ים ּבְ ׁשִ ְמַבּקְ  .1
ׁשּוָבה.  ל ּתְ רֹוִצים ְלַקּבֵ ׁשֹוֲאִלים ַרק ַעל ָמה ׁשֶ  .2

ם  ַחְרּתֶ ֵאָלה ְצִריָכה ִלְהיֹות ְקָצָרה. ְלֻדְגָמה: ַמּדּוַע ּבְ ְ ַהּשׁ  .3 
י? ּלִ ם ׁשֶ ֵ ּשׁ ּבַ

ֵאלֹות נֹוָספֹות. אֹל ׁשְ ר ִלׁשְ ַמֲהַלְך ָהֵרָאיֹון ֶאְפׁשָ ּבְ  .4
ר  ֶאְפׁשָ ֵדי ׁשֶ רּור ּוְלַאט, ּכְ ר ּבָ ֻרְאָיִנים ְלַדּבֵ ים ֵמַהּמְ ׁשִ ְמַבּקְ  .5

ִיְהֶיה ִלְכּתֹב.
ֻרְאָיִנים. ִסּיּום ָהֵרָאיֹון אֹוְמִרים "ּתֹוָדה" — מֹוִדים ַלּמְ ּבְ  .6

ר ְלַהְקִליט אֹו   ֶאְפׁשָ
ְלַהְסִריט ֶאת ָהֵרָאיֹון.
ׁש  ם ְלַבּקֵ ר ּגַ  ְוֶאְפׁשָ

ֵמַההֹוִרים ַלֲענֹות ַעל 
ֵאלֹות  ְ           ַהׁשּ
ְכָתב.            ּבִ

ָרִטי. ְמֶכם ַהּפְ ָבְררּו ַמּדּוַע ִנְבַחר ׁשִ יָמה זֹו ּתְ ְמׂשִ ּבִ
אֹל ֶאת  ֶכם, ֲעֵליֶכם ִלׁשְ ּלָ ם ׁשֶ ֵ ּשׁ ֲחרּו הֹוֵריֶכם ּבַ ֵדי ָלַדַעת ַמּדּוַע ּבָ ּכְ
ַלת ֵמיָדע  ֵאלֹות ְלַקּבָ ר ׁשֹוֲאִלים ׁשְ ֲאׁשֶ ֵאלֹות ׁשֹונֹות. ּכַ ַההֹוִרים ׁשְ

הּו — קֹוְרִאים ְלָכְך ֵרָאיֹון. יׁשֶ ִמּמִ
ַרְאְינּו ֶאת הֹוֵריֶכם. ם ּתְ ַאּתֶ



ָחה. ּפָ ׁשְ ּמִ מֹות ּבַ ֵ ִמיר ִהְתּכֹוֵנן ְלַרְאֵין ֶאת הֹוָריו ַעל ַהּשׁ ּתָ
ִמיר ֵהִכין. ּתָ ֵאלֹות ׁשֶ ְ ִקְראּו ֶאת ַהּשׁ  .1

ִמיר ל ּתָ ֵאלֹות ׁשֶ ְ ַהּשׁ
ם? ְנּתֶ ָמַתי ִהְתַחּתַ  .1

ה? ֵאיפֹה ָהְיָתה ַהֲחֻתּנָ  .2
ִמיר? ם ּתָ ֵ ם ָלֵתת ִלי ֶאת ַהּשׁ ַחְרּתֶ ַמּדּוַע ּבְ  .3

ֶכם? ּלָ ִמי ַהֲחֵבִרים ׁשֶ  .4
ל ַחְבֵריֶכם? ָלִדים ׁשֶ מֹות ַהּיְ ָמה ׁשְ  .5

נּו? ִרים ִאּתָ א לֹא ּגָ ה ָסְבָתא ְוַסּבָ ָלּמָ  .6
ִוד? נּו הּוא ּדָ ְחּתֵ ּפַ ם ִמׁשְ ַמּדּוַע ׁשֵ  .7

מֹו  ׁשְ ֲחרּו ּבִ ִמיר ִיְלַמד ַמּדּוַע ּבָ ֶהן ּתָ ּמֵ ֵאלֹות ׁשֶ ְ נּו ֶאת ַהּשׁ ַסּמְ  .2 
ְחּתֹו. ּפַ ם ִמׁשְ ּוְבׁשֵ

ם. ֵ ר ִלְלֹמד ַעל ְמקֹור ַהׁשּ ֶהן ִאי ֶאְפׁשָ ּמֵ ֵאלֹות ׁשֶ ְתבּו ַמּדּוַע ֵיׁש ׁשְ ּכִ  .3



ֶכם. ּלָ ם ׁשֶ ֵ ִחיַרת ַהּשׁ א ּבְ נֹוׂשֵ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ֵאלֹות ְוַרְאְינּו ֶאת ּבְ ְתבּו ׁשְ ּכִ  .1
ֶהם. ּלָ ָמם ׁשֶ ֲחרּו הֹוֵריֶהם ָלֵתת ָלֶהם ֶאת ׁשְ ֲאלּו ֶאת הֹוֵריֶכם ַמּדּוַע ּבָ ׁשַ  .2

ֶכם. ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ם ַהּמִ רּוׁש ׁשֵ ֲאלּו ּוָבְררּו ָמה ּפֵ ׁשַ  .3 
ִמיר. ל ּתָ ְגָמה ׁשֶ ּדֻ ֵהָעְזרּו ּבַ

ִמי?  ֲחרּו ָלֵתת ִלי ֶאת ׁשְ ַמּדּוַע ַההֹוִרים ּבָ  .1

ֲחרּו ָלֵתת ִלי אֹותֹו?  ה, ַמּדּוַע ּבָ ם ִחּבָ ִאם ֵיׁש ִלי ׁשֵ  .2

ָחה?  ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ל ֶאָחד ִמּבְ ל ּכָ ָרִטי ׁשֶ ָמם ַהּפְ ַמהּו ׁשְ  .3

ְתנּו ַלהֹוִרים?  ּנָ מֹות ׁשֶ ֵ ּשׁ ֲחרּו ּבַ א ְוָסְבָתא ּבָ ַמּדּוַע ַסּבָ  .4

נּו?  ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ם ַהּמִ ַמהּו ְמקֹור ׁשֵ  .5

ָחה.  ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ל ּבְ ֶכם ְוׁשֶ ּלָ ְצלּוִמים ׁשֶ ְרצּו, ָצְרפּו ּתַ ִאם ּתִ  .1
ְצלּום.  ל ּתַ ְתִאיִמים ְלַיד ּכָ מֹות ַהּמַ ֵ ְתבּו ֶאת ַהּשׁ ּכִ  .2

ם אֹותֹו. ְתבּו ּגַ ה, ּכִ ם ִחּבָ ּנּוי אֹו ׁשֵ ִאם ֵיׁש ּכִ  .3
ה. ּתָ ּכִ ה ּבַ ַעל ּפֶ ר אֹותֹו ּבְ ִאם ֵיׁש ִסּפּור ְמַעְנֵין — ּתּוְכלּו ִלְכּתֹב אֹו ְלַסּפֵ  .4



ן ַוֲאִני  ל. ֲאִני ּבֵ ְריֹו הּוא ָהִאְצְטֻרּבָ ּפִ ם ֵעץ ׁשֶ ֵנינּו ִנְקָרִאים ַעל ׁשֵ ׁשְ  .1
.  , מֹוֵתינּו?  ת. ָמה ׁשְ ּבַ

 , ם ֶמֶלְך ַהַחּיֹות, ֲאִני  ִמי הּוא ַעל ׁשֵ ׁשְ  .2 
. ים אֹוִתי  ּוְבִקּצּור ְמַכּנִ

ָנה ָהִעְבִרי:   ָ לּוַח ַהּשׁ יִעי ּבְ ׁשִ ם ַהחֶֹדׁש ַהּתְ ִמי הּוא ַעל ׁשֵ ׁשְ  .3
מֹות?   ֵ רֹות. ָמֶהם ַהּשׁ מֹוֵתינּו ֲאַנְחנּו ְמַזּמְ ע ֲחֵברֹות ּוִבׁשְ ֲאַנְחנּו ַאְרּבַ  .4
. , ש , ש , ר ר

ָנ"ְך. ִמי ֲאַנְחנּו?  ְתקּוַפת ַהּתָ ָהיּו ּבִ ם ְמָלִכים ׁשֶ ֵנינּו ִנְקָרִאים ַעל ׁשֵ ׁשְ  .5
. , ד ש

מֹוֵתינּו? ִנים ּוָבנֹות. ָמה ׁשְ ם אֹור. ֲאַנְחנּו ּבָ ֵמנּו הּוא ַעל ׁשֵ ׁשְ  .6
,  ,

. , א ֶפת ְלכֹוַח: ע ה ִנְרּדֶ ֵמנּו הּוא ִמּלָ ׁשְ  .7

. , ר : ת ֶפת ְלָגבֹוּהַ ה ִנְרּדֶ ִמי הּוא ִמּלָ ׁשְ  .8
ל ְיָלִדים ִויָלדֹות. מֹות ׁשֶ ם ִחידֹות ַעל ׁשֵ ם ַאּתֶ רּו ּגַ ַחּבְ  .9

ם הּוא רֹוֵמז. ל ִאּיּור ְלֵאיֶזה ׁשֵ ְתבּו ְלַיד ּכָ ּכִ
ְגָמה:   אֶֹרן ּדֻ



ָלִדים. מֹות ׁשֹוִנים ַלּיְ ֶכם ֵיׁש ׁשֵ ּלָ ה ׁשֶ ּתָ ּכִ ּבַ
ה. ּתָ מֹות ַיְלֵדי ַהּכִ ְתבּו ֶאת ׁשְ ּכִ  .1

ְבָלה. ּטַ ְגָמה ּבַ י ְקבּוצֹות. ְראּו ּדֻ ָלִדים ַעל ּפִ מֹות ַהּיְ נּו ֶאת ׁשְ ַמּיְ  .2
ה. ּתָ ּכִ ם ּבַ ֶהְחַלְטּתֶ ִפי ׁשֶ מֹות, ּכְ ֵ ל ַהּשׁ בּוצֹות ׁשֶ ְבָלה ֶאת ַהּקְ ּטַ ְתבּו ּבַ ּכִ  .3
מֹות  ָכל ְקבּוַצת ׁשֵ מּו ּבְ ים ְוַסּכְ ָרִטּיִ מֹות ַהּפְ ֵ ְבָלה ֶאת ַהּשׁ ּטַ ְתבּו ּבַ ּכִ  .4

ּה. ה ְיָלִדים ֵיׁש ּבָ ּמָ  ּכַ
ה ְיָלִדים,  ָ ל ֵעִצים ּוְפָרִחים — ֲחִמּשׁ מֹות ׁשֶ ְגָמה: ׁשֵ ּדֻ ֵהָעְזרּו ּבַ

פֹות  ים ִנְרּדָ ֵהם ִמּלִ מֹות ׁשֶ ָעה ְיָלִדים, ׁשֵ ל אֹור — ַאְרּבָ מֹות ׁשֶ ׁשֵ
ה ְיָלִדים. לֹוׁשָ ְליִֹפי — ׁשְ

 ְצָמִחים 
 (ֵעִצים 
ּוְפָרִחים)

ְמקֹומֹות אֹור
ָאֶרץ ּבָ

ֲעֵלי  ּבַ
ים ַחּיִ

ָנ"ְך ֲאֵחִריםּכֹוַחיִֹפיֵמַהּתָ

ַאּלֹון, 
אֶֹרן 
ְלָיה  ּדַ
ֶפת  ַרּקֶ
ִניִרית

 5
ה ָ ֲחִמּשׁ

ִזיו
אֹוָרה 
ָיִאיר 
ֵמִאיר 
ִליאֹוָרה

 5
ה ָ ֲחִמּשׁ

ּגֹוָלן,
ן  ַיְרּדֵ
ֶרת  ּנֶ ּכִ

ָים
ַמְעָין
ַהְרֵאל

6
ה ָ ּשׁ ׁשִ

ָאִריק, 
ָלה  ַאּיָ

י ּבִ ּדֻ

3
ה לֹוׁשָ ׁשְ

מּוֵאל ׁשְ
ִרְבָקה
יֹוִסי 
יָנה ּדִ

 4
ָעה ַאְרּבָ

ָהָדר 
ת)  (ּבַ
ָהָדר 
ן)  (ּבֵ
נֹוָיה 

 3
ה לֹוׁשָ ׁשְ

עֹז

 1
ֶאָחד

ָמָיה
ָנה ּדָ

ָמָהָרט
אּוִליָנה ּפָ

 4
ָעה ַאְרּבָ

ם מֹות ַעל ׁשֵ ׁשֵ

ַסְך ַהּכֹל



ָכל ְקבּוָצה.  ה ְיָלִדים ֵיׁש ּבְ ּמָ ְמנּו ּכַ  .5
ם  ָמם הּוא ַעל ׁשֵ ְ ּשׁ ָעה ְיָלִדים ׁשֶ ְגָמה: ֵיׁש ַאְרּבָ ר. ּדֻ ְסּפָ ְתבּו ֶאת ַהּמִ ּכִ  .6

ְתבּו: אֹור = 5. אֹור. ּכִ
ְצָבִעים ׁשֹוִנים.  קֹות ּבִ ַמְדּבֵ ׁשּו ּבְ ּמְ ּתַ ִהׁשְ  .7 

מֹות - ֶצַבע ׁשֹוֶנה.   ְלָכל ְקבּוַצת ׁשֵ
נּו ֶצַבע ָאדֹם.  ָנ"ְך ּתְ מֹות ֵמַהּתָ ֵ ְגָמה: ַלּשׁ  ּדֻ

ע  יקּו ַאְרּבַ ָנ"ְך. ַהְדּבִ מֹוֵתיֶהם ֵמַהּתָ ְ ּשׁ ָעה ְיָלִדים ׁשֶ ה ַאְרּבָ ּתָ ּכִ ֵיׁש ּבַ
קֹות ֲאֻדּמֹות זֹו ֵמַעל זֹו.   ַמְדּבֵ

יקּו  ה. ַהְדּבִ ּתָ ּכִ ה ְיָלִדים ּבַ ָ ל ֵעִצים — ֶצַבע ָירֹק. ֵיׁש ֲחִמּשׁ מֹות ׁשֶ ְלׁשֵ
ְגָמה). ּדֻ קֹות ְיֻרּקֹות זֹו ֵמַעל זֹו (ְראּו ּבַ ָחֵמׁש ַמְדּבֵ

לּו  בּוצֹות, ַעל ְנָיר ֶאָחד, ּוְתַקּבְ קֹות ְלִפי ַהּקְ ְדּבֵ יקּו ֶאת ַהּמַ ַהְדּבִ  .8
יַאְגָרָמה. ּדִ

ַעּמּוָדה.  ָקה ָהִראׁשֹוָנה ּבָ ְדּבֵ ַחת ַלּמַ בּוָצה ִמּתַ ם ַהּקְ ְתבּו ֶאת ׁשֵ ּכִ  .9
ָנ"ְך.  מֹות ֵמַהּתָ ְגָמה: ֵעִצים ּוְצָמִחים, ׁשֵ  ּדֻ

יַאְגָרָמה. ם ּדִ ְיַצְרּתֶ
ֶכם. ּלָ יַאְגָרָמה ׁשֶ ם ַלּדִ ְתבּו ׁשֵ 10.ּכִ

יַאְגָרָמה   ּדִ
ְרֶאה ְקבּוצֹות  ְרטּוט ַהּמַ  ׂשִ
ִרים ֶזה ְלַיד ֶזה. ל ִמְסּפָ ׁשֶ

מֹות  ׁשֵ
ָנ"ְך ֵמַהּתָ

ֵעִצים 
ּוְצָמִחים

1

2

3

4

5

ר ִלְלֹמד  ָמה ֶאְפׁשָ
יַאְגָרָמה? ִמּדִ

ִלים  ר ִלְראֹות ֶהְבּדֵ ֶאְפׁשָ
בּוצֹות: ֶאת  ין ַהּקְ ּבֵ

ָוָאה  ַהׁשְ בּוָצה ּבְ ּגֶֹדל ַהּקְ
ִלְקבּוצֹות ֲאֵחרֹות.

ר ָלַדַעת ֵאיזֹו  ֶאְפׁשָ
דֹוָלה יֹוֵתר,  ְקבּוָצה ּגְ
וֹות,  ֵאילּו ְקבּוצֹות ׁשָ

ְוֵאילּו ְקבּוצֹות ְקַטּנֹות 
זֹו ִמּזֹו.



ֶכם ְוִכְתבּו:  ּלָ יַאְגָרָמה ׁשֶ ּדִ ִהְתּבֹוְננּו ּבַ
ְתֶכם?  ִכּתַ יֹוֵתר ּבְ דֹוָלה ּבְ מֹות ַהּגְ ֵ ַמִהי ְקבּוַצת ַהּשׁ  .1

יֹוֵתר?  ה ּבְ ַטּנָ מֹות ַהּקְ ֵ ַמִהי ְקבּוַצת ַהּשׁ  .2
ָרן?  ִמְסּפָ וֹות ּבְ ָ מֹות ַהּשׁ ֵ ֵאילּו ֵהן ְקבּוצֹות ַהּשׁ  .3

יַאְגָרמֹות?  ר ְלָהִכין ּדִ ַעל ָמה עֹוד ֶאְפׁשָ  .4

ֲעֵלי  ָאּה ּבַ ּנֹוׂשְ יַאְגָרָמה ׁשֶ ם ְיכֹוִלים ְלָהִכין ּדִ ַאּתֶ  .1
ֵביָתם. ִלים ּבְ ה ְמַגּדְ ּתָ ְלֵדי ַהּכִ ּיַ ים ׁשֶ ַהַחּיִ

ים. ֲעֵלי ַחּיִ ל ּבַ ָלִדים ְמַגּדֵ ׁשֹוֲאִלים ִמי ֵמַהּיְ א. 
ָלִדים. ים ֵיׁש ַלּיְ ֲעֵלי ַחּיִ ּכֹוְתִבים ֵאילּו ּבַ ב. 

ים ְלִפי ְקבּוצֹות, ְלֻדְגָמה: ֲעֵלי ַהַחּיִ ר ּבַ ִמים ֶאת ִמְסּפַ רֹוׁשְ  ג. 
ה ֲחתּוִלים. לֹוׁשָ ָלִבים, ׁשְ ָעה ּכְ ַאְרּבָ

ם, ּוָבּה  ַמְדּתֶ ּלְ מֹו ׁשֶ יַאְגָרָמה, ּכְ  ד.   ְמִכיִנים ּדִ
ים. ֲעֵלי ַחּיִ קֹות ְלָכל ְקבּוַצת ּבַ יִקים ַמְדּבֵ      ַמְדּבִ

יַאְגָרמֹות ׁשֹונֹות.  ִעּתֹוִנים ּדִ ּתּוְכלּו ִלְמצֹא ּבָ  .2
ר ִלְלֹמד ֵמֶהן. ֶהן ְוִתְראּו ָמה ֶאְפׁשָ ִהְתּבֹוְננּו ּבָ



ְלְמדּו: ָמה ּתִ
ל ַאַחת. ל ּכָ ל ֶאָחד ְוׁשֶ ל ּכָ חּוִדי ׁשֶ ֻיָחד ְוַהּיִ ַעל ַהּמְ  .1

ין ֲחֵבִרים. ֶפת ּבֵ ּתֶ ה ְמׁשֻ ּיָ ַעל ֲעׂשִ  .2
ל ַאַחת. ל ּכָ ל ֶאָחד ְוׁשֶ ל ּכָ ה ַעְצָמִאית ׁשֶ ּיָ ַעל ֲעׂשִ  .3

ם ִאם ֵהם  ׁש ָלֵתת ְלָכל ֶאָחד ּוְלָכל ַאַחת, ּגַ ּיֵ בֹוד ׁשֶ ַעל ַהּכָ  .4
נּו. ׁשֹוִנים ֵמִאּתָ

ר / אֹוגֹוסט ֶרנּוָארָחָז"ל ָאְמרּו: ַסְנּתֵ עּור ּפְ ׁשִ



ֲאִני אֹוֶהֶבת ְמאֹוד
דֹות ּשָׂ ל ּבַ ְלַטּיֵ

ְלַבד.
ֶזה נֹוָרא ֶנְחָמד

ִלְתעֹות
דֹות. ין ׂשָ ּבֵ

ְך י ּכָ ּכִ
ר ִלְראֹות ֶאְפׁשָ

ים — ָבִרים ַרּבִ ּדְ
ִרים ְרּפָ ּפַ

ים ְוקֹוִצים ְצֻהּבִ
ִרים ְוִצּפֳ

ְוִלְפָעִמים ַאְרָנבֹות
ִלי ְזָנבֹות, ּבְ

ְוַגם
ִאיׁש לֹא ָרָאה ָבִרים ׁשֶ ּדְ

ֵמעֹוָלם — 
ל ְלָמׁשָ

אֶֹפק ָאדֹם.
ַמִים ָ ּשׁ אֹו ָים ּבַ

אֹו ָעָנן ִעם ַקְרַנִים.

אֹו 
ֶרת ֵאַלי ְמַדּבֶ ִצּפֹור ׁשֶ

ֵאין ָלּה ְזַמן בֹוָרה ׁשֶ אֹו ּדְ
י ִהיא ְמַמֶהֶרת ּכִ

אֹו
לֹום ֲחָוה ִלי ְלׁשָ ּתַ ׁשְ ּמִ ה ׁשֶ ִחּטָ

אֹו 
ה לֹו ִוילֹון ָעׂשָ ר ׁשֶ ַעְכּבָ

ִמּקֹוִצים ּוַבְרָקִנים
ּלֹא ָיִציצּו לֹו — ׁשֶ

ִלְפִנים.
אֹו...

ה יֹוֵתר עֹוד ַהְרּבֵ
ר  ֲאָבל ִאי ֶאְפׁשָ

ר. ַהּכֹל ְלַסּפֵ
ְוָלֵכן

ֲהִכי טֹוב
דֹות ּשָׂ ָלֶלֶכת ּבַ

ְלַבד.
יר. ְוָאז לֹא ָצִריְך ְלַהְסּבִ

ֱאֶמת ֶנְחָמד. ְוֶזה ּבֶ



ְמֻיָחד —  ִביִלי ּבִ ׁשְ ְועֹוד ֵיׁש לֹו — ּבִ
ל ַחּיֹות ִצּלּוִמים ׁשֶ

ֲערֹות ָהַעד. ִמּיַ
יר ן הּוא ַמּכִ ּלָ י ֶאת ּכֻ ּלִ א ׁשֶ ְוַסּבָ
יר. ר ּוַמְרֶאה ּוַמְסּבִ ְוהּוא ְמַסּפֵ

יֹוֵתר ָבר ָהָאהּוב ּבְ ְוָלֵכן ַהּדָ
ָחֵצר  ָחק ּבֶ הּוא לֹא ִקְרָקס, ְולֹא ִמׂשְ

ם ּיָ ּלֹות ְולֹא ַרֲחָצה ּבַ ְולֹא ּגֻ
יָרס ְולֹא ַאְרִטיק ַקר אֹו ּתִ

י ִאם ּבֶֹקר ֵאֶצל ָסִבי ּכִ
ּפּוִרים ְגַלל ַהּסִ ּבִ

ַנאי ׁש לֹו ּפְ ּיֵ ּוִבְגַלל ׁשֶ
ִביִלי ׁשְ ּבִ
ִמיד. ּתָ

יֹוֵתר ָבר ָהָאהּוב ָעַלי ּבְ ַהּדָ
ר הּוא ִלְנסַֹע ּוְלַבּקֵ

ר. ִוד ְוָסְבָתא ֶאְסּתֵ א ּדָ ֵאֶצל ַסּבָ

ִית ַמְצִחיק ֵיׁש ָלֶהם ִמין ּבַ
יק. הּוא ַעּתִ א אֹוֶמֶרת ׁשֶ ְוִאּמָ

ָנה ֶהם ְמנֹוַרת ֵנְפט ְיׁשָ ּלָ ִית ׁשֶ ּוַבּבַ
ָנה. יר — אּוַלי ֵמָאה ׁשָ לּוָיה ַעל ַהּקִ ּתְ

אֹות ּסְ ּוִמין ּכִ
יִקים ְמאֹוד. ַעּתִ

ר  ר — ְוָהִעּקָ ְוָהִעּקָ
ִרים ר ָהִעּקָ ִעּקַ

הּוא ָהָארֹון
ָפִרים. ֲארֹון ַהּסְ

ִוד אֹוֵהב ְלַהְראֹות א ּדָ ַסּבָ
ְסָפִרים ָיִפים ֵמֲאָרצֹות ְרחֹוקֹות

מּונֹות ְוִעם ִצּלּוִמים ְסָפִרים ִעם ּתְ
ֶלג ָצחֹר אֹו ְיָערֹות ְקדּוִמים. ל ׁשֶ ׁשֶ



ֲחקֹות,  ַמן ֵהן ְמׂשַ ל ַהּזְ אֹוִרית ְוַגְלָיה ֲחֵברֹות טֹובֹות ְמאֹוד, ּכָ
ְלָחן ֶאָחד ֵהן חֹוְלקֹות, ַוֲאִפּלּו  ה ׁשֻ ּתָ ּכִ טֹות ְוצֹוֲחקֹות. ּבַ ְמַפְטּפְ
ּדֹומֹות  ן  "ַאּתֶ ָלֶהן:  אֹוְמִרים  ִמיד  ּתָ עֹוׂשֹות.  ַיַחד  ּבְ עּוִרים  ׁשִ

אֹומֹות." מֹו ּתְ י ִטּפֹות ַמִים, ּכְ ּתֵ מֹו ׁשְ ּכֹל, ּכְ ּבַ

ֵהם  ׁשֶ ֶבת  חֹוׁשֶ ּה  ּוְבִלּבָ אֹוְמִרים,  ם  ּלָ ּכֻ ְך  ּכָ ׁשֶ אֹוֶהֶבת  ֵאיָנה  אֹוִרית 
ְמיֹון,  ֶכת ּוְבֵעיֶניָה ֵיׁש ִנְצנּוץ: "ַלְמרֹות ַהּדִ ְכָלל לֹא ְמִביִנים. ִהיא ְמַחּיֶ ּבִ

ְפִנים ְוַגם ִמחּוץ...  ְפָעִמים ָנחּוץ, ֲאַנְחנּו ְיָלדֹות ׁשֹונֹות, ִמּבִ ּלִ ׁשֶ
ַעל  ׁשֹוְמרֹות  ְלַעְצֵמנּו  ֲאָבל  ִעְנָיִנים,  ֲהמֹון  ּבַ פֹות  ּתָ ְוׁשֻ ֲחֵברֹות  "ֲאַנְחנּו 
ם  ב אֹוֶהֶבת ְמאֹוד, ַוֲאִני ּגַ ַמְחׁשֵ ֵחק ּבְ ל, ְלׂשַ ים. ֲאִני ְלָמׁשָ ּיִ ָבִרים ִאיׁשִ ּדְ
ר  ר, ִסּפּוִרים ַעל ַחּיֹות ְלַסּפֵ ִתי אֹוֶהֶבת ְלַצּיֵ ְלָיה ְלֻעּמָ אֹוֶהֶבת ִלְרקֹד. ּגַ
ינּו ּדֹומֹות,  ּתֵ ר. ִהיא ַוֲאִני ֲחֵברֹות טֹובֹות ַעד ְמאֹוד — ׁשְ ּוְבֵחָמר ְלַכּיֵ

ם ׁשֹונֹות." ֲאָבל ּגַ

י ַהֲחֵברֹות זֹו ִמּזֹו?  ּתֵ ה ׁשֹונֹות ׁשְ ּמֶ ּבַ  .1
י ִטּפֹות ַמִים,  ּתֵ מֹו ׁשְ ֵהן ּדֹומֹות "ּכְ דּו ָלֲאִמיָרה ׁשֶ ַמּדּוַע ֵהן ִהְתַנּגְ  .2

אֹומֹות?"  מֹו ּתְ ּכְ
ְפִנים"?  ֵהן ׁשֹונֹות "ִמּבִ ָאְמָרה ׁשֶ ׁשֶ ָנה אֹוִרית ּכְ ּוְ ירּו ְלָמה ִהְתּכַ ַהְסּבִ  .3



ה  מֹו ַטל, ְמַנּסֶ ׁש ּכְ ָבר. הּוא ִמְתַלּבֵ ָכל ּדָ ה ֶאת ַטל ּבְ רֹוִני ְמַחּקֶ
ּלֹו. ים ּדֹומֹות ְלׁשֶ ִמּלִ ר ּבְ מֹוהּו ּוְמַדּבֵ ְלִהְתַנֵהג ּכָ

ה אֹותֹו. ה — רֹוִני ְמַחּקֶ ל עֹוׂשֶ ּטַ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ּכָ
ם רֹוְנַטל.  ֵ ּשׁ ם ּבַ ים ּגַ י" ּוְלִעּתִ ּכִ ים אֹותֹו "ּתֻ ה לֹוֲעִגים לֹו ּוְמַכּנִ ּתָ ּכִ ָלִדים ּבַ ַהּיְ

ְגָרׁש.  ז ְוָעַזב ֶאת ַהּמִ ּדּוְרַסל, ַטל ִהְתַרּגֵ ַחק ּכַ ַמֲהַלְך ִמׂשְ ַעם ַאַחת, ּבְ ּפַ
ם הּוא.  ִעְקבֹוָתיו ְוָעַזב ּגַ רֹוִני ָהַלְך ּבְ

נּו." ֵחק יֹוֵתר ִאּתָ ׂשַ ה לֹא ּתְ ַהֲחֵבִרים ָצֲחקּו ְוָאְמרּו: "רֹוְנַטל, ַאּתָ
בּוַע ָיִמים. ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ה ּבְ ּתָ יַע ַלּכִ ה ָיִמים ַטל ָחָלה ְולֹא ִהּגִ ּמָ ֲעבֹר ּכַ ּכַ

ר.  ֵחק אֹו ְלַדּבֵ רֹוִני לֹא ָיַדע ָמה ַלֲעׂשֹות, ִעם ִמי ְלׂשַ
ֲעָמם. ַהְפָסָקה, ָעצּוב ּוְמׁשֻ ב ְלַבּדֹו ּבַ נּו ֵאָליו ְוהּוא ָיׁשַ ָלִדים לֹא ּפָ ַהּיְ

ה  ֲאָלה: "ַמּדּוַע ַאּתָ ה ֵאָליו ְוׁשָ ׁשָ ָרֲאָתה אֹותֹו, ִנּגְ ְלָיה ַהּמֹוָרה ׁשֶ ּדַ
ָלִדים?" ֵחק ִעם ַהּיְ ָעצּוב? ַמּדּוַע ֵאיְנָך ְמׂשַ

י, ַטל ֵאיֶנּנּו, ּוִבְלָעָדיו ֵאין  ֵעיָניו: "ֲאִני ְלַבּדִ ָמעֹות ּבְ ּדְ ׁשֶ ָעָנה ָלּה רֹוִני ּכְ
ֵחק ּוָמה ַלֲעׂשֹות." ִלי ִעם ִמי ְלׂשַ

ל  ם ׁשֶ ַדאי ְלָך ִלְהיֹות ָחֵבר ּגַ ל ַטל, ֲאָבל ּכְ ה ָחֵבר טֹוב ׁשֶ "ָאְמָנם ַאּתָ
ְיָלִדים ֲאֵחִרים."

 

ל רֹוִני?  ָעָיה ׁשֶ ָמה ַהּבְ  .1
ל רֹוִני? ֶכם ַעל ַהִהְתַנֲהגּות ׁשֶ ְעּתְ ָמה ּדַ  .2

ה ְלרֹוִני?  ּתָ ַמּדּוַע ָלֲעגּו ַיְלֵדי ַהּכִ  .3
ְך? ֶכם ַעל ּכָ ְעּתְ ָמה ּדַ  .4



ֵני ְיָלִדים ְמָתֲאִרים  ְתָבה ִמיָרה ֵמִאיר ּוָבֶהם ׁשְ ּכָ יִרים ׁשֶ ִ ִקְראּו ֶאת ַהּשׁ
ַעּמּוִדים 23-22).  יֹוֵתר (ּבְ ֵהם אֹוֲהִבים ּבְ ָבִרים ׁשֶ ֶאת ַהּדְ

ְתבּו: ּכִ
יִרים?  ִ ּשׁ ּבַ ָלִדים ׁשֶ ה ׁשֹוִנים אֹו ּדֹוִמים ַהּיְ ּמֶ ּבַ  .1

יִרים, ָמה ֲהִייֶתם  ִ ּשׁ ּבַ ָלִדים ׁשֶ ם ְלׂשֹוֵחַח ִעם ַהּיְ ִאּלּו ְיָכְלּתֶ  .2 
ׁשֹוֲאִלים אֹוָתם? 

ם אֹוֲהִבים ַלֲעׂשֹות ְלַבד אֹו ִעם ֲאֵחִרים. ַאּתֶ ר ָמה ׁשֶ ר ְלַצּיֵ ֶאְפׁשָ  .1
ה ּוִבְפֵני  ּתָ ְפֵני ַחְבֵריֶכם ַלּכִ יִרים ּבִ ִ ּיּוִרים ְוַהּשׁ יגּו ֶאת ַהּצִ ַהּצִ  .2 

ָחה. ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ּבְ

ם רֹוִצים ִלְהיֹות. אּור ָמה ַאּתֶ ְתבּו ּתֵ ּכִ  .3
ְפֵני ַיְלֵדי  ֶכם ּבִ ּלָ ּפּור ׁשֶ ְרצּו, ֶאת ַהּסִ ַהְקִריאּו אֹו ַהְמִחיזּו, ִאם ּתִ  .4

ה. ּתָ ַהּכִ
ֹוְמִרים ַעל  ּשׁ ָתֲאִרים ְיָלִדים ׁשֶ ּמְ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַחת ַלּמִ נּו ַקו ִמּתַ ַסּמְ  .5

ֶהם: ּלָ חּוִדּיּות ׁשֶ ַהּיִ
י  ּלִ ם ִאם ַהֲחֵברֹות ׁשֶ ַכּדּור, ּגַ ֵחק ּבְ ִאיָלָנה: "ֲאִני לֹא אֹוֶהֶבת ְלׂשַ א. 

ֲחקֹות." ְמׂשַ
ה. כֹור עֹוׂשֶ ָאִחיו ַהּבְ ל ָמה ׁשֶ ִני נֹוֵהג ַלֲעׂשֹות ּכָ ּדָ ב. 

ּפּור ַעל  ם ְצִריִכים ִלְכּתֹב ֶאת ַהּסִ ּלָ ָלִדים: "ּכֻ ַהּמֹוָרה ְלָכל ַהּיְ ג. 
ַער." ַרח ֵמַהּיַ ּבָ ָהַאְרָנב ׁשֶ

י. ּבִ ֻיָחד ׁשֶ ִיחּוִדי — ַהּמְ



ף,  ּתֵ ּתַ ה רֹוֶצה ְלִהׁשְ ֵאיֶזה חּוג ַאּתָ ְבַחר ּבְ א ָאַמר ְלאּוִרי: "ּתִ ַאּבָ ד. 
ָך." ּלְ ִחיָרה ִהיא ַרק ׁשֶ ַהּבְ

י הּוא לֹא ְמַעְנֵין אֹוָתּה. ִבים ּכִ ְחׁשְ ִרי ָעְזָבה ֶאת חּוג ַהּמַ ׂשָ ה. 
ּלֹו  ל ַהֲחֵבִרים ׁשֶ ּכָ ֵני ׁשֶ ּדּוְרַסל ִמּפְ חּוג ּכַ ף ּבְ ּתֵ ּתַ ּדֹור ֶהְחִליט ְלִהׁשְ ו. 

מֹוֶהם. חּוג ְוהּוא רֹוֶצה ִלְהיֹות ּכְ ּבַ
ָלִדים. ל ַהּיְ ָאלֹות ׁשֶ ׁשְ ּבּועֹות ָמֵהן ַהּמִ ִאּיּוִרים ְוִכְתבּו ּבַ ִהְתּבֹוְננּו ּבָ  .6



ְלְמדּו? ָמה ּתִ
עּוַדת ֶזהּות? ַמִהי ּתְ  .1

עּוַדת ֶזהּות? ְלִמי ֵיׁש ּתְ  .2
עּודֹות ֶזהּות? ִדיָנה נֹוֶתֶנת ְלָכל ָהֶאְזָרִחים ּתְ ַמּדּוַע ַהּמְ  .3

ָעֶליָה.  ַזָהה ֶאת ּבְ עּוָדה ַהּמְ עּוַדת ֶזהּות ִהיא ּתְ ּתְ  •
עּוַדת ֶזהּות.  ָרֵאל ֵיׁש ּתְ ְלָכל ֶאְזְרֵחי ְמִדיַנת ִיׂשְ  •

עּוַדת ֶזהּות.  ִלים ּתְ יל 17 ַוַמְעָלה ְמַקּבְ ִרים ִמּגִ ים ְמֻבּגָ ֲאָנׁשִ  •
ל ַההֹוִרים. עּוָדה ׁשֶ ּתְ ר ֶזהּות ְוהּוא ָרׁשּום ּבַ ִליָלִדים ֵיׁש ִמְסּפַ  •

ַזִהים  ים ַהּמְ ּיִ ָרִטים ָהִאיׁשִ ְתעּוַדת ֶזהּות ּכֹוְתִבים ֶאת ַהּפְ ּבִ  •
ְצלּום. ֶאת ָהָאָדם, ּוְמָצְרִפים ֵאֶליָה ּתַ

עּוַדת  ּתְ נֹוֶתֶנת  ִנים)  ַהּפְ ַרד  ִמׂשְ ֶאְמָצעּות  (ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְמִדיַנת   •
ֵהם  ׁשֶ רּור  ּבָ ִיְהֶיה  ְך  ּכָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּה  ּלָ ׁשֶ ָהֶאְזָרִחים  ְלָכל  ֶזהּות 

ִדיָנה. ֶאְזְרֵחי ַהּמְ
ָרֵאל. ע ֵסֶמל ְמִדיַנת ִיׂשְ עּוַדת ֶזהּות ֻמְטּבָ ל ּתְ ִריָכה ׁשֶ ַעל ַהּכְ  •

יִרים אֹוִתי, ְמַזִהים  ֶזהּות — ַמּכִ
אֹוִתי.

עּוָדה  עּוַדת ֶזהּות — ּתְ ּתְ
י  ָעֶליָה. ַעל ּפִ ַזָהה ֶאת ּבְ ַהּמְ

יִרים ֶאת ָהָאָדם. עּוָדה ַמּכִ ַהּתְ
ָרֵאל —   ֶאְזְרֵחי ְמִדיַנת ִיׂשְ

ִדיָנה, ְוֵיׁש  ּמְ ים ּבַ ַחּיִ ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ
ְרֵאִלית, ְוֵהם  ָלֶהם ֶאְזָרחּות ִיׂשְ

ָבא ּובֹוֲחִרים  ִסים ַלּצָ ּיְ ִמְתּגַ
ֶנֶסת. ַלּכְ

ים ֵאיָנם  ִבּיִ ָהֶאזְ ָרִחים ָהַער ְ
ִבים בְּ ִגּיּוס ְלַצַה"ל, ַאְך ֵהם  ַחּיָ

ֶנֶסת.  ּבֹוֲחִרים ַלּכְ
ם  ים ּגַ ָרֵאל ַחּיִ ְמִדיַנת ִיׂשְ ּבִ

ֵאיָנם ֶאְזְרֵחי  ִבים ׁשֶ ּתֹוׁשָ
ִדיָנה.  ַהּמְ

ָרד  ִנים — ִמׂשְ ַרד ַהּפְ ִמׂשְ
ָלה. ְמׁשָ ּמֶ ּבַ



מֹו:  ַזהֹות, ּכְ ּמְ עּודֹות ֲאֵחרֹות ׁשֶ ֵיׁש ּתְ
מֹוֲעדֹון.  ְלִמיד אֹו ְסטּוֶדְנט, ֲחֵברּות ּבְ עּוַדת ּתַ יֹון ְנִהיָגה, ּתְ ִרׁשְ

ַזִהים  ים ַהּמְ ּיִ ָרִטים ָהִאיׁשִ ה ְרׁשּוִמים ַהּפְ ְתעּודֹות ֵאּלֶ ם ּבִ ּגַ
ְצלּום. הּות, ּוְמצָֹרף ּתַ עּוַדת ַהּזֶ ְלְקחּו ִמּתְ ּנִ ׁשֶ

ָעֶליָה.  עּוַדת ֶזהּות ְמַזָהה ֶאת ּבְ ּתְ אֹוְמִרים ׁשֶ
ָעֶליָה?  עּוָדה ְמַזִהים ֶאת ּבְ ּתְ ָרִטים ּבַ ֵאילּו ּפְ  .1

עּוַדת ֶזהּות?  יג ּתְ ים ְלַהּצִ ים ֵמֲאָנׁשִ ׁשִ ֻנּיֹות ְמַבּקְ ּמְ ֵאילּו ִהְזּדַ ּבְ  .2
יִרים? ם ַמּכִ עּודֹות ְמַזהֹות ֲאֵחרֹות ַאּתֶ ֵאילּו ּתְ  .3



ִרים. ָחה ְמֻבּגָ ּפָ ֵני ִמׁשְ ל ּבְ הּות ׁשֶ ְתעּוַדת ַהּזֶ ִהְתּבֹוְננּו ּבִ  .1
ָעֶליָה. עּוָדה ּוְמַזִהים ֶאת ּבְ ּתְ תּוִבים ּבַ ָרִטים ַהּכְ ַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּפְ  .2 

עּוָדה.  ל ַהּתְ ִריָכה ׁשֶ ּכְ ִהְתּבֹוְננּו ּבַ  .3
ׁש ָעֶליָה.  ּיֵ ַהֲעִתיקּו ֶאת ָמה ׁשֶ  .4

עּוָדה?  ע ַעל ַהּתְ ִדיָנה ֻמְטּבָ ְתבּו: ַמּדּוַע ֵסֶמל ַהּמְ ּכִ  .5
ׁש  ּיֵ ְתעּוָדה ַאֶחֶרת ׁשֶ עּוָדה) אֹו ּבִ יֹון ְנִהיָגה (זֹו ּתְ ִרׁשְ ִהְתּבֹוְננּו ּבְ  .6

ָחה. ּפָ ׁשְ ִלְבֵני ַהּמִ
ְתבּו ָמה ּדֹוֶמה ּוָמה  עּוָדה ָהַאֶחֶרת: ּכִ הּות ַלּתְ עּוַדת ַהּזֶ ין ּתְ וּו ּבֵ ַהׁשְ  .7

ׁשֹוֶנה 

ֶכם. ּלָ הּות ׁשֶ עּוַדת ַהּזֶ ם ְיכֹוִלים ִליצֹר ֶאת ּתְ ם ַאּתֶ ּגַ
ַעּמּוִדים 29-28). ְגָמה ּבְ ְכלֹל (ְראּו ּדֻ ַהְחִליטּו ַעל צּוָרָתּה ּוָמה ִהיא ּתִ  .1

ְנָקס.  ה אֹו ּפִ ֶרת ְקַטּנָ מֹו ַמְחּבֶ עּוָדה ּכְ ָהִכינּו ֶאת ַהּתְ  .2
ֶכם. ּלָ ַזִהים ׁשֶ ָרִטים ַהּמְ ְתבּו ֶאת ַהּפְ ּכִ  .3

ֶכם.  ּלָ ַזָהה ׁשֶ עּוָדה ַהּמְ ָרִטים ַלּתְ א הֹוִסיפּו ּפְ ַמֲהַלְך ִלּמּוד ַהּנֹוׂשֵ ּבְ  .4
ָחה. ּפָ ׁשְ ְבֵני ַהּמִ ֵהָעְזרּו ּבִ



י ּלִ הּות ׁשֶ עּוַדת ַהּזֶ ּתְ
ָרִטי: רֹוִני ם ּפְ ׁשֵ

י: אֶֹרן  ְחּתִ ּפַ ם ִמׁשְ ׁשֵ
י: 569217456 ּלִ הּוי ׁשֶ ר ַהּזִ ִמְסּפַ

ַבע ָוֵחִצי יִלי: ׁשֶ ּגִ
ן ת: ּבֵ ן/ּבַ ּבֵ

א: ִיְצָחק  א: ָיֵעל, ַאּבָ ם הֹוַרי: ִאּמָ ׁשֵ
ה: ב' 2 ִכּתָ ְלִמיד/ה ּבְ ֲאִני ּתַ

ֶפר: ַאּלֹון ית ַהּסֵ ּבֵ
ּוב: ֵחיָפה ּשׁ ַהּיִ

חֹר ִהיר, ֶצַבע ֵעיַנִים ׁשָ ָער ּבָ ָרִטים ְמֻיָחִדים: ׂשֵ ּפְ

יַמת  ִלימּו ֶאת ֶהָחֵסר ִמּתֹוְך ְרׁשִ ִטים ְוַהׁשְ ּפָ ׁשְ ִקְראּו ֶאת ַהּמִ  .1
ָלָמה: ים ְלַהׁשְ ּלִ ַהּמִ

ה. ָ הּות  ֶאת ָהִאיׁש אֹו ָהִאּשׁ עּוַדת ַהּזֶ י ּתְ ַעל ּפִ א. 
. ע  הּות ֻמְטּבָ עּוַדת ַהּזֶ ִריַכת ּתְ ַעל ּכְ ב. 
. ָרִטים ִמ  יֹון ְנִהיָגה ֵיׁש ּפְ ִרׁשְ ּבְ ג. 
. ִלים  הּות ְמַקּבְ עּוַדת ַהּזֶ ֶאת ּתְ ד. 

 ,  , תּוִבים  עּוָדה ּכְ ּתְ ּבַ ה. 
.  ,  ,

י ּלִ ְצלּום ׁשֶ ּתַ

ל הֹוַרי ְצלּום ׁשֶ ּתַ

ִדיָנה,  עּוַדת ֶזהּות, ְמַזִהים, ֵסֶמל ַהּמְ ָלָמה: ּתְ ים ְלַהׁשְ יַמת ִמּלִ ְרׁשִ
ָחה,  ּפָ ָרִטי ּוִמׁשְ ם ּפְ ִדיָנה, ׁשֵ רֹוֶצה, ֶאְזְרֵחי ַהּמְ ל ִמי ׁשֶ ְצלּום, ּכָ ּתַ

ֹתֶבת ְמגּוִרים. ם ַההֹוִרים, ּכְ ָדה, ׁשֵ ֲאִריְך ַהּלֵ ר ְמַזֶהה, ּתַ ִמְסּפַ



ְמֶכם ֵמֳחָמִרים ׁשֹוִנים. ל ׁשִ ָרָזה ׁשֶ ָהִכינּו ּכְ  .1
מֹוֵתיֶכם. ְכָרזֹות ׁשְ ה ּבִ ּתָ טּו ֶאת ַהּכִ ְ ַקּשׁ  .2

ב. ְחׁשֵ ֶכם ּתּוְכלּו ְלַהְקִליד ַלּמַ ּלָ הּות ׁשֶ עּוַדת ַהּזֶ 1.  ֶאת ּתְ
עּוָדה.  ָרִטים ַלּתְ א הֹוִסיפּו ּפְ ַמֲהַלְך ִלּמּוד ַהּנֹוׂשֵ ּבְ  .2

ה ְוִלְפֵני  ּתָ יגּו אֹוָתּה ִלְפֵני ַחְבֵריֶכם ַלּכִ עּוָדה ְוַהּצִ יסּו ֶאת ַהּתְ ַהְדּפִ  .3
ָחה. ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ּבְ

ֶכם. ּלָ ְצלּום ׁשֶ עּוָדה ּתַ ָצְרפּו ַלּתְ  .4



ְלְמדּו? ָמה ּתִ
חֹות.  ּפָ ל ִמׁשְ ִבים ׁשֹוִנים ׁשֶ ַעל ֶהְרּכֵ  .1

ְרִעיִנית? ָחה ַהּגַ ּפָ ׁשְ ּמִ ְרִעיִנית - ִמי ּבַ ָחה ַהּגַ ּפָ ׁשְ ב ַהּמִ ַמהּו ֶהְרּכֵ  .2
ְרֶחֶבת? ָחה ַהּמֻ ּפָ ׁשְ ּמִ ְרֶחֶבת - ִמי ּבַ ָחה ַהּמֻ ּפָ ׁשְ ב ַהּמִ ַמהּו ֶהְרּכֵ  .3

ְרֶחֶבת. ָחה ַהּמֻ ּפָ ׁשְ ְרִעיִנית ְוַלּמִ ָחה ַהּגַ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ין ּבְ ִרים ּבֵ ׁשָ ַעל ַהּקְ  .4

ְרִעיִנית — ַההֹוִרים  ָחה ּגַ ּפָ ִמׁשְ
ְוַיְלֵדיֶהם.

ֵני  ָחה ֻמְרֶחֶבת — ּבְ ּפָ ִמׁשְ
ָחה  ּפָ ׁשְ ׁשּוִרים ַלּמִ ּקְ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

א ְוָסְבָתא,  ְרִעיִנית: ַסּבָ ַהּגַ
ֵני ּדֹוִדים  ּדֹוִדים ְודֹודֹות, ּבְ

ּוְבנֹות ּדֹוד.
ַיַחד  ּבְ ים ׁשֶ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ב — ּכַ ֶהְרּכֵ

יִבים ְקבּוָצה. ַמְרּכִ

ֵטְין ְרְגׁשְ ְרּגּום: ַפְנָיה ּבֶ ּתִ

ְתחּוהּו ָרָחב, ַער, ּפִ ַ ְתחּו ֶאת ַהּשׁ ּפִ
ֶרת ָזָהב: ְרׁשֶ ֲעבֹר ּפֹה ׁשַ ָעבֹור ּתַ

א, ַאּבָ
א, ְוִאּמָ
ְוָאח, 

ְוָאחֹות, 
ה ְוָחָתן ְוַכּלָ

ה. ֶבת ַקּלָ ִמְרּכֶ ּבְ

ְתחּוהּו ָרָחב, ַער, ּפִ ַ ְתחּו ֶאת ַהּשׁ ּפִ
ֶרת ָזָהב: ְרׁשֶ ֲעבֹר ּפֹה ׁשַ ָעבֹור ּתַ
א, ַסּבָ
ְוָסְבָתא,
ְודֹוד,
ְודֹוָדה,
ּוְנָכִדים ְוִניִנים
ִניִנים. ֶבת ּפְ ִמְרּכֶ ּבְ



ׁשֹוֶרֶרת ַקְדָיה מֹולֹודֹוְבְסִקי. ְתָבה ַהּמְ ּכָ יר ׁשֶ ִ קֹול ֶאת ַהּשׁ ִקְראּו ּבְ  .1
ׁשֹוֶרֶרת ּכֹוֶתֶבת ָעֶליָה?  ַהּמְ ֶרת ָזָהב" ׁשֶ ְרׁשֶ ַמִהי "ׁשַ  .2

ַער ָרָחב? ַ ְלִמי ּפֹוְתִחים ֶאת ַהּשׁ  .3
ָחק-ִרּקּוד: ָעה ְלִמׂשְ ַהּצָ  .4 

יר.  ִ ּשׁ ּבַ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ר ּבְ ְקבּוצֹות ְלִפי ִמְסּפַ נּו ּבִ  ִהְתַאְרּגְ
ַער ָהָרָחב. ַ ה ְיָלִדים ִיְהיּו ַהּשׁ ּמָ  ּכַ

ׁשֹוֶרֶרת. ְתָבה ַהּמְ ּכָ יר ׁשֶ ִ ָחק ּוְבִרּקּוד ְלִפי ַהּשׁ ִמׂשְ ְוָכֵעת ְצאּו ּבְ

ּפּור:  ִקְראּו ֶאת ַהּסִ
ְדּתֹו  ַהְרֵאל ִמְתּכֹוֵנן ְליֹום ֻהּלַ

דֹוָלה.  ׁשּות ּגְ ִביִעי. ַהִהְתַרּגְ ְ ַהּשׁ
ם ְוָהָיה  ּבֶֹקר הּוא ִהְתעֹוֵרר ֻמְקּדָ ּבַ

א:  ַאל ֶאת ִאּמָ ֻמְטָרד ְמאֹוד. הּוא ׁשָ
ֶדת?" ָחה ַנְזִמין ְליֹום ַהֻהּלֶ ּפָ ׁשְ "ֶאת ִמי ֵמַהּמִ

ָך?" ְדּתְ יֹום ֻהּלַ ָך ּבְ בֹוא ַלֲחגֹג ִאּתְ ּיָ ה רֹוֶצה ׁשֶ א ָעְנָתה: "ִמי ַאּתָ ִאּמָ
ַטח  ה ּבֶ ַטּנָ י ַהּקְ אי, ְוַגם ַטּלִ ַוּדַ א ּבְ ב ְוָעָנה: "ַאּתְ ְוַאּבָ ַהְרֵאל ָחׁשַ
י ֵהם  ִאים, ּכִ ה ּבָ א מׁשֶ ְבָתא ֵלָאה ְוַסּבָ ּסָ ף. ֲאִני אֹוֵהב ׁשֶ ּתֵ ּתַ ׁשְ ּתִ

ֵמַח. ים ׂשָ עֹוׂשִ
בֹוא ִעם ַאְבָרָהם,  ה ִהיא ּתָ ּנָ "ֲאָבל ִאם ֲאִני ַאְזִמין ֶאת ָסְבָתא ׁשֹוׁשַ

ִחי,  ּלֶ ִמיד צֹוֵבט אֹוִתי ּבַ י הּוא ּתָ ְך אֹוֵהב, ּכִ ל ּכָ ְואֹותֹו ֲאִני לֹא ּכָ



ְך הּוא צֹוֵחק. ֶזה ְמאֹוד ַמֲעִליב." ְוַאַחר ּכָ
ה לֹא רֹוֶצה  ָחה ֲאֵחִרים ַאּתָ ּפָ ֲאָלה ֶאת ַהְרֵאל: "ּוְבֵני ִמׁשְ א ׁשָ ִאּמָ

ְלַהְזִמין?"
ּלֹו. ֲאָבל  ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ְך, ֶאת ָאִריק ְוֶאת ַהּמִ ּלָ "טֹוב, ֲאִני ַאְזִמין ֶאת ָהָאח ׁשֶ
ִמיד ֵמִציק ִלי ְולֹוֵעג ִלי," ָעָנה  י הּוא ּתָ טּוַח, לֹא, ּכִ ֶאת רֹוִעי ֲאִני לֹא ּבָ

ַהְרֵאל.
ָחה  ּפָ ׁשְ ּמִ רֹוִעי ֵמִציק ְלָך. ֲאָבל הּוא ּבַ י ֵלב ׁשֶ ְמּתִ ָבה ְוָעְנָתה: "ׂשַ א ָחׁשְ ִאּמָ

נּו."  ּלָ ְרֶחֶבת ׁשֶ ָחה ַהּמֻ ּפָ ׁשְ נּו, זֹו ַהּמִ ּלָ ׁשֶ
ָחה," ָאַמר ַהְרֵאל. ּפָ ׁשְ י ַהּמִ א, ֲאִני ְוַטּלִ ַרק ַאּתְ ְוַאּבָ י ׁשֶ ְבּתִ "ֲאִני ָחׁשַ

לֹוַמר  ּכְ ָך,  ּלְ ׁשֶ ְרִעיִנית  ַהּגַ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ "ֲאַנְחנּו  ְלַהְרֵאל:  יָרה  ִהְסּבִ א  ִאּמָ
ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ְוֵיׁש  ְלַבד.  ּבִ ִויָלִדים  הֹוִרים  ֲחֵבִרים  ּה  ּבָ ׁשֶ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ּה ֲחֵבִרים ָסִבים ְוָסבֹות, ּדֹוִדים ְודֹודֹות."  ּבָ ְרֶחֶבת, זֹו ׁשֶ ַהּמֻ
חֹות  ּפָ ִמׁשְ ה  ּמָ ּכַ ִלְהיֹות  ְיכֹולֹות  ֻמְרֶחֶבת  ָחה  ּפָ ִמׁשְ "ּבְ ַאל:  ׁשָ ַהְרֵאל 

ְרִעיִנּיֹות?" ּגַ



ְרִעיִנית"? ָחה ּגַ ּפָ אֹוְמִרים "ִמׁשְ ׁשֶ ָנה ּכְ ּוָ ְלָמה ַהּכַ  .1
ֵאָלתֹו ָהַאֲחרֹוָנה.  ֲענּו ְלַהְרֵאל ַעל ׁשְ  .2

ֵני  ֶכם ִעם ּבְ ּלָ ְרִעיִנית ׁשֶ ָחה ַהּגַ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ִמים ּבְ ִעיֻלּיֹות ְמַקּיְ ֵאילּו ּפְ  .3
ְרֶחֶבת? ָחה ַהּמֻ ּפָ ׁשְ ּמִ ָחה ֲאֵחִרים ּבַ ּפָ ִמׁשְ

חֹות  ּפָ ל ִמׁשְ ָבן ׁשֶ ְדָלן ְוֶהְרּכֵ ּגָ

ר ֲחֵבֶריָה  ִמְסּפַ ה ּבְ ִהיא ְקַטּנָ ָחה ׁשֶ ּפָ ֵיׁש ִמׁשְ
ר ֲחֵבֶריָה,  ִמְסּפַ דֹוָלה ּבְ ם ּגְ ֲאָבל ּגַ

ר ֲחֵבֶריָה  ִמְסּפַ דֹוָלה ּבְ ִהיא ּגְ ָחה ׁשֶ ּפָ ְוֵיׁש ִמׁשְ
ר ֲחֵבֶריָה. ִמְסּפַ ה ּבְ ם ְקַטּנָ ֲאָבל ּגַ

ִדיָחה: ִקְראּו ּבְ
ֲעִדי ָאְמָרה ְלָסְבָתא: "ַאּתְ לֹא 
י ִאּלּו ֲאִני לֹא  ּלִ ָהִיית ָסְבָתא ׁשֶ

י. ָנכֹון?" נֹוַלְדּתִ
ן, ַאּתְ צֹוֶדֶקת." ָסְבָתא ָעְנָתה: "ּכֵ

ָאְמָרה ֲעִדי: "הֹודֹות ְלֶזה 
י ַוֲאִני  ּלִ י ַאּתְ ָסְבָתא ׁשֶ ּנֹוַלְדּתִ ׁשֶ

ְך." ּלָ ה ׁשֶ ֶנְכּדָ



ָחה  ּפָ ָחה ַחד הֹוִרית — ִמׁשְ ּפָ ִמׁשְ
ּה ֲחֵבִרים ַרק הֹוֶרה ֶאָחד,  ּבָ ׁשֶ

ֶלד (אֹו  ָהֵאם אֹו ָהָאב, ְוַהּיֶ
ָלִדים).  ַהּיְ

רּוַכת)  ת (ּבְ ָחה ְמֻרּבַ ּפָ ִמׁשְ
ּה  ּנֹוְלדּו ּבָ ָחה ׁשֶ ּפָ ְיָלִדים — ִמׁשְ

ים.  ְיָלִדים ַרּבִ
ת ְיִחיָדה  ָחה ִעם ּבַ ּפָ ִמׁשְ

ת ַאַחת.  ָחה ֵיׁש ַרק ּבַ ּפָ ׁשְ — ַלּמִ

ל  ָבן ׁשֶ ְדָלן ְוַעל ֶהְרּכֵ יָחה ַעל ּגָ ה ב' ִהְתַנֲהָלה ׂשִ ִכּתָ ּבְ
ָלִדים. חֹות ַהּיְ ּפְ ִמׁשְ

דֹוָלה.  ה ְוַגם ּגְ ָחה ְקַטּנָ ּפָ ָרה: "ֲאַנְחנּו ִמׁשְ אֹוִרית ִסּפְ
ת ְיִחיָדה.  א ַוֲאִני. ֲאִני ּבַ א, ַאּבָ ִית ֲאַנְחנּו ַרק ִאּמָ ּבַ ּבַ

י לֹא ְמִציִקים  יף, ּכִ ה ִלְפָעִמים ֶזה ּכֵ ָחה ְקַטּנָ ּפָ ׁשְ ַהּמִ ׁשֶ ּכְ
ִלי, ְוִלְפָעִמים ְקָצת ָעצּוב.

