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פרק ראשון
קראו את הספור שלפניכם וענו על השאלות שאחריו:

ַה ָצּב וְ ָה ַע ְק ָרב
עודד בורלא
1

פעם היה עקרב .אמנם היה עדיין קטן ,אבל כבר רע מאוד .כל הזמן היה ִמ ְת ַה ֵלּ ְך בין אבנים
וצועקִ " :היזהרוּ! אני עוקץ! וגם צובט! לפעמים נושך!".
כולם ברחו ממנו ,כמובן ,ואף פעם הוא לא עקץ ,ולא צבט ,ולא נשך.
רק צעק.
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פעם יצא העקרב הזה – אמא שלו הייתה קוראת לו "מותק" ,אבל האחרים קראו לו בכל
וּל ַה ְפ ִחיד והנה
מיני שמות שלא יפה להגיד אותם – אז פעם הוא יצא בבוקר בכדי לצעוק ְ
פגש בצב .לצב היה מצב -רוח רע והוא היה עצוב.
רוּרי מצה שמצא
יבוֹתיו וְ ִכ ְר ֵסם ֵפּ ֵ
הוא עמד ליד פרח חצב ,הוציא את ראשוֵ ,ה ִציץ על ְס ִב ָ
ליד הצריף הצהוב.
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ניצב העקרב לפני הצב וצווח בקול צרוּד" :זוז מכאן! אני צריך לעבור פה!"
ֲצ ְל ַתּיִ ים )בשעמום( ואמר:
יהק בצער ,עצם עין אחת ַבּע ַ
הצב ִפּ ֵ
"חצוף".
יצה?"
ֲק ָ
העקרב כעס מאוד וצווח" :אתה רוצה ע ִ
הצב הפסיק רגע ְל ַכ ְר ֵסם פיהק שוב ואמר" :כן".
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בשׁריון העבה של הצב והבין שאי אפשר לעקוץ אותו .או לצבוט
העקרב הקטן הסתכל ִ
אותו .או לנשוך אותו.
זוֹלל ,צב?"
אז ִשׁנה את קולו ואמר ִבּ ְמ ִתיקוּת" :מה אתה ֵ
הצב הביט אליו לאט לאט ואמר:
"אם לא תפסיק ְל ַפ ְט ֵפּט – אני אשב עליך ואתה ִתּ ְת ַק ֵמּט מאוד".
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העקרב נבהל קצת ואמר" :מה – אני סתם שואל מה אתה אוכל".
אבל הצב אמר בשקט" :הסתלק .עכשיו".
העקרב פנה והחל רץ וצועק" :פנו דרך! אני עוקץ מאוד!
אבל לא היה שם איש.
"וגם צובט!"
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אבל לא היה שם איש.
"לפעמים נושך! חזק!"
אבל לא היה שם איש .אז הוא חזר הביתה .לבדו.
הצב לא הלך הביתה .הוא כבר היה בתוך ביתו.
)מתוך" :כמו ספורים"(
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שאלות
שאלה 1
מה עשה העקרב?
הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה
אָ .שׂ ַרט
ב.

ָע ַקץ

ג.

ִאיֵים

ד.

ִה ָכּה

שאלה 2
"אמא שלו הייתה קוראת לו "מ ֶֹתק" ,אבל האחרים קראו לו בכל מיני שמות ֶשׁלֹּא יפה להגיד
אותם")שורה (5
מה לדעתך ,אמרו ָה ֲא ֵח ִרים על העקרב?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________
שאלה 3
ְל ִמיְ /ל ָמה מתכונים במילים הבאות:
דוגמה
בשורה  8כתוב" :הציץ על סביבותיו"
למי מתכונים במילה הציץ -לצב
א .בשורה  1כתוב" :אמנם היה עדיין קטן".
ְל ָמה מתכונים במלה אמנם:
הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה
.1

אפילו

.2

באמת

.3

אולי

.4

גם

ב .בשורה  2כתוב" :היזהרו! אני עוקץ"
ְל ִמי מתכונים במילה היזהרו ? _______
3
עברית ,הבעה והבנה – ד' ,סוף שנה"ל תשס"ו

