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משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית  -אגף שפות
הפיקוח על הוראת העברית בקדם־יסודי וביסודי

הַ שַ בְּ לּול
ב ֶֹּקר ֶאחָ ד יָצָ א שַׁ בְּ לּול ל ְִּטּיּול .הּוא זָחַׁ ל ְּל ַׁאטְּ -ל ַׁאט.
בַׁ דֶ ֶרְך ָפגַׁש ַׁא ְּרנָב" .שָ לֹום"ָ ,אמַׁ ר הַׁ שַׁ בְּ לּול" ,רֹוצֶ ה לְּטַׁ ּיֵּל
ִא ִתי?"
"א ָתה הֹולְֵּך ל ְַּׁאט וַׁאֲ נִי מָ ִהיר
"ל ֹּא" ,עָ נָה הָ ַׁא ְּרנָבַׁ ,
יֹותר".
ֵּ
חָ שַׁ ב הַׁ שַׁ בְּ לּול לְּעַׁ צְּ מֹו" :יֹום-יֹום אֲ נִי סֹוחֵּ ב ֶאת הַׁ בַׁ יִת
ִיתי סֹוחֵּ ב אֹותֹו עַׁ ל גַׁבִ י ,בֶ טַׁ ח
שֶ לִי עַׁ ל הַׁ גַׁבִ .אם ל ֹּא הָ י ִ
ִיתי מָ ִהיר כְּ מֹו הָ ַׁא ְּרנָב".
הָ י ִ
ְּלפ ֶַׁתע הֹופִ יעַׁ חָ תּולֶ ,נעֱמַׁ ד מּול הַׁ שַׁ בְּ לּול וְּ שָ לַׁף ֶאת
צִ פ ְָּרנָיו .נִבְּ הַׁ ל הַׁ שַׁ בְּ לּול ּו ִמּיָד ִה ְּס ַׁת ֵּתר בְּ תֹוְך בֵּ יתֹו.
ִה ְּס ַׁתלֵּק הֶ חָ תּול ,וְּ הַׁ שַׁ בְּ לּול שָ מַׁ ח וְּ חָ שַׁ בֵּ " :איזֶה מַׁ זָל
שֶ הַׁ בַׁ יִת שֶ לִי ָת ִמיד ִא ִתי".
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בַ חֶ דֶ ר שֶ ל ּתֹֹום
בַׁ חֶ דֶ ר שֶ ל תֹום מַׁ מָ ש בָ ָלגָן:
ּומכְּ נָסַׁ יִם –
ג ְַּׁרבַׁ יִםַׁ ,נ ֲע ַׁליִם ,חֻ לְּצֹות ִ
הַׁ כֹּל ,הַׁ כֹּל ְּמ ֻפזָר עַׁ ל הַׁ ִרצְּ פָה.
ֵּאין מָ קֹום ל ְִּדרְֹּך וְּ ֵּאין מָ קֹום לָשֶ בֶ ת,
הַׁ שֻ לְּחָ ן ֶנ ֱע ַׁלם וְּ הַׁ ִמטָ ה מֻ ְּס ֶת ֶרת.
ְּניָרֹות בְּ כָל מָ קֹום,
ּובַׁ כְּ נִיסָ ה – מַׁ מָ ש מַׁ ְּחסֹום.
אֲ בָ ל –
ּומסֻ דָ ר,
הָ ָארֹון נ ִָקי ְּ
כִ י הֲ ֵּרי ל ֹּא נ ְִּש ַׁאר בֹו
שּום דָ בָ ר!
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הַ כַּדּור הַ ָּקטָּ ן
לִי ,יָאן וצ'ּו ִשחֲ קּו בְּ כַׁדּור ָקטָ ןְּ .לפ ֶַׁתע ָנפַׁל הַׁ כַׁדּורִ ,ה ְּת ַׁג ְּלגֵּל
וְּ ָנפַׁל לְּתֹוְך בֹור צַׁ ר בָ אֲ דָ מָ ה.
ִלי דָ חַׁ ף ֶאת יָדֹו וְּ נִסָ ה לְּהֹוצִ יא ֶאת הַׁ כַׁדּור ,אֲ בָ ל הַׁ בֹור הָ יָה
מק.
עָ ֹּ
יֹותר"ָ ,אמַׁ ר יָאן וְּ ִהכְּ נִיס ֶאת יָדֹו לְּתֹוְך
"הַׁ ּיָד שֶ לִי אֲ רֻ כָה ֵּ
הַׁ בֹור .אֲ בָ ל גַׁם יָדֹו ל ֹּא הָ י ְָּתה אֲ רֻ כָה מַׁ ְּספִ יק.
"איפֹּה צ'ּו? ל ְָּאן הּוא
ִה ְּס ַׁתכְּ לּו לִי ויָאן זֶה בָ זֶה וְּ שָ אֲ לּוֵּ :
הָ לְַׁך? לָמָ ה הּוא ל ֹּא עֹוזֵּר לְּהֹוצִ יא ֶאת הַׁ כַׁדּור מֵּ הַׁ בֹור?"
בְּ אֹותֹו הָ ֶרגַׁע ִהגִ יעַׁ צ'ּו ּובְּ יָדָ יו ְּשנֵּי ְּד ָליִים ְּמל ִֵּאים מַׁ יִם.
"מָ ה ַׁא ָתה עֹושֶ ה?" שָ אֲ לּו הַׁ ְּש ַׁניִם.
צ'ּו שָ פְַׁך ֶאת הַׁ מַׁ יִם לְּתֹוְך הַׁ בֹור .וְּ ִהנֵּה ,כְּ מֹו ֶקסֶ ם ,צָ ף הַׁ כַׁדּור
הַׁ ָקטָ ן ,עָ לָה עִ ם הַׁ מַׁ יִם וְּ יָצָ א ִמן הַׁ בֹור.
יר ִתית"ָ ,אמַׁ ר צ'ּו .הּוא
צּורה יְּצִ ָ
"לִפְּ עָ ִמים צָ ִריְך לַׁחֲ שֹּב בְּ ָ
ָתפַׁס ֶאת הַׁ כַׁדּור ּומָ סַׁ ר אֹותֹו לַׁחֲ בֵּ ָריו" .בֹואּו ,נ ְַּׁמ ִשיְך
לְּשַׁ חֵּ ק".
6