לֹוׁש ֲאָחיֹות. ְוָלֶהם ֵיׁש ְיָלִדים  א ֵיׁש ָאח ֶאָחד ְוׁשָ ֲאָבל ְלִאּמָ
ֶחֶקת. ם ֲאִני ְמׂשַ י ְוִאּתָ ּלִ ֵני ַהּדֹוִדים ְוַהּדֹודֹות ׁשֶ ֵהם ּבְ ִויָלדֹות, ׁשֶ

לֹוׁש ֲאָחיֹות, ְוַגם ָלֶהם ֵיׁש  ה ַאִחים ְוׁשָ לֹוׁשָ י ֵיׁש ׁשְ ּלִ א ׁשֶ ם ְלַאּבָ ּגַ
ֲאִני לֹא אֹוֶהֶבת.  י ְיָלדֹות ׁשֶ ּתֵ ם ׁשְ ה ְיָלִדים ִויָלדֹות, ֲאָבל ֵיׁש ׁשָ ַהְרּבֵ

ה ָסִבים." לֹוׁשָ י ָסַבֹות ּוׁשְ ּתֵ ם ׁשְ ֵיׁש ִלי ּגַ
ה,  ּנָ ָחה ְמׁשֻ ּפָ ְחּתֹו: "ִלי ֵיׁש ִמׁשְ ּפַ ר ַעל ִמׁשְ ד ִהְתִחיל ְלַסּפֵ יַע ּוִמּיָ יִלי ִהְצּבִ ּגִ

ָחה ֻמְרֶחֶבת  ּפָ דֹוָלה ּוִמׁשְ ְרִעיִנית ּגְ ָחה ּגַ ּפָ ה. ִמׁשְ דֹוָלה ְוַגם ְקַטּנָ ם ּגְ ּגַ
ַיַחד  ה ַאִחים ְוָאחֹות ַאַחת. ּבְ ָ ּשׁ א ְוׁשִ א ְוַאּבָ ִית ֲאַנְחנּו ִאּמָ ּבַ ה. ּבַ ְקַטּנָ

ֲאַנְחנּו  א אֹוֶמֶרת ׁשֶ ְבָעה ְיָלִדים, ִאּמָ ֲאַנְחנּו ׁשִ
ִמיד  רּוַכת ְיָלִדים. ֶאְצֵלנּו ּתָ ָחה ּבְ ּפָ ִמׁשְ

ִמיד נֹוַח ִלי  ה ְולֹא ּתָ ַרַעׁש ַוֲהֻמּלָ
ִעם ֶזה. ֵיׁש ִלי ַרק ָסְבָתא ַאַחת 

ל  ֲאִני ְמאֹוד אֹוֵהב. ָלַאִחים ׁשֶ ׁשֶ
ַההֹוִרים ֵאין ְיָלִדים ְוָלֵכן ֵאין 

ֵני ּדֹוִדים." ִלי ּבְ
ָחה  ּפָ ׁשְ יִרי ָאְמָרה: "ַהּמִ ׁשִ

ה ְמאֹוד — ַרק  י ִהיא ְקַטּנָ ּלִ ׁשֶ
ָחה ַחד־ ּפָ א ַוֲאִני. ֲאַנְחנּו ִמׁשְ ִאּמָ
ה ּדֹוִדים  הֹוִרית. ֲאָבל ֵיׁש ָלנּו ַהְרּבֵ



ָלִדים?  רּו ַהּיְ חֹות ִסּפְ ּפָ ֵבי ִמׁשְ ַעל ֵאילּו ֶהְרּכֵ  .1
ְרֶחֶבת? ִעם  ָחה ַהּמֻ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ם נֹוֲהִגים ַלֲעׂשֹות ִעם ּבְ ָמה ַאּתֶ  .2

ִבים, ַהּדֹוִדים ְוַהּדֹודֹות? ַהּסָ
ֶכם?  ְדּתְ ם ְליֹום ֻהּלַ ְרֶחֶבת ִהְזַמְנּתֶ ָחה ַהּמֻ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ֶאת ִמי ִמּבְ  .3

ַמּדּוַע?

ָעה ּדֹורֹות ָחה ֻמְרֶחֶבת ּוָבּה ַאְרּבָ ּפָ ִמׁשְ

ָחה  ּפָ ׁשְ ּמִ ְרִעיִנית ְוַגם ּבַ ָחה ַהּגַ ּפָ ׁשְ ּמִ ם ּבַ יף ָלנּו ּגַ ְודֹודֹות ּוְבֵני ּדֹוִדים, ְוּכֵ
ְרֶחֶבת." ַהּמֻ

ָחה ַחד־הֹוִרית?" ּפָ ֲאָלה: "ָמה ֶזה ִמׁשְ יֹוַנת ׁשָ
ֵדִלים ַרק  ָלִדים ּגְ ֶהן ַהּיְ ּבָ ְרִעיִנּיֹות ׁשֶ חֹות ּגַ ּפָ ָעְנָתה ַהּמֹוָרה: "ֵיׁש ִמׁשְ
ָלִדים.  ַיַחד ֶאת ַהּיְ ִלים ּבְ ֵני ַההֹוִרים לֹא ְמַגּדְ  ִעם ֵאם אֹו ִעם ָאב. ׁשְ

ָחה ַחד־הֹוִרית.  ּפָ זֹו ִמׁשְ
ה ְוֵהם  ֶצת ֶיֶלד אֹו ַיְלּדָ ְרִעיִנית ְמַאּמֶ ָחה ַהּגַ ּפָ ׁשְ ֶהן ַהּמִ ּבָ חֹות ׁשֶ ּפָ ֵיׁש ִמׁשְ

ֶהם. ּלָ ַההֹוִרים ׁשֶ

ִצים — ְיָלִדים  ְיָלִדים ְמֻאּמָ
ְלָדה אֹוָתם ַוֲאִביֶהם  ּיָ ָהֵאם ׁשֶ ׁשֶ
ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַגְדָלם ְוהֹוִרים 

ץ אֹוָתם  ֲחרּו ְלַאּמֵ ֲאֵחִרים ּבָ
ַיְלֵדיֶהם. ּכְ

ַלת ֶיֶלד  ִאּמּוץ ְיָלִדים — ַקּבָ
ָחה  ּפָ ְבֵני ִמׁשְ ה ּכִ אֹו ַיְלּדָ

ּלֹא ָיְכלּו ָלֶלֶדת  ְלהֹוִרים ׁשֶ
ְיָלִדים.



ְבֲחרּו: ּתִ ַאַחת ַהּצּורֹות ׁשֶ ֶכם ְלַחְבֵריֶכם ּבְ ְחּתְ ּפַ יגּו ֶאת ִמׁשְ ֲארּו ְוַהּצִ ּתָ  .1

ם. ְחּתָ ּפַ ב ִמׁשְ ל ַחְבֵריֶכם ַעל ֶהְרּכֵ ּפּור ׁשֶ ַהֲאִזינּו ַלּסִ  .2
ֶדת?  ָחה ְלַהְזִמין ְליֹום ֻהּלֶ ּפָ ׁשְ ּפּור ֶאת ִמי ֵמַהּמִ ִקְראּו ֶאת ַהּסִ  .3

ַעּמּוִדים 35-34) ְוִכְתבּו: (ּבְ
ל ַהְרֵאל?   ְרִעיִנית ׁשֶ ָחה ַהּגַ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ִמי ֵהם ּבְ א. 

ּפּור?  ּסִ ִרים ּבַ ְרֶחֶבת ִנְזּכָ ָחה ַהּמֻ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ִמי ִמּבְ ב. 
ֶכם?  ּלָ ְרִעיִנית ׁשֶ ָחה ַהּגַ ּפָ ׁשְ ּמִ ִמי ּבַ ג. 
ֶכם?  ּלָ ְרֶחֶבת ׁשֶ ָחה ַהּמֻ ּפָ ׁשְ ּמִ ִמי ּבַ ד. 

רּו ַמּדּוַע.  ם אֹוֲהִבים ִלְהיֹות? ַסּפְ ְרֶחֶבת ַאּתֶ ָחה ַהּמֻ ּפָ ׁשְ ִעם ִמי ֵמַהּמִ  ה. 
 

ֶכם ְדּתְ ְזִמינּו ְליֹום ֻהּלַ ְרֶחֶבת ּתַ ָחה ַהּמֻ ּפָ ׁשְ ְתבּו ֶאת ִמי ֵמַהּמִ ּכִ ו. 
 

ָבִרים. ה ּדְ ּמָ ּבֹון ּכַ ֶחׁשְ ה, ֵיׁש ְלָהִביא ּבְ ְזִמיִנים ִלְמִסּבָ ּמַ ׁשֶ ּכְ  .4
בּו: ֶכם ְוִחׁשְ ּלָ יָמה ׁשֶ ְרׁשִ ִהְתּבֹוְננּו ּבָ א. 
ם? יק ְלֻכּלָ קֹום ַמְסּפִ ַהִאם ַהּמָ  -  

ְקִציב ָצִריְך?  (ִהְתַיֲעצּו ִעם ַההֹוִרים) ֵאיֶזה ּתַ  -  
ה?). ִסּבָ ֲעֶלה ַהּמְ ֶסף ּתַ ה ּכֶ ּמָ (ּכַ  
ה?  ִסּבָ ְכִנית ַהּמְ ְהֶיה ּתָ ָמה ּתִ  -  

ָחה?  ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ֶעְזַרת ּבְ כֹוחֹות ַעְצְמֶכם ּוָמה ּבְ ֲעׂשּו ּבְ ָמה ּתַ  -  
 

ּנּו אֹוָתּה?  ׁשַ ֶכם. ַהִאם ּתְ ּלָ יָמה ׁשֶ ִנית ֶאת ָהְרׁשִ ְדקּו ׁשֵ ּבִ  .5 

ִצּיּוִרים. ר ּבְ • ֶאְפׁשָ
ְכִנית ָלַרְדיֹו  ר ְלָהִכין "ּתָ  • ֶאְפׁשָ

ֵלִויְזָיה". אֹו ַלּטֵ

יר. ר ִלְכּתֹב ׁשִ • ֶאְפׁשָ
ְצלּוִמים. ה ּתַ ּתָ ר ְלָהִביא ַלּכִ • ֶאְפׁשָ

ִצּיּוִרים. ר ּבְ • ֶאְפׁשָ
ְכִנית ָלַרְדיֹו  ר ְלָהִכין "ּתָ  • ֶאְפׁשָ

ֵלִויְזָיה". אֹו ַלּטֵ

יר. ר ִלְכּתֹב ׁשִ • ֶאְפׁשָ
ְצלּוִמים. ה ּתַ ּתָ ר ְלָהִביא ַלּכִ • ֶאְפׁשָ



ְתִאים. יָמה ָלִאּיּור ַהּמַ ְרׁשִ ּבָ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ ין ַהּמִ ִמְתחּו ַקו ּבֵ  .1
ְתבּו ְלָכל ִאּיּור ּכֹוֶתֶרת ַמְתִאיָמה.  ּכִ  .2

ַעְצְמֶכם. ר ּכֹוֶתֶרת ּבְ ם ְלַחּבֵ ם ְיכֹוִלים ּגַ ַאּתֶ  .3

ת ְיָלִדים  ָחה ְמֻרּבַ ּפָ ִמׁשְ

ָחה ַחד־הֹוִרית  ּפָ ִמׁשְ

ה  ְרִעיִנית ְקַטּנָ ָחה ּגַ ּפָ ִמׁשְ

ֵני ְיָלִדים  ְרִעיִנית ִעם ׁשְ ָחה ּגַ ּפָ ִמׁשְ

ה  ָחה ֻמְרֶחֶבת ְקַטּנָ ּפָ ִמׁשְ

דֹוָלה  ְרִעיִנית ּגְ ָחה ּגַ ּפָ ִמׁשְ



ִחיָדה 
ם  ה ְוִהיא ָסְבָתא, ִהיא ּגַ א ַאַחת ִהיא ַיְלּדָ ר: ִאּמָ ֵאיְך ֶאְפׁשָ

ּדֹוָדה ְוַגם ָאחֹות? 
א, ֶיֶלד, ָאח ְודֹוד? א הּוא ַאּבָ ּבָ ּסַ ֵכן ׁשֶ ֵאיְך ִיּתָ

ׁשּוָבָתּה. ְתרּו ֶאת ַהִחיָדה ְוִכְתבּו ֶאת ּתְ ּפִ
ה  ּלָ ר ִלְקרֹא אֹו ִלְכּתֹב ֶאת ַהּמִ ֶאְפׁשָ ָחה ׁשֶ ּפָ ֵני ִמׁשְ ַהִאם ֵיׁש ּבְ  .1

ים: ֵהם  ע ִמּלִ ם ֵמַהּסֹוף ָלרֹאׁש? (ֶרֶמז: ֵיׁש ַאְרּבַ ָתֶאֶרת אֹוָתם ּגַ ַהּמְ
ל ָסְבָתא  ֶכד ׁשֶ ל ַהּנֶ ן ׁשֶ ל ַההֹוִרים, הּוא ַהּבֵ ַההֹוִרים, הּוא ָהָאח ׁשֶ

 ,  ,  , א):  ַרּבָ
ֵבית חֹוִלים:  ם עֹוֶבֶדת ּבְ ִמי ִהיא: ֵיׁש ָלּה ָאח ְוִהיא ּגַ  .2

ֵבית חֹוִלים ְוַגם  ם עֹוֵבד ּבְ ָחה, ּגַ ּפָ ן ִמׁשְ ם ּבֶ ִהיא ּגַ ה ׁשֶ ִמי הּוא: ִמּלָ  .3
ֵעִצים:  ק ּבְ ּסָ ּנּור ַהּמֻ ּתַ

ת,  ֵמנּו הּוא ּבַ ׁשְ ּוב. ַהֵחֶלק ָהִראׁשֹון ּבִ ֵני ְמקֹומֹות ִיּשׁ ִמי ֲאַנְחנּו: ׁשְ  .4
ים ֵהם הֹוַרי. ּלִ ם הּוא ֲאִבי. ֶאְצִלי - ַהּגַ ִני הּוא: ֶאְצִלי - ַהּיָ ֵ  ַהֵחֶלק ַהּשׁ

.  -  ,  - 



ְלְמדּו: ָמה ּתִ
ה. ּתָ ּכִ ָלִדים ּבַ חֹות ַהּיְ ּפְ ֶלֱאסֹף ֵמיָדע ַעל ּגֶֹדל ִמׁשְ  .1

ם אֹותֹו. יָדע ּוְלַסּכֵ ן ֶאת ַהּמֵ ְלַאְרּגֵ  .2
ִדיַאְגָרָמה. יָדע ּבְ יג ֶאת ַהּמֵ ְלַהּצִ  .3

ה. ּתָ חֹות ַיְלֵדי ַהּכִ ּפְ יַאְגָרָמה ַעל ּגֶֹדל ִמׁשְ ִלְלֹמד ֵמַהּדִ  .4

ָנה ְלֶבן ָאָדם ּוָ ֶנֶפׁש — ַהּכַ

ְגָמה: ּדֻ מֹו ּבַ ֶכם ּכְ ּלָ ְרִעיִנית ׁשֶ ָחה ַהּגַ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ מֹות ּבְ ְתבּו ֶאת ׁשְ ּכִ  .1
א — ְסָמַדר,  א — יֹוֵסף, ִאּמָ הֹוִרים: ַאּבָ  -

ִני, אּוִדי ְוָתָמר.  ְיָלִדים: ּדָ  -
ָחה 5 ְנָפׁשֹות. ּפָ ׁשְ ּמִ ַסְך ַהּכֹל ֵיׁש ּבַ  -

ָפׁשֹות  ר ַהּנְ ה ְוֶאת ִמְסּפַ ּתָ מֹות ַיְלֵדי ַהּכִ ְבָלה ֶאת ׁשְ ּטַ ְתבּו ּבַ ּכִ  .2
ל ָירֹון — ָחֵמׁש ְנָפׁשֹות,  ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ְגָמה: ּבַ ְרִעיִנּיֹות. (ּדֻ חֹות ַהּגַ ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ
לֹוׁש ְנָפׁשֹות, ִמְרָים — ָחֵמׁש ְנָפׁשֹות). ן — ׁשָ יָנה — ָחֵמׁש ְנָפׁשֹות, ּדָ ּדִ

ָלִדים  מֹות ַהּיְ ׁשְ
ה ּתָ ּכִ ּבַ

ָפׁשֹות  ר ַהּנְ ִמְסּפַ
ְרִעיִנית ָחה ַהּגַ ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ

ַסְך ַהּכֹל

ָנה ְגָמה: ּדָ ה 1. ּדֻ לֹוׁשָ ֵני הֹוִרים, ׁשְ ׁשְ
ְיָלִדים

ָחֵמׁש ְנָפׁשֹות (5)

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8



ה.  ּתָ ל ַיְלֵדי ַהּכִ חֹות ׁשֶ ּפָ ׁשְ יגּו ֶאת ּגֶֹדל ַהּמִ ּצִ ּה ּתַ ּבָ יַאְגָרָמה ׁשֶ ָהִכינּו ּדִ  .3
ים  אֶֹרְך ְוַקּוִ ים ּבָ ִנים ַקּוִ ּבֹו ְמֻסּמָ ָיר ׁשֶ קֹות ַעל ַהּנְ יקּו ַמְדּבֵ ַהְדּבִ  .4
ֶנת ֶנֶפׁש ַאַחת  ָקה ְמַסּמֶ ל ַמְדּבֵ ְקָרִאים ַעּמּודֹות. ּכָ רַֹחב — ַהּנִ ּבָ

ְגָמה.  ּדֻ ָחה. ִהְתּבֹוְננּו ּבַ ּפָ ׁשְ ּמִ  ּבַ
ַעּמּוד 19) ָלִדים, ּבְ מֹות ַהּיְ יַאְגָרָמה ַעל ׁשְ הֹוָראֹות ַלֲהָכַנת ּדִ (ֵהָעְזרּו ּבַ

ה  ַטּנָ ָחה ַהּקְ ּפָ ׁשְ ֵסֶדר עֹוֶלה — ֵמַהּמִ יקּו ּבְ קֹות ַהְדּבִ ְדּבֵ 5.  ֶאת ַהּמַ
ם ֶאת ּגֶֹדל  ְגּתֶ ּה ִהּצַ ּבָ יַאְגָרָמה ׁשֶ ם ּדִ ְרַטְטּתֶ דֹוָלה. ׂשִ ָחה ַהּגְ ּפָ ׁשְ ַלּמִ

ה ב. ּתָ חֹות ַיְלֵדי ּכִ ּפְ ִמׁשְ

ל: ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ִמְרָיםַהּמִ ן ּדָ ָיִאיר רּוִתי

1

2

3

4

5



ם ְוִכְתבּו:  ְרַטְטּתֶ ּשִׂ יַאְגָרָמה ׁשֶ ּדִ 1. ִהְתּבֹוְננּו ּבַ
חֹות ֵיׁש ָחֵמׁש ְנָפׁשֹות?  ּפָ ה ִמׁשְ ַכּמָ ּבְ א. 
לֹוׁש ְנָפׁשֹות?  חֹות ֵיׁש ׁשָ ּפָ ה ִמׁשְ ַכּמָ ּבְ ב. 
ע ְנָפׁשֹות?  חֹות ֵיׁש ַאְרּבַ ּפָ ה ִמׁשְ ַכּמָ ּבְ ג. 
י ְנָפׁשֹות?  ּתֵ חֹות ֵיׁש ׁשְ ּפָ ה ִמׁשְ ַכּמָ ּבְ ד. 
ַבע ְנָפׁשֹות?  חֹות ֵיׁש ׁשֶ ּפָ ה ִמׁשְ ַכּמָ ּבְ ה. 

ְתִאים: ט ַהּמַ ּפָ ׁשְ ַחת ַלּמִ נּו ַקו ִמּתַ ַסּמְ  .1
ֵני ְיָלִדים. ְ ֵתנּו ֵיׁש יֹוֵתר ִמּשׁ ִכּתָ ְרִעיִנּיֹות ּבְ חֹות ַהּגַ ּפָ ׁשְ רֹב ַהּמִ ּבְ א. 

ֵתנּו ֵיׁש ֶיֶלד ֶאָחד. ִכּתָ ְרִעיִנּיֹות ּבְ חֹות ַהּגַ ּפָ ׁשְ ְלרֹב ַהּמִ ב. 
חֹות ֵיׁש  ּפָ ל ִמׁשְ ר ָקָטן ׁשֶ ְלִמְסּפַ ג. 

ָעה ְיָלִדים. יֹוֵתר ֵמַאְרּבָ
חֹות ֵיׁש  ּפָ ל ִמׁשְ דֹול ׁשֶ ר ּגָ ְלִמְסּפַ ד. 

ָעה ְיָלִדים. יֹוֵתר ֵמַאְרּבָ
ֵני הֹוִרים  חֹות ֵיׁש ׁשְ ּפָ ׁשְ רֹב ַהּמִ ּבְ ה. 

ִויָלִדים.
ׁש ָלֶהן ַרק ֶיֶלד ֶאָחד. ּיֵ ְרִעיִנּיֹות ׁשֶ חֹות ּגַ ּפָ ֵיׁש ִמׁשְ ו. 

יַאְגָרָמה. ם ֵמַהּדִ ַמְדּתֶ ּלְ ָבִרים) ׁשֶ הֹוִסיפּו ֵמיָדע (ּדְ  .2
ה,  ְרִעיִנית ִהיא ְקַטּנָ ָחה ּגַ ּפָ ׁשְ ּמִ חּו: אּוִרי ָאַמר ׁשֶ ִיְפַעת ְואּוִרי ִהְתַוּכְ  .3
ְרִעיִנית  ָחה ּגַ ּפָ ִמׁשְ ה ְיָלִדים. ִיְפַעת ָאְמָרה: לֹא ָנכֹון. ּבְ ּה ַהְרּבֵ ֵאין ּבָ

ה ְיָלִדים. ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ַהְרּבֵ
ֵניֶהם צֹוֵדק?  ְ ְתבּו: ִמי ִמּשׁ ּכִ א. 

ירּו ַמּדּוַע?  ַהְסּבִ ב. 



ָחה. ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ֶעְזַרת ּבְ ֲעׂשּו ּבְ ִעילּות זֹו ּתַ ּפְ
ְצלּוִמים ְוִסּפּוִרים. א ּתֹוִסיפּו ָלַאְלּבֹום ּתַ ַמֲהַלְך ִלּמּוד ַהּנֹוׂשֵ ּבְ

רּו אֹוָתם ְלִפי ַהְחָלַטְתֶכם.  ים ָלַאְלּבֹום ְוַסּדְ ּיִ ְחּתִ ּפַ ְצלּוִמים ִמׁשְ ָהִביאּו ּתַ  .1
ם  ָחה, ֶאת ׁשֵ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ מֹות ּבְ ְצלּוִמים ֶאת ׁשְ ַחת ַלּתַ ְתבּו ִמּתַ ּכִ  .2

ְגָמה: ּדֹוָדה  י, ּדֻ ְחּתִ ּפַ ׁשְ ר ַהּמִ ׁשֶ תֹוְך ַהּקֶ ם ְוֶאת ְמקֹוָמם ּבְ ְחּתָ ּפַ ִמׁשְ
א. ל ִאּמָ ָרה, ָאחֹות ׁשֶ ׂשָ

ר. ם ּוְמֻצּיָ י ְמֻצּלָ ְחּתִ ּפַ ר ְלָהִכין ַאְלּבֹום ִמׁשְ  3. ֶאְפׁשָ
ָחה  ּפָ ֵני ִמׁשְ ל ּבְ ְצלּוִמים ׁשֶ ְרצּו ּתּוְכלּו ְלַהְכִניס ָלַאְלּבֹום ּתַ ֶהָעָרה: ִאם ּתִ

ְפְטרּו. ּנִ ׁשֶ

ב.  ַאְספּו ַלֲהָכַנת ַאְלּבֹום ְמֻמְחׁשָ ּתַ ְצלּוִמים ׁשֶ יָדע ְוַהּתַ נּו ֶאת ַהּמֵ ַאְרּגְ  .1
יָדע. ַהְקִלידּו ֶאת ַהּמֵ  .2

ּמּוד ּתֹוִסיפּו ֵמיָדע. ב ּוְבַמֲהַלְך ַהּלִ ְחׁשֵ ּמַ יָדע ּבַ ְמרּו ֶאת ַהּמֵ ׁשִ  .3
ב. ְחׁשֵ ְצלּוִמים ַלּמַ ִסְרקּו ֶאת ַהּתַ  .4

ְצלּוִמים.  ַיַחד ִעם ַהּתַ תּוב ּבְ יָדע ַהּכָ נּו ֶאת ַהּמֵ ַאְרּגְ  .5
יגּו ֶאת ָהַאְלּבֹום. ים ְוַהּצִ ּפִ יסּו ֶאת ַהּדַ ַהְדּפִ  .6

ָחה. ּפָ ׁשְ ְבֵני ַהּמִ ַדאי ְלֵהָעֵזר ּבִ ֶגת ּוְלַהְראֹוָתּה. ּכְ ּתּוְכלּו ְלָהִכין ַמּצֶ



ְלְמדּו: ָמה ּתִ
ל ֶאָחד ְלחּוד.  ה ּכָ ַיַחד ּוָמה עֹוׂשֶ ים ּבְ ָחה עֹוׂשִ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ָמה ּבְ  .1

ה. ה ְלֵאּלֶ ָחה ֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ה עֹוְזִרים ּבְ ּמֶ ּבַ  .2
ָחה. ּפָ ׁשְ ּמִ ָעיֹות ּבַ ֵאיְך ּפֹוְתִרים ּבְ  .3

ָחה ֵיׁש ְלָכל ֶאָחד ּוְלָכל ַאַחת. ּפָ ׁשְ ּמִ ְפִקיִדים ּבַ ֵאילּו ּתַ  .4

ֵאָלה מּוָזָרה?! ְלָמה  ַיַחד? ֵאיזֹו ׁשְ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ּמִ ים ּבַ ֲעָנת: "ֵאיְך ַחּיִ
ּבֶֹקר? ָמַתי ְמִכיִנים  ִנים ְלָמַתי ָקִמים ּבַ ּוְ ָנה? ַהִאם ִמְתּכַ ּוָ ַהּכַ

עּוִרים?" ׁשִ
ַאּתְ אֹוֶמֶרת ָקׁשּור ְלֵסֶדר  ן, ֲאָבל לֹא ַרק. ָמה ׁשֶ רֹוִעי: "ּכֵ
ר  ִעּקָ ִנים ּבְ ּוְ ֵאָלה ִמְתּכַ ְ ּשׁ ָחה. ֲאָבל ּבַ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ל ּבְ ַהּיֹום ׁשֶ

ר  ׁשֶ ָלִדים, ְוַכּמּוָבן, ַלּקֶ ין ַהּיְ ר ּבֵ ׁשֶ ָחִסים ְוַלּקֶ ְנָהִגים, ַלּיְ ַלּמִ
ָלִדים ַלהֹוִרים."  ין ַהּיְ ּבֵ

ִכים ֵאֶליָה  ּיָ ל ֲחֵבֶריָה ׁשַ ּכָ ָחה ִהיא ְקבּוָצה ׁשֶ ּפָ ׁשְ א: "ַהּמִ ִאּמָ
ר  ָחה ֵיׁש ֶקׁשֶ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ין ּבְ ם. ּבֵ ּלָ ין ּכֻ ים ּבֵ ּיִ ִרים ִאיׁשִ ְוֵיׁש ְקׁשָ

בֹוד ְוֵיׁש ַאֲהָבה."  ל ֶעְזָרה ֲהָדִדית, ֵיׁש ּכָ פּות ְוׁשֶ ּתָ ל ׁשֻ ׁשֶ
ָמחֹות  ּשְׂ ִפים ֶאת ָהֲאֵחִרים ּבַ ּתְ ָחה ְמׁשַ ּפָ ׁשְ ּמִ א: "ּבַ ַאּבָ

בּות  ְ ָחה ֵיׁש ִהְתַחּשׁ ּפָ ׁשְ ּמִ ִיים. ּבַ ׁשָ ַהְצָלחֹות ּוַבּקְ ָעיֹות, ּבַ ּוַבּבְ
ְוֵיׁש ַאְחָריּות." 

ֶלת לֹא ְלַנּקֹות  ּדֶ ּתַ עּוִרים ֲאִני ִמׁשְ ם ְמִכיִנים ׁשִ ַאּתֶ ׁשֶ א: "ּכְ ִאּמָ
ִית ּוְלַהְרִעיׁש." ַמן ֶאת ַהּבַ אֹותֹו ַהּזְ ּבְ

ם  ּיּות, ּגַ ּתִ ה ְוֵיׁש ִאְכּפַ ָחה ֵיׁש ַאֲהָבה ַרּבָ ּפָ ׁשְ ּמִ ָסְבָתא: "ּבַ
ם ְלָכל ֶאָחד." ם ְוֻכּלָ ל ֶאָחד ְלֻכּלָ ל ּכָ ָאָגה ׁשֶ ּדְ



ְהיּו  ְלְמדּו, ּתִ ם ּתִ ַאּתֶ ת ְוָחׁשּוב ׁשֶ א: "ָלנּו ְמאֹוד ִאְכּפַ ַאּבָ
ִרים."  ָ ִריִאים ְוִתְהיּו ְמֻאּשׁ ּבְ

ָעִסים,  ם ּכְ ָעִמים ַרּבֹות ּגַ נּו ֵיׁש ּפְ ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ֲעָנת: "ֲאָבל ּבַ
ִריִבים ְוִקְנָאה."

ר  רֹוִעי: "ָאז ָמה ִאם ָרִבים ְוכֹוֲעִסים? ֶזה לֹא טֹוב? ֵאיְך ֶאְפׁשָ
יֵנינּו."  ִרים ּבֵ ׁשָ ם ֶזה ֵחֶלק ֵמַהּקְ ִלי ָלִריב ּוְבִלי ִלְכעֹס? ּגַ ּבְ

ם,  ת ִלי ִמּכֶ ִאְכּפַ ְגַלל ׁשֶ ים ֲאִני ּכֹוֶעֶסת ֲעֵליֶכם ּבִ א: "ְלִעּתִ  ִאּמָ
ִקים." ִסים ַוֲאִפּלּו צֹוֲחִקים ּוִמְתַחּבְ ּיְ ַעס ֲאַנְחנּו ִמְתּפַ ֲאָבל ַאֲחֵרי ַהּכַ

י לֹא ֵהַבְנּתְ  ַעְסּתְ ָעַלי ּכִ ֲעָנת: "ֲאָבל ֶאְתמֹול ַאּתְ ּכָ
י". י ָלְך. ְמאֹוד ֶנֱעַלְבּתִ ָאַמְרּתִ ֶאת ָמה ׁשֶ

י ֵאַלִיְך  ְרּתִ ּבַ א: "ַאּתְ צֹוֶדֶקת, ָטִעיִתי לֹא ּדִ ִאּמָ
ָיֶפה". 

ל  ָחה זֹו ְקבּוָצה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ר לֹוַמר ׁשֶ רֹוִעי: "ֶאְפׁשָ
ִנים?" ה ׁשָ ַיַחד ַהְרּבֵ ים ּבְ ַחּיִ הֹוִרים ִויָלִדים ׁשֶ

ֶכם. ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ּיּות ּבַ ּתִ ְגָמאֹות ְלַאְחָריּות ֲהָדִדית אֹו ְלִאְכּפַ ָהִביאּו ּדֻ  .1
ֶכם ֶזה ָלֶזה. ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ל ּבְ ָאָגה ׁשֶ ְגָמאֹות ַלּדְ ָהִביאּו ּדֻ  .2

א.  ם," ָאְמָרה ִאּמָ ת ִלי ִמּכֶ ִאְכּפַ ְגַלל ׁשֶ ים ֲאִני ּכֹוֶעֶסת ֲעֵליֶכם ּבִ "ְלִעּתִ  .3
ִית.  ּבַ ָהָיה ָלֶכם ּבַ רּו ַעל ִמְקֶרה ׁשֶ ַסּפְ

מּו  ִהְתַעּלְ ּלֹא ְמִביִנים ֶאְתֶכם, אֹו ׁשֶ ם ׁשֶ ּתֶ ׁשְ רּו ַעל ִמְקֶרה ּבֹו ִהְרּגַ ַסּפְ  .4
ּלֹא ֶהֱאִמינּו ָלֶכם. ם, אֹו ׁשֶ ִמּכֶ

ל ֶאָחד  ַאְחָריּות ֲהָדִדית — ּכָ
ִני. ֵ ַאֲחָרִאי ַלּשׁ

ת ִלי — ָחׁשּוב ְונֹוֵגַע ִלי. ִאְכּפַ
ֻעּלֹות  ְכִנית ַהּפְ ֵסֶדר יֹום — ּתָ

ְך ַהּיֹום. ֶמׁשֶ ּבְ

ֶטר ַון הֹוְך ִית / ּפֶ תֹוְך ַהּבַ ּבְ



ים. ִרּיֹות — ֲאָנׁשִ ּבְ

ָרתֹו. ר ְוֶאת ַמּטְ ּבֵ ּדִ ּבַ ּוּוי ׁשֶ ירּו ֶאת ַהּצִ ַהְסּבִ  .1

בֹוד. ם נֹוֲהִגים ַלְחלֹוק (ָלֵתת) ּכָ יַצד ַאּתֶ רּו ּכֵ ַסּפְ  .2

ָחִסים  חֹות ׁשֹונֹות — ַעל ַהּיְ ּפָ ִמׁשְ ים ּבְ ְלְמדּו ַעל ַהַחּיִ ֵתאּור ֶזה ּתִ ּבְ
ָחה. ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ין ּבְ ּבֵ

י? ַחת ַיֲעֹקּבִ ּפַ ִמׁשְ פּות ְוַאְחָריּות ֲהָדִדית ּבְ ּתָ ַהִאם ֵיׁש ׁשֻ

ע  ָהָאב: "ַהּיֹום ִנּסַ
ִליל. יֹוָתם,  ּגָ ל ְלַהר ֵמרֹון ּבַ ְלַטּיֵ
ֲעזֹר ִלי ְלהֹוִריד ֶאת ַהֲחִבילֹות."

ָהֵאם: "ֶוֶרד 
ַאּתְ ַאֲחָרִאית ַעל 

ִים ְוַעל ַהּכֹוָבִעים." ַהּמַ

יֹוָתם: 
ֵאיפֹה ַהֲחִבילֹות? 

ֶזה ַהּכֹל?"

ֶוֶרד: 
ל ַהּיֹום,  "ְלָאן ְנַטּיֵ

ָמה לֹוְקִחים?"

רֹון:  ׁשָ
"ֶוֶרד ַאּתְ ְיכֹוָלה 

ה?  ּבָ ַלֲעזֹר ִלי ִלְמצֹא ֶאת ַהּבֻ
נּו." ל ִאּתָ ַטּיֵ ם ִהיא ּתְ ּגַ



ְרֶמל? ַחת ּכַ ּפַ ִמׁשְ ַהִאם ֵיׁש ֶעְזָרה ֲהָדִדית ּבְ
ין  ֶעְזָרה ֲהָדִדית — ֵיׁש ֶעְזָרה ּבֵ

ם.   ם ְלֻכּלָ ּלָ ּכֻ
ים  עֹוׂשִ ה ׁשֶ ֻעּלָ ֲהָדִדי — ּפְ

ּתּוף. ַיַחד, ׁשִ ּבְ

א ָרֵחל:  ִאּמָ
ֶקת,  ַעם ַאּתְ ִמְתַחּמֶ ל ּפַ ּכָ

ַעְזִרי ִלי? ָמַתי ּתַ

ֵרעּות: ֵיׁש 
עּוִרים  ה ׁשִ ִלי ַהְרּבֵ

מֹר  ַוֲאִני לֹא ְיכֹוָלה ִלׁשְ
ָטן. יָנה: ַעל יֹוָרם ַהּקָ ּדִ

ֲאִני רֹוָצה ִלְהיֹות 
א. ִמיד ַאּתְ ִאּמָ א, ּתָ ָהִאּמָ

יָנה  ִמיַכל: ּדִ
ה  ְלּדָ ְהִיי ַהּיַ ַאּתְ ּתִ

יד ָלְך. ַאּגִ י ָמה ׁשֶ ְוַתֲעׂשִ

א: ֲאִני  ַאּבָ
ַאֲחִליף ֶאת ֵרעּות 
מֹר ַעל יֹוָרם  ְוֶאׁשְ

ינֹוִקי. ַהּתִ

ַחת ֵלִוי?  ּפַ ִמׁשְ פּות ּבְ ּתָ ַהִאם ֵיׁש ֶעְזָרה ֲהָדִדית ְוׁשֻ

ּדֹוִריָנה: 
ָעה  ַרק ִלְפֵני ׁשָ ַכְחּתָ ׁשֶ ׁשָ

יִלים.  ְרּגִ י ְלָך ִלְפּתֹר ּתַ ָעַזְרּתִ
ֵיׁש ִלי ָמָחר הֹוָפָעה.

א: ִזיו  ִאּמָ
ְחִליׁש ֶאת ָהַרְמקֹול  ּתַ
ב. ּדֹוִריָנה  ְחׁשֵ ל ַהּמַ ׁשֶ

ֶנת. ְמַנּגֶ

ה  ִזיו: ָלּמָ
ִמיד ֲאִני ָצִריְך  ּתָ

ּה? ב ּבָ ֵ ְלִהְתַחּשׁ



ְרֵאִלי? ַחת ִיׂשְ ּפַ ִמׁשְ ַהִאם ֵיׁש ַאְחָריּות ֲהָדִדית ְוֶעְזָרה ּבְ

ַחת  ּפַ ִמׁשְ פּות ּבְ ּתָ בּות ֲהָדִדית ְוׁשֻ ְ ִמיָכה, ַאְחָריּות,ְ ִהְתַחּשׁ ַהִאם ֵיׁש ּתְ
ְרג? ּגֹוְלְדּבֶ

א:  ִאּמָ
ֲעזֹר ִלי  ַחר ּתַ ׁשַ

ָעה ְליֹום  ְלָהִכין ַהְפּתָ
ל ֲעָנת. ֶדת ׁשֶ ַהֻהּלֶ

י  א: ׁשֹוׁשִ ַאּבָ
ית  ּקִ ּנִ בֹוד ׁשֶ ל ַהּכָ ּכָ
ֶאת ַהּלּול ָהַאֲחרֹון.

ִאיָלן: 
י ִלי ֲאִני  ַחּכִ
ה אֹוָתְך. ֲאַלּוֶ

ַחר: ֲאִני  ׁשַ
אֹוֵהב ֶאת ֲעָנת, ָנִכין 

דֹוָלה. ָנה ּגְ ָלּה ַמּתָ

ֲעָנת: 
י ָלֵתת אֶֹכל  ְמּתִ ִסּיַ

רֹות. ֲאִני הֹוֶלֶכת ְלִאּמּון  ַלּפָ
ּדּוְרַסל. ּכַ

א:  ַאּבָ
י  בֹוא ִאּתִ ָנָיה, ּתָ "ּבְ

ַעְזרּו  עּור ּתֹוָרה. ּתַ ְלׁשִ
א ְלָהִכין ֶאת  ְלִאּמָ
ֲארּוַחת ָהֶעֶרב."

ָרֵחֵלי: 
"ָמָחר ֵיׁש ִטּיּול 

יַע  ַאּגִ ה ׁשֶ ַוֲאִני ְמַקּוָ
ַמן ְלַהְחִליף ֶאת  ּזְ ּבַ

ָסְבָתא." 

ָסְבָתא: 
ֶמת  ַאּתְ ִמְתַקּדֶ

ָיֶפה ְמאֹוד. ַטְלָיה: 
ם ֲאִני רֹוָצה  "ּגַ

ַלֲעזֹר."

א:  ִאּמָ
ָנָיה,  "ּבְ

ָעַזְרּתָ  י ׁשֶ ַמְעּתִ ׁשָ
ַהּיֹום ַלּמֹוָרה 

ה.  ּתָ ר ֶאת ַהּכִ ְלַסּדֵ
ָך." ָאה ּבְ ֲאִני ּגֵ



ֶכם. ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ בּות ּבַ ְ ְגָמה ְלִהְתַחּשׁ ָהִביאּו ּדֻ  .1
ֶכם. ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ְגָמה ְלֶעְזָרה ֲהָדִדית ּבַ ָהִביאּו ּדֻ  .2

ָעיֹות. ר ֵיׁש ּבְ ֲאׁשֶ ר ִלְפנֹות ּכַ ָחה ֶאְפׁשָ ּפָ ׁשְ ּמִ רּו ְלִמי ּבַ ַסּפְ  .3
יׁש ֶעְזָרה? ָחה ְמָסְרִבים ְלַהּגִ ּפָ ֵני ִמׁשְ ר ּבְ ֲאׁשֶ ים ּכַ יׁשִ ָמה ַמְרּגִ  .4

יַצד? ם ְיָלִדים ְיכֹוִלים ַלֲעזֹר ַלהֹוִרים. ּכֵ ַהִאם ּגַ  .5



ַעּמּוִדים 50-48). חֹות (ּבְ ּפָ ה ִמׁשְ ַכּמָ ִקְראּו ֶאת "ַהְזָמָנה ְלִהְתָאֵרַח" ּבְ  .1

ְתבוּ:   ּכִ  .2

י?  ַחת ַיֲעֹקּבִ ּפַ ִמׁשְ ֵעיֵניֶכם ּבְ ָמה ָמָצא ֵחן ּבְ א. 

ַמּדּוַע?  ב. 

ְרֶמל? ַמּדּוַע?  ַחת ּכַ ּפַ ִמׁשְ ֵעיֵניֶכם ּבְ ָמה לֹא ָמָצא ֵחן ּבְ  ג. 

ְרג? ַמּדּוַע?  ַחת ּגֹוְלְדּבֶ ּפַ ִמׁשְ ֵעיֵניֶכם ּבְ ָמה ָמָצא ֵחן ּבְ  ד. 

ֶהן ֵיׁש: ּבָ ְגָמה ְלִהְתַנֲהֻגּיֹות ׁשֶ ְתבּו ּדֻ ּכִ  .3

ין ֲחֵבִרים ָחה אֹו ּבֵ ּפָ ׁשְ ּמִ בּות ֲהָדִדית ּבַ ְ ִהְתַחּשׁ  א. 

ין ֲחֵבִרים ָחה אֹו ּבֵ ּפָ ׁשְ ּמִ ְלִקיַחת ַאְחָריּות ּבַ  ב. 

ין ֲחֵבִרים  ָחה אֹו ּבֵ ּפָ ׁשְ ּמִ ֶעְזָרה ֲהָדִדית ּבַ  ג. 

ִטים (א-י"א, בעמ' 53). ּפָ ׁשְ יַמת ַהּמִ ִקְראּו ֶאת ְרׁשִ  .4

יָמה:  ְתִאיָמה ִמּתֹוְך ָהְרׁשִ ה ַהּמַ ּלָ ט ֶאת ַהּמִ ּפָ ל ִמׁשְ ְתבּו ְלַיד ּכָ ּכִ  .5

ּזּוַלת.  ִמיָכה ּבַ בּות, ּתְ ְ  ַאְחָריּות, ֶעְזָרה ֲהָדִדית, ִהְתַחּשׁ

ְגָמה. ּדֻ ֵהָעְזרּו ּבַ



ִטים: ּפָ יַמת ִמׁשְ ְרׁשִ
ּבֹון  יֵלי ַהֶחׁשְ ְרּגִ יַצד ִלְפּתֹר ֶאת ּתַ יָרה ְלָאִחיָה ּכֵ ְגָמה: ּדֹוִרית ַמְסּבִ ּדֻ א. 

ֶגת.  ֶעְזָרה ֲהָדִדית. ד אֹוָתּה ְלָהִכין ַמּצֶ ְוהּוא ְמַלּמֵ
ַעְצָמּה.  ֶפר ּבְ ְלקּוט ְלֵבית ַהּסֵ ָכל ֶעֶרב ֶאת ַהּיַ ִמיַכל ְמִכיָנה ּבְ ב. 

א ָלנּוַח.  ֵדי לֹא ְלַהְפִריַע ְלִאּמָ ָחֵצר, ּכְ ַכּדּור ַרק ּבֶ ֵחק ּבְ ִדי ְמׂשַ ּגָ ג. 
ַיַחד.  ֲחקּו ּבְ ׂשַ ּיְ יָעה ׁשֶ יֹוָרם ֶהֱעִליב ֶאת רּוִתי. ַטל ִנֲחָמה אֹוָתּה ְוִהּצִ ד. 

עּוִרים ְועֹוְזִרים ֶזה ָלֶזה. ַיַחד ׁשִ רֹוִעי ְויּוַבל ְמִכיִנים ּבְ ה. 
ה לֹא ׁשֹוַכַחת ְלָהִכין ֶאת ַהּכֹוָבִעים  ָחה יֹוֵצאת ְלִטּיּול ַמּיָ ּפָ ׁשְ ַהּמִ ׁשֶ ּכְ ו. 

ִים. ְוֶאת ַהּמַ
ֶלת ִעם ָסְבָתא ְועֹוֶזֶרת ָלּה ָלֶלֶכת ִעם  א ְמַטּיֶ י ִאּמָ ִ ָכל יֹום ֲחִמּשׁ ּבְ ז. 

ַהֲהִליכֹון.
ׁש  ּקֵ א ּבִ ַאּבָ ּום ׁשֶ ֳהַרִים, ִמּשׁ עֹות ַאַחר ַהּצָ ׁשְ ֲחצֹוְצָרה ּבִ ן ּבַ ד ְמַנּגֵ ּגָ ח. 

ּנּו. ִמּמֶ
ן.   חֶֹסר ה ֵמַהּגַ ַטּנָ ְכָחה ָלַקַחת ֶאת ֲאחֹוָתּה ַהּקְ יִלי ׁשָ ּגִ ט. 

ָהְיָתה חֹוָלה. ֵאין ׁשֶ ִית ּכְ עּוֵרי ּבַ יָמה ְלָהִביא ְלִמיִרי ׁשִ ְלָיה לֹא ִהְסּכִ ּגַ י. 
ה ִעְבִרית. ֶדת ֶאת אֹוְלָגה ָהעֹוָלה ַהֲחָדׁשָ ה ְמַלּמֶ יא. ִרּנָ

ֵדי: ם ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ּכְ ֶרת: ָמה ַאּתֶ ְחּבֶ ּמַ ֲאלּו ֶאת ַעְצְמֶכם ְוִכְתבּו ּבַ ׁשַ
ֲאֵחִרים,  ב ּבָ ֵ  - ְלִהְתַחּשׁ

ֶכם, ּלָ ים ׁשֶ ֲעׂשִ  - ָלַקַחת ַאְחָריּות ַעל ַהּמַ
 - ַלֲעזֹר ַלֲאֵחִרים.



ְלְמדּו: ָמה ּתִ
ָחה — ַההֹוִרים  ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ יִעים ּבְ ֵאילּו ְרָגׁשֹות ַמּבִ  .2

ָלִדים ְלהֹוֵריֶהם ְוַלֲאֵחיֶהם? ְלַיְלֵדיֶהם ְוַהּיְ
ר ּכֹוֲעִסים ְוָרִבים? ֲאׁשֶ ים ּכַ יׁשִ ַמה ַמְרּגִ  .3

ִרים? ר אֹוֲהִבים ְוסֹוְלִחים ּוְמַוּתְ ֲאׁשֶ ים ּכַ יׁשִ ָמה ַמְרּגִ  .4

ּכֹוֲעִסים ָעָליו? יׁש ִמי ׁשֶ ָמה ַמְרּגִ  .1
ּסֹוְלִחים ָלֶהם?  ים ִמי ׁשֶ יׁשִ ָמה ַמְרּגִ  .2

ּסֹוֵלַח ַלֲאֵחִרים? יׁש ִמי ׁשֶ ָמה ַמְרּגִ  .3
ְיִסים? ר ִמְתּפַ ֲאׁשֶ ים ּכַ יׁשִ ַמה ַמְרּגִ  .4



ֲאָלה ֶאת ַההֹוִרים: "ֵאיְך ֲאִני יֹוַדַעת  ְצלּוִמים ְוׁשָ ּתַ יָלה ִהְתּבֹוְנָנה ּבַ ּגִ
ם אֹוֲהִבים אֹוִתי?" ַאּתֶ ׁשֶ
א ְוָאְמָרה:  ָאה ִאּמָ ּלְ ִהְתּפַ

ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים  אי ׁשֶ ַוּדַ "ּבְ
נּו." ּלָ ת ׁשֶ אֹוָתְך, ַאּתְ ַהּבַ

"ֲאָבל, ֲאִני לֹא יֹוַדַעת ֵאיְך."
ר ֲאַנְחנּו  ֲאׁשֶ א: "ּכַ ָאַמר ַאּבָ

ִקים אֹוָתְך, עֹוְזִרים ָלְך  ְמַחּבְ
ְך  ֲחִקים ִאּתָ ּוְמִביִנים אֹוָתְך, ְמׂשַ

ְגַלל  ַיַחד ֶזה ּבִ ּוְמׂשֹוֲחִחים ּבְ
ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים אֹוָתְך.  ׁשֶ

ַמן  ל ַהּזְ ֲאַנְחנּו ּדֹוֲאִגים ָלְך ּכָ
ֲאַנְחנּו ְמאֹוד אֹוֲהִבים אֹוָתְך." ְגַלל ׁשֶ ּבִ

מֹו  ם ּכֹוֲעִסים ָעַלי, ּכְ ַאּתֶ ֲאָלה: "ּוְכׁשֶ ָסה ֶרַגע, ּוְלַבּסֹוף ׁשָ יָלה ִהּסְ ּגִ
ַעְסּתְ ָעַלי ְמאֹוד, ַהִאם  ִים ְוַאּתְ ּכָ ּנַ ּלֹא ָרִציִתי ְלַצְחֵצַח ׁשִ ׁשֶ ַהּבֶֹקר, ּכְ

יִכים ֶלֱאהֹב אֹוִתי?" ם ַמְמׁשִ ַלְמרֹות זֹאת ַאּתֶ
ִריָאה. ָנכֹון  ְהִיי ּבְ ּתִ אי, ָחׁשּוב ִלי ׁשֶ ַוּדַ ָקה אֹוָתּה ְוָאְמָרה: "ּבְ א ִחּבְ ִאּמָ

ָכל  ִים ּבְ ּנַ ִלי ְלַצְחֵצַח ׁשִ ְתַרּגְ ּתִ י לֹא ִלְכעֹס, ֲאָבל ָחׁשּוב ִלי ׁשֶ כֹוְלּתִ ּיָ ׁשֶ
ִלי ִוּכּוִחים." ּבֶֹקר, ּבְ

ָחה  ּפָ ָכל ִמׁשְ ּבְ ַדאי ָלַדַעת ׁשֶ יָלה ְוָאַמר: "ּכְ ל ּגִ ּה ׁשֶ ף ֶאת רֹאׁשָ א ִלּטֵ ַאּבָ
ם לֹא  ִקים ְוּגַ ן אֹוֲהִבים ַאְך לֹא ִמְתַחּבְ ֻכּלָ ֹאֶפן ׁשֹוֶנה, ּבְ נֹוֲהִגים ּבְ

אֹוְמִרים 'ֲאִני אֹוֵהב' אֹו 'ֲאִני אֹוֶהֶבת אֹוָתְך'." 



