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תשרי ,שנה"ל תשס"ו
בת שבע רשף

ַה ָבנָה ְל ִכתות ג'
ִמ ְב ָחן ְבּ ַה ָבּ ָעה ו ֲ
אַח ָריו
ִק ְראוּ ֶאת ַה ִספֹּור ַה ָבּא וְ ָענוּ ַעל ַה ְשּׁ ֵאלוֹת ֲ

ָל ָמּה ֵאין ח ֶֹפשׁ ַבּח ֶֹפשׁ ַהגָּדוֹל?
ֵאהוד ֵבּן ֵעזֶר
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ֱשׂה ַבּח ֶֹפשׁ ַהגָּדוֹל.
זֶה ָמה ֶשׁ ֲאנִ י ֶאע ֶ
אוֹתי ִל ְשׁטֹף
ַפ ִריעוּ ִליֶ .שׁלֹּא יִ ְשׁ ְלחוּ ִ
רוֹצה ִלישֹׁון ַבּבּ ֶֹקר ְבּ ִלי ֶשׁיּ ְ
ָדּ ָבר ִראשׁוֹן ֲאנִ י ֶ
וּל ִה ְס ָתּ ֵרק.
ִשׁנַּיִ םִ ,ל ְרחֹוץ ָפּנִ ים ְ
וְ ֶשׁלֹּא שׁוּם ְכּלוּם ְכּלוּם –
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יזיָה .אָז ֲאנִ י ֵא ֵצא וְ ֶא ְת ַק ֵפּל
דּוּרים ַבּ ֵטּ ֵלוִ ו ְ
ַת ִחילוּ ַה ִשּׁי ִ
ישׁן ִלי ַעדַ ,עד ֶשׁיּ ְ
וְ ָכ ָכה ֲאנִ י ִא ַ
ֲט ֵלּף
גליִ ם ְל ַמ ְע ָלה וְ רֹאשׁ ְל ָמ ַטהְ ,כּמוֹ ֵאיזֶה ע ַ
ִלי ַבּ ֻכּו ְר ָסא ,מוּל ַה ָמּ ָס ְך ַה ָקּ ָטןַ ,ר ַ
אַס ִכּים ִל ְשׁתוֹת ָק ָקאוֹ.
ַה ִכיֲ ,ה ִכי ַה ְר ֵבּהֲ ,אנִ י ְ
אוֹמר( ,ו ֲ
אַבּא ֶשׁ ִלּי ֵ
) ָכּ ָכה ָ
דוֹלה.
ָמים ְל ַס ְב ָתּא .יֵשׁ ָלהּ ָח ֵצר ְגּ ָ
אוֹתי ַכּ ָמּה י ִ
וְ גַם לֹא ִא ְכ ַפּת ִלי ִאם יִ ְשׁ ְלחוּ ִ
וּמ ִתּיז.
רוֹצץ ָשׁם ָכּל ַהיּוֹם ְבּ ֶבגֶד יָםִ .עם ִצינּוֹר ְבּיָדַ ,
וּמ ְמ ֵטרוֹת .וְ ֶד ֶשׁאֲ .אנִ י ִמ ְת ֵ
ַ
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הוֹל ֶכת
דוּרהֵ .כּיף ַחיִּ ים .וְ ַס ְב ָתּא ֶ
פּוּחי ֲא ָד ָמה ַבּ ְמּ ָ
צוֹלה ִלי ַתּ ֵ
ולפנות ֶע ֶרב ַס ָבּא ֶ
יסה ִלי ֲח ִתיכוֹת ֲח ִתיכוֹת ַל ֶפּה.
וּמ ְכנִ ָ
יצל ַ
אַח ַרי ִעם ְשׁנִ ְ
ֲ
זֹאת ִהיא ְבּ ֵע ֶר ְך ַה ָתּ ְכנִ ית ֶשׁ ִלּי ְלח ֶֹפשׁ ַהגָּדוֹל.
ֲא ָבל ָמה?
יֵשׁ ְבּ ָעיָה.
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שׁוֹמ ַע ַבּ ַבּיִ ת ֶאת ַה ִמּ ָלּה –
ְכּ ָבר ַכּ ָמּה ָשׁבוּעוֹת ִל ְפנֵי ַהח ֶֹפשׁ ֲאנִ י ֵ
ַקיְ י ָטנָה!
אוֹתי – ַקיְ י ָטנָה
ָמה זֶה ַקיְ י ָטנָה – ֲאנִ י אַגִּ יד ָל ֶכם .יֵשׁ ִלי נִ י ָסּיוֹןִ .ל ְפנֵי ָשׁנָה ָשׁ ְלחוּ ִ
ָריםַ ,ר ַעשׁ,
זֶה ָלקוּם ֻמ ְק ָדּם ַבּבּ ֶֹקרְ ,כּ ֵאילוּ ֵאין ח ֶֹפשִׁ ,לנְ סֹו ַעַ ,הכֹּל ָמ ֵלא יְ ָל ִדים ,ז ִ
הוּמהָ ,צפוּף ַבּ ְבּ ֵר ָכה ,מלאכת יָדִ ,מ ְשׂ ָח ִקיםַ ,תּ ֲחרוּיוֹת ,סנדוויצ'יםַ ,חםֵ ,אין
ְמ ָ
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יר ֵדם ָבּ ֶע ֶרב.
לה ָ
יח ֶשׁלֹּא ֵ
נוֹרא וְ לֹא ַמ ְצ ִל ַ
ַאנִ י חוֹזֵר ָע ֵייף ָ
יזיָה ,ו ֲ
ֵט ֵלוִ ו ְ
ַקיְ י ָטנָה ְלח ֶֹפשׁ ,זֶה ְכּמוֹ ַמיִ ם ְל ֵאשְׁ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶמשׁ ַל ֶקּ ַרח אוֹ ְכּמוֹ ַה ְפ ָס ַקתַ -ח ְשׁ ַמל -
יזיָה.
ְל ֵט ֵלוִ ו ְ
ָל ָמּהָ ,ל ָמּה ֵאין ח ֶֹפשׁ ַבּחֹו ֶפשׁ ַהגָּדוֹל?
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השאלות
הספור?
ִ .1מי ְמ ַס ֵפּר ֶאת ִ
שׁוּבה ַה ְנּכוֹנָה.
ַה ִקיפו ְבּ ִעגּוּל ֶאת ַה ְתּ ָ
ֶלד
א .י ֶ
אַבּא
בָ .
גַ .ס ָבּא
יך ַבּ ַקּיְ י ָטנָה
דַ .ה ַמּ ְד ִר ְ

