בס"ד

קראו את האגדה וענו על השאלות שאחריה.
המפלצת ומלך הקופים
בקצה הג'ּונְ גֶ לִּ ,בגבּול המדבר ,חי ֶע ֵדר קופים .הּכּושים ,תושבי הכפרים שבסביבה ,מכֲ נים אותם "קופי ַה ַבמבּוק" .וכל זאת
בגלל מעשה שקרה לפני שנים רבות .באותם ימים הייתה ַבצ ֶֹורת נוראה .הגשם לא ירד במשך ימים רבים ,והאדמה היבשה
הנחלים יַבשּוֲ ,וע ָצמֹות לבנות של בעלי חיים רבים ,שמתו בצמא ,היו מ ָּוטלֹות על האדמה.
נִּ ְס ֵדָקה ִּמ ָצ ַמא .גם ֲ
לקופים היה ֶ לֶמ ְך זקן וחכםַ .א ָסף מלך הקופים את עדרו ואמר לקופים" :למה נמות כאן כולנו בצמא? ַה ָבה נֶ לֵ ך לחפש
מים" .שמעו הקופים בקול מלכם והלכו אחריו .עבר יום ועוד יום ,אך מים לא נִּ ְמ ֵצאּו.
ביום השלישי ראו הקופים מרחוק ַאגַ ם מים קטן ,וסביבו עצים נותני ֵצל .אך האגם היה במדבר ,במרחק של כמאה ְפ ִּסיעֹות
ִּמְק ֶצה הג'ונגל .הקופים לא ידעו את לִּ ַבם מרוב שמחהָ ,ורצּו אל האגם לשתות ִּמ ֵמ ַימיו .אך לפתע קרא מלך הקופים בקול
ְמ ַצוֶ וה" :איש מכם לא יזוז ממקומו ,לא יקרב לאגם ולא ישתה ממימיו!"
הקופים הצמאים והנִּ זְ ָע ִּמים לא רצו לשמוע בקולו ,וַ ֲ ָאח ִּדים מהם ֱ ֵהחלּו לצעודְ ,ב ַה ְס ָסנּות ,לְ ֵע ֶבר האגם .אך אז נשמע שוב
קולו של מלך קופים" :הביטו-נא בחול המדבר ְּוראּו :עקבות של בעלי חיים רבים טבועים בחול ,אך כל העקבות הן רק בכוון
אל האגם .אינני רואה בחול שום עקבות של בעלי חיים ששבו מן האגם .אגם זה ַ -מוֶ ות בוּ .כל ַההֹולֵ ך אליו  -לא שב ממנו"...
התבוננו הקופים בעקבות שעל החול ,וראו ֶ ש ֲאכֵ ן צדק מלכם הזקן :כל העקבות הוליכו אל האגם ,אך בחול לא נראו כל
עקבות מן האגם וחזרה...
עמדו הקופים הצמאים לא רחוק מן האגםֵ .עינֵ ֶיהם רואות את המים ,אך להתקרב אליהם ולשתותם אינם יכולים .כעבור
שעה קלה עלתה מן
האגם מפלצת נוראה ומפחידה וקראה לקופים" :בואו היו-נא א ְ ַֹורחי ְ ,שתּו מן המים" ,קראה אליהם" ,שתו ולא תמותו
מצמא" .הקופים היו כה צמאים ,שלאחדים מהם לא היה אכפת להיות ֶ ֵטרף למפלצת  ִּ -לְֹוב ַבד שישתו ממימי האגם .אך
מלך הקופים הזקן עצר ְב ַע ַדם ולא נתן להם להתקרב אל המפלצת" .חכו עוד מעט" ,אמר מלך הקופים,
"אני רוצה לראו ת אם המפלצת מסוגלת לצאת מהאגם" .אך המפלצת רק דיברה ודיברה" :בואו ,קופים חביבים ,התקרבו
ושתו"  -אך היא עצמה לא יצאה מימיי האגם.
אז ציוה מלך הקופים על כמה מן הקופים לחזור לג'ונגל ולקטוף ְקנֵ י ַב ְמבּוק ֲארּוּכִּ ים .כאשר חזרו הקופים וקני הבמבוק
בידיהם ,נתן מלך הקופים לכל אחד מהקופים קנה במבוק ארוך ,וציווה עליהם לעמוד ְסביב האגם ולשתות את מימיו
בעזרת קנה הבמבוק ֶ ֲהחלּול .כך ֱה ֵ ִּערים מלך הקופים על המפלצת .והמפלצת ,מה עלה בגורלה? מרוב כעס על שהקופים
ֵה ֱ ִּערימּו עליהֶ ,ה ֱא ִּד ָימה כל כך עד שהתפוצצה! מאז ועד היום נקראים הקופים האלה "קופי הבמבוק".

בס"ד

ענו על השאלות הבאות:
 " .1באותם הימים הייתה ַבצ ֶֹורת נוראה  ,גשם לא ירד " .השלם

את תוצאות הבצורת
א .האדמה
______________
______________

ב .הנחלים

____________
____________

ג .בעלי חיים
__________ֹ____
______________

 .2מה הציע מלך הקופים לקופים? הקף את התשובה הנכונה
א .לעזוב את המקום.
ב .לחפש מים.
ג .לשתות מימי האגם.
ד .לבקש מהתושבים מים.
 .3כיצד הצליח מלך הקופים לשכנע את הקופים שלא להיכנס לאגם?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
 .4כתבו מהו ָיְח ַסם של הקופים למלּכַ ם? הוכיחו את דבריכם.
_______________________________________________________
_______________________________________________________

בס"ד

 .5סדרו את המשפטים הבאים על פי רצף הסיפור.
____ מלך הקופים הציע ֵלעדרו לחפש מים.
___ המפלצת מנסה לשכנע את הקופים לשתות מימי האגם.
____ מלך הקופים הציע שלא לשתות מימי האגם.
____ הקופים חפשו וחפשו ולא מצאו מים.
____ הקופים ראו אגם מים.
____ מלך הקופים הציע לקופים לשתות מימי האגם בעזרת ְקנֶ ה ַבמבּוק
ֲחלּול.
הסבירו את המילה המודגשת בכל משפט על פי הקשרה בסיפור.
הקיפו את הפירוש המתאים.
 .6כך ֱה ֵ ִּערים מלך הקופים על המפלצת " .
א .התחכם

ב .גילה

ג .הצחיק

ד .העיר

"..7ב ְק ֶצה הג'ּונגל ְ ,בק ֶצה המדבר ".
א .תחילה

ב .אמצע

ג .סוף

ד .בתוך

" .8הקופים הצמאים והנזעמים לא רצו לשמוע בקולו.
א .רוטנים

ב .מתוחים

ג .כועסים

ד .מרוגזים

 .9כתבו מהו הקשר בין הביטוי "סוף מעשה במחשבה תחילה"
לסיפורנו ?
______________________________________________________
______________________________________________________
________ ______________________________________________
_____________________________________________________
 .10מדוע הקופים נקראו "קופי הבמבוק"?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

בס"ד

 .11לפניכם מספר תכונות .בחרו באחת מהתכונות המתאימה לדעתך למלך הקופים.
אחראי

דאגן

חכם

אכפתי

התכונה שלדעתי מתאימה למלך הקופים היא_____________ :
 .12העתיקו את המשפט המוכיח זאת.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
 .13תארו מה היה קורה אילו הקופים לא היו נשמעים לקולו של מלך הקופים?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

בס"ד

במדור "מחמדי" שבעיתון "בעל חיים" ,מתפרסמים מכתבי קוראים על חיות מחמד .כתבו למדור זה על חיית המחמד שהייתה
לכם ,או לחברכם .אפשר גם לכתוב על סמך הדמיון או על מה שידוע לכם מחברים או מקרובים ,שמגדלים חיות מחמד .כתבו
על חית המחמד – איך היא נראית ,איך קיבלו אותה הבעלים ,הקשר של הבעלים אליה ,איך מטפלים בה ,אירועים מצחיקים,
מרגשים ,מפחידים שקשורים אליה ,ועוד.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

בס"ד

קראו את הטקסט וענו על השאלות שאחריו.
מדוע יש לפילים ֶ שנְ ַה ִּבים ארוכים וחדק?
לפילים אפריקניים ממין זכר וממין נקבה יש ֶ שנְ ַה ִּבים ארוכים .לִּ נְ ַקבת הפיל האסיאני (הנקרא גם פיל הודי) אין לעומת זאת
ֶ שנְ ַה ִּבים .תוכלו להבחין בין פיל אפריקני לבין פיל אסיאני על פי האוזניים שלהם .לפיל האפריקני אוזניים גדולות ומעוגלות.
לפיל האסיאני אוזניים קטנות בצורת משולש.
השנהבים של הפיל גְ ֵ לִּד ים במשך כל החיים ,אבל הם נִּ ְ ָשחִּקים בהתמדה כאשר הפיל משתמש בהם לחיפוש מזון .גם השיניים של
הפיל נִּ ְ ָשחקֹות ,אבל הן אינן ממשיכות לצמוח אלא מוחלפות בשיניים אחרות ,מה שקורה בדרך כלל חמש פעמים במשך שנות
חייו של הפיל.
הפיל משתמש ַ ֶבשנְ ַה ִּבים שלו כדי לקלף את הקליפה מגזעי עצים ,כדי לחפור שורשים למאכל וגם בתור נֶ ֶ שק .הפיל יכול
להשתמש ַ ֶבשנְ ָהב הימני יותר מאשר ַ ֶבשנְ ָהב השמאלי ,או ַ ֶבשנְ ָהב השמאלי יותר מאשר ַ ֶבשנְ ָהב הימני ,ולכן שנהב אחד ָ שחּוק בדרך
כלל יותר מהשנהב השני .אפשר לומר שיש פילים "ימניים" ופילים "שמאליים" .החומר שהשנהבים עשויים ממנו נקרא גם הוא
שנהב .זהו חומר יקר מאוד .אף על פי שאסור כיום לצוד פילים ,עדין יש ציידים המוסיפים לצוד אותם באופן לא חוקי
כדי להשיג אותו.
החדק משמש לפיל כמו ַהיָ ד כדי להרים דברים מהקרקע וגם כמו כוס לשתייה .הפיל יכול לשאוב ּכְ ִּ ָששה ליטרים מים בבת אחת,
ואחר כך לרסס אותם לתוך פיו .הוא יכול גם לרסס את המים על גופו כמו במקלחת.
ֲענּו ַעל ַ ְהש ֵאלֹות הבאות:
.1האם המשפטים הבאים נכונים או לא נכונים על פי הטקסט? סמנו במקום המתאים בטבלה.
המשפט
לפילים אפריקניים ממין זכר או נקבה יש שנהבים ארוכים.
לפיל האפריקני אוזניים קטנות בצורת משולש.
השנהבים של הפיל גְ ֵ לִּד ים כאשר הפיל משתמש בהם לחיפוש מזון.
ישנם פילים "ימניים" ו"שמאליים".
החדק משמש לפיל כמו יד להרמת דברים מהקרקע.

נכון

לא נכון

בס"ד

.2ניתן להבחין בין פיל אפריקני לבין פיל אסיאני על פי...
הקף את התשובה הנכונה.
א .העיניים שלהם.
ב .האוזניים שלהם.
ג .השיניים שלהם.
ד .הראש שלהם.
" .3השנהבים של הפיל גְ ֵ לִּד ים במשך כל החיים ,אבל נִּ ְ שָחִּקים בהתמדה" .למילה "נִּ ְ שָחִּקים " שלושה פירושים במילון  .מהו הפירוש
המתאים על פי הסיפור? סמנו את התשובה המתאימה.
א .משתפשפים ,נפגמים מרוב שפשוף.
ב .מופחת ערכם בגלל עליית מחירים.
ג .מותשים ,ממוטטים.
 .4בפסקה  3כתוב המשפט "...עדין יש ציידים המוסיפים לצוד אותם באופן לא חוקי כדי להשיג אותו ".למה הכוונה במילה
"אותם"? ובמילה "אותו"?

במילה "אותם" _______________________________________
במילה "אותו" _______________________________________
 .5לשם מה משמשים ַ ֶהשנְ ַה ִּבים ?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
 .6כיצד ניתן להבחין בין פיל "שמאלי" לבין פיל "ימני"?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

בס"ד

 .7מה הסיבה שציידים מוסיפים לצוד פילים ?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________________

 .8מה הם שימושי חדק הפיל ?
______________________________________________________
______________________________________________________
 .9הביעו דעתכם המנומקת ביחס להריגת בעלי חיים לצורך שימוש בחלקי גופם כמו :שנהבים ופרוות
 .10מהי מטרת הטקסט? סמנו את התשובה הנכונה.
א .לספר סיפור על משפחת פילים.
ב .ללמדנו על השנהבים ,השיניים והחדק של הפיל.
ג .לדווח על הפילים ביבשת אמריקה.
ד .לשכנע אותנו ֶ ש ֵציד פילים הוא אכזרי.

בס"ד

קראו את הקטע שלפניכם ,וענו על השאלות שאחריו.

המנורה

הסמל הרשמי של מדינת ישראל הוא מנורה ולה שבעה קניםִּ .בצדיה שני ענפי זית ומתחתיה כתוב "ישראל".
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המנורה מלווה את העם היהודי מאז ראשית קיומו ועד ימינו .לראשונה נזכרת המנורה בתורה בספר
"שמות" .מסופר כי כאשר נדדו בני ישראל במדבר בדרכם ממצרים לארץ ישראל ,הם נשאו ִּעמם את המנורה.
המנורה הייתה עשויה כולה זהב .היה לה קנה מרכזי אחד וממנו יצאו שישה קנים נוספים ,שלושה מכל צד.
כאשר בני ישראל הגיעו ממצרים לארץ ,הם הציבו את המנורה במשּכָ ן ְ ִּבשילה ,והיא דלקה שם יומם ולילה.
כעבור שנים בנה שלמה המלך את בית המקדש בירושלים ,והציב בו מנורת זהב .כאשר נחרב בית המקדש
מנורה זו נשדדה .זמן רב לאחר מכן ,כשהוקם בית המקדש השני ,הציבו גם בו מנורה .מנורה
זו וכלי קודש אחרים נשדדו ונלקחו לרומא ,לאחר שהרומאים הרסו את בית המקדש והגלו את עם ישראל
מארצו.
לזכר הניצחון שלהם ,בנו הרומאים ברומא את "שער טיטּוס" ,ועליו יצרו תבליט שבו נראים שבויים יהודים
נושאים את המנורה על כתפיהם .שער זה קיים עד היום ברומא.

בס"ד
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את דגם המנורה אפשר למצוא במקומות שונים ,למשל :ציורים של מנורות נמצאים על ִּרצפותיהם ועל
קירותיהם של בתי כנסת מתקופות שונות .הם מעטרים בתים רבים של יהודים ואף מופיעים על גבי
מטבעות עבריים עתיקים .בחפירות ארכאולוגיות שנערכו ביישוב "בית שערים" נמצאו מערות ובהן ארונות
קבורה .על קירות המערות נתגלו כתובות בעברית וכן ציורים ותבליטים של סמלים יהודיים ,ביניהם המנורה.
כך אנחנו יודעים היום איך נראתה המנורה לפני שנים רבות.
כיום ניצב דגם של מנורה מול רחבת הכנסת בירושלים.
"מנורת הכנסת" עשויה מנחושת ,רוחבה ארבעה מטרים וגובהה חמישה מטרים.
על ָהקנים שלה ועל הבסיס שלה מופיעים תבליטים המתארים חפצים עתיקים,
אירועים ודמויות מן העבר של העם היהודי ,למשל :לוחות הברית,
הקרב בין דויד לגוליית ,המכבים נלחמים ביוונים ,מרד היהודים בתקופת
השואה ,חלוצים עובדים את האדמה וילדים נוטעים שתילים בארץ ישראל .התבליטים
שעל המנורה מסמלים את המאבק של העם היהודי על חירותו במשך דורות ,את
השיבה לארץ ישראל ואת בנייתה מחדש.
לאחר הקמת מדינת ישראל ,נבחרה המנורה להופיע בסמל הרשמי שלה .את הסמל אפשר לראות על מסמכים
רשמיים של המדינה ,למשל :על תעודות הזהות הישראליות ,על הדרכונים הישראליים וגם על מטבעות כסף
ישראליים.