ֶכם?  ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ יִעים ַאֲהָבה ּבַ ֵאיזֹו צּוָרה ַמּבִ ּבְ  .1
יִעים ַאֲהָבה ִלְבֵני  ם ַמּבִ ֵאיזֹו צּוָרה ַאּתֶ ּבְ  .2

ָחה? ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ֲאלּו ֶאת הֹוֵריֶכם: ֵאיְך ְיָלִדים  ׁשַ  .3

ַההֹוִרים  ְיכֹוִלים ָלַדַעת ׁשֶ
אֹוֲהִבים אֹוָתם?

ָעִמים  ַההֹוִרים אֹוְמִרים ּפְ  .4
ר ֲאַנְחנּו  ֲאׁשֶ ם ּכַ ַרּבֹות: "ּגַ

יִכים ֶלֱאהֹב."  ּכֹוֲעִסים ֲאַנְחנּו ַמְמׁשִ
ּכֹוֲעִסים ֲעֵליֶכם. ׁשֶ ים ּכְ יׁשִ ם ַמְרּגִ רּו ָמה ַאּתֶ ַסּפְ

ים? יׁשִ ִסים. ָמה אֹוְמִרים ּוָמה ַמְרּגִ ּיְ ּכֹוֲעִסים ִמְתּפַ ִלְפָעִמים ַאֲחֵרי ׁשֶ  .5
ֵדי  ר ַלֲעׂשֹות ּכְ יעּו ָמה ֶאְפׁשָ ַרע. ַהּצִ ים ּבְ יׁשִ ּכֹוֲעִסים ַמְרּגִ ַאֲחֵרי ׁשֶ  .6

ה? ׁשָ ּנֹות ֶאת ַהַהְרּגָ ְלׁשַ



ַעּמּוד 56-54. ּבְ ְצלּוִמים ּוָבִאּיּוִרים ׁשֶ ּתַ ִהְתּבֹוְננּו ּבַ  .1
ֵרי  ְתבּו ֶאת ִמְסּפְ ְצלּום אֹו ִאּיּור (ּכִ ְתבּו ּכֹוֶתֶרת ְלָכל ּתַ ּכִ  .2

ְצלּוִמים). ַהּתַ
ֶכם? ְחּתְ ּפַ יִרים ָלֶכם ֶאת ִמׁשְ ְצלּוִמים אֹו ִאּיּוִרים ַמְזּכִ ְתבּו ֵאילּו ּתַ ּכִ  .3

ַבר ֶאת  ּדּור ָעף ַלַחּלֹון ְוׁשָ ַכּדּור ּוִפְתאֹום ַהּכַ ִית ּבְ ּבַ ֵחק ּבַ רֹון ׂשִ  .4
ה. ְמׁשָ ִ  ַהּשׁ

ֲעסּו ְמאֹוד.   ַההֹוִרים ּכָ
ה."  רֹון ָעׂשָ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ל ָאַמר: "ּכֹוֲעִסים ַעל ַהּמַ חּו. ּגַ יָנה ְוַגל ִהְתַוּכְ  ּדִ

י הּוא ֶיֶלד לֹא טֹוב." יָנה ָאְמָרה: "ּכֹוֲעִסים ַעל רֹון ּכִ  ּדִ
ֵניֶהם צֹוֵדק ּוַמּדּוַע? ְ ֶכם: ִמי ִמּשׁ ְעּתְ ְתבּו ָמה ּדַ ּכִ



ְלְמדּו: ָמה ּתִ
בּות. ְ ר ֵאין ִהְתַחּשׁ ֲאׁשֶ ָחה ּכַ ּפָ ׁשְ ּמִ ָמה קֹוֶרה ּבַ  .1

בּות  ְ ר ֵאין ִהְתַחּשׁ ֲאׁשֶ ָחה ּכַ ּפָ ֵני ִמׁשְ ין ּבְ ָעיֹות ּוְכָעִסים ּבֵ ַעל ּבְ  .2
ֲהָדִדית.

ָחה. ּפָ ֵני ִמׁשְ ין ּבְ ָעיֹות ּבֵ ר ִלְפּתֹר ּבְ ֵאיְך ֶאְפׁשָ  .3

ּזּוַלת? ַאֵחר — ּבַ ב ּבָ ֵ ָנה: ְלִהְתַחּשׁ ּוָ ְלָמה ַהּכַ  .1
בּו  ְ ִהְתַחּשׁ ָחה אֹו ׁשֶ ּפָ ׁשְ ְבֵני ַהּמִ ם ּבִ ְבּתֶ ַ ּבֹו ִהְתַחּשׁ רּו ַעל ִמְקֶרה ׁשֶ ַסּפְ  .2

ֶכם. ּבָ
ֶכם? ִבים ּבָ ְ ר לֹא ִמְתַחּשׁ ֲאׁשֶ ים ּכַ יׁשִ ָמה ַמְרּגִ  .3

י.  ב ּבִ ֵ ה לֹא ִמְתַחּשׁ ָרֵחִלי ָאְמָרה ְלִגְלָעד: "ַאּתָ  .4 
ה ַמְרִעיׁש."  ַרַעׁש ְוַאּתָ עּוִרים ּבְ ה ִלי ְלָהִכין ׁשִ ׁשֶ ּקָ ה יֹוֵדַע ׁשֶ  ַאּתָ

יִרים ָהֲאהּוִבים  ִ ֹמַע ֶאת ַהּשׁ ַכַעס: "ֲאִני רֹוֶצה ִלׁשְ יב ּבְ ְלָעד ֵהׁשִ ּגִ
ָעַלי ְוַאּתְ ַמְפִריָעה ִלי." 

ין ָהַאִחים.  בּות ּבֵ ְ ְתרֹון ִלְבָעַית חֶֹסר ַהִהְתַחּשׁ יעּו ּפִ ַהּצִ  .5
ל ָהַאִחים  ָעָיה ׁשֶ יגּו ֶאת ַהּבְ ּצִ ּבֹו ּתַ ְפִקיִדים ׁשֶ ַחק ּתַ ִמׂשְ ֲחקּו ּבְ ׂשַ  .6

ְתרֹוָנּה. ְוֶאת ּפִ

ֶפת ְלַאֵחר. ה ִנְרּדֶ זּוַלת — ִמּלָ



ּתֹוֵלל:  ּלֹא ִיְקּפֹץ ְוִיׁשְ י ׁשֶ א ִהְזִהיר ֶאת ִאּתַ ַאּבָ
ּתֹוֵלל. ֲאִני ּדֹוֵאג  ׁשְ "ַאל ּתִ

ַגע. עֹוד ְמַעט  ּפָ ן ּתִ ְלָך ּפֶ
ָערֹות ְלָבנֹות  ִיְהיּו ִלי ׂשְ

ָאָגה ְלָך." ֵמרֹב ּדְ
אי  ַוּדַ ה ּבְ י: "ַאּתָ ָעָנה ִאּתַ

י  דֹול, ּכִ ָהִייָת ׁשֹוָבב ּגָ
ה  ְלָסְבָתא ֵיׁש ַהְרּבֵ

ָערֹות ְלָבנֹות." ׂשְ



ִבים  ְ ֶהם ִמְתַחּשׁ ּבָ ִטים ׁשֶ ּפָ ֶצַבע ִמׁשְ נּו ּבְ ִטים ְוַסּמְ ּפָ ׁשְ ִקְראּו ֶאת ַהּמִ  .1
ּזּוַלת. ִבים ּבַ ְ ֶהם לֹא ִמְתַחּשׁ ּבָ ִטים ׁשֶ ּפָ ֵני ִמׁשְ ּזּוַלת ּוְבֶצַבע ַאֵחר ׁשְ ּבַ
דֹול ָלַמד ִלְבִחיָנה. ָאִחיו ַהּגָ ְזַמן ׁשֶ ַכּדּור ּבִ ֵחק ּבְ ֵאִלי ִהְפִסיק ְלׂשַ א. 
ֵלִויְזָיה. ֶקִתי לֹא  ּטֵ ֲחָדׁשֹות ּבַ ה ִלְצּפֹות ּבַ ׁשָ ּקְ ל ֶקִתי ּבִ ֲאחֹוָתּה ׁשֶ ב. 

ר ָלּה. יָמה ְלַוּתֵ ִהְסּכִ
ר ַעל ְנִסיָעה ְלִטּיּול ּוִבְמקֹום ֶזה ֵהם  ָחה ֶהְחִליָטה ְלַוּתֵ ּפָ ׁשְ ַהּמִ ג. 

ֵביָתם. א ְוָסְבָתא ּבְ יעּו ַלֲעזֹר ְלַסּבָ ִהּגִ
ֵדי  ּה ּכְ ּלָ ים ׁשֶ ַטּנִ מֹר ָהֶעֶרב ַעל ָהַאִחים ַהּקְ יָמה ִלׁשְ נֹוָיה לֹא ִהְסּכִ ד. 

ַההֹוִרים יּוְכלּו ָלֶלֶכת ַלֲחתּוָנה. ׁשֶ
ְתרֹון ׁשֹוֶנה ְלָכל ֵארּוַע. ִקְראּו ֶאת ָהֵארּוִעים ְוִכְתבּו ּפִ  .2

ֲעָסה ָעָליו.  ְמקֹוָמן, ִאּמֹו ּכָ רֹות ּבִ ְחּבָ ר ֶאת ַהּמַ ּדּוִדי לֹא ִסּדֵ א. 

ָעִמים  ה ּפְ ּמָ א ָאְמָרה ּכַ ה. ִאּמָ ּטָ ּבֶֹקר ָלקּום ֵמַהּמִ ה ּבַ ְלֵמִאיר ָקׁשֶ ב. 
ִמיָכה ֵמָעָליו.  ְ ֶפר, ְוֵהִסיָרה ֶאת ַהׁשּ ִריְך ָלקּום ְלֵבית ַהּסֵ ּצָ ׁשֶ

ַעס.  ֵמִאיר ּכָ

ר הּוא נֹוֵגַע ָלּה  ֲאׁשֶ ִעיר ּכַ יָלה ּכֹוֶעֶסת ַעל ָאִחיָה ַהּצָ ּגִ ג. 
רֹות. ְחּבָ ּמַ  ּבַ



ָחָז"ל ָאְמרּו:

א. ְבֵרי ָחָז"ל ְקׁשּוִרים ַלּנֹוׂשֵ יַצד ּדִ ְתבּו ּכֵ ּכִ  .3 



ְלְמדּו: ָמה ּתִ
ָחה. ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ין ּבְ ְפִקיִדים ּבֵ ת ַהּתַ ַעל ֲחֻלּקַ  .1

ְפִקידֹו. ִמּלּוי ּתַ ׁש ְלָכל ֶאָחד ּבְ ּיֵ ַעל ָהַאְחָריּות ׁשֶ  .2

ְפִקיד.  ָחה ֵיׁש ּתַ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ְלָכל ֶאָחד ִמּבְ
ך  ָחה, ְלַחּנֵ ּפָ ׁשְ ם ֶאת ַהּמִ ְפִקיד ַההֹוִרים — ַלֲעבֹד, ְלַפְרֵנס ּוְלַקּיֵ ּתַ

ָחה  ּפָ ׁשְ יַצד ְלִהְתַנֵהג. ֵהם ַאֲחָרִאים ַלּמִ ד אֹוָתם ּכֵ ָלִדים ּוְלַלּמֵ ֶאת ַהּיְ
גּוִרים. ּוְלֵבית ַהּמְ

ָחה. ּפָ ׁשְ ּמִ ְפִקיִדים ּבַ ָלִדים ֵיׁש ּתַ ם ַלּיְ ּגַ
ְפִקיִדים.  ה ּתַ ּמָ ָחה ֵיׁש ּכַ ּפָ ׁשְ ּמִ ְלָכל ֶאָחד ּוְלָכל ַאַחת ּבַ

מֹו  ְפִקיד הּוא ּכְ ל ּתַ ְפִקיִדים ׁשֹוִנים. ּכָ ִאים ּתַ ְך ַהּיֹום ֲאַנְחנּו ְמַמּלְ ֶמׁשֶ ּבְ
ים ּכֹוָבִעים ׁשֹוִנים. ְך ַהּיֹום ָאנּו חֹוְבׁשִ ֶמׁשֶ ּבְ ר לֹוַמר ׁשֶ "ּכֹוַבע". ֶאְפׁשָ

ה  ֻעּלָ ְפִקיד — ִעּסּוק אֹו ּפְ ּתַ
ֹאֶפן ָקבּוַע. ִאים ּבְ ַמּלְ ּמְ ׁשֶ



ָחה?  ּפָ ׁשְ ֵבית ַהּמִ ִאים ּבְ ם ְמַמּלְ ְפִקיִדים ַאּתֶ ֵאילּו ּתַ  .1

א? ַמּדּוַע? ם רֹוִצים ְלַמּלֵ ְפִקיד ַאּתֶ ֵאיֶזה ּתַ  .2

ַתְפִקיְדֶכם? ֶכם ּבְ ּלָ ָמִהי ָהַאְחָריּות ׁשֶ  .3

ְפִקיִדים ֵיׁש ַלהֹוִרים? ֵאיֶזה ּתַ  .4

ְפִקיִדים? ל ִמי ַהּתַ ל ִמי "ַהּכֹוָבִעים"? ׁשֶ ׁשֶ
ַעּמּוד 62.  ל "ַהּכֹוָבִעים" ּבְ ִאּיּוִרים ׁשֶ ִהְתּבֹוְננּו ּבָ  .1

נּו ֶאת ַהּכֹוָבִעים ְלִפי ַהְחָלַטְתֶכם.  ַמּיְ  .2
ם. ְנּתֶ ּיַ ּמִ ם ְלָכל ְקבּוָצה ׁשֶ ְתבּו ׁשֵ ּכִ  .3

ֶכם?  ּלָ ְפִקיִדים ׁשֶ ְתבּו, ֵאילּו ּכֹוָבִעים ּדֹוִמים ַלּתַ ּכִ  .4
ֵאילּו ּכֹוָבִעים ֵאיָנם ּדֹוִמים? ַמּדּוַע?   .5 

ׁש  ּיֵ ְפִקיִדים נֹוָסִפים ׁשֶ מֹות ּתַ רּו ּכֹוָבִעים ְוִכְתבּו ֲעֵליֶהם ׁשְ ַצּיְ  .6
ֶכם. ְחּתְ ּפַ ִמׁשְ ּבְ



ִקְראּו ַעל ָרִביד:  .1 
ְפִקיִדים."  ה ּתַ ַכּמָ י! ֵאין ִלי ּכַֹח ִלְהיֹות ּבְ א: "ּדַ ָרִביד הֹוִדיַע ְלִאּמָ

א.  ֲאָלה ִאּמָ ְפִקיִדים ֵיׁש ְלָך?" ׁשָ  "ֵאילּו ּתַ

ד  ל ֶאְלּדָ ל ִניָרה, ׁשֶ א ְוָסְבָתא, ָאח ׁשֶ ל ַסּבָ ֶכד ׁשֶ ְך, ַהנֶּ ּלָ ן ׁשֶ "ֲאִני ַהּבֵ
נּו."  ּלָ ר ֶאת ַהֶחֶדר ׁשֶ ם ַאֲחָרִאי ְלַסּדֵ ל ִליַאת, ַוֲאִני ּגַ ְוׁשֶ

א ְלָרִביד?  ֶכם ָעְנָתה ִאּמָ ְתבּו ָמה ְלַדְעּתְ ּכִ  .2 

ל ָרִביד? ְפִקידֹו ׁשֶ ָמה ּתַ  .3
ְלִמיד/ה? ל ּתַ ְפִקיד ׁשֶ ן/ת ֶנכד/ה ִמּתַ ל ּבֵ ְפִקיד ׁשֶ ה ׁשֹוֶנה ּתַ ּמֶ ּבַ  .4

ָחה  ּפָ ׁשְ ּמִ ְפִקיִדים ּבַ ל ּתַ מֹות ׁשֶ ָרה ׁשֵ תּוִבים ֲעׂשָ ְפֵניֶכם ּכְ ּלִ ִרּבּוַע ׁשֶ ּבָ
ִאים: ְפִקיִדים ְמַמּלְ ֲעֵלי ַהּתַ ּבַ ֻעּלֹות ׁשֶ ל ּפְ ְוׁשֶ

א, ָאח;  ל, ִאּמָ יֹון, ְלַקּפֵ ינֹוק, ָאחֹות, ִנּקָ ּול, ּתִ ּשׁ א, ּבִ ִסּדּור, ָסְבָתא, ַסּבָ
ֶצַבע  ה ּבְ ֻעּלָ ֶצַבע ֶאָחד ְוֶאת ַהּפְ ְפִקיִדים ּבְ ֲעֵלי ַהּתַ מֹות ּבַ יפּו ֶאת ׁשְ ַהּקִ

ַאֵחר.
תּובֹות ָלרַֹחב ְוָלאֶֹרְך. ים ּכְ ּלִ סַהּמִ א  ת  ב  ס 

ד ח  י  י  ב 

ו ו  נ  ש  א 

ר ת  ו  ו  מ 

ל פ  ק  ל  א 

ן ו  י  ק  נ 



ְפִקיִדים ׁשֹוִנים: חּוג ּוֵבין ַהֲחֵבִרים ֵיׁש ִלי ּתַ ה, ּבַ ּתָ ּכִ ָחה, ּבַ ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ
ַיַחד ִעם  את ּבְ ֲאִני ְמַמּלֵ ְפִקיִדים ׁשֶ י, ְוֵיׁש ּתַ ּלִ ֵהם ַרק ׁשֶ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ֵיׁש ּכָ

א ֵהיֵטב. ְפִקיד ֲאִני ְצִריָכה ְלַמּלֵ ל ּתַ ֲאֵחִרים. ּכָ
ֵאיֶזה  ְפִקיִדים ַוֲאִני ְצִריָכה ְלַהְחִליט ּבְ ֵני ּתַ ֲאָבל, ִלְפָעִמים ֵיׁש ִלי ׁשְ

ר. ֵמֶהם ִלְבחֹר ְוַעל ֵאיֶזה ְלַוּתֵ
ָבר. ְמַאס ּכְ ּנִ ה ִלי אֹו ׁשֶ י ָקׁשֶ ְפִקיד, ּכִ א ּתַ ם לֹא רֹוָצה ְלַמּלֵ ְוִלְפָעִמים ֲאִני ּגַ

ים? ֵאיְך ַמְחִליִטים? ָמה עֹוׂשִ
ְפִקיִדים? ֵאיְך ַמְפִסיִקים? ֵני ּתַ ִאים ׁשְ ֵאיְך ְמַמּלְ

ר?  ה: ֵאיְך ַמְחִליִטים ַעל ָמה ְלַוּתֵ ְלּדָ יעּו ֵעָצה ַלּיַ ַהּצִ  .1
ְפִקיד? א ֶאת ַהּתַ ה אֹו ִנְמַאס ְלַמּלֵ ר ָקׁשֶ ֲאׁשֶ ים ּכַ ָמה עֹוׂשִ  .2



ִית?  ּבַ א ּבַ ם ְיכֹוִלים ְלַמּלֵ ְפִקיִדים ַאּתֶ ִהְתַיֲעצּו ִעם הֹוֵריֶכם: ֵאילּו ּתַ  .1
ַע?  ְצָטְרכּו ְלַבּצֵ ָמה ּתִ

ְפִקיד? עּו ֶאת ַהּתַ ַבּצְ יַצד ּתְ א. ּכֵ ם ְלַמּלֵ ְפִקיד ֶהְחַלְטּתֶ ְתבּו ֵאיֶזה ּתַ ּכִ  .2 
 

יָמה אֹו  ר ַעל ְמׂשִ ה ְלַוּתֵ ּבֹו ָהָיה ָלֶכם ָקׁשֶ ְתבּו ַעל ִמְקֶרה ׁשֶ ּכִ  .3
יֶתם.  ְפִקיד, ּוָמה ֲעׂשִ ּתַ

א אֹותֹו.  ָהָיה ָלֶכם ְמַעְנֵין ְוָנִעים ְלַמּלֵ ְפִקיד ׁשֶ ְתבּו ַעל ּתַ ּכִ  .4 
ַע —  ַלֲעׂשֹות. ְלַבּצֵ

ְפִקיד ם ֶזה ּתַ ּגַ
ה. ּנָ ָקַית ַהּגִ ֶאְפָרת ַאֲחָרִאית ַעל ַהׁשְ
ִצּנֹור. ָרִחים ּבְ ְקָתה ֶאת ַהּפְ ִהיא ִהׁשְ

ם. ׁשֶ ְתאֹום, ְללֹא ַאְזָהָרה, ִהְתִחיל ָלֶרֶדת ּגֶ ּפִ
ּלֹא ֵאָרֵטב  ֵדי ׁשֶ ה ּכְ ִמי, ָהִביִאי ִלי ִמְטִרּיָ ָקְרָאה ֶאְפָרת ַלֲאחֹוָתּה: "ּתָ

ה." ּנָ ָקַית ַהּגִ ְזַמן ַהׁשְ ם ּבִ ׁשֶ ֵמַהּגֶ



ִאּיּוִרים: ִהְתּבֹוְננּו ּבָ  .1
ֶפת? ּתֶ ה ְמׁשֻ ֻעּלָ ים ּפְ ֵאילּו ִאּיּוִרים עֹוְזִרים ֶזה ָלֶזה ְועֹוׂשִ ְתבּו: ּבְ ּכִ  .2 

ַיַחד?  ֵאילּו ִאּיּוִרים לֹא ּפֹוֲעִלים ּבְ ְתבּו: ּבְ ּכִ  .3
ְתבּו ּכֹוֶתֶרת ְלָכל ִאּיּור. ּכִ  .4

ַיַחד, ָמַתי ּוַמּדּוַע? ֶכם ּבְ ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ִמּ ִעים ּבַ ֻעּלֹות ְמַבּצְ ֵאילּו ּפְ  .5 

ִעים ְלחּוד? ָמַתי ּוַמּדּוַע?  ֻעּלֹות ְמַבּצְ ֵאילּו ּפְ  .6 

ַע ְלחּוד? ַמּדּוַע? ם ַמֲעִדיִפים ְלַבּצֵ ִעיֻלּיֹות ַאּתֶ ְתבּו: ֵאילּו ּפְ ּכִ  .7 
 

ה? ֻעּלָ ּתּוף ּפְ ׁשִ ם ַמֲעִדיִפים ַלֲעׂשֹות ּבְ ִעיֻלּיֹות ַאּתֶ ְתבּו: ֵאילּו ּפְ ּכִ  .8 

ַיַחד  ה — ַלֲעׂשֹות ּבְ ֻעּלָ ּתּוף ּפְ ׁשִ
ָבִרים ׁשֹוִנים. ּדְ



ַאל ֶאת ָאָסף: ָאִריק ׁשָ
ה?" ֲעׂשֶ ַפְלּתָ ְלבֹור ָעמֹק. ָמה ּתַ ּנָ יד ׁשֶ "ַנּגִ

ּיֹוִציאּו אֹוִתי." ב ְוָאַמר: "ֲאִני ֶאְצַעק ָחָזק ׁשֶ ָאָסף ָחׁשַ
ַאל ָאִריק. ַמע אֹוְתָך?" ׁשָ "ְוִאם ַאף ֶאָחד לֹא ִיׁשְ

ַעְצִמי." ם ְוֵאֵצא ּבְ "ֲאִני ָאִביא ֻסּלָ

ִית. ּבַ ְפִקיֵדיֶכם ּבַ בּו ֶאת ּתַ ְכּתְ ִריְסטֹול ְוָעָליו ּתִ ָהִכינּו לּוַח ּבְ  .1
ְפִקיד.  רּו ִסיָמן ְלָכל ּתַ ַצּיְ  .2

ִית. ּבַ ָמקֹום ּבֹוֵלט ּבַ ָהִכינּו ִמְתֶלה ַלּלּוַח ּוְתלּו אֹותֹו ּבְ  .3
א ְולֹא  ֱהִייֶתם רֹוִצים ְלַמּלֵ ְפִקיִדים ׁשֶ רּו ּתַ ְתבּו אֹו ַצּיְ ּכִ  .4 

ִרים ָלֶכם. ְמַאְפׁשְ



ְלְמדּו: ָמה ּתִ
ר  ֻעּלֹות ּוְלַוּתֵ י ּפְ ּתֵ ין ׁשְ ר ָצִריְך ִלְבחֹר ּבֵ ֲאׁשֶ ׁש ּכַ ּיֵ י ׁשֶ ַעל ַהּקׁשִ  .1

ַעל ַאַחת.
ּתּור. ַלת ַהַהְחָלָטה ְוַעל ַהּוִ ׁש ְלַאַחר ַקּבָ ּיֵ ה ׁשֶ ׁשָ ַעל ַהַהְרּגָ  .2

ִמיד: ַההֹוִרים ְוַהּמֹוָרה אֹוְמִרים ִלי ּתָ
ה ָצִריְך ְלַהְחִליט! ַאּתָ

ְך.  ל ּכָ ֲאָבל ֶזה לֹא ַקל ּכָ
ין  ְחִליִטים ָצִריְך ִלְבחֹר ּבֵ ּמַ ִלְפֵני ׁשֶ

ָבִרים. ה ּדְ ּמָ ּכַ
ֵאלֹות: ה ׁשְ ֵיׁש ִלי ַהְרּבֵ

ר? ֶאת ָמה ְלַהֲעִדיף? ַעל ָמה ְלַוּתֵ
ְהֶיה טֹוָבה? ְוִאם ַהַהְחָלָטה לֹא ּתִ

ִחיָרה ְנכֹוָנה? י ּבְ ַחְרּתִ ּבָ ֵאיְך ֵאַדע ׁשֶ
אּוַלי ֶאְתַיֵעץ ִעם ָחֵבר אֹו ֲחֵבָרה?

ְואּוַלי ִעם ַההֹוִרים אֹו ִעם ַהּמֹוָרה?

ין  ַהְחָלָטה — ְלַהְכִריַע ּבֵ
ֻרּיֹות ׁשֹונֹות. ֶאְפׁשָ

ׁשּוָבה  ָעָיה — ּתְ ְתרֹון ּבְ ּפִ
ָעָיה. ַמְתִאיָמה ַלּבְ

י ְלַהְחִליט  טּות — ַהּקׁשִ ִהְתַלּבְ
ה. ִנּיָ ְ ִחיָרה ַאַחת ַלּשׁ ין ּבְ ּבֵ

ָחָז"ל ָאְמרּו:



ית  ַמְקֵהַלת ּבֵ ף ּבְ ּתֵ ּתַ ָעָיה — ִהיא רֹוָצה ְמאֹוד ְלִהׁשְ ְלמֹוָרן ֵיׁש ּבְ
ֹאֶפן ָקבּוַע, ִהיא הֹוֶלֶכת  ָעה, ּבְ ָ אֹותֹו יֹום ּוְבאֹוָתּה ַהּשׁ ֶפר. ֲאָבל ּבְ ַהּסֵ

ֶחְבָרָתּה  א. ֵהם ֶנֱהִנים ְמאֹוד ִלְהיֹות ּבְ ֹמַע קֹוְנֶצְרט ִעם ָסְבָתא ְוַסּבָ ִלׁשְ
ֶהם. ּלָ ׁש ׁשֶ ְפּגָ בּוַע ַלּמִ ָ ל ַהּשׁ ים ּכָ ּוְמַחּכִ

ה. ר ָקׁשָ ִעיֻלּיֹות ְוַהַהְחָלָטה ַעל ָמה ְלַוּתֵ י ַהּפְ ּתֵ ׁשְ ף ּבִ ּתֵ ּתַ מֹוָרן רֹוָצה ְלִהׁשְ
ָמה ָעֶליָה ַלֲעׂשֹות?

ל מֹוָרן?  י ׁשֶ ָמה ַהּקׁשִ  .1
ְמקֹוָמּה? ים ּבִ ָמה ֱהִייֶתם עֹוׂשִ  .2

עּוִרים.  ְלָחן ְוֵהִכין ׁשִ ֻ ב ְלַיד ַהּשׁ ִניֵאל ָיׁשַ ּדָ
ַתח  ּפֶ ֶלת. יֹוִסי ֲחֵברֹו ַהּטֹוב ָעַמד ּבַ ַפֲעמֹון ַהּדֶ ַמע ִצְלצּול ּבְ ְתאֹום ִנׁשְ ּפִ
ט, הּוא ָרָצה ְמאֹוד ָלֶלֶכת  ִניֵאל ִהְתַלּבֵ ֵחק ִאּתֹו. ּדָ ְוָקָרא ְלָדִניֵאל ְלׂשַ

עּוִרים. ִ ם ֶאת ֲהָכַנת ַהּשׁ ִעם יֹוִסי, ֲאָבל הּוא ֲעַדִין לֹא ִסּיֵ
ה ְלָך ְלַהְחִליט ַעל  ׁשֶ ּקָ ָדִניֵאל ְוָאְמָרה: "ֲאִני רֹוֶאה ׁשֶ ָלה ּבְ ּכְ א ִהְסּתַ ִאּמָ

ר." ָמה ְלַוּתֵ

ִניֵאל?  ְמקֹום ּדָ ים ּבִ ם ֱהִייֶתם עֹוׂשִ ָמה ַאּתֶ



ָכל יֹום  ֵחק ּבְ בּו ְלׂשַ ִליָטה. ֵהם ִהְתַנּדְ ז ַהּקְ ִרים ְלַיד ֶמְרּכַ ַרן ְוַגל ּגָ
ים. ִראׁשֹון ִעם ַיְלֵדי עֹוִלים ֲחָדׁשִ

ר (ֵיׁש  ֶהם ָחׁשּוב ּוְמַאְתּגֵ ּלָ ְפִקיד ׁשֶ ַהּתַ יׁשּו ׁשֶ ְמחּו ְוִהְרּגִ ַהְתָחָלה ֵהם ׂשָ ּבַ
ר ְלַהְצִליַח ְוִלְתרֹם ַלֲאֵחִרים). ָלֶהם ֶאְתּגָ

ְחָמט  ְלִמיד חּוג ׁשַ ֵבית ַהּתַ ְתחּו ּבְ א ַרן ְוָאַמר ְלַגל: "ּפָ יֹום ֶאָחד ּבָ
י?  בֹוא ִאּתִ ָכל יֹום ִראׁשֹון. ֲאִני רֹוֶצה ְמאֹוד ְלִהְצָטֵרף. ּתָ ם ּבְ ְתַקּיֵ ַהּמִ

י." ְמּתִ ָבר ִנְרׁשַ ֲאִני ּכְ
ז  ֵסֶדר ִאם ֵהם ַיְפִסיקּו ָלֶלֶכת ְלֶמְרּכַ ב אּוַלי ֶזה לֹא ּבְ ט ְוָחׁשַ ל ִהְתַלּבֵ ּגַ

ִליָטה.  ַהּקְ
ר, ַהִאם ְלִהְצָטֵרף ִעם  ה ְמאֹוד ְלַהְחִליט ַעל ָמה ְלַוּתֵ ְלַגל ָהָיה ָקׁשֶ

ְפִקיד  ַעם, ֶאת ַהּתַ א, ְלַבּדֹו ַהּפַ ח אֹו ְלהֹוִסיף ְלַמּלֵ ַ ֲחֵברֹו ַרן ְלחּוג ַהּשׁ
ִליָטה. ז ַהּקְ ֶמְרּכַ ּבֹו ִהְתִחיל ּבְ ֶהָחׁשּוב ׁשֶ

ְצָטֵרְך  ָך. ּתִ ּלְ טּות ׁשֶ ל ָאְמָרה: "ֲאִני ְמִביָנה ֶאת ַהִהְתַלּבְ ל ּגַ ִאּמֹו ׁשֶ
ְתרֹון ִלְבחֹר ּוָמה ַלֲעׂשֹות."  ֵאיֶזה ּפִ ַעְצְמָך ּבְ ְלַהְחִליט ּבְ

ה  ֻעּלָ ת ּפְ ּיַ בּות — ֲעׂשִ ִהְתַנּדְ
ים  י ְלַמַען ֲאָנׁשִ ֵמָרצֹון ָחְפׁשִ

ָלל. ֲאֵחִרים ּוְלַמַען ַהּכְ

ל? ל ּגַ ָעיֹות ׁשֶ ָמה ָהיּו ַהּבְ  .1
ב? יְך ְלִהְתַנּדֵ ִבים ְלַהְמׁשִ ל ְוַרן ָהיּו ַחּיָ ַהִאם ּגַ  .2

ה ֱהִייֶתם ּבֹוֲחִרים? ּמֶ ְמקֹוָמם, ּבַ ִאּלּו ֱהִייֶתם ּבִ  .3
ם  ּתֶ ׁשְ יֶתם ּוָמה ִהְרּגַ רּו ָמה ֲעׂשִ ִהי, ַסּפְ ְלׁשֶ ה ּכָ ם ִלְפֻעּלָ ְבּתֶ ִאם ִהְתַנּדַ  .4

ם. ְבּתֶ ִהְתַנּדַ ׁשֶ ּכְ



ַעּמּוִדים 71-70. ְקֶרה ּבְ אּוֵרי ַהּמִ ִקְראּו ֶאת ּתֵ  .1
ר? ָלִדים ָצִריְך ְלַוּתֵ ל ֶאָחד ֵמַהּיְ ְתבּו ַעל ָמה ּכָ ּכִ  א. 

ָרה ָלֶכם?  ּקָ ְמיֹון ָלֵארּוַע ׁשֶ ְקֶרה ֵיׁש ּדִ אּוֵרי ַהּמִ ֵאיֶזה ִמּתֵ ְתבּו ּבְ ּכִ ב. 
יֶתם?  ָמה ֲעׂשִ

ָעָיה ְוָצִריְך ְלַהְחִליט? ׁש ּבְ ּיֵ ׁשֶ ר ְלֵהָעֵזר ּכְ ִמי ֶאְפׁשָ ְתבּו ּבְ ּכִ  ג. 

ֵאָלה 3: ֵאָלה 2 אֹו ַעל ׁשְ ֲחרּו ַלֲענֹות ַעל ׁשְ ּבַ
ְך. ְתבּו לֹו ֶהְמׁשֵ ְקֶרה ְוּכִ אּוֵרי ַהּמִ ֶאָחד ִמּתֵ ֲחרּו ּבְ 2. ּבַ

הּו  ֶ ר ַעל ַמּשׁ ּבֹו ֱהִייֶתם ְצִריִכים ְלַהְחִליט ּוְלַוּתֵ ְתבּו ַעל ִמְקֶרה ׁשֶ ּכִ  .3
יֶתם. ָחׁשּוב, ּוָמה ֲעׂשִ

ְתִאים ט ַהּמַ ּפָ ׁשְ ים ַלּמִ ּלִ ין ַהּמִ ִטים ּוִמְתחּו ַקו ּבֵ ּפָ ׁשְ ִקְראּו ֶאת ַהּמִ

ה ּתָ ּוט ַהּכִ ת ַאְחָרִאית ַעל ִקּשׁ א. ִרּנַ

ב ְחׁשֵ ּמַ ֵחק ְלָפָניו ּבַ ִעיָרה ְלׂשַ ַחר ָלֵתת ַלֲאחֹותֹו ַהּצְ ב. ִעּדֹו ּבָ

עּוִרים? ו אֹו ְלָהִכין ׁשִ ֵחק ַעְכׁשָ ג. ָמה ַלֲעׂשֹות — ַהִאם ְלׂשַ

ה א' ּתָ ה ב' עֹוְזִרים ֵמְרצֹוָנם ִליָלִדים ִמּכִ ּתָ ד. ְיָלִדים ִמּכִ

בּות ִהְתַנּדְ

ַלת ַהְחָלָטה ַקּבָ

ִוּתּור

ְפִקיד ּתַ



ְלְמדּו: ָמה ּתִ
ֵני  ין ּבְ ֶהם נֹוָצרֹות ִאי ֲהָבנֹות ּוְבָעיֹות ּבֵ ּבָ ִבים ׁשֶ ַעל ַמּצָ  .1

ָחה. ּפָ ׁשְ ַהּמִ
רּוַח טֹוָבה? ָעיֹות ּבְ ֵאיְך ּפֹוְתִרים ּבְ  .2

ׁש ּבֵ ּתַ ַהּכֹל ִהׁשְ
ֲאלּו  ע ְלִטּיּול. ֵהם ֲאִפּלּו לֹא ׁשָ ְתאֹום ַההֹוִרים הֹוִדיעּו: ָמָחר ִנּסַ ּפִ

ׁשּוט הֹוִדיעּו. פּו אֹוִתי, ַרק ּפָ ּתְ אֹוִתי, ְוַגם לֹא ׁשִ
ְך  ב, ְוַאַחר ּכָ ְחׁשֵ ּמַ ֵחק ִעם יֹוָאב ּבַ ְכִנּיֹות ֲאֵחרֹות. ָרִציִתי ְלׂשַ ְוִלי ָהיּו ּתָ

ף.  ָלֶלֶכת ִעם ִמיָרה ְלַכּיֵ
ׁש. ּבֵ ּתַ ּוִפְתאֹום — ַהּכֹל ִהׁשְ

ל ִעם  ְוָקא אֹוֵהב ְמאֹוד ְלַטּיֵ ֲאִני ּדַ
פּו  ּתְ ה לֹא ׁשִ ָחה, ֲאָבל ָלּמָ ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ה לֹא ָאְמרּו ִלי קֶֹדם? אֹוִתי? ָלּמָ

ר לֹא  ֲאׁשֶ ִאי־ֲהָבָנה — ּכַ
ְמִביִנים ֶזה ֶאת ֶזה.

ֶלד ּכֹוֵעס? ַמּדּוַע ַהּיֶ  .1
ר ִלְמֹנַע ֶאת ִאי ַהֲהָבָנה?  ֵאיְך ָהָיה ֶאְפׁשָ  .2

ָרה? ָעָיה ִנְפּתְ ַהִאם ָקָרה ָלֶכם ִמְקֶרה ּדֹוֶמה? ֵאיְך ַהּבְ  .3



ִית  עּוֵרי ַהּבַ ב ְלַהְתִחיל ֶאת ׁשִ ה חֹוׁשֵ ַעס ַעל אּוִרי: "ָמַתי ַאּתָ א ּכָ ַאּבָ
ת ִטיָסן. ְבִנּיַ קּוַע ּבִ ָך?" אּוִרי לֹא ָעָנה, הּוא ָהָיה ׁשָ ּלְ ׁשֶ

עּוִרים ָלֶרַגע ָהַאֲחרֹון." ִ ִאיר ֶאת ַהּשׁ ה ַמׁשְ ִמיד ַאּתָ ַעס ְוָאַמר: "ּתָ א ּכָ ַאּבָ
עּוִרים." ִ ים ֶאת ַהׁשּ ֲאַסּיֵ א ְסמְֹך ָעַלי ׁשֶ אּוִרי ֶנֱעַלב ְוָעָנה: "ַאּבָ

יָסן.  ת ַהּטִ ְבִנּיַ קּוַע ּבִ אּוִרי ׁשָ א ָרָאה ׁשֶ ַאּבָ
ה  ו ַאּתָ ַעְכׁשָ ָאַמר לֹו: "ֲאִני רֹוֶאה ׁשֶ

ַדאי  יָסן. ַרק ּכְ ַמֲעִדיף ִלְבנֹות ֶאת ַהּטִ
ים ְלָך. ֵהם ַעל  עּוִרים ְמַחּכִ ִ ְזּכֹר - ַהּשׁ ּתִ ׁשֶ

ַאְחָריּוְתָך."
יָסן  ְרֶאה ֶאת ַהּטִ א, ּתִ ׁש אּוִרי ְלָאִביו ְוָאַמר: "ַאּבָ ֲעבֹר ְזַמן ָקָצר ִנּגַ ּכַ

עּוִרים. ַאל  ִ ו ֲאִני ָאִכין ֶאת ַהּשׁ י ִלְבנֹות אֹותֹו. ַעְכׁשָ ְמּתִ י, ִסּיַ ּלִ ׁשֶ
ְדַאג, ֵהם ַעל ַאְחָריּוִתי." ּתִ

אּוִרים: ֵני ַהּתֵ ין ׁשְ ל ּבֵ ָמה ַהֶהְבּדֵ  .1
א ְלאּוִרי. ל ַאּבָ ַחס ׁשֶ ּיַ ּבַ א. 

ל אּוִרי. ה ׁשֶ ׁשָ ַהְרּגָ ּבַ ב. 
ָעָיה. ִפְתרֹון ַהּבְ ּבְ ג. 

ֶכם? ַמּדּוַע? ב טֹוב יֹוֵתר, ְלַדְעּתְ ֵאיֶזה ַמּצָ  .2



ֵאלֹות. ְ ַעּמּוד 73 ַוֲענּו ַעל ַהּשׁ ׁש" ּבְ ּבֵ ּתַ ִקְראּו ֶאת "ַהּכֹל ִהׁשְ  .1
ֶלד? ְמקֹום ַהּיֶ ְתבּו: ָמה ֱהִייֶתם אֹוְמִרים ַלהֹוִרים ִאּלּו ֱהִייֶתם ּבִ ּכִ  .2 

 
י לֹא ֵהִבינּו ֶאְתֶכם. ם ּכִ ַעְסּתֶ ּכְ ְתבּו ַעל ִמְקֶרה ׁשֶ ּכִ  .3 



ְלְמדּו: ָמה ּתִ
כֹולֹות ִלְגרֹם ְלִסְכסּוְך ּוְלִריב. ִית ַהּיְ ֵני ַהּבַ ין ּבְ ָעיֹות ּבֵ ַעל ּבְ  .1

ל ָהַאֵחר. בֹודֹו ׁשֶ ִמיַרת ּכְ ׁשְ ּבִ יבּות ׁשֶ ַעל ַהֲחׁשִ  .2

ו ְוַעְכׁשָ
ִהיא עֹוֶבֶרת —  ׁשֶ ּכְ

ֶקת. ּלֶ ֲאִני ִמְסּתַ
ֶרת —  ִהיא ְמַדּבֶ ׁשֶ ּכְ

ֲאִני ׁשֹוֶתֶקת,
ָלל. ּה ּכְ יָטה ּבָ ְוֵאיִני ַמּבִ

ַחת, ְוַגם ִהיא ִמְתַנּפַ
ְוֵאיָנּה סֹוַלַחת.

ַוֲחָבל, ֲחָבל.
ו י ַעְכׁשָ ּכִ

ה ְלָבֵרר ָבר ָקׁשֶ ּכְ
ם יֹוֵתר, ִמי ָאׁשֵ

ָטָטה: ּקְ ּוִמי ִהְתִחיל ּבַ
י, ֲאחֹוִתי ִאּתִ

ּה? אֹו ֲאִני ִאּתָ

ָמה ַלֲעׂשֹות,
ְוֵאיְך ְלָבֵרר

חֹות, ם ּפָ ִמי ָאׁשֵ
ם יֹוֵתר, ּוִמי ָאׁשֵ
ּוִמי ָרב ִעם ִמי:
ֲאִני ִעם ֲאחֹוִתי

י? אֹו ִהיא ִעּמִ

ִהיא ָאְמָרה ְדַבר־ָמה — 
י, ַוֲאִני ָצַחְקּתִ

ה —  ְרָעה ִלי ַצָמּ ִהיא ּפָ
י. ַתְקּתִ ַוֲאִני לֹא ׁשָ

ַנאי ם־ּגְ ִהיא ָקְרָאה ִלי ׁשֵ
י, ּה ָזַרְקּתִ ַוֲאִני חֹול ּבָ
ֹרֶגז, ְוַדי. ד ָהִיינּו ּבְ ּוִמּיָ

ה? ּוַמּדּוַע? —  ְוָלּמָ
ֱאֶמת לֹא ָידּוַע. ּבֶ



יר? ִ ּשׁ ר ָעֶליָה ּבַ ֻסּפָ ּמְ ָעָיה ׁשֶ ָמה ַהּבְ  .1
ל ָהִריב? ָמה ַהּתֹוָצָאה ׁשֶ  .2

ר ָהָיה ִלְמֹנַע ֶאת ָהִריב? ַהִאם ֶאְפׁשָ  .3
א. ִרים ַלּנֹוׂשֵ ְ יַצד ֵהם ִמְתַקּשׁ ירּו ּכֵ ְבֵרי ָחָז"ל ְוַהְסּבִ ִקְראּו ֶאת ּדִ  .4

ְבֵרי ָחָז"ל: ִמּדִ

בֹוד  מֹר ַעל ַהּכָ ה ָחׁשּוב ִלׁשְ ּמָ ְתבּו ּכַ ְרׁשּו ְוּכָ ֲחָכֵמינּו ִזְכָרם ִלְבָרָכה ּדָ
בֹוד  מֹר ַעל ּכְ נּו ְצִריִכים ִלׁשְ ל ֶאָחד ְוָכל ַאַחת ֵמִאּתָ ל ַהּזּוַלת. ּכָ ׁשֶ

ל ָהַאֵחר). ַהּזּוַלת (ׁשֶ

בֹוד ַהּזּוַלת? מֹר ַעל ּכְ ר ִלׁשְ ֶכם: ֵאיְך ֶאְפׁשָ ְעּתְ ָמה ּדַ



ֵמַח" ֶאְצֵלנּו.  ֳהַרִים ָהָיה "ׂשָ ֶאְתמֹול ַאֲחֵרי ַהּצָ
ָעְצַמת  ִמיַע מּוִזיָקה ּבְ ב ְוִהׁשְ ְחׁשֵ ְקִליטֹור ָחָדׁש ַלּמַ דֹול ֵהִביא ּתַ ָאִחי ַהּגָ

בֹוָהה.  קֹול ּגְ
ּלֹא ַיְפִריעּו ָלּה.  ֶקט ְוׁשֶ ְהֶיה ׁשֶ ּיִ ה ׁשֶ ׁשָ ֲאחֹוִתי ִהְתּכֹוְנָנה ִלְבִחיָנה ּוִבּקְ

ָחק "ׁשֹוְדִדים ְוׁשֹוְטִרים".  ׂשְ ּמִ י ּבַ ּלִ ֵחק ִעם ַהֲחֵבִרים ׁשֶ ֲאִני ָרִציִתי ְלׂשַ
יז אֹוָתּה. ֲאִני ַמְפִריַע ּוַמְרּגִ ֵחק, ֲאחֹוִתי ָצֲעָקה ָעַלי ׁשֶ ר ִהְתַחְלנּו ְלׂשַ ֲאׁשֶ ּכַ

ַעם ִהיא ַמֲעִליָבה  ָכל ּפַ י. ּבְ ּלִ נֹוְכחּות ַהֲחֵבִרים ׁשֶ ִהיא ֶהֱעִליָבה אֹוִתי ּבְ
אֹוִתי. ִנְמַאס ִלי!

דֹול ָצַעק ָעֶליָה ְוֶהֱעִליב אֹוָתּה.  ָאִחי ַהּגָ
ֵניֶהם. ן ִלְצעֹק ַעל ׁשְ ם ּכֵ י ּגַ ֵהם צֹוֲעִקים, ִהְתַחְלּתִ ַוֲאִני ָרִאיִתי ׁשֶ
י ֲאִני ָקָטן ֵמֶהם. ֵהם צֹוֲעִקים ָעַלי ּכִ ְמַאס ִלי ׁשֶ ּנִ י ָלֶהם ׁשֶ ָאַמְרּתִ

ַעם. ָכל ּפַ ָכה ֶזה קֹוֶרה ּבְ ּכָ

ָעָיה. ה ַלּבְ ּבָ יִעים ַעל ַהּסִ • ְמַזִהים — ַמְצּבִ

ְתרֹונֹות ׁשֹוִנים. ִבים ַעל ּפִ • חֹוׁשְ

חֹות טֹוב. עֹות – ָמה טֹוב, ָמה ּפָ • ּבֹוֲחִנים ֶאת ַהַהּצָ

ִפְתרֹון ֶאָחד. • ּבֹוֲחִרים ּבְ

ְבַחר. ּנִ ְתרֹון ׁשֶ י ַהּפִ • ּפֹוֲעִלים ַעל ּפִ

• ּבֹוְדִקים ִאם הּוא טֹוב.



ֵמַח?" ְקֶרה "ָהָיה ׂשָ ֵתאּור ַהּמִ ל ָהַאִחים ּבְ ָעָיה ׁשֶ ְתבּו: ָמה ַהּבְ ּכִ  .1
ר צֹוֲעִקים ּוַמֲעִליִבים? ֲאׁשֶ יִגים ּוָמה ַמְפִסיִדים ּכַ ְתבּו: ָמה ַמּשִׂ ּכִ  .2
ֵהם  ׁשֶ ִעְנָייֵניֶהם ּכְ ָחה ַלֲעסֹוק ּבְ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ יַצד ְיכֹוִלים ּבְ ְתבּו ּכֵ ּכִ  .3

יעּו  ם. ַהּצִ ָחה ָהֲאֵחִרים ְוֵאיָנם ָרִבים ִאּתָ ּפָ ׁשְ ְבֵני ַהּמִ ִבים ּבִ ְ ִמְתַחׁשּ
ָרִכים. ר ּדְ ִמְסּפָ

ְתבּו: ֶכם ּכִ ּלָ עֹות ׁשֶ ין ַהַהּצָ ִמּבֵ  .4 
יֹוֵתר? ְתרֹון ַמְתִאים ּבְ ְתרֹון ֵאינֹו ַמְתִאים? ֵאיֶזה ּפִ  ֵאיֶזה ּפִ



ְסִריט" — ִסּפּור ְלֶסֶרט. ְמִכיִנים "ּתַ

ְלְמדּו: ְפִעילּות זֹו ּתִ ּבִ
- ִלְכּתֹב ִסּפּור ְלֶסֶרט.

מּונֹות. ָחֵמׁש ּתְ ר ּבְ תּוב ּוְמֻצּיָ - ְלָהִכין "ֶסֶרט" ּכָ

ְקבּוצֹות.  נּו ּבִ ִהְתַאְרּגְ  .1
ין ְיָלִדים  ָעָיה ְוִסְכסּוְך ּבֵ רּו "ֶסֶרט" ַעל ּבְ בּו ּוְתַצּיְ ְכּתְ בּוָצה ּתִ ּקְ ּבַ  .2

ְתרֹון. ָחה ְוַעל ַהּפִ ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ
ים ֶסֶרט? ֵאיְך עֹוׂשִ  .3

ּפּור. ַמְחִליִטים ָמה ֲעִליַלת ַהּסִ א. 
ּפּור ַעל ְנַיר ְטיּוָטה. ּכֹוְתִבים ֶאת ַהּסִ ב. 

ִנים. ִנית ּוְמַתּקְ תּוב. קֹוְרִאים ׁשֵ ּכָ קֹוְרִאים ֶאת ָמה ׁשֶ ג. 
רֹות (ֲעבּור ָחֵמׁש  ִרים ָחֵמׁש ִמְסּגְ ִליל ְנָיר ְוָעָליו ְמַצּיְ ְמִכיִנים ּגְ ד. 

מּונֹות, אֹו ְלִפי ַהְחָלַטְתֶכם).  ּתְ
ֶרת ּכֹוְתִבים ֶקַטע ֶאָחד  ָכל ִמְסּגֶ ּפּור: ּבְ ּכֹוְתִבים ָנִקי ֶאת ַהּסִ ה. 

ּפּור. ֵמַהּסִ
ֶרת. ָכל ִמְסּגֶ ִרים ִצּיּור ַמְתִאים ּבְ ְמַצּיְ ו. 

ַהְדָרָגה,  ִליל ּבְ ים ֶאת ַהּגָ ה ּפֹוְרׁשִ ּתָ ּכִ ִליל. ּבַ ִלים ֶאת ַהּגָ ְמַגְלּגְ ז. 
ה. ּתָ ֶרט ִלְפֵני ַהּכִ יִגים ֶאת ַהּסֶ מּוָנה, ּוַמּצִ מּוָנה ַאַחר ּתְ ּתְ



ּפּור. ָחׁשּוב  ִסּיּום ַהּסִ ּפּור ּכֹוְתִבים ּבְ ם ַהּסִ ּכֹוְתִבים ִסּפּור: ֶאת ׁשֵ
ם ִיְהֶיה ְמעֹוֵרר ַסְקָרנּות.  ֵ ַהׁשּ ׁשֶ

ה! ִהְצַלְחנּו! ִמי ִהְתִחיל? ׁשֶ ְגָמה: ָהִריב ַהּקָ ּדֻ

ְפִתיָחה ְקָצָרה.  ּפּור ּבִ ִתיָחה: ַמְתִחיִלים ֶאת ַהּסִ ּפּור ֵיׁש ּפְ ַלּסִ
ה  ּמָ ְתאֹום ִנְכְנסּו ּכַ ְתאֹום ֶזה ִהְתִחיל...; ּבֶֹקר ֶאָחד...; ּפִ ְגָמה: ּפִ ּדֻ

ְיָלִדים ְוָאְמרּו...

ִהיא ֵארּוַע ֶאָחד אֹו יֹוֵתר: ּכֹוְתִבים ֶאת  ּפּור ֵיׁש ֲעִליָלה ׁשֶ ּסִ ּבַ
 ... ְגַלל ׁשֶ ְך, ּבִ ַהְתָחָלה ָהָיה, ַאַחר ּכָ ְגָמה: ּבַ ֶרֶצף. ּדֻ  ָהֵארּוִעים ּבְ

ּור). ֵטי ִקּשׁ ּפְ ְגָמאֹות ְלִמׁשְ ... (ֵאילּו ּדֻ הּוא ָאַמר ׁשֶ

ָעָיה ְוָהָרצֹון  ָעָיה. ַהּבְ ּפּור ֵיׁש ּבְ ּסִ ֻמּיֹות ּבַ ָעָיה: ַלּדְ ּפּור ּכֹוְתִבים ּבְ ּסִ ּבַ
ּפּור. ז ַהּסִ ְלפֹוְתָרּה ֵהם ֶמְרּכַ

ם ִהְפִריעּו ְל... ּלָ י ְוִיְפַעת ָרבּו ַעל..., ִהיא ֶנֶעְלָבה ֵמ..., ּכֻ ְגָמה: ִאּתַ ּדֻ
א אֹוֶהֶבת יֹוֵתר ֶאת ִמיִרי  ִאּמָ ב ׁשֶ דֹול. הּוא חֹוׁשֵ ִדי הּוא ָהָאח ַהּגָ ּגָ

ֲאחֹותֹו. 

