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ערכת עזרים למורה ולתלמיד

וכתיבה לפי השיטה של "הצלחתי לקרוא", מומלץ לתגבר את הפעילויות בשתי  על מנת ללמד קריאה 
החוברות בדפי עבודה נוספים שנמצאים בדיסק הנלווה לחוברות.

דפי האימון מקילים על התלמידים לקלוט את אבני היסוד של הקריאה ביעילות, במהירות ובבהירות.
החומרים הכלולים בערכה מחולקים לשבעה סעיפים לפי הסדר כדלקמן:

א. תנועות הקמץ והפתח
1.   תמונות ששמן מתחיל בקמץ או בפתח )לפי סדר הופעתן בחוברת ראשונה(

2.   דפי עבודה עבור פיתוח מודעות פונולוגית לצליל הפותח שבמילה.
3.   צלילים פותחים מאוירים בכתום )עבור "בית–הצלילים"(.
4.   דוגמה לאיך מרכיבים את "בית–הצלילים" )ראה במדריך(.

5.   צלילים פותחים )מבדק מסכם לתנועות הקמץ והפתח(.
6.   קריאת סיפור ופעילות )מבדק של קריאת טקסט והבנת הנקרא(.

ב. תנועת החיריק
1.   תמונות ששמן מתחיל בחיריק )לפי סדר הופעתן בחוברת ראשונה(.

2.   צלילים פותחים מאוירים באדום )עבור "בית–הצלילים"(.
3.   צלילים פותחים )מבדק מסכם לתנועת החיריק(.

4.   צלילים פותחים בתפזורת )זיהוי צלילים בפתח ובקמץ(.
5.   מילים לקריאה ולהכתבה )מבדק של קריאת מילים(.

6.   קריאת סיפור ופעילות )מבדק של קריאת טקסט והבנת הנקרא(.

ג. צלילים סוגרים )היגוי העיצורים שאינן מונעות בתנועה(
1.   אותיות האלף–בית לזיהוי ולשיום )עבור "בית–הצלילים" לצורך הרכבת מילים(.

2.   דפי עבודה עבור פיתוח מודעות פונולוגית להברה האחרונה שבמילה.
3.   סט תמונות לתלמיד. תמונות לכל אותיות האלף–בית )לעיצורים( המופיעות בסוף המילה.

4.   לוח מילים עם צלילים סוגרים לתלמיד )לחזרה ולשינון. מסודר לפי האלף–בית(.
5.   מילים לקריאה ולהכתבה )מבדק מסכם לקריאת מילים עם צלילים סוגרים(.

6.   קריאת סיפור ופעילות )מבדק של קריאת טקסט עם צלילים סוגרים והבנת הנקרא(.
7.   דף פעילות לתלמיד )לכתוב מילה מתאימה לציור(.
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ד. תנועות הסגול, הצירה והשווא נע
1.   תמונות ששמן מתחיל בסגול ובצירה )לפי סדר הופעתן בחוברת השנייה(.

2.   צלילים פותחים מאוירים בכחול )עבור "בית–הצלילים"(.
3.   צלילים פותחים )מבדק מסכם לתנועת הסגול והצירה(.

4.   מילים לקריאה ולהכתבה )מבדק של קריאת מילים שלמות(.
5.   קריאת סיפור ופעילות )מבדק של קריאת טקסט והבנת הנקרא(.

ה. תנועת החולם
1.   תמונות ששמן מתחיל בתנועת החולם )לפי סדר הופעתן בחוברת השנייה(.

צלילים פותחים מאוירים בירוק )עבור "בית–הצלילים"(.  .2
3.   צלילים פותחים )מבדק מסכם לתנועת החולם(.

4.   מילים לקריאה ולהכתבה )מבדק של קריאת מילים שלמות(.
5.   קריאת סיפור ופעילות )מבדק של קריאת טקסט והבנת הנקרא(.

