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ֶהְמֵׁשְך ִסיָמִנים ִלְלׁשֹון ְנֵקָבה ְּבֵׁשם ָהֶעֶצם

5. ִמִּלים ֶׁשֵאין ָלֶהן ִסיָמן ְמֻיָחד ... ֲאָבל ֵהן ְלׁשֹון ְנֵקָבה.
ְּכֵדי	ְלַהֵּקל	ָעֵלינּו	ֶאת	ַהִּזָּכרֹון,		

ְנַסֵּפר	ָּכאן	ִסּפּורֹון:

  

ְׁשמֹות ָהֶעֶצם ַהֻּמְדָּגִׁשים ַּבִּסּפּור ֵהם ִּבְלׁשֹון              . ַהְעִּתיקּו אֹוָתם ַלַּמְחֶּבֶרת.

ֵאיְך	
ִנְזֹּכר	ִמִּלים	

ְּבִלי	ִסָּמִנים?

ל  ְלַטּיֵ ְצָאה  ּיָ ׁשֶ ִריָאה,  ּבְ ָאתֹון  ָהְיָתה  ְרחֹוָקה,  ֶאֶרץ  ּבְ ַאַחת  ַעם  ּפַ

ה  ָהֲעֻמּקָ ֵאר  ַהּבְ ִמן  ַמִים  ְתָתה  ׁשָ ִהיא  ְלֻאְרָוָתּה.  מּוָכה  ַהּסְ ָחֵצר  ּבֶ

ָהְיָתה  ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ ֶלֶחם  ר  ּכַ ּכִ ְוָאְכָלה  ְלתֹוָכּה,  ָלה  ְלׁשְ ִ ׁשּ ׁשֶ ָנה  ְיׁשָ ַנַעל  ֶעְזַרת  ּבְ

ֶפן ְמתּוָקה. ֶאת ַהּכֹל ָאְכָלה  ּכֹול ִמּגֶ חֹוָרה, ִעם ֶאׁשְ ֶפת ׁשְ ְמֻלְכֶלֶכת ְקָצת ִמּזֶ

ה. ְתָתה ְללֹא ּכֹוס ְנִקּיָ ף נֹוָחה, ְוׁשָ ְללֹא ּכַ

יָעה  יָעה ָהֵעז ַהּטֹוָבה, ְוִהּצִ ֶטן ַהְמֵלָאה. ִהּגִ ה ִלְכאֹב ָלּה ַהּבֶ ְתאֹם ֵהֵחּלָ ּפִ  

ּנּור(  רֹוָבה, אּוַלי ַיְזִמינּו אֹוָתּה ָלנּוַח מּול ָהָאח )ַהּתַ ּה ַלּגֶֹרן ַהּקְ ָלּה ָלבֹוא ִעּמָ

ַע  ַפְרּדֵ ְוַהּצְ בֹוָהה.  ַהּגְ ֵדר  ַהּגָ ַעל  ֵען  ָ ְלִהׁשּ ָלּה  יָעה  ִהּצִ ה  ַטּנָ ַהּקְ ּפֹור  ַהּצִ ה.  ַהַחּמָ

ה, ְוהֹוִציאּו ָלּה אֹוָתה  ְלָעה ֶאֶבן ְקַטּנָ ַעם ִהיא ּבָ ּפַ ָרה ׁשֶ ה ִקְרְקָרה ְוִסּפְ ֻרּקָ ַהּיְ

ה. ֶעְזַרת ַמַחט ֲאֻרּכָ ּבְ

ה, ְוַגם  מֹו ֵמֶחֶרב ַחּדָ ַחט ּכְ ֲחָדה ִמּמַ ֶפׁש ָהֲעִדיָנה ּפָ ֲעַלת ַהּנֶ ֲאָבל ָהָאתֹון ּבַ  