ים  ים ִויָלִדים: ְמָתֲאִרים ֶאת ָהֲאָנׁשִ ֻמּיֹות - ֲאָנׁשִ ּפּור ֵיׁש ּדְ ּסִ ּבַ
מֹו  ר ּכְ ים. נֹוְתִנים ָלֶהם ְלַדּבֵ יׁשִ ֶהם, ָמה ֵהם ַמְרּגִ ּלָ ְרֶאה ׁשֶ ְלִפי ַהּמַ

ים. ַחּיִ ּבַ
ה ְוָהֲאהּוָבה", "הּוא ְרִציִני ְואֹוֵהב ִלְקרֹא  ַטּנָ ְגָמה: "ָהָאחֹות ַהּקְ ּדֻ
'יְנִג'י  ח", "ַהּגִ ֵחק ׁשַ ֵמָחה ִלְהיֹות ִעם ֲחֵבָרה ּוְלׂשַ ְסָפִרים", "ִהיא ׂשְ

ּנּו". ֶהָחמּוד ְוַהַחְיָכן", "ִהיא ֶנֶעְלָבה ִמּמֶ

ים, ְלֻדְגָמה: ּדֹוִרית ָאְמָרה: "ֲאִני לֹא  ַחּיִ מֹו ּבַ ִרים ּכְ ּפּור ְמַדּבְ ּסִ ּבַ
יַע: "ֲאִני רֹוֶצה ַלֲעזֹר ֲאָבל..." יָמה ַלֲעזֹר יֹוֵתר", רֹוִני ִהּצִ ַמְסּכִ

ָעָיה. ְתרֹון ַלּבְ ּיּום ּכֹוְתִבים ֶאת ַהּפִ ּסִ ּפּור ֵיׁש ִסּיּום: ּבַ ַלּסִ
 ... ימּו ׁשֶ ם ִהְסּכִ ּלָ ..., ּכֻ יָעה ׁשֶ ְגָמה: ֵהם ֶהְחִליטּו ַעל..., ִהיא ִהּצִ ּדֻ

ל ֶאת... ֵהם לֹא ָרצּו ְלַקּבֵ



ְלְמדּו: ָמה ּתִ
ָמֶהן ְזֻכּיֹות?  .1

יבּוָתן? ֶלד" ּוָמה ֲחׁשִ ָמֶהן "ְזֻכּיֹות ַהּיֶ  .2
י? ּלִ ֻכּיֹות ׁשֶ מֹר ַעל ַהּזְ ֵאיְך ֶאׁשְ  .3

ן ְזֻכּיֹות ָלֲאֵחִרים? ֵאיְך ֶאּתֵ  .4

ר ּפֹוְגִעים  ֲאׁשֶ ל ְיָלִדים ּכַ ַתב ַעל ְרָגׁשֹות ׁשֶ ׁשֹוֵרר ְיהּוָדה ַאְטָלס ּכָ ַהּמְ
ֶהם. ּלָ ֻכּיֹות ׁשֶ ּזְ ּבַ

אּוַלי ֶזה ַמֲעִליב ִלְפָעִמים,
בּול, אּוַלי ֶזה עֹוֵבר ֶאת ַהּגְ

ֲאָבל ִאם
ִקים ְ ְמַנּשׁ

ֶכף  ִנים — ֲאִני ּתֵ אֹוִתי ַעל ַהּפָ
ְרוּול. ַ ּשׁ ב ּבַ ְמַנּגֵ

יר?  ִ ּשׁ ּבַ ֶלד ׁשֶ יׁש ַהּיֶ ָמה ַמְרּגִ  .1
הּוא אֹוֵמר: אּוַלי ֶזה ַמֲעִליב ִלְפָעִמים? ׁשֶ ֶלד ּכְ ן ַהּיֶ ּוֵ ְלִמי ִמְתּכַ  .2

ֶכם?  ּלָ ְרצֹונֹות ּוָבְרָגׁשֹות ׁשֶ בּו ּבָ ְ ּלֹא ִהְתַחּשׁ ם ָלֶכם ָקָרה ׁשֶ ּגַ  .3
ם? יֶתם? ָמה ֲאַמְרּתֶ ָמה ֲעׂשִ  .4



ל ָסְבָתא.  ִית ׁשֶ ּבַ רֹון אֹוֵהב ִלְהיֹות ּבַ
ל.  ּלֹו לֹא ְמֻקּבָ ִית ׁשֶ ּבַ ּבַ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ ר ַלֲעׂשֹות ַהְרּבֵ ֵאֶצל ָסְבָתא ֻמּתָ
ַההֹוִרים ָאְמרּו לֹו  ר ָלּה ׁשֶ ָהָיה ִעם ָסְבָתא הּוא ִסּפֵ ׁשֶ יֹום ֶאָחד ּכְ

ֵהם ָנִחים הּוא לֹא ָיכֹול ְלַהְזִמין ֲחֵבִרים. ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ׁשֶ

ה ָצִריְך  ית ַאּתָ ָקה אֹותֹו ְוָאְמָרה: "ֵראׁשִ יָבה לֹו, ִחּבְ ָסְבָתא ִהְקׁשִ
ד ֶאת ָאִביָך  ּבֵ רֹות — ּכַ ּבְ ֶרת ַהִדּ ֲעׂשֶ תּוב ּבַ ּכָ ִפי ׁשֶ קֹול הֹוֶריָך, ּכְ ִלְשֹמַע ּבְ
ִנית ֲאִני ְמִביָנה ֶשֶזּה לֹא נֹוַח ְלָך,  ָך ְלַמַען ַיֲאִריכּון ָיֶמיָך, ְוׁשֵ ְוֶאת ִאּמֶ

י זֹו ְזכּוָתם לנּוַח. ד ֶאת ַההֹוִרים, ּכִ ֲאָבל ָעֶליָך ְלַכּבֵ
ָחׁשּוב  ִמיד, ׁשֶ ַדע ְוִתְזּכֹר ּתָ ֲאָבל ּתֵ

ל  זְּ  ֻכּיֹות ׁשֶ ְמאֹוד לֹא ִלְפּגַֹע ּבַ
ד אֹוָתם  ַההֹוִרים ְוָעֶליָך ְלַכּבֵ

ה לֹא  ם ִאם ַאּתָ קֹוָלם ּגַ מַֹע ּבְ ְוִלׁשְ
ְך." ה ִמּכָ ְמֻרּצֶ

לֹא  ָסְבָתא ּכְ ל ּבְ ּכֵ רֹון ִהְסּתַ
ֻכּיֹות  ּזְ ֵמִבין ְוָאַמר: "ֲאִני ּפֹוֵגַע ּבַ

ְתאֹום?"  ֶהם? ָמה ּפִ ּלָ ׁשֶ



ָנְתָנה ָסְבָתא ְלרֹון? ּמּוק ׁשֶ ָיה ַהּנִ ָמה הָָ  .1
רּו. ֶכם — ַסּפְ ּלָ ְזכּות ׁשֶ ְגעּו ּבִ ּפָ ִאם ָקָרה ָלֶכם ׁשֶ  .2

ֶכם ֵיׁש ִליָלִדים? ֵאילּו ְזֻכּיֹות ְלַדְעּתְ  .3

חֹק — חֹק הּוא הֹוָרָאה 
ר ּוָמה ָאסּור.  ַהּקֹוַבַעת ָמה ֻמּתָ

מֹו  ת. ּכְ ִבים ְלַצּיֵ  ַלחֹק ַחּיָ
נּוָעה.  י ּתְ ָחק ּוְבֻחּקֵ י ִמׂשְ ֻחּקֵ ּבְ

לּו ֵהיֵטב חֹוְקקּו ֶאת "חֹק ְזֻכּיֹות  ְגּדְ ּיִ ֵדי ְלָהֵגן ַעל ְיָלִדים ְוִלְדאֹג ׁשֶ ּכְ
ֶלד". ַהּיֶ

ֻכּיֹות ְוִיְדֲאגּו ָלֵתת ְזֻכּיֹות  ְמרּו ַעל ַהּזְ ְנֲהגּו ְלִפיו, ִיׁשְ ּיִ ב ׁשֶ ַהחֹק ְמַחּיֵ
ָלִדים. ְלָכל ַהּיְ

ּבּור.  ָטִנים, רֹוְפִאים, ּוְנִציֵגי ַהּצִ ּפְ י ִחּנּוְך, ִמׁשְ ֻכּיֹות ֶהְחִליטּו ַאְנׁשֵ ַעל ַהּזְ

ִדּיּוק) ֵאילּו  ת (ַמְבִהיָרה ּבְ ָפֶרׁשֶ ֶלד ֵיׁש הֹוָרָאה ַהּמְ חֹק ְזֻכּיֹות ַהּיֶ ּבְ
ָנִאים  ִמים ַהּתְ ֵדי ִלְגּדֹל. ִאם לֹא ִמְתַקּיְ ָנִאים ְיָלִדים ְצִריִכים ּכְ ּתְ

ּלֹא ׁשֹוְמִרים ַעל ַהחֹק. ה ִסיָמן ׁשֶ ָהֵאּלֶ

ָלִדים  ּיְ ִדיָנה) ֶהְחִליטּו ׁשֶ ִדיָנה (ַמְנִהיֵגי ַהּמְ ְלֻדְגָמה: מֹוְסדֹות ַהּמְ
ְמרּו  ִרים ִיׁשְ ֻבּגָ ַהּמְ ר, ׁשֶ ָחה ּוְבַבִית ְמֻסּדָ ּפָ תֹוְך ִמׁשְ ְצִריִכים ִלְגּדֹל ּבְ

ֲעֵליֶהם, יֹאֲהבּו ְוָיִבינּו אֹוָתם.

ַלת  ָחה — ְלַקּבָ ּפָ ִמׁשְ כּות ִלְהיֹות ּבְ חֹק: "ְלָכל ֶיֶלד ַהּזְ תּוב ּבַ ְך ּכָ ּכָ
ה, ַאֲהָבה ַוֲהָבָנה." ר), ֲהַגּנָ ִית ְמֻסּדָ ּיּור ָנאֹות (ּבַ ֲהָזָנה (ָמזֹון), ּדִ



ר) אן מּוָבאֹות ַרק ָחֵמׁש ְזֻכּיֹות ִמתֹוְך ֶעׂשֶ (ּכָ

ית —  חּות ּגּוָפִנית ְוַנְפׁשִ ּתְ כּות ְלִהְתּפַ ְלָכל ֶיֶלד ַהּזְ  .1
ָכבֹוד ּוְבחֶֹפׁש. ְויֹון, ּבְ ׁשִ ְבִריאּות, ּבְ לֹום, ּבִ ׁשָ חֹון, ּבְ ִבּטָ ּבְ
ַלת ֲהָזָנה,  ָחה — ְלַקּבָ ּפָ ִמׁשְ כּות ִלְהיֹות ּבְ ְלָכל ֶיֶלד ַהּזְ  .2

ה, ַאֲהָבה ַוֲהָבָנה. ּיּור ָנאֹות, ֲהַגּנָ ּדִ
ָמה ַעְצִמית,  כּות ְלִחּנּוְך — ְלַהְגׁשָ ְלָכל ֶיֶלד ַהּזְ  .3
רֹונֹוָתיו. ָוה, ּוְלִמּצּוי ְיָכְלּתֹו ְוִכׁשְ נּות ׁשָ ּמְ ְלִהְזּדַ

ה ַעל  כּות ִלְפָרִטּיּות — ְלסֹוִדּיּות ְוַלֲהַגּנָ ְלָכל ֶיֶלד ַהּזְ  .4
ְרכּוׁשֹו.

ְויֹון,  ֶחְבָרה — ּוְלׁשִ בּות ּבַ ּלְ ּתַ כּות ְלִהׁשְ ְלָכל ֶיֶלד ַהּזְ  .5
הּוא.  ל סּוג ׁשֶ ְללֹא ַאְפָלָיה ִמּכָ



ֶלד? ִדיָנה ְלחֹוֵקק ֶאת חֹק ְזֻכּיֹות ַהּיֶ ַמּדּוַע ֶהְחִליטּו ַמְנִהיֵגי ַהּמְ  .1
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶלד ּבְ קֹול ָרם ֶאת ַהְצָהַרת ְזֻכּיֹות ַהּיֶ ִקְראּו ִעם ַהּמֹוָרה ּבְ  .2

ה: ֵאלֹות ָהֵאּלֶ ְ ּשׁ ְודּונּו ּבַ
ר 4:  ְזכּות ִמְסּפָ ָנה ּבִ ּוָ ְלָמה ַהּכַ א. 

כּות ִלְפָרִטּיּות  "ְלָכל ֶיֶלד ַהּזְ
ה ַעל ְרכּוׁשֹו"? — ְלסֹוִדּיּות ְוַלֲהַגּנָ

ר 1:  ְזכּות ִמְסּפָ ָנה ּבִ ּוָ ְלָמה ַהּכַ ב. 
חּות  ּתְ כּות ְלִהְתּפַ "ְלָכל ֶיֶלד ַהּזְ

חֹון,  ִבּטָ ית — ּבְ ּגּוָפִנית ְוַנְפׁשִ
ָכבֹוד ּוְבחֶֹפׁש." ְויֹון, ּבְ ׁשִ ְבִריאּות, ּבְ לֹום, ּבִ ׁשָ ּבְ

יִבים  ית, ַמְקׁשִ ְחּתִ ּפַ ׁשְ ִעילּות ַהּמִ ּפְ ָלִדים ּבַ ִפים ֶאת ַהּיְ ּתְ ַההֹוִרים ְמׁשַ  .3
ְמָרה? עֹוֵתיֶהם. ֵאיזֹו ְזכּות ִנׁשְ ם ּוְלַהּצָ ְלַדְעּתָ

עּור? ַמּדּוַע? ִ ּשׁ ל ְיָלִדים ְלַהְפִריַע ּבַ ַהִאם ְזכּוָתם ׁשֶ  .4
ִרים אֹו ְיָלִדים  ִלְפָעִמים ְמֻבּגָ  .5

ל ְיָלִדים.  ְזכּות ׁשֶ  ּפֹוְגִעים ּבִ
ֶזה,  ִאם ָקָרה ָלֶכם ִמְקֶרה ּכָ
ירּו  ה ְוַהְסּבִ ּתָ ּכִ רּו ָעָליו ּבַ ַסּפְ

ָעה. ֶכם ִנְפּגְ ּלָ ֵאיזֹו ְזכּות ׁשֶ



ַעּמּוד 82 ְוִכְתבּו: ַתב ְיהּוָדה ַאְטָלס ּבְ ּכָ יר ׁשֶ ִ ִקְראּו ֶאת ַהּשׁ  .1
יר?  ִ ּשׁ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ם ֶאְתֶכם ֶהֱעִליבּו, ּכְ ּגַ  .2

ָמה ֶהֱעִליב ֶאְתֶכם?   .3
ֱעָלִבים? ּנֶ ׁשֶ ים ּכְ יׁשִ ָמה ַמְרּגִ  .4 

ַעּמּוד 83. ְקֶרה ֵעצֹות ָסְבָתא ּבְ אּור ַהּמִ ִקְראּו ֶאת ּתֵ  .1
ָרֵאל"  ִיׂשְ ֶלד ּבְ ְכָתב (ֵהָעְזרּו "ַהְצָהַרת ְזֻכּיֹות ַהּיֶ ֵאלֹות ּבִ ְ ֲענּו ַעל ַהּשׁ  .2

בעמ' 85).
ל הֹוָריו. ַעל  ֻכּיֹות ׁשֶ מֹר ַעל ַהּזְ ָעָליו ִלׁשְ ָסְבָתא ָאְמָרה ְלרֹון ׁשֶ א. 

ר?  ֵאיזֹו ְזכּות ְמֻדּבָ
ְמָרה ָסְבָתא?  ַעל ֵאיזֹו ְזכּות ׁשָ ב. 

ִטים: ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ׁשְ ָעה ּבִ ְתבּו: ֵאיזֹו ְזכּות ִנְפּגְ ּכִ ג. 
דֹול.  ל ָאִחיו ַהּגָ ֵגרֹות ׁשֶ ּמְ ט ּבַ ְיא ִחּטֵ ּגַ  •

עּוָדה לֹא טֹוָבה. ֵהִביא ּתְ ׁשֶ ית ָלֲעָגה ְלָאִחיָה ּכְ ּלִ ּגַ  •
ִטים ַהֵאֶלה: ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ׁשְ ְמָרה ּבִ ְתבּו: ֵאיזֹו ְזכּות ִנׁשְ ּכִ ד. 

ּתּוַכל ִלְקרֹא. ֵדי ׁשֶ ָקַפִים ְמֻיָחִדים ּכְ א ָקְנָתה ְלִמיִרי ִמׁשְ ִאּמָ  • 

ר.  ְפַסְנּתֵ ן ּבִ רּוִתי ַוֲעִדי לֹוְמדֹות ְלַנּגֵ  •



ֶכם?  ּלָ ֻכּיֹות ׁשֶ ּזְ ר ּפֹוְגִעים ּבַ ֲאׁשֶ ים ּכַ יׁשִ ם ַמְרּגִ ָמה ַאּתֶ א. 
ל ֲאֵחִרים?  ֻכּיֹות ׁשֶ י ְוַעל ַהּזְ ּלִ ֻכּיֹות ׁשֶ מֹר ַעל ַהּזְ ר ִלׁשְ ֵאיְך ֶאְפׁשָ ב. 

ל ֲאֵחִרים? מֹר ַעל ְזֻכּיֹות ׁשֶ ְכָלל ָצִריְך ִלׁשְ ה ּבִ ָלּמָ ג. 

ֵאָלה 2: ֵאָלה 1 אֹו ַעל ׁשְ ֲחרּו ַלֲענֹות ַעל ׁשְ ּבָ
ה.  ל ֶיֶלד אֹו ַיְלּדָ ָעה ְזכּות ׁשֶ ּבֹו ִנְפּגְ ה ֵארּוַע ׁשֶ ּתָ ְפֵני ַהּכִ ַהְמִחיזּו ּבִ  .1 

ֶהם. ּלָ ִהְתַיֲחסּו ָלְרָגׁשֹות ׁשֶ
רּו ִסּפּור ַעל ְיָלִדים  ַחּבְ  .2

עּו:  ֻכּיֹוֵתיֶהם ִנְפּגְ ַאַחת ִמּזְ ׁשֶ
יׁשּו, ּוָמה  ָמה ֵהם ִהְרּגִ
ֶהם  ַגע ּבָ ּפָ יׁש ִמי ׁשֶ ִהְרּגִ

ר ֵאיְך ִלְכּתֹב  ֶהְסּבֵ (ֵהָעְזרּו ּבַ
ַעּמּוד 81). ִסּפּור ּבְ

מֹר ַעל  ר ִלׁשְ ָחה ֵאיְך ֶאְפׁשָ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ִית: ִהְתַיֲעצּו ִעם ּבְ יָמה ַלּבַ ְמׂשִ  .3
ם. ּלָ ל ּכֻ ֻכּיֹות ׁשֶ ַהּזְ

ַנת ָהִאּסּור: ּוָ ּכַ
י הּוא ָיכֹול ִלּפֹל. ר, ּכִ ֶרְך) ִלְפֵני ִעּוֵ ּדֶ ְפִריַע ּבַ ּמַ ים ִמְכׁשֹול (ֵחֶפץ ׁשֶ ָאסּור ָלׂשִ

מֹר ַעל ְזֻכּיֹות ָהָאָדם  ם ִאם הּוא ָנֶכה, ֵיׁש ִלׁשְ יל ֶאת ֲחֶבְרָך ּגַ ְכׁשִ ַאל ּתַ
ֶכה. ַהּנָ

ַיַחס ִליָלִדים.  ם ּבְ ְך ּגַ ּכָ
ָנה. ַכּוָ יל אֹוָתם ּבְ ים ְוָלֵכן ָאסּור ְלַהְכׁשִ ָבִרים ַרּבִ ְיָלִדים ֵאיָנם יֹוְדִעים ּדְ

ִחיָדה
ָנה:  ּוָ ְלָמה ַהּכַ

ר — ָאסּור, ֶלב ֻמּתָ ּכֶ
ר?  ֶלב ָאסּור — ֻמּתָ ּכֶ



ְלְמדּו: ָמה ּתִ
ָמֶהן חֹובֹות.  .1

ֵאילּו חֹובֹות ֵיׁש ִליָלִדים?  .2
ַלת ְזֻכּיֹות. ַעל ִמּלּוי חֹובֹות ְלַצד ַקּבָ  .3

ָמִהי חֹוָבה?
ִבים  ם חֹק ִחּנּוְך חֹוָבה. ָלֵכן ַההֹוִרים ַחּיָ ָרֵאל ַקּיָ ִיׂשְ ְגָמה: ּבְ ּדֻ

ֶפר. לַֹח ֶאת ַיְלֵדיֶהם ְלֵבית ַהּסֵ ִלׁשְ
ִבים ַלֲעבֹר ַרק  נּוָעה: הֹוְלֵכי ֶרֶגל ַחּיָ י ַהּתְ ת ְלֻחּקֵ ְגָמה: חֹוָבה ְלַצּיֵ ּדֻ

ה. ַמֲעַבר ֲחִצּיָ ּבְ

ב  ָאָדם ַחּיָ ָבר ׁשֶ חֹוָבה — ּדָ
ַלֲעׂשֹות.

דֹוָלה: "ַאּתְ  ַכַעס ְלֶאְפָרת ֲאחֹוָתּה ַהּגְ ה ג ָאְמָרה ּבְ ּתָ ְלִמיַדת ּכִ ֶאִתי ּתַ
ִית." ּבַ ְכָלל חֹובֹות ּבַ ְך! ָלְך ֵאין ּבִ ּלָ ֻכּיֹות ׁשֶ ְמרּו ַעל ַהּזְ ׁשְ ּיִ ַרק רֹוָצה ׁשֶ

ׁש  ּיֵ יֹוֵתר ׁשֶ ׁש ִלי חֹובֹות. ַהחֹוָבה ַהֲחׁשּוָבה ּבְ ּיֵ אי ׁשֶ יָבה ֶאְפָרת: "ַוּדַ ֵהׁשִ
ֻכּיֹות  ד ֶאת ַהּזְ ָטן ּוְלַכּבֵ ִני ַהּקָ ל ּדָ ְך ְוׁשֶ ּלָ ֻכּיֹות ׁשֶ ד ֶאת ַהּזְ ִלי ִהיא ְלַכּבֵ

ׁשּוט.  ְך ּפָ ל ּכָ י. ֶזה לֹא ּכָ ּלִ ֻכּיֹות ׁשֶ מֹר ַעל ַהּזְ ל ַההֹוִרים, ְוַכּמּוָבן ִלׁשְ ׁשֶ
יִזים אֹוִתי." ם ַמְרּגִ ִלְפָעִמים ַאּתֶ

ְפִליָאה. ֲאָלה ֶאִתי ּבִ נּו?" ׁשָ ּלָ ֻכּיֹות ׁשֶ "ֵאיְך ַאּתְ ׁשֹוֶמֶרת ַעל ַהּזְ



עֹות  ׁשְ ִית ֲחֵברֹות ּבִ ל, ֲאִני לֹא ַמְזִמיָנה ַלּבַ ָעְנָתה ֶאְפָרת: "ְלָמׁשָ
ֶדת אֹוָתְך  ְך, ֲאִני ְמַכּבֶ ּלָ ֵגרֹות ׁשֶ ּמְ ֶטת ּבַ נּוָחה, ֲאִני לֹא ְמַחּטֶ ַהּמְ

יָזה אֹוִתי ִלְפָעִמים." ַאּתְ ַמְרּגִ ׁשֶ ֶלת לֹא ְלַהֲעִליב אֹוָתְך ֲאִפּלּו ּכְ ּדֶ ּתַ ּוִמׁשְ
ְך, ֲאִני  ּלָ ֲאִני ְמִציָקה ָלְך ּוְלָדִני ּוְמִציָצה ָלְך ְוַלֲחֵברֹות ׁשֶ ׁשֶ ְך, ּכְ "ִאם ּכָ

ֲאָלה ֶאִתי. ֶכם?" ׁשָ ּלָ ֻכּיֹות ׁשֶ ּזְ ּפֹוַגַעת ּבַ
נּו.  ּלָ ֻכּיֹות ׁשֶ ּזְ ן, ַאּתְ ּפֹוַגַעת ּבַ "ּכֵ

נּו."  ּלָ ֻכּיֹות ׁשֶ ד ֶאת ַהּזְ חֹוָבֵתְך ְלַכּבֵ
יָבה ֶאְפָרת.  ֵהׁשִ

נֹות  יַחת ַהּבָ יָבה ְלׂשִ ִהְקׁשִ א ׁשֶ ִאּמָ
א ְוִלי ֵיׁש חֹובֹות.  ם ְלַאּבָ ָאְמָרה: "ּגַ
נּו ִהיא ִלְדאֹג ָלֶכם, ָלנּו  ּלָ ַהחֹוָבה ׁשֶ

ֶכם." ּלָ ֶ דֹולֹות ִמּשׁ ֵיׁש חֹובֹות ּגְ

ים,  ל ֲאָנׁשִ בֹוָדם ׁשֶ מֹר ַעל ּכְ יֹוֵתר ִהיא ִלׁשְ "ַהחֹוָבה ַהֲחׁשּוָבה ּבְ
ֵני  ל ּכֹל ּבְ ֻכּיֹות ׁשֶ ִרים ְוַעל ַהּזְ ל ְמֻבּגָ ל ְיָלִדים ְוׁשֶ ַעל ְזֻכּיֹות ׁשֶ

בֹוד ָהָאָדם." מֹר ַעל ּכְ ָחה. קֹוְרִאים ְלָכְך: ִלׁשְ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ֵני  ל ּבְ ֻכּיֹות ׁשֶ מֹר ַעל ַהּזְ ׁשּוט ִלׁשְ ַמּדּוַע ֶאְפָרת ָאְמָרה: "לֹא ּפָ  .1
ָחה."? ּפָ ׁשְ ַהּמִ

יֹוֵתר.  בֹוד ָהָאָדם ִהיא ַהחֹוָבה ַהֲחׁשּוָבה ּבְ ִמיָרה ַעל ּכְ ְ ַהּשׁ  .2
ים זֹאת? ֶכם, ֵאיְך עֹוׂשִ ְעּתְ ָמה ּדַ  



ֲחֵקי  ִמׂשְ ֵחק ּבְ יל לֹא נֹוֵתן ִלי ְלׂשַ דֹול: "ּגִ ַכַעס ּגָ אֹוִרית ָאְמָרה ּבְ
ָחִקים ֵהם לֹא ְלָבנֹות. ֶזה  ׂשְ ת ְוַהּמִ ֲאִני ּבַ ב, הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ְחׁשֵ ַהּמַ

יז!" ְמאֹוד ַמֲעִליב ּוַמְרּגִ
קֹול  אֹוִרית רֹוָצה ֶאת ֶעְזַרת ַההֹוִרים, ְוָלֵכן ָצַעק ּבְ יׁש ׁשֶ יל ִהְרּגִ ּגִ

ֻבּבֹות  ֲחקֹות ּבְ נֹות ְמׂשַ י ַוֲאִני לֹא ַמְפִריַע ָלְך! ּבָ ְרּבִ ָרם: "ָלְך ֵיׁש ֶאת ּבַ
א ְלָהִכין אֶֹכל! ַבד ֶזה ַאּתְ ְצִריָכה ַלֲעזֹר ְלִאּמָ ּוִבְבָגִדים! ּוִמּלְ

ב  ְחׁשֵ ּמַ ְכנֹות ּבַ א מֹוִריִדים ּתָ ֲאִני ְוַאּבָ
ב  ְחׁשֵ ִנים. ַהּמַ ל ּבָ ָחִקים ׁשֶ ׂשְ ּמִ ֲחִקים ּבַ ּוְמׂשַ

הּוא ְלָבִנים!"
יל.  ְבֵרי ּגִ א ַעל ּדִ ּלֵ יב, ִהְתּפַ ִהְקׁשִ א ׁשֶ ַאּבָ

ָחה  ּפָ ׁשְ ּמִ ַתי ּבַ ָלִדים ְוָאַמר: "ִמּמָ הּוא ָקָרא ַלּיְ
ִנים ּוָבנֹות?  ין ּבָ ְפִקיִדים ּבֵ ת ּתַ נּו ֵיׁש ֲחֻלּקַ ּלָ ׁשֶ

ל  ִנים ְלָבנֹות. ּכָ ין ּבָ ְויֹון ּבֵ ֶאְצֵלנּו ֵיׁש ׁשִ
ם  ְפִקיִדים ַמְתִאיִמים ּגַ ימֹות ְוַהּתַ ׂשִ ַהּמְ

ְלָבנֹות ְוַגם ְלָבִנים. 
ֲאִני ְמֻעְנָין ַלֲעׂשֹות  ְפִקיִדים ּוְדָבִרים ׁשֶ ֵיׁש ּתַ

ַוֲאִני יֹוֵדַע ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ֵהיֵטב, ְוֵיׁש 
א יֹוַדַעת טֹוב יֹוֵתר  ִאּמָ ְפִקיִדים ּוְדָבִרים ׁשֶ ּתַ

ְוִהיא רֹוָצה ַלֲעׂשֹות. 
ם  ְויֹון ְזֻכּיֹות ְלֻכּלָ ם ְיָלִדים. ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלָהֵגן ַעל ׁשִ ם ַאּתֶ ְך ּגַ ּכָ

ְלָבִנים ּוְלָבנֹות."

ה  ּבֹוֵחר ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ָלֻעְבּדָ ְפִקיד ׁשֶ ין ַהּתַ ר ּבֵ ֵאין ֶקׁשֶ
ת.  ן אֹו ּבַ הּוא ּבֵ ׁשֶ



ִנים ּוָבנֹות"? ין ּבָ ְויֹון ּבֵ ָאַמר: "ֶאְצֵלנּו ֵיׁש ׁשִ ׁשֶ א ּכְ ן ַאּבָ ּוֵ ְלָמה ִהְתּכַ  .1
ין  ְויֹון ּבֵ ּה ׁשֹוְמִרים ַעל ׁשִ ּבָ ה, ׁשֶ ּתָ ּכִ ָחה אֹו ּבַ ּפָ ׁשְ ּמִ ְגָמה, ּבַ ֵיׁש ָלֶכם ּדֻ  .2

ִנים ְלָבנֹות? ּבָ

ם? ְויֹון ְלֻכּלָ תּוב ַעל ׁשִ ֶלד ּכָ ֻכּיֹות ַהּיֶ ֵאיזֹו ְזכּות ִמּזְ ּבְ  .3
יִנים? ין ַהּמִ ְויֹון ּבֵ ִ ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ַלּשׁ  .4



ַעּמּוד 89 ְוֶאת  ְקֶרה ַרק ְלָך ֵאין חֹובֹות! ּבְ אּוֵרי ַהּמִ ִקְראּו ֶאת ּתֵ  .1
ַעּמּוד 91. ִנים ּוָבנֹות ּבְ ּבָ

ֵאלֹות. ְ ֲענּו ַעל ַהּשׁ  .2
ֵהִציָצה ְוֵהִציָקה ָלּה? ׁשֶ ְגָעה ֶאִתי ּכְ ל ֲאחֹוָתּה ּפָ ֵאילּו ְזֻכּיֹות ׁשֶ ּבְ  .3 

ֲחקֹות  נֹות לֹא ְמׂשַ ּבָ ָאַמר ְלאֹוִרית ׁשֶ ׁשֶ יל ּכְ ַגע ּגִ ֵאיזֹו ְזכּות ּפָ ּבְ  .4
ַעּמּוד 91) ִנים ּוָבנֹות ּבְ ּפּור ּבָ ּסִ ב? (ּבַ ַמְחׁשֵ  ּבְ

א? ְבֵרי ַאּבָ ה אֹוִרית ְלַאַחר ּדִ יׁשָ ֶכם ִהְרּגִ ָמה ְלַדְעּתְ  .5 

ל  ל ֶיֶלד אֹו ׁשֶ ֻכּיֹות ׁשֶ ְמרּו ַהּזְ ּבֹו לֹא ִנׁשְ ְתבּו ִסּפּור ָקָצר ַעל ִמְקֶרה ׁשֶ ּכִ
ה. ָמה ָקָרה ּוָמה ֵהם ָעׂשּו.  ַיְלּדָ



ֵאין ֲעֵליֶהם ִוּכּוַח. כֹוִנים ׁשֶ ִטים ַהּנְ ּפָ ׁשְ ַחת ַלּמִ נּו ַקו ִמּתַ ַסּמְ  .1
ָלִדים ִיְהֶיה אֶֹכל, ַאֲהָבה  ּיְ ּלַ ל ַההֹוִרים ִהיא ִלְדאֹג ׁשֶ ַהחֹוָבה ׁשֶ א. 

ְוִחּנּוְך.
חֹון. ִית ּוִבּטָ ָלִדים ִיְהֶיה ּבַ ּיְ ּלַ ל ַההֹוִרים ִהיא ׁשֶ ַהחֹוָבה ׁשֶ ב. 

ֵהם רֹוִצים. ל ָמה ׁשֶ ָלִדים ּכָ ל ַההֹוִרים ִהיא ָלֵתת ַלּיְ ַהחֹוָבה ׁשֶ ג. 
ָלִדים. ל ַההֹוִרים ִהיא ְלַהֲעִניׁש ֶאת ַהּיְ ַהחֹוָבה ׁשֶ ד. 

ל ִחּנּוְך ְוַאֲהָבה. ָלִדים ֵהן ְלַקּבֵ ל ַהּיְ ֻכּיֹות ׁשֶ ַהּזְ ה. 
כּות ִלְפָרִטּיּות. מֹר ַעל ַהּזְ חֹוָבה ִלׁשְ ו. 

כּות ִלְפָרִטּיּות. מֹר ַעל ַהּזְ ֵאין חֹוָבה ִלׁשְ ז. 
ל אֹוָתם. יָלִדים ּוְלַנּצֵ ָאסּור ִלְפּגַֹע ּבִ ח. 

וֹות ְלָבִנים ּוְלָבנֹות. ֵיׁש ְזֻכּיֹות ׁשָ ט. 
ִנים. י ֵהם ּבָ ְלָבִנים ֵיׁש יֹוֵתר ְזֻכּיֹות ּכִ י. 

ִטים לֹא ְנכֹוִנים ְוַהְראּו  ּפָ ִטים ְנכֹוִנים ּוִמׁשְ ּפָ ם ִמׁשְ ם ַאּתֶ רּו ּגַ ַחּבְ  .2
ְלַחְבֵריֶכם.



ֶלד ְרסּום ְזֻכּיֹות ַהּיֶ יָמה: ּפִ ׂשִ ַהּמְ
ַהְצָהָרה בעמ' 85 ַעל  פָֹרטֹות ּבַ ֶלד ַהּמְ ַהֲעִתיקּו ֶאת ְזֻכּיֹות ַהּיֶ  .1

ְתבּו ְזכּות ַאַחת. ל ְרצּוָעה ּכִ ִריְסטֹול. ַעל ּכָ ְרצּועֹות ּבְ
ה. ּתָ ּכִ ָמקֹום ּבֹוֵלט ּבַ טּו ֶאת ָהְרצּועֹות ּוְתלּו אֹוָתן ּבְ ְ ַקּשׁ  .2

ל ָחָז"ל — ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ּטּוי ׁשֶ ָרָזה ִעם ַהּבִ ָהִכינּו ּכְ  .3
נּוא ָעֶליָך". ּשָׂ ה ְלֵרֲעָך ָמה ׁשֶ ֲעׂשֶ מֹוָך, ַאל ּתַ  "ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ

ה.  ּתָ ּכִ ָרָזה ּוְתלּו אֹוָתּה ּבַ טּו ֶאת ַהּכְ ְ ַקּשׁ  .4



ְלְמדּו? ַעל ָמה ּתִ
ָחה. ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ָלִלים ׁשֶ ַעל ֵסֶדר ַהּיֹום ְוַעל ַהּכְ  .1

ם ִאם  ָלִלים ּגַ ם ֶאת ַהּכְ ָחה ְלַקּיֵ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ל ּבְ 2. ַעל ַהּצֶֹרְך ׁשֶ
ֶהם. ִמיד ֵהם רֹוִצים ּבָ לֹא ּתָ

ִפיֶהם נֹוֲהִגים  ּלְ ָחה ֵיׁש ִמְנָהִגים, ְנָהִלים ּוְכָלִלים ׁשֶ ּפָ ָכל ִמׁשְ ּבְ  •
ִית  ִית, לֹא יֹוְצִאים ֵמַהּבַ ּבַ ְפִקיִדים ּבַ ל: ֵיׁש ּתַ ָחה. ְלָמׁשָ ּפָ ׁשְ ּמִ  ּבַ

ְללֹא ְרׁשּות ַההֹוִרים.
ל:  ֶהם. ְלָמׁשָ ּלָ ִעיֻלּיֹות ׁשֶ ָחה ְוַלּפְ ּפָ ׁשְ ְתִאים ִלְבֵני ַהּמִ ּמַ ֵיׁש ֵסֶדר יֹום ׁשֶ  •
עֹות ַאַחר  ׁשְ ֳהַרִים ָנִחים, ּבִ ּצָ ַיַחד ֲארּוַחת ּבֶֹקר, ּבַ ּבֶֹקר אֹוְכִלים ּבְ ּבַ

ָלִדים הֹוְלִכים ְלחּוִגים. ֳהַרִים ַהּיְ ַהּצָ
ָחה  ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ָלל ַההֹוִרים קֹוְבִעים ֶאת ֵסֶדר ַהּיֹום ׁשֶ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ  • 

ָלִלים. ְוֶאת ַהּכְ
ּנֹות אֹותֹו. ֵסֶדר ַהּיֹום ּוְלׁשַ ׁש ֵמַההֹוִרים ָלדּון ּבְ ָלִדים ְיכֹוִלים ְלַבּקֵ ַהּיְ  •

ָחה. ּפָ ׁשְ ָלִדים לֹוְמִדים ֵמַההֹוִרים ּוִמְתַנֲהִגים ְלִפי ִמְנֲהֵגי ַהּמִ ַהּיְ  •
ָחה ׁשֹוֶמֶרת  ּפָ ִמׁשְ ּבְ  •

ִדים  ִמְצוֹות ַההֹוִרים ְמַלּמְ
ִפילֹות,  ֶאת ַיְלֵדיֶהם ּתְ

ְנִטיַלת ָיַדִיים ִלְפֵני 
זֹון  ת ַהּמָ ָהֲארּוָחה ּוִבְרּכַ

ַאֲחרי ַהֲארּוָחה, ְוַגם 
יִנים ּוִמְנָהִגים. ּדִ

דֹות  ָמסֶֹרת — ִמְנָהִגים, ַאּגָ
ָחה  ּפָ ׁשְ ּמִ עֹוְבִרים ּבַ ּוְכָלִלים ׁשֶ

ִמּדֹור ְלדֹור.
ם  ְדּתָ ין ֻהּלַ ּבֵ ַמן ׁשֶ ּדֹור — ַהּזְ

ּבֹו ֵהם  יל ׁשֶ ים ַעד ַלּגִ ל ֲאָנׁשִ ׁשֶ
ָנה). ֵיׁש  מֹוִליִדים ְיָלִדים (30 ׁשָ
ֵקִנים, ּדֹור ַההֹוִרים, ּדֹור  ּדֹור ַהּזְ

ָלִדים. ַהּיְ
ין — חֹק. ּדִ

ֲהדּות. י ַהּיַ ֲהָלָכה — ֻחּקֵ
ים  עֹוׂשִ ים ׁשֶ ִמְנָהג — ַמֲעׂשִ

ל. ִהְתַנֲהגּות  ִמּתֹוְך ֶהְרּגֵ
ֶלת. ְמֻקּבֶ



יֹום ָעִמים ּבְ ֶאֶלף ּפְ
א ֲאִני ַמְבִטיַח: ְלִאּמָ

ֵסֶדר "ֵמַהּיֹום ֶאְהֶיה ּבְ
ֵמַהּיֹום ֶאְהֶיה ָאִדיב

מֹר ַעל ֵסֶדר ֵמַהּיֹום ֶאׁשְ
לֹא ֶאְצַעק ְולֹא ָאִריב".

ׁש ְרׁשּות ְוָאז, ְמַבּקֵ
ה, ּנָ ָלֵצאת ֶלָחֵצר אֹו ַלּגִ

ְוׁשּוב הֹוֵלְך ַמּכֹות
כּוָנה. ְ ל ַיְלֵדי ַהּשׁ ִעם ּכָ

ּיֹום ָעִמים ּבַ ֶאֶלף ּפְ
א ֲאִני ַמְבִטיַח, ְלִאּמָ
ן ּוֵ ֱאֶמת ִמְתּכַ ֲאִני ּבֶ

י ַמְצִליַח? ָאז ָלָמה ֵאיֶנּנִ



ַההֹוִרים ַמְחִליִטים? ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבֶֹקר ּבְ ִמיד ָלקּום ּבַ ה ֲאִני ְצִריָכה ּתָ ָלּמָ
ִנים? טֹף ּפָ ִים ְוִלׁשְ ּנַ ה ָצִריְך ְלַצְחֵצַח ׁשִ ָלּמָ

ְיָתה — ָצִריְך ִלְרחֹץ ָיַדִים? ר ֲאִני חֹוֶזֶרת ַהּבַ ֲאׁשֶ ה ּכַ ָלּמָ
א אֹוֶמֶרת? ִאּמָ ׁשֶ עּוִרים ּכְ ה ֲאִני ְצִריָכה ְלָהִכין ׁשִ ָלּמָ

ר ֶאת ַהֶחֶדר? ה ָצִריְך ְלַסּדֵ ָלּמָ
ֲאִני רֹוָצה ַלֲעׂשֹות ְואֹוְמִרים ִלי: ֶאְצֵלנּו ֶזה לֹא  ָבִרים ׁשֶ ה ֵיׁש ּדְ ָלּמָ

ל?  ְמֻקּבָ
ֲאחֹוִתי ַהּנּוְדִניִקית? רֹות ּבַ ה ָאסּור ִלי ְלָהִציק ּוְלִהְתּגָ ָלּמָ
ַההֹוִרים אֹוְמִרים? ָבִרים ׁשֶ ל ִמיֵני ּדְ ה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּכָ ָלּמָ

ה? ַעל ָמה ִהיא ִמְתלֹוֶנֶנת? ְלּדָ ל ַהּיַ ָעָיה ׁשֶ ָבה: ָמה ַהּבְ ְלַמְחׁשָ

ים ֵכִנים ֲחָדׁשִ ׁשְ
נּו: ּלָ ֶ ים ֵיׁש ִמְנָהִגים ֲאֵחִרים ִמּשׁ ֵכִנים ַהֲחָדׁשִ ְ ֵאֶצל ַהּשׁ
עֹות ַרּבֹות. ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ר ּבְ ְפַסְנּתֵ נֹות ּבִ יָנה ְמַנּגְ ַקְטָיה ְוַגּלִ

ַעְצָמן ֶאת ָהֲארּוחֹות,  ֵהן ְמִכינֹות ּבְ
ְפָעִמים ִנְמַאס ָלֶהן. ּלִ ֲאִפּלּו ׁשֶ

ֶקט ּוְבִנימּוס  ׁשֶ רֹות ּבְ ֵהן ְמַדּבְ
ָכל ָמה  א ּבְ ְועֹוְזרֹות ְלִאּמָ

חּוץ.  ּנָ ׁשֶ
ָכה ֶזה  ַקְטָיה אֹוֶמֶרת: "ּכָ

ָרֵאל ְוַגם  ִיׂשְ אן ּבְ ם ּכָ ֶאְצֵלנּו, ּגַ
רּוְסָיה." ָהִיינּו ּבְ ׁשֶ ּכְ



אֹוִמים ֵכִנים ַהּתְ ְ ַהּשׁ
ִמיד  אֹוִמים ּתָ ֵכִנים ַהּתְ ְ ֵאֶצל ַהּשׁ
ֵמַח ּוְמהּוָמה - ֵהם צֹוֲחִקים,  ׂשָ
ֲחִקים ְוצֹוֲעִקים ְוִלְפָעִמים  ְמׂשַ

ם ָרִבים. ּגַ
ֵחק  ֵהם הֹוְלִכים ְלׂשַ ִלְפֵני ׁשֶ

ים  ׁשִ ְגָרׁש - ֵהם ְמַבּקְ ּמִ ּבַ
ֶהם. ֵהם  ּלָ ְרׁשּות ֵמַההֹוִרים ׁשֶ
ַמן,  ּזְ אֹוְמִרים: "ָצִריְך ַלֲחזֹר ּבַ

מֹר  ק ַוֲהִכי ָחׁשּוב - ִלׁשְ ָצִריְך ְלַדּיֵ
ים." ַעל לּוַח ְזַמּנִ

יָנה? אֹוִמים ְוָהֲאָחיֹות - ַקְטָיה ְוַגּלִ יִדים ַהּתְ ָבה: ַעל ָמה ַמְקּפִ ְלַמְחׁשָ

ָחה ִיְהֶיה ֵסֶדר יֹום ְוִיְהיּו ְנָהִלים ְקבּוִעים? ּפָ ׁשְ ּמִ ּלַ ַמּדּוַע ָחׁשּוב ׁשֶ  .1
ל  ָלִלים ׁשֶ ים ּוְלִהְתַנֵהג ְלִפי ַהּכְ ָרִטּיִ ר ַעל ָהְרצֹונֹות ַהּפְ 2.  לֹא ַקל ְלַוּתֵ

ֶזה? ב ּכָ ָחה. ַהִאם ָקָרה ָלֶכם ַמּצָ ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ְפִקיִדים: ַחק ּתַ ֲחקּו ִמׂשְ ׂשַ  .3

ּה ֵסֶדר  ָלִלים ְוֵאין ּבָ ּה ּכְ ֵאין ּבָ ָחה ׁשֶ ּפָ ְהֶיה ִמׁשְ ְקבּוָצה ַאַחת ּתִ א. 
יֹום. 

ׁש ָלּה ֵסֶדר יֹום ְוֵיׁש ָלּה  ּיֵ ָחה ׁשֶ ּפָ ְהֶיה ִמׁשְ ה ּתִ ִנּיָ ְקבּוָצה ׁשְ ב. 
ָלִלים. ּכְ

יֵניֶהן. ׁשֹות ּוְמׂשֹוֲחחֹות ּבֵ חֹות ִנְפּגָ ּפָ ׁשְ י ַהּמִ ּתֵ ּבֹו ׁשְ ַהְמִחיזּו ֵארּוַע ׁשֶ ג. 
ׁש ֵסֶדר יֹום ָקבֹוַע? ּיֵ ׁשֶ ְתרֹון (יֹוֵתר טֹוב) ּכְ ָמה ַהּיִ ד. 



ֵני ָיִמים: ְך ׁשְ ֶמׁשֶ ַחת גֹוֶרן ּבְ ּפַ ִמׁשְ ְגָמה ְלֵסֶדר יֹום ּבְ ּדֻ

בּוַע אַהּיֹום ּבׁשָ אִאּמָ ְלָעדָיֵעלַאּבָ ּגִ
16:00-8:00 ִראׁשֹון

ֲעבֹוָדה 20.00   ּבָ
נּות חּוג ָאּמָ

 18:00-6:00
ֲעבֹוָדה 20:00   ּבָ

ר ָמכֹון ּכֹוׁשֶ

ַאֲחֵרי 
ּמּוִדים  ַהּלִ
ֲהָכַנת ש.ב. 

 18:00-16:00
חּוג ִצּיּור

ַאֲחֵרי 
ּמּוִדים  ַהּלִ
 ֲהָכַנת ש.ב.
ב-17:00 

ְתנּוָעה עּוָלה ּבִ ּפְ

ִני 15:00-7:00 ׁשֵ
ֲעבֹוָדה 17:00 
לּות חּוג ִהְתַעּמְ

 18:00-6:30
ִית ּבַ ֲעבֹוָדה ּבַ

ַאֲחֵרי 
ּמּוִדים  ַהּלִ
ֲהָכַנת ש.ב. 

 19:00-16:00
ְתנּוָעה עּוָלה ּבִ ּפְ

ַאֲחֵרי 
ּמּוִדים  ַהּלִ
ֲהָכַנת ש.ב. 
16:00 ִאּמּון 

ּדּוְרַסל ּכַ

ַחת ֵלִוי ּפַ ִמׁשְ
י ִליׁשִ 7:15-7:00 ׁשְ

ֲחִרית  ת ׁשַ ִפּלַ ּתְ
ְנִטיַלת ָיַדִים
 7:45-7:30

ֲארּוַחת ּבֶֹקר 
ֶפר  ֵבית ַהּסֵ ּבְ

ּוַבֲעבֹוָדה
20:00 ַהְרָצָאה

 6:15-6:00
ֲחִרית,  ת ׁשַ ִפּלַ ּתְ

ְנִטיַלת ָיַדִים 
ַוֲארּוַחת ּבֶֹקר 

ֲעבֹוָדה ּבַ
16:00 ִמְנָחה
20:00 ִלּמּוד 

ּתֹוָרה

 7:15-7:00
ֲחִרית,  ת ׁשַ ִפּלַ ּתְ

ְנִטיַלת ָיַדִים 
ַוֲארּוַחת ּבֶֹקר 

7:45 ְלֵבית 
ֶפר 16:00  ַהּסֵ
ִלְבֵני ֲעִקיָבא

ְתנּוַעת  ה ּבִ ֻעּלָ ּפְ
ֵני ֲעִקיָבא ּבְ

ת ּבָ 9:00-7:30ׁשַ
ֵבית  ה ּבְ ִפּלָ ּתְ

ֶנֶסת  ַהּכְ
ת  ּבָ ֲארּוַחת ׁשַ
16:00 ְסעּוָדה 

ת  ית ְתִפּלַ ִליׁשִ ׁשְ
ִמְנָחה ּוַמֲעִריב 

ָלה ְוַהְבּדָ

9:00-7:30
ֵבית  ה ּבְ ִפּלָ ּתְ

ֶנֶסת  ַהּכְ
ת  ּבָ ֲארּוַחת ׁשַ
16:00 ְסעּוָדה 

ת  ית ְתִפּלַ ִליׁשִ ׁשְ
ִמְנָחה ּוַמֲעִריב 

ָלה ְוַהְבּדָ

9:00-7:30
ֵבית  ה ּבְ ִפּלָ ּתְ

ֶנֶסת  ַהּכְ
ת  ּבָ ֲארּוַחת ׁשַ
16:00 ְסעּוָדה 

ת  ית ְתִפּלַ ִליׁשִ ׁשְ
ִמְנָחה ּוַמֲעִריב 

ָלה 17:00  ְוַהְבּדָ
ִלְבֵני ֲעִקיָבא

9:00-7:30
ֵבית  ה ּבְ ִפּלָ ּתְ

ֶנֶסת  ַהּכְ
ת  ּבָ ֲארּוַחת ׁשַ
16:00 ְסעּוָדה 

ת  ית ְתִפּלַ ִליׁשִ ׁשְ
ִמְנָחה ּוַמֲעִריב 

ָלה 17:00  ְוַהְבּדָ
ִלְבֵני ֲעִקיָבא



ֵאלֹות. ְ ְכָתב ַעל ַהּשׁ ֵדי ַלֲענֹות ּבִ ָחה ּכְ ּפָ ׁשְ ְבֵני ַהּמִ ֵהָעְזרּו ּבִ
ָלִדים? ל ַהּיְ ל ַההֹוִרים? ְוׁשֶ ֶכם? ׁשֶ ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ָמהּו ֵסֶדר ַהּיֹום ּבַ  .1 

ֶכם?  ּלָ ֶדר ַהּיֹום ׁשֶ ים ִמּסֵ ם ְמֻרּצִ ה ַאּתֶ 2.  ִמּמָ
ר.  ּפֵ ָמה ְלׁשַ יעּו ּבְ ַהּצִ  .3

ַעּמּוד 100) ְוִכְתבּו  חֹות ּבְ ּפָ ׁשְ י ַהּמִ ֵתּ ׁשְ מֹו ּבִ ָהִכינּו לּוַח ֵסֶדר יֹום (ּכְ  .4
ָחה. ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ל ּבְ ֶכם ְוׁשֶ ּלָ ֶאת ֵסֶדר ַהּיֹום ׁשֶ

ם  ּתֶ ׁשְ ְתבּו ָמה ִהְרּגַ ְיָתה? ּכִ יַע ַהּבַ ם ְלַהּגִ ִאַחְרּתֶ ָקָרה ָלֶכם ׁשֶ  .1
ם.  ִאַחְרּתֶ ׁשֶ ּכְ

יׁשּו?  ָחה? ָמה ֵהם ִהְרּגִ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ֵאיְך ֵהִגיבּו ּבְ  .2 

ם ִאם ִלְפָעִמים  ָחה ּגַ ּפָ ׁשְ ּמִ ָלֵלי ִהְתַנֲהגּות ּבַ מֹר ַעל ּכְ ַמּדּוַע ָחׁשּוב ִלׁשְ  .3
 ֶזה לֹא נֹוַח? 



א:  ַאּבָ
ַעם  ם ַהּפַ ּגַ
ִני ִאֵחר. ּדָ

א:  ַאּבָ
ֲאִני רֹוֶאה 

הּו. ָחֵסר ִמיׁשֶ ׁשֶ

א:  ִאּמָ
ו ֲאַנְחנּו אֹוְכִלים.  ַעְכׁשָ

ַכְחּתָ ְלָבֵרְך ֶאת  ַאְבָרָהם ׁשָ
זֹון. ת ַהּמָ ְרּכַ ּבִ

א:  ִאּמָ
ה ְלִכי  ׁשָ ַבּקָ ּבְ

ְלָחן,  ֻ ֶלֱאכֹל ְלַיד ַהּשׁ
אן לֹא ֲחַדר אֶֹכל. ּכָ

ׁשּוב 
ָלָגן,  ַאְרּתָ ּבָ ִהׁשְ

ר? ִמי ְיַסּדֵ



ִאּיּוִרים. ִהְתּבֹוְננּו ּבַ  .1
ְתִאיִמים  ִטים ַהּמַ ּפָ ׁשְ ַהְתִאימּו ְלָכל ֶאָחד ֵמַהִאּיּוִרים ֶאת ַהּמִ  .2

יָמה. ֵמָהְרׁשִ
ָלֵלי ִהְתַנֲהגּות  ִבים ְלִפי ּכְ ָתֲארּו ַמּצָ ֵני ִאּיּוִרים ּוָבֶהם ּתְ הֹוִסיפּו ׁשְ  .3

ֶכם. ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ

ִטים:  ּפָ ׁשְ יַמת ַהּמִ ְרׁשִ
ַמן. ּזְ יַע ּבַ ק ּוְלַהּגִ ָחׁשּוב ְלַדּיֵ  .1

ָלִדים. ַאְחָריּות ַהּיְ ִסּדּור ַהֶחֶדר הּוא ּבְ  .2
זֹון. ת ַהּמָ ְרּכַ ְלַחן ָהֹאֶכל ּוְמָבְרִכים ּבִ אֹוְכִלים ְלַיד ׁשֻ  .3

הּוִגים  ָלִלים ַהּנְ ָהִלים ְוַהּכְ ֶפת ִהיא ֵחֶלק ֵמַהּנְ ּתֶ ׁשֻ ָהֲארּוָחה ַהּמְ  .4
ָחה. ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ

ִלים ֵמֲארּוַחת  ְטִפי ֶאת ַהּכֵ ׁשְ ּתִ א ֵהִעיָרה ְלַדְלָיה: "ִהְבַטְחּתְ ׁשֶ ִאּמָ
". ַטְפּתְ ֳהַרִים ַוֲעַדִין לֹא ׁשָ ַהּצָ

ְמנּו  ּכַ ּסִ ַכְחּתְ ׁשֶ ְפִליָאה ְוָאְמָרה: "ׁשָ א ּבִ ָלה ַעל ִאּמָ ּכְ ְלָיה ִהְסּתַ ּדַ
עּוִרים? ָאִכין ׁשִ טֹף ַאֲחֵרי ׁשֶ ֶאׁשְ ׁשֶ
י ְלָהִכין אֹוָתם." עֹוד לֹא ִהְתַחְלּתִ



ְלְמדּו:  ָמה ּתִ
ת, ֶאת ֶהָחִגים  ּבָ ַ ִמים ֶאת ִמְנֲהֵגי ַהּשׁ ָחה ְמַקּיְ ּפָ ׁשְ ּמִ ֵאיְך ּבַ  .1

ְוַהּמֹוֲעִדים.
ָמסֶֹרת  ת ְוִליֵמי ֶהָחִגים ּבְ ּבָ ַ ׁש ְליֹום ַהּשׁ ּיֵ יבּות ׁשֶ ַעל ַהֲחׁשִ  .2

הּוִדי. ָהָעם ַהּיְ



הּוִדי. ל ָהָעם ַהּיְ נּוָחה ׁשֶ ת ִהיא יֹום ַהּמְ ּבָ ַ ַהּשׁ
ת  ּבָ י ָהֵאם ַמְדִליָקה ֵנרֹות ׁשַ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ הּוִדית ּבְ סֶֹרת ַהּיְ ְלִפי ַהּמָ

ּוְמָבֶרֶכת ֲעֵליֶהם. 
ה.  ִין ּוְמָבְרִכים ַעל ַהַחּלָ ׁש ַעל ַהּיַ ת נֹוֲהִגים ְלַקּדֵ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּבְ

לֹום". ת ׁשָ ּבַ ת "ׁשַ ִבְרּכַ ְמָבְרִכים ֶזה ֶאת ֶזה ּבְ
ת ְואֹוְכלֹות  ּבָ יֵרי ׁשַ רֹות ׁשִ עֹוְרכֹות ִקּדּוׁש, ׁשָ חֹות ׁשֶ ּפָ ֵיׁש ִמׁשְ

ֲארּוַחת ֶעֶרב ֲחִגיִגית.
יר ּוְלׂשֹוֵחַח ַעל  ּנֹוֲהגֹות ֶלֱאכֹל ֲארּוָחה ֲחִגיִגית, ָלׁשִ חֹות ׁשֶ ּפָ ֵיׁש ִמׁשְ

ָחַלף. בּוַע ׁשֶ ָ ֵארּוֵעי ַהּשׁ
בּוַע. ָ ָאר ְימֹות ַהּשׁ ְגַרת ׁשְ ִ ָבר ִמּשׁ ים ּדָ נִּ ֶהן ֵאין ְמׁשַ ּבָ חֹות ׁשֶ ּפָ ֵיׁש ִמׁשְ

ָחה ּוִמְנָהֶגיָה. ּפָ ל ִמׁשְ ּכָ

חֹות ׁשֹונֹות ִמְנָהִגים ׁשֹוִנים. ּפָ ת ְלִמׁשְ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ּבְ
סֶֹרת  נּוָחה, ְונֹוֲהִגים ְלִפי ַהּמָ ֹוְמִרים ֶאת ִמְצַות יֹום ַהּמְ ֵיׁש ַהּשׁ

ל, ִלְקרֹא ְוִלְלֹמד ּתֹוָרה, ְלָבֵרְך,  ּלֵ ֵדי ְלִהְתּפַ ֶנֶסת ּכְ ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהּכְ
ִית. ּבַ ְוָאז ַלֲחזֹר ְוָלנּוַח ּבַ

ָחִקים  ִמׂשְ ֲחִקים ּבְ ִית, קֹוְרִאים, ְמׂשֹוֲחִחים ּוְמׂשַ ּבַ ִחים ּבַ ֵיׁש ַהנָּ
ׁשֹוִנים.