שנים רבות ניסו חוקרים להבין מדוע נבנתה המנורה דווקא
בצורה זו .שני חוקרי טבע ישראלים מצאו צמח הגדל בארץ
הדומה בצורתו למנורה המתוארת בתורה ,והוא נקרא
"מרוַ ות ירושלים".
"מרוַ ות ירושלים" צומחת בהרי יהודה .יש לה גבעול מרכזי ושישה
ענפים פרוסים לצדדים ,שלושה מכל צד .החוקרים טוענים שבני
ישראל בנו את המנורה על-פי צורתה של
"מרוַ ות ירושלים".
©תמונה  :1צילום – נעמן קם ,רחובות

"מרוַ ות

ירושלים"

תמונה  :2צילום – לע"מ תמונה  :3צילום – משה מילנר ,לע"מ

בס"ד

השאלות
שאלה 1
כיצד מתוארת המנורה בתורה בספר שמות?

שאלה 2
בשורה  5כתוב ..." :הם נשאו ִּעמם את המנורה".
מה פירוש המילה נשאו במשפט הזה?

1
2
3
4

הדליקו
שמרו
נדדו
לקחו

שאלה 3
לשם מה נבנה שער טיטּוס ברומא?

1
2
3
4

כדי להנציח את כלי הקודש שנשדדו מבית המקדש.
כדי להראות את הניצחון של הרומאים על היהודים.
כדי להדגיש עד כמה המנורה חשובה ליהודים.
כדי לתאר שבויים יהודים הנושאים את המנורה.

איגום מבחני מיצב

בס"ד

שאלה 4
למה הכוונה במילה הם בשורה ?19

1
2
3
4

ליהודים
לציורים
לקירות
לארכאולוגים

שאלה 5
לפי שורות  20–18אנו יודעים שציורים של מנורות מעטרים מאז ועד היום
בתי כנסת ,בתים של יהודים ומטבעות עבריים.
אפשר ללמוד מכך כי

1
2
3
4

המנורה שימשה לצורכי מסחר.
המנורה היא סמל של המלחמה ברומאים.
למנורה יש חשיבות רבה במסורת של העם היהודי.
בעבר שימשה המנורה להפצת אור בבתי היהודים.

שאלה 6
בשורות  25–24כתוב" :כך אנחנו יודעים היום איך נראתה המנורה לפני שנים רבות".
לפי מה אנו יודעים איך נראתה המנורה?

1
2
3
4

לפי עיטורים שנותרו מתקופות שונות בעבר.
לפי דגם המנורה המוצב מול הכנסת.
לפי הסמל הרשמי של מדינת ישראל.
לפי הצורה של הצמח "מרוַ ות ירושלים".

איגום מבחני מיצב

בס"ד

שאלה 7
בטקסט כתוב שהמנורה ליוותה את העם היהודי מאז ראשית קיומו ועד ימינו.
למה הכוונה במשפט זה?

1
2
3
4

המנורה ליוותה את העם היהודי במדבר בדרכו לארץ ישראל.
המנורה ליוותה את העם היהודי בעבר וממשיכה ללוות אותו בהווה.
המנורה ליוותה את העם היהודי מאז הקמת מדינת ישראל.
המנורה ליוותה את העם היהודי מאז יציאת מצרים ועד תקופת הרומאים.

שאלה 8
השלימו את המשפטים בעזרת מילים מן הרשימה שלפניכם ,לפי המידע שבקטע.
פעם

לפני

אחרי

א.

המנורה הייתה מוצבת במשכן

ב.

הרומאים החריבו את בית המקדש ו
המנורה לרומא.

ג.

דגם המנורה ניצב

לפני כן

לאחר מכן

שבית המקדש היה קיים.
הם העבירו את

מול רחבת הכנסת.

שאלה 9
לפי שורות  , 33–28על ָהקנים של "מנורת הכנסת" ועל הבסיס שלה מופיעים
תבליטים המתארים את מלחמות העם היהודי ואת בנייתה של ארץ ישראל מחדש.
א.

ציינו תבליט אחד המתאר אחת ממלחמות העם היהודי.

ב.

ציינו תבליט אחד המתאר את בניית הארץ מחדש.

איגום מבחני מיצב

כאשר

כיום

בס"ד

שאלה 10
לפי הקטע שבמסגרת ,מהו הקשר בין מרוות ירושלים ובין המנורה?

1
2
3
4

מרוות ירושלים והמנורה הם סמלים של העם היהודי.
בהרי יהודה מגדלים מרווה מכיוון שצורתה דומה למנורה.
משערים כי בעבר השתמשו במרווה לקישוט המנורה.
עיצוב המנורה הושפע ,כנראה ,מצורתו של צמח המרווה.

שאלה 11
לפניכם שש מילים.
העתיקו מהן שלוש מילים מן השורש ב-ל-ט.
בליטה

מתלבט

טובלת

בולט

תבליט

בלבול

שאלה 12
בשורות  31–28כתוב" :על ָהקנים שלה ועל הבסיס שלה מופיעים תבליטים המתארים חפצים עתיקים ,אירועים ודמויות מן העבר
של העם היהודי,
למשל :לוחות הברית ,הקרב בין דויד לגוליית ,המכבים נלחמים ביוונים"...
המילים הכתובות אחרי המילה למשל הן:

1
2
3
4

דוגמאות לחפצים ,לאירועים ולדמויות.
תוצאות של מלחמות שהתנהלו בעבר.
סיבות לבחירת חפצים ,אירועים ודמויות.
מסקנות מאירועים שהתרחשו בעבר.

איגום מבחני מיצב

בס"ד

שאלה 13
תלמידי כיתה הִּ 2תכננו לצאת לטיול לירושלים .מדריך הטיול אמר שלדעתו
חשוב שכל תלמיד בישראל יבקר ברחבת הכנסת כדי לראות את דגם המנורה.
האם אתם מסכימים עם המדריך? נמקו את תשובתכם בעזרת הקטע על המנורה.
כתבו  3–2שורות.

איגום מבחני מיצב

בס"ד

 .14קראו את הקטע שלפניכם.

מנהל בית-הספר "הנגב" בוחר כיתה אחת בכל שנה ,ומעניק לה פרס
על הישגיה בתחום מסוים.
השנה מנהל בית-הספר מתלבט אם להעניק את הפרס לכיתה
שתלמידיה מצטיינים בלימודים ,או לכיתה שתלמידיה מרבים להתנדב.
כתבו מכתב למנהל בית-הספר "הנגב" .במכתבכם ציינו לאיזו כיתה,
לדעתכם ,מגיע לזכות בפרס ,ושכנעו אותו בעזרת נימוקים לקבל את
דעתכם.
כתבו  7–5שורות.

קראו את הקטע שבמסגרת ואת הסיפור שלפניכם ,וענו על השאלות שאחריהם.

איגום מבחני מיצב

בס"ד

לפני הקמתה של מדינת ישראל שלטו הבריטים בארץ ולא אישרו ליהודים להיכנס אליה .למרות זאת ,ניסו יהודים שניצלו מן
השואה להגיע לארץ .רבים מן הפליטים האלה נתפסו על-ידי הבריטים ,חלקם נכלאו ,חלקם נשלחו בחזרה לאירופה וחלקם
הצליחו להגיע אל החוף המקּווֶ ה ,לארץ ישראל.

אל החוף המקּווֶ ה
לפי סיפורו של י' אריכא" ,מקראות ישראל" ,מסדה ,תשכ"ה.

5

10

15

20

25

כגוש שחור ואפל חתרה האנייה בחשכת הלילה ועליה יהודים רבים ,כולם פליט י השואה .האנייה
ישראל.
ארץ
של
חופה
החוף ,אל
אל
התקרבה
רב-החובל ,המלחים והנוסעים – לִּ בֹותיהם דפקו כאחד" :האם הרגישו בנו?" שקט ודממה .מסביב לא
נשמע קול .המלחים לא הורידו עוגן כי חששו שמא יישמע רעש השלשלאות ויגיע לאוזניהם של שומרי החוף
באפלה .אחד מהם משך במעילו
הבריטים .הפליטים עמדו על הסיפון בנשימה עצורה ומבטיהם ננעצו ֵ
של ֶה ָרמן ולחש:
– "רואה אתה? שם החוף של ארץ ישראל".
– "איפה?"
– "שם ,מנגד".
– "אינני רואה ,אך מרגיש אני" ,אמר ֶה ָרמן.
בינתיים הורידו המלחים בשקט ובזהירות את סולם האנייה ִּוהתירו את הכבלים של אחת הסירות.
הפליטים נמלאו התרגשות וחרדה .מרחוק נצנצו שלושה ֶהבזקים של פנס חשמליֶ .ה ָרמן ,שצפה ֵלעבר
החוף ,ניתר פתאום ממקומו" :זה הסימן" ,אמר" ,הם מסמנים לנו שאפשר להתחיל ...שהחוף בטוח...
שהבריטים אינם באזור ." ...הוא ניגש במהירות אל רב-החובל וקרא בהתרגשות גדולה" :בבקשה
להתחיל!"
ֶה ָרמן הכין פתקאות ורשם עליהן מספריםֵ ָ ,החל באחת וכָ ֶלה בשמונים .את הפתקאות שם בתוך כובעו רחב
השוליים ,נענע אותו ואמר בבת-צחוק" :יוציא לו כל אחד פתקה ויֵרד לסירה לפי המספר שקיבל".
בלב דופק הוציא כל נוסע פתקהֶ .ה ָרמן לקח לעצמו את הפתקה האחרונה שנותרה בכובע .הוא
. 68
היה
המספר
רצינות.
לבשו
ופניו
בה
התבונן
עתה עמד וניצח על הורדת האנשים מהאנייה .עשרים הראשונים נכנסו לתוך הסירה" .דרך צלחה",
לחשו הנשארים על הסיפון ועקבו במבטי קנאה אחרי הסירה שנבלעה בחשכה.
המרחק מן האנייה אל החוף לא היה רב ,אולם לנשארים בה נראה
היה שחלף נצח .הפליטים ירדו מן הסירה אל החוף המקּווה של ארץ
ישראל ,וצעדו בחולות למקום בטוח .אחרי כמחצית השעה חזרה הסירה לאנייה .עוד עשרים איש
הנשארים
עמדו
ושוב
לסירה.
קפצו
מאושרים
איגום מבחני מיצב

בס"ד

30

35

40

על הסיפון ,חרדים ודואגים ,וכססו בעצבנות את ציפורניהם .הֶ רמָ ן
התהלך נרגש על הסיפון והחזיק בכף ידו הקמוצה את הפתקה הגורלית.
הסירה חזרה שוב לאנייה .עוד עשרים איש עלו עליה וחתרו אל החוף.
פתאום נשמע קול ִּטרטור באוויר .כאשר הרימו הפליטים שעל הסיפון את עיניהם ,ראו אורות של אווירון.
"זהו אווירון בריטי" ,לחשו זה לזהִּ .הטרטור הלך והתחזק ,רקטה נורתה מן האווירון והאירה את האנייה
ואת הסירה החותרת אל החוף.
ָ"אבדנו!" לחשו האנשים.
האווירון חג מעל האנייה ,ורקטה שנייה האירה את האנשים שעל הסיפון .ר ָּוחם נפלה.
באותה שעה עמד ֶה ָרמן על הסיפון רציני וקודר .הוא היה צריך להחליט במהירות כיצד לנהוג .תחילה
ִּפקפק והיסס ,אך לבסוף חלץ את נעליו בידיים רועדות ,קשר לצווארו מטפחת ובה תעודותיו ומעט
הכסף שהיה לו ,והתחיל לרדת בסולם.
"לאן?" צעקה אליו אחת הצעירות.
"לארץ ישראל "...ענה ֶה ָרמן .הוא ירד בחיפזון וקפץ למים.
"חזור!" קרא אחריו אחד החברים" ,חזור!!"
אך ֶה ָרמן המשיך לשחות בעקשנות.
בשארית כוחותיו הגיע ֶה ָרמן אל החוף ,הביט סביבו וצעד לעבר האורות שבישרו על מקומו של יישוב
יהודי.
רועד מקור טיפס במעלה גבעת החול...

 כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם.

איגום מבחני מיצב

השאלות
שאלה 15
קראו את הקטע שבמסגרת וסמנו את השאלה שאפשר להשיב עליה לפי הקטע הזה.

1
2
3
4

לאילו מדינות באירופה נשלחו הפליטים?
מתי והיכן התרחשה השואה?
מדוע היה קשה ליהודים להיכנס לארץ?
כמה זמן שלטו הבריטים בארץ?

שאלה 16
מה קרה אחרי מה?
סדרו את המשפטים שלפניכם לפי זמן התרחשותם בסיפור.
כתבו את ִּהמספר המתאים בכל משבצת.
ֶה ָרמן ָ שחה אל החוף.
קבוצות פליטים התחילו לרדת לסירה.
האנייה התגלתה על-ידי הבריטים.

1

האנייה חתרה בחשכת הלילה אל חופי הארץ.
על האנייה נערכה הגרלה.

איגום מבחני מיצב

שאלה 17
בשורות  14–13כתוב" :מרחוק נצנצו שלושה ֶהבזקים של פנס חשמלי".
מה סימנו שלושת ההבזקים של הפנס?

שאלה 18
מה ,לדעתכם ,הרגישו האנשים כאשר לחשו"ָ :אבדנו!" (שורה ?)37
הסבירו את תשובתכם.

שאלה 19
מדוע ,לדעתכם ,קרא אחד החברים ֶלה ָרמן לחזור (שורה ?)46

איגום מבחני מיצב

שאלה 20
בשורות  47–40מסופר ֶשה ָרמן החליט לעזוב
את חבריו ,לקפוץ מהאנייה ולשחות אל החוף.
דן וגלי קראו את הסיפור ולאחר מכן התווכחו על ההחלטה
של הרמן :דן טען שהחלטתו הייתה נכונה ,וגלי טענה שהחלטתו
הייתה מוטעית.
מי לדעתכם צדק? נמקו את תשובתכם.
כתבו  5–3שורות.

שאלה 21
בשורה  39כתוב" :ר ָּוחם נפלה".
מה אפשר לכתוב במקום ר ָּוחם נפלה?

1
2
3
4

הצטופפו
התלבטו
התייאשו
התנפלו

איגום מבחני מיצב

שאלה 22
מדוע המילים בבקשה להתחיל (שורה  )17כתובות בין מירכאות?

1
2
3
4

כדי לציין שהמילים נאמרו בהתרגשות.
כדי לציין שמשמעות המילים שונה מן הכתוב.
כדי לציין את חשיבותן של המילים.
כדי לציין שהמילים הן ציטוט.

שאלה 23
ברובו של הסיפור שוררת אווירה של מתח וחרדה .הביאו שלוש דוגמאות של מילים או של ביטויים שבעזרתם יוצר הסופר את האווירה
הזאת.
.1
.2
.3
שאלה 24
העתיקו את המשפט שבו חל שינוי חשוב ִּ(מ ְפנֶ ה) בעלילה של הסיפור.
הסבירו מדוע בחרתם במשפט הזה.
המשפט:

ההסבר:

איגום מבחני מיצב

שאלה 25
האם הייתם ממליצים לחבריכם לקרוא את הסיפור הזה?
נמקו את תשובתכם על-פי הסיפור.

איגום מבחני מיצב

קראו את הקטע שלפניכם ,וענו על השאלות שאחריו.

ַמד-גשם ֵביתי
באלפי תחנות לחיזוי מזג האוויר בעולם אוספים נתונים על מזג האוויר .לשם-כך החזאים זקוקים למכשירי מדידה מיוחדים .למשל ,את
כמות ֵמי הגשם אפשר למדוד באמצעות מכשיר הנקרא ַמד-גשם.
גם אתם ,ילדי הכיתה ,יכולים לבנות מד-גשם ֵביתי ולמדוד את כמות מי הגשם היורדים באזור מגוריכם.
הציוד הדרוש:
 בקבוק פלסטיק של משקה קל ,שקוף וריק
 מספריים
 נייר ֶדבק
 סרגל
 עט עמיד במים
אופן ההכנה
 .1גוזרים במספריים את השליש העליון של בקבוק הפלסטיק ,וכך מתקבלים שני חלקיםְ :מכָ ל שנוצר מגוף הבקבוק ו ַ ְמש ֵפך שנוצר
מראש הבקבוק.
 .2עוטפים בנייר ֶדבק את השּוליים החדים של ְהמכָ ל ושל ַהמשפך
(ראו איור א').

