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  חֶֹרף הוּא טוֹב אוֹ ַרע?
  ַהֹחֶרף ַמְתִחיל.  -ַהֹּבֶקר, ָּדִי ִהְתעֹוֵרר ְוִגיָלה ֶׁשַּקר ַּבחּוץ

ָּדִי לֹא ָיַדע ִאם ִלְׂשמֹוַח אֹו ִלְהיֹות ָעצּוב. ִמַּצד ֶאָחד ַהֶּגֶׁשם ְּכָבר 

  ְמַטְפֵטף לֹו ְועֹוד ְמַעט הּוא ִיְׁשטֹוף ֶאת ָהֲאָדָמה ֶׁשַּתְצִמיַח ָלּו ְיבּול. 

ַאְך ִמַּצד ְׁשִי, ַהָּיִמים ַיְתִחילּו ִלְהיֹות ָקִרים ְמאֹוד ְוָאז ִיְהֶיה ָקֶׁשה 

ַעל ַהִּמְדָרָכה, ְוַיֲעֹבר  ּוְכֶׁשֵּנֵלְךּום ַּבּבֹוֶקר, ַהֶּגֶׁשם ַיֲעֶׂשה ְׁשלּוִלּיֹות ָלק 5 

אֹוטֹוּבּוס ְּבתֹוְך ַהְּׁשלּוִלית ֶׁשַּבְּכִביׁש, הּוא ַיִּתיז ָעֵליּו ֶאת ַהַּמִים 

  . ֵָרֵטבַוֲאְַחּו 

  ִּבְׂשִמיָכתֹו ְוָקָרא ָלּה.ֶהְחִליט ְלִהְתָיֵעץ ִעם ִאּמֹו. הּוא ִהְתַעֵּטף  ָּדִי

   "ִאָּמא?"

 10  ָּדִי ֶׁשִּלי. ,"ֵּכן"

  .ָּדִי לאש ,"ֹחֶרף ֶזה טֹוב אֹו ַרע?"

  .", השיבה אמאָלָּמה ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשָּיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשַהֹחֶרף הּוא ַרע? ֹחֶרף ַרע?"

ֵמַהֶּגֶׁשם ֶׁשּיֹוֵרד ָּכל ַהְּזַמן ְולֹא ַמְפִסיק  ְוְִרָטִביםֵּכיָון ֶׁשַּקר ְמאֹוד ֵמָהרּוַח ֶׁשּנֹוֶׁשֶבת ָחָזק, "

  .יד ריבסה ,"ּוְבֹוָסף ְלָכְך, ַּבֹחֶרף ַהֶּׁשֶמׁש ׁשֹוַקַעת ֻמְקָּדם ּוַמְחִׁשיְך ַמֵהר

הּוא ְּבָרָכה. ָאּו ִמְתַּפְּלִלים ָלּה' ָּכל יֹום ֶׁשֵּיֵרד עֹוד ָועֹוד ֶגֶׁשם ֶׁשַּיְׁשֶקה ֶאת ַהֹחֶרף  ,ָּדִי" 15 

  , ֲאָבל ֲאְַחּו יֹוְדִעים ֵאיְך ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהֹּקר.ַקרּנֹוֶתֶת ָלּו ְיבּול. ָכֹון ֶׁשְּקָצת ָהֲאָדָמה ׁשֶ 

    .ָּדִי, שאלה אמא את "ֵאיְך ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשֶאְפָׁשר ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהֹּקר?"

 אֹותֹו. ֲאִפילּו ַּבַּקִיץ ֲאִי זֹוֵכר ֶׁשַּבָּׁשָה ֶׁשָעְבָרה ָקִית ִלי ְמִעיל ָחָדׁש ּוְמֹאד ָאַהְבִּתי ִלְלֹּבׁש"

ִלי ֶׁשִּתְקִי ִלי ַהָּׁשָה ַמָּגַפִים ָּכְך ֶׁשאּוַכל ִלְקֹּפץ ַּבְּׁשלּוִלּיֹות  ָרִציִתי ִלְלֹּבׁש אֹותֹו. ְוַגם ִהְבַטְחְּת 

 20  . "ִמְּבִלי ְלֵהָרֵטב

ֵלָהֹות ִמֶּמּנּו. ָּכֵעת, ַאְדִליק ְלָך , ֶאְפָׁשר ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ְקָׁשֵיי ַהֹחֶרף ַוֲאִפילּו ָּדִיַאָּתה רֹוֶאה "