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית  -אגף שפות
הפיקוח על הוראת העברית בקדם־יסודי וביסודי

הַ כַּדּור הַ ָּקטָּ ן
לִי ,יָאן וצ'ּו ִשחֲ קּו בְּ כַׁדּור ָקטָ ןְּ .לפ ֶַׁתע ָנפַׁל הַׁ כַׁדּור לַׁבֹור.
לִי דָ חַׁ ף ֶאת יָדֹו וְּ נִסָ ה לְּהֹוצִ יא ֶאת הַׁ כַׁדּור ,אֲ בָ ל ל ֹּא ִהצְּ לִיחַׁ
כִ י הַׁ בֹור הָ יָה עָ מֹּק.
נִסָ ה גַׁם יָאן וְּ ל ֹּא ִהצְּ לִיחַׁ .
ָאמַׁ ר צ'ּו" :יֵּש לִי ַׁרעְּ יֹון!" .הָ לְַׁך וְּ הֵּ בִ יא ְּשנֵּי ְּד ָליִים ְּמל ִֵּאים
מַׁ יִם.
"מָ ה ַׁא ָתה עֹושֶ ה?" שָ אֲ לּו הַׁ ְּש ַׁניִם.
צ'ּו שָ פְַׁך ֶאת הַׁ מַׁ יִם לְּתֹוְך הַׁ בֹור .וְּ ִהנֵּה ,כְּ מֹו ֶקסֶ ם צָ ף הַׁ כַׁדּור
הַׁ ָקטָ ן וְּ עָ לָה עִ ם הַׁ מַׁ יִם.
צ'ּו ָתפַׁס ֶאת הַׁ כַׁדּור ּומָ סַׁ ר לַׁחֲ בֵּ ָריו.
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חֹֹוטֵ ב הָּ עֵ צִ ים וְּ הַ ג ְַּרזֶן
חֹוטֵּ ב עֵּ צִ ים עָ נִי הָ ַׁלְך עַׁ ל הַׁ גֶשֶ ר ּובְּ יָדֹו ג ְַּׁרזֶן עֵּ ץ יָשָ ןְּ .לפ ֶַׁתע ָנפַׁל
הַׁ ג ְַּׁרזֶן ֶאל מֵּ י הַׁ נָהָ ר הַׁ גֹועֵּ ש.
חֹוטֵּ ב הָ עֵּ צִ ים עָ מַׁ ד וְּ ִה ְּס ַׁתכֵּל עַׁ ל הַׁ מַׁ ִים בְּ עֶ צֶ ב .ל ֹּא הָ יָה לֹו כֶסֶ ף
ל ְִּקנֹות ג ְַּׁרזֶן חָ דָ ש ּובְּ ִלי ג ְַּׁרזֶן ל ֹּא יּוכַׁל ַׁל ֲעבֹּד ּול ְִּה ְּתפ ְַּׁרנֵּס.
פִ ְּתאֹום ָיצְּ ָאה מֵּ הַׁ מַׁ יִם ֵּפיָה ּובְּ יָדָ ּה ג ְַּׁרזֶן ִמזָהָ ב.
"הַׁ ִאם זֶהּו הַׁ ג ְַּׁרזֶן שֶ לְָּך?"
חֹוטֵּ ב הָ עֵּ צִ ים ִה ְּס ַׁתכֵּל עַׁ ל הַׁ ג ְַּׁרזֶן וְּ ָאמַׁ ר" :ל ֹּא ,זֶה ל ֹּא הַׁ ג ְַּׁרזֶן שֶ לִי".
הַׁ ֵּפיָה צָ ְּללָה לְּתֹוְך הַׁ מַׁ ִים וְּ יָצְּ ָאה ּובְּ יָדָ ּה ג ְַּׁרזֶן ִמכֶסֶ ף" .הַׁ ִאם זֶהּו
הַׁ ג ְַּׁרזֶן שֶ לְָּך?" שָ אֲ לָה.
חֹוטֵּ ב הָ עֵּ צִ ים ִנ ֲענַׁע בְּ ר ֹּאשֹו וְּ ָאמַׁ ר" :גַׁם זֶה ל ֹּא הַׁ ג ְַּׁרזֶן שֶ לִי" .הַׁ ֵּפיָה
חָ זְּ ָרה ֶאל הַׁ מַׁ ִים וְּ יָצְּ ָאה עִ ם ג ְַּׁרזֶן הָ עֵּ ץ הַׁ ָפשּוט" .הֹו ,זֶה הַׁ ג ְַּׁרזֶן
הַׁ ּיָשָ ן וְּ הַׁ טֹוב שֶ לִי"ָ ,אמַׁ ר חֹוטֵּ ב הָ עֵּ צִ ים בְּ ִש ְּמחָ ה" ,תֹודָ ה ַׁרבָ ה! כְּ בָ ר
חָ שַׁ בְּ ִתי שֶ הּוא ָאבַׁ ד ִלי"...
"א ָתה ִאיש יָשָ ר ,כָל
הַׁ ֵּפיָה ִח ְּּי ָכה ֶאל חֹוטֵּ ב הָ עֵּ צִ ים וְּ ָא ְּמ ָרהַׁ :
ְּשֹלשֶ ת הַׁ ג ְַּׁרזִ נִים שֶ לְָּך".
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חֹֹוטֵ ב הָּ עֵ צִ ים וְּ הַ ג ְַּרזֶן
חֹוטֵּ ב עֵּ צִ ים עָ נִי הָ לְַׁך עַׁ ל גֶשֶ ר ּובְּ יָדֹו ג ְַּׁרזֶן עֵּ ץ יָשָ ןְּ .לפ ֶַׁתע ָנפַׁל
הַׁ ג ְַּׁרזֶן ֶאל הַׁ נָהָ ר.
חֹוטֵּ ב הָ עֵּ צִ ים עָ מַׁ ד וְּ ִה ְּס ַׁתכֵּל עַׁ ל הַׁ מַׁ יִם בְּ עֶ צֶ ב ,כִ י ל ֹּא הָ יָה לֹו
