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שיעור כ"ח

ֵדי ְלָהִבין ֵהיֵטב ִסּפּוִרים, ֻמְמָלץ: ּכְ  

א. ִלְפֵני ֶׁשּקֹוְרִאים - ְלַהִּביט ַּבּכֹוֶתֶרת ּוַבִּצּיּוִרים, ְוִלְׁשֹאל ֶאת ַעְצֵמנּו ְׁשֵאלֹות.

ב. ִּבְזַמן ֶׁשּקֹוְרִאים - ִלְבֹּדק ַהִאם ִקַּבְלנּו ֶאת ַהְּתׁשּובֹות ַלְּׁשֵאלֹות ֶׁשָּׁשַאְלנּו.

א: ּפּור ַהּבָ ּסִ ה ַלֲעׂשֹות זֹאת ּבַ ְנַנּסֶ

ר ְלָכְך: ֶקׁשֶ ֵאלֹות ּבְ מּוָנה, ַנּסּו ְלַהֲעלֹות ׁשְ ּפּור ּוַבּתְ ם ַהּסִ ׁשֵ יטּו ּבְ ַהּבִ  .2

ּיּור,  ִעְקבֹות ַהּכֹוֶתֶרת ְוַהּצִ אן ּבְ ָעלּו ּכָ ֵאלֹות ׁשֶ ְ ִקְראּו ֶאת ַהׁשּ

ַהִּכְסאֹות
ֶׁשָּלנּו !

עפ"י סיפור של נ. שפירא

ַמה ְצִריִכים ִּבְׁשִביל 
ִּכְסאֹות ְׁשבּוִרים?

ִמיֶׁשהּו ַהִאם 
ָצִריְך ִּכְסאֹות 

ְׁשבּוִרים?

ִמי ָׁשַבר 

ֶאת ַהִּכְסאֹות?
ַעל ָמה ָרִבים 

ַהְּיָלִדים?
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ַעּמּוד ַהּקֹוֵדם  נּו ✓ ּבַ ּפּור ְוַסּמְ ִקְראּו ֶאת ַהּסִ  .3

ׁשּוָבה. ם ֲעֶליָה ּתְ ְלּתֶ ּבַ ּקִ ֵאָלה ׁשֶ ל ׁשְ ת?ְלַצד ּכָ
לֹו

ֵא
ּׁש

ַה
ל 

ׁש ְּתׁשּובֹות ְלָכ
ם ֵי

ִא
ַה
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ט ּפָ ָכל ִמׁשְ ּבְ ָלַמְדנּו ׁשֶ

ׁשּובֹות ר ִלְמצֹא ּתְ ֶאְפׁשָ

ֵאלֹות.  ְ ַעל ֵחֶלק ֵמַהׁשּ

ֵאלֹות  ִלְפָעִמים ִמְתעֹוְררֹות ׁשְ

ִריָאה ֶאְמַצע ַהּקְ ם ּבְ ּגַ

ט. ּפָ ׁשְ ּמִ תּוב ּבַ ֲעַדִין לֹא ּכָ ֶ ַעל ַמה ׁשּ

ִאם 

ְּבַמֲהַלְך ַהְּקִריָאה 

עֹולֹות ִלי ְׁשֵאלֹות, ֲאִני ַמְמִׁשיְך 

ִלְקֹרא ּובֹוֵדק ִאם ִקַּבְלִּתי 

ְּתׁשּובֹות.

ְּכֶׁשּקֹוְרִאים ִסּפּור, ְּכַדאי ְלְבֹּדק ְּבָכל ִמְׁשָּפט ַמה הּוא ִסֵּפר ָלנּו ּוָמה ֲעַדִין ֹלא. 

ִאם ִנְׁשַאל ֶאת ַעְצֵמנּו ְׁשֵאלֹות ּתֹוְך ְּכֵדי ְקִריָאה, 

ְנַחֵּפׂש ְּתׁשּובֹות ַלְּׁשֵאלֹות ֶׁשָּלנּו ְּבֶהְמֵׁשְך ַהִּסּפּור, 

נּוַכל ְלָהִבין ֶאת ַהִּסּפּור ָּכָראּוי, ְוִיְהֶיה ָלנּו יֹוֵתר ְמַעְנֵין...

ָראנּו, ְוִנְבּדֹק: ּקָ ּפּור ׁשֶ ִטים ִמּתֹוְך ַהּסִ ּפָ ח ִמׁשְ ִנּקַ

נּו ✓ אֹו ✗: ַסּמְ ט, ְוַעל ֵאילּו ֲעַדִין לֹא?   ּפָ ל ִמׁשְ ֵאלֹות עֹוֶנה ּכָ ַעל ֵאילּו ׁשְ  .4

