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 חומרי למידה בהתאמה©  - אהרן קדוש

 ּ   ֵאׁש... ת, ַמגַּע זְהִירו
  

  ָלֶלֶכת  ַהֵּסֶפר. ִהְתִחיָלה ִמֵּבית ַהָּבְיָתה ִהִּגיָעה ַּבְתָיה

"ַמַּגע  ְּבקֹול  ְוָקְרָאה  ָוׁשֹוב  ָהלֹו�   ַּבֶחֶדר ֵאׁש!    ָרם: 

  ֵאׁש!"   ַמַּגע

ָׁשֲאָלה  ָּפְרָצה  "ֵאיֹפה ְוֶנָחָמה ִּבֶבָהלָ   ִאָּמא  ֵאׁש?"    ה. 

ִמָּכל  ִהְצָטְרָפה  ַהְּקַטָּנה ֵאׁש!".  "ֵאׁש!   5 ְוָקְרָאה: 

  ְוָהֲאָחיֹות.  ָהַאִחים ִהִּגיעּו ַהֲחָדִרים

  ָהֵאׁש!" י ִלְמַכּבֵ  ִלְקרֹוא ָקָרא: "ָצִרי� ִיְצָחק

  ֶׁשָּלֶהם?" ַהִּמְסָּפר ָׁשֲאָלה: "ַמה ְּדבֹוָרה

  ". 102 הּוא ָהֵאׁש ְמַכֵּבי ֶׁשל  ְוָצֲעָקה: "ַהִּמְסָּפר ַמֵהר  ִהְתאֹוְׁשָׁשה ִמיִרי  ַּדְוָקא

 10  ַהֶּבָהָלה. הְוָלּמָ  ַמה ַעל ֵהִבינּו ְולֹא ֶזה ַעל  ֶזה ֵאׁש. ִהְסַּתְּכלּו ֵאין ְוִהֵּנה ַהֶּפַתח ֶאל ֻּכָּלם ָרצּו

  ִנְבָהְלנּו!"  ֵאׁש! ֵאׁש!? ַּכָּמה  ָחַזְרְּת ְוָאַמְרְּת  ָלנּו? ַמּדּועַ   ָעִׂשית  "אֹוי, ַּבְתָיה, ֶמה

  ֲהמּוָמה.   ִנְׁשֲאָרה ַּבְתָיה

  ָּתה".  ַּבּכִ  ַהּיֹום ֶׁשָּלַמְדנּו ַמה ַעל ָחַזְרִּתי ְׂשֵרָפה! ָּפׁשּוט ָאַמְרִּתי ֵאׁש! לֹא  ָקָראִתי  "לֹא

  ֵאׁש?"  קֹוֵראת ְוַאְּת  ָעַבְרנּו  ְּכָבר ֲחנָֻּכה  ְוֶאת  ָּבֹעֶמר  ג"ִמּלַ  ֲעַדִין  ָאנּו ְרחֹוִקים "ֲהֵרי

ֵאיְנֶכם ָאְמָרה  "אֹוי,  "ַהּיֹום  ְמִביִנים"  ַעל  "ְקִדיָמה  ִּדיֵני  ָלַמְדנּו  ַּבְתָיה.   15  ָצִרי�   ַמה  ִּבְבָרכֹות", 

  ַהֻׁשְלָחן.  ַעל ׁשֹוִנים ַמֲאָכִלים ֶיְׁשָנם  ַּכֲאֶׁשר ּוְלָבֵר� ְלַהְקִּדים

  .ֵא"ׁש  ַמַּג"ע ַהִּסיָמן  ֶאת אֹוָתנּו ִלְּמָדה ַהּמֹוָרה

  ִנְמָצִאים   קֹוֵדם, ַּכֲאֶׁשר  ְלָבֵר�   ָצִרי�   ַמה   ַעל  ִלְזֹּכר  ֶאְפָׁשר  ָיָדן  ֵּתבֹות. ַעל  ָראֵׁשי  ֵהן   ֵאּלּו  ִמיִלים   ְׁשֵּתי