כֶסֶ ף ל ְִּקנֹות ג ְַּׁרזֶן חָ דָ ש.
פִ ְּתאֹום יָצְּ ָאה מֵּ הַׁ מַׁ יִם ֵּפיָה ּובְּ יָדָ ּה ג ְַּׁרזֶן ִמזָהָ ב.
"הַׁ ִאם זֶהּו הַׁ ג ְַּׁרזֶן שֶ לְָּך?"
חֹוטֵּ ב הָ עֵּ צִ ים ִה ְּס ַׁתכֵּל עַׁ ל הַׁ ג ְַּׁרזֶן וְּ ָאמַׁ ר" :ל ֹּא ,זֶה ל ֹּא הַׁ ג ְַּׁרזֶן
שֶ לִי".
הַׁ ֵּפיָה צָ ְּללָה לְּתֹוְך הַׁ מַׁ יִם וְּ יָצְּ ָאה עִ ם ג ְַּׁרזֶן הָ עֵּ ץ הַׁ פָשּוט" .הֹו,
זֶה הַׁ ג ְַּׁרזֶן שֶ לִי"ָ ,אמַׁ ר חֹוטֵּ ב הָ עֵּ צִ ים" ,תֹודָ ה ַׁרבָ ה!"
"א ָתה ִאיש יָשָ רֶ ,א ֵּתן לְָּך גַׁם ֶאת
הַׁ ֵּפיָה ִח ְּּיכָה וְּ ָא ְּמ ָרהַׁ :
הַׁ ג ְַּׁרזֶן שֶ לְָּך וְּ גַׁם ֶאת ג ְַּׁרזֶן הַׁ זָהָ ב".
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הַ נְּחָּ ִשים וְּ הַ ִקּפֹֹוד
ִקפֹוד הָ לְַׁך בַׁ שָ דֶ ה וְּ ִח ֵּפש בַׁ יִת חָ דָ שְּ .לפ ֶַׁתע ָר ָאה ְּמעָ ָרה גְּ דֹולָה ּובָ ּה
זּוג נְּחָ ִשים.
דֹוק ָר ִנּיִים וְּ שָ ַׁאל" :הַׁ ִאם בְּ ִמ ְּק ֶרה יֵּש ָל ֶכם
ִקפֵּל הַׁ ִקפֹוד ֶאת קֹוצָ יו הַׁ ְּ
חֶ דֶ ר לְּהַׁ ְּשכ ָָרה?".
"זֹוהי ְּמעָ ָרה גְּ דֹולָה
ִ
ְּראּו הַׁ נְּחָ ִשים ֵּאת הַׁ ִקפֹוד הֶ חָ מּוד וְּ ָא ְּמרּו:
וְּ ָיפָה .חֶ דֶ ר ֵּאין ָלנּו ,אֲ בָ ל יֵּש כָאן מָ קֹום ְּל ֻכלָנּו".
ּומּיָד ִסמֵּ ר ֶאת קֹוצָ יו.
נִכְּ נַׁס הַׁ ִקפֹוד ל ְַּׁמעָ ָרה ִ
דֹוק ִרים".
"איי!" ָק ְּר ָאה הַׁ נְּחָ ִשית" ,הַׁ קֹוצִ ים שֶ לְָּך מַׁ מָ ש ְּ
ַׁ
"סלִיחָ ה"ָ ,אמַׁ ר הַׁ ִקפֹוד וְּ ִה ְּמ ִשיְך ל ְִּה ְּסתֹובֵּ ב בַׁ ְּמעָ ָרה.
ְּ
"תזָהֵּ ר עִ ם הַׁ קֹוצִ ים שֶ לְָּך!".
"איי!" ָק ְּר ָאה הַׁ נְּחָ ִשיתִ ,
ַׁ
הַׁ ִקפֹוד ִה ְּתעַׁ ֵּלם ְּמהַׁ נְּחָ ִשית וְּ ִה ְּמ ִשיְך ל ְִּה ְּסתֹובֵּ ב בַׁ ְּמעָ ָרה עִ ם קֹוצִ ים
ְּשלּופִ ים.
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דֹוקר אֹו ָתם שּוב וָשּוב ּובִ ְּקשּו ִממֶ נּו ַׁל ֲעזֹּב
ָראּו הַׁ נְּחָ ִשים שֶ הַׁ ִקפֹוד ֵּ
ֶאת הַׁ ְּמעָ ָרה שֶ לָהֶ ם.
"א ֶתם בִ כְּ לָל ל ֹּא מַׁ פְּ ִריעִ ים לִי .הַׁ ְּמעָ ָרה גְּ דֹולָה
"הֹו"ָ ,אמַׁ ר הַׁ ִקפֹודַׁ ,
וְּ ָיפָה .יֵּש בָ ּה מָ קֹום ְּל ֻכ ָלנּוֵּ .אין שּום ִסבָ ה שֶ ָאקּום וַׁאֲ חַׁ ֵּפש לִי בַׁ יִת
חָ דָ ש".
ַׁלנְּחָ ִשים ל ֹּא הָ י ְָּתה בְּ ֵּר ָרה .הֵּ ם זָחֲ לּו הַׁ חּוצָ ה מֵּ הַׁ ְּמעָ ָרה וְּ יָצְּ אּו ֶאל
הַׁ שָ דֶ ה לְּחַׁ פֵּש לְּעַׁ צְּ מָ ם בַׁ יִת חָ דָ ש.
ּומֵּ ָאז וְּ עַׁ ד הַׁ ּיֹום הַׁ ֶזה ,כַׁאֲ שֶ ר הַׁ ִקפֹוד פֹוגֵּש בַׁ נָחָ ש הּוא ִמּיָד ְּמסַׁ מֵּ ר
ֶאת קֹוצָ יו.
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העוגה
חתול וכלב טיילו להנאתם .פתאום ראו עוגה נפלאה – עוגת שוקולד עם
קרם ודובדבנים.
"הממ ,"...נהם ֶהחתול" ,איזו עוגה נפלאה".