העמותה לתפנית בחינוך
מיסודה של קרן סאקט"א – רש"י

משרד החינוך
תוכנית תפניתÉÉÉ

ג .בשורות  15-16כתוב..." :והבין שאי אפשר לעקוץ אותו .או לצבוט אותו .או לנשוך
אותו".
ְל ִמי מתכונים במילה אותו? ___________
שאלה 4
בשורה  20כתוב" :העקרב נבהל  ,"...מדוע העקרב נבהל מהצב?,
הסבירו את דבריכם.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________
שאלה 5
תארו את דמותו של הצב ,בהיקף של  4-6משפטים.
כתבו על אופיו ועל התנהגותו) .הסבירו את דעתכם(
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

שאלה 6
מהספור ניתן ללמוד ש:
הקיפו בעיגול את התשובות הנכונות ביותר )יותר מתשובה אחת(
א .יש להיזהר ִמ ָצּ ִבּים שקטים
נוֹב ַח -אינו נושך.
ב .כלב ֵ
גַ .החֹזֶק האמיתי הוא ִבּ ְפנִ יםַ ,בּ ֵלּב.
ד .יש להיזהר ֵמ ַע ְק ַר ִבּים.
ֲקנִ ים
ה .יש להיזהר ֵמ ַה ְשּׁ ֵק ִטים ולא ֵמ ַה ַצּע ָ
עצבּנים ַצוו ָחנִ ים.
ו .יש להיזהר מ ָ
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שאלה 7
כּוֹתב הספור ַלעקרב?
ַחס ֵ
א .מה י ַ
הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה
יּוּבי.
 .1יחס ִח ִ
ילי.
 .2יחס ְשׁ ִל ִ
ב .הסבירו את דעתכם והביאו דוגמאות מתוך הספור.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________

שאלה 8
הצב אומר לאורך כל הספור רק את המילים הבאות:
" oחצוף"
" oכן"
" oאם לא תפסיק לפטפט  -אשב עליך ואתה תתקמט מאוד!"
" oהסתלק עכשיו!"
מדוע לדעתך ,הצב ִדּ ֵבּר ְמ ַעט?
הקף בעיגול את התשובות הנכונות )יותר מתשובה אחת נכונה(
א .כי ָצ ִבּים לא מדברים.
ב .כדי ְל ַה ְראוֹת שהצב היה עצוב.
ג .כי העקרב לא נתן לצב ְל ַד ֵבּר.
שׁוּח.
ד .כדי להראות שהצב היה ָק ַ
ה .כי הצב היה עסוק ְבּ ִכ ְרסוּם פירורי מצה.
ו .כדי להראות שהעקרב לא ִענְ ֵיין אותו.
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פרק שני:

ֳרים ֶאת ִקינָן?
יך בּוֹנוֹת ַה ִצּפּ ִ
ֵא ְ
1

ַחשֹּׁב ֶרגַע ָקט וְ ַי ֲענֶה ְל ָךַ :על ָה ֵע ִצים.
ֳרים? י ְ
יכן ְל ַד ְע ְתּ ָךְ ,מ ַקנְּ נוֹת ַה ִצּפּ ִ
ִאם ִתּ ְשׁאַל ִאישׁ ָבּ ְרחוֹבֵ :ה ָ
ֵיהן
אַתּ ִקנ ֶ
ֳרים בּוֹנוֹת ְ
ֲשׁה ַה ִצּפּ ִ
אַך ָטעוּת ִהיא ַל ֲחשֹׁב ָכּ ְךְ .ל ַמע ֶ
זוֹ ַה ֵדּ ָעה המקובלת ַעל ִפּי רֹבְ .

