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 פרק ראשון

:שלפניכם וענו על השאלות שאחריוספור קראו את ה  
 ַהָּצב ְוָהַעְקָרב 

 עודד בורלא
 בין אבנים ִמְתַהֵּלְךכל הזמן היה . רע מאודאבל כבר , ין קטןיאמנם היה עד. פעם היה עקרב 1

 !". לפעמים נושך! וגם צובט! אני עוקץ! ִהיזהרּו: "וצועק

 .ולא נשך, ולא צבט, ואף פעם הוא לא עקץ, כמובן, כולם ברחו ממנו

 .רק צעק

אבל האחרים קראו לו בכל , "מותק" קוראת לו האמא שלו היית  –פעם יצא העקרב הזה  5

 והנה ּוְלַהְפִחיד אז פעם הוא יצא בבוקר בכדי לצעוק –א יפה להגיד אותם מיני שמות של

 . רוח רע והוא היה עצוב-לצב היה מצב. פגש בצב

 מצה שמצא ְסִביבֹוָתיו ְוִכְרֵסם ֵּפרּוֵריעל ֵהִציץ , הוציא את ראשו, הוא עמד ליד פרח חצב 

 . ליד  הצריף הצהוב

 !" אני צריך לעבור פה! זוז מכאן: "צרּוד בקול ח העקרב לפני הצב וצוובניצ 10

 :ואמר) בשעמום (םיַּבֲעַצְלַּתִיעצם עין אחת ,  בצערִּפיֵהקהצב 

 ".חצוף "

 "? ֲעִקיָצהאתה רוצה: "העקרב כעס מאוד וצווח

 ". כן: " פיהק שוב ואמרְלַכְרֵסם הצב הפסיק רגע 

או לצבוט .  לעקוץ אותו העבה של הצב והבין שאי אפשרבִׁשריוןהעקרב הקטן הסתכל  15

  .או לנשוך אותו. אותו

 "?צב, זֹוֵללמה אתה : "ִּבְמִתיקּות את קולו ואמר ִׁשנהאז 

  :הצב הביט אליו לאט לאט ואמר

 ." מאודִּתְתַקֵּמט אני אשב עליך ואתה –ְלַפְטֵּפט אם לא תפסיק "

 ." אני סתם שואל מה אתה אוכל–מה : "העקרב נבהל קצת ואמר 20

 ."ויעכש. הסתלק: "צב אמר בשקטאבל ה

 !אני עוקץ מאוד! פנו דרך: " העקרב פנה והחל רץ וצועק

  .אבל לא היה שם איש

 !"וגם צובט"

 .אבל לא היה שם איש 25

  !"חזק! לפעמים נושך"

 . לבדו. אז הוא חזר הביתה. אבל לא היה שם איש

 .הוא כבר היה בתוך ביתו. הצב לא הלך הביתה

")פוריםכמו ס: "מתוך( 
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 שאלות

1שאלה   

?מה עשה העקרב  

 הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה

 ָׂשַרט .א

 ָעַקץ .ב

 ִאֵיים .ג

 ִהָּכה .ד

 

2שאלה   

יפה להגיד ֶׁשּלֹא אבל האחרים קראו לו בכל מיני שמות , "מֶֹתק" קוראת לו האמא שלו היית"

)5שורה "(אותם  
? על העקרבָהֲאֵחִרים אמרו ,מה לדעתך  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________ 

 
3שאלה   

: מתכונים במילים הבאותְלָמה/ ְלִמי  

 דוגמה

"הציץ על סביבותיו: " כתוב8בשורה   

 למי מתכונים במילה הציץ-  לצב

 

 ."ין קטןיאמנם היה עד: " כתוב1בשורה  .א
 : אמנם מתכונים במלה ְלָמה

 הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה
 .1 אפילו
 .2 באמת
 .3 אולי
 .4 גם

 

 "אני עוקץ! היזהרו: "כתוב 2בשורה  .ב

_______ ? היזהרומתכונים במילה ְלִמי               
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 או לנשוך. או לצבוט אותו. והבין שאי אפשר לעקוץ אותו...: "כתוב  15-16בשורות  .ג

 ".אותו

___________ ? אותומתכונים במילה  ְלִמי              

 

4שאלה   
  ?,מדוע העקרב נבהל מהצב, ..."העקרב נבהל : " כתוב20בשורה  

. הסבירו את דבריכם  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________ 

 
5שאלה   

 . משפטים4-6בהיקף של , תארו את דמותו של הצב

   )הסבירו את דעתכם(  .התנהגותו ועל אופיוכתבו על 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ 