"הממ ,"...נהם הכלב" ,עוגה נהדרת".
"העוגה שלי!" אמר החתול" ,אני ראיתי אותה ראשון".
"העוגה שלי" ,נבח הכלב" ,אני הרחתי אותה ְּל ָפנֶיָך".
כך רבו ֶהחתול והכלב.
במקרה עבר במקום שועל עַׁ רמומי .הסתכל על העוגה ואמר" :מה
הבעיה? אחלק את העוגה ביניכם – כך לא תריבו".
"רעיון נפלא" ,הסכימו החתול והכלב.
השועל בָ צַׁ ע את העוגה .אבל אֹוי לאותה צרה :חלק אחד גדול וחלק שני
קטן.
ּומי ָּיד נגס בעוגה
"לא טוב" ,אמר השועל" .זו חלוקה לא הוגנת"ִ ,
והסביר" :אני אוכל מהחצי הגדול כדי ששני חֶ ל ְֵּּקי העוגה יהיו שווים".
נגס ונגס עד שהחלק הגדול ַׁנעֲשָ ה קטן מדי.
"לא טוב" ,אמר השועל שוב ומייד נגס מהחלק השני .אכל וזלל עד
שהחלק הזה נעשה קטן מהחלק הראשון.
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כך נגס השועל עוד ועוד עד שלא נותרו מהעוגה ֶאלָא שני פירורים
קטנים.
"מה עשית?" כעסו עליו החתול והכלב.
הסתכל השועל על פירורי העוגה וצחק" :מה אתם עושים עִ נְּי ָין מכמה
פירורים?" והלך לדרכו.
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העוגה
כלב וחתול ִטּיְּלּו להֲ נאתם .פתאום ראו עוגת שוקולד ודובדבנים
נפלאה.
"איזֹו עוגה נפלאה" ,אמר הֶ חתול.
ֵּ
"עוגה נהדרת" ,נבח הכלב.
"העוגה שלי!" ִילֵּל החתול.
"אני הרחתי אותה קודם" ,נבח הכלב.
כך רבו הֶ חתול והכלב.
במקרה עבר במקום שועל ערמומי .הסתכל על העוגה ואמר:
"מה הבעיה? אחלק את העוגה ביניכם – כך לא תריבו".
"רעיון נפלא" ,הסכימו החתול והכלב.
השועל בצע את העוגה .אבל אֹוי לאותה צרה :חלק אחד גדול
וחלק שני קטן.
"לא טוב" ,אמר השועל" .זו חלוקה לא הוגנת" ,ומייד נגס בחלק
הגדול של העוגה כְּ דֵּ י ששני חלקי העוגה יהיו שווים .נגס ונגס עד
שהחלק הגדול ַׁנעֲשָ ה קטן מדַׁ י.
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"לא טוב" ,אמר השועל" .שוב שני החֲ לקים אינם שווים" .ומייד
נגס גם מהחלק השני .אכל וזלל עד שהחלק הגדול נעשה קטן
מהחלק הראשון.
כך נגס השועל עוד ועוד עד שנותרו מהעוגה רק שני פירורים
קטנים.
"מה עשית?" כעסו הֶ חתול והכלב.
הסתכל השועל על הפירורים וצחק" :מה אתם עושים עִ ְּניין
מכמה פירורים?" והלך לדרכו.
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הקמצן
איש עשיר וקמצן החליט לטמון את כל הזהב שלו בחצר ביתו .הוא חפר
בור עמוק וטמן בו את הזהב.
מדי יום הלך ֶהעשיר אל המקום שבו טמן את הכסף .הוא חפר שוב את
המטילים" .אחד ,שניים ...מאה...
הבור ,הוציא את הזהב וספר את ְּ
מאתיים ...כולם פה! איזה מזל! אף אחד לא גנב את הזהב שלי" ,חשב
העשיר לעצמו.
יום אחד הבחין בו גנב .באישון לילה התגנב אל החצר ,חיפש באדמה
ולקח את מטילי הזהב.
בבוקר הגיע העשיר כהרגלו לספור את מטילי הזהב שלו .ראה את הבור
הריק וקרא" :אוי ואבוי! שדדו אותי!".