איור א'
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.3

מסמנים קווים לרוחב ְהמכָ ל בעזרת סרגל ובעזרת עט עמיד במים:
מסמנים את הקו הראשון במרחק
של סנטימטר אחד מתחתית הבקבוק וכותבים לידו את המספר
.1
ממשיכים לסמן קווים במרחק של סנטימטר אחד זה מזה וכותבים
מספר ליד כל קו (ראו איור ב').

.4

מכניסים את המשפך לתוך ְהמכָ ל כך שהחלק הצר שלו פונה כלפי
מטה
(ראו איור ג').

איור ב'

איור ג' – מד-גשם
מדידת כמות מי הגשם
כדי למדוד את כמות מי הגשם באמצעות
טבלה לרישום גובה מי הגשם
מד-הגשם שהוכן ,כל אחד מתלמידי הכיתה
גובה המים במד-הגשם
היום
צריך:
(בס"מ)
 .1להניח את מד-הגשם במקום פתוח
יום ראשון
ליד הבית כך שלא יתהפך.
יום שני
יום שלישי
 .2לסרטט במחברת טבלה לרישום גובה
יום רביעי
מי הגשם שנאספו במד-הגשם
יום חמישי
(לפניכם טבלה לדוגמה).
סך-הכל
 .3למדוד את גובה המים במד-הגשם
בכל יום בשעה קבועה ,במשך חמישה ימים ,ולרשום בטבלה לאיזה גובה
הגיעו המים .אם באחד הימים לא יורד גשם ,כותבים בטבלה את המספר .0
 .4לרוקן בכל יום את מד-הגשם לאחר המדידה ולהניח אותו בחזרה במקומו.
 .5לחבר את כל המספרים שנרשמו במשך חמשת הימים בטבלה ,ולכתוב את הסכום במקום המתאים.
כל אחד מהתלמידים יציג את הטבלה שלו בכיתה.
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השאלות
שאלה 26
רשימת הציוד הדרוש להכנת מד-גשם ֵביתי כוללת כמה חפצים.
א.

ב.

לשם מה זקוקים לכל אחד מהחפצים האלה בזמן ההכנה של מד-גשם ֵביתי?
השלימו כל משפט לפי הקטע שקראתם:
.1

מספריים דרושים כדי

.

.2

נייר ֶדבק דרוש כדי

.

.3

סרגל דרוש כדי

.

מדוע ,לדעתכם ,חשוב שבקבוק הפלסטיק יהיה שקוף?

שאלה 27
בתיאור אופן ההכנה של מד-הגשם (סעיף  )3כתוב" :מסמנים קווים לרוחב
ְהמכָ ל בעזרת סרגל ובעזרת עט עמיד במים".
מה פירוש עמיד במים במשפט הזה?

1
2
3
4

צף על-פני המים.
צובע את המים.
לא נמחק במים.
לא שוקע במים.
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שאלה 28
לפניכם טבלה שהכין תלמיד שהשתתף בפעילות.
טבלה לרישום גובה מי הגשם
גובה המים במד-הגשם
(בס"מ)

היום
יום ראשון

2

יום שני

6

יום שלישי

4

יום רביעי

0

יום חמישי

1

סך-הכול

13

ציינו ליד כל אחת מן השאלות אם אפשר לענות עליה בעזרת הטבלה או
שאי-אפשר לענות עליה בעזרתה.
.1

באיזה יום כמות מי הגשם הייתה הקטנה
ביותר?

 1אפשר לענות

 2אי-אפשר לענות

.2

האם אחרי חמשת הימים
שבהם נערכו המדידות ירד גשם?

 1אפשר לענות

 2אי-אפשר לענות

.3

מדוע ביום רביעי לא ירד גשם כלל?

 1אפשר לענות

 2אי-אפשר לענות

.4

האם בכל אחד מהימים ירדה כמות שווה של
גשם?

 1אפשר לענות

 2אי-אפשר לענות

.5

האם חמשת הימים האלה היו הגשומים ביותר
בשנה?

 1אפשר לענות

 2אי-אפשר לענות
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שאלה 29
בקטע כתוב" :גם אתם ,ילדי הכיתה ,יכולים לבנות מד-גשם ֵביתי"...
האם אתם מסכימים עם הכותב? נמקו את תשובתכם.

שאלה 30
השם מד-גשם נוצר משתי מילים.
א.

איזו מבין המילים הבאות נוצרה בדרך דומה?

1
2
3
4
ב.

מדרון
מדחום
מדריכים
מדפסת

לפניכם חמש מילים .העתיקו מהן שתיים שנוצרו גם הן בדרך זו.

כדורסל

תחזית

מדרגה

אינסוף
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מתרגש

שאלה 31
האם כל אחד מן המשפטים הבאים כתוב כהוראה לביצוע?
סמנו ליד כל משפט כן או לא.
.1

ַהכניסו את המשפך לתוך ְהמכל.

 1כן

 2לא

.2

עליכם למדוד בכל יום את גובה מי הגשם
שנאספו ְבמכל.

 1כן

 2לא

.3

אתמול ביצענו את הפעילות ורשמנו את
המספרים בטבלה.

 1כן

 2לא

.4

האם כל אחד יכול לבנות מד-גשם?

 1כן

 2לא

.5

יש להעמיד את מד-הגשם כך שלא יתהפך.

 1כן

 2לא

.6

מומלץ להקפיד על כך שמד-הגשם יהיה
מדויק.

 1כן

 2לא

שאלה 32
בקטע משולבים שלושה איורים.
מה תפקידם?

1
2
3
4

לקשט את הקטע כך שייראה יפה.
לשכנע את התלמידים שכדאי למדוד את כמות הגשם.
להציג שיטות אחרות למדידת כמות הגשם.
להמחיש את התהליך של בניית מד-גשם.
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שאלה 33
השלימו לפי בחירתכם את המילים החסרות בעזרת שמות תואר שונים.

 .הם בנו בעצמם מד-גשם

יעל ודני הם תלמידים

 ,כמו בקבוק

 .הם השתמשו בציוד
 ,מספריים
הם ערכו חמש מדידות

וסרגל
 ,ולהפתעתם גילו כמות

של מי גשם ְבמכל.
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.

ִּקראו את הקטע שלפניכם ,וענו על השאלות שאחריו.
ד"ר חיים ויצמן ( – )1952–1874הנשיא הראשון של מדינת ישראל
חיים ויצמן היה הנשיא הראשון של מדינת ישראל.
ויצמן נולד בשנת  1874בעיירה מוטול שברוסיה למשפחה של  15נפשות ,שהתפרנסה ִּממסחר בעצים .הוריו הקפידו על שמירת
ואף חינכו את ילדיהם לאהבת ארץ ישראל.
המסורת היהודית,
בהיותו ילד למד תורה ב"ֶחדר" ,וכאשר גדל למד בבית-ספר תיכון .חיים ויצמן היה תלמיד מצטיין בבית-הספר ,וכבר אז פעל למען
העם היהודי .באותה תקופה דיברו היהודים בשפת הארצות שבהן ָחיו ,והייתה סכנה שהשפה העברית תישכח .ויצמן הבין עד
כמה חשוב שהיהודים החיים בגולה לא ישכחו את השפה העברית ,ובהיותו נער הקים עם תלמידים יהודים נוספים קבוצה בשם
ָ"שפה ברורה" .כל חברי הקבוצה החליטו לדבר ביניהם בעברית ,וכך קיוו שיוכלו לשמש דוגמה ליהודים אחרים.
בהיותו בן  18עבר ויצמן לגרמניה כדי ללמוד כימיה .הוא המשיך ללמוד בשווייץ ,ועם סיום לימודיו בשנת  ,1899בהיותו בן ,25
הוענק לו התואר "דוקטור למדעים".
הם חיו באנגליה במשך  30שנה עד שעלו לארץ
בשנת  1906נשא חיים ויצמן לאישה את ורה ,רופאת ילדים במקצועה.
ישראל .בשנים האלה נהג ויצמן לבקר בארץ ישראל מדי פעם .החיים בארץ היו אז קשים מאוד ,ולכן אסף ויצמן תרומות
בארץ.
אז
שחיו
ליהודים
לעזור
כדי
העולם
במדינות
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בתחום המדע הצטיין ויצמן ּכְ ַממציא .הוא רשם על שמו כ 120-המצאות .אחת ההמצאות הייתה שיטה חדשה להפקת חומר
שנקרא " ָא ֵצטֹון" ֶ ,ש ִּממנו הכינו חומר נפץ .לפני מלחמת העולם הראשונה הפיקו ָא ֵצטֹון רק מעצים .כאשר פרצה המלחמה בשנת
 ,1914נוצר מחסור גדול בעצים ,והיה קושי להכין חומר נפץ .חיים ויצמן הצליח לְ יַיצר ָא ֵצטֹון מזרעי תירס ,והשיטה הזאת
סייעה לבריטים להכין את חומר הנפץ שהיה נחוץ למלחמה.
בזכות המצאתו קשר ויצמן קשרים טובים עם המנהיגים הבריטים .הקשרים האלה תרמו להקמת מדינה לעם היהודי בארץ ישראל.
חיים ויצמן פעל רבות למען קידום המדע בישראל .בשנת  1934הוא ייסד ברחובות מכון לחקר המדע ,שמאוחר יותר נקרא על שמו
"מכון ויצמן למדע" .היום המכון מפורסם בעולם כולו בזכות המחקרים שנעשים בו.
בשנת  1936עלו ויצמן ואשתו לארץ .הם בחרו לבנות את ביתם ברחובות ,סמוך למכון שייסד .הבית היה פתוח למדענים ,למדינאים,
לציבור הרחב ולאנשי רוח מן העולם כולו .היום הבית משמש מוזאון.
בשנת  ,1949עם הקמת מדינת ישראל ,נבחר ויצמן לנשיא הראשון בזכות פעילותו הרבה והחשובה למען יהודי העולם .בטקס השבעתו
אמר ויצמן כי זהו יום גדול ליהודים ,אשר זכו למדינה משלהם לאחר שנים רבות של סבל וייסורים .בנאומו הביע ִּ ְמש ָ לָא ה לראות את
העם היהודי עולה לישראל ובונה אותה .יום בחירתו לנשיא היה אחד הימים הגדולים לעם ישראל.
ויצמן נפטר ב 9-בנובמבר  ,1952כ"א בחשוון תשי"ג ,ונקבר בחצר ביתו בעיר רחובות.
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השאלות
שאלה 1
מדוע היה חשוב לוויצמן ולחבריו לדבר עברית בבית-הספר התיכון?

שאלה 2
מה קרה אחרי מה?
לפניכם חמישה משפטים המציינים אירועים שונים בחייו של חיים ויצמן.
סדרו את האירועים לפי הסדר שבו התרחשו.
כתבו במשבצת את המספר המתאים.





1

ויצמן ייסד מכון לחקר המדע.
ויצמן המציא שיטה לייצור ָא ֵצטון מזרעי תירס.
ויצמן נבחר לנשיא הראשון של מדינת ישראל.
ויצמן עלה לארץ ישראל.
ויצמן סיים את לימודיו באוניברסיטה.
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שאלה 3
א .לפי הקטע ,מה הייתה הבעיה שהתעוררה במלחמת העולם הראשונה?

1
2
3
4

בזמן המלחמה לא ידעו איך להפיק ָא ֵצטֹון מעצים.
הא ֵצטֹון.
עצים רבים נשרפו כתוצאה מהפקת ָ
היה מחסור בעצים ,שמהם הפיקו ָא ֵצטֹון ליצירת חומר נפץ.
היה מחסור בחומר נפץ שממנו נהגו להפיק ָא ֵצטֹון.

ב .מה היה הפתרון לבעיה הזאת?

שאלה 4
בשורה  4כתוב" :ואף חינכו את ילדיהם לאהבת ארץ ישראל".
מה פירוש המילה אף במשפט הזה?

1
2
3
4

אך
גם
לא
לכן
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שאלה 5
כיצד תרמה המצאתו של ויצמן בימי מלחמת העולם הראשונה להקמתה של
מדינת ישראל?

1
2
3
4

המצאתו של ויצמן קידמה את המדע בארץ ישראל.
המצאתו של ויצמן שימשה דוגמה ליהודים אחרים.
המצאתו של ויצמן הובילה להקמת האוניברסיטה העברית.
המצאתו של ויצמן סייעה ליצירת קשרים עם הבריטים.

שאלה 6
אפשר ללמוד על תכונות האופי של חיים ויצמן מתוך מעשיו.
הביאו מן הקטע שתי דוגמאות למעשים המלמדים שוויצמן היה בעל יוזמה.
.1
.2

שאלה 7
הוסיפו נקודתיים ומירכאות בפסקה שלפניכם:

בטרם התחיל ויצמן את נאום ההשבעה שלו ,הוא התכופף אל עוזרו ולחש לו איני יכול לְ ַד ֵבר .כעבור רגע אמר שהכול
בסדר ,והתחיל את נאומו.
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שאלה 8
תלמידי כיתה ה' לומדים השנה על ויצמן ופועלו ,ומתכננים לבקר במקומות
הקשורים לנושא הזה.
הציעו ,לפי הקטע ,שני מקומות בארץ שבהם כדאי לתלמידי הכיתה לבקר .הסבירו מדוע בחרתם דווקא במקומות האלה.
.1

.2

שאלה 9
בשורה  36כתוב" :בנאומו הביע ִּ ְמש ָ לָא ה"...
מה פירוש המשפט הזה?

1
2
3
4

בנאומו של ויצמן נשאלה שאלה.
הנאום של ויצמן כלל הבעת תקווה.
ויצמן ענה על שאלה בנאומו.
ויצמן הביע בקשה לנאום בטקס.

שאלה 10
מהו התפקיד העיקרי של התמונה בעמוד  4למטה ושל ההסבר שכתוב מתחתיה?

1
2
3
4

להוסיף מידע על הכתוב בקטע.
להמחיש את הכתוב בשורות 14-12.
לקשט את הקטע כדי שייראה יפה.
לעורר את סקרנות הקורא לגבי ויצמן.
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ִּקראו את הסיפור שלפניכם ,וענו על השאלות שאחריו.

שלמה המלך והדבורה
מעובד לפי "שלמה המלך והדבורה" מתוך "ויהי היום" ,מאת חיים נחמן ביאליק.