 

 

6שאלה   

:מהספור ניתן ללמוד ש  

)יותר מתשובה אחת (הקיפו בעיגול את התשובות הנכונות ביותר  

.א  שקטיםִמָּצִּביםיש להיזהר 

.ב . אינו נושך-נֹוֵבַחכלב 

.ג .ַּבֵּלב, ִּבְפִנים האמיתי הוא ַהחֶֹזק

.ד .ֵמַעְקַרִּבים ריש להיזה

.ה יםֵמַהַּצֲעָקִנולא ֵמַהְּׁשֵקִטים יש להיזהר 

.ו .ָחִניםווַצ עצָּבניםמ יש להיזהר
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  7 שאלה

? ַלעקרבספורהּכֹוֵתב ַיַחס מה . א  

 הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה

 .ִחּיּוִבייחס  .1

 . ְׁשִליִלייחס .2

 
.הסבירו את דעתכם והביאו דוגמאות מתוך הספור. ב  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________ 

 
 

8שאלה   

 : את המילים הבאותרקהצב אומר לאורך כל הספור 

o "חצוף" 

o "כן" 

o "  אשב עליך ואתה תתקמט מאוד-אם לא תפסיק לפטפט "! 

o "ויהסתלק עכש"! 
 

?ֵּבר ְמַעטִּדצב ה ,מדוע לדעתך  

)יותר מתשובה אחת נכונה (התשובות הנכונותהקף בעיגול את   

.א . לא מדבריםָצִּביםכי 

.ב . שהצב היה עצובְלַהְראֹותכדי 

.ג .ְלַדֵּבר צבכי העקרב לא נתן ל

.ד .ָקׁשּוַחכדי להראות שהצב היה 

.ה . פירורי מצהְּבִכְרסּוםכי הצב היה עסוק 

.ו .אותו ןיִעְנֵי לא ברכדי להראות שהעק
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:פרק שני   

 ?ֵאיְך ּבֹונֹות ַהִּצֳּפִרים ֶאת ִקיָנן
. ַעל ָהֵעִצים: ַיְחּׁשֹב ֶרַגע ָקט ְוַיֲעֶנה ְלָך? ְמַקְּננֹות ַהִּצֳּפִרים, ֵהיָכן ְלַדְעְּתָך: ִאם ִּתְׁשַאל ִאיׁש ָּבְרחֹוב 

ְלַמֲעֶׁשה ַהִּצֳּפִרים ּבֹונֹות ַאְּת ִקֵניֶהן . ת ִהיא ַלֲחׁשֹב ָּכְךַאְך ָטעּו. זֹו ַהֵּדָעה המקובלת ַעל ִּפי רֹב

 ִסיָרה מוְוהּוא ְּכ, ּבֹוָנה ֵקן ִמִּצְמֵחי ַמִים,  ִצּפֹור ַהַּטְבָלן ֶׁשָחָיה ַּבֲאַגִּמים. ִּבְמקֹומֹות ׁשֹוִנים ְּביֹוֵתר

 . ַּפת ָהֵעץ ַעד ֶׁשהּוא נֹוֵקב ָּבּה חֹוריְקִלַהַּנָּקר ּבֹוֵחר לֹו ֵעץ ּוַמֶּכה ִּבְמקֹורֹו ִּב. ָׁשָטה

ֵיׁש ִצּפֹור ַאַחת ֶׁשָאַבד ָלּה חּוׁש . ַהְּנֵקָבה ֶׁשּלֹו יֹוֶרֶדת ְלַתְחִּתית ַהחֹור ְוָׂשם ִהיא ַמִּטיָלה ֶאת ֵּביֶּציָה

 . ל ִצֳּפִרים ֲאֵחרֹותֶׁש  ְּבֵקןֶּׁשְּמִטיָלה ֶאת ֵּביֶּציָה, הָי ַהּקּוִקּי–ַהִקינּון ְוַהְּדִגיָרה 

 

ְוֶזה לֹא  -ְּבֵני ָאָדם חֹוְׁשִבים ֶׁשַהֵּקן הּוא ֵּבית ִּדיָרה ַלִּצּפֹור: ַאף ִהיא ְמקּוֶּבֶלת, ָּיהיָטעּות ְׁשנ

ֲאֶׁשר ַּכ .ַהֵּקן הּוא ָמקֹום ֶׁשּבֹו ַהְּנֵקָבה ַמִּטיָלה ֶאת ַהֵּביִצים ּובֹו ְמַגְּדִלים ֶאת ַהּגֹוָזִלים. ָּתִמיד ָּכְך