פסקה א'

ירה
ַמּים ,בּוֹנָה ֵקן ִמ ִצּ ְמ ֵחי ַמיִ ם ,וְ הוּא ְכּמו ִס ָ
יוֹתרִ .צפּוֹר ַה ַטּ ְב ָלן ֶשׁ ָחיָה ַבּ ֲאג ִ
ִבּ ְמקוֹמוֹת שׁוֹנִ ים ְבּ ֵ
נוֹקב ָבּהּ חוֹר.
וּמ ֶכּה ִבּ ְמקוֹרוֹ ִבּ ְק ִלי ַפּת ָה ֵעץ ַעד ֶשׁהוּא ֵ
בּוֹחר לוֹ ֵעץ ַ
ַקּר ֵ
ָשׁ ָטהַ .הנּ ָ
5

אָבד ָלהּ חוּשׁ
אַחת ֶשׁ ַ
יה .יֵשׁ ִצפּוֹר ַ
יצּ ָ
ילה ֶאת ֵבּ ֶ
יוֹר ֶדת ְל ַת ְח ִתּית ַהחוֹר וְ ָשׂם ִהיא ַמ ִטּ ָ
ַהנְּ ֵק ָבה ֶשׁלּוֹ ֶ
ֳרים ֲא ֵחרוֹת.
יה ְבּ ֵקן ֶשׁל ִצפּ ִ
יצּ ָ
ילה ֶאת ֵבּ ֶ
קּוּקיּ ָיהֶ ,שּׁ ְמּ ִט ָ
ירה – ַה ִ
ַה ִקינוּן וְ ַה ְדּ ִג ָ
ירה ַל ִצּפּוֹר -וְ זֶה לֹא
חוֹשׁ ִבים ֶשׁ ַה ֵקּן הוּא ֵבּית ִדּ ָ
אָדם ְ
קוּבּ ֶלתְ :בּנֵי ָ
ָטעוּת ְשׁנייָּה ,אַף ִהיא ְמ ֶ
ָליםַ .כּ ֲא ֶשׁר
ַדּ ִלים ֶאת ַהגּוֹז ִ
יצים וּבוֹ ְמג ְ
ילה ֶאת ַה ֵבּ ִ
ָתּ ִמיד ָכּ ְךַ .ה ֵקּן הוּא ָמקוֹם ֶשׁבּוֹ ַהנְּ ֵק ָבה ַמ ִטּ ָ
ֳרים ְמ ַעטוֹת ִמ ְשׁ ַתּ ְמּשׁוֹת ַבּ ֵקּן
ָלים לעוף וְ ִל ְדאֹוג ִל ְמזוֹנָםַ ,ה ֵקּן ֶנ ֱעזַבַ .רק ִצפּ ִ
ָלים ְמ ֻסגּ ִ
ַהגּוֹז ִ
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ִכּ ְב ָמקוֹם ַמ ֲח ֶסה ְבּעוֹנַת ַה ְגּ ָשׁ ִמים.
ֲשׂ ִבים וְ ַקשָׁ ,ע ָפר וְ ח ֶֹמרְ ,שׂ ָערוֹת ,נוֹצוֹת וְ ֶצ ֶמר
ָפים יְ ֵב ִשׁים ,ע ָ
חומרי ַה ְבּנִ יָּה ַל ֵקּן ֵהם ַעל ִפּי רֹב ֲענ ִ
ֳרים בּוֹנוֹת
ֳרים ֶשׁבּוֹנוֹת ֶאת ַה ֵקּן ֶשׁ ַלּ ֵהן ְבּ ָשׁעוֹת ֲא ַחדוֹת .רֹב ַה ִצּפּ ִ
וּב ָע ֵלי ַחיִּ ים .יֵשׁ ִצפּ ִ
ֶשׁל ְצ ַמ ִחים ְ
ַצּלוֹת
בוּעייִ םְ .בּ ֶד ֶר ְך ְכּ ָלל ְמנ ְ
וּל ִע ִתּים ִמ ְת ַמ ֶשׁ ֶכת ַה ְבּנִ יָּה אַף ִכּ ְשׁ ַ
ָמים ֲא ַח ִדיםְ ,
ֶאת ַה ֵקּן ְבּ ֶמ ֶשׁך י ִ
חוֹלים
יבה ֶשׁ ֵהן ְמ ַקנְּ נוֹת ָבּהַּ .בּ ֲח ַצר ֵבּית ַה ִ
ֳרים ֶאת ַהח ָֹמ ִרים ַה ְמּצוּיִ ים ַבּ ְסּ ִב ָ
ַה ִצּפּ ִ
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ֶפן .לֹא ַה ְר ֵחק ִמ ָשּׁםְ ,בּ ֵבית
ידי ַתּ ְחבֹּושׁוֹת וְ ֶצ ֶמר גּ ֶ
ֳרים בּוֹנוֹת ֶאת ַה ֵקּן ִמ ְשּׂ ִר ֵ
ֲפוּלה – ָהיוּ ַה ִצּפּ ִ
ַבּע ָ
אָספוּ
חוּטים ִצ ְבעוֹנִ יִּ ים ֶשׁ ְ
בּוּציםָ ,היוּ בּוֹנוֹת ֶאת ַה ֵקּן ֵמ ִ
ֲחר ֶֹשׁת ַל ֲה ָכנַת ַבּ ִדים ֶשׁל ֶא ָחד ַה ִקּ ִ
בערימות ַה ְפּס ֶֹלת.
יהן ַעל ְפּ ֵני ָה ֲא ָד ָמה .יֵשׁ
יצּ ֶ
ֳרים ֶשׁ ֵאינָן בּוֹנוֹת קינים ְכּ ָללֶ ,א ָלּא ַמ ִטּילוֹת את ֵבּ ֵ
יֵשׁ ֵבּין ַה ִצּפּ ִ