ו. תנועות השורוק והקובוץ
1.   תמונות ששמן מתחיל בתנועות השורוק או הקובוץ )לפי סדר הופעתן בחוברת השנייה(. 

2.   צלילים פותחים מאוירים בחום )עבור "בית–הצלילים"(.
3.   צלילים פותחים )מבדק מסכם לתנועות השורוק והקובוץ(.

מילים לקריאה ולהכתבה עם שווא נח.  .4
5.   מילים לקריאה ולהכתבה )מבדק של קריאת מילים שלמות(.

6.   קריאת סיפור ופעילות )מבדק של קריאת טקסט והבנת הנקרא(.

ז. מבדק מסכם לכל התנועות )חזרה(
1.  רצף צלילם פותחים מאוירים. 

2.  לוח צלילים ברצף )התנועות מסודרות בחמישה טורים ובעשרים ושש שורות. האותיות בלוח הן בשחור, 
התנועות צבעוניות. הקריאה תעשה בריתמוס החוזר על עצמו. קריאת הצלילים בשורות, מלווה בסימני 

ידיים(.
3.  צלילים פותחים בתפזורת )מבדק מסכם לכל הצלילים(.

4.  פעילויות בלשון — דפי עבודה עם מילים המכילות את כל התנועות.   
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א. תנועות הקמץ והפתח
תמונות ששמן מתחיל בקמץ או בפתח )לפי סדר הופעתן בחוברת הראשונה(  .1
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2. דפי עבודה עבור פיתוח מודעות פונולוגית לצליל הפותח שבמילה
הקיפו בכל מלבן את התמונות המתחילות באותו צליל
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מתחו קו בין התמונות המתחילות באותו צליל.
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הקיפו בעיגול אחד את התמונות המתחילות באותו צליל,
ובשני עיגולים את התמונות המתחילות בצליל זהה אחר.
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3. צלילים פותחים מאויירים בכתום
)עבור "בית הצלילים"(
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לתלמיד )לחזרה ולשינון(
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בית הצלילים
4. דוגמה לאיך מרכיבים את "בית הצלילים" )ראו במדריך(
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5. צלילים פותחים )מבדק מסכם לתנועות הקמץ והפתח(
נקרא:

ַּב ּבָ  בַ  בָ  אַ  אָ 

ַה הָ  ַד  ָד  גַ  גָ 

ַח חָ  זַ  זָ  וַ  וָ 

ַכ כָ  יַ  יָ  טַ  טָ 

ַמ מָ  לַ  לָ  ּכַ  ּכָ 

ַע עָ  סַ  סָ  נַ  נָ 

ַצ צָ  ּפַ  ּפָ  פַ  פָ 

ַש שָ  ַר  ָר  קַ  קָ 

ַת ָת  ׂשַ  ׂשָ 
בכל שיעור התלמידים מקיפים את הצלילים החדשים שנלמדים.  .1

כאשר נלמדים הצלילים עם תנועת החיריק, מוסיפים את הצליל הנלמד בצדו השמאלי של העיגול, את   .2
החיריק התלמיד יצבע באדום.
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5. מילים לקריאה ולהכתבה
)מבדק של קריאת מילים שלמות(

ָדָנהָּבָנהָנָחהָרםַחָנה
ַתַחָנה
ָׂשָרהָיָפהַחָדָשהַסָּפהַתַחָנה
ַתַחָנה
ָּפָרהָגָרהַחָּכהָשָטהָקָנה
ַתַחָנה
ָּבאַאָּבאַצָמהָקָמהַעָגָלה
ָּבא
ָשַאָלהָעָפהָרָאהַמָתָנהַסָּבא

ָשַאָלה
ָׂשָמהָעָׂשהָרַאָתהָעָנהָלָמה
ָׂשָמה
ַאָהָבהָנָמהָמהַמָּפהָשָרה
ַחָנָיה
ָמָצהַסָּכָנהַחָוהָזָכהַחָנָיה
ָמָצה
ָשָנהָמָנהַאָיָלהָרָצהָּבָנָנה
ָשָתה
ָשָתהָחָסהָׂשָפהָחָיהָחָלה