וַ י ְִּהי היום ושלמה המלך שכב תחת עץ התאנה ֶ שבגנו לנּום את ְתנּומת הצהריים .אך נרדם ,ודבורה
קטנה שהגיעה לגן ישבה על אפו ועקצה
אותו .שלמה המלך ֵהקיץ משנתו בכאב .אפו ֶהאדים כרימוןִּ ,וסבלו היה
רב .המלך החכם ,שידע לדבר בשפת החיות ,ציווה לאסוף אל הגן את כל הדבורים ,את כל היתושים
ואת כל הזבובים בממלכה.
מקרוב ומרחוק התקבצו בגן המלך ַמֲחנות-מחנות של דבורים ,יתושים וזבובים .כולם מעופפים ,כולם
מזמזמים ,כולם ִּמשתאים" :מה הדבר?
מה-ז-זֶ ה ועל מה-ז-זֶ ה?"
בכעסו הרב קרא המלך בקול" :מי מכם ֵהעז לעשות זאת למלך?"
ברגע הראשון נפלה דממה בכל המחנות .כולם החרישו כי נבהלו מן
המלך ,אולם ברגע השני התאוששו מעט ושאלו" :הוי ,מי עשה את
המעשה הנורא הזה? מי הוא ז-ז-זֶ ה ואי-ז-ז-זֶ ה הוא?"
עוד הם מזמזמים ודבורה קטנה יצאה מן המחנה ,עפה אל המלך ואמרה" :הנני בידי  ,אדוני המלך!
אני החוטאת!"
ַ"את?" שאג המלך ַואפו בער ּכלַ פיד" ,על אף המלך? ולא חששת?"
"אל תכעס ,אדוני המלך ,כי רק ִּמטיפשּות עשיתי זאת .דבורה צעירה אני וחסרת ניסיון .עדיין לא למדתי
להבחין בין אף לבין פרחַ .ואפ  ,אדוני
המלך ,ריח לו ּכש ָֹושן ומראה לו ּכתפ ַּוח .אנא ,סלח לי הפעם .מי יודע,
אולי יבוא יום ואוכל להשיב לך ּכִּ גמול ".
תיקרא! איך תוכל
לשמע הדברים האלה ,קרא המלך" :לזאת חוצפה ָ
אלמה דום ולא ענתה ,אך דבריה העלו
דבורה קטנה ֶ שכמותְך להועיל למלך כמוני?" הדבורה הקטנה נֶ ָ
בת-צחוק על פני המלך ,עד כי ָסרה מעליו
רוחו הרעהּ .וכטוב לב המלך הוא סלח לה ולכל הדבורים ,היתושים והזבובים ,ושלח את כולם מעליו
לשלום.
ִּברבות הימים ריפאו הרופאים הנאמנים את ַאפו של המלך ,וסיפור
המעשה נשכח מלִּ בו.
חכמתו של המלך שלמה הגיעה למלכת ְ ש ָבא הרחוקה ,והיא החליטה
לבוא לארמונו ולנסותו בחידות.
איגום מבחני מיצב

לאחר ֶ שָח ָדה לו חידות רבות ולא הצליחה להכשילו ,היא בחנה את
30חכמתו בפעם האחרונה:
"הנה לפניך אדוני המלך פרחים מעשה ידי אדם ,ורק אחד מהם הוא פרח מפרחי השדה .האם תוכל
להכירֹו?"
שלמה המלך התבונן בפרחים היפים ,אך לא הצליח להבחין ביניהם .ככל שחלף הזמן ,התמלא לִּ בו של
המלך צער ואכזבה.
35לפתע עפה לתוך החדר דבורה קטנה וקלת כנפיים וניצבה על אחד
הפרחים .על פני המלך התפשט חיוך רחב ,ולתימהונם של המלכה ואנשיה הוא הצביע על פרח אחד
וקרא בקול" :פרח זה הוא מפרחי השדה".
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השאלות
שאלה 11
מדוע ֶהאדים ַאפו של המלך?

שאלה 12
א .מה פירוש המילה ִּמשתאים בשורה ?7

1
2
3
4

מתאוששים
מופתעים
מקשיבים
משיבים

ב .מה פירוש המילה החרישו בשורה ?10

1
2
3
4

חשבו
לא זזו
שתקו
לא שמע.
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שאלה 13
בשורות  17–16כתוב" :דבורה צעירה אני וחסרת ניסיון".
מאיזה משפט בסיפור אפשר ללמוד כי הדבורה הייתה חסרת ניסיון?

1
2
3
4

" ...אדוני המלך ,כי רק ִּמטיפשּות עשיתי זאת".
" ...אני החוטאת!"
"עדיין לא למדתי להבחין בין אף לבין פרח".
"הנני בידי  ,אדוני המלך!"

שאלה 14
לשם מה ציווה המלך לאסוף את כל הדבורים ,היתושים והזבובים?

1
2
3
4

המלך רצה להוכיח כי כולם מבינים את ְ שפתו.
המלך ביקש לבדוק אם כל החרקים נִּ שמעים לו.
המלך ביקש לבדוק מי מהם יכול להקל את כאבו.
המלך רצה לגלות מי מהחרקים עקץ אותו.

שאלה 15
בשורה  12כתוב" :מי הוא ז-ז-זֶ ה ואי-ז-ז-זֶ ה הוא?"
מדוע ,לדעתכם ,בחר חיים נחמן ביאליק לכתוב את המשפט באופן הזה?
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שאלה 16
האם ,לדעתכם ,החלטת הדבורה להודות במעשה הייתה החלטה נבונה?
נמקו את תשובתכם.
כתבו  5–3שורות.

שאלה 17
לפי הסיפור ,מלכת ְ ש ָבא בחנה את חכמתו של המלך בחידות.
מה הייתה החידה האחרונה שלה?
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שאלה 18
בשורה  9כתוב" :מי מכם ֵהעז לעשות זאת למלך?"
למה הכוונה במילה זאת?

שאלה 19
בשורה  13כתוב" :עוד הם מזמזמים ודבורה קטנה יצאה מן המחנה"...
למי הכוונה במילה הם?

שאלה 20
לפניכם משפטים מן הסיפור.
כתבו את המילה המודגשת בשתי מילים.
דוגמה:
" ...ושלמה המלך שכב תחת עץ התאנה שבגנו"...
ושלמה המלך שכב תחת עץ התאנה שבגן שלו .

א.

"אפך ,אדוני ,ריח לו כשושן"...

ב.

"ולתימהונם של המלכה ואנשיה"...
ולתימהונם של המלכה ו

 ,אדוני המלך ,ריח לו כשושן.

.
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שאלה 21
הדבורה הבטיחה למלך להשיב לו ּכִּ גמולו.
כיצד קיימה הדבורה את הבטחתה?

שאלה 22
מה בסיפור מצא חן בעיניכם יותר מכול?
נמקו את תשובתכם בעזרת דוגמאות.
כתבו  5–3שורות.
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 .23קראו את הקטע שלפניכם.
אתם ילדים הגרים בבית משותף .בימי חופשת הקיץ החמים פניתם
לשכנים שלכם וביקשתם מהם רשות לשחק ִּבמקלט של הבניין .חלק מן השכנים התנגדו לבקשתכם.
כתבו מכתב לשכנים בהיקף של  7–5שורות .במכתבכם הציגו את הבעיה,
ונסו לשכנע אותם להסכים לבקשתכם.
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ִּקראו את הקטע שלפניכם ,וענו על השאלות שאחריו.

כללי התנהגות לקראת ל"ג בעומר
הורים וילדים,
כדי למנוע תאונות בל"ג בעומר ִּ ,שמרו על כללי הבטיחותְ ִּ ,מ לַש ב איסוף
העצים ועד כיבוי המדורה:
 יש לאסוף קרשים ללא מסמרים .המסמרים עלולים לגרום חתכים.
היזהרו מחיפוש קרשים במקומות שבהם הצמחייה גבוהה ֵמחשש
לנחשים .אסור להיכנס לאתרי בנייה מחשש לפציעות.
 אין להבעיר מדורה מתחת לקווי חשמל וטלפון ,בקרבת עצים ושיחים ובקרבת מתקני דלק.
 הדלקת המדורה תיעשה על-ידי מבוגר בלבד .בתום ההדלקה יש
להרחיק מן השטח כל חומר דליק.
 יש להרחיק את חומרי ההדלקה מהישג ידם של ילדים.
 צריך לְ גַ ֵדר את המדורה באבנים ,כדי שילדים לא יתקרבו אל האש יתר
על המידה .יש לשמור על מרחק גדול ַדיו בין מדורה למדורה.
 יש לנעול נעליים גבוהות וללבוש מכנסיים ארוכים ,כדי להגן על הגוף
מפני גִּ צים וגחלים.
 אין לזרוק לאש חומרים דליקים העלולים להתפוצץ ,כגון ְמכלי תרסיס וחזיזים.
 חובה לדאוג לכיבוי מוחלט של המדורה לפני עזיבת השטח.
 מומלץ להצטייד:
– בתיק עזרה ראשונה למקרה של פציעות קלות.
– בטלפון סלולרי כדי להזעיק עזרה בעת הצורך.
– בשני דליי מים למקרה של התפשטות האש.
מעובד לפי אתר האינטרנט "אינפומד" – אתר הרפואה הישראלי4/5/07 , www.infomed.co.il :
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שאלה 24
העתיקו מן הקטע:
 .1כלל אחד שחשוב לשמור עליו לפני הדלקת המדורה.

.2

כלל אחד שחשוב לשמור עליו בזמן שהמדורה דולקת.

.3

כלל אחד שחשוב לשמור עליו בעת כיבוי המדורה.

שאלה 25
בל"ג בעומר משפחת כהן מתכוננת להשתתף בהדלקת המדורה השכונתית.
מה כדאי למשפחה לקחת ִּעמה?
ציינו חמישה פריטים לפי הקטע.
.1

.2

.3
.4
.5
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שאלה 26
לפניכם טבלה ובה כללים להתנהגות בטוחה בל"ג בעומר ונימוקיהם.
השלימו את הטבלה לפי הקטע.
הנימוקים

הכללים
.1
יש לאסוף קרשים ללא מסמרים.
.2
יש לנעול נעליים גבוהות וללבוש מכנסיים ארוכים.
.3

כי חומרים אלה עלולים להתפוצץ.

שאלה 27
לפניכם ארבעה משפטים המתארים התנהגות של ילדים בעת פעילות בל"ג בעומר.
איזה משפט מתאר התנהגות לפי הכללים שבקטע?

1
2
3
4

תלמידי כיתה ה' הדליקו מדורה סמוך למדורה של תלמידי כיתה ו'.
ילדי השכונה אספו עצים באתרי בנייה הסמוכים לבית-ספרם.
אחד התלמידים ביקש מחבריו להתרחק כדי שיוכל להדליק מדורה.
אחת התלמידות הביאה ִּעמה למדורה פלסטרים ,תחבושות ויוד.

שאלה 28
א .הקיפו את המילים מן השורש ד-ל-ק.
ְדליקה
ַדקיקים

דילַ גנו
ַתדליקי

איגום מבחני מיצב

ִּדקלום
ָדקלים

ַמדליק

ב.

המילה בטיחות היא מן השורש ב-ט-ח.
כתבו עוד שתי מילים מן השורש ב-ט-ח.
.1
.2

שאלה 29
המורה הכינה לתלמידיה דף הנחיות לקראת הפעילות סביב המדורה.
בדף חסרות מילים .השלימו בכל סעיף את הפועל החסר לפי השורש של הפועל המודגש.
א.

נועה ,את מתבקשת להביא טלפון סלולרי.
אם לא תוכלי ,אבקש מרונן ש

ב.

יש להקפיד על כללי הבטיחות סביב המדורה כדי למנוע סכנות.
על כללי הבטיחות ,ניהנה יותר סביב המדורה.
בעתיד ,אם כולנו

את הטלפון הסלולרי שלו.
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שאלה 30
מהי מטרתו העיקרית של הקטע?

שאלה 31
הכללים שקראתם התפרסמו באתר אינטרנט.
איפה עוד כדאי לפרסם את הכללים האלה?
נמקו את הצעתכם.
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קראו את הסיפור ,וענו על השאלות שאחריו.

עשירי למניין
יש חפצים היקרים לאדם לא בגלל הערך הכספי שלהם אלא בגלל מה שהוא מרגיש כלפיהם .כזה היה הסידור של
אליהו ,סידור פשוט שהכריכה שלו כחולה והאותיות שבה צבועות זהב ,סידור ככל הסידורים הנמכרים בחנויות
לספרי קודש .אבל כאשר הסידור מלווה את המתפלל לכל מקום ,והתפילות שבו הן שער ונתיב לבקשות ולמשאלות
– הוא נעשה חלק מלבו של המתפלל.
"זה בשבילך ,מתנה
את הסידור קיבל אליהו מסבא וסבתא שלו כאשר מלאו לו שתים-עשרה שנים.
לנכד הבכור והמיוחד שלנו" ,אמר סבא וחיבק את אליהו ,וסבתא הושיטה לו חבילה קטנה עטופה נייר סגלגל.
עד היום אליהו זוכר את ההתרגשות שאחזה בו כאשר פתח את החבילה .הוא ראה סידור מבריק שהכריכה
שלו כחולה והוא מדיף ריח של דפוס.
שלוש שנים חלפו מאז .הסידור אינו מבריק עוד ואינו מדיף ריח של דפוס ,אך עדיין הוא מונח בתוך שקית
התפילין של אליהו .הסידור יקר ללבו ואהוב ,ושוליו גדושים הערות שכתב אליהו במשך השנים הללו .בדקדקנות
העתיק תפילה להצלחה בלימוד התורה אל אחד הדפים הריקים שבסוף הסידור ,ובסבלנות כתב ביאורי מילים
באותיות קטנות בשולי הדפים.
מה הפלא אפוא שאליהו הרגיש שאינו מסוגל לנסוע עם כל בני המשפחה אל סבא וסבתא לשבת משפחתית בלי
הסידור שלו.
השבת אצל סבא וסבתא בחברת כל בני הדודים הייתה שבת חגיגית ומיוחדת ,והסתיימה מהר מאוד ,מהר
מדי .שוב המזוודות נארזות ,השקיות מתמלאות ובני המשפחה ממהרים לשוב אל ביתם עמוסים חבילות" .הסידור
שלך!" הזכירה אחותו של אליהו" .הוא אצלי" ,אמר אליהו" ,אני רוצה להשלים כמה מהתפילות של מוצאי שבת
בדרך".
אבל כאשר עלו בני המשפחה לאוטובוס בדרכם חזרה ,נותר מאחוריהם על הספסל בתחנה חפץ יקר עד מאוד –
הסידור של אליהו .במוצאי אותה שבת אדם מבוגר ששמו רבי משה עשה את דרכו באוטובוס אל בית החולים
שבו אושפזה אשתו .הוא היה מודאג בשל מצבה הרפואי ונרגז משום ששכח להביא לה כבקשתה ספר תהילים.
"מה תעשה אשתי בלי ספר תהילים?" הרהר בלבו.
חוט מחשבותיו של רבי משה ַניתק כאשר התיישב איש נוכרי לצדו ,פנה אליו ושאל" :זה ספר תפילות ,נכון?" לקח רבי משה
את הסידור מידיו ,דפדף בו וראה להפתעתו שבסופו ספר תהילים" .מצאתי אותו בתחנת האוטובוס ,אולי אתה
רוצה אותו?" שאל הנוכרי.
"כן ,בוודאי ,ודאי שאקח אותו" ,השיב רבי משה" ,באיזו תחנה מצאת את הסידור הזה?" שאל" .בתחנת
האוטובוס ,אמרתי לך .סליחה ,עכשיו אני צריך לרדת" ,ענה האיש .רגע הביט רבי משה בדמותו של האיש הזר,
הפוסע על המדרכה ,ואחר הביט בסידור שבידיו וחשב לעצמו" :אולי היה זה אליהו הנביא שנשלח כדי להביא
ספר תהילים לאשתי?"
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***
עברו ימים רבים ,ולמרות הזמן שחלף חש אליהו צער עמוק על אובדן הסידור הכחול שנתנו לו סבא וסבתא .בכל
פעם שהיה עובר בדרך אל ביתם צף ועלה בזיכרונו הסידור האהוב .הוא נזכר בכאב שמילא את לבו כאשר
התברר לו ששכח את הסידור היקר בתחנת האוטובוס" :מדוע לא כתבתי את שמי ואת כתובתי בסידור?! איך
שכחתי אותו על הספסל?!"
באחד הימים פנתה אמו של אליהו אליו ואמרה לו" :סבא אינו חש בטוב .האם תוכל בבקשה לנסוע עכשיו אל
הבית של סבא וסבתא ולעזור לסבא להגיע לבדיקה אצל הרופא?" "ברצון!" ענה אליהו ,ובתוך כמה דקות יצא
לדרכו.
כאשר סבא ואליהו הגיעו למרפאה ,בדק הרופא את סבא ואמר לו בחביבות" :הכול בסדר אבל נשאיר אותך
כאן חצי שעה כדי להשגיח עליך .תאכל ותשתה משהו ,תנוח".
סבא נרגע והביט באליהו בחיבה .הוא שאל כשחיוך קטן ואוהב עלה על שפתיו" :מה למדת היום בישיבה?"
לפתע נשמע קולו של אדם מבוגר" :האם מישהו יכול לעזור להשלים מניין? אנחנו רק תשעה אנשים בבית הכנסת ולא
נוכל להתפלל בציבור" .האיש פנה אל אליהו" :האם תסכים לבוא אתי? אתה צעיר ,ברוך ה' ,ויש לך כוח ללכת עד
בית הכנסת שבקצה הרחוב ,נכון?" אליהו חשב שעליו להישאר ליד סבא" .אני צריך לשאול את סבא שלי" ,אמר" .לך
אתו ,אליהו ,אני אמתין לך כאן" ,אמר סבא.
בדרכם לבית הכנסת פנה האיש אל אליהו" :שמי משה ,ודע לך שאתה עושה עמנו חסד .להשלים מניין זו מצווה
גדולה" .המשיך רבי משה ואמר" :כתוב בגמרא שהעשירי למניין נותנין לו שכר כנגד כולם".
אליהו שתק.
"אתה מבין מדוע?" פנה אליו שוב רבי משה"ַ ,ה ַ ְמ לִּש ים ִּמנְ יָן נוטל שכר הרבה יותר מהשכר שנוטלים כל השאר ,כי בלעדיו
לא הייתה תפילה במניין".
כאשר הגיעו לבית הכנסת ,ראה אליהו שמונה יהודים מבוגרים קמים ממקומם בשמחה למראה רבי משה והבחור
הצעיר שבא אתו.
אליהו ניגש לקחת סידור מהמדף ולהפתעתו הבחין בסידור שהכריכה שלו כחולה ואותיות הזהב שבה דהויות.
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אליהו הביט בסידור ולבו הלם בחזקה .הוא פתח אותו כלא מאמין" :לא ייתכן שזה הסידור שלי! לא ייתכן! אבל כן!
כן! זה הוא ,הסידור שבו הביאורים וההערות שכתבתי בכתב ידי!"
אימץ אליהו את הסידור אל לבו וחשב" :צדק רבי משה כאשר אמר לי שהעשירי למניין נוטל שכר הרבה יותר מהשכר
שנוטלים כל השאר".
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השאלות
 .1לפי שורות  ,17–11כתבו שתי פעולות שעשה אליהו המעידות על היחס המיוחד שלו לסידור.
.1
.2

.2

מדוע לא ארז אליהו את הסידור במזוודה לאחר הביקור אצל סבא וסבתא?

