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ישראלמדינת

החינוךמשרד

ב-אלכיתות ב"הלמפתח 

א  יעּורנֹושֵׂ הּול : ַהשִּׁ הניִּׁ חָּ ְשפָּ ים ַבמִּׁ יְקטִּׁ קֹוְנְפלִּׁ

ם ַהמֹוֶרה יר: עִּׁ ַתו זָּמִּׁ

י ִהְצַטְידּוָנא  ִִ ִִ  טּוִִׁי  ּוְצָב ְלָמר  ַַ ֻגִלי  ,  ְְּ ֲִ ְלִסיּמּוןְוכֹוס אֹו ַצַלַחת 
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ה ַהיֹו  שֶׂ ֲִ ?ָמה ַנ

ִטי  • ְַ ל ַֹוְנְפִלי ִַ ר  ְִַּּמְִָׁפָחהַהיֹו  ְנַדְֵּּ
ת ָהְרצֹונֹות ְוַהְצָרִכי  • א אֶׂ יְך ְלַבטֵּ ָלנּוִנְלַמד אֵּ ִֶׁׂ
רְוַג  • !ְנַציֵּ
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?ְלִִׁיעּורָמה ְלָהִביא 
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ְצמֹו  ַגע ִַ יַנִיי  ְלרֶׂ ִֵּ ת ָה ....אֶׂ
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לומדי עכשיו

ט  ְַ צֶׂ  ַֹוְנְפִלי ִֶׂ ?ַמהּו  ְְּ

ט ְַ ּמּות, ִאי ַהְסָכָמה-ַֹוְנְפִלי .ִריב ִסְכסּוְך, ִִ
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ל ַמְחִָָׁבה ַגע ִֶׁׂ רֶׂ

ב  :ָנסּו ַלֲחִֹׁׁ

ְכִָׁו ֻכָלנּו ִנְמָצִאי  ְְִַַּּיתִַ הֶׂ  ַהְדָבִרי   , ִֶׁׂ מֵּ
ִטי  ְַ ּגֹוְרִמי  ָלנּו ְלַֹוְנְפִלי ?ְלִאי ַהְסָכמֹות, ִֶׁׂ
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ִמי  ִָ ל ָמה ֲאַנְחנּו ַרְִּי  ִלְפ ִַ?
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י ! ָנכֹון  ִַ ְך ְכָלל נֹוָצרֹות ִאי ַהְסָכמֹות ְסִביב... ַאתֶׂ  צֹוְד רֶׂ :ְְּדֶׂ
ב ֶשל ַההֹוִרים ׂשּוֶמת ַהלֵּ תְּ

יֹון ֶדר ַבַבִיתִנקָּ וָּסֵּ

ַנאי ִאיִשי פְּ

ִׂשימֹות  ִליּמּוִדּיֹותמְּ
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ְמִשיָמה

חּו ְנָיר ָלָבן. 1 ְַ  .

ל ַהְנָיר כֹוס . 2 ִַ ַטָנה ִהִניחּו  ְַ אֹו צלחת 

י   ר ְוִהְִַׁתְּמִּׁו ְָּּה ְכדֵּ ּגּוִלי 4ְלַציֵּ ִִ.

ּגּול . 3 ִִ ור ְְָּכל  זֹׁ ֲִ ר ָלכֶׂ  ִצְיירֹו ָמה ַי בֹׁ ֲִ ת ַל אֶׂ

.ַהְתַּוָפה ְְִַַּּית
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מסכמי 

ַדִין –ַּג  ִכְִָׁרִבי  ְִַּּמְִָׁפָחה  אֹוֲהִבי ֲִ

ִנְבָטא ָמה  ור ָחִּׁוב ִֶׁׂ זֹׁ ֲִ רַי .ָלנּו ְלַהְרִּגיִׁ טֹוב יֹותֵּ

ְמַחְפִשי  ִפְתרֹונֹות  –' ִמְתַנְּגִִׁי 'ִא  ְרצֹונֹות 

ְיַאְפְִׁרּו ְלֻכוָלנּו  י ְלַהְרִּגיִׁ ִֶׁׂ ִִ .ָנ
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למשימה  ממשיכי 

ָלכֶׂ  ּגּוִלי  ִֶׁׂ ִִ ת ָה ?זֹוְכִרי  אֶׂ

ָליו ִָ ּׂשֹוַחְחנּו  י ַהִּמְִָׁפָחה ְוְִַׁתפּו אֹוָת  ְְָּמה ִֶׁׂ ְראּו אֹוָת  ִלְבנֵּ .  הֶׂ

ּגּוִלי   ִִ ִצַייְרתֶׂ  ָה ת ַהְצָרִכי  ִֶׁׂ ר ָלכֶׂ  ְלַהְסְִּיר אֶׂ זֹׁ ֲִ ָלכֶׂ ְיכֹוִלי  ַל ִֶׁׂ  .

ָחד ִהִציעּו  יֹון אֶׂ ֲִ ור ְלהֹוִרי  ַר תֶׂ  ִלְפתֹׁ ְַ ְכָבר ִהְסַפ ט ִֶׁׂ ְַ ִַֹׁוְנְפִלי ִלְפּגֹׁ

...ְַָּיִמי  ָהַאֲחרֹוִני 
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ישראלמדינת

החינוךמשרד

תודה שצפיתם בשידור
הופק עבור משרד החינוך ע״י מטח
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