ָשָתה
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6. קריאת סיפור ופעילות
)מבדק של קריאת טקסט והבנת הנקרא(

 ַּבַּב

ַחָנה! ַחָנה! ָקָרא ָרם.
ָּבָאה ַחָנה, ָשַאָלה:

ָרם, ַמה ָקָרה? ַמה ָקָרה?
ָעָנה ָרם:

.  ָיָפה ָעָפה ַּבַּב
ָדַאָגה ַחָנה, ָּכַעָסה, ָצַעָקה:

? ָלָמה? ָלָמה  ָעָפה ַּבַּב
. ָדַחָפה ַחָנה ַה ַל

. ָשָבה ַה ַּבַחָזָרה ַל
ָצַחָקה ַחָנה, ָשָרה ָלה: ַל־ַל־ָל.

השלימו:

ַחָנה!  ָרם.
: ַחָנה ָּבָאה 

? ָרם ַמה 
.  ָיָפה 

: ַחָנה 
? ָלָמה   ַּבַּב
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ב. תנועת החיריק
1. תמונות ששמן מתחיל בחיריק )לפי סדר הופעתן בחוברת הראשונה(

ִריָּבה
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2. צלילים פותחים מאויירים באדום )עבור "בית הצלילים"(
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לתלמיד )לחזרה ולשינון(
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ּבִ   ִּבי בִ   ִבי    אִ   ִאי   

הִ   ִהי ִד   ִדי    גִ   ִגי   

חִ   ִחי זִ   ִזי    וִ   ִוי   

כִ   ִכי יִ   ִיי    טִ   ִטי   

מִ   ִמי לִ   ִלי    ּכִ   ִּכי   

עִ   ִעי סִ   ִסי    נִ   ִני   

צִ   ִצי ּפִ   ִּפי    פִ   ִפי   

שִ   ִשי ִר   ִרי    קִ   ִקי   

ִת   ִתי ׂשִ   ִׂשי   

ַק

לתלמידים: צבעו את תנועת החיריק באדום.

3. צלילים פותחים )מבדק מסכם לתנועת החיריק ופעילויות לתלמיד(
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4. צלילים פותחים בתפזורת )זהוי צלילים בפתח, בקמץ וחיריק(

ִי ִצ    ַּב    ָי    ִא   

ַס ִמ    ִת    ַג    ִכ   

ִצ ָז    ִש    ִב    ָק   

ִה ַׂש    ַר    ַכ    ִג   

ִד ַא    ִׂש    ִר    ִו   

ִס ִנ    ִפ    ַנ    ִּכ   
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ִּב ִּפ    ַט    ַּפ    ָא   

ִח ִל    ִד    ָע    ַת   

ָש ַב    ִז    ָפ    ַצ   

ָד ַח    ִט    ָו    ִע   

ַל ִק    ַּכ    ַה    ִפ   

ִס ִנ    ָמ    ַנ    ִּכ   
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5. מילים לקריאה ולהכתבה )מבדק מסכם לקריאת מילים עם חיריק(

ָּבִכיִתיִעָזהָדִניִּכָתהָנִקי
ַתַחָנה

ִתיִקיםָטִעיםִגָנהִניִליַאִני
ַתַחָנה

ִטיָרהַהִּביִטיַחִגיִסיָרהִמי
ַתַחָנה
ִשיָרהַאִביָבהִזיָוהַחִגיָגהָרִמי
ָּבא

ַאִמיָצהִשיָרהִגיָלהִרָנהָּבִריא
ָשַאָלה
ָרִאיִתיִשירִדיָנהַעִליָזהִמָטה
ָׂשָמה
ַּבִתיםִחָטהִטָּפהִציָלהִרָּבה
ַחָנָיה
ִׂשיםָעִׂשיִתיַמִיםָקָראִתיִאָמא
ָמָצה
ִאָשהָטִריָשַמִיםִויִקיַמִתי

ָשָתה
ִהיָלהִּפָנהַחִביָתהִסָּכהִלי

ָשָתה
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6. קריאת סיפור ופעילות )מבדק של קריאת טקסט והבנת הנקרא(

ִעָזה ַּבִגָנה
ַהִּביִטי ִציָלה! ִעָזה ַעִליָזה ַּבִגָנה! ָצַעָקה ִניָרה.