1
2
3
4

.3

כי אחותו לקחה ממנו את הסידור.
כי סבא רצה להתפלל בסידור.
כי הוא שכח לארוז את הסידור.
כי הוא רצה להתפלל בסידור בדרך.

שני דברים הטרידו את רבי משה כאשר ישב באוטובוס.
כתבו מה הם.
.1
.2
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.4

בשורה  27כתוב" :חוט מחשבותיו של רבי משה ַניתק כאשר התיישב איש נוכרי לצדו"...
מה הכוונה בביטוי חוט מחשבותיו ַניתק?

1
2
3
4

.5

הוא רצה לחשוב על משהו אחר.
הוא שקע במחשבות מסובכות.
המחשבות שהיו לו הופרעו.
מחשבות מטרידות הציקו לו.

הקשר בין אליהו לסבא שלו היה קשר חם ואוהב.
כתבו שתי דוגמאות לכך מהסיפור.

.6

בתחילת הסיפור מתואר בהרחבה הקשר של אליהו לסידור שלו.
התפקיד של תיאור הקשר הזה הוא לגרום לקורא –

1
2
3
4

להבין שלכל חפץ יש חשיבות עבור האדם.
להבין עד כמה היה מצער לאבד את הסידור.
להבין שבמשך הזמן הסידור של אליהו התיישן.
להבין את הקשר המיוחד בין אליהו לסבא שלו.
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.7

אליהו כעס על עצמו מפני שאיבד את הסידור שלו.
העתיקו מהסיפור משפט המעיד על כך שאליהו כעס על עצמו.

.8

מדוע חשב רבי משה שהאיש הנוכרי הוא אולי אליהו הנביא?

.9

לפניכם אירועים מן הסיפור.
א .סדרו את האירועים לפי סדר ההתרחשות שלהם בסיפור.
הסידור הגיע לידיו של רבי משה.
אליהו שכח את הסידור בתחנת האוטובוס.
איש נוכרי מצא את הסידור.
אליהו מצא את הסידור בבית הכנסת של רבי משה.
אליהו קיבל סידור מסבא וסבתא שלו.
ב .איזה אירוע מבין האירועים האלה הוא ,לדעתכם ,האירוע המרגש ביותר בסיפור?
הסבירו את תשובתכם על פי הסיפור.
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.10

התלמידים יצחק ויעקב קראו את הסיפור ושוחחו ביניהם על שם הסיפור.
יצחק אמר:
לדעתי השם "עשירי למניין"
מתאים לסיפור.

יעקב אמר:
לדעתי מתאים יותר לקרוא
לסיפור "גלגולו של סידור".

איזה שם מתאים יותר לסיפור ,לדעתכם?
נמקו את תשובתכם לפי הסיפור.
כתבו  5–3שורות.

בכתיבתכם הקפידו על ניסוח,
על סימני פיסוק ,על כתיב נכון
ועל כתב יד ברור.
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.11

חכמינו זיכרונם לברכה אמרו"ִּ :מ ְצוָ ה ַה ָב ָאה לְ י ְָדָך – ַאל ַתְח ִּמ ֶיצנָ ה".
כלומר אם יש לך הזדמנות לקיים מצווה ,אל תפסיד אותה ,קיים אותה מיד.
הביאו מהסיפור דוגמה שבה האמירה הזאת באה לידי ביטוי.

.12

במשפטים שלפניכם יש מילים מודגשות.
למה מתכוונים או למי מתכוונים במילים המודגשות?
דוגמה:
בשורה  25כתוב ..." :משום ששכח להביא לה כבקשתה ספר תהילים".
במילה לה מתכוונים ל אשתו של רבי משה.
 .1בשורה  4כתוב ..." :והתפילות שבו הן שער ונתיב"...
במילה שבו הכוונה היא :בתוך ה

.

במילה הן מתכוונים ל

.

 .2בשורה  28כתוב ..." :וראה להפתעתו שבסופו ספר תהילים".
.

במילה להפתעתו מתכוונים להפתעה של
 .3בשורה  50כתוב" :בדרכם לבית הכנסת"...

.

במילה בדרכם מתכוונים לדרך של
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.13

בשורה  51כתוב" :להשלים מניין זו מצווה גדולה".
סמנו  ליד שלוש המילים השייכות למשפחת המילים של המילה לְ ַ ְה לִּש ים.

.14

()1

ְ ָמ לִּש ים

()2

מ ְ לִֹּוש ים

()3

ַ ְה לָש ָמה

()4

ֻ ְמ לָש ם

()5

שֹולְ לִּ ים

()6

נִּ ְ ָמ לִּש ים

()7

ְ לֵש ִּמים

לפניכם שלוש מילים ָ :ש ְמעּו ,י ְִּת ַפלְ לּוִּ ,ב ְקשּו.
מה משותף לכל המילים האלה?
סמנו  ליד שתי התשובות הנכונות.
()1

כל המילים שייכות לאותה משפחת מילים.

()2

כל המילים הן בלשון רבים.

()3

לכל המילים יש אותה משמעות.

()4

כל המילים הן בזמן עבר.

()5

כל המילים הן פעלים.
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.15

בשורה  61יש סימני קריאה רבים.
מה תפקידם?

1
2
3
4

לבטא התרגשות
לציין פקודות
לבטא תקיפות
לציין אזהרה

הבעה בכתב
 .16בית ספרכם מתארגן לקראת הגעתם של תלמידים עולים חדשים בשנת הלימודים הקרובה.

בכתיבתכם הקפידו על ניסוח,
על סימני פיסוק ,על כתיב נכון
ועל כתב יד ברור.

חשבו כיצד אפשר לסייע לתלמידים העולים להשתלב בבית הספר.
כתבו לתלמידי בית הספר מכתב שמטרתו לעודד את התלמידים לעזור לעולים להשתלב בבית הספר .המכתב יפורסם בעיתון בית
הספר.
במכתבכם תארו את הקשיים הצפויים לתלמידים העולים ,וכתבו הצעות לתלמידי בית הספר כיצד הם יכולים לעזור לעולים החדשים
להתמודד עם קשיים אלה.
כתבו לפחות  7שורות.
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קראו שנית את מה שכתבתם
ותקנו לפי הצורך.

קראו את קטע המידע שלפניכם ,וענו על השאלות שאחריו.

״המוציא לחם מן הארץ״
האם אתם יכולים לדמיין לעצמכם ארוחת ערב ללא פרוסת לחם? מנת פלאפל ללא פיתה? סעודת שבת ללא
חלות? קשה לדמיין עולם בלי לחם .הלחם הוא מוצר בסיסי המשמש מרכיב חשוב בתזונתו של האדם .יש בו חומרים
חיוניים לגוף ,כגון ַ ְפח ֵמימֹותָ ,ויטמינים ,מינֵ ָרלים ֶ לְוח בֹונים .חומרים אלה עוזרים לבנות את גוף האדם ולקיים
אותו.
בשל חשיבותו הרבה העניקו חז"ל (חכמינו זיכרונם לברכה) יחס מיוחד ללחם והקדישו לו ברכות מיוחדות :ברכת
ַ"הּמ ִֹּוציא לֶ ֶחם ִּמן ָה ָ ֶארץ" ,הנאמרת לפני סעודה שבה אוכלים לחם ,וברכת המזון הנאמרת לאחר אכילת הלחם.
בברכות אלה מודים לקב״ה על הלחם שנתן.
איך התחיל האדם לייצר לחם?
1

כבר בעבר הרחוק למד האדם להשתמש בסוגי דגן  ,כגון חיטה ושעורה ,למאכל ולהכנת קמח .הוא אסף זרעים
של חיטה ושל שעורה משדות הבר ,זרע אותם מסביב למקום מושבו וגידל אותם .כך הצליח האדם להרבות את
גידולי הדגן באופן מלאכותי.
מגידולי הדגן הכין האדם לחם .לאחר שקצר את גרגירי החיטה והשעורה ,הוא ייבש אותם בשמש .את הגרגירים
המיובשים טחן באמצעות שתי אבנים ויצר קמח .את הקמח הוא ערבב במים והכין ממנו בצק .לאחר מכן לָ ש את
הבצק ,אפה אותו ,וכך יצר את הלחם הראשון .הלחם הראשון היה שטוח ודקִּ .המ ְצרים היו הראשונים שהוסיפו
לבצק שמרים .בזכות השמרים הם הצליחו להתפיח את הבצק ולהכין ממנו לחם רך ואוורירי ,השונה מן הלחם
שהיה מוּכָ ר עד אז.
איך מייצרים לחם היום?
כיום רוב האנשים אינם מייצרים בעצמם את הלחם שהם אוכלים ,אלא קונים לחם המיוצר במאפיות תעשייתיות
גדולות .הקמח מגיע מטחנת הקמח אל המאפייה ,שם מנפים אותו ומוסיפים לו מים ,שמן ,תבלינים ושמרים .מכונת
הבצק מערבבת את החומרים וכשהבצק מוכן מפרישים ממנו ״חלה״ .אחר כך הבצק יוצא מן המכונה חתוך לגושים
קטנים ואחידים .גושים אלה מתחילים לנוע על מסילה ִּבאטיות לכיוון תנור אפייה גדול מאוד .כך נכנסים גושי
בצק חיוורים מצד אחד של התנור ,ומצדו האחר יוצאות כיכרות לחם חומות וריחניות .לאחר שכיכרות הלחם מתקררות,
חלק מהן מגיעות לשתי מכונות נוספות :האחת פורסת אותן והאחרת עוטפת אותן .בסוף תהליך ייצור הלחם כל
כיכרות הלחם מוכנסות לארגזים .הארגזים מועמסים על משאיות ,והן מובילות אותם לחנויות.

 1דגן – שם כללי לצמחים שהגרגירים שלהם משמשים מזון לבני אדם ,כגון חיטה ,שעורה ,אורז ,תירס.
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לחם במקומות שונים בעולם
כמעט לכל ארץ או לכל אזור בעולם יש לחם המיוחד להם .כיצד התפתחו סוגי לחם שונים? התשובה לכך קשורה
למאפיינים המיוחדים של כל ארץ או אזור :האקלים (טמפרטורה וכמות גשם) וכן מבנה השטח ,למשל מישורי או
הררי .מאפיינים אלה משפיעים על סוג הדגן הצומח באותו אזור .יש אזורים שהגידול העיקרי בהם הוא חיטה,
שעורה או שיבולת שועל ,ויש אזורים שהגידול העיקרי בהם הוא דגן מסוג אחר ,כגון אורז ,תירס או ֵטף .סוג
הדגן משפיע על סוג הלחם המיוצר ממנו.
הודו ,שהיא אחת המדינות הגדולות בעולם ,היא
טֵ ף
דוגמה למדינה שבה יש קשר בין לחם לאקלים .צפון
הטֵ ף הוא הדגן הקטן בעולם .אזור גידולו
הודו הוא אזור מישורי בחלקו ,חם שם רוב השנה
העיקרי הוא אתיופיה שביבשת אפריקה.
אך יש בו גם תקופה קרה ,ולכן הוא מתאים
הוא גדֵ ל בחורף וזקוק לגשם רב ולאדמה
לגידול חיטה .זו הסיבה שבדרך כלל אוכלים
ְרוּויָה כדי לצמוח .את הטֵ ף טוחנים לקמח
בצפון הודו לחם העשוי חיטה .לעומת זאת בדרום
ומן הקמח מכינים ִאי ְנ ֵג' ָרה ,שהיא סוג
הודו המצב שונה .אמנם גם אזור זה מישורי,
הלחם המוכר והנפוץ ביותר באתיופיה.
אך חם שם במשך כל השנה ,ולכן אינו מתאים לגידול
האי ְנ ֵג' ָרה היא מעין פיתה רכה ולחה
ִ
חיטה .סוג הדגן העיקרי בדרום הודו הוא אורז.
הנאפית במחבת וטעמה חמצמץ .היא
את גרגירי האורז טוחנים לקמח ,וממנו אופים
אינה רק לחם ,משתמשים בה גם כצלחת.
סוגי לחם שונים.
מניחים עליה את המזון ,ובזמן הארוחה
סוג הלחם קשור לא רק לתנאי האקלים אלא
אוכלים גם אותה.
גם לכלים העומדים לרשות האדם בכל אזור.
למשל לשבטי נַוודים החיים במדבר אין תנורי אפייה ,ולכן הם אופים פיתות ישירות על גחלי המדורה או על ּכְ לִּ י ברזל
עגול הדומה למחבת הפוכה .הפיתה מוּכֶ רת בישראל ובארצות רבות במזרח התיכון ויש לה מגוון צורות וטעמים.

אפיית פיתות על כְּ לִ י ברזל עגול

איגום מבחני מיצב

הלחם כסמל
הלחם הוא סמל למשהו שאי-אפשר בלעדיו .בפסוקים ובביטויים רבים המילה ״לחם״ מסמלת משהו בסיסי וחיוני.
אם אומרים על מישהו "נִּ ְ ש ַבר ַ ֵמטה לַ ְחמֹו" ,פירוש הדבר שנפגעה פרנסתו ושהוא נשאר חסר-כול .הנביא ישעיהו
קוראָ :״פרֹס לָ ָר ֵעב לַ ְח ֶמָך״ (ישעיהו נח ,ז) .כלומר על האדם לעזור למי שרעב לאוכל .בתורה נאמרֹ" :לא ַעל ַ לֶה ֶחם
לְ ַבּדֹו ְיִּחיֶה ָה ָא ָדם" (דברים ח ,ג) ,כלומר לא די לו לאדם במזון כדי לחיות ,אלא הוא זקוק גם ללימוד תורה
ולקיום מצוות.
הפסוקים והביטויים האלה ועוד רבים אחרים משקפים את חשיבותו של הלחם בחיי האדם.

השאלות
 .17מדוע הלחם חשוב לתזונתו של האדם לפי הקטע?

.18

האדם הצליח לגדל חיטה ושעורה בעצמו.
מדוע היה זה הישג חשוב?

1
2
3
4

.19

כי כך פיתח האדם זרעי דגן מיוחדים.
כי כך הגדיל האדם את כמות הדגן למאכל.
כי כך הצליח האדם להכין לחם בריא יותר.
כי כך היה לאדם קל יותר לטחון את הגרגירים.

ִּהמ ְצרים היו הראשונים שהוסיפו שמרים לבצק של הלחם.
איזה שינוי חל בלחם בעקבות הוספת השמרים?

איגום מבחני מיצב

.20

בקטע מתואר תהליך ייצור הלחם בעבר הרחוק ובימינו.
כתבו שני שינויים שחלו בתהליך ייצור הלחם מן העבר הרחוק ועד ימינו.
,

 .1בעבר הרחוק

.