עבר במקום איש אחד .הוא ראה את העשיר האומלל ושאל אותו" :מדוע
לא שמרת את מטילי הזהב בבית? מדוע אתה שומר אותם ולא משתמש
בהם?".
"מה פתאום!" קרא העשיר הקמצן" ,לעולם לא הייתי משתמש במטילי
הזהב! בחיים לא הייתי מבזבז אותם!".
האיש לקח אבן גדולה והניח אותה בתוך הבור" .אם כך ,למטילי הזהב
שלך אין כל ערך .אתה יכול להפסיק לבכות עליהם .אם הבור ריק או
מלא – ערכו (הוא שווה) בדיוק אותו הדבר".
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האיכר והמלך
איכר אחד רעה את הכבשים שלו באחו .הוא ישב תחת עץ וחילל שיר
רועים עליז בחלילו.
לפתע הגיעה מרכבה אל האחו .במרכבה ישב הוד מעלתו המלך .אבל
האיכר לא הכיר את המלך ולא זיהה אותו.
המלך הסתכל על האיכר ואמר" :אני רואה שיש לך מצב רוח ממש טוב
היום".
"הו ...כן!" ,ענה האיכר" ,יש לי מצב רוח מצוין" .והוא הוסיף" :אני
בטח יותר מאושר מהמלך."...
"וואו" ,נדהם המלך" ,האם תוכל להוכיח שאתה יותר מאושר
מהמלך?".
האיכר חייך ,הצביע בידו על האחו ועל הכבשים" .הבט ,מה יכול
לעשות אדם ל מאושר? אחו ירוק ,שמיים כחולים ,כבשים רועות בשדה
להנאתן ,ציפורים מצייצות ...ויש לי בית קטן ונעים ,אישה אוהבת,
ילדים טובים .מה אני צריך יותר מזה? אני אדם מאושר".
המלך התפלא" :עדיין ,האם אתה יותר מאושר מהמלך?".
האיכר צחק" :בהחלט .המלך המסכן ,כמה דאגות יש לו על הראש.
היודע אתה ,אדוני ,כמה מסובך לנהל את ענייני המדינה? לדאוג
לאזרחים ,לבריאות ,לביטחון ,לחינוך ...זה ממש כאב ראש!".
המלך לחץ ידו של האיכר ואמר" :איש יקר ,אני המלך .אני אומר לך
שאתה גם חכם וגם מאושר .אני שמח שבארצי יש אזרחים נפלאים
כמוך".
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שושנת סין
סיפורנו זה הוא סיפורו העצוב של זּוג הקּוקיֹות וּו וקּו.
מדי שנה בשנה ,עם בוא האביב ,היו בני הזוג מגיעים מן הארצות החמות אל
ארץ הפרחים ,שם הייתה קּו מטילה את ביציה.
וּו וקּו אהבו מאוד זה את זו וזו את זה .בכל שנה ,כאשר היו וּו וקּו מגיעים אל
ארץ הפרחים ,הם היו מתיישבים על הענף האהוב עליהם .שם היו מבלים שעות
ארוכות ,הומים מאהבה ,מַׁ קור נושק למקור.
יום אחד ,כשפרחה קּו מן הענף כדי לחפש לה קן שבו תטיל את בֵּ יציה ,פגעה בה
אבן שי ִידה אחד מנערי המקום.
כל אותו הזמן ישב וּו על הענף וקרא לקּו .ימים רבים חיכה לה ,אך היא לא
שבה .וּו מֵּ י ֵּאן לעזוב את הענף.
ציפורים אחרות ניסו לעזור לו ועודדו אותו לחפש לו מזון ,אולם הוא סירב
לאכול ,וטעם רק מעט כְּ די שיספיקו לו כוחותיו לַׁחזור אל הארצות החמֹות.
כעבור שנה ,עם בוא האביב ,חזר וּו אל אותו ענף ,ושָ ר בכל ליבו שיר געגועים
לקּו אהובתו .הוא לא הפסיק לשיר ,עד שקולו נצְּ רד ושירו נשמע גַׁס ומחוספס.
יום ולילה לא חדל לקרוא לה ,עד אשר נפצע גרונו ,וטיפה מדמו טפטפה לאדמה.