דּוּע?
שׁוּרה ַ . (6מ ַ
ֲט ֵלּףָ ) .
חוֹשׁב ֶשׁ ַה ְמּ ַס ֵפּר הוּא ְכּמוֹ ע ַ
אַבּא ֶשׁל ַה ְמּ ַס ֵפּר ֵ
ָ .2ה ָ
________________________________________________________
________________________________________________________

ֶלד
" .3זֹאת ִהיא ְבּ ֵע ֶר ְך ַה ָתּ ְכנִ ית ֶשׁ ִלּי ְלח ֶֹפשׁ ַהגָּדוֹל) ".שורה ָ -(12מה ַה ָתּ ְכנִ ית ֶשׁל ַהיּ ֶ
ַלח ֶֹפשׁ ַהגָּדוֹל?
שׁוּבה ַה ְנּכוֹנָה.
ַה ִקיפו ְבּ ִעגּוּל ֶאת ַה ְתּ ָ
אָ .ל ֶל ֶכת ְל ַקיְ י ָטנָה וְ ַל ַסּ ְב ָתּא.
בִ .ל ְקרֹא ְס ָפ ִרים.
רוֹצה.
גַ .לעֲשׂוֹת ַרק ָמה ֶשׁהוּא ֶ
ד .לֹא ַלעֲשׂוֹת ְכּלוּם.
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אוֹמר ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ְבּ ָעיָהָ .מה ַה ְבּ ָעיָה ֶשׁל ַה ְמּ ַס ֵפּר?
שׁוֹרה ַ 13ה ְמּ ַס ֵפּר ֵ
ְ .4בּ ָ
שׁוּבה ַה ְנּכוֹנָה.
ַה ִקיפו ְבּ ִעגּוּל ֶאת ַה ְתּ ָ
אֶ .שׁמבקשים ממנוֹ ִל ְשׁתוֹת שׁוֹקוֹ.
שּׁוֹל ִחים אוֹתוֹ ְל ַקיְ י ָטנָה.
בֶ .שׁ ְ
יחים אוֹתוֹ ָל ֶל ֶכת ְל ַס ְב ָתּא.
גֶ .שׁ ַמּ ְכ ִרּ ִ
דֶ .שׁהוּא ָע ֵייף ְבּ ֵלילוֹת ֶשׁל ַהחֹו ֶפשׁ ַהגָּדוֹל.

ַבּי ָכּל ֶא ָחד ִמן ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ַה ָבּ ִאים ַס ְמּנוּ ִאם הוּא נָכוֹן ,אוֹ לֹא נָכוֹן.
ְ .5לג ֵ
ימן ְ +ליַד ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ַה ְנּכוֹנִ ים
הוֹסיפוּ ֶאת ַה ִסּ ָ
ִ
נָכוֹן

ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים
רוֹצה ָלקוּם ֻמ ְק ָדּם ְבּב ֶֹקר
ֶלד ֶ
ֻג ָמהְ :בּחֹו ֶפשׁ ַהגָּדוֹל ַהיּ ֶ
דְּ

לֹא נָכוֹן
+

אוֹהב ָל ֶל ֶכת ְל ַס ָבּא וְ ַס ְב ָתּא
ֶלד ֵ
אַ .היּ ֶ
יצ'יםִ ,מ ְשׂ ָח ִקים וְ ַת ֲחרוּיוֹת.
בְ .בּ ַקיְ י ָטנָה יֵשׁ ֶסנְ ְדּוִ ו ִ
הוֹל ְך ְל ַשׂ ֵחק ִעם ֲח ֵב ִרים
ֶלד חוֹזֵר ֵמ ַה ַקּיְ י ָטנָה הוּא ֵ
גְ .כּ ֶשׁ ַהיּ ֶ

אוֹמר ש " ַקיְ י ָטנָה ְלח ֶֹפשׁ ,זֶה ְכּמוֹ ַמיִ ם ְל ֵאשְׁ ,כּמוֹ ֶשׁ ֶמשׁ ַל ֶקּ ַרח אוֹ ְכּמוֹ
ַ .6ה ְמּ ַס ֵפּר ֵ
יזיָה").שורה (21
ַה ְפ ָס ַקתַ -ח ְשׁ ַמל ְ -ל ֵט ֵלוִ ו ְ
ימה?
נּוֹספוֹת ַמ ְת ִא ָ
ֵאילוּ ֵמ ַה ֻדּוגְ ָמאוֹת ַה ָבּאוֹת ַה ָ
ַס ֵמּן ְ +ליַד ַה ֻדּו ְג ָמאוֹת ַה ַמּ ְת ִאימוֹת.
ַה ֻדּו ְג ָמאוֹת
נוֹע
קוֹל ַ
אַ .קיְ י ָטנָה ְלח ֶֹפשׁ זֶה ְכּמוֹ  -אוֹר ְל ֶס ֶרט ְ
בַ .קיְ י ָטנָה ְלח ֶֹפשׁ זֶה ְכּמוֹ ֶ -כּ ֶלב ְל ַכ ְל ָבּה
ידה
גַ .קיְ י ָטנָה ְלח ֶֹפשׁ זֶה ְכּמוֹ ֵ -אשׁ ִל ְג ִל ָ
דַ .קיְ י ָטנָה ְלח ֶֹפשׁ זֶה ְכּמוֹ  -יוֹם ְל ַליְ ָלה