ִלְמָעָרה.  ִנְכְנָסה  ְלַבּסֹוף,  ׂשֹוֶרֶפת.  ֵמֵאׁש  מֹו  ּכְ ִהְתַרֲחָקה  ַהּלֹוֶהֶטת  ָהָאח  ִמן 

ֵלָמה. ַלח ָלּה ְרפּוָאה ׁשְ ם ׁשָ ֵ ַהׁשּ ה, ַעד ׁשֶ ֶמׁש ַהַחּמָ ֶ ֵני ַהׁשּ ָרה ִמּפְ ּתְ ם ִהְסּתַ ׁשָ
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ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִּסּפּור ְּבִמִּלים ִּבְלׁשֹון ְנֵקָבה ִמן ַהְּקבּוָצה ַהֲחִמיִׁשית.   .1 

ל  ְצָאה ְלַטּיֵ ּיָ ִריָאה, ׁשֶ             ַאַחת ּבְ             ְרחֹוָקה, ָהְיָתה               ּבְ

ה  ְתָתה ַמִים ִמן ַה             ָהֲעֻמּקָ מּוָכה ְלֻאְרָוָתּה. ִהיא ׁשָ ּבֶ            ַהּסְ

ָהְיָתה  דֹוָלה ׁשֶ ָלה ְלתֹוָכּה, ְוָאְכָלה              ֶלֶחם ּגְ ְלׁשְ ִ ׁשּ ָנה ׁשֶ ֶעְזַרת             ְיׁשָ ּבְ

ּכֹול ִמ            ְמתּוָקה. ֶאת ַהּכֹל  חֹוָרה, ִעם ֶאׁשְ ְמֻלְכֶלֶכת ְקָצת ִמ            ׁשְ

ה. ְתָתה ְללֹא             ְנִקּיָ ָאְכָלה ְללֹא             נֹוָחה, ְוׁשָ

יָעה ָה            ַהּטֹוָבה,  ה ִלְכאֹב ָלּה ַה            ַהְמֵלָאה. ִהּגִ ְתאֹם ֵהֵחּלָ ּפִ  

רֹוָבה, אּוַלי ַיְזִמינּו אֹוָתּה ָלנּוַח מּול  ּה ַל            ַהּקְ יָעה ָלּה ָלבֹוא ִעּמָ ְוִהּצִ

ַעל  ֵען  ָ ְלִהׁשּ ָלּה  יָעה  ִהּצִ ה  ַטּנָ ַהּקְ ַה             ה.  ַהַחּמָ ּנּור(  )ַהּתַ ָה            

ַעם ִהיא  ּפַ ָרה ׁשֶ ה ִקְרְקָרה ְוִסּפְ ֻרּקָ בֹוָהה. ְוַה                 ַהּיְ ַה            ַהּגְ

ה. ֶעְזַרת             ֲאֻרּכָ ה, ְוהֹוִציאּו ָלּה אֹוָתה ּבְ ְלָעה             ְקַטּנָ ּבָ

ה,  מֹו ֵמ            ַחּדָ ַחט ּכְ ֲחָדה ִמּמַ ֲעַלת ַה            ָהֲעִדיָנה ּפָ ֲאָבל ָהָאתֹון ּבַ  

מֹו ֵמ            ׂשֹוֶרֶפת. ְלַבּסֹוף, ִנְכְנָסה  ְוַגם ִמן ָהָאח ַהּלֹוֶהֶטת ִהְתַרֲחָקה ּכְ

ַלח ָלּה ְרפּוָאה  ם ׁשָ ֵ ַהׁשּ ה, ַעד ׁשֶ ֵני ַה            ַהַחּמָ ָרה ִמּפְ ּתְ ם ִהְסּתַ ִלְמָעָרה. ׁשָ

ֵלָמה. ׁשְ

    זכר / נקבה     
ָּכל ַהִּמִּלים ֶׁשִהְׁשַלְמֶּתם ַּבֲעבֹוָדה מס' 1 ָהיּו ְלׁשֹון    .2 
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