ת,  ּבָ אֹוֲהבֹות ְלָאֵרַח ּוַמְזִמינֹות אֹוְרִחים ְלׁשַ חֹות ׁשֶ ּפָ ֵיׁש ִמׁשְ
יִבים ׁשֹוִנים. ְסּפֹוְרט ּוְבַתְחּבִ ִלים אֹו עֹוְסִקים ּבִ ֲאֵחִרים ְמַטּיְ

ּה. ּלָ סֶֹרת ׁשֶ ָחה ְוַהּמָ ּפָ ל ִמׁשְ ָחה ּוִמְנָהֶגיָה — ּכָ ּפָ ל ִמׁשְ ּכָ

ְגָרה — ֵסֶדר ָקבּוַע. ׁשִ



ָקה. ּלְ ה ֵמרֹאׁש ָהִאיָלנֹות ִנְסּתַ ַהַחּמָ

ה. ְלּכָ ת ַהּמַ ּבַ ּבֹואּו ְוֵנֵצא ִלְקַראת ׁשַ
רּוָכה, ה, ַהּבְ דֹוׁשָ ה ִהיא יֹוֶרֶדת ַהּקְ ִהּנֵ
לֹום ּוְמנּוָחה. ּה ַמְלָאִכים, ְצָבא ׁשָ ְוִעּמָ

ה! ְלּכָ ּבֹוִאי, ּבֹוִאי, ַהּמַ
ה! ְלּכָ ּבֹוִאי, ּבֹוִאי, ַהּמַ

ְלָכה ּדֹוִדי
ה, ּלָ ְלָכה ּדֹוִדי ִלְקַראת ּכַ

ָלה. ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ּפְ
ִדּבּור ֶאָחד מֹור ְוָזכֹור ּבְ ׁשָ

ֻיָחד, ִמיָענּו ֵאל ַהּמְ ִהׁשְ

יר. מֹו ֶאָחד,ִמְזמֹור — ׁשִ ֲאֹדָני ֶאָחד ּוׁשְ
ה. ם ּוְלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהּלָ ְלׁשֵ
ה, ּלָ ְלָכה ּדֹוִדי ִלְקַראת ּכַ

ָלה. ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ּפְ





ה"? ּלָ ם "ּכַ ֵ ּשׁ ה" אֹו ּבַ ְלּכָ ם "ַהּמַ ֵ ּשׁ ת ּבַ ּבָ ַ ים ֶאת ַהּשׁ ְתבּו: ַמּדּוַע ְמַכנִּ ּכִ  .1 

ים  ת? (ָמה עֹוׂשִ ּבָ ַ ִלים ֶאת ַהּשׁ ֶכם ְמַקּבְ ְחּתְ ּפַ ִמׁשְ יַצד ּבְ ְתבּו: ּכֵ ּכִ  .2
ת?)  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ  ּבְ

ְזמֹור  ַיאִליק ַלּמִ ַתב ּבְ ּכָ ה ֵמרֹאׁש ָהִאיָלנֹות ׁשֶ יר ַהַחּמָ ִ ּשׁ ָמה ּדֹוֶמה ּבַ  .3
ת?  ּבָ ְלׁשַ

ֶכם?  ְחּתְ ּפַ ִמׁשְ ִמים ּבְ ם ְמַקּיְ ת ַאּתֶ ּבָ ֵאילּו ִמְנֲהֵגי ׁשַ  .4 

ת?  ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ְמֻיָחד ּבְ ם אֹוֲהִבים ּבִ ָמה ַאּתֶ  .5 

יָנה. ת, ְואּוַלי ֲאִפּלּו ַמְנּגִ ּבָ יר ְלׁשַ רּו ׁשִ ת - ַחּבְ ּבָ יר ְלׁשַ ׁשִ  .1
דּו  יִרים, ִלּמְ ם ַמּכִ ַאּתֶ ת ׁשֶ ּבָ יֵרי ׁשַ ירּו ׁשִ ת — ׁשִ ּבָ יֵרי ׁשַ ִרים ׁשִ ׁשָ  .2

ָחה. ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ דּו ֶאת ּבְ ים ְוַלּמְ יִרים ֲחָדׁשִ ׁשִ



ִלְפֵני ֶהָחג
ִמיד ׁשֹוֲאִלים: ּתָ

ים? ַחּגִ ם ּבַ ֵאיפֹה ַאּתֶ
ֶנֶסת ֵנֵלְך, ְלֵבית ַהּכְ

יִנים ְנָבֵרְך, ַעת ַהּמִ ב, ְוַעל ַאְרּבַ ה ֵנׁשֵ ּכָ ּסֻ ּבַ
ּוִטים ָלרֹב ֵהַכּנּו. ה ִהְזַמּנּו ְוִקּשׁ ּכָ ם אֹוְרִחים ַלּסֻ ּגַ

ם? ְוַאּתֶ
ס ַעל ַהר ֵמירֹון. ֶרת ּוְנַטּפֵ ּנֶ פֹון, ֵנֵרד ַלּכִ ע ַלּצָ ִנּסַ

ם? ְוַאּתֶ
ָכל ַחג ֲאַנְחנּו חֹוְגִגים ַאֶחֶרת. ּבְ

ּול,  ִבּשׁ ִטּיּול ּוַפַעם ּבְ ַעם ּבְ ּפַ
ָחה. ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ָעְבָרה ֵאַרְחנּו ֶאת ּכָ ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ

ָנה עֹוד לֹא ֶהְחַלְטנּו ָמה.  ָ ְוַהּשׁ

ָמסֶֹרת — ִמְנָהִגים ָהעֹוְבִרים 
ָחה, ִנְמָסִרים ֵמהֹוִרים  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ

ְלַיְלֵדיֶהם. 
ים  עֹוׂשִ ה ׁשֶ ִמְנָהג — ַמֲעׂשֶ

ל, צּוַרת ִהְתַנֲהגּות  ִמּתֹוְך ֶהְרּגֵ
ּבּור. ּצִ ָלה ּבַ ִהְתַקּבְ ׁשֶ

ים  מֹוֲעִדים — ָיִמים טֹוִבים, ַחּגִ
ּוְמאָֹרעֹות ֲחׁשּוִבים.

ה. ּכָ יִזין — אֹוְרִחים ַלּסֻ ּפִ ֻאׁשְ

ים ּומֹוֲעִדים? ֶכם ָלחֹג ַחּגִ ְחּתְ ּפַ ִמׁשְ יַצד נֹוֲהִגים ּבְ ּכֵ  .1
ִפים ַלֲהָכַנת ֶהָחג אֹו ָהֵארּוַע?  ּתָ ם ׁשֻ 2.  ֵאיְך ַאּתֶ



ֶכם: ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ל ַחג ּומֹוֵעד ֵאיְך חֹוְגִגים אֹותֹו ּבַ ל ִאּיּור ׁשֶ ְתבּו ְלַיד ּכָ 1.  ּכִ
ַחג? ף ּבַ ּתֵ ּתַ ְרֶחֶבת ִמׁשְ ָחה ַהּמֻ ּפָ ׁשְ ִמי ֵמַהּמִ א. 

ִמים ֶאת ֶהָחג? ם ְמַקּיְ ֵהיָכן ַאּתֶ ב. 
ֲהָכָנתֹו? ִפים ּבַ ּתְ ּתַ ם עֹוְזִרים ּוִמׁשְ ֵאיֶזה ַחג אֹו ֵארּוַע ַאּתֶ ּבְ  .2

ם אֹוֲהִבים  יֹוֵתר? ָמה ַאּתֶ ֵאיֶזהּו ֶהָחג אֹו ָהֵארּוַע ָהָאהּוב ֲעֵליֶכם ּבְ  .3
ּבֹו?

ים ְוָהֵאירּוִעים. מֹות ַהַחּגִ ְתבּו ְלַיד ָהִאּיּוִרים ֶאת ׁשְ ּכִ  .4



ֶכם:  ְחּתְ ּפַ ִמׁשְ חֹוֶבֶרת ְלִמְנֲהֵגי ֶהָחִגים ְוַהּמֹוֲעִדים ּבְ
רּו ֶאת  בּו ּוְתַצּיְ ְכּתְ ים ּתִ ּפִ ּדַ ל ַחג. ּבַ ף ִלְכבֹוד ּכָ חֹוֶבֶרת. ּדַ ים ּבְ ּפִ ָהִכינּו ּדַ

ֶכם.  ְחּתְ ּפַ ִמׁשְ הּוג ּבְ ּנָ ִפי ׁשֶ ִמְנֲהֵגי ֶהָחג ְוַהּמֹוֵעד ּכְ
ּתּוְכלּו  ְהֶיה ָלֶכם חֹוֶבֶרת ׁשֶ ים ְוָכְך ּתִ ּפִ ָצְרפּו ֶאת ַהּדַ ָנה ּתְ ָ סֹוף ַהּשׁ ּבְ

ה. ּתָ ַתֲערּוַכת ַהּכִ יָגּה ּבְ ְלַהּצִ
ט. ָ ף ְמֻקּשׁ ָהִכינּו ְלָכל ַחג ּדַ  .1

דֹול. ם ֶהָחג ַעל ְנָיר ּגָ ְתבּו ֶאת ׁשֵ ּכִ  .2
חֹות,  ּפָ ִמׁשְ הּוִגים ּבְ ל ִמְנֲהֵגי ַחג ּוָמסֹורֹות ַהּנְ יָמה ׁשֶ ה ְרׁשִ ִהנֵּ  .3 

רּו:  ֲחרּו ַחג ְוַצּיְ ּבַ
אֹוְכִלים, ַמֲאָכִלים ׁשֶ  •
ָבְרִכים,  ּמְ ָרכֹות ׁשֶ ּבְ  •

ִרים, ָ ּשׁ יִרים ׁשֶ ׁשִ  •
ִרים, ַסּפְ ּמְ ִסּפּוִרים ׁשֶ  •

ֲחִקים, ׂשַ ּמְ ָחִקים ׁשֶ ִמׂשְ  •
ים, ּלֹוְבׁשִ ָגִדים ׁשֶ ּבְ  •

ִטים, ְ ַקּשׁ ּמְ ּוִטים ׁשֶ ִקּשׁ  •
ְזָמִנים ּמֻ ִמי ָהאֹוְרִחים ׁשֶ  •

ֶכם. ְחּתְ ּפַ ִמׁשְ ּנֹוֲהִגים ַלֲעׂשֹות ּבְ ָבִרים ׁשֶ הֹוִסיפּו עֹוד ּדְ  .4
ְהיּו  ּיִ ְך ׁשֶ ם ְלחֹוֶבֶרת ַאַחת, ּכָ ְרּתֶ ם ְוִצּיַ ַתְבּתֶ ּכְ ים ׁשֶ ּפִ ַצְרפּו ֶאת ַהּדַ  .5

ה. ּתָ חֹות ַהּכִ ּפְ ִמׁשְ ל ִמְנֲהֵגי ֶהָחִגים ּבְ ּה ּכָ ּבָ
ַעם ּתּוְכלּו ְלהֹוִסיף  טּו אֹוָתּה, ּוְבָכל ּפַ ְ ם ַלחֹוֶבֶרת. ַקּשׁ יעּו ׁשֵ ַהּצִ  .6

ים. ּפִ ָלּה ּדַ



י: ְחּתִ ּפַ ׁשְ ְצלּוִמים ְוִצּיּוִרים ָלַאְלּבֹום ַהּמִ הֹוִסיפּו ּתַ  .1
ָחִגים  ָחה ּבֶ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ְצלּוִמים ׁשֶ ּתַ  •

ֶדת יֵמי ֻהּלֶ ּבִ  •
ֵארּוִעים ׁשֹוִנים ּבְ  •

ִפים, ָמה  ּתְ ּתַ ׁשְ ְקָצָרה ִמי ַהּמִ ְתבּו ּבִ ְצלּום אֹו ִצּיּור ּכִ ל ּתַ ְלַיד ּכָ  .2
ָהֵארּוַע, ָמַתי הּוא ָהָיה.

ָחה ּפָ ׁשְ ְבֵני ַהּמִ ְפִעילּות זֹו ֵהָעְזרּו ּבִ ּבִ
י ָהַאְלּבֹום. ּפֵ טּו ֶאת ּדַ ְ ַקּשׁ  .1

ב אֹוָתם. ְצלּוִמים ּוְלַעּצֵ ב ֶאת ַהּתַ ְחׁשֵ ם ְיכֹוִלים ִלְסרֹק ַלּמַ ַאּתֶ  .2
ֶגת. ים אֹו ָהִכינּו ַמּצֶ ּפִ יסּו ֶאת ַהּדַ ַהְדּפִ  .3

ּדַֹאר ָהֶאֶלְקְטרֹוִני — דוא"ל  י ָהַאְלּבֹום ּבַ ּפֵ לַֹח ֶאת ּדַ ּתּוְכלּו ִלׁשְ  .4
ְרֶחֶבת.  ָחה ַהּמֻ ּפָ ׁשְ ִלְבֵני ַהּמִ

מֹות ֶהָחִגים  יפּו ֶאת ׁשְ ַהּקִ
ה  ַמְעָלה ְלַמּטָ מֹאל, ִמּלְ ִמין ִלׂשְ (ִמּיָ

ה ְלַמְעָלה).  ַמּטָ ּוִמּלְ
ים. ל ַחּגִ מֹות ׁשֶ ה ׁשֵ ָ ֵיׁש ֲחִמּשׁ

ה כ  ו  נ  ח 

ט ת  ב  ש  ס 

מ י  ר  ו  פ 

ל ד  א  צ  ב 

ה נ  ש  ה  ג 



ְלְמדּו: ָמה ּתִ
ָחה ָלָאֶרץ ֵמֲאָרצֹות ׁשֹונֹות. ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ת ּבְ ַעל ֲעִלּיַ  .1

ה. ָאֶרץ ְלַאַחר ָהֲעִלּיָ ים ּבָ ַעל ַהַחּיִ  .2

ן ׁשָ ִסּפּוִרים ֵמָהַאְלּבֹום ַהּיָ
ֵבית  ָרֵאל ֵהִכינּו ּבְ ל ְמִדיַנת ִיׂשְ ִלְקַראת ֲחִגיגֹות יֹום ָהַעְצָמאּות ׁשֶ

ִדיָנה". ֶרְך ָלָאֶרץ ְוַלּמְ ּדֶ ם: "ּבַ ֵ ּשׁ ֲערּוָכה ְוָקְראּו ָלּה ּבַ ֶפר ּתַ ַהּסֵ
 

ָחה  ּפָ ֵני ִמׁשְ ל ּבְ ְצלּוִמים ְוִסּפּוִרים ׁשֶ ׁשּו ְלָהִביא ּתַ ּקְ ְלִמיִדים ִהְתּבַ ַהּתַ
ִנים:  ָ ָתם ָלָאֶרץ ְלאֶֹרְך ַהּשׁ ְרֶחֶבת), ַעל ֲעִלּיָ ְרִעיִנית ְוַהּמֻ  (ַהּגַ

ִדיָנה. ְפֵני ֲהָקַמת ַהּמְ ּלִ ִנים ׁשֶ ָ ּשׁ ַעל ָהֲעִלּיֹות ּבַ
ִנים  ָ ּשׁ ִדיָנה ְוַעל ָהֲעִלּיֹות ּבַ ַאַחר ֲהָקַמת ַהּמְ ּלְ ִנים ׁשֶ ָ ּשׁ ַעל ָהֲעִלּיֹות ּבַ

ָהַאֲחרֹונֹות.
ְלִמיִדים ּומֹוִרים ֵהִביאּו  ּתַ

ְצלּוִמים, ִסּפּוִרים,  ֲערּוָכה ּתַ ַלּתַ
ְלִמיִדים  ה ּתַ ִלים ַוֲחָפִצים, ְוַכּמָ ּכֵ

עּודֹות  ם ּתְ ּומֹוִרים ֵהִביאּו ּגַ
ּבֹו ָעלּו  ַמן ׁשֶ ִבים ַעל ַהּזְ ּוִמְכּתָ

ָלָאֶרץ.

ּפֹוִלין ְיָלִדים ּבְ



א  א ַרּבָ ל ַסּבָ ּפּור ׁשֶ ַהּסִ
ים  ּבִ ַע (ַהּסַ א ְיהֹוׁשֻ א ַרּבָ א ָרֵחל ְוֶאת ַסּבָ ֲאָלה ֶאת ָסְבָתא ַרּבָ ָנה ׁשָ ּדָ

ם ָלָאֶרץ?" ְעּתֶ ָרֵאל? ֵאיְך ִהּגַ א): "ָמַתי ֲעִליֶתם ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ל ִאּמָ ׁשֶ
יָנה ַהֲחמּוָדה.  ל ַהּנִ ֵאָלה ׁשֶ ְ ַמח ַעל ַהּשׁ ַע ׂשָ א ְיהֹוׁשֻ ַסּבָ

ָעָבר.  ָהָיה ּבֶ ר ַעל ָמה ׁשֶ הּוא אֹוֵהב ְמאֹוד ְלַסּפֵ
ר ָעִליִתי ָלָאֶרץ ִעם  ֲאׁשֶ ע ּכַ ׁשַ ן ּתֵ ר: "ָהִייִתי ֶיֶלד ּבֵ א ִהְתִחיל ְלַסּפֵ ַסּבָ
ים  נּו ָחְלמּו ַעל ַחּיִ ּלָ ָרֵאל. ַההֹוִרים ׁשֶ הֹוַרי ַהֲחלּוִצים ְוִעם ָאִחי ִיׂשְ

ְזּכּו  ּיִ ַלִים ְוִקּוּו ׁשֶ ָרֵאל ּוִלירּוׁשָ לּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּלְ ָרֵאל, ִהְתּפַ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ
ָאֶרץ. ִלְחיֹות ּבָ

ָלֵכן ֵהם ֶהְחִליטּו 
ַלֲעזֹב ֶאת ּפֹוִלין 

ָהְרחֹוָקה ְוַלֲעלֹות 
ָלָאֶרץ.

ה ָיִמים  ּמָ ְך ּכַ ֶמׁשֶ ּבְ
ה ַעד  ֳאִנּיָ ִהְפַלְגנּו ּבָ
ְנַמל  ִהיא ָעְגָנה ּבִ ׁשֶ

ל ָאִביב).  ָיפֹו (ַהּיֹום ָיפֹו ִהיא ֵחֶלק ֵמָהִעיר ֵתּ
יִליַג'ְנס ָהְיָתה ֲעָגָלה —  ִדיִליַג'ְנס. ַהּדִ ֵמל ָנַסְענּו ָלִעיר ַעּכֹו ּבְ ֵמַהנָּ

ָרה ְרתּוָמה ְלסּוִסים. ְרּכָ ּכִ
ל  חֹות ׁשֶ ּפָ ה ִמׁשְ ּמָ ִבים ָהיּו ַעְרִבים ּוֵביֵניֶהם ַחּיּו ּכַ ַעּכֹו רֹב ַהּתֹוׁשָ ּבְ

ְיהּוִדים. 
ַעּכֹו.  ְתחּו ִמְסָעָדה ְלפֹוֲעִלים ּבְ י ּפָ ּלִ ַההֹוִרים ׁשֶ

ִעיר  ֶפר ּבָ ֵבית ַהּסֵ ֶבת ִלְלֹמד ּבְ ַרּכֶ ל יֹום ּבָ י ּכָ ע ָנַסְעּתִ ׁשַ ן ּתֵ ַוֲאִני, ֶיֶלד ּבֶ
דֹוָלה ֵחיָפה.  ַהּגְ

הּוִדים ָהיּו ְיָחִסים טֹוִבים ְמאֹוד. ִבים ַהּיְ ִבים ָהַעְרִבים ַלּתֹוׁשָ ין ַהּתֹוׁשָ ּבֵ

ֲחלּוִצים — ִראׁשֹוִנים, ִמי 
ָעלּו ָלָאֶרץ ִראׁשֹוִנים. ׁשֶ

ה  ֵאירֹוּפָ ּפֹוִלין - ְמִדיָנה ּבְ
ה ְיהּוִדים. ה ָעלּו ַהְרּבֵ ּנָ ּמֶ ּמִ ׁשֶ

ּבֹו ֳאִנּיֹות  ָנֵמל — ָמקֹום ׁשֶ
עֹוְגנֹות ְלַיד ַהחֹוף.



א ל ָסְבָתא ַרּבָ ּפּור ׁשֶ ַהּסִ
ִרי ִלי ֵאיְך ַאּתְ ָעִלית ָלָאֶרץ.  ה ֶאת ָסְבָתא ָרֵחל: "ַסּפְ ׁשָ ּקְ יָנה ּבִ ָנה ַהּנִ ּדָ

ָעִלית ָלָאֶרץ?" ׁשֶ ה ּכְ ם ַאּתְ ָהִיית ַיְלּדָ ּגַ
ְצלּוִמים ְוֶהְרֲאָתה ְלָדָנה.  ָסְבָתא ָרֵחל הֹוִציָאה ַאְלּבֹום ּתַ

ּפֹוִלין ָחַלְמנּו ְלָהִקים  ר: "ּבְ ֵאָלה ְוִהְתִחיָלה ְלַסּפֵ ְ ְמָחה ַעל ַהּשׁ ָסְבָתא ׂשָ
לּו ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש,  ּלְ י ִהְתּפַ ּלִ הּוִדים. ַההֹוִרים ׁשֶ ל ַהּיְ ְהֶיה ׁשֶ ּתִ ְמִדיָנה ׁשֶ

ָרֵאל. רּו ִמְזמֹוִרים ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ָנ"ְך ּוְבָכל ַחג ׁשָ ּתָ ָקְראּו ּבַ
ל ְיהּוִדים.  ּוִבים ׁשֶ ּה ִיּשׁ ָרֵאל ּוְלָהִקים ּבָ ָלֵכן ֶהְחַלְטנּו ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

י  ֵרה — ָהִייִתי ֲחלּוָצה. ָלָאֶרץ ִהְפַלְגּתִ מֹוֶנה־ֶעׂשְ ת ׁשְ ָהִייִתי ַנֲעָרה ּבַ
דֹות  ּשָׂ ָאֶרץ ַנֲעבֹד ּבַ ּבָ ַיַחד ִעם ֲחֵבִרים ִמּפֹוִלין. ֶהְחַלְטנּו ׁשֶ ה ּבְ ֳאִנּיָ ּבָ

ְרנּו ְוָרַקְדנּו. ַמֲהַלְך ַהַהְפָלָגה ׁשַ ִסים ְוִנְבֶנה ִקּבּוץ. ּבְ ְרּדֵ ּוַבּפַ
ֲעבֹוַדת ַהַחְקָלאּות  ם ָעַבְדנּו ּבַ ָבה ְרחֹובֹות. ׁשָ ֵמל ָיפֹו ָנַסְענּו ַלּמֹוׁשָ ִמּנָ

ָננֹות.  ֵעי ַהּבָ ִסים ּוְבַמּטָ ְרּדֵ ּפַ — ּבַ
ה ְמאֹוד." זֹו ָהְיָתה ֲעבֹוָדה ָקׁשָ
"ָעִלית ָלָאֶרץ ְלַבד? ַההֹוִרים 
ְך?"  ַיַחד ִאּתָ אּו ּבְ ְך לֹא ּבָ ּלָ ׁשֶ

ָנה. ֲאָלה ּדָ ׁשָ
ּה  ָפה ֶאת רֹאׁשָ ָסְבָתא ָרֵחל ִלּטְ

ל ִניָנָתּה ְוָאְמָרה: "ְלַצֲעִרי  ׁשֶ
יַע  ָהַרב, ֵהם לֹא ִהְצִליחּו ְלַהּגִ

ָלָאֶרץ ְוֶזה ְמאֹד ָעצּוב. 
ֹוָאה  אי יֹוַדַעת ַעל ַהּשׁ ַוּדַ ַאּתְ ּבְ

ים הּוִדים ָהַרּבִ ְוַעל ַהּיְ
ְרָמִנים  ְרְצחּו ַעל ְיֵדי ַהּגֶ ּנִ ׁשֶ

ַעת ֲאֵליֶהם. ֲאָבל,  ְעּגַ יֵניֶהם ַוֲאִני ִמְתּגַ ם הֹוַרי ָהיּו ּבֵ אִצים. ּגַ ַהנָּ
ים ְוִהיא ָעְלָתה ָלָאֶרץ  ַחּיִ ִעיָרה ִרְבָקה, נֹוְתָרה ּבַ ְמָחִתי, ֲאחֹוִתי ַהּצְ ְלׂשִ

ְלָחָמה." ְלַאַחר ַהּמִ

ּבֹו  ק ַחְקָלִאי ׁשֶ ִקּבּוץ — ֶמׁשֶ
ִפים. ּתָ ם ׁשֻ ּלָ ּכֻ

דֹול  ֹוָאה — ָהָאסֹון ַהּגָ ַהּשׁ
אִצים ָרְצחּו 6 ִמיְליֹון  ּבֹו ַהּנָ ׁשֶ
ְזַמן ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם  ְיהּוִדים ּבִ

ה. ִנּיָ ְ ַהּשׁ



אנּו ַאְרָצה ָאנּו ּבָ
ּה. נֹות ּבָ ִלְבנֹות ּוְלִהּבָ

חּוׁשּו, ַאִחים, חּוׁשּו,
ָעֵמינּו! ָנִריָמה ּפְ

חּוׁשּו, ַאִחים, חּוׁשּו,
ְלֶאֶרץ ֲאבֹוֵתינּו!

ת ָאבֹות ֶאֶרץ ֶחְמּדַ ּפֹה ּבְ
ְקוֹות, ל ַהּתִ ְמָנה ּכָ ֵ ּשׁ ְתּגַ ּתִ

ּפֹה ִנְחֶיה ּופֹה ִנּצֹר
רֹור, י ּדְ י חֶֹפׁש ַחּיֵ ַחּיֵ

ִכיָנה ׁשֹוָרה,  ְ ֵהא ַהּשׁ ּפֹה ּתְ
ַפת ַהּתֹוָרה, ם ׂשְ ְפַרח ּגַ ּפֹה ּתִ

יִרים. ִ יר ֶאת ַהּשׁ • ִלְמדּו ָלׁשִ

ִנירּו ִניר, ִניר, ִניר,
יר, יר, ׁשִ יר, ׁשִ ירּו ׁשִ ׁשִ

יל, יל, ּגִ יל, ּגִ ילּו ּגִ ּגִ
ִנים. ָבר ֵהֵנּצּו ִנּצָ ּכְ

ִנירּו ִניר, ִניר, ִניר,
יר, יר, ׁשִ יר, ׁשִ ירּו ׁשִ ׁשִ

יל, יל, ּגִ יל, ּגִ ילּו ּגִ ּגִ
עֹוד ָיבֹואּו ֵזְרעֹוִנים.



ַע ְוָסְבָתא ָרֵחל):  א ְיהֹוׁשֻ ל ַסּבָ ת ׁשֶ יָלה (ַהּבַ ֲאָלה ֶאת ָסְבָתא ּגִ ָנה, ׁשָ ּדָ
ִרי ִלי  ָרֵאל ָקָמה? ֵאיפֹה ָהִיית? ַסּפְ ר ְמִדיַנת ִיׂשְ ֲאׁשֶ ה ָהִיית ּכַ ּמָ ת ּכַ "ּבַ

ָמה ַאּתְ זֹוֶכֶרת."
ּבּוץ  ּקִ ְך. ּבַ ּלָ יל ׁשֶ ּגִ ַבע, ּבַ ת ׁשֶ ה ּבַ ָרה: "ֲאִני ָהִייִתי ַיְלּדָ יָלה ִסּפְ ָסְבָתא ּגִ
ְך.  ּלָ ּגַֹבּה ׁשֶ ְמַעט ּבַ דֹול, ֲעָנִקי, ּכִ ֲחַדר ָהֹאֶכל ַרְדיֹו ּגָ י ָהָיה ּבַ ַדְלּתִ ּבֹו ּגָ ׁשֶ

ֹמַע  ֵדי ִלׁשְ ָלִדים, ּכְ ל ַהֲחֵבִרים, ַהֲחֵברֹות ְוַהּיְ ְסנּו ּכָ ּנַ ִהְתּכַ
ָרֵאל  ן ּגּוְריֹון ַמְכִריז ַעל ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ ִוד ּבֶ ֶאת ּדָ

ָרֵאל. ֶאֶרץ ִיׂשְ הּוִדי ּבְ — ְמִדיָנה ָלָעם ַהּיְ
ם  ּלָ ָמָמה. ּכֻ ן ּגּוְריֹון ָנַאם ָהְיָתה ּדְ ִוד ּבֶ ּדָ ַמן ׁשֶ ּזְ ּבַ

ָבר  ָרה ּדָ ּקָ י ׁשֶ ְבּתִ ָחׁשַ ְך ׁשֶ ל ּכָ דֹוָלה ּכָ ְרִצינּות ּגְ יבּו ּבִ ִהְקׁשִ
נֹוָרא. 

ם, ַהֲחֵבִרים ִהְתִחילּו  הּוא ִסּיֵ ּוִפְתאֹום, ְלַאַחר ׁשֶ
ְמָחה. ַההֹוִרים  יר ְוִלְקרֹא ְקִריאֹות ׂשִ ִלְרקֹד הֹוָרה, ָלׁשִ
ְמָחה  נּו. ַהּשִׂ ַדִים ְוָרְקדּו ִאּתָ ָלִדים ַעל ַהּיָ ֵהִרימּו ֶאת ַהּיְ

דֹולֹות ְמאֹוד.  ׁשּות ָהיּו ּגְ ְוַהִהְתַרּגְ
ְלָחָמה — ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות.  ְרָצה ַהּמִ ֳחָרת ּפָ ד ַלּמָ ֲאָבל ִמּיָ

ִני ְוָהִעיָרִקי  ְרּדֵ ָבא ַהּיַ ל ַהּצָ ְקָלִטים ּוְמטֹוִסים ׁשֶ ַמֵהר ְמאֹוד ִנְכַנְסנּו ַלּמִ
ָלִדים  ית ַהּיְ ין ּבֵ רּו ּבֵ ְ ּשׁ ּקִ ָעלֹות ָמֵגן ׁשֶ ּבּוץ. ָהיּו ָלנּו ּתְ ָטסּו ֵמַעל ַהּקִ

ד  ְקַלַחת ּוִמּיָ ּמִ ְמָעה ַאְזָעָקה ָהִיינּו ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ ְקָלט. ֲאִני זֹוֶכֶרת ׁשֶ ַלּמִ
ּבֹון ַעל ָהרֹאׁש. ֶבת ְוַהּסַ ּגֶ ְקָלט, ִעם ַהּמַ ַרְצנּו ַלּמִ

ה ְמאֹוד  ּבּוץ ְוֶנֶהְרגּו עֹוד ַהְרּבֵ ה ֲחֵבִרים ֵמַהּקִ ּמָ ְלָחָמה ֶנֶהְרגּו ּכַ ּמִ ּבַ
ְלָחָמה, ָהָיה  ְזַמן ַהּמִ ָכל ָהָאֶרץ. לֹא ָהָיה ַקל ּבִ ִלים ְוֶאְזָרִחים ּבְ ַחּיָ

ים. ל ָהֲאָנׁשִ ָעצּוב ְמאֹוד ַעל מֹוָתם ׁשֶ
ל  נּו, ְמִדיָנה ׁשֶ ּלָ ֶ ב - ֵיׁש ָלנּו ְמִדיָנה ִמּשׁ ּלֵ ְמָחה ְוַגֲאָוה ּבַ ֲאָבל ָהְיָתה ׂשִ

הּוִדי." ָהָעם ַהּיְ



ָגִלים. ָגִלים, ּדְ ל ָהָאֶרץ ּדְ ּכָ
ים. ּלִ ים, ּגַ ּלִ ַעם רֹוֵקד ּגַ

ֵמַח, ַטף צֹוֵהל, ַעם ׂשָ
ָרֵאל. ַחג ַהּיֹום ְלִיׂשְ

רֹוקֹו ָסְבָתא ָעְלָתה ִמּמָ
רּו  ַסּפְ ּיְ א ׁשֶ ל ַאּבָ ִוד, ַההֹוִרים ׁשֶ א ּדָ ּבָ ְבָתא ִמְרָים ּוִמּסַ ה ִמּסַ ׁשָ ּקְ ַמְעָין ּבִ

יעּו. יעּו ָלָאֶרץ ּוָמַתי ִהּגִ ָלּה ֵאיְך ֵהם ִהּגִ
ל  ָתּה. ִהיא ּכָ ל ֶנְכּדָ ה ׁשֶ ׁשָ ּקָ ה ְמאֹוד ֵמַהּבַ ׁשָ ָסְבָתא ִמְרָים ִהְתַרּגְ

ימּוָנה  ּוִטים ְלַחג ַהּמִ רֹוקֹו, ִקּשׁ ֶגד ִמּמָ ד הֹוִציָאה ּבֶ ּיָ ּמִ ְמָחה ׁשֶ ְך ׂשָ ּכָ
ְלָחן.  ֻ יָחה ַעל ַהּשׁ ְוִהּנִ

ָמרֹוקֹו. ֲאִני  א ַוֲאִני נֹוַלְדנּו ְוָגַדְלנּו ּבְ ר: "ַסּבָ ה ְלַסּפֵ ָסְבָתא ֵהֵחּלָ
ָמרֹוקֹו ַחּיּו  הּוִדים ּבְ ל ַהּיְ ִעיר ָמָרֵקׁש. ּכָ א ּבָ ִעיר ֶפס ְוַסּבָ י ּבָ נֹוַלְדּתִ

ם ְמָלאְח. ֵ ּשׁ ְקְרָאה ּבַ ּנִ ל ְיהּוִדים, ׁשֶ כּוָנה ְסגּוָרה, ַרק ׁשֶ ׁשְ ּבִ
ַלִים ְוָחְלמּו ָעֶליָה, ּוְבָכל  ָרֵאל ּוִלירּוׁשָ לּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּלְ הּוִדים ִהְתּפַ "ַהּיְ
ָרֵאל,  יִרים ּוִמְזמֹוִרים ַעל ֶאֶרץ ֲאבֹוֵתינּו, ֶאֶרץ ִיׂשְ רּו ׁשִ ַחג ְוֵארּוַע ׁשָ

ַלִים. ירּו ֶאת ְירּוׁשָ ְוִהְזּכִ
ָרֵאל. ֲאִני זֹוֶכֶרת  ָמה ְמִדיַנת ִיׂשְ ּקָ ר נֹוַדע ָלנּו ׁשֶ ֲאׁשֶ "ָהִיינּו ְיָלִדים ּכַ

ְמחּו." ׁשּו ְוׂשָ ַההֹוִרים ִהְתַרּגְ ׁשֶ
ְקָרִנית. ֲאָלה ַמְעָין ַהּסַ אן?" ׁשָ ם ּכָ "ָאז ֵאיְך ַאּתֶ

ָאָגה. ָהָיה  ם ּדְ ְמָחה ָהְיָתה ּגַ ר: "ְלַצד ַהּשִׂ יָכה ְלַסּפֵ ָסְבָתא ִמְרָים ִהְמׁשִ



ָרֵאל.  ן ָלנּו ָלֵצאת ִלְמִדיַנת ִיׂשְ ל ָמרֹוקֹו לֹא ִיּתֵ ֶלְך ׁשֶ ַהּמֶ ׁש ׁשֶ ֲחׁשָ
נּו ֶאת  ָרֵאל. ֵהם ִאְרּגְ ִדיַנת ִיׂשְ ים ִמּמְ ֵני ֲאָנׁשִ יעּו ׁשְ יֹום ֶאָחד ִהּגִ

עֹוד  ּבְ ֶקט. ֵהם ָאְמרּו ָלנּו ׁשֶ ׁשֶ ֶקט ּבְ ׁשֶ הּוִדים ִליִציָאה ּבְ חֹות ַהּיְ ּפְ ִמׁשְ
ִאיר  ָרֵאל. ִהְצָטַרְכנּו ְלַהׁשְ ֶרְך ִלְמִדיַנת ִיׂשְ ּדֶ ִית ּבַ ה ָיִמים ֵנֵצא ֵמַהּבַ ּמָ ּכַ

ָמרֹוקֹו. ַלְיָלה ֶאָחד ָאַרְזנּו ְמַעט ֲחָפִצים  ָהָיה ָלנּו ּבְ ל ָמה ׁשֶ ֶאת ּכָ
ָהָיה ָרחֹוק ֵמָהִעיר. ָהָיה חֶֹרף ְוַקר  ּוְבאֹוטֹוּבּוִסים ָנַסְענּו ְלַמֲחֶנה ׁשֶ

ָצְרַפת.  ם ּבְ ה ְלַמֲחֶנה ַאֵחר ַעל חֹוף ַהּיָ ֳאִנּיָ ֲחֶנה ִהְפַלְגנּו ּבָ ְמאֹוד. ֵמַהּמַ
ָרֵאל." ה ִלְמִדיַנת ִיׂשְ ֳאִנּיָ ָנה ִהְפַלְגנּו ּבָ ְלַאַחר ׁשָ

ֲאָלה ַמְעָין. ָמטֹוס?" ׁשָ ם ּבְ ה לֹא ַטְסּתֶ "ָלּמָ
יק ְמטֹוִסים. ֲאָבל  ם ָיְכלּו ָלטּוס. לֹא ָהיּו ַמְסּפִ ּלָ  "לֹא ּכֻ
יָמן." ְמטֹוִסים ָהיּו ֵמִעיָרק ּוִמּתֵ יעּו ּבִ ִהּגִ רֹב ָהעֹוִלים ׁשֶ

ֲאָלה ַמְעָין. ה ָהִיית?" ׁשָ ּמָ ת ּכַ "ָסְבָתא, ּבַ
י ִלְנַמל  ְעּתִ ִהּגַ ׁשֶ ֵרה ּכְ ת ַאַחת ֶעׂשְ ה ּבַ  "ָהִייִתי ַיְלּדָ

ְענּו ְלחֹוֵפי ְמִדיַנת  ִהּגַ ׁשֶ לֹוׁש ַאֲחיֹוַתי. ּכְ א ְוׁשָ  ֵחיָפה ִעם ִאּמָ
ׁשּות."  ְלנּו ּוָבִכינּו ֵמרֹב ִהְתַרּגְ ּלַ ְקנּו ֶאת ָהֲאָדָמה, ִהְתּפַ ַ ָרֵאל, ִנּשׁ ִיׂשְ

ֲאָלה ַמְעָין. ם?" ׁשָ ְעּתֶ ִהּגַ ׁשֶ ם ּכְ ְרּתֶ "ֵאיפֹה ּגַ
נּו  ְמחּו ִאּתָ ּשָׂ ים ׁשֶ לּו אֹוָתנּו ֲאָנׁשִ ָסְבָתא ִמְרָים ָאְמָרה: "ִקּבְ

ָרה ַעל ָיד  ַהְתָחָלה ֶהֱעִבירּו אֹוָתנּו ְלַמְעּבָ ְוָעְזרּו ָלנּו. ּבַ
ה  ִליל. ָהָיה ָאז חֶֹרף ַקר ְוָגׁשּום ְוָהָיה ָקׁשֶ ּגָ ּבַ ָהִעיר ְצַפת ׁשֶ

ְמאֹוד."
ֲאָלה ַמְעָין. ָרה?" ׁשָ "ָמה זֹאת ַמְעּבָ

י, ְמקֹום ַמֲעָבר ַעד  ָרה ִהיא ָמקֹום ְמגּוִרים ְזַמּנִ "ַמְעּבָ
ָרה ָעַבְרנּו  ְעּבָ יָרה ָסְבָתא. "ֵמַהּמַ ִית ָקבּוַע." ִהְסּבִ ְהֶיה ּבַ ּיִ ׁשֶ

ה, ֲאָבל ָהִיינּו  ַהְתָחָלה ָהָיה ָקׁשֶ ֵחיָפה. ּבַ ה ּבְ ְלִדיָרה ְקַטנָּ
ְצלּוִמים." ָאְמָרה  ְרִאי ֶאת ַהּתַ ה, ּתִ נּו. ִהּנֵ ּלָ ִדיָנה ׁשֶ ּמְ ּבַ

דֹול. ָסְבָתא ְוהֹוִציָאה ֶאת ָהַאְלּבֹום ַהּגָ

ַרֲעָנָנה, 1949 ַרת ְצִריִפים ּבְ ַמְעּבָ

ָצֳהֵרי יֹום /  ָרה ּבְ ַמְעּבָ

ֶקָטה ֶאְפַרִים ַמְרּכּוס



ְרנּו, ּבַ פֹר ּדִ ְלׁשֹונֹות ַרּבֹות ִמּסְ ּבִ
ְרנּו, ּלֹא ִהּכַ ְכָלל ׁשֶ ְמַעט ּבִ ְוֶזה ֶאת ֶזה ּכִ

ים ְמאֹוד ָעַזְבנּו ּוְמקֹומֹות ַרּבִ
ְוַרק ָמקֹום ֶאָחד ָרִצינּו ְוָאַהְבנּו

ים ְמאֹוד ָעַזְבנּו, ּוְמקֹומֹות ַרּבִ
אנּו. ְוֶאל ָהָאֶרץ, ֶאל ָהָאֶרץ ּבָ

יר. ִ יר ֶאת ַהּשׁ ִלְמדּו ָלׁשִ  •

ָרה, ּיָ ֶכת ׁשַ ְוִנְמׁשֶ
ָעְבָרה ָאה ׁשֶ ִמן ַהּמֵ

ָבר ַהּיֹוְצִאים, ְרחֹוִקים ּכְ
ִרים ַוֲחלּוִצים,  ִאּכָ

ֶרְך, ּפֶ ָעְמלּו, ָעְבדּו ּבַ ׁשֶ
ֶרְך ִלי ִלְראֹות ֶאת סֹוף ַהּדֶ ּבְ

ו עֹוְבִרים ֲאַנְחנּו,  ְוַעְכׁשָ
ַקְטנּו ְולֹא ַנְחנּו, לֹא ׁשָ

ינּו. ְתַקת ַחּיֵ זֹו ִהיא ַהְרּפַ



נּו ּלָ ָרֵאל ׁשֶ ְענּו ִלְמִדיַנת ִיׂשְ ֵמֲאָרצֹות ַרּבֹות ִהּגַ

ים  ֶלג ַוֲאָנׁשִ ֶ ּשׁ מּו ּבַ ּלְ ּצֻ ְצלּוִמים ׁשֶ ָחה ּתַ ּפָ ׁשְ ַאְלּבֹום ַהּמִ ִמיָרה ָרֲאָתה ּבְ
ר:  ָבה ְלָיָדּה ְוִהְתִחיָלה ְלַסּפֵ ְ ְרָוה. ָסְבָתא ִהְתַיּשׁ ים ְמִעיֵלי ּפַ לֹוְבׁשִ

רּוְסָיה.  ָמה ּבְ מּוָנה ַהּזֹו ֻצּלְ "ַהּתְ
ִנים ִלְפֵני  ה ׁשָ ְרנּו ַהְרּבֵ אן ּגַ ּכָ

ָעִלינּו ָלָאֶרץ." ׁשֶ
ֵאָלה ִמיָרה,  "ָמַתי ֲעִליֶתם?" ׁשְ

ָבר ָהְיָתה ְמִדיָנה?" "ּכְ
ָסְבָתא ָעְנָתה: "ַעל ֲהָקַמת 

ה  ַמן. ַהְרּבֵ ַמְענּו ִמּזְ ִדיָנה ׁשָ ַהּמְ
ְלנּו ְוָרִצינּו  ּלַ ִנים ָחַלְמנּו, ִהְתּפַ ׁשָ

ִדיָנה  י זֹאת ַהּמְ ָרֵאל, ּכִ ַלֲעלֹות ְלִיׂשְ
הּוִדים  נּו. ֲאָבל לֹא ָנְתנּו ַלּיְ ּלָ ׁשֶ

ָלֵצֶאת ֵמרּוְסָיה. 
ַנת 1993, ָעִלינּו  ׁשְ ִנים, ּבִ ִעים ְוָחֵמׁש ׁשָ ת ַאְרּבָ ִדיָנה ָהְיָתה ּבַ ַהּמְ ׁשֶ ּכְ

ָלָאֶרץ.
ָגִדים  א, ְמַעט ּבְ ל ַאּבָ ּנֹור ׁשֶ ַרק ָאז ָנְתנּו ָלנּו ָלֵצאת. ָלַקְחנּו ֶאת ַהּכִ

מֹוְסְקָבה. עּוָפה ּבְ ֵדה ַהּתְ ְענּו ִלׂשְ ְוֵכִלים ֲאָחִדים ְוִהּגַ
ָרֵאל.  יָרה ְלִיׂשְ ִטיָסה ְיׁשִ ם ּבְ ָ ִמּשׁ

ָהָיה ָאז  ה — ׁשֶ א, ֲאִני ְוָסׁשָ ְך, ַאּבָ ּלָ א ׁשֶ ְצלּום: ִאּמָ ַאּתְ רֹוָאה ֶאת ַהּתַ
ל." מֹוֶנה, ְוַהּיֹום הּוא ַחּיָ ן ׁשְ ּבֶ

ֲאָלה ִמיָרה. "ּוָמה ֶזה?" ׁשָ
תּוָבה  ה. ִהיא ּכְ ל ָסׁשָ ָדה ׁשֶ עּוַדת ַהּלֵ עּוַדת עֹוֶלה, ְוזֹאת ּתְ "זֹאת ּתְ

ל  יָרה ׁשֶ מֹוְסְקָבה — ִעיר ַהּבִ
רּוְסָיה.

ים ֶאת ִמי  ְך ְמַכּנִ ִרים — ּכָ ַצּבָ
ָרֵאל. ִיׂשְ ּנֹוְלדּו ּבְ ׁשֶ



תּוָבה  ְך ּכְ ּלָ עּוָדה ׁשֶ ָאֶרץ ְוָלֵכן ַהּתְ ָבר נֹוַלְדּתְ ּבָ ָפה ָהרּוִסית. ַאּתְ ּכְ ּשָׂ ּבַ
ָפה ָהִעְבִרית." ּשָׂ ּבַ

ם ָלָאֶרץ?"  ְעּתֶ ִהּגַ ׁשֶ ם ּכְ ְרּתֶ "ֵאיפֹה ּגַ
ְנַתְנָיה.  ז ְקִליָטה ּבִ "ֵהִביאּו אֹוָתנּו ְלֶמְרּכַ

ׂש ֲעבֹוָדה ְוִדיָרה.  ם ָלַמְדנּו ִעְבִרית ְוִהְתַחְלנּו ְלַחּפֵ ׁשָ
ְמִדיַנת  ֲאַנְחנּו ּבִ ַמְחנּו ׁשֶ י ַהּכֹל ָהָיה ָחָדש. ֲאָבל ׂשָ לֹא ָהָיה ַקל ּכִ

ד הֹוִסיָפה: "ַאּתְ  ָמה ָסְבָתא. ּוִמּיָ ָרֵאל ְויֹוֵתר לֹא ָצִריְך ְלַפֵחד," ִסּיְ ִיׂשְ
ְרֵאִלי.  ׂשְ ָבא ַהּיִ ּצָ ל ּבַ ה ַחּיָ ִרית ְוָסׁשָ ָרֵאל, ַאּתְ ַצּבָ ִיׂשְ ִמיָרה'ֶלה נֹוַלְדּתְ ּבְ

ם ִאם ִלְפָעִמים ְקָצת  אן, ּגַ ִרים ּכָ ָ נּו ַוֲאַנְחנּו ְמֻאּשׁ ּלָ זֹאת ַהּמֹוֶלֶדת ׁשֶ
ה."  ָקׁשֶ

חֹות עֹוִלים  ּפְ ל ִמׁשְ מּונֹות ׁשֶ י ִעּתֹון ּוָבֶהם ּתְ ּפֵ ִית ּדַ ּבַ ֶאְלָחָנן ָרָאה ּבַ
לֹמֹה.  תּוב: ִמְבַצע ׁשְ ְצלּוִמים ָהָיה ּכָ ָיה. ְלַיד ַהּתַ ֵמֶאְתיֹוּפְ

ם ָלָאֶרץ?" ְעּתֶ ִהּגַ ׁשֶ מּו ּכְ ם ֶאְתֶכם ִצּלְ ַאל ֶאת ָאִביו: "ּגַ הּוא ׁשָ
ם "ִמְבַצע  ֵ ּשׁ ְקְרָאה ּבַ ּנִ ה ׁשֶ ֲעִלּיָ ִני," ָעָנה ָאִביו. "ֲאַנְחנּו ָעִלינּו ּבָ ן ּבְ "ּכֵ

לֹמֹה."  ׁשְ
ִנים ַרּבֹות ָחַלְמנּו ַעל ָהָאֶרץ,  ינּו ַלֲעלֹות ָלָאֶרץ. ׁשָ ְזַמן ַרב ִחּכִ

ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש.  ה ִלְחיֹות ּבְ ְחֶיה ְוִנְזּכֶ ּנִ ְלנּו ׁשֶ ּלַ ְענּו ֵאֶליָה ְוִהְתּפַ ְעּגַ ִהְתּגַ
ֶרֶגל  ֲעָיָרה ְוָהַלְכנּו ּבָ ִית ּבָ יַע ַהּיֹום ַלֲעלֹות, ָעַזְבנּו ֶאת ַהּבַ ִהּגִ ׁשֶ ּכְ

ָיה. ל ֶאְתיֹוּפְ יָרה ׁשֶ ה, ִעיר ַהּבִ ּבָ ְלָאִדיס ַאּבֶ
נּו ָלנּו ְרׁשּות ַלֲעלֹות.  ּתְ ּיִ ינּו ַעד ׁשֶ ם ִחּכִ ׁשָ

חּוִרים ְצִעיִרים. ם ּבָ ָרֵאל ְוִאּתָ ׂשְ יעּו ְמטֹוִסים ִמּיִ ֶעֶרב ֶאָחד ִהּגִ
סּו אֹוָתנּו ְוַיֲחִזירּו אֹוָתנּו  ּלֹא ִיְתּפְ ֵדי ׁשֶ ֶקט ּכְ ׁשֶ ֵהם ָאְמרּו ָלנּו ִלְהיֹות ּבְ

ֲחָזָרה ְלַמֲחֵנה ָהאָֹהִלים. ּבַ
ָרֵאל.  ׂשְ חּוִרים ִמּיִ ַחְדנּו ְמאֹוד, ֲאָבל ֶהֱאַמּנּו ַלּבַ ּפָ



ד  טֹוִסים ּוִמּיָ חּוִרים ָעְזרּו ָלנּו ַלֲעלֹות ַלּמְ טֹוִסים, ַהּבַ ֶקט ַרְצנּו ַלּמְ ׁשֶ ּבְ
ָרֵאל.  ִיׂשְ עּוָפה ּבְ ֵדה ַהּתְ ם ִלׂשְ ְענּו ִאּתָ ם ִהּגַ ֵ ֵהם ִהְמִריאּו. ְבֶעְזַרת ַהּשׁ

י  ְקּתִ ׁשּות ְוָנׁשַ ִכיִתי ֵמרֹב ִהְתַרּגְ ֲאִפּלּו ּבָ י ְמאֹוד. ֲאִני זֹוֵכר ׁשֶ ּתִ ׁשְ ִהְתַרּגַ
ָרֵאל." ְלַאְדַמת ַהּקֶֹדׁש — ַאְדַמת ֶאֶרץ ִיׂשְ

ַאל ֶאְלָחָנן.  ָך?" ׁשָ "ִמי ָהָיה ִאּתְ
א  יָעה. ָהִיינּו ִאּמָ ָחה ִהּגִ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ "לֹא ּכָ

דֹוִלים  ַוֲאִני, ָסְבָתא, ְוַכּמּוָבן ָהַאִחים ַהּגְ
ָיה. ֶאְתיֹוּפְ ֲארּו ּבְ א ִנׁשְ א ְוַסּבָ ָך. ַאּבָ ּלְ ׁשֶ

ָרֵאל." ִיׂשְ ָבר נֹוַלְדּתָ ּבְ ה ּכְ ַאּתָ
ַאל ֶאְלָחָנן. ַהְתָחָלה?" ׁשָ ם ּבַ ְרּתֶ "ֵאיפֹה ּגַ

ָרָוִנים ְלַיד ַהִעיר  "ָלְקחּו אֹוָתנּו ַלּקָ
ם ָלַמְדנּו ִעְבִרית, ְוִהְתַחְלנּו  ַבע. ׁשָ ֵאר ׁשֶ ּבְ

ׂש ֲעבֹוָדה. ְלַחּפֵ
ָרֵאל.  ְמִדיַנת ִיׂשְ ִני, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ּבִ "לֹא ָהָיה ָלנּו ַקל ּבְ

ֶעְזַרת  ֶפר, ְוִלי ּבְ ֵבית ַהּסֵ ה לֹוֵמד ּבְ ִלים ְוַאּתָ ר ַחּיָ ִניֵאל ְוֶאְסּתֵ ַהּיֹום ּדָ
ם ֵיׁש ֲעבֹוָדה ְוֶזה טֹוב." ֵ ַהּשׁ

ר  ֶאְפׁשָ י ׁשֶ ִית ְזַמּנִ ָקָרָון — ּבַ
ֹיָעד לֹו. קֹום ַהּמְ ְלַהֲעִבירֹו ַלּמָ

ַבע ֵאר ׁשֶ ֲאָתר ָקָרָווִנים ְלַיד ּבְ



ה ָלָאֶרץ?  ּפּוִרים ַעל ָהֲעִלּיָ ף ְלָכל ַהּסִ ּתָ ָמה ְמׁשֻ  .1 
ִיים). ְעּגּוִעים, ֲעִזיָבה, ְקׁשָ (ְרָמִזים: ֲחלֹום, ּגַ

ה. ּתָ ּכִ רּו אֹותֹו ּבַ יִרים ִסּפּור ּדֹוֶמה? ַסּפְ ם ַמּכִ ַאּתֶ  .2

ַעּמּוִדים 116, 118, 120. יִרים ּבְ ִ  1. ִקְראּו ֶאת ַהּשׁ
ְעּגּוִעים ָלָאֶרץ. בּו ְוֻהְלֲחנּו ַעל ָהֲעִלּיֹות ְוַעל ַהּגַ ים ִנְכּתְ יִרים ַרּבִ ׁשִ

ל ָהעֹוִלים. ִיים ׁשֶ ׁשָ ָעיֹות ְוַעל ַהּקְ ְמָחה, ַעל ַהּבְ ְתבּו ַעל ַהּשִׂ יִרים ּכָ ִ ּשׁ ּבַ
ַיַחד. ּתּוְכלּו ְלֵהָעֵזר  ירּו אֹוָתם ּבְ יֵרי ָהֲעִלּיֹות ְוׁשִ יר ֶאת ׁשִ 2. ִלְמדּו ָלׁשִ

ָחה. ּפָ ׁשְ ְבֵני ַהּמִ ּבִ
יֹוֵתר? ַמּדּוַע? ֵעיֵניֶכם ּבְ יר ָמָצא ֵחן ּבְ 3. ֵאיֶזה ׁשִ



ּפּוֵרי ֲעִלּיֹות לֹוְמִדים ִמּסִ
ָרֵאל.  ָתּה ְלִיׂשְ ָחה ֵיׁש ִסּפּור ְמַעְנֵין ְוׁשֹוֶנה ַעל ֲעִלּיָ ּפָ ְלָכל ִמׁשְ

ּפּוִרים ֲעֵליֶכם ְלַרְאֵין ֶאת  יר ְוָלַדַעת ֶאת ַהּסִ ֵדי ְלַהּכִ ּכְ  .1
ָחה. ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ּבְ

ׁשּובֹות ָלֵרָאיֹון ְוֶאת  ֶרת ֶאת ַהּתְ ַמְחּבֶ ְתבּו ּבַ ּכִ  .2
ב. ְחׁשֵ ּמַ ּפּוִרים אֹו ַהְקִלידּו ּבַ ַהּסִ

יר. ֲהגּו ָלׁשִ ּנָ יִרים ׁשֶ עּודֹות ְוׁשִ ְצלּוִמים, ּתְ ָהִביאּו ּתַ  .3
י  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַאְספּו ַהְכִניסּו ָלַאְלּבֹום ַהּמִ ּתַ ל ָמה ׁשֶ ֶאת ּכָ  .4

ֶכם. ּלָ ׁשֶ

ֻרְאָיִנים ִלְפֵני  ְכָתב ְוָלֵתת ַלּמְ ַדאי ְלָהִכין ּבִ ֵאלֹות ּכְ ְ 1.  ֶאת ַהּשׁ
ְצלּוִמים ּוְתעּודֹות. ְתּכֹוְננּו, ָיִכינּו ּתַ ּיִ ֵדי ׁשֶ ָהֵרָאיֹון, ּכְ

בּו  ֵהם ִיְכּתְ ֵדי ׁשֶ ָחה ּכְ ּפָ ׁשְ ֵאלֹות ִלְבֵני ַהּמִ ְ ם ָלֵתת ֶאת ַהּשׁ ר ּגַ ֶאְפׁשָ  .2
ׁשּובֹות. ֲעבּוְרֶכם ֶאת ַהּתְ

ב  ּלֵ ְך ְלׁשַ ב, ְוַאַחר ּכָ ְחׁשֵ ּמַ ה ּבַ יִקּיָ ׁשּובֹות ַלּתִ ר ְלַהְקִליד ֶאת ַהּתְ ֶאְפׁשָ  .3
י. ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַאְלּבֹום ַהּמִ יָדע ּבָ ֶאת ַהּמֵ

ם ְמַרַאְיִנים. ַאּתֶ ׁשּובֹות ְלָכל ִמי ׁשֶ ף ֲעבּור ַהּתְ ָהִכינּו ּדַ  .4
ר  ׁשֶ ֻרְאֶיֶנת ְוֶאת ַהּקֶ ֻרְאָין אֹו ַהּמְ ם ַהּמְ ף ֶאת ׁשֵ רֹאׁש ַהּדַ ְתבּו ּבְ 5.  ּכִ

י.  ְחּתִ ּפַ ׁשְ  ַהּמִ
י. ּלִ א, ָסְבָתא ׁשֶ ל ַאּבָ א ׁשֶ יָזה — ִאּמָ ְלֻדְגָמה: ַעּלִ



ָחה ָעָלה  ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ִמי ִמּבְ  •
ָלָאֶרץ?