ַמ ְת ִאים לֹא ַמ ְת ִאים
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אַחרוֹנָהָ " :ל ָמּהָ ,ל ָמּה ֵאין ח ֶֹפשׁ ַבּחֹו ֶפשׁ ַהגָּדוֹל?" – ָל ָמּה
שׁוֹרה ָה ֲ
כּוֹתב ְבּ ָ
ַ .7ה ְמּ ַס ֵפּר ֵ
תוּבה ַה ִמּ ָלּה " ָל ָמּה" ָפ ָע ַמיִ ם?
ְכּ ַ
________________________________________________________
________________________________________________________

אָלף ֵבּית:
ֹאכל וְ יִ ְשׁ ֶתה ְל ִפי ֵס ֶדר ֶ
ֶלד י ַ
ַ .7ס ְדּרוּ ֶאת ַה ַמּ ֲא ָכ ִלים ֶשׁ ַהיּ ֶ
פּוּח ֲ -א ָד ָמה
יצ ִליםָ ,ק ָקאוַ ֹ,תּ ַ
יפּסְ ,שׁנִ ְ
ידהִ ,צ' ְ
יקים ,גְּ ִל ָ
אַר ִט ִ
ְ
______ 6 ______ 5 ______ 4 ______ 3 ______ 2 ______ 1

נוֹסף ֵמאוֹתוֹ ִספֹּוּר.
ֶיך ֶק ַטע ַ
ְ .8ל ָפנ ָ
ימים.
ִשׂימוּ נְ ֻקודּוֹת ַבּ ְמּקוֹמוֹת ַה ַמּ ְת ִא ִ
למקרר וְ א ַֹכל ַה ְר ֵבּה
ֵ
ָמר ַה ָתּ ְכנִ ית ֲאנִ י ֵא ֵל ְך
ְכּ ֶשּׁ ִתיג ֵ
אַס ִכּים ָל ֶל ֶכת
אוֹתי ֲאנִ י ְ
יקים ִאם יִ י ְקחוּ ִ
אַר ִט ִ
ְ
ירס
ַליָּם ֲאנִ י ֶא ְשׁ ַכּב ָהמוֹן ְז ַמן ַבּ ַמּיִ ם יִ ְקנוּ ִלי ִתּ ָ
אוֹתי ַבּ ְזּ ַמן ַה ַבּיְ ָתה
ַח ִזירוּ ִ
יֲ
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חלק ב'
אַח ָריו:
ִק ְראוּ ֶאת ַה ֶקּ ַטע וְ ָענוּ ַעל ַה ְשּׁ ֵאלוֹת ֲ

ָמל
ַהגּ ָ
בּוֹלטוֹת.
אַר ַבּע ַר ְג ַליִ ם ֲארֻכּוֹתָ ,זנָבַ ,דּ ֶבּ ֶשׁת וְ ַצווָּאר אָר ְֹךָ .פּנָיו מוֹארכוֹת וְ ִשׁינָּיו ְ
ָמל ְ
ַ 1לגּ ָ
וּמיִ ם.
ָשׁיםִ ,צ ְמ ִחיָּה ַ
ָמל ַחי ַבּ ִמּ ְד ָבּרַ .ה ִמּ ְד ָבּר הוּא ָמקוֹם גָּדוֹלֶ ,שׁיֵּשׁ בּוֹ ְמ ַעט ֲאנ ִ
ַהגּ ָ
יבה
בּוּרה ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְ -ר ִכ ָ
ָמל ְבּ ֵשׁם " ְס ִפינַת ַה ִמּ ְד ָבּר"ִ ,כּי הוּא ְמ ַשׁ ֵמּשׁ ִכּ ְכ ִלי ַתּ ְח ָ
קוֹר ִאים ְלג ָ
ְ
נוּעתוֹ ִל ְס ִפינָה ַה ָשּׁ ָטה ְבּיָם.
דּוֹמה ִבּ ְת ָ
הוֹל ְך הוּא ֶ
ָמל ֵ
הוֹב ָלת ַמ ָשּׁאוֹת ַ .כּ ֲא ֶשׁר ַהגּ ָ
וְ ָ
אַחת
תוֹך ַה ַדּ ֶבּ ֶשׁת .יֵשׁ ְגּ ַמ ִלּים ִעם ַדּ ֶבּ ֶשׁת ַ
שׁוֹמר ֶאת ַה ָמּזוֹן וְ ַה ַמּיִ ם שלו ְבּ ְ
אוֹסף וְ ֵ
ָמל ֵ
ַ 5הגּ ָ
וּללֹא
ָמים ְללֹא ָמזוֹן ְ
בוּעיִ ים י ִ
ָמל ָיכֹול ְל ִה ְת ַק ֵיּים ְשׁ ַ
וְ יֵשׁ ְגּ ַמ ִלּים ִעם ְשׁ ֵתּי ָד ַבּשׁוֹתַ .הגּ ָ
שׁוֹתה ַכּ ֻמּויּוֹת ְגּדוֹלוֹת ֶשׁל ַמיִ ם ,וְ ָכ ְך הוּא
יע ְל ָמקוֹם ֶשׁל ַמיִ ם הוּא ֶ
ַמיִ םַ .כּ ֲא ֶשׁר הוּא ַמ ִגּ ַ
ָמים ַר ִבּים.
ַמ ְשׁ ִלים ִבּ ְמ ִהירוּת ֶאת ַה ַמּיִ ם ֶשׁלֹּא ָשׁ ָתה ְבּ ֶמ ֶשׁך י ִ
וּב ִדים ְלא ָֹה ִלים ,וְ ֶה ָח ָלב ֶשׁלּוֹ ְמ ַשׁ ֵמּשׁ ִל ְשׁ ִתיָּה.
ָדים ַ
אוֹרגִ ים ְבּג ִ
ִמ ַצּ ְמּרוֹ ְ
יהם
גּוּר ֶ
רוֹאים אוֹתוֹ ַבּ ֶנּגֶבָ ,בּ ֵאזוֹר ִמ ֵ
אַר ֵצנוּ ִ
יקהְ .בּ ְ
אַפ ִר ָ
וּב ְ
אַסיָה ְ
ָמל ַחי ְבּ ִמ ְד ָבּ ִריוֹת ְבּ ְ
ַ 10הגּ ָ
ֶשׁל הבדווים.