ִציָלה ָרָצה, ָאָצה ַלִגָנה,
ָרַאָתה ַּבִּפָנה ִעָזה ַעִליָזה.

ַהִעָזה ַחָסה ָטַעָמה, ָלַעָסה.
ִהיא ַלִגָנה ַמִזיָקה.

ִציָלה ָּכַעָסה, ָדַחָפה ַהִעָזה.
ָזָזה, ָנָסה ַהִעָזה, ָרָצה ַלִדיר.

ַלִדיר ָשָבה ַּבַחָזָרה,
ָשם ַמִים ָרַאָתה.

ַמִים ָקִרים ַלִעָזה.

ענו על השאלות:

ִמי ָרָצה ַלִגָנה?   .1
ַמה ָרַאָתה ִציָלה ַּבִגָנה?   .2

ַמה ָטַעָמה ָהִעָזה?   .3
ִמי ָּכַעָסה?   .4

ָלָמה ִציָלה ָּכַעָסה?   .5
ַמה ָרַאָתה ַהִעָזה ַּבִדיר?   .6
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ג. צלילים סוגרים
)היגוי העיצורים שאינן מונעות בתנועה(

1. אותיות האלף־בית לזהוי ולשיום )עבור "בית הצלילים" לצורך הרכבת מילים(
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דפי עבודה עבור פיתוח מודעות פונולוגית להברה האחרונה שבמילה   .2
הקיפו בכל מלבן את התמונות המסתיימות בצליל זהה.  
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הקיפו בכל מלבן את התמונה היוצאת דופן.
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מתחו קו בין שתי תמונות אשר הצליל המסיים שלהן זהה.
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3. סט תמונות לתלמיד. )תמונה לכל אות המופיעה בסוף המילה(

ָרַקד, ַּכד, ָעַבד, ָגד, ָעַמדַסָּבא, ָּבא, ִאָמא, ָּבִריא

ָוו, ָאִביוַדג, ַגג, ַחג

ָמָּפה, ַסָּפה, ַמָתָנה, ָיָפהָּכַתב, ָחַשב, ָנַשב, ָחָלב

ַאָּבא
א

ָיד
ד

ָצב
ב

ָּפָרה
ה

ַדָיג
ג

ָוו
ו

 



41 © כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ ולמחברת

ַאֲחַרי, ַּבַנאי, ַחי, ָמַתיָּברָוז, ָאז, ָעז, ָזז, ָאַרז

ָשי
י

ָצַמח, ַּפח, ַאח, ָּבַרח

ַטָּבח
ח

ָהַלְך, ָלְך, ַרְך, ָּכִריְך

ָמָסְך
כ=ך

ט ָּבָצל, ָגַדל, ָשִתיל, ָאַכלָּפַשט, ָשט, ָקט, ַמַחַ

ַסל
ל

ַאָוז
ז

ָסָלט
ט
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ָעָנִנים, ַרַעם, ִסיִרים, 
ָדִגים

ַצָלם
מ=ם

ַרע, ָקַרע, ָשַמע, ָּפַגע

ָקַטף, ָאַסף, ַדף, ַאףִאיָלן, ָשָפן, ָלָבן, ָחָנן

ַּכף
פ=ף

ַקִיץ, ָאץ, ָקַפץ, ָרץַאָגס, ָּפָנס, ַהס, ַטָיס

ָזַרע
ע

ָעָנן
נ=ן

ַטָוס
ָרַחץס

צ=ץ
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ִחיש, ִאיש, ָלַבש, ָחַבשַדק, ָצַחק, ָחַזק, ָצַעק