 ַרק ִצֳּפִרים ְמַעטֹות ִמְׁשַּתְּמׁשֹות ַּבֵּקן. ַהֵּקן ֶנֱעַזב,  ִלְמזֹוָנםוג ְוִלְדאֹלעוףַהּגֹוָזִלים ְמֻסָּגִלים 

 .ִּכְבָמקֹום ַמֲחֶסה ְּבעֹוַנת ַהְּגָׁשִמים

 

נֹוצֹות ְוֶצֶמר , ְׂשָערֹות,  ָעָפר ְוחֶֹמר,ֲעָׂשִבים ְוַקׁש,  ַהְּבִנָּיה ַלֵּקן ֵהם ַעל ִּפי רֹב ֲעָנִפים ְיֵבִׁשיםחומרי

רֹב ַהִּצֳּפִרים ּבֹונֹות . ֵיׁש ִצֳּפִרים ֶׁשּבֹונֹות ֶאת ַהֵּקן ֶׁשַּלֵהן ְּבָׁשעֹות ֲאַחדֹות. ֶׁשל ְצַמִחים ּוְבָעֵלי ַחִּיים

ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ְמַנְּצלֹות  .ִיםיבּוַעּוְלִעִּתים ִמְתַמֶׁשֶכת ַהְּבִנָּיה ַאף ִּכְׁש, ֶאת ַהֵּקן ְּבֶמֶׁשך ָיִמים ֲאַחִדים

 ַּבֲחַצר ֵּבית ַהחֹוִלים. ַהִּצֳּפִרים ֶאת ַהחָֹמִרים ַהְּמצּוִיים ַּבְּסִביָבה ֶׁשֵהן ְמַקְּננֹות ָּבּה

ְּבֵבית , ֵחק ִמָּׁשםלֹא ַהְר. ׁשֹות ְוֶצֶמר ֶּגֶפןו ָהיּו ַהִּצֳּפִרים ּבֹונֹות ֶאת ַהֵּקן ִמְּׂשִריֵדי ַּתְחּבֹ–ַּבֲעפּוָלה  

ָהיּו ּבֹונֹות ֶאת ַהֵּקן ֵמחּוִטים ִצְבעֹוִנִּיים ֶׁשָאְספּו , ֲחרֶֹׁשת ַלֲהָכַנת ַּבִדים ֶׁשל ֶאָחד ַהִּקּבּוִצים

 .בערימות ַהְּפסֶֹלת
 

ֵיׁש . י ָהֲאָדָמה ֵּביֵּציֶהן ַעל ְּפֵנאתֶאָּלא ַמִּטילֹות , ֵיׁש ֵּבין ַהִּצֳּפִרים ֶׁשֵאיָנן ּבֹונֹות קינים ְּכָלל

 ְוֵיׁש ִצֳּפִרים ַהַּמִּטילֹות ֶאת . ִצֳּפִרים ַהחֹוְפרֹות ּגּוָמה ַּבֲאָדָמה ּוְמַרְּפדֹות אֹוָתּה ִּבְמַעט ֶעֶׂשב

ֹור ְוֵיׁש עֹוד ִצּפ.  ּלּו ְּבתֹוְך ָחִביתיִּבְמאּוָרה ַוֲאִפ, ְּבֶסֶדק ֶׁשל ִקיר, ֵּביֵּציֶהן ִּבְמקֹומֹות ַאְפלּוִליים

הּוא ַמֲחִזיק ֶאת ַהֵּביָצה ַעל ַּכּפֹות . ֶטבוין ַהָּגדֹול ַהַחי ְּבֵאזֹור ַהּקֹו ֶזה ַהִּפיְנְגִו–ֶׁשֵאיָנּה ּבֹוָנה ֵקן 

 .ְוָכְך הּוא ָמֵגן ָעֶליָה ִמְּפֵני ַהְּכפֹור, ַרְגָליו
 

 ? ּוִמי ּבֹוֶנה ֶאת ַהֵּקן

25 
 

) ַהֶּׁשַטח( ּוֵמֵגן ַעל ַהֵּטִריטֹוְרָיה  ָּׁשר, ְוַהָּזָכר עֹוֵמד ַעל ָיָדּה, ם ַהְּנֵקָבה ּבֹוָנה ֶאת ַהֵּקןְּברֹב ַהִּמְקִרי