השאלות
ַ .1מ ִהי ַמ ְט ַרת ְמ ַח ֵבּר ַה ֶקּ ַטע?
שׁוּבה ַה ְנּכוֹנָה.
ַה ִקיפוּ ְבּ ִעגּוּל ֶאת ַה ְתּ ָ
ֵדעוּ " ְל ִה ְס ַתּ ֵדּר" ַבּ ִמּ ְד ָבּר.
ָשׁים י ְ
א ְכּ ֵדי ֶשׁ ֲאנ ִ
ידיו.
גוּרים ֶשׁלּוֹ וְ ַת ְפ ִק ָ
ָמל :מקוֹם ַה ְמּ ִ
ֵדע ַעל ַהגּ ָ
ב ְכּ ֵדי ֶשׁנּ ַ
ֵדע ָמה ַלעֲשׂוֹת ְכּ ֶשׁ ֵאין ַמיִ ם.
ג ְכּ ֵדי ֶשׁנּ ַ
ֵדע ָמה זֶה ִמ ְד ָבּר.
ד ְכּ ֵדי ֶשׁנּ ַ
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ָמל?
ֵ .2איזֶה ִמ ֵבּין ַה ְתּמוּנוֹת ַה ָבּאוֹת ְמ ָת ֶא ֶרת גּ ָ
אַ .ה ִקיפוּ ֶאת ַה ְתּמוּנָה ַה ְנּכוֹנָה ְבּ ִעגּוּל

תּוֹך ַה ָכּתוּב ַבּ ֶקּ ַטע
בַ .ה ְס ִבּירוּ ֶאת ַדּ ְע ְתּ ֶכם ִמ ְ
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ָמל?
שׁוּבה ַלגּ ָ
דּוּע ַה ַדּ ֶבּ ֶשׁת ֲח ָ
ַ .3מ ַ
שׁוּבה ַה ְנּכוֹנָה.
ַה ִקיפוּ ְבּ ִעגּוּל ֶאת ַה ְתּ ָ
אפה.
יר ָ
ַב ִדילוּ ֵבּינוֹ ְל ֵבין ִג' ָ
אְ .כּ ֵדי ֶשׁיּ ְ
יח ִל ְראוֹת אוֹתוֹ ַבּ ִמּ ְד ָבּר.
ַצ ִל ַ
דוּאי י ְ
בְ .כּ ֵדי ֶשׁ ַה ֵבּ ִ
ַמים ַר ִבּים.
גְ .כּ ֵדי ֶשׁיִּ ְשׁמֹר ָבּהּ ַמיִ ם ְלי ִ
נוֹחיּוּת.
דְ .כּ ֵדי ֶשׁיִּ ְר ְכּבוּ ָע ָליו ְבּ ִ

שׁוֹתה ְבּכֹל יוֹם?
ָמל לֹא ֶ
דּוּע ַהגּ ָ
ַ .4מ ַ
_________________________________________________________
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אָדם?
ָמל ָל ָ
יצד עוֹזֵר ַהגּ ָ
ֵ .5כּ ַ
א_______________________________________________________ .
ב_______________________________________________________ .
ג______________________________________________________ .

קוֹר ִאים " ְס ִפינַת ַה ִמּ ְד ָבּר" )שורה ִ (3כּי:
ָמל ְ
ַ .6לגּ ָ
ימן ְ +ליַד ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ַה ְנּכוֹנִ ים
הוֹסיפוּ ֶאת ַה ִסּ ָ
ִ
ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים

נָכוֹן

לֹא
נָכוֹן

ָמל נִ ְראָה ְכּמוֹ ְס ִפינָה.
אַ .הגּ ָ
בּוּרה ַבּ ִמּ ְד ָבּר.
ָמל ְמ ַשׁ ֵמּשׁ ְכּ ִלי ַתּ ְח ָ
בַ .הגּ ָ
נוּעתוֹ ִל ְס ִפינָה ַבּיָּם.
דּוֹמה ִבּ ְת ָ
ָמל ֶ
גַ .הגּ ָ
הוֹל ְך ַל ְסּ ִפינָה.
ָמל ֵ
דַ .הגּ ָ
ָמל גָּר ַבּ ְסּ ִפינָה
הַ .הגּ ָ