פסקה ד'

ֳרים ַה ַמּ ִטּילוֹת ֶאת
אוֹתהּ ִבּ ְמ ַעט ֶע ֶשׂב .וְ יֵשׁ ִצפּ ִ
וּמ ַר ְפּדוֹת ָ
גּוּמה ַבּ ֲא ָד ָמה ְ
חוֹפרוֹת ָ
ֳרים ַה ְ
ִצפּ ִ
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תוֹך ָח ִבית  .וְ יֵשׁ עוֹד ִצפּוֹר
ַא ִפילּוּ ְבּ ְ
אוּרה ו ֲ
לוּלייםְ ,בּ ֶס ֶדק ֶשׁל ִקירִ ,בּ ְמ ָ
אַפ ִ
יהן ִבּ ְמקוֹמוֹת ְ
יצּ ֶ
ֵבּ ֵ
יצה ַעל ַכּפּוֹת
ֶשׁ ֵאינָהּ בּוֹנָה ֵקן – זֶה ַה ִפּינְ ְגוִ וין ַהגָּדוֹל ַה ַחי ְבּ ֵאזוֹר ַהקֹּו ֶטב .הוּא ַמ ֲח ִזיק ֶאת ַה ֵבּ ָ
יה ִמ ְפּנֵי ַה ְכּפוֹר.
ַר ְג ָליו ,וְ ָכ ְך הוּא ָמגֵן ָע ֶל ָ
וּמי בּוֹנֶה ֶאת ַה ֵקּן?
ִ
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פסקה ה'

יטוֹריָה ) ַה ֶשּׁ ַטח(
וּמגֵן ַעל ַה ֵטּ ִר ְ
ָדהָּ ,שּׁר ֵ
עוֹמד ַעל י ָ
ָכר ֵ
ְבּרֹב ַה ִמּ ְק ִרים ַהנְּ ֵק ָבה בּוֹנָה ֶאת ַה ֵקּן ,וְ ַהזּ ָ
ַקּר
ָכר וְ גַם ַהנְּ ֵק ָבהַ .רק ִצפּוֹר ַהנּ ָ
ֹוֹל ִשׁיםְ .בּ ִמ ְק ִרים ֲא ֵח ִרים ִמ ְשׁ ַתּ ְתּ ִפים ְבּ ִבנְ ין ַה ֵקּן גַּם ַהזּ ָ
ִמפּ ְ
הוּא " ֶגּ'נְ ְט ְל ֵמן" ֻמו ְשׁ ָלם :הוּא בּוֹנֶה ֶאת ַה ֵקּן ְל ַמ ַען ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ.
"מתוך" :ציפורים נודדות"
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שאלה 9
ֻבּר בעיקר על:
ְבּ ִפ ְס ָקה א' ְמד ָ
סמנו בעגול את התשובה הנכונה:
א .מקומות ִקינון של ציפורים
ב .מקומות קינון של ציפור הנקר
ג .מקומות קינון של ציפור הטבלן
ד .מקומות קינון של ציפור הקוקייה.