ַרק  ִצּפֹור ַהַּנָּקר . ְּבִמְקִרים ֲאֵחִרים ִמְׁשַּתְּתִפים ְּבִבְנין ַהֵּקן ַּגם ַהָּזָכר ְוַגם ַהְּנֵקָבה.  ִמּפֹֹוְלִׁשים

               .הּוא ּבֹוֶנה ֶאת ַהֵּקן ְלַמַען ִמְׁשַּפְחּתֹו: ְׁשָלםוֻמ" ְנְטְלֵמן'ֶּג"הּוא 

 "ציפורים נודדות: "מתוך"

'פסקה  א  

'פסקה ד  

'הפסקה   

1

5

10

15

20

25
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   9 שאלה
 

 :  עלבעיקר ְמֻדָּבר'  אְּבִפְסָקה

 : בעגול את התשובה הנכונהנו סמ
.א  של ציפוריםִקינוןמקומות 

.ב ציפור הנקרמקומות קינון של 

.ג פור הטבלןצימקומות קינון של 

.ד .הציפור הקוקיימקומות קינון של 

 
 
 

  10 שאלה

?על העצים ְמַקְּננֹות  שציפוריםַלֲחׁשֹבלמה זו טעות   

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

 

 
11 שאלה  

 :  עלבעיקר רְמֻדָּב' בפסקה ב

 :  בעגול את התשובה הנכונהנו סמ
.א .  ֲעזּוִבים  של גוזלים ַהְּמגּוִריםהקן הוא מקום 

.ב . הנקר שלַהְּמגּוִריםהקן הוא מקום 

.ג . ובעונת הגשמים במיוחד כל ימי חייהןםהקן הוא מקום שבו גרות הציפורי

 ומסתתרים בעונת , מגדלים גוזלים,ביצים הקן הוא מקום שבו מטילים

 .הגשמים

.ד
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12שאלה   

 
?ַמהּו  כתבו- ֵין ְמֻיָחד ַעל ִּפי ַהֶּקַטעיְלכֹל ִצּפֹור ְמַאְפ  

 
____________________________________________________  - ָּיהיַהּקּוִק
____________________________________________________  - הטבלן

____________________________________________________  - הנקר
____________________________________________________  - ןהפינגווי

 
 

 

 13שאלה 

 .כם את דעתוריהסב. מעוררת סקרנות ביותרבקטע ַהֻּמְזָּכרֹות  ציפור מבין הציפורים ואיז

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

  14 ְׁשֵאָלה

?להראות הבאות מה באות הדוגמאות   

 :' מפסקה ג מספר דוגמאות כםלפני

o "ׁשֹות ְוֶצֶמר ֶּגֶפןוים ּבֹונֹות ֶאת ַהֵּקן ִמְּׂשִריֵדי ַּתְחּבֹ ָהיּו ַהִּצֳּפִר–ַּבֲעפּוָלה  ַּבֲחַצר ֵּבית ַהחֹוִלים."  

o "ָהיּו ּבֹונֹות ֶאת ַהֵּקן , ֶאָחד ַהִּקּבּוִצים ְּבֵבית ֲחרֶֹׁשת ַלֲהָכַנת ַּבִדים ֶׁשל , לֹא ַהְרֵחק ִמָּׁשם

  ".ֵמחּוִטים ִצְבעֹוִנִּיים ֶׁשָאְספּו בערימות ַהְּפסֶֹלת

 תשובה הנכונהבעיגול  את היפו הק
.א . אפילו בעפולה ובבית חרושת, מסוגלות לבנות קןםהציפורי

.ב . מנצלות את החומרים המצויים בסביבתן הקרובה לבניית הקןםהציפורי

.ג . אפילו מתחבושות, יודעות לבנות קןםהציפורי

.ד . יכולות לבנות קן צבעוני ויפהםהציפורי

 



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

 תוכנית תפנית
 

 
 ו"ל תשס"סוף שנה',  ד– הבעה והבנה, עברית

9

 
15שאלה   

ְוהּוא , ּבֹוָנה ֵקן ִמִּצְמֵחי ַמִים,  ִצּפֹור ַהַּטְבָלן ֶׁשָחָיה ַּבֲאַגִּמים" במשפט "אוהו" הלמי הכוונה במיל