וּב ִדים ְלא ָֹה ִלים"ָ .מה ֵפּרוּשׁ ַה ִמּ ָלּה
ָדים ַ
אוֹר ִגים ְבּג ִ
 .7בשורה  9כתובִ " :מ ַצּ ְמּרוֹ ְ
אוֹר ִגים"?
" ְ
שׁוּבה ַה ְנּכוֹנָה.
ַה ִקיפוּ ְבּ ִעגּוּל ֶאת ַה ְתּ ָ
אְ .שׂ ֵמ ִחים ְל ָה ִכין ֵמ ַה ֶצּ ֶמר א ָֹה ִלים
וּב ִדים
ָדים ַ
צוֹב ִעים א ָֹה ִליםְ ,בּג ִ
ְ
ב.
ָדים
הוֹר ִגים ֶאת ַה ְבּג ִ
ְ
ג.
עוֹשׂים ַבּ ִדים
ִ
ד.
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חלק ג :
אַח ָריו:
ִק ְראוּ ֶאת ַה ֶקּ ַטע וְ ָענוּ ַעל ַה ְשּׁ ֵאלוֹת ֲ

עוֹר ֶכת ָה ִעיתּוֹן עוֹנָה
כּוֹת ִבים ֶ -
ְי ָל ִדים ְ
יל ִדיםָ ,שׁלוֹם!
ֲריב ִל ָ
ַמע ִ
1

גוֹלנִ י",
יֵשׁ ִלי אָח גָּדוֹלֶ ,שׁהוּא ָק ִצין ְבּ ָ

ָשׁן ְבּ ָצ ָבא ,וְ יֵשׁ לוֹ ָהמוֹן
ְבּק ִֹשׁי י ֵ

ֻלּם ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ִמ ְת ַיי ֲח ִסים ַרק ֵא ָליו,
וְ כ ָ

אַח ָריוּתַ .כּ ָמּה טוֹב ֶשׁהוּא ָבּא ַה ַבּיְ ָתה!
ֲ

ֲקים ָע ָליוְ .כּ ֶשׁהוּא
וְ אַף ַפּ ַעם לֹא צוֹע ִ

וּל ָה ִכין לוֹ עוּגָה
מוּכרחים ְל ַפנֵּק אוֹתוֹ ְ

אוֹמ ֶרת:
ְמ ַב ְלגֵּן ֶאת ַה ַבּיִ תִ ,א ָמּא ֶ

אוֹהב
וְ כֹל ִמינֵי ְדּ ָב ִרים ֶשׁהוּא ֲה ִכי ֵ

וּמיָּד
" ָל ָמּה יֵשׁ ָכּל ָכּ ְך ַה ְר ֵבּה ָבּ ָלגָן?" ִ

ָנוּחֶ .שׁיִּ ְהיֶה
ָעים וְ ֶשׁיּ ַ
עוֹלםֶ .שׁיִּ ְהיֶה לוֹ נ ִ
ָבּ ָ

כּוֹע ֶסת
ְמ ַס ֶדּ ֶרתְ .כּ ֶשׁ ֲאנִ י ְמ ַב ְלגֵּן – ִהיא ֶ
צוֹע ֶקת ָע ַליֲ .אנִ י ְמ ַקנֵּאָ .מה ַלעֲשׂוֹת?
וְ ֶ
יפה
תּ ֶֹמר ֵמ ֵח ָ

20

מוֹדד ִעם ַה ַתּ ְפ ִקיד ְבּ ָצ ָבא.
לוֹ כֹּו ַח ְל ִה ְת ֵ
יע לוֹ ְק ָצת
תּוֹר ָךַ :תּ ִגּיד ,לֹא ַמ ִגּ ַ
וְ ַע ְכ ָשׁיו ְ
ֲדיִ ן ְמ ַקנֵּאַ ,דּ ֵבּר ִעם
אַתּה ע ַ
ִפּינּוּק? וְ ִאם ָ

ָשׁלוֹם תּ ֶֹמר!

חוֹשׁב.
אַתּה ֵ
ִא ָמּא וְ ַת ִגּיד ָלהּ ָמה ָ

ֲאנִ י ְמ ִבינָה ְל ִל ְבּ ָך וְ גַם ְל ִל ָבּהּ ֶשׁל ִא ָמּא

אוֹת ָךְ ,תּ ַח ֵבּק
ְל ַד ְע ִתּי ִא ָמּא ֶשׁ ְלּ ָך ָתּ ִבין ְ

ֶשׁ ְלּ ָך .בּוֹא נִ ְר ֶאה ָמה ִא ָמּא ֶשׁ ְלּ ָך

יך ְל ָפחוֹת
אוֹת ָך ָחזָק וְ לֹא ִתּ ְצ ַעק ָע ֶל ָ
ְ

ֶלד ִמ ְס ֵכּן,
חוֹשׁ ֶבת(ֵ :איזֶה י ֶ
ישׁה )וְ ֶ
ֵמ ְר ִג ָ

יוֹמיִ ים.
ָ

בוּע הוּא גָּר
ְבּנִ י ַה ָקּ ִצין! ָכּל ַה ָשּׁ ַ
וּבחֹם .הוּא
ָאים ָק ִשׁיםַ ,בּ ֶשּׁ ֶמשׁ ַ
ִבּ ְתנ ִ