לעומת זאת בימינו

,

 .2בעבר הרחוק

..

לעומת זאת בימינו
.21בשורות  34–33כתוב" :סוג הדגן משפיע על סוג הלחם המיוצר ממנו".

למה מתכוונים במילה ממנו?

1
2
3
4

.22

לסוג הקמח
לסוג הדגן
לסוג הלחם
לסוג האקלים

השלימו את החסר במשפטים שבמסגרת לפי הקטע שקראתם.
סוג הדגן העיקרי שמגדלים בצפון הודו הוא
הדגן העיקרי שמגדלים בדרום הודו הוא ()2
הסיבה להבדל זה היא ()3

 ,לעומת זאת סוג

()1

איגום מבחני מיצב

.
.
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א .בטבלה שלפניכם דוגמאות של לחם האופייני למדינות שונות.
השלימו את השורה האחרונה בטבלה לפי הקטע שהכותרת שלו היא ֵטף.
שם הלחם

המדינה

הכלי שבו מכינים
את הלחם

סוג הדגן

תימן

ָסלּוף

חיטה

ַטבּון – תנור העשוי
ֵח ָמר ובנוי מחוץ לבית.

מקסיקו

ט ְֹורִּטיָה

תירס

מחבת

צרפת

ָבגֵ ט

חיטה

תנור

רוסיה

לחם רוסי

שיפון ,שעורה או שיבולת
שועל

תנור

איטליה

פ ָֹוק ָצ'ה

חיטה

תנור

ֵטף

ב .השלימו את המשפטים שלפניכם לפי הטבלה שלמעלה.
אופים לחם מכמה סוגים של דגן.

.1

במדינה

.2

לחם העשוי חיטה אופים במדינות אלה:

,

,

.
.3

.24

המשותף ָלבגֵ ט ,ללחם רוסי ולפ ָֹוק ָצ'ה הוא:

מהי המטרה העיקרית של הקטע שהכותרת שלו היא ֵטף?

1
2
3
4

להוסיף מידע על אחד מסוגי הדגן.
לפרש את משמעות השם ִּאינְ גֵ ָ'רה.
להסביר איך מגדלים טף.
לתאר את האקלים באתיופיה.

איגום מבחני מיצב

.

.25

השלימו את החסר בתרשים שלפניכם לפי הקטע לחם במקומות שונים בעולם.
המאפיינים של האזור
(אקלים ומבנה שטח)
משפיעים על

משפיע על

.26

לפניכם משפט שהושמט מן הקטע על הלחם:
"בתנור האפייה גדול הממדים נאפות באותו זמן אלפי כיכרות לחם".
בקטע ״המוציא לחם מן הארץ״ יש ארבע כותרות ִּ ְמשנֶ ה.
לאיזו כותרת משנה בקטע שייך המשפט שהושמט?

1
2
3
4

איך התחיל האדם לייצר לחם? (שורות )17–8
איך מייצרים לחם היום? (שורות )27–18
לחם במקומות שונים בעולם (שורות )51–28
הלחם כסמל (שורות )60–52

איגום מבחני מיצב

.27

בקטע שלפניכם מודגשות מילים.
"צפון הודו הוא אזור מישורי בחלקו ,חם שם רוב השנה אך יש בו גם תקופה קרה ,ולכן הוא מתאים לגידול חיטה .זו
הסיבה שבדרך כלל אוכלים בצפון הודו לחם העשוי חיטה .לעומת זאת בדרום הודו המצב שונה".
(שורות )42–37
איזו מילה אפשר לכתוב במקום כל מילה מודגשת כך שמשמעות המשפט לא תשתנה?
 .1במקום לכן אפשר לכתוב –
אכן
()1

למשל

אבל
()3

()2

משום כך
()4

 .2במקום לעומת זאת אפשר לכתוב –
משום כך
()1

.28

אף

בניגוד לכך
()3

()2

כתבו בשתי מילים את המילה המודגשת בכל משפט.
דוגמה:
חשיבותו של הלחם היא רבה.
חשיבותו – החשיבות שלו

 .1אנשים מקפידים על תזונתם.
תזונתם –
האינְ גֵ ָ'רה היא מעין פיתה וטעמה חמצמץ.
ִּ .2
טעמה –

איגום מבחני מיצב

כי
()4

.29

בשורות  26–25כתוב – " ...חלק מהן מגיעות לשתי מכונות נוספות :האחת פורסת אותן והאחרת עוטפת אותן".
מה מציינות הנקודתיים במשפט זה?

1
2
3
4

.30

פירוט
הדגשה
דיבור ישיר
ציטוט

בשורות  55–54כתוב ..." :פירוש הדבר שנפגעה פרנסתו"...
את המילה פרנסתו נחפש במילון בערך –

1
2
3
4

.31

ַ ְפרנָ ַסת
ִּ ְפרנְ סּו
ַ ְפרנָ ָסה
ַ ְפרנָ ָסתֹו

כתבו את המשפטים שלפניכם בלשון רבים.
האדם הבין שהוא יכול להשתמש בדגנים למאכל .הוא אסף זרעים של הדגנים הגדלים בשדות הבר וזרע אותם בשדות שלו.
בני האדם

.

איגום מבחני מיצב

כוכבים בגבול
מאת אוריאל אופק

בספר "כוכבים בגבול" מסופר על התקופה שלפני קּום המדינה .בימים אלה שלטו הבריטים בארץ ולא ִּא ְפשרו ליהודים לעלות לארץ ישראל .יהודים
רבים ִּה ְס ַתּכְ נּו וניסו לעלות לארץ בדרכים שונות .אנשי היישוב היהודי ולוחמי הפלמ"ח עזרו ליהודים לעלות לארץ .בתקופה זו עדיין לא הוקם צה"ל,
והפלמ"ח היה הכוח הצבאי.
לפניכם פרק מהספר .בפרק זה מסופר על קבוצה של ילדים יהודים שהגיעו מהעיר דמשק בסוריה אל גבול ישראל שהיה סמוך לקיבוץ דפנה בצפון
הארץ.

קראו את הפרק שלפניכם ,וענו על השאלות שאחריו.
תלמידי כיתה ו' בקיבוץ דפנה נכנסו אל הכיתה .גיורא וחבריו התיישבו ליד השולחנות והתכוננו לשיעור תנ"ך .המורה פנה אל התלמידים
ואמר" :ובכן תלמידיםִּ ,פתחו את ספר התנ"ך ".בעודו מדבר נפתחה הדלת ואל הכיתה נכנס עודד .הוא קרב אל המורה והסתודד
ִּאתו .כולם הכירו את עודד ,שהיה מפקד בפלמ"ח ויצא לפעולות נועזות וסודיות.
"תלמידים ",פנה המורה אל הכיתה" ,אני מפסיק בזאת את השיעור .עליכם להשתתף עתה בפעולה חשובה ,הקודמת לכל דבר אחר".
עודד אמר" :קיבלנו ידיעה שקבוצת ילדים יהודים הגיעה מסוריה אל הגבול כדי לעלות לארץ .הם מסתתרים עכשיו בתוך הוָ ואדי שעל
הגבול עם מדריך מהפלמ"ח שנשלח אליהם .אם הבריטים יגלו אותם הם ָיישלחו לבית הסוהר .דרושה לנו עזרתכם".
עיני כולם נדלקו בברק של ציפייה .אכן ,לפעולה מעין זו מוכנים הם לצאת ומיד .גיורא הזדקף בכיסאו .נערים אחדים קמו ממקומם,
התכוננו לצאת ולרוץ צפונה.
2

"עכשיו תצאו אל השדה שבקרבת הגבול ",הוסיף עודד" ,נקרא לזה טיול בטבע או קטיף פרחים לקישוט הכיתה  .ואז ,אחרי שתתפזרו
על פני השדה ,יגיעו מצדו השני של הגבול הילדים העולים"...
עוד לפני שסיים עודד את המשפט האחרון ,פרצו הנערים מן הכיתה ויצאו בתרועה .תפקידם היה ברור להם בהחלט.
השדה נפרש לפניהם קסום וצבעוני ,שדה של ראשית האביב :כלניות אדומות ולוהטות ,רקפות ורודות וביישניות ,חרציות זהובות והרבה
עלעלים ירוקים.

 2בתקופה שבה התרחש הסיפור עדיין לא אסרו לקטוף פרחי בר המוגנים כיום ,כגון כלניות.

איגום מבחני מיצב

"עכשיו ,תלמידים ,נתפזר בשדה ונקטוף פרחים ",אמר המורה שהיה נרגש במקצת" .מי שימצא פרח מעניין וירצה לדעת את שמו ,יוכל
לפנות אליי ",אמר .לאחר שתיקה קלה הוסיף" :אבל התפזרו על פני שטח גדול ".לכולם היה ברור מדוע.
חיש מהר פשטו הילדים על פני השדה ,גחנו לקרקע והתחילו לקטוף פרחים .במרחק צעדים ספורים מהם נמצא הגבול ,אבל השדה לא
התחשב בעובדה זו והתפשט גם אל "חוץ-לארץ" .הילדים עסקו בשקידה בתפקידם ,קטפו מפרחי השדה ומדי פעם היו נושאים עיניהם אל
מעבר לגבול ,מצפים לאורחים העומדים להגיע משם .אבל השטח נראה ריק ,ורק ערוצי נחל קטנים ביתרו אותו בדממה ,כמסתירים ְבח ָּובם
סוד גדול.

"הם באים! הם באים!" שמע גיורא פתאום את קולם של חבריו.
הוא הרים את ראשו והביט אל השדה שמעבר לגבול :מתוך ערוץ צר ,מרחק של שמונים צעדים ממנו ,צצו ועלו לפתע ראשים קטנים .בזה
אחר זה הגיעו זוגות-זוגות של נערים בשורה ארוכה .דומה כאילו גם שם יצאה כיתה לטיול בטבע .הנערים והמדריך בראשם הזדרזו
וקרבו אל גיורא ואל חבריו ,שעמדו והביטו במחזה ְב ִּ ְהש ָתאּות.
הנערים לבשו בגדים דהויים ונראו פרועי ֵ ש ָער ועייפים מאוד .הם הלכו במהירות ,ולאחר שתי דקות עמדו סמוכים מאוד זה לזה :הילדים
מקיבוץ דפנה מזה והעולים מדמשק מזה .היה רגע אחד של שתיקה ּכְ ב ַּושת נשימה .הם הביטו אלה באלה נבוכים ודוממים ולא מצאו את
המילים המתאימות.
"אל תעמדו במקום אחד ",קרא המדריך" ,כל אחד מכם יצטרף לילד עולה ,ויחד תמשיכו לקטוף פרחים .והעיקר – אל תשימו לב לחיילים
הבריטים אם יבואו".

איגום מבחני מיצב

וכך עשו .בשניות מעטות התערבבו אלה באלה והיו לגוף אחד ,וכבר היה קשה להכיר מי בא משערי הקיבוץ ומי מגבעות סוריה .כולם
עסקו בקטיף פרחים.
לצדו של גיורא פסע נער בן-גילו ,שתקן ועייף ְ ,ש ָערו חום ,עיניו מכווצות ומביטות בסקרנות.
"מה שמך?" שאל גיורא את חברו החדש.
"מנשה ",השיב קצרות.
"ולי קוראים גיורא .מאיזו עיר הגעתם?"
"מדמשק".
"ועשיתם את כל הדרך ברגל?!" שאל גיורא בנעימת התפעלות.
"לא .נסענו הרבה .אבל גם הלכנו לא מעט".
ברגע זה נשמעה חריקת בלמים .מכונית משא צבאית קרבה ועצרה ,ומתוך תא הנהג יצא קצין בריטי.
"עצור!" פקד הקצין וקרב אל הנערים.
"המשיכו לקטוף ",אמר המדריך בקול שקט" ,אל תשימו לב".
הקצין הביט בחשד בנערים שהיו שקועים באיסוף הפרחים .פתאום שלח ידיו ותפס בכתפיו של מנשה ,שעמד בקרבתו.
"מה שמך?" קרא לעומתו בעברית במבטא אנגלי.
"מ...נשה ",ענה הנער המבוהל.
"ואיפה נולדת?" המשיך וחקר הקצין.
"ב "...התחיל הנער ,פתאום השתתק ,תלה מבטו במדריך שהאזין לחקירה בפנים אדישות כביכול ,ואחר-כך סיים" :בחיפה".
"לא בדמשק?" הוסיף הקצין וצבט את זרועו בכוח.
"ל...לא ",השיב מנשה ומשך את זרועו מידי הקצין.
הקצין הזעיף פנים ופנה לחזור אל המכונית .לפתע פנה לאחור אל עבר הילדים ופקד" :הביתה! הביתה! מהר!"
לאחר שהמכונית הסתובבה לאחור ודהרה בחזרה אל המחנה ,עשו הנערים את דרכם אל הקיבוץ .עתה נשמו כולם לרווחה.
גיורא ומנשה הוסיפו לפסוע זה לצד זה.
"איך קוראים לפרחים האלה?" שאל מנשה והצביע על הזר האדום שבידי חברו.
"כלניות ",השיב.
"אהה ,כן ",נזכר מנשה" ,המורה שלנו בבית הספר היהודי בסוריה סיפרה לנו על הכלניות היפות בארץ ישראל".
סוף-סוף עברו את השער ונכנסו אל הקיבוץ.
גיורא נכנס לחדרו ושם את הכלניות באגרטל.
מנשה נשם לרווחה :דרך הנדודים שלו הגיעה לסיומה
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השאלות
 .1לאיזו שאלה יש תשובה בקטע שלפני הסיפור (הקטע הצבוע באפור)?
1
2
3
4

מתי קמה מדינת ישראל?
כמה זמן שלטו הבריטים בארץ?
מי עזר ליהודים לעלות לארץ ישראל?
כיצד הגיעה קבוצת הילדים אל הגבול?

.2

לשם מה נכנס עודד לכיתה?

.3

כאשר ראו ילדי הקיבוץ שהילדים מסוריה מתקרבים ,הם קראו" :הם באים! הם באים!" (שורה )27
לשם מה השתמש הסופר בחזרה על מילים ובסימני קריאה?

.4

ברגע המפגש ביניהם ילדי הקיבוץ והילדים מסוריה הרגישו ..." :נבוכים ודוממים ולא מצאו את המילים
המתאימות( ".שורות )35–34
מדוע לדעתכם הרגישו כך?
הסבירו את תשובתכם לפי הסיפור.
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.5

בסיפור כתוב" :תפקידם היה ברור להם בהחלט( ".שורות )16–15
האמתי של ילדי הקיבוץ?
מה היה תפקידם ִּ

1
2
3
4

.6

לקטוף פרחים לכבוד בואם של הילדים מסוריה לארץ.
להראות לילדים מסוריה את הדרך מהגבול אל הקיבוץ.
לטייל עם הילדים מסוריה וללמדם על פרחי ארץ ישראל.
להתערבב עם הילדים מסוריה ולהסתיר אותם ביניהם.

הקצין הבריטי שאל את מנשה איפה נולד ,ומנשה ענה שנולד בחיפה.
לפי הסיפור ,מה היה עלול לקרות ִּאילו אמר מנשה את האמת?

.7

בסיפור גיורא ומנשה משוחחים ביניהם (שורות .)68–65 ,46–41
סמנו נכון או לא נכון לפי מה שנאמר בשיחות אלה.
 1.הילדים מסוריה עשו את כל הדרך לארץ ישראל ברגל.

 1נכון

לא נכון
 2.הילדים מסוריה למדו על ארץ ישראל עוד בסוריה.

 1נכון

לא נכון
 3.בסוריה היה בית ספר יהודי.

 1נכון

לא נכון
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2
2
2

.8

במשפטים שלפניכם יש מילים מודגשות.
למה מתכוונים או למי מתכוונים במילים המודגשות?
דוגמה:
בשורה  8כתוב ..." :עם מדריך מהפלמ"ח שנשלח אליהם".
במילה אליהם מתכוונים לילדים היהודים מסוריה.