ובשנה השלישית ,כשֶ אך הגיע האביב ,הופיע צמח חדש לרגלי העץ שעליו ישב וּו.
הצמח לבש פרחים אדומים ,והאנשים כינוהו בשֵּ ם "שֹושַׁ נת סין".
מאז ,מדי שנה בשנה ,עם בוא האביב ,פורחת שֹושַׁ נת סין ,והפרחים האדומים
והגדולים האלה מזכירים לנו את וּו האוהב ואת קריאתו מל ֵַּׁאת געגועים
לאהובתו.
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כמה רגליים לעָּ גּור?
האדון לֵּאֹונֶה היה סוחר עשיר בעיר פירנצה שבאיטליה .בביתו עבד נער צעיר
ששימש טבח ,ושמו מַׁ רקֹו.
פעם היו ללֵּאֹונֶה אורחים ,והטבח מַׁ רקֹו בישל להם עָ גּור .התבשיל הפיץ ריח
נהדר ,ומַׁ רקֹו לא התגבר על יצרו ,כרת אחת מרגלי העגור ואכל אותה .כשהוגש
התבשיל לשולחן ,הרגיש לֵּאֹונֶה שחסרה אחת מרגליו .מייד פנה לטבח ושאל
אותו היכן הרגל השנייה .מַׁ רקֹו השיב ללא היסוס" :אדוני ,לעגורים יש רק רגל
אחת".
כעס אדונָיו וצעק" :מה אתה מדבר? לכל העופות שתי רגליים ,וגם לעגורים!"
אך מרקֹו עמד על שלו ואמר" :העגור איננו כמו כל העופות ,הוא יוצא מן הכלל,
יש לו רק רגל אחת".
לֵּאֹונֶה לא רצה להמשיך בוויכוח לפני אורחיו ,אך הוא לא שכח את הדבר.
למוחרת לקח שני סוסים ,אחד לעצמו ואחד לנער המטבח ,והם יצאו לשדה.
השעה הייתה מוקדמת מאוד .בהגיעם לנהר ראו על חופו קבוצת עגורים ,שעדיין
ישנו.
כמנהג העגורים הם ישנו נשענים על רגלם האחת ,בעוד האחרת מקופלת מתחת
לגופם.
" ְּר ֵּאה ,אדוני" ,אמר מרקֹו" ,יש להם רגל אחת בלבד ,כפי שאמרתי לך"" .חכה
רק רגע" ,אמר לֵּאֹונֶה.
הוא התקרב לעופות וצעק "הו-הו!"
העגורים התעוררו בבהלה ,הורידו את רגלם השנייה לארץ ,פרשו כנפיים ועפו.
"ומה אתה אומר עכשיו?" ,שאל האדון.
"אדוני ,אילו גם אתמול היית קורא הו-הו לעגור ,בוודאי גם הוא היה מושיט
את רגלו השנייה".
תשובה זו הצחיקה את לֵּאֹונֶה עד כדי כך שסלח לנער.
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גנב העוגיות
אישה אחת חיכתה בשדה התעופה .נותרו לה שעות ארוכות עד לטיסה ,ולכן הלכה
לקנות ספר באחת מחנויות שדה התעופה .היא קנתה גם שקית עוגיות ומצאה מקום
להתיישב .
האישה הייתה שקועה בספרּה  ,אבל ראתה בזווית העין את האיש היושב לידה.
בחוצפה שאין כדוגמתה לקח האיש עוגייה או שתיים מהשקית שלה שהונחה ביניהם.
היא ניסתה להתעלם ממנו ולא לעשות סיפור מהעניין .גם היא לקחה עוגייה מהשקית.
היא המשיכה לכרסם את העוגיות והסתכלה בשעון .גנב העוגיות החצוף ,עז המצח,
המשיך לחסל את העוגיות שלה ,והיא חשה שעצבנותה הולכת וגוברת ככל שהדקות
עוברות .היא חשבה לעצמה" :אם לא הייתי כל כך נחמדה ,כבר הייתי מרא ה לו ".
על כל עוגייה שהיא לקחה  -גם הוא לקח אחת .
כשנותרה רק עוגייה אחת ,היא תהתה מה יעשה עכשיו .בחיוך על פניו לקח את
העוגייה האחרונה ושבר אותה לשתיים .הוא הציע לה חצי בעודו אוכל את החצי