ַה ְשּׁ ֵאלוֹת
ֶלד ִמ ְכ ָתּב?
דּוּע ָכּ ַתב ַהיּ ֶ
ַ .1מ ַ
שׁוּבה ַה ְנּכוֹנָה.
ַה ִקיפוּ ְבּ ִעגּוּל ֶאת ַה ְתּ ָ
צּוֹע ֶקת ָע ָליו.
אְ .כּ ֵדי ְל ִה ְתלוֹנֵן ַעל ִאמּוֹ ַה ֶ
אָחיו ַה ַחיָּל.
בְ .כּ ֵדי ְל ִה ְתגָּאוּת ְבּ ִ
גְ .כּ ֵדי ְל ַס ֵפּר ִספּוּר
ומחית.
דְ .כּ ֵדי ְל ַק ֵבּל ֵע ָצה ֵמ ַה ֻמּ ִ
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שּׁוּרה ָה ִראשׁוֹנָה ֶשׁל ַה ִמּ ְכ ָתּב ַה ֵשּׁנִ י ָכּתוּבֲ " :א ִני ְמ ִבינָה ְל ִל ְבּ ָך"
ַ .2בּ ָ
ְל ָמה ַה ַכּו ָוּנָה ְבּ ִביטּוּי זֶה?
שׁוּבה ַה ְנּכוֹנָה.
ַה ִקיפוּ ְבּ ִעגּוּל ֶאת ַה ְתּ ָ
ימה ִא ְתּ ָך.
אֲ .אנִ י ַמ ְס ִכּ ָ
ָשׁ ְת ָך.
אַתּ ַה ְרגּ ָ
בֲ .אנִ י ְמ ִבינָה ְ
אוֹת ָך.
אוֹה ֶבת ְ
גֲ .אנִ י ֶ
דֲ .אנִ י ִמ ִבּינָה ֶשׁיֵּשׁ ְל ָך ֵלב.

ֶלד ָק ָטן?
כּוֹתב ַה ִמּ ְכ ָתּב הוּא י ֶ
יוֹד ִעים ֶשׁ ֵ
יך ְ
ֵ .3א ְ
הוֹכחוֹת.
ַה ִביאוּ ָ 3
א._______________________________________ .
ב._______________________________________ .
ג.________________________________________.
מוֹדד ִעם ַה ַתּ ְפ ִקיד ְבּ ָצ ָבא".
שׁוּרה ָ 20כּתוּבֶ " :שׁיִּ ְהיֶה לוֹ כֹּו ַח ְל ִה ְת ֵ
ְ .4בּ ָ
מוֹדד"?
כוֹלה ְל ַה ֲח ִליף ֶאת ַה ִמּ ָלּה " ְל ִה ְת ֵ
ֵאיזוֹ ִמ ָלּה ֵמ ַה ִמּ ִלּים ַה ָבּאוֹת יְ ָ
שׁוּבה ַה ְנּכוֹנָה.
ַה ִקיפוּ ְבּ ִעגּוּל ֶאת ַה ְתּ ָ
אְ .ל ַה ְת ִחיל
בִ .ל ְרצוֹת
גַ .ל ֲעמֹד מוּל ְבּ ָעיוֹת
דִ .ל ְמדֹד
יּוֹע ֶצת ֶשׁל ָה ִעתּוֹן(
שׁוּבת ַה ֶ
ֶלד ִמ ְת ַח ֶשּׁ ֶבת ִבּ ְבנָהּ ַה ָקּ ִצין? ) ַעל ִפּי ְתּ ַ
דּוּע ָה ִא ָמּא ֶשׁל ַהיּ ֶ
ַ .5מ ַ
__________________________________________________________
__________________________________________________________
אַתּם ִמ ְתנ ְַגּ ִדים?
שׁוּבה וְ ָל ָמּה ֶ
ימים ְבּ ִמ ְכ ָתּב ַה ְתּ ָ
אַתּם ַמ ְס ִכּ ִ
ְ .6ל ָמה ֶ
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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ֵח ֶלק ד:
חוֹרי ַה ְתּמוּנָה.
ְכּתֹב ֶאת ַה ִספּוּר ַה ִמּ ְס ַתּ ֵתּר ֵמ ֲא ִ
וּבסוֹף.
ְכּתֹב ָמה ָק ָרה ְבּ ַה ְת ָח ָלהְ ,בּ ֶא ְמ ַצע ְ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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בת שבע רשף
מחוון למבחן בעברית לכיתה ג
מבדק הבעה והבנה

מספר
השאלה

מימד ההבנה ,הכישור

סוג הפריט

התשובה הנכונה
ופירוט רמות הביצוע

טווח הציון
לתשובה

פרק ראשון -הטקסט האמנותי" -למה אין חופש בחופש הגדול?"
1

הבנה מטה-
טקסטואלית -הבנת
השימוש באמצעים
רטורים -זיהוי מוען
הבנת רובד גלוי ,איתור
מידע מפורש
פרשנות והיסק,
הסקת מסקנות
הבנת רובד גלוי ,איתור
מידע מפורש
הסקת הבנת רובד גלוי,
איתור מידע מפורש

6

הערכה וביקורת -זיהוי
אנאלוגיות

סגור

7

מטה טקסטואלית-
הבנת השימוש באמצעים
רטורים :זיהוי תפקיד
מילים בחזרה
עריכה על פי עיקרון
מארגן -סדר אלפביתי