 .1בשורה  23כתוב ..." :אבל השדה לא התחשב בעובדה זו והתפשט גם אל חוץ-לארץ".
במילים עובדה זו מתכוונים לעובדה
ש
.
 .2בשורות  26–25כתוב ..." :ורק ערוצי נחל קטנים ביתרו אותו בדממה"...
במילה אותו מתכוונים
ל
.
 .3בשורה  65כתוב ..." :והצביע על הזר האדום שבידי חברו".
במילה חברו מתכוונים לילד ששמו
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.9

לפניכם שישה אירועים מן הסיפור.
סדרו את האירועים לפי הסדר שבו התרחשו בסיפור.
כתבו את המספר המתאים בכל משבצת.

ילדי הקיבוץ קטפו פרחים בשדה שהיה בקרבת הגבול.
הקצין הבריטי הגיע לשדה וחקר את מנשה.
כל הילדים נכנסו אל הקיבוץ.
הילדים מסוריה הגיעו בזוגות וצעדו בשורה ארוכה.
1

עודד נכנס לשיעור תנ"ך של תלמידי כיתה ו'.
הילדים מסוריה וילדי הקיבוץ קטפו פרחים יחד.

.10

מה תפקידו של הקטע שלפני הסיפור (הקטע הצבוע באפור)?

1
2
3
4

לתאר מה קרה אחרי קום המדינה.
למסור מידע על התקופה שבה התרחש הסיפור.
לספר מתי כתב הסופר את הספר “כוכבים בגבול".
להסביר מה קרה לגיבורי הסיפור בפרקים הקודמים שבספר.
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.11

הספר "כוכבים בגבול" נכתב לפני  50שנה בערך.
האם לדעתכם הספר מתאים גם לילדים בימינו
אף-על-פי שנכתב מזמן?
נמקו את תשובתכם לפי הפרק שקראתם.

.12

בכתיבתכם הקפידו על ניסוח,
על סימני פיסוק ,על כתיב נכון
ועל כתב יד ברור.

לפניכם קטע מן הסיפור .בקטע זה השדה מתואר בשמות תואר רבים.
א .סמנו בקטע שמונה שמות תואר.

השדה נפרש לפניהם קסום וצבעוני ,שדה של עונת האביב :כלניות אדומות ולוהטות ,רקפות ורודות וביישניות,
חרציות זהובות והרבה עלעלים ירוקים.
ב .מה תורמים שמות התואר הרבים לקורא?

1
2
3
4

הם מסבירים לקורא מדוע היה השדה גדול ורחב.
הם מלמדים את הקורא מה שמות הפרחים בשדה.
הם עוזרים לקורא לראות בדמיונו כיצד נראה השדה.
הם מדגישים לקורא שאסור לקטוף פרחים בשדה.
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.13

לפניכם שלוש מילים מן הסיפורְ ָ :פשטּו ,י ְִּת ַפזְ רּוָ ,ע ְסקּו.
מה משותף לכל המילים האלה?
סמנו  ליד שתי התשובות הנכונות.

.14

()1

כל המילים הן פעלים.

()2

כל המילים שייכות לאותה משפחת מילים.

()3

כל המילים הן בזמן עבר.

()4

לכל המילים אותה משמעות.

()5

כל המילים הן בלשון רבים.

בקטע שלפניכם חסרות מילים.
השלימו את החסר בקטע במילים מהשורש ק-ט-פ.

הפועלים יצאו לפרדס כדי
המנהל ביקש שהם
עסקו הפועלים ב
הפועלים ,נאספו בארגזים גדולים.
()1

()2

()3

תפוזים.
את כל התפוזים מן העצים .במשך כל היום
על ידי
התפוזים .התפוזים ש
()4
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הבעה בכתב
 .15לבית ספרכם עומדים להגיע תלמידים עולים חדשים.

בכתיבתכם הקפידו על ניסוח,
על סימני פיסוק ,על כתיב נכון
ועל כתב יד ברור.

אתם חברים במועצת התלמידים ואחראים לסייע לתלמידים העולים להשתלב
בבית הספר.
כתבו לתלמידי בית הספר מכתב שמטרתו לעודד את התלמידים לעזור לעולים להשתלב בבית הספר .המכתב יפורסם
באתר בית הספר.
במכתבכם תארו את הקשיים הצפויים לתלמידים העולים ,וכתבו הצעות לתלמידי בית הספר כיצד הם יכולים לעזור
לעולים החדשים להתמודד עם קשיים אלה.
כתבו לפחות  7שורות.

קראו שנית את מה שכתבתם
ותקנו לפי הצורך.

איגום מבחני מיצב

קראו את הסיפור שלפניכם וענו על השאלות שאחריו.

לאן נעלם קפיטן קּוק?
מעובד לפי פרק ו' בספר "לאן נעלם קפיטן קּוק" מאת דבורה עומר ,הוצאת יוסף שרברק1995 ,

רוני היה ילד חדש בכיתה והתקשה למצוא חברים .הוא בא לארץ לאחר שגר כמה שנים באפריקה
עם משפחתו .כדי להשתלב בחברת הילדים בכיתה ,הוא הבטיח להביא לקבלת שבת הפתעה.

"אני לא מבינה מה קרה לרוני" ,אמרה המורה ַחוָ ה והביטה ְבשעונּה.
כל ילדי הכיתה ישבו במקומותיהם ,מוכנים ומזומנים לקבלת שבת ומצפים להפתעה של רוני .הכול היה מוכן ,אך
רוני עדיין לא בא .הילדים היו חסרי סבלנות.
"נתחיל" ,אמרה ַחוָ ה כעבור דקות אחדות" ,נפתח בשירי שבת".
הם פתחו בשירה ,אך שרו בחוסר רצון ,וכל תשומת ִּלבם מופנית החוצה :מתי כבר יבוא רוני?
"רוני הזה "...רטן גל .הוא לא האמין לו .ילד המסוגל לעולל מין תעלול כזה ולספר כי קפיטן קּוק ,רב-חובל שמת לפני
מאתיים שנה ,נמצא בביתו – מסוגל לכול ,חשב גל" .אמרתי לך שהוא "...לחש ללימור ְ שכֶ נתו.
היסתה אותו לימור" ,נדמה לי שהוא בא".
"ששש"ְ ,
ואכן ,במסדרון הארוך נשמעו צעדים מהירים ֵקרבים ובאים.
"סוף סוף!" ָ לְפ ָטה לימור ַאנְ ַחת ְרוָ ָוחה.
הצעדים קרבו ,ונשמעה נקישה קלה על הדלתַ .חוָ ה נחפזה ופתחה את הדלת .על הסף עמדה גברת גַ ת ,אמו של
רוני ,נושמת ונושפת כלאחר הליכה מהירה ,פניה נרגשות ושערותיה פרועות במקצת.
"מה קרה?" שאלה ַחוָ ה.
"איפה רוני?" סקרה גברת גַ ת מבעד לפתח הדלת את התלמידים היושבים ומצפים.
"הוא הלך להביא את ההפתעה ועדיין לא חזר" ,השיבה ַחוָ ה" ,גם אני התפלאתי"...
"מזה חששתי" ,הפסיקה אותה גברת גַ ת" ,חשבתי שאצליח למצוא אותו לפני שיגיע הביתה ו"...
"מה קרה?" שאלה ַחוָ ה.
היא יצאה עם גברת גַ ת אל המסדרון וסגרה אחריה את הדלת.
הכול ציפו בדריכות למורה ַחוָ ה שתחזור ותספר מה קרה.
מאחורי הדלת הסגורה ניסתה אמו של רוני להסביר זאת ַלחוָ ה.
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"את מבינה" ,אמרה בהתרגשות" ,החלטתי הבוקר לשחרר את קפיטן קּוק,
התוכי ,מן הכלוב שלו .רוני היה מודאג פֶ ן הת וכי לא ידבר דווקא ביום
שבו הוא רוצה להראות לילדים במה כוחו גדול .אם התוכי מסתובב חופשי
בבית ,הוא מדבר אחר כך ב ֶי ֶת ר רצון .לכן שחררתי אותו ,שיתעופף
ויסתובב לו בדירה .סגרתי את כל החלונות ,ובכל זאת הוא ברח .באמת איני
יודעת איך התוכי נעלם".
"באמת חבל" ,השתתפה ַחוָ ה בצערּה.
"אני מתארת לעצמי את אכזבתו של רוני ,לאחר שבא הביתה ולא מצא את
התוכי" ,נאנחה גברת גַ ת" .חשבתי שאצליח לבוא לכאן לפני שילך להביא את
התוכי .רציתי לספר לו בעצמי מה קרה"...
גברת גַ ת נפרדה לשלום ַמחוָ ה ומיהרה לביתּה.
ַחוָ ה נכנסה לכיתה .הקולות השתתקו ,ועיניים מצפות ושואלות קידמו את פניה.
"מה קרה?"
"איפה רוני?"
"קרה לו משהו?"
"מה בנוגע להפתעה שהבטיח לנו?" שאלו המבטיםַ ,וחוָ ה סיפרה לילדים את כל מה שקרה לקפיטן קּוק.
לרגע אחד השתררה בכיתה דממת תדהמה ,ואחר כך פרץ גל וקרא" :אני בכלל לא מאמין שיש לו מין תו כי כזה שיודע
לדבר בעברית .הוא סתם המציא את זה".
"נכון ,נכון ,סתם שקרן אחד!" קראו גם ילדים אחרים.

"שקט ,ילדים!" קראה ַחוָ ה וניסתה להרגיע את הרוחות.
הילדים השתתקו לרגע ,ואז אמרה לימור:
"מי שאומר שלרוני אין תוכי מדבר ,הוא בעצמו שקרן!"
"מאין לך שיש לו?" אמר גל.
ַ
"כי ראיתי את התוכי הזה אתמול!" הכריזה לימור.
"באמת?!" ננעצו בה עיניים תמהות.
"כן" ,ענתה לימור" ,אבל רוני ביקש ממני לא לגלות ,אז לא גיליתי .באמת יש לו תוכי ,ושמו קפיטן קּוק .כשהוא רצה
להציג לפנינו את קפיטן קּוק ,הוא התכוון לתוכי ולא לרב–החובל .זהו תוכי מאולף מאפריקה ,הוא מדבר ויודע
המון מילים בעברית ,והוא נקרא על שם קפיטן קּוק".
הילדים הקשיבו בסקרנות ובעניין.
"עכשיו אני מבין הכול" ,אמר פתאום גל" .מי יכול היה לדעת? תוכי מדבר! ואני חשבתי שהוא משקר .ראש דלעת
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שכמותי" ,טפח גל על ראשו בכעס" ,סתם חשדתי ברוני והצקתי לו בלי סיבה!"
"ילדים" ,הכריז גל" ,צריך לעזור לרוני לחפש את התוכי שלו! כולנו! כל הכיתה!"
"כן!" עלו קריאות הסכמה נלהבות של כל ילדי הכיתה.
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השאלות
שאלה 1
בקטע שבמסגרת כתוב ..." :הוא הבטיח להביא לקבלת שבת הפתעה".
מה ההפתעה שרוני רצה להביא לכיתה?

שאלה 2
בשורות  3-2כתוב" :כל ילדי הכיתה ישבו במקומותיהם ,מוכנים ומזומנים
לקבלת שבת ומצפים להפתעה של רוני".
העתיקו מתחילת הסיפור עוד שני משפטים המתארים את אווירת ַה ִּצ ִּיפייָה
בכיתה.
.1

.2

שאלה 3
בשורה  8כתוב" :ילד המסוגל לעולל מין תעלול כזה"...
לאיזה תעלול התכוון גל?
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שאלה 4
בשורה  10כתוב' " :אמרתי לך שהוא '...לחש ללימור ְ שכֶ נתו".
ַ ש ֲערו מה רצה גל ללחוש ללימור.

שאלה 5
ֵאילו מילים נחפש במילון כדי למצוא את הפירוש של המילים שלפניכם?
דוגמה :את הפירוש של המילה ָהרּוחֹות נחפש במילון במילה

.1
.2

רוח

ַתְחזֹור
ְב ַצ ֲ ָערּה

שאלה 6
מה התברר משיחתּה של גברת גַ ת עם המורה ַחוָ ה?

1
2
3
4

שהתוכי מסתובב חופשי בבית של רוני.
שהתוכי ֶ שרוני תכנן להביא לכיתה נעלם.
ֶ שרוני מכיר את קפיטן קּוק שהיה רב–חובל.
ֶ שרוני שחרר את קפיטן קּוק כדי שידבר בי ֶֶתר רצון.

שאלה 7
כתבו בזמן עבר את הפעלים המודגשים.
דוגמה :הילדים ישחררו את התוכי מן הכלוב.
הילדים שחררו את התוכי מן הכלוב.
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.

1

ילדי הכיתה יושבים מוכנים לקבלת שבת ומצפים להפתעה של רוני.
מוכנים לקבלת שבת ו
ילדי הכיתה
של רוני.

.2

אני מתארת לעצמי את אכזבתו של רוני.
לעצמי את אכזבתו של רוני.
אני

.3

גל לא יאמין שיש לרוני מין תוכי כזה.
שיש לרוני מין תוכי כזה.
גל לא

שאלה 8
כתבו מה השינוי שחל בדמותו של גל במהלך הסיפור,
והעתיקו מן הסיפור משפט המלמד על השינוי הזה.

שאלה 9
מה קרה אחרי מה?
סדרו את המשפטים שלפניכם לפי סדר האירועים בסיפור.
כתבו את המספר המתאים בכל משבצת.
1

תלמידי הכיתה ציפו לבואו של רוני.
לימור סיפרה לילדי הכיתה שהיא ראתה את קפיטן קּוק.
תלמידי הכיתה תכננו לחפש את קפיטן קּוק.
גברת גַ ת באה לכיתה לחפש את רוני בנּה.
המורה ַחוָ ה סיפרה לתלמידי הכיתה מה קרה לקפיטן קּוק.
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להפתעה

שאלה 10
הוסיפו נקודתיים ומירכאות במקומות המתאימים.
דוגמה :המורה ַחוָ ה שאלה" :היכן רוני וההפתעה שלו?"
.1
.2

נפתח בשירי שבת ,אמרה ַחוָ ה.
גל קרא צריך לעזור לרוני לחפש את התוכי שלו.

שאלה 11
דליה קראה את הסיפור ואמרה" :לדעתי תלמידי הכיתה התייחסו באופן לא הוגן כלפי רוני".
האם אתם מסכימים עם דליה?
נמקו את תשובתכם לפי הסיפור.
כתבו  3-2שורות.
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 .12בבית ספרכם העלו תלמידי כיתות ה' הצעה ִּשבמקום שיעור
עברית הם ידריכו את תלמידי כיתות ב' בספרייה פעם בשבוע.
הציגו למנהלת בית הספר את ההצעה ,ונסו לשכנע אותה
לאשר את ההצעה הזאת.
כתבו  7שורות לפחות.
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קראו את הקטע שלפניכם ,וענו על השאלות שאחריו.