א. 
ֶמה ָעׂשּו יֹוִסי ּומֹוִטי?  ❐ ר?  ַעל ִמי ְמֻסּפָ  ❐

ַמּדּוַע ֶנֶעְצרּו?  ❐ ֵהיָכן ֵהם ָרצּו?   ❐

ב. 
ם? ְסאֹות ָראּו ׁשָ ה ּכִ ּמָ ּכַ  ❐ ְסאֹות?  ֵהיָכן ָהיּו ַהּכִ  ❐ ָמה ָראּו יֹוִסי ּומֹוִטי?   ❐

ְסאֹות, ֵני ּכִ ָעה ְיָלִדים ּוׁשְ ּיּור רֹוִאים ַאְרּבָ ּצִ ה ּבַ ָלּמָ  ❐

ְסאֹות? ָעה ּכִ ֵני ְיָלִדים ְוַאְרּבָ תּוב ַעל ׁשְ ּפּור ּכָ ּוַבִסּ   



 
שיעור ל"ב
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ג. 

ְסאֹות?  ין ַמר ּכֵֹהן ַלּכִ ר ּבֵ ׁשֶ ַמה ַהּקֶ  ❐ מּוְך?  ְנָין ַהּסָ ִמי ָיָצא ֵמַהּבִ  ❐

ד. 

ּבְרָמִזים...
ת 

בֹו
ׁשּו

ִלְפָעִמים ַהְּת

ְסאֹות? ל ִמי ָהיּו ַהּכִ ׁשֶ  ❐ ּלֹו?  ְסאֹות ָהיּו ׁשֶ ַהּכִ ר ׁשֶ ֵ ִמי ִאׁשּ  ❐

ְסאֹות? ה ַמר ּכֵֹהן ָלַקַחת ֶאת ַהּכִ ְלִמי ִהְרׁשָ  ❐

דּוָרה? ִביל ַהְמּ ׁשְ ָלִדים ָלַקַחת ּבִ ה ַמר ּכֵֹהן ַלְיּ ַמה ִהְרׁשָ  ❐

א:    ט ַהּבָ ּפָ ׁשְ ֲעֵליֶהן עֹוֶנה ַהּמִ ֵאלֹות ׁשֶ ע ׁשְ ַעְצְמֶכם ַאְרּבַ ְתבּו ּבְ ּכִ  .5

ה. 

ְלִמי                                                                           ❐

ה                                                                          ּמָ ּכַ  ❐

ְלָאן                                                                           ❐

ִביל ָמה                                                                  ׁשְ ּבִ  ❐

ט ֶזה: ּפָ ִמׁשְ תּוָבה ּבְ ׁשּוָבה ָעֶליָה ֵאיָנּה ּכְ ׁשּוָרה ָלִעְנָין, ַאְך ַהּתְ ֵאָלה ַהּקְ ְתבּו ׁשְ    ּכִ

                                                                          ❐

ׁשֵאָלה.
ל 

ּכ
ף 

סֹו
ִתי ְּב

ְכרּו ְלַסֵּמן אֹו
?ִז
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שיעור כ"ט

ַהָּסַקת ַמְסָקנֹות

ִלְפָעִמים ַהְּתׁשּוָבה ֵאיָנּה ְּכתּוָבה ַּבִּמְׁשָּפט, ַּגם ֹלא ְּבֶרֶמז, 

ּוְבָכל ֹזאת ֶאְפָׁשר ְלָהִביָנּה, ַעל ְיֵדי ַהָּסַקת ַמְסָקָנה.

אֹות: ֵאלֹות ַהּבָ ְ ׁשּובֹות ַעל ַהׁשּ ּפּור ּתְ ַנּסּו ְלָהִבין ִמּתֹוְך ַהּסִ  .1

א. 

ְסאֹות? קֹום ּבֹו ָהיּו מּוָנִחים ַהּכִ ה ָחְזרּו יֹוִסי ּומֹוִטי ַלּמָ ָלּמָ  

                                                                                          

ב. 

י ֲעִקיָבא..."? יר: "ָאַמר ַרּבִ ִ ְמעּו ֶאת ַהׁשּ ָ ׁשּ ׁשֶ ַמה ִהְרֲהרּו ַהְיָלִדים ּכְ ּבְ  

                                                                                          

ג. 

ֶפת? ּתֶ דּוָרה ַהְמׁשֻ ִהְדִליקּו ֶאת ַהּמְ ׁשֶ ָלִדים ּכְ יׁשּו ַהּיְ ֵאיְך ִהְרּגִ  

                                                                                          

ִביִנים ְלַבד,  ְלַמה ֶּׁשמְּ

ְוֹלא ָּכתּוב ְּבֵפרּוׁש, קֹוְרִאים: ַמְסָקָנה.
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ַּגם ַאֲחֵרי ַהִּסּפּור ְּכַדאי ִלְׁשֹאל ֶאת ַעְצֵמנּו ְׁשֵאלֹות:

אֹות. ֵאלֹות ַהּבָ ְ ִקְראּו ֶאת ַהׁשּ  .2

ְתבּו: ִמים ִלְקרֹא ִסּפּור, ּכִ ַסּיְ ּמְ אֹל ַאֲחֵרי ׁשֶ ְתִאים ִלׁשְ ּמַ ֵאָלה נֹוֶסֶפת ׁשֶ ִאם ֵיׁש ָלֶכם ׁשְ

ַמה 
ָּלַמְדנּו 

ֵמַהִּסּפּור?