פתוח

כל ביטוי של הרעיון -הילד מתלונן ,מאוכזב מכך שאפילו
בחופש הגדול -אין חופש

פתוח

רישום שיטתי של  5פריטים מתוך ה:6-
 .1ארטיקים  .2גלידה .3 .צ'יפס  .4קקאו  .5שניצלים  .6תפוח
אדמה
סימון  5נקודות במקומות המתאימים כדלהלן:
יקים.
אַר ִט ִ
למקרר וְ א ַֹכל ַה ְר ֵבּה ְ
ֵ
ָמר ַה ָתּ ְכנִ ית ֲאנִ י ֵא ֵל ְך
ְכּ ֶשּׁ ִתיג ֵ
אַס ִכּים ָל ֶל ֶכת ַליָּם.
אוֹתי ֲאנִ י ְ
ִאם יִ י ְקחוּ ִ
ֲאנִ י ֶא ְשׁ ַכּב ָהמוֹן ְז ַמן ַבּ ַמּיִ ם.
ירס.
יִ ְקנוּ ִלי ִתּ ָ
אוֹתי ַבּ ְזּ ַמן ַה ַבּיְ ָתה.
ַח ִזירוּ ִ
יֲ

2
3
4
5

8
9

שימוש בסימני פיסוק -
הנקודה

1

הערכה וביקורת -הבנת
מטרת הטקסט
הבנת רובד גלוי ,איתור
מידע מפורש +בסוס
מתוך הכתוב

ר"ב

א -הילד

0-4

פתוח

כל ביטוי המבטא תנוחה של עטלף :כגון :כי הוא יושב עם
גליִ ם ְל ַמ ְע ָלה וְ רֹאשׁ ְל ָמ ַטה"
" ַר ַ
ג -לעשות רק מה שהוא רוצה.

0-4
0-4

סגור

וֹל ִחים אוֹתוֹ ְל ַקיְ י ָטנָה.
בֶ -שׁשּׁ ְ

0-4

סגור

אוֹהב ָל ֶל ֶכת ְל ַס ָבּא וְ ַס ְב ָתּא
ֶלד ֵ
סימון  2פריטים :אַ -היּ ֶ
יצ'יםִ ,מ ְשׂ ָח ִקים
בְ -בּ ַקיְ י ָטנָה יֵשׁ ֶסנְ ְדּוִ ו ִ
וְ ַת ֲחרוּיוֹת.
סימון  2פריטים נכונים:
נוֹע
קוֹל ַ
אַ -קיְ י ָטנָה ְלח ֶֹפשׁ זֶה ְכּמוֹ  -אוֹר ְל ֶס ֶרט ְ
ג -קייטנה לחופש זה כמו – אש לגלידה

0-4
0-4

0-4

0-4

סגור

פתוח

0-4

חלק ב' -טקסט עיוני "הגמל"
.2א,ב

ר"ב
ר"ב,
פתוח

3

הבנת הרובד הגלוי,
איתור מידע מפורש
פרשנות והיסק ,הסקת
מסקנות
הבנת הרובד הגלוי,
איתור מידע מפורש

6

הבנת הרובד הגלוי,
איתור מידע מפורש

ר"ב

7

הבנת הרובד הגלוי,
הבנת מילה מתוך הקשר

ר"ב

4
5

ב -כדי שנדע על הגמל :מקום המגורים שלו ותפקידיו

0-4
0-4

א .סימון התמונה הימנית(2).
ב .בסוס מתוך הכתוב :לגמל דבשת ,יש גמלים עם
דבשת אחת ויש גמלים עם שתי דבשות )(2

ר"ב

ַמים ַר ִבּים.
גְ -כּ ֵדי ֶשׁיִּ ְשׁמֹר ָבּהּ ַמיִ ם ְלי ִ

0-4

פתוח

כל רעיון המבטא את הקשר שבין הגמל החי במדבר ומיעוט
המים במדבר.
סימון  3סיבות
הגמל מסייע לאדם:
א .הוא משמש ככלי תחבורה במדבר
ב .מצמר הגמל מכינים בדים לאוהלים ,לבגדים.
ג .חלב הגמל משמש לשתיה

0-4

בּוּרה ַבּ ִמּ ְד ָבּר.
ָמל ְמ ַשׁ ֵמּשׁ ְכּ ִלי ַתּ ְח ָ
בַ -הגּ ָ
נוּעתוֹ ִל ְס ִפינָה ַבּיָּם.
ָמל דּוֹ ֶמה ִבּ ְת ָ
גַ -הגּ ָ

0-4

עוֹשׂים ַבּ ִדים
דִ -

0-4

פתוח

0-4
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עוֹר ֶכת ָה ִעיתּוֹן
כּוֹת ִבים ֶ -
חלק ג' -סוגה תקשורתית ,מכתבי קוראים בעיתון "יְ ָל ִדים ְ
עוֹנָה"
1

הערכה ובקורת -הבנת
מטרת הטקסט
הבנת רובד גלוי -הבנת
ביטוי מתוך הקשר
הבנה מטה
טקסטואלית -הבנת
השימוש באמצעים
רטורים

4

הבנת הרובד הגלוי,
הבנת מילה מתוך הקשר
היסק ,הסקת מסקנות

6

הבעה -הבעת עמדה
אישית מנומקת על
רעיונות ,סוגיות העולות
מתוך הטקסט.
)ראה מחוון(

2
3

ר"ב

ד -כדי לקבל עצה מהמומחית

0-4

ר"ב

ב -אני מבינה את הרגשתך

0-4

פתוח

הבאת  3הוכחות מתוך הקטע המבטאות את הרעיונות הבאים:
9

רק מילדים קטן מבקשים לסדר

9

הוא כותב שיש לו אח גדול

9

אח קטן בדרך כלל מקנא באח הגדול

9

על קטנים מעיזים לצעוק

9

המכתב התפרסם במדור" :ילדים כותבים"

9

הוא כותב בשפה ילדותית :ואף פעם לא צועקים
עליו ,מבלגן ,אמא אומרת

5

ר"ב

ג -לעמוד מול בעיות

0-4

פתוח

כל רעיון המבטא את הקושי של הבן החייל והרצון לפנקו )לא
חייבת השוואה לבן הצעיר(

0-4

פתוח

התייחסות לבעיה שהילד מעלה ,או התייחסות לעצה של
הכותבת.
על ידי :אישוש ,הפרכה או קבלה חלקית של הדברים ,והבאת
רעיון משל הכותב שלא הועלה בטקסט.