האחר.
היא חטפה אותו ממנו וחשבה " ...הוווו  ...לבחור הזה יש חוצפה!  ...הוא כל כך גס רוח,
אפילו תודה לא אמר !".
מעולם לא הייתה כל כך עצבנית .האישה נאנחה בהקלה כשנקראה לטיסה שלה .היא
אספה את חפציּה והלכה לשער ,כשהיא מסרבת אפילו להעיף מבט לכיוונו של הגנב
כפוי הטובה והֶ חצוף .
היא עלתה על המטוס ושקעה במושבה .אז החליטה לחזור לספרּה  ,שכמעט סיימה .
כשהושיטה יד לתיקה ,התנשמה בהפתעה .שם הייתה שקית העוגיות שלה ,מונחת מול
עיניה .
האיש הזר קנה שקית זהה לזו שלה בחנ ות שבשדה התעופה.
"אם העוגיות שלי כאן" ,הבינה בייאוש" ,זה אומר שהעוגיות ההן היו שלו! הוא
התחלק איתי בעוגיות שלו ולא אכל את אלה שלי."...
"כבר מאוחר מדי בשביל להתנצל" ,הבינה בעצב .
היא זו שהייתה גסת הרוח ,כפוית הטובה ,גנבת העוגיות.
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אגדת הירדן
פעם ,כך האגדה מספרת לנו  ,לא היה נהר הירדן בארץ .שלושה נהרות זרמו להם בִ מרומי
הגליל :שם האחד חַ צְּ בַ נִי ,שם השני בַ ְּניַאס ,ושם השלישי – דן.
זרמו הנהרות זה לצד זה ומעולם לא נפגשו כי תמיד רבו והתווכחו ביניהם מי החשוב והטוב
מכולם.
החַׁ צְּ בַׁ נִי היה טוען שבכל חורף הוא מתמלא ועולה על גדותיו.
הבַׁ ְּניַׁאס היה אומר שהוא הגדול מכולם.
הדן היה אומר שמֵּ ימיו קרירים ּונעימים ביותר.
וכך היו שלושת הנהרות רבים ביניהם ,מתווכחים וגועשים.
יום אחד החליטו שלושת הנהרות להביא את דבריהם לפני שופט שיחליט מי הצודק.
בגליל ישב אז ָקאדי (ש ופט) נכבד וחכם .פנו אליו הנהרות והוא הסכים לשפוט ביניהם.
בא השופט ,וישב על ֵּתל שעמד בין השלושה .זרמו הנהרות מסביב לתל וגעשו.
השמיעו הנהרות את טענותיהם.
ושוב החלו מתווכחים ורבים .מימיהם געשו וניתזו לכל עבר בלהט הוויכוח ,אבנים הושלכו
מקרקעית הנהרות והבריח ו את הציפורים שבסבך הירוק ,והמים הקרירים התחממו ונעשו
עכורים.
התל ושקע בהרהורים עמוקים .לבסוף פנה אליהם ואמר:
הקשיב השופט לנהרות שלרגלי ֵּ
"אכן ,צודקים אתם .לכל אחד מכם יש מעלות משלו".
"אמור לנו אתה מי הטוב בינינו – ושוב לא נריב!" ,ביקשו הנהרות מן השופט.
"כל אחד מכם יש לו מעלות משלו" ,חזר ואמר השופט" .ועל כן ,אם תתחברו ותהיו לנהר
אחד ,יהיה הוא לנהר הטוב ביותר .מימיו יהיו מרובים בחורף ,קרירים ּונעימים ,זרמו
שוטף ,אפיקו מוריק; ושם נאה נקרא לו – ירדן!".
אכן ,דברי חוכמה וטעם אמר השופט הֶ חכם.
וכך זרמו כל הנהרות ,ירדו למקום אחד והיו לנהר חדש – נהר ְּרחב ידיים שאפיקו נאה
ומוריק ,מימיו קרירים וזִ רמו עז.
כך ,מספרים ערביי הגליל ,נוצר נְּהר הירדן.
ל־קאדי ,שפירושו
והמקום שעליו ישב השופט החכם למשפט הנהרות נקרא בפיהם ֵּתל ֶא ָ
בערבית תל השופט.
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מפרט שאלות לניטור הבנה
שם הטקסט