ֵׁשם ַאֵחר ֵאיֶזה 
ָהִייִתי ַמִּציַע 

ַלִּסּפּור?

ֵאיְך 
ֲאִני ָהִייִתי ּפֹוֵתר ֶאת 

ַהְּבָעָיה ֶשַּבִּסּפּור? ג.

ד.

ב.
א.

ה.

נּו!": ּלָ ְסאֹות ׁשֶ ּפּור "ַהּכִ י ַהּסִ ֵאלֹות ֵאּלּו ְלַגּבֵ ׁשּובֹות ִלׁשְ ֲענּו ּתְ  .3

א.                                                                                          

ב.                                                                                          

ג.                                                                                          

ד.                                                                                          

ה.                                                                                          

ֵאיֶזה סֹוף ַאֵחר 
ָהִייִתי ַמִּציַע 

ַלִּסּפּור?
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ִאם ֲאַנְחנּו ַמְצִליִחים ַלֲענֹות ִלְׁשֵאלֹות ַעל ִסּפּור, ִסיָמן ֶׁשֵהַבּנּו אֹותֹו.

ָלֵכן ְּכֶׁשַהּמֹוֶרה רֹוֶצה ָלַדַעת ִאם ֵהַבּנּו ֶאת ַהִּנְלַמד, הּוא ׁשֹוֵאל ְׁשֵאלֹות!

ֵאלֹות ִמּסּוִגים ׁשֹוִנים: ֲהָבָנה ַעל ְיֵדי ׁשְ ן ּבַ ִנְתַאּמֵ

ַאֲחָריו. ֵאלֹות ׁשֶ ְ ט ְוֶאת ַהׁשּ ּפָ ׁשְ ִקְראּו ֶאת ַהּמִ  .4

ְתִאיָמה ָלּה. ְתִקית ַהּמַ ֵאָלה ֶאל ַהּפִ ל ׁשְ ַהֲעִבירּו ַקו ִמּכָ

א. 

ִמי	ִהְרָׁשה	ְליֹוִסי	ּוְלמֹוִטי	ָלַקַחת	ֶאת	ַהִּכְסאֹות?	  .1

ַמּדּוַע	ְלַדְעָּתם	ַהִּכְסאֹות	ַמִּגיִעים	ָלֶהם?	  .2

	 ַהִאם	ְּגֶבֶרת	ֹּכֵהן	ָיְדָעה	ֶׁשָאדֹון	ֹּכֵהן	ָנַתן	ָלֶהם	ְרׁשּות?	  .3

ַהִאם	ַהִּכְסאֹות	ָהיּו	ְּכֵבִדים?	ֵאיְך	יֹוְדִעים?	  .4

ׁשּוָבה  ַהּתְ
ֵפרּוׁש תּוָבה ּבְ ּכְ

ר ְלָהִבין  ֶאְפׁשָ

ׁשּוָבה ַמה ַהּתְ

ׁשּוָבה ֵאיָנּה  ַהּתְ
ָלל תּוָבה ּכְ ּכְ

ְּבֵאיֶזה	ֶצַבע	ָהיּו	ַהִּכְסאֹות?	  .5

ׁשּובֹות: ָצאֶתם ֲעֵליֶהן ּתְ ּמְ ֵאלֹות ׁשֶ ְ ֲענּו ַעל ַהּשׁ

                                                                                                .1

                                                                                                .2

                                                                                                .3

                                                                                                .4

                                                                                                .5
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שיעור כ"ט

ִמִּלים ִנְרָּדפֹות ְמַסְּיעֹות ַלֲענֹות ְּתׁשּובֹות.

ִלְפָעִמים ִמְׁשַּתְּמִׁשים ַּבְׁשֵאָלה ְּבִמָּלה ִנְרֶּדֶפת ְלזֹו ַהּמֹוִפיָעה ַּבִּסּפּור.  

ִאם ָנִבין ֶאת ַהֵּפרּוׁש, נּוַכל ִלְמֹצא ֶׁשַהְּתׁשּוָבה ְּכתּוָבה ְּבֵפרּוׁש...  

ִקְראּו ַוֲענּו :  .5

א.   

ֵאָלה:  ְ ַהׁשּ

ָידֹו? ל ֶיֶלד ּבְ ְסאֹות ָלַקח ּכָ ה ּכִ ּמָ ּכַ

ׁשּוָבה:   ַהּתְ

                                                    

ב.

ֵאָלה:   ְ ַהׁשּ

ֲארּו ְזרּוִקים  ְסאֹות ִנׁשְ ה ּכִ ּמָ ּכַ

ּיֹוִסי ּומֹוִטי ָהְלכּו? ַאֲחֵרי ׁשֶ

ׁשּוָבה:   ַהּתְ

                                                   