  עּוגֹות.   ְוַגם ְיָרקֹות  ֵּפרֹות, ַּגם  ַּגם ַהֻׁשְלָחן ַעל

ְּבִקּדּוׁש ֶׁשָאז   ִּבְמִסָּבה  אֹו   ַהְּכֶנֶסת   ְּבֵבית   ְלָמָׁשל:   20 ְמָבְרִכים   ְוֵאין  ָיָדִים  נֹוְטִלים  ֵאין   ַּבִּכָּתה, 

  ִּבְבָרכֹות".  ַהְּקִדיָמה "ֵסֶדר ָלנּו ַמְזִּכיִרים  ַהֵּתבֹות ָראֵׁשי   ַהּמֹוִציא.

  זֹונֹות.מְ   ִמיֵני ּבֹוֵרא – מ

  ֶפן.ּגֶ הַ  ְּפִרי ּבֹוֵרא – ג

   ץ.עֵ הָ  ְּפִרי ּבֹוֵרא – ע

 25  ָדָמה. אֲ הָ  ְּפִרי ּבֹוֵרא – א

  ִּבְדָברֹו. ִנְהָיה ַהֹּכלֶׁש   - ש

  ַאַחִי�   ָּכל  ָלְמדּו  ְלַבְתָיה, "ִּבְזכּוְת�  ִאָּמא   טֹוָבה", ָאְמָרה  ַּתְלִמיָדה  ֶׁשַאְּת   ְׂשֵמִחים  ְמאֹוד   "ֲאַנְחנּו

      ִּבְבָרכֹות".  ְקִדיָמה  ִּדין ַהְּקַטִּנים

  (ילדותנו לכיתה ב')  
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   – ֵאׁש!"  ֵאׁש! ַמַּגע  ָרם: "ַמַּגע ְּבקֹול : ְוָקְרָאהָּכתּוב  2-3ְּבׁשּורֹות  .1

  ?ָרם ֵאׁש ְּבקֹול   ַמַּגע:  ַמּדּוַע ָקְרָאה ַּבְתָיה ֶאת ַהִּמִּלים 

_____________ ___________________________________________

 ________________________________________________________    

 ָהֵאׁש!"  ִלְמַכֵּבי  ִלְקרֹוא  ָקָרא: "ָצִרי� ִיְצָחק : ָּכתּוב 7 ְּבׁשּוָרה .2

  ?ַמּדּוַע ָחַׁשב ִיְצָחק ֶׁשָּצִרי� ִלְקרֹא ִלְמַכֵּבי ָהֵאׁש 

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________    

  – ִהְסַּתְּכלּו ֶזה ַעל ֶזה ְולֹא ֵהִבינּו ַעל ַמה ְוָלָּמה ַהֶּבָהָלה: ָּכתּוב 13 ְּבׁשּוָרה .3

 ____________________________ ? _____ִהְסַּתְּכלּוְלִמי ַהַּכָּוָנה ַּבִּמָּלה    . א

 ?ּדּוַע ֵהם לֹא ֵהִבינּו ַעל ָמה ַהֶּבָהָלהמַ   .ב

 ________________________________________________________

________________  ________________________________________  

    – ֲהמּוָמה ִנְׁשֲאָרה ַּבְתָיה: ָּכתּוב 15 ְּבׁשּוָרה .4

  :  ִלְכֹּתב ִנָּתן   ֲהמּוָמהִּבְמקֹום ַהִּמָּלה    . א

  ּכֹוֶעֶסת. .1

  ִנְרֶּגֶׁשת.  .2

  ֻמְפַּתַעת. .3

   ְמֹבֶהֶלת. .4

    ?ַמּדּוַע ַּבְתָיה ָהְיָתה ֲהמּוָמה  .ב

 ______________________________________________________

______________________________________________________    

 ְּבִהילּות ִמִּלים ִמִּמְׁשַּפַחת ַהִּמִּלים:   3ַהְעִּתיקּו ֵמַהִּסּפּור  .5

_________                   _________                  _________ 

 ? ׁש"ֵא  ַמַּגע ַהִּבּטּוי   –ָמה ְמַסֵּיַע ָלנּו ַהִּסיָמן לְ  .6

 ________________________________________________________

  ________________________________________________________  