)3שורה (? ".ְּכֵמֵעין ִסיָרה ָׁשָטה  
נכונה בעיגול את התשובה היפו הק  

.א הסירה

.ב הקן

.ג הטבלן

.ד צמח המים

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 תוכנית תפנית
 

 
 ו"ל תשס"סוף שנה',  ד– הבעה והבנה, עברית

10

 פרק שלישי
 

16שאלה   

. "השובבים"חוגים ופעילויות במועדון פנאי וספורט ח פעילויות של בעמוד הבא תמצאו לו

.מאּורגןהתבוננו בלוח הפעילויות וכתבו כיצד הוא   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

 17שאלה 

 ? לכם על החוגים הבאים ָידּוַעמה . א

  את הטבלהימוהשל

 מתאים לגיל מתקיים בשעה מיםמתקיים בי החוג

    טניס שולחן

    אימוני שחיה

    משחק ודרמה

 

?מי המדריך של החוגים הבאים . ב  
  ______-חשיבה מתמטית 

  __________- טריאתלון

  _________- קראטה

 

18שאלה   

?לאילו פעילויות ניתן לשלוח את הילדה על פי הרשימה. 5 תילדה ב ֵקינןלגברת . א  

) 6 הם בני 'כתה אילדים ב, לידיעתכם     (        

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________  

 
 אם הוא ,באילו פעילויות הוא יכול להשתתף.בספורט ַלֲעסֹק  שאינו אוהב,10 בן ילדהוא אּוִרי . ב

?"השובבים"חבר במועדון   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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   ילדים-"השובבים"פנאי וספורט פעילויות במועדון  לוח פעילות שבועית
 

 ה ד ג ב א 
אימוני 
 שחיה

 16:30 
 מתקדמים

 6-9גילאי 
 אילנה

  

 5-7 גילאי 17:15 אנגלית
 ורדה

   

 4-5 גילאי 16:30   בלט 
 6-7 גילאי 17:15
 רחל

  

 'ה-' כיתות ד15:45 אז'ג
 'ג-' כתות א16:30
 + כתות ו17:15
 אורנה

 'ה-'כיתות ד16:30  
 'ג-' כתות א17:15
 + כתות ו18:00
 אורנה

 

 16:00-19:00 ימבורי'ג
 1/2-5גילאי 

 16:00-19:00 
 1/2-5גילאי 

16:00-19:00 
 1/2-5גילאי 

16:00-18:30 
 1/2-5גילאי 

התעמלות 
 ילדים

  קרקע מתחילות16:30 
  קרקע מתקדמות17:15
 קרקע להופעות  18:00
 רננה

 4-6 גילאי 17:15
 איה

 קרקע 16:30 
 מתחילות

 קרקע 17:15
 מתקדמות

 קרקע 18:00
 להופעות 

 רננה
הפעלה 
 יצירתית

 6-8 גילאי 16:15  
 מרגריט

  

-5 גילאי 16:30-17:45  חימר
10 

 קתרין

 גילאי 16:30-17:45  
5-10 
 קתרין

חשיבה 
 מתמטית

 8-12 גילאי 16:30   
 ר ברק"ד

 
חיות 

 וחוויות 
 4.5-7 גילאי 16:15    

 2.5-4.5 גילאי 17:00
 בוני

טניס 
 שולחן

 6-9 גילאי 16:30 
 גל

 

 

 טריאתלון
)בתשלום(

   אימון אופניים14:30
 אבי

  אימון ריצה14:30
 אבי

  אימון שחיה14:30  
 אבי

 7-11 גילאי 18:00  להטוטנות
 מיקי

   

משחק 
 ודרמה

 

 7-14 גילאי 18:30
 אילן

   

 4-8 גילאי 17:15    ציור 
 ליסה

 

 6-8 גילאי 17:00 קראטה
 מתחילים

 8-12 גילאי 17:45
 מתחילים

 8-12 גילאי 18:45
 מתקדמים

 רועי

 

  למתחילים6-8 17:00 
 8-12 גילאי 17:45

 מתחילים
 8-12 גילאי 18:45

 מתקדמים
 רועי

 

  10-13 גילאי 16:45 קט סל
 יםחי 

  10-13 גילאי 16:45 
 מני 
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רביעיפרק   
 

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

: הבאים  

o או בין אנשים אחרים, מריבה אישית, עם בן משפחה, בין חברים (ַהְּמִריָבה.( 

o משהו , משהו שקרה לי, ֵמַחָּיה, מאדם, מאירוע משמח, מאירוע מעציב (ִהְתַרַּגְׁשִּתי

 )או לפני זמן קצר, שקרה מזמן, רה לאחרשק

 

.ומה קרה בסוף, מה הרגשתם,  זה קרהָלָּמה, בסיפורכם תארו מה קרה  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

!בהצלחה  