ֵני  יעּו ּבְ ֵמֵאילּו ֲאָרצֹות ִהּגִ  •
ָחה ָלָאֶרץ? ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ָמַתי ָעִליֶתם: ִלְפֵני ֲהָקַמת   •
ִדיָנה אֹו ַאֲחֵרי ֲהָקָמָתּה? ַהּמְ

ֶרֶגל? ָמטֹוס, ּבָ ה, ּבְ ֳאִנּיָ ֵאיְך ָעִליֶתם ָלָאֶרץ? ּבָ  •
ֶרְך? ּדֶ ִיים ִהְתעֹוְררּו ּבַ ֵאילּו ְקׁשָ  •

ַהְתָחָלה?  ם ּבַ ְרּתֶ ֵאיפֹה ּגַ  •
ם? קֹום? ִמי ָהָיה ׁשָ ּמָ ָמה ָהָיה ּבַ  •
ַהְתָחָלה? ִיים נֹוְצרּו ּבַ ֵאילּו ְקׁשָ  •
קֹום ֶהָחָדׁש? ּמָ ם ּבַ ּתֶ ׁשְ ֵאיְך ִהְרּגַ  •

ִאם ָהיּו ְיָלִדים, ֵאיפֹה ֵהם ָלְמדּו?  •
ה ָלָאֶרץ? ֶכם ְלַאַחר ָהֲעִלּיָ ּלְ ים ׁשֶ ַחּיִ ה ּבַ ּנָ ּתַ ָמה ִהׁשְ  •

ר? ְרצּו ְלַסּפֵ ָמה עֹוד ּתִ  •

ָעלּו ָלָאֶרץ.  ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ף ְלָכל ֶאָחד ִמּבְ ָהִכינּו ּדַ  •
ּה.  ּלָ ּלֹו אֹו ׁשֶ ה ׁשֶ ָמּה ְוֶאת ִסּפּור ָהֲעִלּיָ מֹו אֹו ֶאת ׁשְ ְתבּו ֶאת ׁשְ •  ּכִ

ְצלּוִמים ּוְתעּודֹות. ָצְרפּו ּתַ  •



י? ְחּתִ ּפַ ֵני ִמׁשְ ל ּבְ ה ׁשֶ ּפּוֵרי ָהֲעִלּיָ י ִמּסִ ָמה ָלַמְדּתִ
י  ָהיּו ָלעֹוִלים, ַעל ּפִ ִיים ׁשֶ ְתבּו ַעל ְקׁשָ ּכִ  .1

ם. ַמְעּתֶ ְ ּשׁ ה ׁשֶ ּפּוֵרי ָהֲעִלּיָ ֶאָחד ִמּסִ
ה,  ִחּלָ ּתְ ים: ּבַ ּלִ ּמִ ּתּוְכלּו ְלֵהָעֵזר ּבַ  .2

ֵדי,  ַמן, ּתֹוְך ּכְ ְך, ִלְפֵני ֵכן, ִמּזְ ַאַחר ּכָ
ֵדי, ְלַמַען, ִמחּוץ,  ..., ּכְ ֵני ׁשֶ ר, ִמּפְ ֲאׁשֶ ּכַ

ֵמַעל, ַעל ָיד, מּול, ֵמָרחֹוק.
ין ָהעֹוִלים  ִלים ּבֵ ְתבּו: ָמה ַהֶהְבּדֵ ּכִ  .3

ְפֵני ֲהָקַמת  ּלִ קּוָפה ׁשֶ ּתְ יעּו ָלָאֶרץ ּבַ ִהּגִ ׁשֶ
יעּו ְלַאַחר ֲהָקָמָתּה? (ָהֲעִלּיֹות  ִהּגִ ָרֵאל ְלֵבין ָהעֹוִלים ׁשֶ ְמִדיַנת ִיׂשְ

ָיה.) רֹוקֹו, ֵמרּוְסָיה ּוֵמֶאְתיֹוּפְ ת ָהֲעִלּיֹות ִמּמָ ִמּפֹוִלין ְלֻעּמַ
ַעּמּוִדים 115-114, 118, 122-121. ִסּפּוֵרי ָהֲעִלּיֹות ּבְ ֵהָעְזרּו ּבְ   



ִדיָנה. ּה ִנְלֲחמּו ַלֲהָקַמת ַהּמְ ּבָ ָרה ַעל ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות ׁשֶ יָלה ִסּפְ ָסְבָתא ּגִ
ְקָלִטים? ּמִ ָלִדים ָהיּו ּבַ ַעמּוד 117 ְוִכְתבּו: ַמּדּוַע ַהּיְ ּפּור ּבְ ִקְראּו ֶאת ַהּסִ  .1 

ָנה? ּוְ ַמְחנּו. ְלָמה ִהיא ִהְתּכַ ָהָיה ָעצּוב, ֲאָבל ׂשָ ָסְבָתא ָאְמָרה ׁשֶ  .2 

ְמֻיָחד?  ֵמַח ּבִ ְתבּו ַמּדּוַע ַחג ָהַעְצָמאּות הּוא ַחג ׂשָ ּכִ  .3 

ן ִקְראּו  ִטים ּוְלַאַחר ִמּכֵ ּפָ ׁשְ ּמִ ים ַהֲחֵסרֹות ּבַ ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ַהׁשְ  .4
ֶרֶצף: אֹוָתם ּבְ

ָרֵאל. ִוד ________ ִהְכִריז ַעל ֲהָקַמת __________ ִיׂשְ ּדָ א. 
ְרָצה ִמְלֶחֶמת _______. ִדיָנה ּפָ ְלַאַחר ַהַהְכָרָזה ַעל ֲהָקַמת ַהּמְ ב. 

ָכל __________. ְלָחָמה ִהְתַנֲהָלה ּבְ ַהּמִ ג. 
ְלָחָמה ֻהְכַרז ַעל __________  ________  ָמה ַהּמִ ּיְ ִהְסּתַ ׁשֶ ּכְ ד. 

ָרֵאל. ְמִדיַנת ִיׂשְ ּבִ
ים: ּלִ יַמת ַהּמִ ְרׁשִ ֵהָעְזרּו ּבִ

ן־ּגּוְריֹון, ָהַעְצָמאּות, ְמִדיַנת. ֲחִגיגֹות ָהַעְצָמאּות, ָהָאֶרץ, ּבֶ

ֵני  ל ּבְ יגּו ֶאת ִסּפּוֵרי ָהֲעִלּיֹות ָלָאֶרץ ׁשֶ ּצִ ֲערּוָכה ּוָבּה ּתַ ָהִכינּו ּתַ  .1
ֲערּוָכה, ֵהיָכן  ּתַ ֶכם. ַהְחִליטּו ִעם ַהּמֹוָרה ָמה ִיְהֶיה ּבַ ּלָ חֹות ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ְמָצִאים. יגּו ֶאת ַהּמִ ּצִ ּתַ
ט אֹוָתּה.  ֵ יֵרי ֲעִלּיֹות ָלָאֶרץ ּוְלַקּשׁ ּתּוְכלּו ְלָהִכין חֹוֶבֶרת ׁשִ  .2

ם  ר ּגַ סּו ִלְכבֹוד ֵארּוֵעי ֲעִלּיֹות. ֶאְפׁשָ ֻהְדּפְ ֲערּוָכה ּבּוִלים ׁשֶ ָצְרפּו ַלּתַ  .3
ר ּבּול. ְלַצּיֵ



ְלְמדּו: ָמה ּתִ
ָחה. ּפָ ׁשְ גּוִרים ְלֵבין ָצְרֵכי ַהּמִ יַרת ַהּמְ ין ִמְבֶנה ּדִ ר ּבֵ ׁשֶ ַעל ַהּקֶ  .1

יָרה ַוֲחָלֶקיָה. יַצד ֶלֱאסֹף ֵמיָדע ַעל ַהּדִ ּכֵ  .2
יק ַמְסָקנֹות. ַח ּוְלַהּסִ יַצד ְלַדּוֵ ּכֵ  .3

ּנּו. יָרה ְוִלְלֹמד ִמּמֶ ל ּדִ ים ׁשֶ ְרׁשִ ִלְקרֹא ּתַ  .4
יָרה.  ל ּדִ ים ׁשֶ ְרׁשִ ְרֵטט ּתַ ְלׂשַ  .5

עֹוָלם ים ַוֲחׁשּוִבים ּבָ ָבִרים ְמֻרּבִ ֵיׁש ּדְ
ל ָאָדם. יתֹו ׁשֶ ם הּוא ּבֵ ּלָ ֶהָחׁשּוב ִמּכֻ

ָאָדם ֵמָאָדם הּוא ׁשֹוֶנה, ּוְכמֹו ׁשֶ
אֹוָתם הּוא ּבֹוֶנה. ים ׁשֶ ּתִ ְך ׁשֹוִנים ַהּבָ ּכָ

ִמְבָצר ַעל ָהָהר, הּוא ּכְ ִית ׁשֶ ֵיׁש ּבַ
ַאְרמֹון ְמפָֹאר ִית ְוהּוא ּכְ ֵיׁש ּבַ

ה, ְקּתָ ר הּוא ַאְרמֹון אֹו ּבִ ַאְך לֹא ָהִעּקָ
ה. ִניָת ַאּתָ ּבָ ִית ׁשֶ ָחׁשּוב הּוא ַהּבַ

ג ְוִקירֹות,  ִית, ֵאינֹו ַרק ּגַ י ּבַ ּכִ
ירֹות ל ּדִ ִית ֵאינֹו ַרק ֵצרּוף ׁשֶ י ּבַ ּכִ

טֹון ל ּבֶ ִית ֵאינֹו ְסָתם ִמְבֶנה ׁשֶ י ּבַ ּכִ
חֹון... ּטָ ת ּבִ ׁשַ ִית ַמֲעִניק ַהְרּגָ י ּבַ ּכִ

ִית ְוהּוא ַרק ְצִריף אֹו ְצִריפֹון, ֵיׁש ּבַ
ִית ָקָטן ְוהּוא ַרק אֶֹהל ָקָטן, ֵיׁש ּבַ

ׁש, ע ַהּקַ ִית ְוהּוא ַרק ַמּצַ ֵיׁש ּבַ
ׁש". ְרּגָ ָחׁשּוב הּוא "ֵאיְך ַהּמַ ּוָמה ׁשֶ

יר ְוִלְזּכֹר, ן ּכֹה ָחׁשּוב ְלַהְזּכִ ְוַעל ּכֵ
מֹר. ִית ָצִריְך ְלָהֵגן ְוִלׁשְ י ַעל ּבַ ּכִ
עֹוָלם ָבִרים ְיָקִרים ּבָ ים ּדְ י ַרּבִ ּכִ

ל ָאָדם. ֵביתֹו ׁשֶ ַאְך ֵאין ּכֹה ָיָקר ּכְ

ייְנֶפלד ֲעיהּו ׁשֵ ִית / ְיׁשַ ּבַ



ירֹות ִלְמגּוִרים ל ּדִ ְבֶנה ׁשֶ ַהּמִ
ְתִאים ָלֶהם. ּתַ ְך ׁשֶ יָרה ּכָ ִרים ֶאת ַהּדִ ִנים ּוְמַסּדְ ָחה ְמַאְרּגְ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ּבְ

ים. ים ּוְפִניִמּיִ יָרה ֵיׁש ִקירֹות ִחיצֹוִנּיִ ָכל ּדִ ּבְ
ים, חֹם ְוקֹר,  ְפֵני ְרָעׁשִ יָרה ְמבְֹדִדים ּבִ ל ַהּדִ ים ׁשֶ ירֹות ַהִחיצֹוִנּיִ ַהּקִ

ְרִטיבּות, ָאָבק, ְוֵריחֹות.
ין ַהֲחָדִרים. יָרה ַמְפִריִדים ּבֵ ּדִ ים ּבַ ִניִמּיִ ירֹות ַהּפְ ַהּקִ

יָרה ֵיׁש ַחּלֹונֹות ָכל ּדִ ּבְ
ם  ים ּגַ ם ִנְכָנס אֹור, ֲאִויר ּוְלִעּתִ ִחים ַלחּוץ ְוַדְרּכָ ְפּתָ ּנִ ֵיׁש ַחּלֹונֹות ׁשֶ

ַרַעׁש, ָאָבק ְוֵריחֹות.
ִניִמּיֹות ְוֵהם ֲאטּוִמים. ָלתֹות ּפְ ֵיׁש ַחּלֹונֹות ַעל ּדְ

ָחה. ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ְתִאיִמים ְלָצְרֵכי ּבְ ּמַ יָרה ֵיׁש ָרִהיִטים ׁשֶ ָכל ּדִ ּבְ
ׁשֹות ְלַתְפִקיִדים ׁשֹוִנים. ּמְ סֹות ְוֵהן ְמׁשַ ירֹות ֵיׁש ִמְרּפָ רֹב ַהּדִ ּבְ

יָרה — ְמקֹום ְמגּוִרים. ּדִ
ִחיצֹוִני — ִמחּוץ ְל..., ּפֹוֶנה 

ַהחּוָצה.
ְפִנים. ִניִמי — ִנְמָצא ּבִ ּפְ

ן ִלְראֹות  ָאטּום — לֹא ִנּתַ
ָבר. ֲעדֹו ּדָ ִמּבַ



ירֹות? ף ְלָכל ַהּדִ ּתָ ָמה ְמׁשֻ  .1
ירֹות ׁשֹונֹות זֹו ִמּזֹו? ַמּדּוַע ַהּדִ  .2

ים? ִניִמּיִ ים ֵמַהּפְ ָתִחים ַהִחיצֹוִנּיִ ה ׁשֹוִנים ַהּפְ ּמֶ ּבַ  .3
ם? יָרה ֵיׁש ַחּלֹונֹות ֲאטּוִמים? ַמּדּוַע ׁשָ ּדִ ֵאילּו ֲחָדִרים ּבַ ּבְ  .4
ֹוִנים? ַמּדּוַע? ִית ַהּשׁ ֵאילּו ָרִהיִטים ַמְתִאיִמים ְלַחְדֵרי ַהּבַ  .5

ֶחֶדר / ִויְנֶסְנט ָון גֹוְך



ד ִהְתִחיָלה ֶלֱאסֹף ֵמיָדע  ֶפר ִמּיָ ית ַהּסֵ יָעה ְלֵביָתּה ִמּבֵ ָנה ִהּגִ ר ּדָ ֲאׁשֶ ּכַ
ר  יָרה, ֶאת ִמְסּפַ ּדִ ר ַהֲחָדִרים ּבַ יָרה. ִהיא ָסְפָרה ֶאת ִמְסּפַ ַעל ַהּדִ

ָלתֹות ְוַהַחּלֹונֹות. ַהּדְ
ץ  ּפֵ יָרה? ַאּתְ רֹוָצה ְלׁשַ ַאּתְ ּבֹוֶדֶקת ֶאת ַהּדִ ה ׁשֶ ּבָ א: "ָמה ַהּסִ ַאל ַאּבָ ׁשָ

אֹוָתּה?"
ְתָבה. ּכָ א ֶאת ָמה ׁשֶ ָנה ְוָקְרָאה ְלַאּבָ י," ָעְנָתה ּדָ ּלִ עּוִרים ׁשֶ ִ ה ַהּשׁ "ֵאּלֶ

ָרִחים / ִויְנֶסְנט ָון גֹוְך ד ּפְ ּכַ



ֶנת  לּות ְמֻכּוֶ ּכְ ית — ִהְסּתַ ְצּפִ ּתַ
ִדיָקה. ם ּבְ ְלׁשֵ

אֹוְסִפים  ָבִרים ׁשֶ ִמְמָצא — ּדְ
ֵדי ִלְלֹמד ֵמֶהם. ּכְ

ּוּוַח — ְמִסיַרת ֵמיָדע  ּדִ
ָלֲאֵחִרים.

ל ָמקֹום  אּור ׁשֶ ים — ּתֵ ְרׁשִ ּתַ
ְרטּוט.  ׂשִ ּבְ

ה  ת ְקָלף ְקַטּנָ ְמזּוָזה — ְמִגּלַ
ה  קּוְפָסה ֲאֻרּכָ ֶלת ּבְ ְמֻגְלּגֶ

הּוִדים ַעל  ָבֵתי ַהּיְ בּוָעה ּבְ ַהּקְ
ֶלת. קֹוף ַהּדֶ ַמׁשְ

ֶכם:  ּלָ גּוִרים ׁשֶ ֵבית ַהּמְ עּו ּבְ ַבּצְ יָמה זֹו ּתְ ְמׂשִ
יָרה:  ּדִ ית ְוִהְתּבֹוְננּו ּבַ ְצּפִ ִעְרכּו ּתַ  .1

ּה. ּבָ ָתִחים ּוָבָרִהיִטים ׁשֶ ּפְ ֲחָדִרים, ּבַ ּבַ
יַצד ֵהם  יָרה: ֵהיָכן ֵהם ִנְמָצִאים, ּכֵ ִאְספּו ֵמיָדע ַעל ֶחְלֵקי ַהּדִ  .2

ים? ׁשִ ּמְ ִנְרִאים ּוְלָמה ֵהם ְמׁשַ

ָפִנים, ִמּמּול, ָקרֹוב,  ים: ֵמַעל, ַעל ָיד, ֵמֲאחֹוֵרי, ִמּלְ ּלִ ּמִ ֵהָעְזרּו ּבַ
דֹול, ָעֶבה,  , ָנמּוְך, ָקָטן, ּגָ בֹּהַ ֶאְמַצע, ּגָ ַחת, ּבָ ה, ִמּתַ ין, ְלַמּטָ ָרחֹוק, ּבֵ

ׁש ְל...,  ּמֵ ר,  ְמׁשַ ן, ָחָדׁש, ְמֻסּדָ ִהיר, ָיׁשָ ֶהה, ּבָ קּוף, ֲאטּום, ּכֵ ק, ׁשָ ּדַ
ְגַלל. , ָלֵכן, ּבִ ֵני ׁשֶ ֵדי, ִמּפְ לּוי, ּכְ רּוׂש, ּתָ ְפִקיד הּוא ְל..., עֹוֵמד, ּפָ ַהּתַ

ֶכם. ּלָ גּוִרים ׁשֶ ִדיַרת ַהּמְ ר ַהֲחָדִרים ּבְ ְתבּו ֶאת ִמְסּפַ ּכִ  .3
ל ֶחֶדר. ׁש ּכָ ּמֵ ְתבּו ְלָמה ְמׁשַ ּכִ  .4

ֶכם? ַמּדּוע? ּלָ יָרה ׁשֶ ּדִ ָלתֹות ְוַחּלֹונֹות ּבַ ֵאילּו ֲחָדִרים ֵיׁש ּדְ ְתבּו: ּבְ ּכִ  .5
זּוָזה? יָרה ְקבּוָעה ַהּמְ ּדִ ֵהיָכן ּבַ  .6 



ַעּמּוד 132). ָנה, ּבְ ְתָבה ּדָ ּכָ ְגָמה ׁשֶ ּדֻ (ֵהָעְזרּו ּבַ
ית.  ְצּפִ ס ַעל ַהּתַ ּסֵ ְתּבַ ּוּוַח ַהּמִ ְתבּו ּדִ ּכִ  .1

ין ַהֲחָדִרים ּוַמּדּוַע? ֹוֶנה ּבֵ ְתבּו: ָמה ַהּשׁ ּכִ  .2
ים ּבֹו? ם עֹוׂשִ ְמֻיָחד? ָמה ַאּתֶ ֵאיֶזה ֶחֶדר ָאהּוב ֲעֵליֶכם ּבִ  .3

ְרֵטט ֶחֶדר ֶאָחד אֹו יֹוֵתר.  ַנּסּו ְלׂשַ  .4 

ְרְטִטים ֶחֶדר? ֵאיְך ְמׂשַ

ּבֹון). ֶרת ֶחׁשְ ל ַמְחּבֶ מֹו ׁשֶ צֹות (ּכְ ּבְ ְקחּו ְנַיר ִמׁשְ  .1
יָרה ִעם  ְהֶיה ִקירֹות ַהֶחֶדר אֹו ּדִ ּתִ ֶרת ׁשֶ ל ִמְסּגֶ ֶעְזַרת ַסְרּגֵ רּו ּבְ ַצּיְ  .2

ק). לּו ְלַדּיֵ ּדְ ּתַ ֵני ֲחָדִרים (ִהׁשְ ׁשְ
ָלתֹות. ָתִחים — ּדְ ְרְטטּו ּפְ ׂשַ  .3

ֲעֵליֶהם  ימּו ֵלב ׁשֶ אֹות. ׂשִ ּסְ ה, ּכִ ְלָחן, ַסּפָ ְרְטטּו ָרִהיִטים: ׁשֻ ׂשַ  .4
גֶֹדל ַמְתִאים ְלגֶֹדל ַהֶחֶדר. ִלְהיֹות ּבְ

ם  ְרַטְטּתֶ ּשִׂ ַהְחִליטּו ַעל ִסיָמִנים ָלָרִהיִטים ׁשֶ  .5 
חֹל). ְלָחן — ֶצַבע ּכָ ְגָמה: ׁשֻ (ּדֻ

מֹות ָהָרִהיִטים. ְפִקיד ַהֲחָדִרים ְוֶאת ׁשְ ְרטּוט ֶאת ּתַ תֹוְך ַהּשִׂ ְתבּו ּבְ ּכִ  .6



ְרטּוט?  ּשִׂ ה ּבַ ָמה ָהָיה ָקׁשֶ  .1
ָמה ָהָיה ַקל?   .2

רּור ּומּוָבן יֹוֵתר:  יָרה ּבָ ל ּדִ אּור ׁשֶ ָבה: ֵאיֶזה ּתֵ ֵאָלה ְלַמְחׁשָ ׁשְ  .3 
ים? ְרׁשִ ּתַ יָרה ּבַ ְרטּוט ַהּדִ ְכָתב אֹו ׂשִ אּור ּבִ ּתֵ

בּוָצה? ל ַחְבֵרי ַהּקְ יָרה ׁשֶ ָכל ּדִ ֵאילּו ֲחָדִרים ֵיׁש ּבְ  .1
בּוָצה? ל ַחְבֵרי ַהּקְ יָרה ׁשֶ ָכל ּדִ ֵאילּו ָרִהיִטים ֵיׁש ּבְ  .2

יֵניֶהן?) ירֹות זֹו ִמּזֹו? (ָמה ׁשֹוֶנה ּבֵ לֹות ַהּדִ ה ִנְבּדָ ּמֶ ּבַ  .3 



ׁשּוָבה.  ֵטי ּתְ ּפְ ה ִמׁשְ ּמָ ֵאָלה ֵיׁש ּכַ ֵאלֹות. ְלָכל ׁשְ ִלְפֵניֶכם 3 ׁשְ
ֵאָלה.  ְ ְתִאיִמים ְלֶצַבע ַהּשׁ ּמַ ׁשּובֹות, ׁשֶ ְצָבִעים ֶאת ַהּתְ נּו ּבִ ַסּמְ  .1

ֵאלֹות: ַהׁשְ
ירֹות? ף ְלָכל ַהּדִ ּתָ יָרה ּוָמה ְמׁשֻ ֵאָלה ִראׁשֹוָנה: ָמִהי ּדִ ׁשְ  •

ָתִחים? ל ַהּפְ ל ַהֲחָדִרים ְוׁשֶ ְפִקיד ׁשֶ ה: ָמהּו ַהּתַ ִנּיָ ֵאָלה ׁשְ ׁשְ  •
אֶֹפן ׁשֹוֶנה? ר ּבְ ן ּוְמֻסּדָ ָכל ֶחֶדר ָהִרהּוט ְמֻאְרּגָ ית: ַמּדּוַע ּבְ ִליׁשִ ֵאָלה ׁשְ ׁשְ  •

ׁשּוָבה: ֵטי ַהּתְ ּפְ יַמת ִמׁשְ ְרׁשִ
ים, ֵריחֹות, חֹם ְוקֹר. ְפֵני ְרָעׁשִ דֹות ּבִ ָלתֹות ְמֻבּדָ ַהּדְ א. 

ים. ִרים ֲאָנׁשִ ּבֹו ּגָ יָרה ִהיא ִמְבֶנה ׁשֶ ּדִ ב. 
ָלתֹות ְוַחּלֹונֹות. ירֹות ֵיׁש ֲחָדִרים, ּדְ ָכל ַהּדִ ּבְ ג. 

ָחה, אֹו  ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ִרים ְלִפי ָצְרֵכי ּבְ ִנים ּוְמֻסּדָ ָהָרִהיִטים ְמֻאְרּגָ ד. 
יָרה. ּדִ ּבַ ִרים ׁשֶ ּיָ ַהּדַ

ים ַלֲהָכַנת  ׁשִ ּמְ ׁשַ ּמְ ַמל ְוֵכִלים ׁשֶ יֵרי ַחׁשְ ח ֵיׁש ָרִהיִטים, ַמְכׁשִ ְטּבָ ּמִ ּבַ ה. 
ֲארּוחֹות.

ָרִטּיּות. מֹר ַעל ּפְ ֵדי ִלׁשְ רּוִתים ַהַחּלֹונֹות ֲאטּוִמים, ּכְ ַחְדֵרי ׁשֵ ּבְ ו. 



לֹום ַחת ׁשָ ּפַ ִמׁשְ

ֵאלֹות. ְ יִרים ְועֹוִנים ַעל ַהּשׁ ְסּבִ ּמַ ֶכם ׁשֶ ּלָ ֶ ִטים ִמּשׁ ּפָ הֹוִסיפּו ִמׁשְ  .2



חֹות:  ּפָ ׁשְ לֹוׁש ַהּמִ ל ׁשָ ירֹות ׁשֶ יֵמי ַהּדִ ַתְרׁשִ ִהְתּבֹוְננּו ּבְ  .1
ׂשֹון. בעמ' 138-137 ַחת ׂשָ ּפַ ַחת מֹור ּוִמׁשְ ּפַ לֹום, ִמׁשְ ַחת ׁשָ ּפַ ִמׁשְ  

ן?  ּלָ דֹוָלה ִמּכֻ יָרה ּגְ ְתבּו: ֵאיזֹו ּדִ ּכִ  .2 
ן?  ּלָ ה ִמּכֻ יָרה ְקַטּנָ ֵאיזֹו ּדִ

וֹות. ירֹות: ַהְחִליטּו ָמה ְלַהׁשְ לֹוׁש ַהּדִ ין ׁשְ וּו ּבֵ ַהׁשְ  .3 
ין ַהֲחָדִרים.  ָלתֹות ּבֵ ר ַהּדְ ְגָמה: ִמְסּפַ ּדֻ

 
 

ׂשֹון ַחת ׂשָ ּפַ ִמׁשְ

ַחת מֹור ּפַ ִמׁשְ



רּו  גּוִרים" ִצּיְ ית ַהּמְ עּור ַעל "ּבֵ ִ ּשׁ ּבַ
יָתם. ָלִדים ֶאת ּבֵ ַהּיְ

"? ְרּתְ ֲאָלה ַהּמֹוָרה ֶאת ֶרִויַטל: "ָמה ִצּיַ ׁשָ
א." ִית ִעם ֶיֶלד ְוִאּמָ י ּבַ ְרּתִ ָעְנָתה ֶרִויַטל: "ִצּיַ

ְרּתְ ֲאִני רֹוָאה, ֶאת ָהֵאם  ּיַ ּצִ ֶפה ׁשֶ ִית ַהּיָ ָאְמָרה ַהּמֹוָרה: "ֶאת ַהּבַ
ֶלד ֲאִני לֹא רֹוָאה." ְוַהּיֶ

ְיָתה." י ֵהם ִנְכְנסּו ַהּבַ ָעְנָתה ֶרִויַטל: "לֹא רֹוִאים, ּכִ

יָרה? ל ַהּדִ ְצלּום ׁשֶ ת ּתַ יָרה ְלֻעּמַ ים ַהּדִ ְרׁשִ ל ּתַ ְתרֹון ׁשֶ ָמה ַהּיִ  .4 

 
 



ְלְמדּו: ָמה ּתִ
גּוִרים. ֵבית ַהּמְ ָלֵלי ְזִהירּות ּוְבִטיחּות ּבְ ִמיַרת ּכְ ַעל ׁשְ

ָחה אֹו ְלַבד.  ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ִית, ָנִעים ְלַבּלֹות ִעם ּבְ ּבַ ָנִעים ִלְהיֹות ּבַ
ֵהם  ֹונֹות ׁשֶ ֻעּלֹות ַהּשׁ ּפְ ִרים ֵאיָנם ִנְזָהִרים ּבַ ים ְיָלִדים ּוְמֻבּגָ ֲאָבל ְלִעּתִ

גּוִרים. ִדיַרת ַהּמְ ים ּבְ עֹוׂשִ
גֹון: ים, ּכְ נֹות ֶאת ַהַחּיִ ַסּכְ ּמְ ֻעּלֹות ׁשֶ ֵיׁש ּפְ

בֹוִהים ִטּפּוס ַעל ְמקֹומֹות ּגְ  .1

בָֹהה ֶסת ּגְ בֹּהַ אֹו ַמֲעֵקה ִמְרּפֶ ִהְתּכֹוְפפּות ֵמַעל ֶאֶדן ַחּלֹון ּגָ  .2

ִרים ים לֹא ֻמּכָ ֶלת ָלֲאָנׁשִ ִתיַחת ּדֶ ּפְ  .3

י  ַמּלִ ַקע ַחׁשְ ים ְלׁשֶ עֹות אֹו ֲחָפִצים ַחּדִ ַהְכָנַסת ֶאְצּבָ  .4

י ַמּלִ יר ַחׁשְ ֵאׁש ּוְבַמְכׁשִ ַגְפרּוִרים, ּבְ ָחק ּבְ ִמׂשְ  .5



תּוב: נּו ּכָ ּלָ ּתֹוָרה ׁשֶ ּבַ ִמיד אֹוֵמר ׁשֶ י ּתָ ּלִ א ׁשֶ א ַרּבָ ַסּבָ

ַמל ּוְבֵאׁש?  יֵרי ַחׁשְ ַמְכׁשִ ּמּוׁש לֹא ָנכֹון ּבְ ׁשִ ָנה ּבְ ּכָ ָמה ַהּסַ  .1
תּוב ָעָליו ָמה הּוא ֵמִכיל?  ּלֹא ּכָ ְקּבּוק ׁשֶ ֶקה ִמּבַ ּתֹות ַמׁשְ ַמּדּוַע ָאסּור ִלׁשְ  .2
ר ָיֶפה? ם ִאם הּוא ְמַדּבֵ ֶלת ְלָאָדם ָזר ּגַ ַמּדּוַע ָאסּור ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּדֶ  .3

גּוִרים? ֵבית ַהּמְ אּונֹות ּבְ ֵדי ִלְמֹנַע ּתְ ָמה ְיָלִדים ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ּכְ  .4

ז ֶרז ַהּגָ ִתיַחת ּבֶ ּפְ  .6

ַמִים רֹוְתִחים ּמּוׁש ּבְ ׁשִ  .7

ֶקה לֹא ָידּוַע ת ַמׁשְ ִתּיַ ׁשְ  .8

ָחְמֵרי ִנּקּוי ּמּוׁש ּבְ ׁשִ  .9

ִרים רּוָפה ְללֹא ְמֻבּגָ 10. ְנִטיַלת ּתְ

סּוק. ירּו ֶאת ַהּפָ ַהְסּבִ



ים? ָמה עֹוׂשִ
ּבֹות. ֲחקּו ְוֵהִכינּו אֶֹכל ַלּבֻ ה ׂשִ ּדֹוִרית ּוַמּיָ

ְפרּוִרים.  ף ּוַמְזֵלג ְוַגם ּגַ ח ִסיר ּוִמְכֶסה, ּכַ ְטּבָ ה ֵהִביָאה ֵמֲארֹון ַהּמִ ַמּיָ
לֹות.  ְ ֵהן ְמַבּשׁ ִאּלּו ׁשֶ יגּו ּכְ ֲחקּו ְוִהּצִ ֵהן ׂשִ

מֹו  ֱאֶמת, ּכְ ל ּבֶ ֵ ז ּוְנַבּשׁ ו ַנְדִליק ֶאת ַהּגָ ְתאֹום ָאְמָרה ּדֹוִרית: "ַעְכׁשָ ּפִ
א!" ִאּמָ

ְפרּוִרים." ה ִנְבֲהָלה ְוָאְמָרה: "ֲאָבל ָאסּור ָלנּו ְלַהְדִליק ּגַ ַמּיָ
ְפרּור ִראׁשֹון. הּוא לֹא  יָבה ָלּה ְוִהְתִחיָלה ְלַהְדִליק ּגַ ּדֹוִרית לֹא ִהְקׁשִ

ִנְדַלק.
ָנה ְלָהִעיר  ֵ ֲחָדה ָעְזָבה ַהּכֹל ְוָרָצה ַלֲחַדר ַהּשׁ ְבֲהָלה ּוְמאֹוד ּפָ ּנִ ה ׁשֶ ַמּיָ

ָנה. ׁשְ ּיָ א ׁשֶ ֶאת ִאּמָ
יָנה.  ה ְוָאְמָרה ָלּה: "ַאּתְ לֹא ֲחֵבָרה, ַאּתְ ַמְלׁשִ ֲעָסה ַעל ַמּיָ ּדֹוִרית ּכָ

ְך יֹוֵתר!" ֵחק ִאּתָ ֲאִני לֹא ֲאׂשַ
ָנה — ְמִסיַרת ְיִדיָעה ַעל  ַהְלׁשָ

הּו. ִמיׁשֶ
ָרה  ּקָ אּוָנה — ִמְקֵרה ְמַצֵער ׁשֶ ּתְ

ָנה. ּוָ ִלי ּכַ ּבְ

ֶנת  ִרים ַעל ִהְתַנֲהגּות ֲאסּוָרה ּוְמֻסּכֶ ֻבּגָ ִרים ַלּמְ ר ְמַסּפְ ֲאׁשֶ 1. ַהִאם ּכַ
ָנה?  — זֹו ַהְלׁשָ

ִפים ּוְבִמי ֶנֱעָזִרים? ּתְ ִעים — ְלִמי ּפֹוִנים? ֶאת ִמי ְמׁשַ ר ִנְפּגָ ֲאׁשֶ 2. ּכַ



כֹוִלים  ּיְ רּו ְמקֹומֹות ׁשֶ ֶכם ְוַאּתְ ּלָ גּוִרים ׁשֶ ִדיַרת ַהּמְ ִהְתּבֹוְננּו ּבְ  .1
ִנים. ִלְהיֹות ְמֻסּכָ

ִנים  כֹוִלים ִלְהיֹות ְמֻסּכָ ּיְ ְבָלה "ְמקֹומֹות ׁשֶ ּטַ ְתבּו אֹוָתם ּבַ ּכִ  .2
ְגָמה). ּדֻ נּו" (ֵהָעְזרּו ּבַ ּלָ יָרה ׁשֶ ּדִ ּבַ

יָרה ּדִ ִריְך ַהֶחֶדר ּבַ ּצָ ְמקֹומֹות ׁשֶ
ֵהר ְלִהּזָ

ָנה ּכָ יַצד ִלְמנַֹע ֶאת ַהּסַ ּכֵ
ָנה? ּכָ ַהּסַ

ְגָמה:  ּדֻ
ָלִדים. ֲחַדר ַהּיְ

דֹול  1. ַחּלֹון ּגָ
קֹוָמה ְרִביִעית ּבְ

ַמל. 2. ְמנֹוַרת ַחׁשְ

ר ִלּפֹל ִאם  1. ֶאְפׁשָ
ִמְתּכֹוְפִפים ֵמַעל 

ֶאֶדן ַהַחּלֹון
ר  2. ֶאְפׁשָ

ה אֹו  ִוּיָ ל ּכְ ְלַקּבֵ
ֵמל ִאם  ְלִהְתַחׁשְ
ְמנֹוָרה  נֹוְגִעים ּבִ
ִהיא ּדֹוֶלֶקת. ׁשֶ ּכְ

ר סַֹרג  1. ְלַסּדֵ
ַעל ַהַחּלֹון, לֹא 

ְלִהְתּכֹוֵפף.
2. לֹא ָלַגַעת 

ְמנֹוָרה ּדֹוֶלֶקת. ּבִ

ֲחַדר ַההֹוִרים

לֹון ַהּסָ

ֲחַדר ֲעבֹוָדה

רּוִתים ַחְדֵרי ׁשֵ

ֶסת ִמְרּפֶ

ח ִמְטּבָ

ֲחַדר ַמְדֵרגֹות



ִית: ּבַ נֹות ּבַ ֵני ַסּכָ ְזִהירֹות ִמּפְ ׂשּו הֹוָדעֹות ַהּמַ ַחּפְ  .1 
צָֹרִפים  ַמל (ַהּמְ ל ֶחְבַרת ַחׁשְ ְרסּוִמים ׁשֶ ּפִ ִעּתֹוִנים, ּבַ ׂשּו ּבָ ַחּפְ

ָחה). ּפָ ׁשְ ְבֵני ַהּמִ ַמל; ֵהָעְזרּו ּבִ ּבֹון ַהַחׁשְ ְלֶחׁשְ
ִקְראּו ֶאת הֹוָדַעת ָהַאְזָהָרה ְוִכְתבּו:   .2

ִצּיּוִרים,  ים, ּבְ ִמּלִ ָנה? (ּבְ ֵני ַסּכָ הֹוָדָעה ִמּפְ יַצד ַמְזִהיִרים ּבַ ּכֵ א. 
ַתְצלּוִמים).  ּבְ

ַע  ְכּנֵ ְרסּום ָהַאְזָהָרה ַהּזֹאת? ָמה ׁשִ ם ִמּפִ ְכַנְעּתֶ ּתַ ם ִהׁשְ ַאּתֶ ב. 
 ֶאְתֶכם? 

ְמִניָעה — ִעּכּוב ְוַהְפָרָעה 
ה. ּיָ ֲעׂשִ ּבָ

ים  ַרּבִ ְרסּום — מֹוִדיִעים ּבָ ּפִ
ְדעּו וַיֲעׂשּו. ּיֵ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ְכֵנַע — ַמְצִליַח ְלַהְראֹות  ְמׁשַ
הּוא צֹוֵדק. ׁשֶ

גּוִרים. ִדיַרת ַהּמְ אּונֹות ּבְ ָלִטים ִלְמִניַעת ּתְ ָהִכינּו ׁשְ  .1
יָרה. ּדִ ָלִטים ּבַ ְ ים ֶאת ַהּשׁ ִהְתַיֲעצּו ִעם ַההֹוִרים ֵהיָכן ָלׂשִ  .2

יָרה? ּדִ אּונֹות ּבַ יַצד ִלְמנַֹע ּתְ ִרים: ּכֵ ָרָזה ִליָלִדים ְוִלְמֻבּגָ ָהִכינּו ּכְ  .3
ַמל,  רּו ִסיַמן ַאְזָהָרה — ַחׁשְ ָנה ַצּיְ ֶעְזַרת ִסיָמִנים: ְלָכל ַסּכָ ַהְזִהירּו ּבְ  .4

ים.  יִרים ַחּדִ , ָחְמֵרי ִנּקּוי, ַמְכׁשִ בֹּהַ רּופֹות, ָמקֹום ּגָ ֵאׁש, ּתְ

ים: ּלִ ּמִ ֵהָעְזרּו ּבַ
ַמע ַלהֹוָראֹות!  ָ ִבים ְלִהּשׁ ם ַחּיָ ֲהרּו! ַאּתֶ ְזִהירֹות: ִהּזָ ּמַ ׁשֶ  א. 

ָנה! ֲעצֹר! ְזִהירּות! ָאסּור ְל...! ַסּכָ
ַדאי ָלֶכם! ֵיׁש ַהְמָצאֹות ֲחָדׁשֹות  עֹוְררֹות ַסְקָרנּות: ּכְ ּמְ ׁשֶ ב. 

אּונֹות! ּבֹואּו ִלְראֹות! ִלְמִניַעת ּתְ
ְגָמה ְל... ם ּדֻ ְצִליחּו! ַאּתֶ ם! ּתַ בֹוד! ִהְצַלְחּתֶ ל ַהּכָ עֹוְדדֹות: ּכָ ּמְ ׁשֶ ג. 



ֶפר ּוַפְרְסמּו אֹוָתּה  ית ַהּסֵ ל ּבֵ ם ַלֲאָתר ׁשֶ ְרּתֶ ִחּבַ ָרָזה ׁשֶ ַהְקִלידּו ֶאת ַהּכְ
ְלִמיִדים. ל ַהּתַ ֲעבּור ּכָ

מּונֹות ֵמֲאָתִרים ׁשֹוִנים. ב ּתְ ּלֵ ר ּוְלׁשַ ּתּוְכלּו ְלַצּיֵ

ֶלט ַאְזָהָרה ׁשֶ



ְלְמדּו: ָמה ּתִ
גּוִרים. ָחה ּוְבֵבית ַהּמְ ּפָ ׁשְ ּמִ ּנּוִיים ּבַ ַעל ׁשִ  .1

ּנּוִיים. ִ ֵאיְך ִמְתמֹוְדִדים ִעם ַהּשׁ  .2

ה ּנָ ּתַ ַהּכֹל ִהׁשְ
ְיָתה! ינֹוק ַהּבַ א ֵהִביָאה ֶאת ָאִחי ַהּתִ ִאּמָ

ה. ה ְקַטּנָ ִמּטָ ֶחֶדר. ּבְ י ּבַ הּוא ִאּתִ
ִבילֹו. ׁשְ ה ּבִ ֶסת ְוִהְכִניסּו ִמּטָ ְרּפֶ י ַלּמִ ּלִ ָחִקים ׁשֶ ׂשְ הֹוִציאּו ֶאת ֲארֹון ַהּמִ

ן — ֲאִני ָצִריְך ָלֵצאת  הּוא ָיׁשֵ ׁשֶ ָחה ִמְסּתֹוֶבֶבת ְסִביבֹו. ּכְ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ּכָ
ֶקט. ׁשֶ י ְוִלְהיֹות ּבְ ּלִ ֵמַהֶחֶדר ׁשֶ
ֶחֶדר —  ֵחק ּבַ ֲאִני רֹוֶצה ְלׂשַ ׁשֶ  ּכְ

הּוא ַמְתִחיל ִלְבּכֹות ַוֲאִני 
ָבר  א ּכְ  יֹוֵצא ֵמַהֶחֶדר. ְלִאּמָ

י  ל ִאּתִ  ֵאין ְזַמן ְלַטּיֵ
ַדְמָקה.  ֵחק ּבְ  אֹו ְלׂשַ

ַהּכֹל ַאֶחֶרת ִלי.

יֹון ִלְפּתֹר  ִהְתמֹוְדדּות — ִנּסָ
י. ָעָיה אֹו קׁשִ ּבְ

יׁש? ָראֶתם ְוֵכיַצד הּוא ִהְרּגִ ּקְ ַטע ׁשֶ ּקֶ ּנּוי ּבַ ִ יַע ַהּשׁ ּפִ ַעל ִמי ִהׁשְ  .1
גּוִרים?  ֵבית ַהּמְ ָחה אֹו ּבְ ּפָ ׁשְ ּמִ ּנּוי ּבַ ם ֶאְצְלֶכם ָחל ׁשִ ַהִאם ּגַ  .2 

ּנּוי? ֵאיֶזה ׁשִ
ם? ּתֶ ׁשְ ָמה ִהְרּגַ  .3

ם? ם? ִעם ִמי ִהְתַיַעְצּתֶ ְרּתֶ ְלִמי ִסּפַ  .4
ּנּוִיים? ִ ם ִעם ַהּשׁ ֵאיְך ִהְתמֹוַדְדּתֶ  .5

אראלה



ּנּוי. ִ ל ַלּשׁ ה ְלִהְתַרּגֵ ַהְתָחָלה ָקׁשֶ ּבַ
יז.  ים ָעצּוב אֹו ַמְרּגִ ְלִעּתִ

ב. ּלֵ ׁש ּוְדָאָגה ּבַ י ֵיׁש ֲחׁשָ י, ּכִ ֵמַח, ֲאָבל לֹא יֹוֵתר ִמּדַ ִלְפָעִמים ׂשָ
רּור ְולֹא מּוָבן ְלַגְמֵרי. ִלְפָעִמים ַהּכֹל לֹא ּבָ

ים ִויָלִדים ִמְתמֹוְדִדים  ֲאָנׁשִ
ֹאֶפן ׁשֹוֶנה. ּוִמְתַנֲהִגים ּבְ

ַהְתָחָלה ּבֹוֲחִנים ָמה  ּבַ  •
ה. ּנָ ּתַ ִהׁשְ

ִבים: ַהִאם ֶזה  ְך חֹוׁשְ ַאַחר ּכָ  •
ְך? ל ּכָ נֹוָרא ּכָ

ר ְלִהְתַיֵעץ: ֶאת ִמי  ֶאְפׁשָ  •
י ּוְבִמי ְלֵהָעֵזר? ּקׁשִ ף ּבַ ּתֵ ְלׁשַ

ר  ּבֵ ים ְלִהְתּגַ ְך ְמַנּסִ ּוַבֶהְמׁשֵ  •
ּנּוי. ִ ּשׁ ּבַ י ׁשֶ ַעל ַהּקׁשִ



גּוִרים. ֵבית ַהּמְ ֶכם אֹו ּבְ ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ָהָיה ּבַ ּנּוי ׁשֶ ְתבּו: ַעל ׁשִ ּכִ
ּנּוי? ִ ָמה ָהָיה ַהּשׁ א. 

ם? ּתֶ ׁשְ ָמה ִהְרּגַ ב. 
ם? ְרּתֶ ְלִמי ִסּפַ ג. 

ם? ִעם ִמי ִהְתַיַעְצּתֶ ד. 
ּנּוִיים? ִ ם ִעם ַהּשׁ ֵאיְך ִהְתמֹוַדְדּתֶ ה. 



ר ְוָנֶאה. ח — ָנִקי, ְמֻסּדָ ְמֻטּפָ

ְלְמדּו: ָמה ּתִ
ּה. ְמָצא ּבָ ּנִ גּוִרים ּוָמה ׁשֶ ית ַהּמְ ַעל ְסִביַבת ּבֵ  .1

ִביָבה. ֶלֱאסֹף ֵמיָדע ַעל ַהּסְ  .2
ה. ַחת ּוְנִקּיָ ִביָבה ְמֻטּפַ ִלְבּדֹק ִאם ַהּסְ  .3



ל ַמְעָין ית ׁשֶ ְצּפִ ַהּתַ
ָרֲאָתה: ָמה ֶאת ָמה ׁשֶ ְרחֹוב ְמגּוֶריָה. ִהיא ָרׁשְ ית ּבִ ַמְעָין ָיְצָאה ְלַתְצּפִ



ֵאילּו ּתֹוָפעֹות ְמָתֶאֶרת ַמְעָין?  .1 
י  ֵהן ַמֲעׂשֵ ֻעּלֹות ׁשֶ ּבֹו, ּפְ ים: ַמְרֵאה ָהְרחֹוב, ָהֲעָצִמים ׁשֶ ּלִ ּמִ ֵהָעְזרּו ּבַ

כֹות, ּתֹוַפַעת ֶטַבע,  ֻעּלֹות ִנְמׁשָ ֲעִמּיֹות, ּפְ ֻעּלֹות ַחד ּפַ ְיֵדי ָאָדם, ּפְ
ים. ין ֲאָנׁשִ ה ּבֵ ֻעּלָ ן, ָחָדׁש, ּפְ ָיׁשָ

ה  ּמֶ ֲאָרה ַמְעָין? ּבַ ּתֵ ִרים ָלְרחֹוב ׁשֶ ם ּגָ ּבֹו ַאּתֶ ה ּדֹוֶמה ָהְרחֹוב ׁשֶ ּמֶ ּבַ  .2
הּוא ׁשֹוֶנה?

ָרה.  ּבֹו ִהיא ּגָ יָרה ֶאת ָהְרחֹוב ׁשֶ ַמְעָין ַמּכִ  .3 
ִרים  ּה ֵהם ּגָ ּבָ ִביָבה ׁשֶ יִרים ֵהיֵטב ֶאת ַהּסְ ּכִ ּמַ ל ִמי ׁשֶ ְתרֹון ׁשֶ ָמה ַהּיִ

ֶפר? ֶרְך ְלֵבית ַהּסֵ ְוֶאת ַהּדֶ
ֵמָחה ְוַגם ִמְצַטֶעֶרת?  ַמּדּוַע ַמְעָין ׂשְ  .4

ְרחֹוב / ִויְנֶסְנט ָון גֹוְך ָנִסים ּבָ ּפָ



ה  ֻכּנֶ ֵאזֹור ַהּמְ גּוִרים ִנְמָצִאים ּבְ י ַהּמְ ּתֵ ּבָ
ם ֵאזֹור ְמגּוִרים. ֵ ּשׁ ּבַ

ְבִנים ֵהם ִלְמגּוִרים. ֵאזֹור ְמגּוִרים רֹב ַהּמִ ּבְ
י  ּנֹות, ֵעִצים ּוִמְגְרׁשֵ גּוִרים ֵיׁש ּגִ י ַהּמְ ּתֵ ְלַיד ּבָ

ה. ֲחִנּיָ

ִאים:  ֵני ַהּנֹוׂשְ ְ רֹון ַעל ֶאָחד ִמּשׁ ּכָ ְתבּו ֵמַהּזִ ה: ּכִ ּתָ ּכִ ית ּבַ יָמה ִאיׁשִ ְמׂשִ  .1
ֶכם? ּלָ ְרחֹוב ׁשֶ  א. ָמה ֵיׁש ּבָ

ֶפר? ִית ְלֵבית ַהּסֵ ֶרְך ֵמַהּבַ ּדֶ  ב. ָמה ֵיׁש ּבַ

גּוִרים  ית ַהּמְ ּבֹו ּבֵ ְרחֹוב ׁשֶ ית ּבָ ְצּפִ ִית: ִעְרכּו ּתַ ית ַלּבַ יָמה ִאיׁשִ ְמׂשִ  .2
ֶכם.  ּלָ ׁשֶ

ם. ַכְחּתֶ ְתבּו ָמה ׁשְ ה ָאֵכן ָנכֹון — ּכִ ּתָ ּכִ ם ּבַ ַכְרּתֶ ּזְ ְדקּו ִאם ָמה ׁשֶ ּבִ  .3
ֶכם (ִרהּוט ָהְרחֹוב,  ּלָ ְרחֹוב ׁשֶ ם רֹוִאים ּבָ ַאּתֶ ִאְספּו ֵמיָדע ַעל ָמה ׁשֶ  .4

ים).  ל ֲאָנׁשִ ִעילּות ׁשֶ ֵלי ֶרֶכב, ּפְ ה, ּכְ ִצְמִחּיָ
ְבָלה "ִאּסּוף ֵמיָדע  ּטַ מּו ּבַ ית ִרׁשְ ְצּפִ ּתַ ַאְספּו ּבַ ּתַ ְמָצִאים ׁשֶ 5.  ֶאת ַהּמִ

גּוִרים". ְסִביַבת ַהּמְ ּבִ
ם ַמְצֵלָמה. ר ּגַ רֹון ְוֶאְפׁשָ ע ִלְכִתיָבה, ִעּפָ ַדאי ָלַקַחת ַמּצָ 6.  ּכְ

ָחה ַהּבֹוְגִרים. ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ עּו ִעם ֶאָחד ִמּבְ ְצּ ית ּבַ ְצּפִ ֶאת ַהּתַ
ְרחֹוב! ִטיחּות ּבָ ִהירּות ְוַהּבְ ָלֵלי ַהּזְ ידּו ַעל ּכְ ַהְקּפִ



 , ם ָהְרחֹוב  , ׁשֵ ם ַהּצֹוֶפה  ׁשֵ

ית  ְצּפִ ַעת ַהּתַ , ׁשְ ֲאִריְך  ּתַ

ּגֶֹדל ָהְרחֹוב ּוָמה ֵיׁש ּבֹו
(ָרָחב/ ַצר, ָארְֹך/ ָקָצר, 

ַחד ִסְטִרי, ּדּו ִסְטִרי, 
ה, ֶחְניֹון) ַמַעְבֵרי ֲחִצּיָ

י  ּתֵ ּבֹו (ּבָ ים ׁשֶ ּתִ סּוג ַהּבָ
ְמגּוִרים: ַעל קֹומֹות/ 

ִים/  ּתַ קֹוָמה ַאַחת אֹו ׁשְ
ים) ִנים/ ֲחָדׁשִ ְיׁשָ

 ִמְבֵני ִצּבּור 
ֵאיָנם ִלמגּוִרים ִמְבִנים ׁשֶ

ית ֵסֶפר,  (ֲחֻנּיֹות, ּבֵ
ְנק, ַאֵחר) ָאה, ּבַ ִמְרּפָ

ִרהּוט ָהְרחֹוב
אּוָרה,  ָנֵסי ּתְ (ַסְפָסִלים, ּפָ

ֲחַנת  ה, ּתַ ּפָ ֵחי ַאׁשְ ּפַ
ְמרּוִרים,  אֹוטֹוּבּוס, ּתַ

ֲאֵחִרים)

ים  ל ֲאָנׁשִ ּיֹות ׁשֶ ִעיּלֻ ּפְ
ֲעִמּיֹות ֵהן ַחד ּפַ ׁשֶ

ים  ל ֲאָנׁשִ ִעיֻלּיֹות ׁשֶ ּפְ
חֹוְזרֹות ַעל ַעְצָמן ׁשֶ

ל  ֻעּלֹות ֲחָדׁשֹות ׁשֶ ּפְ
ים ֲאָנׁשִ

ּתֹוָפעֹות ֶטַבע ְוצֹוֵמַח 
ֵדרֹות,  ּנֹות, ׂשְ ְרחֹוב (ּגִ ּבָ
ֵעִצים ּבֹוְדִדים, ֲאֵחרֹות)

ְרחֹוב ים ּבָ ּתִ ֵרי ַהּבָ ִמְסּפְ
דֹול,  ָטן ְוַהּגָ ר ַהּקָ ְסּפָ (ַהּמִ

ִרים  ְסּפָ ל ַהּמִ ַצד ָהְרחֹוב ׁשֶ
ים) ים ְוַהּלֹא זּוִגּיִ ַהּזּוִגּיִ



ּדֹוֶמה ְוׁשֹוֶנה
ּיֹות ְוִכְתבּו: ְצּפִ ּתַ ם ּבַ ֲאַסְפּתֶ ְמָצִאים ׁשֶ ין ַהּמִ ָוָאה ּבֵ ִעְרכּו ַהׁשְ  .1

ֶהם ְצִפיֶתם?  ּבָ רֹב ָהְרחֹובֹות ׁשֶ ָמה ֵיׁש ּבְ  א. 