  . "ֶאת ַהַּתּנּור ְּכֵדי ֶׁשַחְדְרָך ִיְתַחֵּמם ְוִיְהֶיה ְלָך ִָעים ִּבְזַמן ֶׁשִּתְתַאְרֵּגן ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהֵּסֶפר

  :ַעל ַהְּׁשֵאלֹות ֲעּו

 – ָּדִי לֹא ָיַדע ִאם ִלְׂשמֹוַח אֹו ִלְהיֹות ָעצּוב: ָּכתּוב 2ְּבׁשּוָרה  .1

 ?ַמּדּוַע ָּדִי ָחַׁשב ִלְׂשֹמחַ   .א

______________________________________________________________

__________________ ____________________________________________
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?ַמּדּוַע ָּדִי ָחַׁשב ִלְהיֹות ָעצּוב  .ב

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  :) ֶאְפָׁשר ִלְכֹּתב4ִּבְמקֹום ַהִּמָּלה ַאְך (ׁשּוָרה   .2

  ף.אַ   .א

  ֲאָבל.  .ב

  ֵּכיָון.  .ג

  ִּבְגַלל.  .ד

  ) הּוא:6ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה ַיִּתיז (ׁשּוָרה  .3

  ַיְרִטיב  .א

  ְיֵַּגב  .ב

  ִיְצֹלל  .ג

  ִיְזֹרק.  .ד

  ?ִהְתָיֵעץ ִעם ִאּמֹו ָּדִי ַעל ָמה –  ָּדִי ֶהְחִליט ְלִהְתָיֵעץ ִעם ִאּמֹו: ָּכתּוב 8ְּבׁשּוָרה  .4

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  : ) ֶאְפָׁשר ִלְכֹּתב13ִּבְמקֹום ַהִּמָּלה ֵּכיָון (ׁשּוָרה  .5

  ֲאָבל.  .א

  ַאף.  .ב

  ִּבְגַלל.  .ג

  ַאְך.  .ד

.ְבָלה ַהָּבָאה ֶאת ַהִּיְתרֹוֹות ְוַהֶחְסרֹוֹות ֶׁשל ַהֹחֶרף ַעל ִּפי ַהֶּקַטעַהְׁשִלימּו ַּבּטַ    .6

    ַהֶחְסרֹונֹות  ַהִּיְתרֹונֹות 
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   -ָּכתּוב: ֲאָבל ֲאְַחּו יֹוְדִעים ֵאיְך ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהֹּקר  16ְּבׁשּוָרה  .7

   .רְּדָרִכים ָּבֶהם ֶאְפָׁשר ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהּקֹ  3ִּכְתבּו 

  _____________________________________________________  .א

  _____________________________________________________  .ב

   _____________________________________________________  .ג

   – ֵלָהֹות ִמֶּמּנּוֶאְפָׁשר ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ְקָׁשֵיי ַהֹחֶרף ַוֲאִפילּו : ָּכתּוב 21ְּבׁשּוָרה  .8

  _______________ ?ִמֶּמּנּוְלִמי ַהַּכָּוָה ַּבִּמָּלה   .א

  ?ֵּכיַצד ֶאְפָׁשר ֵלָהֹות ֵמַהֹחֶרף  .ב

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________   

  :ַהְׁשֵלם ֶאת ַהַּטְבָלה –ַהִּפָּתרֹון  ַהְּבָעָיה .9

  

  ַהִּפָּתרֹון  ַהְּבָעָיה
  

  ֵמָהרּוַח ֶׁשּנֹוֶׁשֶבת ָחָזקַּקר ְמאֹוד ְלָדִי 
  

  

  

  

ִאָּמא ִהְדִליָקה ַתּנּור ְלַחֵּמם ֶאת ַחְדרֹו ֶׁשל   

  ָּדִי ִּבְזַמן ֶׁשִהְתַאְרֵּגן ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהֵּסֶפר

  

  .ְַּמקּו? כםַמה ַּדְעְּת  – ֹחֶרף הּוא טֹוב אֹו ַרע? .10

_________________________________________________________________

__________ _______________________________________________________   

_________________________________________________________________  

  ַהְׁשִלימּו:   .11

  ______________________ ? ֵהיָכן ִהְתַרֵחׁש (=ָקָרה) ַהִּסּפּור  .א

 ________________________ ?ָמַתי ֵאַרע (ִהְתַרֵחׁש) ַהִּסּפּור  .ב

 ___________________ ?ִמי ֵהן ַהְּדמּויֹות ַהֶּמְרָּכִזּיֹות ַּבִּסּפּור  .ג

 