שאלה אחת לניטור הבנה

בחדר של תום

איך הצליח תום לשמור על ארון מסודר?

הכדור הקטן

מה דעתך על הרעיון של צ'ו?

חוטב העצים והגרזן

מדוע אמרה הפיה לחוטב העצים שהוא אדם ישר?

הנחשים והקיפוד
העוגה

מה דעתך על התנהגותו של הקיפוד?
מה דעתך על התנהגות השועל?

הקמצן

מדוע חשב האיש שאין זה משנה אם הבור של העשיר מלא או ריק כי בכל
מקרה הוא שווה אותו הדבר?

האיכר והמלך

מי לדעתך מאושר יותר :האיכר או המלך? מדוע?

שושנת סין

מדוע סירב וּו לעזוב את הענף?

כמה רגליים לעגור?

מדוע הצחיקה תשובתו של הטבח את אדון לֵּאֹונֶה?

גנב העוגיות

מדוע הייתה האישה מופתעת? מה הפתיע אותה?
כיצד הרגישה האישה אחרי שגילתה ששקית העוגיות לא הייתה שלה?

אגדת הירדן

מה הייתה הצעתו של השופט?
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פרופיל שטף קריאה
טופס תיעוד
שם התלמיד___________________ :
שם הטקסט___________________ :
מאפייני הטקסט
מספר המילים________ :
גרסה מקורית גרסה מוקלת
מנוקד אינו מנוקד
אם נבחר טקסט בדרגת כיתה שונה – מה היו שיקולי הדעת בבחירת הטקסט?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

תיעוד תשובת התלמיד לשאלת ניטור ההבנה
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

פרופיל שטף הקריאה
דיוק

מספר השגיאות______ :

קצב

זמן קריאה בשניות______ :
מספר מילים בדקה______ :

בינוני–גבוה –  4שגיאות ומטה
בינוני–נמוך –  9-5שגיאות
נמוך –  10שגיאות ומעלה

תיאור אופן הקריאה :גלובלית ברובה מקוטעת ברובה
הערכה התרשמותית מקצב הקריאה:
גבוה בינוני נמוך

פרוזודיה
הבנה

הנגנה בהתאם לתוכן ולתחביר:
גבוהה בינונית נמוכה
מידת ההבנה –
גבוהה – התלמיד הביע את דעתו ,נימק אותה על פי הסיפור והתייחס בדבריו לפואנטה.
בינונית – התלמיד הביע דעתו על הדמות בקצרה ומבלי להתייחס לפואנטה.
נמוכה – התלמיד הביע דעתו ללא נימוק או לא קשר את דבריו לסיפור.

*סמנו בטבלה בצבע אחד את הרכיבים הדורשים חיזוק ובצבע שונה את הרכיבים החזקים.
*אם התלמיד מוערך גם בטקסט מנוקד וגם בטקסט שאינו מנוקד יש למלא את הטבלה פעמיים ולהשוות
בין הטבלאות.
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ציינו:
 .1האם קיים פער בין יכולות קריאת הטקסט המנוקד לבין קריאת הטקסט שאינו מנוקד?
 .2אם כן ,באיזה כתיב נדרש חיזוק? האם המנוקד? או שאינו מנוקד?
אפיון שגיאות נפוצות
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

אפיון דפוסי ההתמודדות במהלך הקריאה
 .1תארו היבטים רגשיים שבאו לידי ביטוי במהלך ביצוע שתי משימות הקריאה –
מוטיבציה ,יכולת התמדה בקריאה ,השקעת מאמץ והתמודדות במפגש עם מורכבות.
 .2תארו היבטים ניהוליים שבאו לידי ביטוי במהלך ביצוע שתי משימות הקריאה –
ויסות קריאה ,התאמת אסטרטגיית הקריאה למילה ,הפעלה של גמישות וביצוע בקרה.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

*אם נערך ניתוח שגיאות ,ציינו אילו תשתיות עומדות בבסיס השגיאות:
לשונית ניהולית רגשית
תחומי חוזק
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

תחומים לחיזוק
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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רשימת מקורות
הסיפורים" :הכדור הקטן"" ,חוטב העצים והגרזן"" ,האיכר והמלך"" ,הקמצן" ו"העוגה" באדיבות עיתון הילדים
"אצבעוני".
הסיפור "השבלול" לקוח מתוך מבדק קריאה וכתיבה בכיתה א ,הוצאת ראמ"ה הרשות הארצית למדידה והערכה
בחינוך ,משרד החינוך.
הסיפורים" :החדר של תום"" ,כמה רגליים לעגור?" ו"שושנת סין" לקוחים מתוך מבחני מדף ,הוצאת ראמ"ה הרשות
הארצית למדידה והערכה בחינוך ,משרד החינוך.
הסיפור "גנב העוגיות" תורגם ממקור לא ידוע .עיבוד :לימור קולן.
הסיפור "אגדת הירדן" נערך ועובד לפי סיפור בעיבודה של דבורה עומר.
עריכת לשון :נילי גרבר http://www.milabesela.com
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