ְרחֹובֹות ֲאָחִדים?  ָמה ֵיׁש ַרק ּבִ ב. 
ֶהם ְצִפיֶתם?  ּבָ ְרחֹובֹות ׁשֶ ָמה ַהּדֹוֶמה ּבָ ג. 
ֶהם ְצִפיֶתם?  ּבָ ְרחֹובֹות ׁשֶ ֹוֶנה ּבָ ָמה ַהּשׁ ד. 

רֹב ָהְרחֹובֹות? ים חֹוְזרֹות ַעל ַעְצָמן ּבְ ל ֲאָנׁשִ ֻעּלֹות ׁשֶ ֵאילּו ּפְ  ה. 

ה ְלָכְך?  ּבָ ָמה ַהּסִ ו. 
ל ֶאָחד ֵמֶהם: ִאּיּוִרים ְוִכְתבּו ְלַיד ּכָ ִהְתּבֹוְננּו ּבָ  .2

חֹוֶזֶרת ַעל ַעְצָמּה.  ּתֹוָפָעה ׁשֶ א. 
ֲעִמית.  ּתֹוָפָעה ַחד ּפַ ב. 
ים.  ל ֲאָנׁשִ ֻעּלֹות ׁשֶ ּפְ ג. 

ַבע,  ּטֶ ּתֹוָפָעה — ִהְתַרֲחׁשּות ּבַ
ים. ְמקֹומֹות ׁשֹוִנים ּוֵבין ֲאָנׁשִ ּבִ



ִמים ָמהּו ֵאזֹור ְמגּוִרים. ַסּכְ ּמְ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ יַמת ַהּמִ ִקְראּו ֶאת ְרׁשִ  .1
יֹוֵתר  ֹאֶפן ַהּטֹוב ּבְ יָמה ְמָתֲאִרים ּבָ ִטים ִמן ָהְרׁשִ ּפָ ְתבּו ֵאילּו ִמׁשְ ּכִ  .2

גּוִרים. ֶאת ֵאזֹור ַהּמְ

ִטים ּפָ ׁשְ יַמת ַהּמִ ְרׁשִ
ְנָיִנים ֵהם ִלְמגּוִרים. רֹב ַהּבִ א. 

ֶנֶסת ְוַגן ְיָלִדים. ית ּכְ ֵאזֹור ְמגּוִרים ֵיׁש ֲחֻנּיֹות ֲאָחדֹות, ּבֵ ּבְ ב. 
י קֹומֹות  ים, ַרּבֵ י קֹומֹות, ַחד־קֹוָמִתּיִ ּתֵ י ְמגּוִרים ׁשֹוִנים — ּבָ ּתֵ ֵיׁש ּבָ ג. 

(ֵמָחֵמׁש קֹומֹות ּוַמֲעָלה).
י קֹוְלנֹוַע. ים ּוָבּתֵ גּוִרים ֵיׁש מּוַסּכִ י ַהּמְ ּתֵ ין ּבָ ּבֵ ד. 

ים. ּנֹות נֹוי ְוֵעִצים ַרּבִ ים ֵיׁש ּגִ ּתִ גּוִרים ּוְלַיד ַהּבָ י ַהּמְ ּתֵ ין ּבָ ּבֵ ה. 
יָתם ְוהֹוְלִכים  ים ִמּבֵ ים ִויָלִדים ַרּבִ עֹות ַהּבֶֹקר יֹוְצִאים ֲאָנׁשִ ׁשְ ּבִ ו. 

ֶפר. ָלֲעבֹוָדה ּוְלֵבית ַהּסֵ
ַבע. אֹותֹו ַהּגֶֹדל ּוְבאֹוָתה ַהּצּוָרה ְוַהּצֶ גּוִרים ֵהם ּבְ י ַהּמְ ּתֵ ל ּבָ ּכָ ז. 

ל ָמה  ים, ְוָלֵכן ּכָ ִרים ֲאָנׁשִ ּבֹו ּגָ ֵאזֹור ְמגּוִרים הּוא ָמקֹום ׁשֶ ח. 
ִביָבה ַמְתִאים ְלָכְך. ּסְ ּבַ ׁשֶ

ת ְמכֹוִנּיֹות. ִבים ֵיׁש ְמקֹומֹות ַלֲחִנּיַ ל ַהּתֹוׁשָ גּוִרים ׁשֶ י ַהּמְ ּתֵ ְלַיד ּבָ ט. 
רֹות. ים ְוַגם ּפָ ָבׂשִ ְרְנגֹולֹות, ּכְ ִלים ּתַ ֵאזֹור ְמַגּדְ ּבָ י. 

ם ָמהּו ֵאזֹור ְמגּוִרים. ּלָ ָתֵאר טֹוב ִמּכֻ ט ַהּמְ ּפָ ׁשְ ַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּמִ  .3 

ית ְמָלאָכה ְלִתּקּון  מּוָסְך — ּבֵ
ֵלי ֶרֶכב). ְמכֹונֹות (ּכְ



ִביׁש:  ָרה ְוָתִמיד ָמרּוַח ַעל ַהּכְ ִצְבֵעי ֶזּבְ ֲאִני ּבְ  .1
ַמן:  ל ַהּזְ ֲאִני ַמֲחִליף ְצָבִעים ּכָ  .2

ְכלּוְך  ִליִכים ְלתֹוִכי ֶאת ַהּלִ ם ַמׁשְ ּלָ ֲאִני ָחׁשּוב ְמאֹוד, ֲאָבל ּכֻ  .3
ֶהם:  ּלָ ׁשֶ

ַמן  ל ַהּזְ ָתו ּוַבחֶֹרף ּכָ ּסְ י, ּבַ ְחּתַ ם אֹוֲהִבים ִלְהיֹות ִמּתַ ּלָ ִיץ ּכֻ ּקַ ּבַ  .4
ים ַאֲחַרי:  ְמַנּקִ

ִאים ָלְרחֹוב ְוׁשֹוְמִרים ַעל ִנְקיֹונֹו:  ֲאַנְחנּו ּבָ  .5

ִרים. ם ּגָ ּבֹו ַאּתֶ ְרְטטּו ֶאת ָהְרחֹוב ׁשֶ רּו אֹו ׂשַ ַצּיְ  .1
ֶמׁש,  ֶ ִקיַעת ַהּשׁ ּוּוִנים: ַמֲעָרב — ְמקֹום ׁשְ ְרטּוט ֶאת ַהּכִ ּשִׂ נּו ּבַ ַסּמְ  .2

ֶמׁש. ֶ ִמְזָרח — ְמקֹום ְזִריַחת ַהּשׁ
ְבִנים ְוַלֲעָצִמים. רּו ִמְקָרא ַלּמִ ַצּיְ  .3

ֶכם. ּלָ ְרטּוט ׁשֶ ם ַלּשִׂ ְתבּו ׁשֵ ּכִ  .4

ייְנֶפלד ֲעיהּו ׁשֵ ִית / ְיׁשַ ּבַ

ה ּפָ ֶקַטע ִמּמַ



ְלְמדּו: ָמה ּתִ
גּוִרים. ְסִביַבת ַהּמְ ּקֹוִרים ּבִ ּנּוִיים ׁשֶ ַעל ׁשִ  .1
ִבים. ּנּוִיים ַעל ַהּתֹוׁשָ ִ יִעים ַהּשׁ ּפִ יַצד ַמׁשְ ּכֵ  .2

ּנּוִיים. ִ יַצד ִמְתמֹוְדִדים ִעם ַהּשׁ ּכֵ  .3

ה ּנָ זֹו לֹא אֹוָתּה ּגִ
ּבּוִרית:  ה ַהּצִ ּנָ ל ַלּגִ ֳהַרִים ָהַלְכנּו ְלַטּיֵ עֹות ַאַחר ַהּצָ ׁשְ י יֹום ּבִ ִמּדֵ ּכְ

ינֶֹקת ֲעָנת.  א, ֲאִני — יּוַבל — ְוַהּתִ ִאּמָ
ֵנס.  ה, לֹא ָיכֹוְלנּו ְלִהּכָ ּנָ ְענּו ְלֶפַתח ַהּגִ ר ִהּגַ ֲאׁשֶ ַהּיֹום, ּכַ

ֶלט: ִניָסה ָהָיה ַמְחסֹום ְוָעָליו ׁשֶ ּכְ ּבַ

ֵני  ָעְקרּו ֶאת ׁשְ ָלה ְוָרֲאָתה ׁשֶ ּכְ ֶלט, ִהְסּתַ ֶ ּשׁ תּוב ּבַ א ָקְרָאה ֶאת ַהּכָ ִאּמָ
ִניָסה. ּכְ ָעְמדּו ּבַ דֹוִלים ׁשֶ ֲעֵצי ַהִפיקּוס ַהּגְ

א. "ַמּדּוַע ֵהם ָעְקרּו ֵעִצים ָיִפים ּוְגדֹוִלים?  "ֶזה נֹוָרא!" ָקְרָאה ִאּמָ



ּנֹות?" ֲאִני לֹא ְמִביָנה ָמה רֹוִצים ְלׁשַ
ה  ה? ָלּמָ ּנָ ּגִ ים ּבַ ֲאָלה: "ֵאילּו ֲעבֹודֹות עֹוׂשִ א ׁשָ ֹוֵמר ְוִאּמָ נּו ֶאל ַהּשׁ ׁשְ ִנּגַ

ָעְקרּו ֶאת ָהֵעִצים?"
לּו  ּתְ ה, מֹוִסיִפים ִמְתָקִנים ְוִיׁשְ ּנָ ים ֶאת ַהּגִ ׁשִ ֹוֵמר ָאַמר: "ְמַחּדְ ַהּשׁ

ְכְלכּו." ּלִ ֵקִנים ׁשֶ ְמקֹום ָהֵעִצים ַהּזְ ים ּבִ ֵעִצים ֲחָדׁשִ
ִהיא ּכֹוֶעֶסת ּוְמאֹוד ֲעצּוָבה. א ְוָרִאיִתי ׁשֶ י ַעל ִאּמָ ְלּתִ ּכַ ִהְסּתַ

י. ַאְלּתִ ה?" ׁשָ "ָמה ַנֲעׂשֶ

ּפּור? ּסִ תָֹאר ּבַ ּמְ ּנּוי ׁשֶ ִ ָמה ַהּשׁ  .1
א? ַמּדּוַע? ה ִאּמָ יׁשָ ָמה ִהְרּגִ  .2

ּנּוי? ִ ְגַלל ַהּשׁ ים ִויָלִדים ּבִ ָעיֹות ְיכֹולֹות ִלְהיֹות ָלֲאָנׁשִ ֵאּלּו ּבְ  .3
ּנּוי? ִ ְגַלל ַהּשׁ ָמִחים ּבִ ים ְוַלּצְ ָעיֹות ְיכֹולֹות ִלְהיֹות ְלַבֲעֵלי ַהַחּיִ ֵאּלּו ּבְ  .4

ֶזה? ִמְקֶרה ּכָ יִעים ַלֲעׂשֹות ּבְ ם ַמּצִ ָמה ַאּתֶ  .5



ִית: יָמה ַלּבַ ְמׂשִ
ֶפר.  ֶכם ְלֵבית ַהּסֵ ַדְרּכְ בּוַע ָיִמים ּבְ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ית ּבְ ְצּפִ ִעְרכּו ּתַ  .1

ְמָצִאים ְלִדּוּוַח. ַהְחִליטּו ֵאיְך ִלְכּתֹב ֶאת ַהּמִ  .2
ִביָבה: ְרחֹוב ּוַבּסְ ּנּוִיים ּבָ ֲחנּו ִאם ָחלּו ׁשִ ית ּבָ ְצּפִ ַמֲהַלְך ַהּתַ ּבְ  .3

יָרה, ִצּנֹור ַמִים  מֹו ַהֲעָבַרת ּדִ י (ּכְ ּנּוי הּוא ָקָצר ּוְזַמּנִ ִ ַהִאם ַהּשׁ א. 
ִהְתּפֹוֵצץ)? ׁשֶ

ִביׁש, ְנִטיַעת  מֹו ְסִליַלת ִמְדָרָכה אֹו ּכְ ְך (ּכְ ֵ ּנּוי ִמְתַמּשׁ ִ ַהִאם ַהּשׁ ב. 
ְנָין ָחָדׁש)? ת ּבִ ִנּיַ ֵעִצים, ּבְ
ּנּוי. ִ ַרם ַלּשׁ ְררּו ְוִכְתבּו ִמי ּגָ ּבָ  .4

ּנּוי ַמְפִריַע ָלֶהם אֹו מֹוִעיל, ְוִכְתבּו  ִ ִרים ִאם ַהּשׁ ֲאלּו ְיָלִדים ּוְמֻבּגָ ׁשָ  .5
ׁשּוָבָתם.   ּתְ



ה",  ּנָ ַטע "זֹו לֹא אֹוָתּה ּגִ ּקֶ אּור ּבַ ְפִקיִדים ְלִפי ַהּתֵ ַחק ּתַ ִמׂשְ
ַעּמּוד 157. ּבְ

ה:  נּו ְלַתְפִקיִדים ֵאּלֶ ִהְתַאְרּגְ  .1
ּנּוי. ִ ְרמּו ַלּשׁ ּגָ ה ׁשֶ ִעיִרּיָ ים ּבָ ּנִ עֹוְבֵדי ֲאַגף ַהּגַ א. 

ּנּוי. ִ עּו ֵמַהּשׁ ְפּגְ ּנִ חֹות — הֹוִרים ִויָלִדים ׁשֶ ּפָ ֵני ִמׁשְ ּבְ ב. 
ּנּוי. ִ ַעד ַהּשׁ ּבְ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ג. 

ּנּוי. ִ ִדים ַלּשׁ ְתַנּגְ ּמִ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ד. 
ְכֵנַע  ְפִקיִדים ְיַנּסּו ְלׁשַ ֲעֵלי ַהּתַ ל ּבַ ּכָ  .2
ֶהם. ּלָ ָעה ׁשֶ ּדֵ ֶאת ָהֲאֵחִרים ִלְתמְֹך ּבַ

ם ְיכֹוִלים ְלַהֲחִליף  מּו, ַאּתֶ ַסּיְ ּתְ ְלַאַחר ׁשֶ  .3
ַעד ִיְהֶיה ֶנֶגד ּוְלֶהֶפְך. ָהָיה ּבְ ְפִקיִדים. ִמי ׁשֶ ּתַ

ָלִדים  ָכבֹוד ְלִדְבֵרי ַהּיְ יב ּבְ ּיּון ָחׁשּוב ְלַהְקׁשִ ּדִ  ּבַ
ם. יִמים ְלַדְעּתָ ם ִאם ֵאין ַמְסּכִ ּגַ

ּמּוק  ַהּנִ יַע ׁשֶ ּפִ ְכנּוַע — ְלַהׁשְ ׁשִ
ָנכֹון.

ית,  ָעה ֶנְגּדִ דּות — ּדֵ ִהְתַנּגְ
ֲהפּוָכה.

ה  ׁשָ ּקָ ַתב ּבַ ֲעצּוָמה — ּכְ
ים. ים ַרּבִ ַלַהְנָהָלה ֵמֲאָנׁשִ

ְקבּוצֹות יָמה ּבִ ְמׂשִ
ְבָלה. ּטַ ם ּבַ ֲאַסְפּתֶ יָדע ׁשֶ נּו ֶאת ַהּמֵ ְקבּוָצה — ַאְרּגְ ּבִ  .1

ּנּוי?  ִ ר ִלְכּתֹב: ָמה ַהּשׁ ְבָלה (ֶאְפׁשָ ּטַ ַיַחד ָמה ִלְכּתֹב ּבַ ַהְחִליטּו ּבְ  .2
ים?) ל ֲאָנׁשִ ם ׁשֶ ְעּתָ ּנּוי? ָמה ּדַ ִ ַרם ַלּשׁ ֵאיפֹה ִהְתַרֵחׁש? ִמי ּגָ

ִכים? ְ ים אֹו ִמְתַמּשׁ ּיִ ּנּוִיים — ְזַמּנִ ִ ְתבּו: ַהִאם רֹב ַהּשׁ ּכִ  .3
ּנּוִיים? ִ ַרם ְלרֹב ַהּשׁ ִמי ּגָ  .4

ּנּוי? ִ ִבים ַעל ַהּשׁ ים חֹוׁשְ ְתבּו: ָמה רֹב ָהֲאָנׁשִ ּכִ  .5
ּנּוי?  ִ ֶכם ַעל ַהּשׁ ּלָ ֶכם ׁשֶ ְעּתְ ָמה ּדַ  .6



ּנּוי ִ ַעד ַהּשׁ עֹות ּבְ ּה ִיְהיּו ַהּדֵ ּבָ ָרָזה — ֲעצּוָמה ׁשֶ ְתבּו ּכְ  1. ּכִ
ּנּוי. ִ עֹות ֶנֶגד ַהּשׁ ָתן ַהּדֵ ּוְלֻעּמָ

ִטים ְקָצִרים ּוְברּוִרים. ּפָ ּכֹוְתִבים ִמׁשְ א. 
ים, ְלֻדְגָמה: "ְיָלִדים  ֶהן ּפֹוִנים ֶאל ָהֲאָנׁשִ ּבָ ים ׁשֶ ּכֹוְתִבים ִמּלִ ב. 

ְיָקִרים", "הֹוִרים ִויָלִדים ְיָקִרים".
ַדאי ָלֶכם",  מֹו: "ּכְ ְכֵנַע, ּכְ ים ְלׁשַ ֶהם ְמַנּסִ ּבָ ִטים ׁשֶ ּפָ ּכֹוְתִבים ִמׁשְ ג. 

ַיַחד". נּו", "ִנְפַעל ּבְ ימּו", "ּבֹואֹו ִאּתָ ְסּכִ "ַאל ּתַ
ְצָבִעים ּבֹוְלִטים ּוְבִצּיּוִרים ַמְתִאיִמים. ִטים ּבִ ְ ְמַקּשׁ ד. 

ָרָזה  ה. ִהְתּבֹוְננּו ְוִקְבעּו: ֵאיזֹו ּכְ ּתָ לּו ַעל ִקירֹות ַהּכִ ָרזֹות ְתּ 2. ֶאת ַהּכְ
ירּו ַמּדּוַע? יֹוֵתר. ַהְסּבִ ֹאֶפן ַהּטֹוב ּבְ ְכַנַעת ּבָ ְמׁשַ



ֵני הֹוִרים ְ ֶזה ִהְתִחיל ִמּשׁ
יִזים ּוְצִעיִרים ַעּלִ

ִביִלי  ׁשְ הֹוִלידּו ּבִ ׁשֶ
י ּלִ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֶאת ַהּמִ

ה ׁש ִלי ְמִסּבָ ּיֵ ּוְכׁשֶ
א. ּבָ יטּו ִמי ׁשֶ ּבִ ַרק ּתַ

א א ּבָ א ַאּבָ א ּבָ ַסּבָ
א ַפר-ָסָבא ּבָ ַאְרֵיה ִמּכְ
א רּוְך ַהּבָ רּוְך — ּבָ א ּבָ ּבָ
ה ִעם ּדֹוָדה — ּדֹוָדה ַרּבָ

א א ּבָ א, ַאּבָ א ּבָ ַסּבָ
א ּבָ א ַיּבַ ְבּתָ ם ַהּסַ ּגַ

א ַאְהַלן ּוַמְרַחּבָ
א. רּוְך ַהּבָ א ּבָ ּבָ ִמי ׁשֶ



ָחה. ּפָ ׁשְ י ַהּמִ ַחּיֵ יג ְרָגִעים ׁשֹוִנים ּבְ י ַמּצִ ְחּתִ ּפַ ׁשְ ָהַאְלּבֹום ַהּמִ
ֵכר  לּו, ְלִהּזָ ר ָלנּו ִלְראֹות ֶאת ָהְרָגִעים ַהּלָ י ְמַאְפׁשֵ ְחּתִ ּפַ ׁשְ ָהַאְלּבֹום ַהּמִ

ר ַעל ֵארּוִעים ַוֲחָויֹות. ּוְלַסּפֵ
ֵהם ֲחׁשּוִבים ָלּה. ָחה ֵיׁש ִסּפּוִרים ְמַעְנְיִנים ׁשֶ ּפָ ְלָכל ִמׁשְ

ים, ְמַעְנְיִנים  ּיִ ָחה ֵיׁש ִסּפּוִרים ִאיׁשִ ּפָ ׁשְ ּמִ ְלָכל ֶאָחד ּוְלָכל ַאַחת ּבַ
ַוֲחׁשּוִבים לֹו ְוָלּה.

ֵמַח אֹו ָעצּוב, ְמַעְנֵין  דֹול — ׂשָ ְצלּום ֵיׁש ִסּפּור ָקָטן אֹו ּגָ ל ּתַ ֵמֲאחֹוֵרי ּכָ
אֹו ְסָתם ֶרַגע ָקָטן.

ַאְלּבֹום. ָחה אֹוֲהִבים ְלִהְתּבֹוֵנן ּבָ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ּבְ
ְצלּום? ִמי  ם ַהּתַ ר: ָמַתי ֻצּלַ ֵכר ּוְלַסּפֵ ָחה אֹוֲהִבים ְלִהּזָ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ּבְ

ם? ה הּוא ֻצּלַ אֹותֹו ְזַמן? ָלּמָ ם? ָמה ָהָיה ּבְ ְצלּום? ֵאיפֹה הּוא ֻצּלַ ּתַ ּבַ



ֶכם? ּלָ ּפּוִרים ּדֹוִמים ְלׁשֶ ַאְלּבֹוִמים ּוֵמַהּסִ ְצלּוִמים ּבָ ֵאילּו ֵמַהּתַ  .1
י ָחׁשּוב ָלנּו? ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַמּדּוַע ָהַאְלּבֹום ַהּמִ  .2

ֶכם? ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַאְלּבֹום ַהּמִ ְמֻיָחד ּבְ ם אֹוֲהִבים ּבִ ָמה ַאּתֶ  .3
ָחה? ּפָ ׁשְ י ַהּמִ י ַעל ַחּיֵ ְחּתִ ּפַ ׁשְ ר ִלְלֹמד ֵמָהַאְלּבֹום ַהּמִ ָמה ֶאְפׁשָ  .4



ְלְמדּו: ָמה ּתִ
ל ֲחֵבִרים. ַעל ְקבּוצֹות ׁשֹונֹות ׁשֶ  .1

כּות. ּיָ ַ ְקבּוַצת ַהּשׁ ַעל ִהְתַנֲהגּות ַהֲחֵבִרים ּבִ  .2

ֶפר. ֵלְך יֹוֵתר ְלֵבית ַהּסֵ ּלֹא ּתֵ ּבֶֹקר ֶאָחד הֹוִדיָעה ִליָסה ׁשֶ
ֲחִקים  ל ָהֵאם, ָעְנָתה ִליָסה: "ֵאין ִלי ֲחֵבִרים, לֹא ְמׂשַ ֵאָלָתּה ׁשֶ ִלׁשְ

ה ַהּזֹאת." ּתָ ּכִ י. לֹא ָנִעים ִלי ִלְהיֹות ּבַ ִרים ִאּתִ י ְוַגם לֹא ְמַדּבְ ִאּתִ
ָבה ֶרַגע ְוָאְמָרה:  ל ִליָסה, ָחׁשְ ֶניָה ׁשֶ א ָרֲאָתה ֶאת ָהֶעֶצב ַעל ּפָ ִאּמָ

ִרי ַעל ֶזה ִעם ַהּמֹוָרה?" ַדּבְ "אּוַלי ּתְ
ִליָסה לֹא ֵהִגיָבה.

ר ָלּה?" ו ַוֲאַסּפֵ ן ַלּמֹוָרה ַעְכׁשָ ֲאִני ֲאַטְלּפֵ "ַאּתְ רֹוָצה ׁשֶ
ּה, מֹוְלָלה ֶאת ְקֵצה ַהֻחְלָצה, ּוְלַבּסֹוף ָאְמָרה  ִליָסה הֹוִריָדה רֹאׁשָ

ֶקט ּוְבקֹול ָעצּוב: "טֹוב, ֲאִני ֵאֵלְך ַהּיֹום ְוִנְרֶאה ָמה ִיְקֶרה.  ׁשֶ ּבְ
י ַהּמֹוָרה." ר ִעם ֶאְסּתִ אּוַלי ֲאִני ֲאַדּבֵ

ת ָהְרחֹוב  ִפּנַ ִית. ּבְ ַיַחד ֵמַהּבַ א ָיְצאּו ּבְ ִליָסה ְוִאּמָ
ֲחַנת ָהאֹוטֹוּבּוס ְוִליָסה  א ְלִכּוּון ּתַ ְנָתה ִאּמָ ּפָ

ֶפר. יָכה ְלֵבית ַהּסֵ ִהְמׁשִ
לּוִלית ַמִים  רֹוִרים ְלַיד ׁשְ ה ּדְ ּמָ צּו ּכַ ְדָרָכה ִקּפְ ַעל ַהּמִ

ם ָהַאֲחרֹון. ׁשֶ ּנֹוְתָרה ֵמַהּגֶ ׁשֶ
ה  ּמָ ָבה ּכַ יזֹות ְוָחׁשְ ּפֹוִרים ָהַעּלִ ּצִ ָלה ּבַ ּכְ ִליָסה ִהְסּתַ

אּוָלה,  ו ִעם ּדֹוִריָנה ּוּפָ ֲאִני ָהִייִתי ַעְכׁשָ ַיַחד. ַהְלַואי ׁשֶ ֵמחֹות ּבְ ֵהן ׂשְ



ְנִטיָנה. ַאְרּגֶ ּבְ ּבּוֶאנֹוס ַאְיֶרס ׁשֶ ה ּבְ ּתָ ּכִ ַיַחד ּבַ ֵחק ּבְ ַהְגנּו ְלׂשַ נָּ מֹו ׁשֶ ּכְ
ם ָהיּו ִלי ֲחֵברֹות ְוָכאן לֹא  נּו. ׁשָ ֵהן לֹא ָעלּו ָלָאֶרץ ַיַחד ִאּתָ ֲחָבל ׁשֶ

י.  רֹוִצים ִלְהיֹות ִאּתִ
ַחְברֹוֶתיָה  ֶרת ּבְ ֶבת ְוִנְזּכֶ ִהיא חֹוׁשֶ ׁשֶ ֵעיֶניָה. ְוָכְך ּכְ ָמעֹות ָעְמדּו ּבְ ּדְ

ֶפר. יָעה ִליָסה ְלֵבית ַהּסֵ ְנִטיָנה ִהּגִ ַאְרּגֶ ֲארּו ּבְ ׁשְ נִּ ׁשֶ
ר ִנְכְנָסה. ִליָסה  ֲאׁשֶ ה ְיָלִדים ּכַ ּמָ ָבר ָהיּו ּכַ ה ּכְ ּתָ ּכִ ּבַ

ימּו  ֶלת ְוֶהְחִליָטה ְלַנּסֹות, אּוַלי ַיְסּכִ ָעְמָדה ְלַיד ַהּדֶ
ֲחקּו  ּשִׂ נֹות ׁשֶ י ּבָ ּתֵ ה ִלׁשְ ׁשָ ף אֹוָתּה. ִהיא ִנּגְ ּתֵ ְלׁשַ

ֲאָלה ִאם ִהיא ְיכֹוָלה ְלִהְצָטֵרף. ְוׁשָ
ֵהן לֹא ֵהִגיבּו, ֲאִפּלּו לֹא ָענּו. 

ָכל זֹאת, ֲאָבל  ָתה עֹוד ֶרַגע, אּוַלי ּבְ ִליָסה ִחּכְ
ִאּלּו לֹא ָעְמָדה ְלָיָדן.  ֵחק ּכְ יכּו ְלׂשַ לּום. ֵהן ִהְמׁשִ ּכְ
ּה,  ּלָ ְלָחן ׁשֶ ֻ ֶנֶעְלָבה ִליָסה ְמאֹוד, ִהְסּתֹוְבָבה ְוָהְלָכה ַלּשׁ

עּור. ִ ת ַהּשׁ ְלַחּכֹות ִלְתִחּלַ
ּה: "ֲאִני לֹא  ָלדֹות ַלֲחֵבְרּתָ יָסה ָהְלָכה, ָאְמָרה ַאַחת ַהּיְ ּלִ ְלַאַחר ׁשֶ

ְפִריַע ָלנּו." ּה, ִהיא לֹא ְמִביָנה ִעְבִרית ְוִהיא ּתַ ֵחק ִאּתָ רֹוָצה ְלׂשַ
ּבֹון.  ּבֹון. ִליָסה אֹוֶהֶבת ְמאֹוד ִלְלֹמד ֶחׁשְ עּור ָהִראׁשֹון ָלְמדּו ֶחׁשְ ִ ּשׁ ּבַ

יֹוֵתר. ַעְנֵין ּבְ עּור ַהּמְ ִ ֶזה ַהּשׁ
ְמקֹוָמּה  ֶבת ּבִ ֲאָרה ָלׁשֶ ָלִדים ֶלָחֵצר ְוִליָסה ִנׁשְ ל ַהּיְ ַהְפָסָקה ָיְצאּו ּכָ ּבַ

ר. ְוִהְתִחיָלה ְלַצּיֵ
ׁש ֵאֶליָה,  ָהָיה ּתֹוָרן, ִנּגַ יִדי ׁשֶ ּגִ

ַאל  ְטֲאֵטא ְוׁשָ ַען ַעל ַהּמַ ִנׁשְ
ה ֵאין ִהיא יֹוֵצאת  אֹוָתּה ָלּמָ

נֹות. ֵחק ִעם ַהּבָ ְלׂשַ
ָלה ּבֹו ְוֵעיֶניָה  ּכְ  ִליָסה ִהְסּתַ

ָמעֹות. ׁשּוב ָמְלאּו ּדְ



ַאל: "ֵאין ָלְך ֲחֵברֹות? ָלֵכן ַאּתְ  ה ִהיא ֲעצּוָבה, ְוׁשָ יִדי לֹא ֵהִבין ָלּמָ ּגִ
ּבֹוָכה?"

ן ְוֵכן. ַאף  ָמעֹות ָאְמָרה: "ּכֵ ּה ּוְבקֹול ָחנּוק ִמּדְ ִליָסה הֹוִריָדה רֹאׁשָ
י ָעצּוב ִלי  י. ְוֵכן, ֲאִני ּבֹוָכה ּכִ ֵחק ִאּתִ נֹות לֹא רֹוָצה ְלׂשַ ַאַחת ֵמַהּבָ

ְמאֹוד ְוַגם ַמֲעִליב ְמאֹוד."
כֹוָלה  ּיְ ֵאר ְלַעְצמֹו ׁשֶ ָבר. הּוא לֹא ּתֵ יִדי ָנבֹוְך ְמאֹוד ְולֹא ָאַמר ּדָ ּגִ

ֵאין ָלּה ֲחֵברֹות. ה ׁשֶ ה ַיְלּדָ ּתָ ּכִ ִלְהיֹות ּבַ
ֵאין ֲחֵבִרים.  ׁשֶ ָעצּוב ְמאֹוד ּכְ ב ׁשֶ הּוא ָחׁשַ

ְטֲאֵטא  יַח ֶאת ַהּמַ ְתאֹום הּוא ִהּנִ ּפִ
ַהְפָסָקה  ׁש ְלִליָסה ְוָאַמר: "ּבַ ד, ִנּגַ ּצַ ּבַ
נּו, ִעם ִאיָתָמר,  ֲחִקי ִאּתָ ׂשַ ָאה ּתְ ַהּבָ

ְיא, ֲאַנְחנּו ִנְהֶיה  ִעם רֹוִני ְוִעם ּגַ
ְך, ַאּתְ רֹוָצה?"  ּלָ ַהֲחֵבִרים ׁשֶ

ַרְסָיה, ּתֹוָדה." ֶקט ָאְמָרה: "ּגְ ה, ּוְבׁשֶ ׁשָ ּיְ ִליָסה ִהְתּבַ

ֶפר?  ּלֹא ָרְצָתה ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהּסֵ ׁשֶ ה ִליָסה ּכְ יׁשָ ָמה ִהְרּגִ  .1
ה?  ּתָ ּכִ ָלִדים ּבַ ֶכת ִלְקבּוַצת ַהּיְ ּיֶ ִהיא לֹא ׁשַ ה ׁשֶ יׁשָ ַמּדּוַע ִליָסה ִהְרּגִ  .2
ה ְלִהְצָטֵרף? ׁשָ ּקְ ר ִליָסה ּבִ ֲאׁשֶ נֹות ּכַ ֶכם ַעל ִהְתַנֲהגּות ַהּבָ ְעּתְ ָמה ּדַ  .3

נֹות ַלֲעזֹר ְלִליָסה? ֵאיְך ָיְכלּו ַהּבָ  .4
ּסֹוף? ַהְתָחָלה? ּוָמה הּוא ֵהִבין ּבַ ע ּבַ יִדי ֻהְפּתַ ה ּגִ ִמּמָ  .5

ִפים אֹוָתם?  ּתְ ּלֹא ְמׁשַ ה ׁשֶ ֶכם ֵיׁש ֶיֶלד אֹו ַיְלּדָ ּלָ ה ׁשֶ ּתָ ּכִ ם ּבַ ַהִאם ּגַ  .6
ַמּדּוַע?

חּוִיים? (ִמי  ֵהם לֹא ִיְהיּו ּדְ ֵדי ׁשֶ ם ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ּכְ ָמה ַאּתֶ  .7
ְרִחיִקים אֹותֹו). ּמַ ׁשֶ



ָחָז"ל ָאְמרּו: 

ֲהדּות. קֹורֹות ַהּיַ ּטּוי ֶזה הּוא ִמּמְ ּבִ
ּטּוי. ירּו ֶאת ַהּבִ ַהְסּבִ  .1

ּפּור? ה ָקׁשּור ַלּסִ ֵאיְך ָהַרְעיֹון ַהּזֶ  .2
ים, אֹו  ים, אֹו ְלעֹוִלים ֲחָדׁשִ ָהִביאּו ּדּוְגָמה ְלֶעְזָרה ַלּזּוַלת (ַלֲחָלׁשִ  .3

ּמּוִדים). ּלִ קּוִקים ְלֶעְזָרה ּבַ ְלֵנִכים, אֹו ִליָלִדים ַהּזְ
ה. ּתָ א, ְוָהִביאּו אֹוָתם ַלּכִ אֹותֹו נֹוׂשֵ ִמים ְוִאְמרֹות ּבְ ְתּגָ ׂשּו ּפִ ַחּפְ  .4



כּות. ּיָ ים: ְקבּוָצה, ׁשַ י ִמּלִ ּתֵ ְ ב ִמּשׁ ג ֻמְרּכָ ּשָׂ ַהּמֻ
רֹוִצים ִלְהיֹות  ִרים ִויָלִדים ׁשֶ ים ְמֻבּגָ ֲאָנׁשִ

ִפים ֵהם ְקבּוָצה. ּתָ ָבִרים ְמׁשֻ ַיַחד ְוַלֲעׂשֹות ּדְ ּבְ
ְגָמה: יִרים ְקבּוצֹות ׁשֹונֹות. ּדֻ ם ַמּכִ ַאּתֶ

י  ְלִמיִדים, ּכִ ל ּתַ ה ֵהם ְקבּוָצה ׁשֶ ּתָ ַיְלֵדי ַהּכִ  •
ַיַחד. ֲחִקים ּבְ ֵהם לֹוְמִדים ּוְמׂשַ

ְבֲחרּו  ּנִ ְחָקִנים ׁשֶ ּדּוְרַסל ִהיא ְקבּוַצת ׂשַ ִנְבֶחֶרת ּכַ  •
ּדּוְרַסל. ַיַחד ּכַ ֵחק ּבְ ֵדי ְלׂשַ ּכְ

ִרים ִויָחִסים ְוֵהם  בּוָצה ֵיׁש ְקׁשָ ין ַחְבֵרי ַהּקְ ּבֵ
ִפים. ּתָ ָבִרים ְמׁשֻ ים ּדְ עֹוׂשִ

ְגָמה: ּדֻ
•  הֹוִרים ְוַיְלֵדיֶהם 
ָחה. ּפָ ִכים ְלאֹוָתּה ִמׁשְ ּיָ ׁשַ

ִכים ְלֵבית  ּיָ ּתֹות ב' ׁשַ ְלִמיֵדי ּכִ ּתַ  •
ֶפר. ַהּסֵ

ִכים? ּיְ ּתַ ם ִמׁשְ כּות ַאּתֶ ּיָ ְלֵאילּו ְקבּוצֹות ׁשַ  .1
ְלִמיֵדי  בּוַצת ּתַ ָחה ִמּקְ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ כּות ׁשֶ ּיָ ַ ֶלת ְקבּוַצת ַהּשׁ ה ִנְבּדֶ ּמֶ ּבַ  .2

ה? ּתָ ַהּכִ
ירּו. אֹוָתּה ַהּצּוָרה? ַהְסּבִ כּות ִמְתַנֲהִגים ּבְ ּיָ ָכל ְקבּוַצת ׁשַ ַהִאם ּבְ  .3

ְך  ּיָ ה "ׁשַ ּלָ כּות — ֵמַהּמִ ּיָ ׁשַ
ְל..."

ם ִיְהֶיה טֹוב,  ֻכּלָ ּלְ ת ׁשֶ בּוָצה ָחׁשּוב ְוִאְכּפַ  ְלַחְבֵרי ַהּקְ
ָחׁשּוב ָלֶהם.  ים ְוַיֲעׂשּו ָמה ׁשֶ ְהיּו ְמֻרּצִ ּיִ ׁשֶ



ים ּלִ ְלּתַ חָֹרה ִעם ּתַ ֵיׁש ִלי ֲחֵבָרה ׁשְ
לֹות ּגּור ֲחתּוִלים ינּו ְמַגּדְ ּתֵ ׁשְ

י ְלַגְמֵרי ׁשֹוָנה ּנִ ִהיא ִמּמֶ ָנכֹון ׁשֶ
זֹאת ִנְפָלָאה ֲאָבל ִהיא ֲחֵבָרה ּכָ

ׁש ֲהמֹון ֲחֵבִרים ּיֵ יף ׁשֶ ֵאיֶזה ּכֵ
ָכל ִמיֵני ְצָבִעים ֲהמֹון ֲחֵבִרים ּבְ

חִֹרים ּוְלָבִנים ים, ׁשְ ֻתּמִ חּוִמים, ּכְ
ה ֲחֵבִרים ֵאּלֶ ׁש ּכָ ּיֵ יף ׁשֶ ֵאיֶזה ּכֵ

מֹו ׁשֹוקֹוָלד ֵיׁש ִלי ָחֵבר חּום ּכְ
ֶזה ֶנְחָמד ִמיד ּכָ ֲאִני ֲעצּוָבה הּוא ּתָ ׁשֶ ּכְ

י ְלַגְמֵרי ַאֵחר ּנִ הּוא ִמּמֶ ָנכֹון ׁשֶ
ר? ר ְלַוּתֵ ֶזה ָחֵבר ֵאיְך ֶאְפׁשָ ַאְך ַעל ּכָ

ֻחּלֹות ֵיׁש ִלי ֲחֵבָרה ִעם ֵעיַנִים ּכְ
ל ַהּסֹודֹות ֶרת ֶאת ּכָ ּה ֲאִני ְמַסּפֶ ּלָ ׁשֶ

י ְלַגְמֵרי ַאֶחֶרת ּנִ ִהיא ִמּמֶ ָנכֹון ׁשֶ
ֶרת זֹאת ֶנְהּדֶ ֲאָבל ִהיא ֲחֵבָרה ּכָ

ׁש ֲהמֹון ֲחֵבִרים ּיֵ יף ׁשֶ ֵאיֶזה ּכֵ
ָכל ִמיֵני ְצָבִעים ֲהמֹון ֲחֵבִרים ּבְ

חִֹרים ּוְלָבִנים ים, ׁשְ ֻתּמִ חּוִמים, ּכְ
ה ֲחֵבִרים ֵאּלֶ ׁש ּכָ ּיֵ יף ׁשֶ ֵאיֶזה ּכֵ

ים 'יְנִג'י ִעם ְנָמׁשִ ֵיׁש ִלי ָחֵבר ּגִ
ים יף ַלֲעׂשֹות ַחּיִ ִאּתֹו ֲהִכי ּכֵ

י ְלַגְמֵרי ַאֵחר ּנִ הּוא ִמּמֶ ָנכֹון ׁשֶ
ר? ר ְלַוּתֵ ֶזה ָחֵבר ֵאיְך ֶאְפׁשָ ַאְך ַעל ּכָ



ְכָתב ֵאלֹות ַוֲענּו ֲעֵליֶהן ּבִ ְ ִקְראּו ֶאת ַהּשׁ
ה.  ּתָ ּכִ ֶכם ּבַ ּלָ מֹות ַהֲחֵבִרים ׁשֶ ְתבּו ֶאת ׁשְ ּכִ  .1

ם  ל ֶאָחד ֵמַהֲחֵבִרים? (ִעם ִמי ַאּתֶ ים ִעם ּכָ ם עֹוׂשִ ָמה ַאּתֶ  .2
ֲחֵקי ֶחֶדר? ְלִמי  ֲחִקים ִמׂשְ ם ְמׂשַ ָחֵצר? ִעם ִמי ַאּתֶ ֲחִקים ּבֶ ְמׂשַ

ּתֹוֵלל?  ם אֹוֲהִבים ִלְצחֹק ּוְלִהׁשְ ים סֹודֹות? ִעם ִמי ַאּתֶ ם ְמַגּלִ ַאּתֶ
ִסים?) ּיְ ְך ִמְתּפַ ם ָרִבים ִלְפָעִמים ְוַאַחר ּכָ ִעם ִמי ַאּתֶ

יר  ִ ּשׁ מֹו ּבַ ָבִרים ׁשֹוִנים ִעם ֲחֵבִרים ׁשֹוִנים? (ּכְ ים ּדְ ם עֹוׂשִ ַמּדּוַע ַאּתֶ  .3
ַעּמּוד 170). ָכל ִמיֵני ְצָבִעים" ּבְ "ֲחֵבִרים ּבְ

ִרים? ַמּדּוַע? ֲחִקים אֹו ְמַדּבְ ְמַעט לֹא ְמׂשַ ם ּכִ ה ַאּתֶ ּתָ ּכִ ִעם ִמי ּבַ  .4
ם רֹוִצים ִלְהיֹות ֲחֵבִרים ְקרֹוִבים יֹוֵתר?  ה ַאּתֶ ּתָ ְלֵדי ַהּכִ ִעם ִמי ִמּיַ  .5

 ַמּדּוַע? 



ְגָמה:  ִכים ֲאֵליֶהן (ּדֻ ּיְ ּתַ ם ִמׁשְ ַאּתֶ ל ְקבּוצֹות ׁשֶ מֹות ׁשֶ ְתבּו ׁשֵ ּכִ  .1
ּדּוְרַסל, חּוג ַלֲחִליִלּיֹות). ְקבּוַצת ּכַ

ֶכם. ּלָ כּות ׁשֶ ּיָ ַ ָרִטים ַעל ְקבּוצֹות ַהּשׁ ְבָלה ּפְ ּטַ ְתבּו ּבַ ּכִ  .2

י ּלִ כּות ׁשֶ ּיָ ַ ְקבּוצֹות ַהּשׁ
ם ְקבּוַצת  ׁשֵ
יכּות  ּיָ ַ ַהּשׁ

י ּלִ ׁשֶ

ָחה ּפָ ׁשְ יַהּמִ ּלִ ה ׁשֶ ּתָ ֶפר ַהּכִ ית ַהּסֵ ּבֵ
נּו ּלָ ׁשֶ

ְגָמה: חּוג  ּדֻ
ַלֲחִליִלּיֹות

ְגָמה: ּדֻ
חּוג ְלג'ּודֹו

ִמי 
ְקבּוַצת  ּבִ
כּות? ּיָ ַ ַהּשׁ

ָמהּו ְמקֹום 
ִעילּות? ַהּפְ

ָמַתי 
ִעילּות  ַהּפְ
ֶמת? ִמְתַקּיֶ

ה  ּמָ ּכַ
ָעִמים  ּפְ
בּוַע? ׁשָ ּבְ
ָמה 

ְפִקיד  ַהּתַ
י? ּלִ ׁשֶ

ֶכם?  ּלָ כּות ׁשֶ ּיָ ַ לֹות זֹו ִמּזֹו ְקבּוצֹות ַהּשׁ ה ִנְבּדָ ּמֶ ּבַ  .3 

ֶכם?  ּלָ כּות ׁשֶ ּיָ ַ ְקבּוצֹות ַהּשׁ ָלִלים ּדֹוִמים ֵיׁש ּבִ ֵאילּו ּכְ  .4 

כּות." ּיָ ה ְקבּוצֹות ׁשַ ַכּמָ ף ּבְ ּתֵ ּתַ ּדֹוִרית ָאְמָרה: "ֶזה לֹא ַקל ְלִהׁשְ  .5 
יף." ְכָלל לֹא. ֶזה ּכֵ ים ְוָאַמר: "ּבִ  ָאִבי לֹא ִהְסּכִ

ֶכם?  ְעּתְ  ָמה ּדַ



ְתבּו: ּכִ
ׁש ָלֶכם ַמֲחלֶֹקת? ּיֵ ם ִלְפָעִמים ָרִבים אֹו ׁשֶ ִעם ִמי ֵמַהֲחֵבִרים ַאּתֶ  .1

ַעל ָמה ָהִריב?   .2 

ָמה. ר ַעל ַמֲחלֹוקֹות ְוִאי ַהְסּכָ ִקְראּו ֶאת ַהֶהְסּבֵ  .3

כּות. ּיְ ּתַ ְקבּוַצת ַהִהׁשְ ִלְפָעִמים ֵיׁש ַמֲחלֹוקֹות ּבִ
ם. ַדְעּתָ ים ֲחלּוִקים ּבְ ר ָהֲאָנׁשִ ֲאׁשֶ ַמֲחלֶֹקת ֶזה ּכַ

מֹו ַעל  ָבִרים ׁשֹוִנים, ּכְ יִמים ַעל ּדְ ַמֲחלֶֹקת לֹא ַהּכֹל ַמְסּכִ  ּבְ
ף. ּתֵ ּתַ ֲחִקים אֹו ִמי ִיׁשְ ָחק ְמׂשַ ֵאיֶזה ִמׂשְ

ֲחלֶֹקת. ה ַלּמַ ּבָ ָעָיה אֹו ַעל ַהּסִ ְמׂשֹוֲחִחים ַעל ַהּבְ  •
יָמה. ְתרֹונֹות ֲאָחִדים ְללֹא ִהְתַנֲהגּות ַאּלִ ִבים ַעל ּפִ חֹוׁשְ  •

בּוָצה. ם ַעל רֹב ַחְבֵרי ַהּקְ ְהֶיה ֻמְסּכָ ּיִ ִפְתרֹון ֶאָחד ׁשֶ ּבֹוֲחִרים ּבְ  •
ם. ְתִאים ְלֻכּלָ ּיַ ְתרֹון ׁשֶ ַיַחד ַעל ּפִ ַמְחִליִטים ּבְ  •
יֵניֶכם? ם ּפֹוְתִרים ַמֲחלֹוקֹות ּבֵ ְתבּו: ֵאיְך ַאּתֶ ּכִ  .4

ְתרֹון. ֶרְך ַהּפִ ין ֲחֵבִרים ְוַעל ּדֶ ּבֹו ֵיׁש ַמֲחלֶֹקת ּבֵ ַהְמִחיזּו ֵארּוַע ׁשֶ  .5 

ּבֹו ֵיׁש  ב ׁשֶ ַמֲחֹלֶקת — ַמּצָ
ָבר. עֹות ׁשֹונֹות ַעל אֹותֹו ַהּדָ ּדֵ



ין  ָעיֹות ּוַמֲחלֹוקֹות ּבֵ ר ַעל ּבְ ֶהם ְמֻסּפָ ּבָ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ ִקְראּו ֶאת ַהּמִ  .1
ְתרֹונֹות. ה ְוַגם ַעל ּפִ ּתָ ּכִ ֲחֵבִרים ּבַ

ֲחלֶֹקת. ָעָיה ְוַלּמַ נּו ַקו ַלּבְ ַסּמְ  .2
ֵעיֵניֶכם. ְתרֹון ַהּטֹוב ּבְ ים ַלּפִ ֵני ַקּוִ נּו ׁשְ ַסּמְ  .3

ּיּול. ֵהם ׂשֹוֲחחּו  יִמים ַעל ְמקֹום ַהּטִ ַהֲחֵבִרים לֹא ַמְסּכִ א. 
ר ַלֲחֵברֹו.  ְוֶהְחִליטּו: ָהֶאָחד ִיְצָטֵרְך ְלַוּתֵ

ֵני ְיָלִדים  ֵמן. ׁשְ ָ ֶלד ַהּשׁ ָחק ֶאת ַהּיֶ ׂשְ ּמִ ִפים ּבַ ּתְ ָלִדים לא ְמׁשַ ַהּיְ ב. 
ב אֹותֹו. ּלֵ ה ִלְהיֹות ְלַבד ְוָלֵכן ָחׁשּוב ְלׁשַ ׁשֶ ּקָ ֵהִבינּו ׁשֶ

ְפִקיד ַהּתֹוָרן. ֵהם  ֵני ְיָלִדים רֹוִצים ֶאת ּתַ ג.  ׁשְ
ם. ּלָ ה ּוְלַהְחִליט ִעם ּכֻ ּתָ ּכִ יעּו ָלדּון ּבַ ִהּצִ

ה ֵאין ֲחֵברֹות. ַהּמֹוָרה  ּתָ ּכִ ה ּבַ ה ַהֲחָדׁשָ ְלּדָ ַלּיַ ד. 
ֵדי  ה ּכְ יׁשָ יד ָמה ִהיא ַמְרּגִ ּגִ ה ּתַ ְלּדָ ַהּיַ יָעה ׁשֶ ִהּצִ

בּו אֹוָתּה. ּלְ בּו ִויׁשַ ָלִדים ַיְחׁשְ ַהּיְ ׁשֶ
יר לֹו  ה. ָצִריְך ְלַהְסּבִ ּתָ ּכִ ֲארּו ּבַ ׁשְ ּנִ ָלִדים ׁשֶ ַהּתֹוָרן צֹוֵעק ַעל ַהּיְ ה. 

ֶרְך ַאֶחֶרת. ימּות ְוַלְחׁשֹב ַעל ּדֶ ַאּלִ ָאסּור ִלְנהֹג ּבְ ׁשֶ
ְפִקיִדים.  ַחק ּתַ ְקבּוצֹות ְקַטּנֹות ְלִמׂשְ נּו ּבִ ִהְתַאְרּגְ  .4

ִטים. ּפָ ׁשְ ַמֲחלֶֹקת ֵמַהּמִ ְבָעָיה אֹו ּבְ ְבַחר ּבִ ל ְקבּוָצה ּתִ ּכָ א. 
יָמה. ְרׁשִ ּבָ ה ׁשֶ ְתרֹונֹות ׁשֹוִנים ֵמֵאּלֶ יעּו ּפִ ְפִקיִדים — ַהּצִ ַחק ּתַ ִמׂשְ ּבְ ב. 

ֲהדּות: קֹורֹות ַהּיַ ִמּמְ



ּכֹל. ְמיֹון ּבַ ְויֹון — ּדִ ׁשִ
הּו  יל ִמיׁשֶ ַאְפָלָיה — ְלַהְבּדִ

מֹו:  הּוא ׁשֹוֶנה, ּכְ ְגַלל ׁשֶ ּבִ
ֶצַבע, עֹור, ָנכּות.