שאלה 10

למה זו טעות ַל ֲחשֹׁב שציפורים ְמ ַקנְּ נוֹת על העצים?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

שאלה 11
ֻבּר בעיקר על:
בפסקה ב' ְמד ָ
סמנו בעגול את התשובה הנכונה:
ֲזוּבים.
גוּרים של גוזלים ע ִ
א .הקן הוא מקום ַה ְמּ ִ
גוּרים של הנקר.
ב .הקן הוא מקום ַה ְמּ ִ
ג .הקן הוא מקום שבו גרות הציפורים כל ימי חייהן ובעונת הגשמים במיוחד.
ד .הקן הוא מקום שבו מטילים ביצים ,מגדלים גוזלים ,ומסתתרים בעונת
הגשמים.
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שאלה 12
ֻחד ַעל ִפּי ַה ֶקּ ַטע  -כתבו ַמהוּ?
אַפייֵן ְמי ָ
ְלכֹל ִצפּוֹר ְמ ְ
קּוּקייָּה -
ַה ִ

____________________________________________________

הטבלן -

____________________________________________________

הנקר -

____________________________________________________

הפינגווין -

____________________________________________________

שאלה 13
איזו ציפור מבין הציפורים ַה ֻמּ ְז ָכּרוֹת בקטע מעוררת סקרנות ביותר .הסבירו את דעתכם.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________

ְשׁ ֵא ָלה 14
מה באות הדוגמאות הבאות להראות ?
לפניכם מספר דוגמאות מפסקה ג':
ֶפן".
ידי ַתּ ְחבֹּושׁוֹת וְ ֶצ ֶמר גּ ֶ
ֳרים בּוֹנוֹת ֶאת ַה ֵקּן ִמ ְשּׂ ִר ֵ
ֲפוּלה – ָהיוּ ַה ִצּפּ ִ
חוֹלים ַבּע ָ
ַ " oבּ ֲח ַצר ֵבּית ַה ִ
בּוּציםָ ,היוּ בּוֹנוֹת ֶאת ַה ֵקּן
" oלֹא ַה ְר ֵחק ִמ ָשּׁםְ ,בּ ֵבית ֲחר ֶֹשׁת ַל ֲה ָכנַת ַבּ ִדים ֶשׁל ֶא ָחד ַה ִקּ ִ
אָספוּ בערימות ַה ְפּס ֶֹלת".
חוּטים ִצ ְבעוֹנִ יִּ ים ֶשׁ ְ
ֵמ ִ
הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה
א .הציפורים מסוגלות לבנות קן ,אפילו בעפולה ובבית חרושת.
ב .הציפורים מנצלות את החומרים המצויים בסביבתן הקרובה לבניית הקן.
ג .הציפורים יודעות לבנות קן ,אפילו מתחבושות.
ד .הציפורים יכולות לבנות קן צבעוני ויפה.
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שאלה 15
ַמּים ,בּוֹנָה ֵקן ִמ ִצּ ְמ ֵחי ַמיִ ם ,וְ הוּא
למי הכוונה במילה "והוא" במשפט " ִצפּוֹר ַה ַטּ ְב ָלן ֶשׁ ָחיָה ַבּ ֲאג ִ
ירה ָשׁ ָטה) ?".שורה (3
ְכּ ֵמ ֵעין ִס ָ
הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה
א .הסירה
ב .הקן
ג .הטבלן
ד .צמח המים
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פרק שלישי
שאלה 16
בעמוד הבא תמצאו לוח פעילויות של חוגים ופעילויות במועדון פנאי וספורט "השובבים".
התבוננו בלוח הפעילויות וכתבו כיצד הוא מאוּרגן.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
שאלה 17
ָדוּע לכם על החוגים הבאים ?
א .מה י ַ
השלימו את הטבלה
החוג