0-8

חלק ד -כתיבת ספור
הבעה -כתיבת ספור
)ראה מחוון(

'

0-8
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מחוון כללי לכתיבה :כתיבת רעיון סביב נושא,וספור
תוכן )(4

מבנה )(1

לשון )(1

כתב) (1

כתיב )(1

הבאת פרטי מידע איכותיים
לנושא

מבנה לוגי של תבנית
ספורית ,על פי רצף
זמנים ,או סיבה ותוצאה

אוצר מילים :עושר לשוני
ודיוק במשמעות

כתיבה בכתיב תקשורתי,
שמירה על מרווחים בין שורות
היצג :סידור הכתוב וארגונו על
פני העמוד מבחינה גראפית
)הפרדה בין מילים ,פסקאות,
כותרות(

היעדר שגיאות כתיב במילים
שכיחות ,בהטיות שכיחות
)ראה מסמך מצורף בנדון(

הבא פרטי מידע רלוונטיים
לנושא

קיומה של בעיה ופתרון
לוגי בזיקה לבעיה

תחביר :מבנה משפט תקין,
מילות יחס ,מין דקדוקי,
זמנים

צמידות לנושא הכתיבה
ומטרתה
פיתוח רעיון סביב נושא אחד
)בספור -בעיה אחת(

פיסוק )נקודה ,סימן שאלה(
משלב לשוני מתאים -שפה
כתובה
לשון בהירה

15

המחוון הכללי לנקיטת עמדה בזיקה לטקסט

תוכן )4

מבנה )(1

לשון )(1

כתיב/כתב )(2

זיהוי עמדת כתוב וויכוח
עימה ,או תמיכה ,או
שילוב של השניים.
ניתן להתייחס לבעיית
הכותב ,או לעצה של
המומחית

כתיבה במבנה רטורי פשוט:
הכללה ופירוט

אוצר מילים :עושר
לשוני ודיוק
במשמעות

היעדר שגיאות כתיב

הבאת פרטי מידע
איכותיים לנושא מתוך
הטקסט ,או מהתנסויות
אישיות רלוונטיות

קשר ורצף הגיוניים בין
משפטים ,בין רעיונות ובין
חלקים שונים בטקסט
)קישוריות ולכידות(

תחביר :מבנה משפט כתיבה בכתיב תקשורתי ,שמירה על
מרווחים בין שורות היצג :סידור
תקין ,מילות יחס,
הכתוב וארגונו על פני העמוד מבחינה
מין דקדוקי ,זמנים
גראפית )הפרדה בין מילים ,פסקאות,
כותרות(

הבא פרטי מידע רלוונטיים
לנושא
ְצמידות לנושא הכתיבה
ומטרתה
פיתוח הרעיון

פיסוק
משלב לשוני מתאים

16

16

17
ניתוח תוכן מבדק
פתוחות סגורות
סגורות )מסוג רב
פתוחות
ברירה(
) 1למה אין חופש(
) 2למה אין חופש(
3
7
4
8מילון
5
 9ניקוד
6
 4גמל
) 1גמל(
2
3
) 3ילדים כותבים(
5
5
6
6
7
 -1ילדים כותבים
2
4
כתיבת ספור
42%

61%

מימדי הבנה/הבעה
רובד גלוי
"למה אין
חופש"

 -2איתור מידע מפורש

הבנה
בקורת
היסק
 -6הערכה
וביקורת -זיהוי
אנאלוגיות

 -3הסקת
מסקנות

 -4איתור מידע מפורש

מטה
טקסטואלי
-1אמצעים רטורים
לזיהוי מוען
 -7הבנת השימוש
באמצעים רטורים-
זיהוי תפקיד
מילים חוזרות

17

הבעה
כתיבת נקיטת עמדה
ספור

18
 -5איתור מידע מפורש
 -2איתור מידע מפורש,
בסוס רעיון
 -3איתור מידע מפורש
 -5איתור מידע מפורש
 -6הבנת מילה מתוך
הקשר
 -7הבנת מילה בהקשר
 -2הבנת ביטוי מתוך
הקשר

הגמל

ילדים
כותבים

 -4הסקת
מסקנות

 -1הבנת
מטרת הטקסט

 -5הסקת
מסקנות

 -1הבנת
מטרת הטקסט

 -6הבעת עמדה
אישית מנומקת
על רעיונות,
סוגיות

 -3שימוש
באמתעים רטורים

 -4הבנת מילה מתוך
הקשר
10

סה"כ

3

3

3

חלק ד'
1

 9הערה :מטלות " 8-9למה אין חופש" -אינן קשורות למימדי ההבנה .הן בודקות
עריכה על פי עקרון מילוני ,וכתיבה על פי מוסכמות -סימני פיסוק
 50% 9ברמת הבנה גלויה 50% ,ברמת הבנה בינונית  -גבוהה

סוגות
אומנותי

עיוני

תקשורתי -מכתבים

1-9
36%

7
28%

5
20%

הבעה
כתיבת פסקת טיעון,
הבהרה1-
כתיבת סיפור1-
2
16%

מבדק סוף שנה יעמוד על אותם יעדים וסוגות .רמת הקושי של המבחן תעלה באמצעות

18

1