ְלְמדּו? ָמה ּתִ
ל ַהּזּוַלת. ֻכּיֹות ׁשֶ ד ֶאת ַהּזְ ַהחֹוָבה ְלַכּבֵ  .1

ְויֹון  ֶחְבָרה — ְלׁשִ בּות ּבַ ּלְ ּתַ כּות ְלִהׁשְ כּות: "ְלָכל ֶיֶלד ַהּזְ ַעל ַהּזְ  .2
הּוא." ל סּוג ׁשֶ ּוְללֹא ַאְפָלָיה ִמּכָ

ֶחְבָרה. ב ּבַ ּלֵ ּתַ ְזכּוָתם ְלִהׁשְ ְגעּו ּבִ ּפָ ים ִמי ׁשֶ יׁשִ ָמה ַמְרּגִ  .3
ׁש ְלַצד ְזֻכּיֹות. ּיֵ ַעל חֹובֹות ׁשֶ  .4

ֶחְבָרה  בּות ּבַ ּלְ ּתַ כּות ְלִהׁשְ כּות "ְלָכל ֶיֶלד ֵיׁש ֶאת ַהּזְ ַהּזְ
ְהֶיה  ָלִדים ּתִ ּה: ְלָכל ַהּיְ רּוׁשָ ְויֹון ּוְללֹא ַאְפָלָיה", ּפֵ ְלׁשִ

ָכל ָמקֹום ּוְבָכל ְזַמן. ִעילּות, ּבְ ָכל ּפְ ָוה ּבְ נּות ׁשָ ּמְ ִהְזּדַ
ָנה  ּוָ ֶחְבָרה"? — ַהּכַ ב ּבַ ּלֵ ּתַ ים "ְלִהׁשְ ּלִ ּמִ ָנה — ּבַ ּוָ ְלָמה ַהּכַ

ם. ּלָ ַיַחד ִעם ּכֻ ֶחְבָרה ּבְ ִעיִלים ּבַ ָלִדים יּוְכלּו ִלְהיֹות ּפְ ל ַהּיְ ּכָ ׁשֶ
ם. ּלָ ַיַחד ִעם ּכֻ ָבר ּבְ ל ּדָ ָלִדים יּוְכלּו ַלֲעׂשֹות ּכָ ל ַהּיְ ּכָ

רֹוָנם. ם ְוִכׁשְ י ְיָכְלּתָ בּו ַעל ּפִ ּלְ ּתַ ֵהם ִיׁשְ
ִפים עֹוִלים  ּתְ ְגָמה: ְיָלִדים לֹא ְמׁשַ ּדֻ

מֹו  ֶהם. ּכְ ּלָ ִעיֻלּיֹות ׁשֶ ּפְ ים ּבִ ֲחָדׁשִ
י ִהיא  פּו ֶאת ִליָסה ּכִ ּתְ ּלֹא ׁשִ ׁשֶ

ה.  עֹוָלה ֲחָדׁשָ

ִנים  ָלִדים - ּבָ ָכל ַהּיְ ּלְ רּוׁשֹו ׁשֶ ְויֹון ּפֵ ֶוה. ׁשִ ה ׁשָ ּלָ ְויֹון - ֵמַהּמִ ׁשִ
ים  ִריִאים ְוָנִכים, עֹוִלים ֲחָדׁשִ ים, ּבְ ִתּיִ ים ְולֹא ּדָ ִתּיִ ּוָבנֹות, ּדָ



הּוא  ְגַלל ׁשֶ הּו ּבִ יִלים אֹו ַמְרִחיִקים ִמיׁשֶ ר ַמְבּדִ ֲאׁשֶ ַאְפָלָיה - ּכַ
ם. ֵהם ֲאֵחִרים. ּלָ מֹו ּכֻ הּוא אֹו ִהיא לֹא ּכְ ְגַלל ׁשֶ ׁשֹוֶנה. ּבִ

מֹו: ַמְפִלים ָנִכים,  ְגַלל ִסּבֹות ׁשֹונֹות, ּכְ ְגָמה: ַמְפִלים ְיָלִדים ּבִ ּדֻ
ים.  ְפִלים עֹוִלים ֲחָדׁשִ ּמַ אֹו ׁשֶ

ְפִעילּות  ִנים ּבִ נֹות אֹו ּבָ ַמְפִלים ּבָ
ים  ְפִלים ְיָלִדים ַוֲאָנׁשִ ּמַ ֶמת, אֹו ׁשֶ ְמֻסּיֶ

י ֵהם ַעְרִבים. ִרים ּכִ ְמֻבּגָ

ֵהם  יָון ׁשֶ ִהְרִחיקּו אֹו ִהְפלּו ְיָלִדים ּכֵ יִרים ִמְקֶרה ׁשֶ ם ַמּכִ ַהִאם ַאּתֶ  .1
ָלִדים?  ׁשֹוִנים ֵמרֹב ַהּיְ

ַמּדּוַע ִהְפלּו אֹוָתם?  .2
יׁשּו? ֶכם ֵהם ִהְרּגִ ָמה ְלַדְעּתְ  .3

ֹוִנים? ָלִדים ַהּשׁ ִהְפלּו ֶאת ַהּיְ ה ׁשֶ יׁשּו ֵאּלֶ ָמה ִהְרּגִ  .4
ֻנּיֹות ְלָכל  ּמְ ְויֹון ַהִהְזּדַ ַמר ׁשִ ֶהם ִנׁשְ ּבָ יִרים ִמְקִרים ׁשֶ ם ַמּכִ ַהִאם ַאּתֶ  .5

רּו. ָלִדים? ַסּפְ ַהּיְ
ם? ֵאיְך? ּלָ ל ּכֻ ֻכּיֹות ׁשֶ ֶכם ׁשֹוְמִרים ַעל ַהּזְ ּלָ כּות ׁשֶ ּיָ ַ ְקבּוַצת ַהּשׁ ַהִאם ּבִ  .6

ם ִיְהיּו ְזֻכּיֹות  ָאֶרץ, ְיהּוִדים ְוַעְרִבים - ְלֻכּלָ ּנֹוְלדּו ּבָ ִויָלִדים ׁשֶ
ל  ֶוה ִעם ּכָ ֹאֶפן ׁשָ ִעיֻלּיֹות ִיְתַנֲהגּו ּבְ ָכל ַהּפְ ּבְ ָנה ׁשֶ ּוָ וֹות. ַהּכַ ׁשָ

ִלים ִויכֹוִלים ַלֲעׂשֹות. ֵהם ְמַקּבְ ָבר ׁשֶ ָלִדים ּוְבָכל ּדָ ַהּיְ
ֵחק.  נֹות ְלׂשַ ְגָרׁש ְולֹא נֹוְתִנים ַלּבָ ִנים ּתֹוְפִסים ֶאת ַהּמִ ְגָמה: ַהּבָ ּדֻ

ֶפר  ית ַהּסֵ ל ּבֵ ה ׁשֶ ִנּיָ ְ ּקֹוָמה ַהּשׁ ִבים ִנְמָצא ּבַ ְחׁשְ ֲחַדר ַהּמַ
ְדֵרגֹות. ּמַ ִויָלִדים ָנִכים לֹא ְיכֹוִלים ַלֲעלֹות ּבַ



ּדּור!" פֹס ֶאת ַהּכַ "ּתְ
ָך!" ן לֹו ַלְחטֹף אֹותֹו ִמּמְ ּתֵ  "ַאל ּתִ

י!" ְך ִאּטִ ל ּכָ ה ּכָ ָבר, ַמֵהר יֹוֵתר, ַאּתָ  "נּו ּכְ
ְגָלְלָך ַנְפִסיד, רּוץ ַמֵהר יֹוֵתר! אּוִרי ָצַעק: "יֹוָתם, ּבִ

מֹו  ה ָזז ּכְ נּו, ַאּתָ ֵחק ִאּתָ ה לֹא ָיכֹול ְלׂשַ ַאּתָ
ָצב!"

ֲחקּו, ָרצּו, ָזְרקּו,  יִלי, יֹוָתם ְוָדן ׂשִ אּוִרי, ּגִ
ּדּור ֶהָעגֹל. ְפסּו ְוֵהִעיפּו ֶאת ַהּכַ ּתָ

יל ֵעיָניו  ּפִ ה ְוִהׁשְ ּדָ יֹוָתם ָעַצר, ָזז ַהּצִ
ל ֶעְלּבֹון,  ָמעֹות ׁשֶ ְגָרׁש. ּדְ ת ַהּמִ ְלִרְצּפַ

ה ָזְלגּו ַעל ְלָחָייו. ַעס ּובּוׁשָ ּכַ
ים.  ּיִ ה לֹא ֲחֵבִרים ֲאִמּתִ ב: ֵאּלֶ ִלּבֹו ָחׁשַ ּבְ

ֲאִני צֹוֵלַע. ֵהם  ֵהם ֲהֵרי יֹוְדִעים ׁשֶ
י  ּלִ אּוָנה ָהֶרֶגל ׁשֶ ָאז ַהּתְ ּמֵ יֹוְדִעים ׁשֶ
ָהְיָתה קֶֹדם.  מֹו ׁשֶ ְהֶיה ּכְ ָבר לֹא ּתִ ּכְ

ְלקּוט,  ה, ָלַקח ֶאת ַהּיַ ּדָ הּוא ָהַלְך ַהּצִ
יכּו  ִהְמׁשִ ב ַלֲחֵבָריו ׁשֶ ִהְפָנה ֶאת ַהּגַ
גּוַע  ֵחק ּוָפָנה ָלֶלֶכת. הּוא ָהָיה ּפָ ְלׂשַ

ְוָעצּוב. 
ָרָאה ֶאת יֹוָתם הֹוֵלְך, ִהְפִסיק ֶאת  ן, ׁשֶ ּדָ

ָחק ְוָרץ ְלִהְצָטֵרף ֵאָליו.  ׂשְ ַהּמִ
ׁש ְלאּוִרי ּוְבַכַעס  ן הּוא ִנּגַ ֲאָבל ִלְפֵני ּכֵ
ת ֵמַאף ֶאָחד,  ָאַמר לֹו: "ְלָך לֹא ִאְכּפַ
ה לֹא  ִמיד ּפֹוֵגַע ּוַמֲעִליב. ַאּתָ ה ּתָ ַאּתָ

הּוא..." ה יֹוֵדַע ׁשֶ יֹוָתם. ַאּתָ ב ּבְ ֵ ִמְתַחּשׁ



ע יֹוָתם? ה ִנְפּגַ ִמּמָ  .1
ן? ַמּדּוַע? ִמי צֹוֵדק — אּוִרי אֹו ּדָ  .2

י יֹוָתם? ַמּדּוַע? ַלּפֵ ימּות ּכְ ַאּלִ ַהִאם אּוִרי ָנַהג ּבְ  .3
ּה? ט ּבָ ן ִמְתַלּבֵ ּדָ ָעָיה ׁשֶ ֵאיְך ּפֹוְתִרים ֶאת ַהּבְ  .4

יָלִדים?  ֶהם ּפֹוְגִעים ּבִ ּבָ ם ֶאְצְלֶכם קֹוִרים ִמְקִרים ׁשֶ ַהִאם ּגַ  .5 
ְך. רּו ַעל ּכָ ַסּפְ

ף  ּתֵ ּתַ ם ָנִכים יּוְכלּו ְלִהׁשְ ּגַ ֵדי ׁשֶ ר ַלֲעׂשֹות ּכְ יעּו ָמה ֶאְפׁשָ ַהּצִ  .6
ִריִאים.  ל ּבְ ְפִעיֻלּיֹות ׁשֶ ּבִ

ּלֹו,  ן ָחֵבר ׁשֶ ן: "ֲאִני ּכֵ ָניו ִהְסִמיקּו ְוהּוא ָצַעק ַעל ּדָ ז, ּפָ אּוִרי ִהְתַרּגֵ
ַח ְוָאסּור ְלַהְפִסיד! ִאם הּוא לֹא ָיכֹול ָלרּוץ  ָחק ָצִריְך ְלַנּצֵ ׂשְ ּמִ ֲאָבל ּבַ

ְגָללֹו, ֲאִפּלּו  ֵחק! ֲאִני לֹא רֹוֶצה ְלַהְפִסיד ּבִ ּלֹא ָיבֹוא ְלׂשַ ַמֵהר — ׁשֶ
ֲחִקים!" ַרק ֲאַנְחנּו ְמׂשַ ׁשֶ

ן לֹא ָעָנה ְוָהַלְך ִעם יֹוָתם.  ּדָ
ם יֹוָתם ָצִריְך ְלָהִבין ֶאת  ִלּבֹו: אּוִרי לֹא צֹוֵדק, ֲאָבל ּגַ ב ּבְ הּוא ָחׁשַ

ַח ְויֹוָתם ַמְפִריַע לֹו. ְך רֹוֶצה ְלַנּצֵ ל ּכָ אּוִרי. אּוִרי ּכָ
ים?  ָמה עֹוׂשִ



יֵנינּו  ּבֵ ֹונּות ׁשֶ ּשׁ יר ּבַ ְזֻכּיֹוֵתינּו, ַנּכִ ִוים ּבִ נּו ׁשָ ּלָ  ּכֻ
נּו. ָכל ֶאָחד ּוְבָכל ַאַחת ֵמִאּתָ ּבְ ֻיָחד ׁשֶ ׂש ֶאת ַהּמְ ּוְנַחּפֵ

ּה.  ִעים ִלְחיֹות ּבָ ּנָ ֶחְבָרה ׁשֶ נּו ּבְ ּלָ ִנְחֶיה ּכֻ

ֶרת.) ְסּגֶ ּמִ תּוָבה ּבַ ֶלד (ַהּכְ ֻכּיֹות ַהּיֶ כּות ִמּזְ ִקְראּו ֶאת ַהּזְ  .1
ּדּוְרַסל  ַחק ַהּכַ ֶרת ְלִסּפּור ִמׂשְ ֶ כּות ַהּזֹאת ִמְתַקּשׁ יַצד ַהּזְ ְתבּו ּכֵ ּכִ  .2

ַעּמּוד 177?  ּבְ
י ַהּיֹום  ַחּיֵ ׁש ּבְ ֻמּמַ כּות זֹו ּתְ ּזְ ֵדי ׁשֶ ם ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ּכְ ְתבּו ָמה ַאּתֶ ּכִ  .3

יֹום? 

ם: נּו ָלנּו ׁשֵ ּתְ

ב.א.

ג.



ִאּיּוִרים ְוִכְתבּו: ִהְתּבֹוְננּו ּבָ  .1
ָכל ִאּיּור.  ר ּבְ ָמה ְמֻסּפָ  א. 

ם ְלָכל ִאּיּור. ְתבּו ׁשֵ ּכִ ב. 
ם ְלַחְבֵריֶכם. ַתְבּתֶ ּכְ ַהְראּו ֶאת ָמה ׁשֶ  .2

ִטים.  ּפָ יַמת ִמׁשְ  1. ִלְפֵניֶכם ְרׁשִ
ר  ה (ֶאְפׁשָ ַמּטָ ּלְ ֲאָגר ׁשֶ ה ַמְתִאיָמה ִמן ַהּמַ ט ִמּלָ ּפָ ַהְתִאימּו ְלָכל ִמׁשְ

 יֹוֵתר ֵמַאַחת). 
ִטים ּפָ ׁשְ יַמת ַהּמִ ְרׁשִ

ׁשֹות.  י ֵהן ַחּלָ ָחִקים ּכִ ׂשְ ּמִ נֹות ּבַ ף ּבָ ּתֵ לֹא ְנׁשַ א. 
עּוִרים. ל יֹום ֲאִני ְמִכיָנה ׁשִ ּכָ ב. 

ַיַחד. נֹות ּוָבִנים ּבְ ִפים ּבָ ּתְ ּתַ ִבים ִמׁשְ ְ חּוג ִלְמַחּשׁ ּבַ ג. 
ה. ַמֲעַבר ֲחִצּיָ ִביׁש ַרק ּבְ חֹוִצים ּכְ ד. 

ֵמִנים. ה ְיָלִדים ׁשְ ִסּבָ לֹא ַמְזִמיִנים ַלּמְ ה. 
ֶפר ֵיׁש ִמְתָקִנים ְמֻיָחִדים ִליָלִדים ָנִכים. ית ַהּסֵ ֲחַצר ּבֵ ּבַ ו. 

י ְוַעל ּגּוִפי. ּלִ ָרִטּיּות ׁשֶ מֹר ַעל ַהּפְ ִלׁשְ ז. 
ֲחִרית. ת ׁשַ ִפּלַ ִלים ּתְ ּלְ ָכל ּבֶֹקר ִמְתּפַ ׁשֹוְמֵרי ִמְצוֹות ּבְ ח. 

ים  ׁשֹוְמֵרי ִמְצוֹות — ֲאָנׁשִ
ִמים ֶאת ִמְצוֹות  ַקּיְ ים, ַהּמְ ִתּיִ ּדָ

ֲהדּות. ּתֹוַרת ַהּיַ
ה  ֲחִרית — ְתִפּלָ ת ׁשַ ִפּלַ ּתְ

ָכל ּבֶֹקר.  ֱאֶמֶרת ּבְ ַהּנֶ

ים: ּלִ ַמֲאַגר ַהּמִ
ְויֹון, חֹוָבה, ַאְפָלָיה. ְזכּות, ׁשִ



ב ַלֲעׂשֹות. ָאָדם ַחּיָ ָבר ׁשֶ חֹוָבה ִהיא ּדָ
ם ִאם הּוא לֹא רֹוֶצה אֹו לֹא נַֹח אֹו לֹא ַמְתִאים לֹו. ב — ּגַ ַחּיָ

ה; ּתָ ּכִ עּור ּבַ ַמן ְלׁשִ ּזְ יַע ּבַ ְלִמיִדים ְלַהּגִ ְגָמאֹות: חֹוָבה ַעל ַהּתַ ּדֻ
ה ָלֶהם ּוִביָלִדים ָנִכים; ׁשֶ ּקָ יָלִדים ׁשֶ ב ּבִ ֵ חֹוָבה ְלִהְתַחּשׁ

ִביׁש ַרק  נּוָעה — חֹוָבה ַלֲחצֹות ּכְ י ַהּתְ ת ְלֻחּקֵ  חֹוָבה ְלַצּיֵ
ה. ַמֲעַבר ֲחִצּיָ ּבְ
ד  חֹוָבה ְלַכּבֵ

ים  הֹוִרים ַוֲאָנׁשִ
ִרים. ְמֻבּגָ

יִרים? ם ַמּכִ ֵאילּו חֹובֹות ַאּתֶ  .1
ְלִמיִדים? ל ּתַ ֵאילּו ֵמַהחֹובֹות ֵהן חֹובֹות ׁשֶ  .2

ֶכם? ּלָ ֹונֹות ׁשֶ כּות ַהּשׁ ּיָ ַ ְקבּוצֹות ַהּשׁ ֵאילּו חֹובֹות ֵיׁש ָלֶכם ּבִ  .3
ִמיד נַֹח אֹו ָנִעים? ר לֹא ּתָ ֲאׁשֶ ם ּכַ ִאים אֹוָתן ּגַ ם ְמַמּלְ ֵאיְך ַאּתֶ  .4



ה ָמה  י, ֲאִני ֶאֱעׂשֶ ב ֱאָיל: ֶהְחַלְטּתִ ֶפר ָחׁשַ ַדְרּכֹו ְלֵבית ַהּסֵ ּבֶֹקר, ּבְ ּבַ
ָבר! י, לֹא ְמַעְנֵין אֹוִתי ׁשּום ּדָ ּלִ ֲאִני רֹוֶצה. ִנְגְמרּו ַהחֹובֹות ׁשֶ ׁשֶ

ָלִדים ְוַהּמֹוִרים ִנְכְנסּו  ל ַהּיְ בֹוָתיו. ּכָ ִצְלצּול ָחָזק ָקַרע ֶאת חּוט ַמְחׁשְ
ִריָצה.  ּתֹות ּבְ ַלּכִ

ב:  ִלּבֹו ָחׁשַ ָחֵצר ְלַבּדֹו, הּוא לֹא ִמֵהר ְלׁשּום ָמקֹום. ּבְ ַאר ּבֶ ֱאָיל ִנׁשְ
אֹוְמִרים ִלי. יף ִלי, ֲאִני לֹא ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ָמה ׁשֶ ּכֵ
ה. ּתָ ֵנס ַלּכִ ֲעבֹר ְזַמן ָקָצר ָקְרָאה לֹו ַהּמֹוָרה ְלִהּכָ ּכַ

י. ּלִ ה. ֶזה ָהִעְנָין ׁשֶ ת ָלּה ָמה ֲאִני עֹוׂשֶ ֱאָיל לֹא ָעָנה. ָמה ִאְכּפַ
ם,  ּלָ מֹו ּכֻ ה ְוִלְלֹמד ּכְ ּתָ ֵנס ַלּכִ ב ְלִהּכָ הּוא ַחּיָ ַכַעס ׁשֶ ַהּמֹוָרה ָאְמָרה ּבְ ׁשֶ ּכְ

ָעָנה: "לֹא ְמַעְנֵין אֹוִתי. ֲאִני, ֵאין ִלי חֹובֹות." 
ר? ָמה ָקָרה לֹו? ְלִמיִדים ִנְדֲהמּו. ֵאיְך הּוא ְמַדּבֵ ַהּמֹוָרה ְוַהּתַ

ר ַעל  ֱאָיל ֶהְחִליט לֹא ִלְלֹמד ּוְלַוּתֵ ָלִדים: "ִנְרֶאה ׁשֶ ַהּמֹוָרה ָאְמָרה ַלּיְ
ָכְך." ר לֹו ְלִהְתַנּסֹות ּבְ ַתְלִמיד. אּוַלי ְנַאְפׁשֵ ְפִקידֹו ּכְ ּתַ

הּו ָעצּוב ְוהּוא ָצִריְך ֶעְזָרה?" ֶ ֶקט: "אּוַלי ָקָרה לֹו ַמּשׁ ׁשֶ ַאּלֹון ָאַמר ּבְ
ֲאָבל ַהּמֹוָרה ֶהְחִליָטה ַלֲעזֹב ֶאת ֱאָיל ְולֹא ִלְפנֹות ֵאָליו.



ָבִרים ׁשֹוִנים ּוְמַעְנְיִנים, ֶוֱאָיל — לֹא ְכלּום. ָלִדים ָלְמדּו ְוָעׂשּו ּדְ ַהּיְ
ל  ַקּבֵ ּמְ י ׁשֶ ּמִ יָרה ׁשֶ ה, ְוִהְסּבִ ִסּבָ ְפִקיִדים ִלְקַראת ַהּמְ ָקה ּתַ ַהּמֹוָרה ִחּלְ

א אֹותֹו.  ב ְלַמּלֵ ְפִקיד ַחּיָ ּתַ
ֶוֱאָיל — לֹא ְכלּום.

ה ָיִמים, ֶוֱאָיל ֲעַדִין ֵאינֹו  ּמָ ָעְברּו ּכַ
א ֶאת  עּוִרים ְוֵאינֹו ְמַמּלֵ ִ ּשׁ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ִמׁשְ

ַתְלִמיד.  ה ּכְ ּתָ ּכִ חֹובֹוָתיו ּבַ
ָבר.  ה ּדָ ִית הּוא ֵאינֹו עֹוׂשֶ ּבַ ם ּבַ ּגַ

ְפִקיד  יַע לֹו ּתַ ַאף ֶאָחד לֹא ִהּצִ
ה.  ִסּבָ ִלְקַראת ַהּמְ

ָכל זֹאת". לֹא  לֹא ָאְמרּו: "אּוַלי ּבְ
ּנּו ְולֹא ְכלּום. ׁשּו ִמּמֶ ּקְ ּבִ

יָעה ִהיא  ֶלת ִהּגִ ר ֲאחֹותֹו ַהַחּיֶ ֲאׁשֶ ּכַ
ָמע? ֵאיֶזה  ֲאָלה אֹותֹו: "ָמה ִנׁשְ ׁשָ

"? ְלּתָ ְפִקיד ִקּבַ ה, ֵאיֶזה ּתַ ׁש ְמִסּבָ ּיֵ י ׁשֶ ַמְעּתִ ? ׁשָ ים ָלַמְדּתָ ָבִרים ֲחָדׁשִ ּדְ
יב. ֱאָיל לֹא ָיַדע ָמה ְלָהׁשִ

לּום"?  ה "ׁשּום-ּכְ ה ַהְרּבֵ הּוא ָעׂשָ יד ַלֲאחֹותֹו? ׁשֶ ָמה ַיּגִ
ה?  ִסּבָ ְפִקיד ַלּמְ ֵאין לֹו ּתַ ִלי חֹובֹות? ׁשֶ הּוא ֶהְחִליט ִלְהיֹות ּבְ ׁשֶ

ַתְלִמיד?  ר ַעל חֹובֹוָתיו ּכְ הּוא ִוּתֵ ה ָיִמים? ׁשֶ ּמָ ָבר... ּכַ הּוא לֹא ָלַמד ּכְ ׁשֶ
יף. ֲאָבל ֲאִני לֹא ִעם  ְהֶיה ִלי ּכֵ ּיִ י ׁשֶ ְבּתִ ִלּבֹו: מּוָזר, ֲאִני ָחׁשַ ב ּבְ ֱאָיל ָחׁשַ
ָכל  י. אּוַלי ּבְ ּנִ ת ִמּמֶ ת ִלי ֵמֶהם ְוָלֶהם לֹא ִאְכּפַ ר, לֹא ִאְכּפַ ם. ּוְבִעּקָ ּלָ ּכֻ

יף? ְך ּכֵ ל ּכָ זֹאת ֶזה לֹא ּכָ

יף"? ְך ּכֵ ל ּכָ ָכל זֹאת ֶזה לֹא ּכָ ַמּדּוַע ֱאָיל ָאַמר "אּוַלי ּבְ  .1



ְלְמדּו: ָמה ּתִ
ה. ּתָ ֶכם ִעם ַהֲחֵבִרים ְוַהֲחֵברֹות ַלּכִ ּלָ ה ׁשֶ ּתָ ְלַתְכֵנן ֶאת חֹוֶבֶרת ַהּכִ  .1

ֶפת. ּתֶ ׁשֻ ְכלֹל ַהחֹוֶבֶרת ַהּמְ ְלַהְחִליט ָמה ּתִ  .2
ִאים. ן ֶאת ַהחֹוֶבֶרת ְלִפי נֹוׂשְ ְלַאְרּגֵ  .3

יָגּה. ב ֶאת ַהחֹוֶבֶרת ּוְלַהּצִ ַע ּוְלַעּצֵ ְלַבּצֵ  .4

י. ְחּתִ ּפַ י ְוַאְלּבֹום ִמׁשְ ם ַאְלּבֹום ִאיׁשִ ָרִקים ַהּקֹוְדִמים ֵהַכְנּתֶ ֵני ַהּפְ ׁשְ ּבִ
ה. ּתָ ּכִ ֶפת ָלֶכם ּוְלַחְבֵריֶכם ּבַ ּתֶ ִכינּו חֹוֶבֶרת ְמׁשֻ ֵעת ּתָ ּכָ

ֵני ָהֲאֵחִרים. ְ ְהֶיה ׁשֹוָנה ִמּשׁ ֶפת ּתִ ּתֶ ׁשֻ ַהחֹוֶבֶרת ַהּמְ

ֶכם? ּלָ ה ׁשֶ ּתָ ְכלֹל חֹוֶבֶרת ַהּכִ ּתִ יִעים ׁשֶ ם ַמּצִ ָמה ַאּתֶ  .1
ֶפת? ּתֶ ׁשֻ עּו ֶאת ָהֲעבֹוָדה ַהּמְ ַבּצְ ֵאיְך ּתְ  .2

ם? ל ַאַחת ִמּכֶ ל ּכָ ל ֶאָחד ְוׁשֶ ל ּכָ ָמה ִיְהֶיה ַהֵחֶלק ׁשֶ  .3
ר ְלֵהָעֵזר? ִמי ֶאְפׁשָ ּבְ  .4



ה. ּתָ ל ַיְלֵדי ַהּכִ ל ּכָ מֹות ׁשֶ יַמת ׁשֵ ְלָהִכין ְרׁשִ  .1
תֹובֹוֵתיֶהם. ִלְכּתֹב ֶאת ּכְ  .2

ָלִדים,  ל ַהּיְ ל ּכָ ְצלּוִמים ׁשֶ ְלָהִביא ּתַ  .3
ַיַחד ְוַגם ְלחּוד. ֵהם ּבְ ׁשֶ ּכְ

יֵניֶכם,  ְלָהִביא ִסּפּוִרים ַעל ֲחֵברּות ּבֵ  .4
ַיַחד. ים ּבְ ם עֹוׂשִ ַאּתֶ ֻעּלֹות ׁשֶ ַעל ּפְ

חֹוֶבֶרת? ֵעיֵניֶכם ּבַ ָמה מֹוֵצא ֵחן ּבְ  .1
ֶרק אֹו ֵחֶלק  ֵאיֶזה ּפֶ  .2

ַעְנֵין  חֹוֶבֶרת הּוא ַהּמְ ּבַ
יֹוֵתר? ַמּדּוַע? ּבְ

ְזַמן  ם ּבִ ּתֶ ׁשְ ָמה ִהְרּגַ  .3
ֲהָכַנת ַהחֹוֶבֶרת?
רּו ַעל  ַסּפְ ָמה ּתְ  .4

ִתית? ּתָ ַהחֹוֶבֶרת ַהּכִ



ְלְמדּו: ָמה ּתִ
כּות  ּיָ ַ הּוא ְקבּוַצת ַהּשׁ ים, ׁשֶ ם ַחּיִ ּבֹו ַאּתֶ ּוב ׁשֶ ּשׁ ַעל ַהּיִ  .1
ִכּתֹות ג ְו-ד  ֶכם. (ּבְ ְחּתְ ּפַ ל ִמׁשְ ֶכם ְוׁשֶ ּלָ ָהְרָחָבה יֹוֵתר ׁשֶ

ַהְרָחָבה). ּוב ּבְ ּשׁ ְלְמדּו ַעל ַהּיִ ּתִ
ּוב. ּשׁ ֵבי ַהּיִ ף ְלָכל ּתֹוׁשָ ּתָ ׁשֻ ַעל ַהּמְ  .2

ַלִים,  ? ֲאִני אֹוֶמֶרת — ִמירּוׁשָ ר ׁשֹוֲאִלים אֹוִתי: ֵמֵאיפֹה ַאּתְ ֲאׁשֶ ּכַ
ה? הּוא עֹוֶנה: ֲאִני ֵמָהִעיר ֵחיָפה. ּוֵמֵהיָכן ַאּתָ

ם? ל, ֵמֵאיֶזה ָמקֹום ַאּתֶ ֲאלּו ֶאת ַאְרנֹון ְוֶאת ּגַ ְוִאם ִיׁשְ
ב ַנֲהָלל. ֵהם יֹאְמרּו: ֲאַנְחנּו ִמּמֹוׁשָ

ְקָוה. ַתח ּתִ ֵהן ִמּפֶ ֶאְפָרת, ָרֵחל ַוֲאִביָבה ַיֲענּו ׁשֶ
עֶֹרֶבת   מּוָרד, ָקאֶסם ּוָפִטיָמה ֵהם ֵמָהִעיר ַהּמְ

יָחא. ְרׁשִ ּתַ
ימֹוָנה. ְכָלל ֵמָהִעיר ּדִ ֵהם ּבִ ידּו ׁשֶ ֲאָבל ּדּוִדי ְוַאּלֹוָנּה ַיּגִ
ּבֹו הּוא   ְלָכל ֶאָחד ֵיׁש ָמקֹום ׁשֶ

ּנּו הּוא יֹוֵצא ְוֵאָליו הּוא חֹוֵזר. ִמְתּגֹוֵרר, ִמּמֶ
ב, ְלֵבית  ּמֹוׁשָ ִעיר אֹו ּבַ ּבָ הּוא חֹוֵזר ְלֵביתֹו ׁשֶ

ִית  ְקֵצה ָהְרחֹוב ְואּוַלי ַלּבַ ּבִ גּוִרים ׁשֶ ַהּמְ
ף. ּתָ ׁשֻ ַהּמְ



ּבּוץ אֹו  ּקִ ָפר, ּבַ ּכְ ּוב אֹו ּבַ ׁשּ ּ ּיִ ִעיר ּבַ ים ּבָ ים ַחּיִ ֲאָנׁשִ
י ּבֹו ִנְמָצא  ם — ּכִ ָלּ ל ּכֻ ֲעָיָרה, ְוֲהִייׁשּוב הּוא ׁשֶ ּבָ

יָתם. ּבֵ
ִבים ׁשֹוִנים: ים ּתֹוׁשָ נּו ַחּיִ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ּבַ

ים ְוֵיׁש ְיָלִדים. יׁשִ ִרים ְוֵיׁש ְצִעיִרים, ֵיׁש ְקׁשִ ֵיׁש ְמֻבּגָ
ים,  ִתּיִ ֵאיָנם ּדָ ים ְוֵיׁש ׁשֶ ִתּיִ ים ּדָ ֵיׁש ֲאָנׁשִ

ים, ים ָוִתיִקים ְוַגם עֹוִלים ֲחָדׁשִ ֵיׁש ֲאָנׁשִ
ֶהם ַרק ְיהּוִדים  ים ּבָ ַחּיִ ּוִבים ׁשֶ  ֵיׁש ִיּשׁ

ֶהם ַרק  ים ּבָ ַחּיִ ְוֵיׁש ׁשֶ
ַעְרִבים.

ֶהם  ּבָ ּוִבים ׁשֶ ְוֵיׁש ִיּשׁ
ַיַחד ְיהּוִדים ְוַעְרִבים. ים ּבְ ַחּיִ

ים, לֹוְמִדים  ּוב עֹוְבִדים, ְמַבּלִ ּשׁ ֵבי ַהּיִ ּתֹוׁשָ
ָבִרים. ְוַגם קֹוִנים ִמיֵני ּדְ

ים  אֹוד ְמֻרּצִ ּמְ ִבים ׁשֶ  ֵיׁש ּתֹוׁשָ
ים. אן ֵמַהַחּיִ ּכָ

ּנֹות  רֹוִצים ַלֲעׂשֹות ּוְלׁשַ ִבים ׁשֶ ֲאָבל ֵיׁש ּתֹוׁשָ
ים.  י ֵהם לֹא ֵמַהּכֹל ְמֻרּצִ ּכִ

י הּוא  ּלִ ּוב ׁשֶ ּשׁ ַהּיִ
ם, ַוֲאִני  ּלָ ל ּכֻ ׁשֶ

ם. ַיַחד ִאּתָ ּבְ

ָפר?) ֶכם? (הּוא ִעיר? ּכְ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ָמה ָידּוַע ָלֶכם ַעל ַהּיִ  .1
ֶכם? ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ם אֹוֲהִבים ּבַ ָמה ַאּתֶ  .2

ֶכם? ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ִבים ּבַ ף ַלּתֹוׁשָ ּתָ ֶכם ְמׁשֻ ָמה ְלַדְעּתְ  .3
ֶכם? ַמּדּוַע? ּלָ כּות ׁשֶ ּיָ ַ ּוב ֵהם ְקבּוַצת ַהּשׁ ּשׁ ֵבי ַהּיִ ֶכם: ּתֹוׁשָ ְעּתְ ָמה ּדַ  .4



ַעּמּוד 187-186 ַוֲענּו ַעל  ים" ּבְ ּבֹו ָאנּו ַחּיִ ּוב ׁשֶ ּשׁ ִקְראּו ֶאת: "ַהּיִ  .1
ֵאלֹות: ְ ַהּשׁ

ּוב ַאְרנֹון ְוַגל?  ּוב ָרֵחל ַוֲאִביָבה? ֵמֵאיֶזה ִיּשׁ ְתבּו: ֵמֵאיֶזה ִיּשׁ ּכִ  .2 

ּוב?  ּשׁ ּיִ ִרים ּבַ ים ַהּגָ ְלָאן חֹוְזִרים ָהֲאָנׁשִ  .3
ּוב?  ּשׁ ֵבי ַהּיִ ים ּתֹוׁשָ ָמה עֹוׂשִ  .4

ן / לֹא. ִטים א'-ד' — ּכֵ ּפָ ׁשְ ְתבּו ְלַיד ַהּמִ ּכִ  .5
ים ִויָלִדים  יׁשִ ים ַרק ְקׁשִ ּוב ַחּיִ ּשׁ ּיִ ּבַ א. 

ִבים ׁשֹוִנים  ים ּתֹוׁשָ ּוב ַחּיִ ּשׁ ּיִ ּבַ ב. 
ַיַחד ְיהּוִדים ְוַעְרִבים ֶהם ּבְ ים ּבָ ַחּיִ ּוִבים ׁשֶ ֵיׁש ִיּשׁ ג. 

ּוב ַרק לֹוְמִדים  ּשׁ ֵבי ַהּיִ ד. ּתֹוׁשָ

ִרים  ֻבּגָ ָחה ַהּמְ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ֲאלּו ֶאת ּבְ ׁשַ  .1
ה: ֵאלֹות ָהֵאּלֶ ְ ֶאת ַהּשׁ

ּוב  ּשׁ ּיִ ם ִלְחיֹות ּבַ ַחְרּתֶ ַמּדּוַע ּבְ א. 
נּו? ּלָ ׁשֶ

ֵעיֵניֶכם?  נּו טֹוב ּבְ ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ָמה ּבַ ב. 
ּוב? ּשׁ ּיִ ֵעיֵניֶכם ּבַ ָמה לֹא טֹוב ּבְ ג. 

ּוב? ּשׁ ּיִ ִבים ֲאֵחִרים ּבַ ים ַיַחד ִעם ּתֹוׁשָ ם עֹוׂשִ ָמה ַאּתֶ ד. 
ֵאלֹות  ָחה ְלהֹוִסיף ׁשְ ּפָ ׁשְ יעּו ִלְבֵני ַהּמִ ֵאלֹות, אֹו ַהּצִ הֹוִסיפּו ׁשְ ה. 

ֶהם. ּלָ ֶ ִמּשׁ
לּו. ַקּבְ ּתְ ׁשּובֹות ׁשֶ ֶרת ֶאת ַהּתְ ְחּבֶ ּמַ ְתבּו ּבַ ּכִ  .2



ים  ם נֹוֲהִגים ַלֲעׂשֹות ַיַחד ִעם ְיָלִדים ַוֲאָנׁשִ ֻעּלֹות ַאּתֶ ְתבּו ֵאילּו ּפְ ּכִ  .1
ֶכם? ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ֲאֵחִרים ּבַ

כּות  ּיָ ַ ה ֵהם ְקבּוַצת ַהּשׁ ּתָ ּכִ ָחה ְוַהֲחֵבִרים ּבַ ּפָ ׁשְ יִלי ָאְמָרה: ַרק ַהּמִ ּגִ  .2
י. ּלִ  ׁשֶ

יִלי צֹוֶדֶקת? ַמּדּוַע?  ֶכם: ַהִאם ּגִ ְעּתְ ְתבּו ּדַ  ּכִ

ְתבּו ּכֹוֶתֶרת ְלָכל ִאּיּור. 3. ּכִ



ֶכם: ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ּיִ ִאם ֵיׁש ֲאָתר ִאיְנֶטְרֶנט ּבַ
ֶכם. ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ ל ַהּיִ ְנסּו ַלֲאָתר ָהִאיְנֶטְרֶנט ׁשֶ ִהּכָ  .1

יִרים ְוֵאיְנֶכם  ֵאיְנֶכם ַמּכִ ָבִרים ׁשֶ ְראּו ּדְ אי ּתִ ֲאָתר. ַוּדַ ְלׁשּו ּבָ ּגִ  .2
ֶכם. ּלָ ּוב ׁשֶ ּשׁ יֹוְדִעים ַעל ַהּיִ

ֶרת. ְחּבֶ ּמַ ב ּבַ ּלֵ ַעְנֵין ֶאְתֶכם ּוְלׁשַ ּמְ יס ָמה ׁשֶ ּתּוְכלּו ְלַהְדּפִ  .3



ְלְמדּו: ָמה ּתִ
ִרים,  ָרֵאל - ִלְמֻבּגָ ְמִדיַנת ִיׂשְ ים ּבִ ף ָלֶאְזָרִחים ַהַחּיִ ּתָ ׁשֻ ַעל ַהּמְ  .1

ִלְבֵני נַֹער ְוִליָלִדים.
יֹוֵתר  כּות ָהְרָחָבה ּבְ ּיָ ַ ִהיא ְקבּוַצת ַהּשׁ ָרֵאל ׁשֶ ַעל ְמִדיַנת ִיׂשְ  .2
ים. ם ַחּיִ ּבֹו ַאּתֶ ּוב ׁשֶ ּשׁ ֵבי ַהּיִ ל ּתֹוׁשָ ֶכם ְוׁשֶ ְחּתְ ּפַ ל ִמׁשְ ֶכם, ׁשֶ ּלָ ׁשֶ

ְמִדיַנת  הּוִדי. ּבִ ל ָהָעם ַהּיְ ָרֵאל ִהיא ַהּמֹוֶלֶדת ׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ
רּוִזים ְוֶצ'ְרֶקִסים. ָרֵאל ַחִיים ְיהּוִדים, ַעְרִבים, ּדְ ִיׂשְ

ְמִדיַנת  ִרים ּבִ ּה ְמַדּבְ ּבָ ָפה ׁשֶ ָפה ָהִעְבִרית ִהיא ַהּשָׂ  ַהּשָׂ
ָרֵאל. ִיׂשְ

עּודֹות, ֶאת  ִרים ְוכֹוְתִבים ֶאת ַהּתְ ִעְבִרית ֲאַנְחנּו ְמַדּבְ ּבְ
ְסָמִכים; ּכֹוְתִבים  ל ַהּמִ ָפִרים, ֶאת ָהִעּתֹוִנים ְוֶאת ּכָ ַהּסְ

ְנְיֵני ִצּבּור.  ְלֵטי ָהְרחֹובֹות ְוַעל ּבִ ִעְבִרית ַעל ׁשִ ּבְ
ִמית. ָפה ָהִרׁשְ קֹוְרִאים ְלָכְך: ַהּשָׂ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ה ּבְ ִנּיָ ְ ִמית ַהּשׁ ָפה ָהִרׁשְ ָפה ָהַעְרִבית ִהיא ַהּשָׂ ַהּשָׂ
עּודֹות ְוַעל ִמְסָמִכים, ַעל  ָפה ָהַעְרִבית ַעל ּתְ ּשָׂ ְוָלֵכן ּכֹוְתִבים ּבַ

ְמקֹומֹות ׁשֹוִנים.  ְנְיֵני ִצּבּור ּבִ ְלֵטי ְרחֹובֹות ְוַעל ּבִ ׁשִ



ר  ִאּיָ יֹום ה' ּבְ ָמה ּבְ ָרֵאל, ִהְתַקּיְ ַהַהְכָרָזה ַעל ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ
ַמאי 1948). ְלַאַחר ַהַהְכָרָזה ָחְתמּו ַחְבֵרי מֹוֶעֶצת  תש"ח (14 ּבְ

ת ָהַעְצָמאּות, ּוְבָכְך  ן ּגּוְריֹון ַעל ְמִגּלַ ִוד ּבֶ ם ּדָ ָהָעם ּוְברֹאׁשָ
הּוִדים. ָרֵאל — ְמִדיַנת ַהּיְ ִהְכִריזּו ַעל ֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיׂשְ

ָרֵאל.  ל ְמִדיַנת ִיׂשְ יֹום ָהַעְצָמאּות ׁשֶ חֹק ּכְ ע ּבַ יֹום ַהַהְכָרָזה ִנְקּבַ
הּוִדים —  ל ְמִדיַנת ַהּיְ ָמּה ׁשֶ ם ׁשְ ע ּגַ ת ָהַעְצָמאּות ִנְקּבַ ְמִגּלַ ּבִ

ָרֵאל.  ְמִדיַנת ִיׂשְ
ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ה: "ּבְ ׁשּורֹות ֵאּלֶ ַחת ּבְ ת ָהַעְצָמאּות ִנְפּתַ ְמִגּלַ
ִתית  מּותֹו ָהרּוָחִנית, ַהּדָ ָבה ּדְ ּה ֻעּצְ הּוִדי, ּבָ ָקם ָהָעם ַהּיְ

ּה ָיַצר ִנְכֵסי  ית, ּבָ י קֹוְמִמּיּות ַמְמַלְכּתִ ּה ַחי ַחּיֵ ִדיִנית, ּבָ ְוַהּמְ
ּלֹו ֶאת ֵסֶפר  ים ְוהֹוִריׁש ָלעֹוָלם ּכֻ ּיִ ים ּוְכַלל־ֱאנֹוׁשִ ּיִ ְרּבּות ְלֻאּמִ ּתַ

ְצִחי." ָפִרים ַהּנִ ַהּסְ

ים  ַחּיִ הּוִדים ׁשֶ ר ְלָכל ַהּיְ ַאְפׁשֵ ָרֵאל חְֹקָקה חֹק ַהּמְ ְמִדיַנת ִיׂשְ
פּוצֹות) ָלבֹוא ָלָאֶרץ ְוִלְהיֹות ֶאְזְרֵחי  ּתְ ֲאָרצֹות ֲאֵחרֹות (ּבַ ּבַ

ָרֵאל. ְמִדיַנת ִיׂשְ



ָפה ָהַעְרִבית ְוַגם לֹוְמִדים  ּשָׂ י ֵסֶפר ַעְרִבים לֹוְמִדים ּבַ ָבּתֵ ּבְ
ִעְבִרית.

ים  ּסִ חֹל ָלָבן - ָהֶרַקע ָלָבן ְוָעָליו ּפַ ֶגל ּכָ ָרֵאל ּדֶ ִלְמִדיַנת ִיׂשְ
ִצְבֵעי  ֶגל ֵהם ּבְ יֵניֶהם. ִצְבֵעי ַהּדֶ חֹל ּבֵ ִוד ּכָ ים ּוָמֵגן ּדָ ֻחּלִ ּכְ

ית. ּלִ ַהּטַ
ָרֵאל — ֵסֶמל  ִסְמֵלי ְמִדיַנת ִיׂשְ

ְקָוה.  נֹוָרה, ֵסֶמל ַצַה"ל ְוִהְמנֹון ַהּתִ ַהּמְ
עֹות  ַמְטּבְ ֶסף (ּבְ ָרֵאל ֵיׁש ּכֶ ִלְמִדיַנת ִיׂשְ

נּו.  ּלָ הּוא ַרק ׁשֶ ָטרֹות) ׁשֶ ּוִבׁשְ
ִנים ֵארּוִעים אֹו ְמקֹומֹות אֹו  ַצּיְ ּמְ יָסה ּבּוִלים ׁשֶ ִדיָנה ַמְדּפִ  ַהּמְ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ים ּבְ ֲאָנׁשִ

ים.  ִדיָנה ֶנְחְקקּו ֻחּקִ ּמְ ּבַ
ִדיָנה.  ּמְ ַחי ּבַ ל ֶאְזָרֶחיָה ְוָכל ִמי ׁשֶ ת ּכָ ִבים ְלַצּיֵ ים ַחּיָ ַלֻחּקִ

ים  ִמים ֵארּוִעים ְוַחּגִ הּוִדים חֹוְגִגים ּוְמַקּיְ ִדיָנה ַהּיְ ֶאְזְרֵחי ַהּמְ
ִפים. ּתָ ְמׁשֻ

ֶהם  ּלָ רּוִזים חֹוְגִגים ֶאת ֶהָחִגים ׁשֶ ָהֶאְזָרִחים ָהַעְרִבים ְוַהּדְ
(מּוְסְלִמים, נֹוְצִרים ּוְדרּוִזים). 

ע  ית — ָאִריג ָלָבן ְמֻרּבָ ַטּלִ
ִהים ְו-4  ים ּכֵ ּסִ ֵני ּפַ ְוָעָליו ׁשְ

ָבִרים  ְקצֹוָתיו. ּגְ ִציִצּיֹות ּבִ
ית  ַטּלִ ִפים ּבְ ים ִמְתַעּטְ ִתּיִ ּדָ

ֶנֶסת. ֵבית ַהּכְ ה ּבְ ִפּלָ ְזַמן ַהּתְ ּבִ
ִצּיּות — ִקּיּום הֹוָרָאה אֹו חֹק.



ה ֶאת ַהִהְמנֹון. ַעל ּפֶ יר ּבְ דּו ָלׁשִ ִלּמְ

ִמי  יר ָהִרׁשְ ִ ִהְמנֹון — ַהּשׁ
ִרים אֹותֹו  ּשָׂ ל ְמִדיָנה ׁשֶ ׁשֶ

ְטָקִסים. ּבִ
יַרת ַהִהְמנֹון עֹוְמִדים  ְזַמן ׁשְ ּבִ

ֲעִמיַדת ּדֹם. ּבַ

ִניָמה ָבב ּפְ ּלֵ ל עֹוד ּבַ ּכָ

ה, ֶנֶפׁש ְיהּוִדי הֹוִמּיָ

ּוְלַפֲאֵתי ִמְזָרח ָקִדיָמה

ה —  ַעִין ְלִצּיֹון צֹוִפּיָ

ְקָוֵתנּו, עֹוד לֹא ָאְבָדה ּתִ

ִים, נֹות ַאְלּפַ ת ׁשְ ְקָוה ּבַ ַהּתִ

ַאְרֵצנּו, י ּבְ ִלְהיֹות ַעם ָחְפׁשִ

ַלִים! ֶאֶרץ ִצּיֹון ִוירּוׁשָ



ים  חֹות, לֹוְמִדים, ְמַבּלִ ּפָ ִמים ִמׁשְ ִדיָנה עֹוְבִדים, ְמַקּיְ ֶאְזְרֵחי ַהּמְ
ִחיָרָתם. י ּבְ ָבִרים ַעל ּפִ ה ּדְ ים ַהְרּבֵ ַנאי ְועֹוׂשִ עֹות ַהּפְ ׁשְ ּבִ

ִדיָנה. י ַהּמְ ת ְלֻחּקֵ ְלַצּיֵ  .1
ל  ֻכּיֹות ׁשֶ ל ָהֶאְזָרִחים ְוַכּמּוָבן ַעל ַהּזְ ֻכּיֹות ׁשֶ מֹר ַעל ַהּזְ ִלׁשְ  .2

ַעְצָמם.
ם, ְלִמי  ְחּתָ ּפַ ׁשְ הּוא ׁשֹוֶנה ֵמֶהם ּוִמּמִ ם ְלִמי ׁשֶ בֹוד ּגַ ָלֵתת ּכָ  .3

ב ַאֶחֶרת ֵמֶהם. חֹוׁשֵ ׁשֶ
ים). לּום ִמּסִ ׁשְ ַצַה"ל, ּתַ רּות ּבְ מֹו ׁשֵ א חֹובֹות (ּכְ ְלַמּלֵ  .4

ָלה. ְמׁשָ ֶנֶסת ְוֶאת רֹאׁש ַהּמֶ ִלְבחֹר ֶאת ַחְבֵרי ַהּכְ  .5

ִתים? ם ְמַצּיְ ים ַאּתֶ ְלֵאילּו ֻחּקִ  .1
ִדיָנה? ּמְ ָלִדים ּבַ ֵאילּו חֹובֹות ֵיׁש ַלּיְ  .2

ָחה." ּפָ ׁשְ י ִהיא ַרק ַהּמִ ּלִ כּות ׁשֶ ּיָ ַ ַמְעָין ָאְמָרה: "ְקבּוַצת ַהּשׁ  .3 
ַהִאם ַמְעָין צֹוֶדֶקת? ַמּדּוַע? 

יָרה ַלִים ַהּבִ ירּוׁשָ ָרֵאל ּבִ ֶנֶסת ִיׂשְ ְנַין ּכְ ּבִ



ָרֵאל? ַמּדּוַע?  ֶגל ִיׂשְ ֵאילּו ֵארּוִעים ְמִניִפים ֶאת ּדֶ ְתבּו ּבְ ּכִ  .1 

ֶגל?  ִדיָנה? ֶאת ַהּדֶ ֵאילּו ִמְבֵני ִצּבּור ְרִאיֶתם ֶאת ֵסֶמל ַהּמְ ּבְ  .2 

ִרים ֶאת ַהִהְמנֹון? ַמּדּוַע?  ֵאילּו ֵארּוִעים ׁשָ ּבְ  .3 

יִרים?  ם ַמּכִ ָגִלים ַאּתֶ ֵאילּו ְסָמִלים אֹו ּדְ  .4
ִדיָנה?  ְמֵלי ַהּמְ ה ֵהם ׁשֹוִנים ִמּסִ ּמֶ ּבַ  .5 

 
ִדיָנה?  לֹום ַהּמְ ֵלי ַצַה"ל ּוִלׁשְ לֹום ַחּיָ ה ִלׁשְ ִפּלָ ָמַתי ֶנֱאֶמֶרת ַהּתְ  .6 

ְרֵאִלית,  ְתעּוַדת ֶזהּות ִיׂשְ ָחה ְלִהְתּבֹוֵנן ּבִ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ׁשּו ִמּבְ ּקְ ּבַ  .1
יֹון ְנִהיָגה. ֶכם ּוְבִרׁשְ ּלָ ָדה ׁשֶ ְתעּוַדת ַהּלֵ ְרֵאִלי, ּבִ ַדְרּכֹון ִיׂשְ ּבְ

ה? ַמּדּוַע?  ְסָמִכים) ָהֵאּלֶ עּודֹות (ַהּמִ ף ְלָכל ַהּתְ ּתָ ְתבּו: ָמה ְמׁשֻ ּכִ  .2 

ל?  ִריָכה? ָמה הּוא ְמַסּמֵ ע ַעל ַהּכְ ֵאיֶזה ֵסֶמל ֻמְטּבָ  .3
הּות? ַמּדּוַע?  עּוַדת ַהּזֶ תּוָבה ּתְ פֹות ּכְ ֵאילּו ׂשָ ּבְ  .4

ֶסף ְוִכְתבּו: ָטרֹות ּכֶ ׁשְ ִהְתּבֹוְננּו ּבִ  .5 
ְרֵאִלי?  ֶסף ִיׂשְ ָטרֹות ֵהם ּכֶ ְ ַהּשׁ ר ְלַזהֹות ׁשֶ ֵאיְך ֶאְפׁשָ

ָרֵאל ְוִכְתבּו: ׂשְ בּוִלים ִמּיִ ִהְתּבֹוְננּו ּבְ  .6
ר ַעל ַהּבּול?  ָמה ְמֻצּיָ א. 

ְרֵאִלי?  ַהּבּול הּוא ִיׂשְ ֵאיְך יֹוְדִעים ׁשֶ ב. 



ִעיֻלּיֹות: ין ַהּפְ ֲחרּו ּבֵ ּבָ  .1
ּה. ְדּתָ יֹום ֻהּלַ ָרֵאל ּבְ ָרָזה ִלְמִדיַנת ִיׂשְ ָהִכינּו ּכְ א. 

ָרָזה. ּכְ ֶגל ּבַ נֹוָרה ְוֶאת ַהּדֶ ָחׁשּוב ִלְכלֹל ֶאת ֵסֶמל ַהּמְ
ר  ׁשֶ ְרֶאה ֶאת ַהּקֶ ּיַ בּו ַעל ּבּול ׁשֶ ִדיָנה. ִחׁשְ ָנה ַלּמְ רּו ּבּול ַמּתָ ַצּיְ ב. 

ִדיָנה. ֶכם ַלּמְ ּלָ ׁשֶ
ּוב  ּשׁ רּו ֲעֵליֶכם ְוַעל ַהּיִ ּוב ַאֵחר. ַסּפְ ִיּשׁ ב ִליָלִדים ּבְ ְתבּו ִמְכּתָ ּכִ ג. 

ֶכם. ּלָ ׁשֶ
ם ֶאת ָמה  ַסּכֵ ּתְ ְקבּוצֹות: ָהִכינּו ְמדֹוִרים ְלַתֲערּוָכה ׁשֶ ּבִ ד. 

א. ּנֹוׂשֵ ם ּבַ ַמְדּתֶ ּלְ ׁשֶ

א? ּנֹוׂשֵ ם ּבַ ים ְלַמְדּתֶ ָבִרים ֲחָדׁשִ ֵאילּו ּדְ א. 
יֶתם: ּלִ ָמה ּגִ ב. 

ַעל ַעְצְמֶכם?  .1
ֶכם? ְחּתְ ּפַ ַעל ִמׁשְ  .2

ֶכם? ּלָ ה ׁשֶ ּתָ ַעל ַחְבֵרי ַהּכִ  .3
ֶכם? ּלָ ֹונֹות ׁשֶ כּות ַהּשׁ ּיָ ַ ַעל ְקבּוצֹות ַהּשׁ  .4