מתקיים בימים

מתקיים בשעה

מתאים לגיל

טניס שולחן
אימוני שחיה
משחק ודרמה
ב .מי המדריך של החוגים הבאים?
חשיבה מתמטית ______ -
טריאתלון __________ -
קראטה _________ -
שאלה 18
א .לגברת ֵקינן ילדה בת  .5לאילו פעילויות ניתן לשלוח את הילדה על פי הרשימה?
)לידיעתכם ,ילדים בכתה א' הם בני ( 6
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________
אוּרי הוא ילד בן  ,10שאינו אוהב ַל ֲעסֹק בספורט.באילו פעילויות הוא יכול להשתתף ,אם הוא
בִ .
חבר במועדון "השובבים"?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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לוח פעילות שבועית פעילויות במועדון פנאי וספורט "השובבים" -ילדים
א

ג

ב

16:30
מתקדמים
גילאי 6-9
אילנה

אימוני
שחיה
 17:15גילאי 5-7
ורדה

אנגלית

 16:30גילאי 4-5
 17:15גילאי 6-7
רחל

בלט
ג'אז

ג'ימבורי

ד

 15:45כיתות ד'-ה'
 16:30כתות א'-ג'
 17:15כתות ו+
אורנה
16:00-19:00
גילאי 1/2-5
 16:30קרקע מתחילות
 17:15קרקע מתקדמות
 18:00קרקע להופעות
רננה

התעמלות
ילדים

16:00-19:00
גילאי 1/2-5
 17:15גילאי 4-6
איה

16:30כיתות ד'-ה'
 17:15כתות א'-ג'
 18:00כתות ו+
אורנה
16:00-19:00
גילאי 1/2-5

16:00-18:30
גילאי 1/2-5
 16:30קרקע
מתחילות
 17:15קרקע
מתקדמות
 18:00קרקע
להופעות
רננה

 16:15גילאי 6-8
מרגריט

הפעלה
יצירתית
חימר

 16:30-17:45גילאי
5-10
קתרין

 16:30-17:45גילאי 5-
10
קתרין
 16:30גילאי 8-12
ד"ר ברק

חשיבה
מתמטית

 16:15גילאי 4.5-7
 17:00גילאי 2.5-4.5
בוני

חיות
וחוויות
 16:30גילאי 6-9
גל

טניס
שולחן
טריאתלון
)בתשלום(

ה

 14:30אימון אופניים
אבי

להטוטנות

משחק
ודרמה

 14:30אימון שחיה
אבי

 14:30אימון ריצה
אבי
 18:00גילאי 7-11
מיקי
 18:30גילאי 7-14
אילן

 17:15גילאי 4-8
ליסה
 6-8 17:00למתחילים
 17:45גילאי 8-12
מתחילים
 18:45גילאי 8-12
מתקדמים
רועי

ציור
קראטה

 17:00גילאי 6-8
מתחילים
 17:45גילאי 8-12
מתחילים
 18:45גילאי 8-12
מתקדמים
רועי

קט סל

 16:45גילאי 10-13
חיים

 16:45גילאי 10-13
מני
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פרק רביעי

 .19כתבו סיפור אמיתי או דמיוני )באורך של כ 10-שורות( ,על אחד

מתוך שני הנושאים

הבאים:
יבה )בין חברים ,עם בן משפחה ,מריבה אישית ,או בין אנשים אחרים(.
ַ oה ְמּ ִר ָ
ַשׁ ִתּי )מאירוע מעציב ,מאירוע משמח ,מאדםֵ ,מ ַחיָּה ,משהו שקרה לי ,משהו
ִ oה ְת ַרגּ ְ
שקרה לאחר ,שקרה מזמן ,או לפני זמן קצר(
בסיפורכם תארו מה קרהָ ,ל ָמּה זה קרה ,מה הרגשתם ,ומה קרה בסוף.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

בהצלחה!
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