חנה סנש – הצנחנית שלא שבה
מעובד לפי אנציקלופדיית יבנה ,כרך  2005 ,11ולפי אנציקלופדיית אביב חדש ,כרך 2004 ,13

חנה סנש נולדה למשפחה יהודית בבודפשט ,בירת הּונְ גַ ְריָה .אביה ,שהיה סופר,
עיתונאי ומחזאי ידוע בהונגריה ,נפטר כשהייתה בת שש .אמּה הייתה מורה למוזיקה,
וחנה גדלה בבית שבו ִּהרבו לבקר בתאטרון ,בקונצרטים ובמוזאונים .כשהייתה בת
שלוש-עשרה קיבלה חנה במתנה יומן וכתבה בו כתשע שנים .כבר אז גילתה כישרון
ספרותי.
5
חנה למדה בבית ספר לא יהודי לבנות ולא השתייכה לתנועת נוער יהודית כלשהי.
היא נבחרה למועצה הספרותית של בית הספר ,אך כשגילו שהיא יהודייה ,לא
אפשרו לה להשתתף בהֵ .מ ָאז החלה להעסיק אותה הזהות היהודית שלה.
חנה סנש
בקיץ של שנת  ,1938כשהייתה בת שבע-עשרה ,החלה חנה את שנת הלימודים
()1944-1921
הספר .בתקופה ההיא התחזקה זהותּה היהודית של חנה,
האחרונה בבית 10
והתגבשה בה ההחלטה לעלות לארץ ישראל כשתסיים את לימודיה.
בשנת  ,1939כשמלאו לה שמונה–עשרה שנים ,עלתה חנה סנש לארץ ישראל והחלה ללמוד בבית הספר החקלאי
לקיבוץ
הצטרפה
כך
אחר
בנהלל.
שדות-ים שליד קיסריה.
עלייתּה לארץ ישראל פרצה מלחמת העולם השנייה ,והיא נמשכה עד שנת  .1945במהלכּה כבשו
חודשים מעטים לאחר15
הנאצים עוד ועוד מדינות באירופה והשמידו יהודים שחיו בהן.
באותה תקופה ,לפני קום המדינה ,שלטו הבריטים בארץ ישראל .הם אסרו על היהודים בארץ להקים צבא משלהם,
אבל אישרו להקים יחידה של צנחנים יהודים כחלק מהצבא הבריטי שנלחם בנאצים .מטרתם העיקרית של הצנחנים
הייתה להגיע לארצות אירופה הכבושות ,ובהן הונגריה ,כדי להציל יהודים רבים ככל האפשר מציפורני הנאצים.
 20משלחת הצלה ,היא התנדבה מיד לצאת להונגריה ,לארץ שבה נולדה ,כדי לסייע ליהודים,
כשנודע לחנה שמתארגנת
ובהם גם לאמּה ,לברוח משם.
חנה הוצנחה עם חבריה ביוגוסלביה ,מדינה שגבלה בהונגריה .כשלושה חודשים הם שהו ביערות ונלחמו בנאצים ,מחכים
בקוצר רוח להזדמנות הראשונה להיכנס להונגריה.
כשחצתה חנה סנש את הגבול בחשאי מיוגוסלביה להונגריה ,היא נתפסה על ידי חיילים הונגרים
בחודש יוני 25 ,1944
והואשמה בריגול ובבגידה .ההונגרים החזיקו אותה בבית כלא בבודפשט ,עיר הולדתּה .המשטרה ההונגרית ניסתה
להוציא מפיה של חנה מידע סודי .היא נחקרה ועּונתה .הרגע הקשה ביותר מבחינתּה היה כשהובאה לבית הכלא
בבודפשט ,הוכנסה לחדר קטן ,ובו מצאה לתדהמתּה את אמּה .ההונגרים איימו על חנה שאם לא תגלה את
סודותיה יענו את אמּה ,אבל היא לא גילתה דבר.
בחודש אוקטובר  1944נערך המשפט של חנה סנש ,ובו ֵהגֵ נָ ה בנאום אמיץ על מעשיה .היא הודתה כי באה
להציל יהודים ,הצהירה בתוקף על אמונתּה היהודית ,וסירבה להגיש בקשת חנינה .חודש אחרי כן ,בהיותה בת
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עשרים ושלוש בלבד ,הוצאה חנה סנש להורג.
חבריה של חנ ה מצאו את היומן
שכתבה ,וכן שירים וקטעי ספרות
בעברית .לאחר מותּה יצאו לאור
היומן והשירים .מפורסמים במיוחד
הם השירים "הליכה לקיסריה" ו"אשרי
הגפרור".

המשיכו לקרוא בעמוד הבא.
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בשנת  1950הובא ארונּה של חנה סנש לארץ על ידי אניית מלחמה של חיל הים הישראלי .המונים ָ לְח קּו לה כבוד
במסע הלוויה שהתחיל ברחובות חיפה ,נמשך בקיבוץ שדות-ים והסתיים בבית הקברות הצבאי בהר הרצל בירושלים.
משום שהקריבה את חייה למען הצלת יהודים ובשל ֲע ִּמ ָיד ָתּה ָה ֵא ָיתנָ ה בעינויי השבי ,הפכה דמותּה של חנה סנש לסמל
ולמופת בעיני רבים.

קטע מיומנּה של חנה סנש
2/11/1940
אני חולמת ועושה תוכניות .אני יושבת בארץ ישראל הקטנה שלנו וחושבת על
העתיד .ומה אני חושבת על העתיד הפרטי שלי?
אחת התוכניות היפות :להיות מדריכה במושבים ,לנסוע ממקום למקום,
לייעץ ולעזור ,לארגן ,לפתח את ענף הלול (גידול תרנגולות ) .ודרך אגב,
להכיר את האנשים ,את חייהם ,להסתובב קצת בארץ.
תוכנית שנייה :להיות מדריכה באיזה בית ספר לחקלאות .לקשור את
העבודה החקלאית בטיפול בילדים.
והשלישית  -תוכנית שעליה אחשוב רק לעתים רחוקות :לא חקלאות ולא
ילדים ,אלא לכתוב .לכתוב ספרים או מחזות ,או לא אדע מה עוד.
לפעמים אני חושבת ,נראה מה יביא העתיד...
מתוך :חנה סנש ,חייה ,שליחותּה ומותּה ,תש"ו ,בעריכת משה ברסלבסקי
© כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
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השאלות
שאלה 13
השלימו את פרטי המידע על חנה סנש לפי הקטע.
שם :חנה סנש

 .1שנת לידה:
 .2ארץ לידה:
 .3מקצוע האב:
 .4מקצוע האם:
 .5שנת עלייתּה של חנה לארץ ישראל:

שאלה 14
השלימו את המילים החסרות ,לפי מה שקראתם.

על מדינות רבות
במהלך מלחמת העולם השנייה השתלטו
חיים .באותה תקופה
באירופה ,והיהודים שחיו במדינות האלה היו נתונים ב
,
 .הם אסרו על היהודים שחיו בארץ להקים
שלטו הבריטים ב
יהודים
אך הרשו להם להקים יחידת צנחנים מיוחדת .מטרת הצנחנים הייתה
שחיו בארצות אירופה הכבושות.

שאלה 15
לפי הקטע ,מה עשו ההונגרים כדי להוציא מפיה של חנה סנש מידע סודי?
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שאלה 16
בחרו את הפעלים המתאימים והשלימו את המשפטים.
היעזרו בדוגמה.

לאחר שחנה סנש

הוצנחה

ביוגוסלביה ,היא חצתה את הגבול להונגריה

תצנח/הוצנחה/הצניחה

ו

על ידי ההונגרים .שם היא
נתפסה/תפסה/תופסים

כמה חודשים היא

לבית כלא .לאחר
הכניסה/הוכנסה/תיכנסי

למשפט .במשפט היא הואשמה בריגול.

העמידה/הועמדה/תעמדי

שאלה 17
השיר "הליכה לקיסריה" של חנה סנש בעמוד  7הובא כדי –

1
2
3
4

להדגים את גבורתּה ואת אומץ לבּה.
לתאר את פעולותיה למען הצלת יהודים.
להדגים את יצירתּה הספרותית.
לתאר את חייה בקיבוץ שדות-ים.
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שאלה 18
בשורות  53-52כתוב" :משום שהקריבה את חייה למען הצלת יהודים ובשל ֲע ִּמ ָיד ָתּה ָה ֵא ָיתנָ ה בעינויי השבי"...
לְ מה הכוונה בצירוף המילים ֲע ִּמ ָיד ָתּה ָה ֵא ָיתנָ ה במשפט הזה?
1
2
3
4

חנה הייתה חזקה ברוחּה.
חנה עמדה יציבה וזקופה.
חנה לא נפצעה בזמן השבי.
חנה עמדה על רגליה במשפט.

שאלה 19
בקטע מיומנּה של חנה סנש מתוארות תוכניותיה לעתיד.
כתבו את התוכנית הקשורה לילדים.

שאלה 20
בסוף הקטע כתוב שדמותּה של חנה סנש הפכה לסמל ולמופת בעיני רבים.
דמות ההופכת לסמל ולמופת היא דמות שמעשיה –

1
2
3
4

פורסמו ברבים לאחר מותּה.
מהווים דוגמה וראויים לחיקוי.
מלמדים על אופייּה ועל כישרונּה.
הוקדשו להצלת יהודים.
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שאלה 21
בשורה  49כתוב" :המונים ָ לְח קּו לה כבוד"...
למילה ָ לְח קּו יש כמה משמעויות.
באיזה משפט משמעות המילה ָ לְח קּו זהה למשמעותּה במשפט הכתוב
בשורה ?49

1
2
3
4

עורכי הדין חלקו על החלטת השופטים.
בשנות לימודיהם אימא ואבא חלקו דירה שכורה.
אימא ודנה חלקו מנה אחרונה בסוף הארוחה.
מפקדי המשטרה חלקו שבחים לנער שהציל חיי אדם.

שאלה 22
מדוע לדעתכם הפכה חנה סנש לגיבורה בעיני רבים?
ענו לפי הקטע שקראתם.
כתבו  3-2שורות.

קראו את ידיעון החוגים שלפניכם וענו על השאלות שאחריו.

ידיעון המתנ"ס הקהילתי תשע"ג
2013 – 2012
מידע כללי







מערכת החוגים תחל לפעול בתאריך ט' באלול תשע"ב,27/8/2012 ,
ותסתיים בתאריך כ' בתמוז תשע"ג.28/6/2013 ,
מספר המקומות בכל חוג מוגבל ל 20-משתתפים.
תינתן הנחה לילד שני מאותה משפחה.
כל ילד רשאי להתנסות במפגש אחד ללא תשלום.
לפרטים ולהרשמה אפשר לפנות למזכירות המתנ"ס.
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אירוע פתיחת השנה
כל החוגים יוצגו לפניכם
באווירה ססגונית ומהנה!
בואו למתנ"ס
להירשם לחוגים!
יום שלישי ,ג' באלול,
 21באוגוסט,
בשעה 18:00

לוח חופשות
חופשות החוגים מקבילות לחופשות של בית הספר.
בערב יום השואה והגבורה
החוגים יסתיימו בשעה .16:00
בערב יום הזיכרון לחללי צה"ל
לא יתקיימו חוגים.
בל"ג בעומר
יתקיימו חוגים כרגיל.

ספרייה
בספריית המתנ"ס מתקיימות פעילויות פנאי ותרבות מגוונות:
השאלת ספרים ,עיון במאגרי מידע ,מפגשים עם סופרים ,הרצאות,
כתיבה יוצרת ושעת סיפור.
תמצאו בה אוספי ספרים לכול – לילדים ,לנוער ולמבוגרים – ספרי עיון,
אוסף סרטים להשאלה ועמדות מחשב המחוברות ִּ ְלמ ֶרש ֶתת (אינטרנט).
שעות הפתיחה:
ימים א'-ה' 18:45-16:00
ימים ב' ,ג' 10:00-8:00
יום ו' 12:00-10:00

חוגים לילדים ולנוער
הסייר הצעיר

חוג זה מיועד לילדים האוהבים להרגיש בני בית בטבע.
בחוג נכיר את היער ,נחדד את החושים ,נלמד לעקוב אחר חיות ,נרקח תרופות מצמחי
מרפא ונתחבר אל הטבע
כיתה
שעה
יום
ג'

16:00-13:30

ה'-ו'

החוג כולל ארוחה קלה ושתייה ,איסוף מבית הספר והליכה קבוצתית ליער.
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ּוא ָרה
ָקּפ ֶ
חוג זה מיועד לילדים המעוניינים ללמוד אומנות לחימה.
בחוג נלמד תרגילים המשלבים תנועות התקפה והגנה ,נגינה וקצב.
ּפּוא ָרה נפַתח שליטה גופנית וביטחון עצמי.
הק ֶ
בעזרת ָ
כיתה
שעה
יום
ד'

17:00-16:00
18:00-17:00
19:00-18:00

ג'
ד'
ה'-ו'

ּפּוא ָרה אצל מדריך החוג.
אפשר לרכוש תלבושת ָק ֶ
החוג יתקיים באולם מספר .2

פסנתר
חוג זה מיועד לילדים ברמת מתחילים וברמת מתקדמים.
בשיעורים נלמד קריאת תווים וכתיבת תווים ,ליווי שירים ועוד.
כיתה
שעה
יום
א'-ב'
17:00-16:00
ד'
ג'-ו'
18:00-17:00
החוג יתקיים בחדר מספר  2באגף המוזיקה.

שחמט
בהדרכת אלוף שחמט

חוג זה מיועד לילדים המעוניינים לפַתח את החשיבה.
בחוג נלמד את כללי משחק השחמט ונפַתח ִמשמעת ,התמדה ושאיפה למצוינות.
כיתה
שעה
יום
א'-ב'
17:00-16:00
ה'
ג'-ו'
18:00-17:00
החוג יתקיים בחדר מספר .5
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השאלות
שאלה 23
מה המטרה העיקרית של הידיעון?

1
2
3
4

למסור מידע על חופשות בית הספר.
לעודד ילדים להירשם לחוגים.
להודיע על אירוע פתיחת השנה.
לדווח על מגוון הפעילויות בספרייה.

שאלה 24
בידיעון המתנ"ס ארבעה חלקים:
מידע כללי

לוח חופשות

חוגים לילדים ולנוער

ספרייה

באיזה חלק מהידיעון מופיע כל אחד מסוגי המידע שלפניכם?
דוגמה :מידע על המועד שבו יחלו החוגים לפעול
מופיע בחלק מידע כללי.
..1

מידע על הימים שבהם לא יתקיימו חוגים
מופיע בחלק

.2

מידע על המקום שבו יתקיים החוג בהנחיית אלוף שחמט
.
מופיע בחלק

.

 .3מידע על המקום שבו יש עמדות מחשבים המחוברות ִּ ְלמ ֶרש ֶתת
.
מופיע בחלק
שאלה 25
לפי הידיעון ,האם אפשר לקיים את הפעילויות שלפניכם בספרייה?
 .1הקשבה לשעת סיפור ....................................... ................................
המ ֶרש ֶתת .......................... ................................
 .2חיפוש מידע באתרי ִּ ְ
 .3האזנה למוזיקה .............. ................................ ................................
 .4האזנה להרצאות ............ ................................ ................................
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 1כן
 1כן
 1כן
 1כן

 2לא
 2לא
 2לא
 2לא

שאלה 26
בידיעון כתוב שמספר המקומות בכל חוג מוגבל ל 20-משתתפים.
לפניכם מידע על מספר הילדים שנרשמו לכל מהחוגים.
האם כל הילדים שנרשמו לחוג יוכלו להשתתף בו?
סמנו כן או לא.
כן

לא

מספר הנרשמים לחוגים
.1

ּוארה נרשמו  30ילדים.
לחוג ָקפ ֶ ָ

1

2

.2

לחוג שחמט נרשמו  20ילדים.

1

2

.3

לחוג הסייר הצעיר נרשמו  25ילדים.

1

2

לחוג פסנתר נרשמו  15ילדים.

1

2

.4
שאלה 27
א .גלית ,תלמידה בכיתה ה' ,פנויה ביום ד' בשעות .19:00-17:00
ֵבאילו חוגים היא יכולה להשתתף?

ב.

ֵאילו חוגים מתאימים לילדי כיתה ב'?

ג.

תומר ,תלמיד כיתה ג' ,מעוניין להשתתף בחוג במתנ"ס ,אך הוא עסוק
בימי ד' בשעות  18:00-15:30בפעילות בתנועת נוער.
באיזה חוג הוא יכול לבחור?

1
2
3
4

שחמט
פסנתר
ּוארה
ָקפ ֶ ָ
הסייר הצעיר
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ד.

יואב ילד סקרן ,והוא אוהב ללמוד דברים חדשים אך אינו אוהב ספורט.
באיזה חוג מן החוגים המופיעים בידיעון הייתם ממליצים לו לבחור ,ומדוע?

שאלה 28
א .השלימו את המשפטים לפי הדוגמה.

דוגמה :המילה מילון נוצרה מהמילה
.1
.2
.3
.4
ב.

מילה

.

.
המילה שאלון נוצרה מהמילה
נוצרה מהמילה ידיעה.
המילה
.
המילה חידון נוצרה מהמילה
נוצרה מהמילה שיר.
המילה

איזו מילה מן המילים שלפניכם נוצרה כמו המילים בסעיף א'?

1
2
3
4

חלון
חילזון
מחירון
בלון

שאלה 29
האם המשפטים שלפניכם כתובים כהוראה?
סמנו ליד כל משפט כן או לא.
.1
.2
.3

בחוג נלטף בעלי חיים  1 ........................... ................................ ................................כן  2לא
הירשמו לחוגים בהקדם  1 ......................... ................................ ................................כן  2לא
תינתן הנחה לילד שני מאותה משפחה  1 .................................... ................................כן  2לא
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