ִחֵּפׂשַמר, ָשַבר, ָאַמר, ִגיר

ַחִגית, ַמִּפית, ַזִית, ַּבִית

ַׂשק
ק

ָנָחש
ש

ַּפְרָּפר
ר

ִחֵּפׂש
ׂש

ַטַּבַעת
ת
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4. לוח מילים עם צלילים סוגרים לתלמיד )לחזרה ולשינון(

ָגרָתָמרָאַמרָשַברַמרר
ָעָנןָלָבןָשָפןִאיָלןַגןנ=ן
ָחָזקַדקַׂשקָצַחקָּבָרקק
ַּכדָידָרַקדָגדָעַבדד
ַמָגשָלַבשָנָחשִחישִאישש
ַגלָגַדלָשַתלַסלָאַכלל

ִסיִריםַרַעםַעָנִניםַגםָּפִניםמ=ם
ַּפחַאחָלַקחָּבַרחָצַמחח
ָשטַמָחטָקטַסָלטָּפַשטט

ָחַטףָעָנףָאַסףָקַטףַאףפ=ף
ַטָיסַטָוסִתיָרסָּפָנסַאָגסס
ָחַשבָּכַתבָיַשבַגבָשַכבב

ָרץָאץַקִיץָרַחץָקַפץצ=ץ
ָמַתיַחיַאַחַריַשיַּבַנאיי
ַזִיתַּכָלִניתַמִּפיתַּבתַחִגיתת
ָלְך כ=ְךָּכִריְךָהַלְךָאִביוָווו
ַאָוזַעזָאַרזָזזָאזז
ָאִריגַחגַגגָדגַדָיגג
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5. מילים לקריאה ולהכתבה )מבדק מסכם לקריאת מילים עם צלילים סוגרים(

ַגןַחיָאַכלָיַשבָשַבר

ָלַבשָשטָּפָנסַאָגסָחַשב

ָצַחקַמַחטַּבתָּכַתבַטָוס

ַחםָהַלְךָאַמרַרַעםַמָגש

ָּבַרחָרַקדָרַחץָגַדלָלְך

ַשיָּכִריְךָאַסףִתיָרסָגָמד

ִאיָלןָאַרזַקִיץָיַשןִחיש

ָאזָעַבדָאִביוַמִּפיתַגב

ַּכָלִניתָזזָקַפץָנָחשַׂשק

ָדגָעףָאִריגָסָלטָלַקח
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6. קריאת סיפור ופעילות )מבדק של קריאת טקסט עם צלילים סוגרים והבנת הנקרא(

ָדן ַהָקָטן
ָדן ַהָקָטן ָהַלְך ַלַגן.

ָרָאה ָדן ִאיָלן.
ַעל ַהִאיָלן ָרָאה          ָקָטן.

ַה         ָיַשן.
ַעל ָעָנף ָּבִאיָלן ָנָחש ָלָבן ָזַחל.

ָדן ִנבַהל, ַמ    ָלַקח ַּבָיד,
ַלָנָחש ָנָתן ַמָּכה.

ִנבַהל ַהָנָחש, ָּבַרח.
ָדן ָצַחק, ַה         ָׂשַמח.

הקיפו את כל המילים שיש להם קשר לסיפור.

ָמָרק ָצַחק    ַהר     ָזַחל   
ָהַלְך ִאיָלן    ָנָחש    ָנַבח   
ַהס ָּבַרח    ָנַער    ַגן    
ָנַתן ָרַקד    ִנבַהל    ַקלָמר   
ַעל ָׂשַמח    ָגַדל    ָיַשן   
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7. קריאת טקסט ופעילות

ָלָמה ַהִתיק ָּבָכה?

ַליָלה, ִגיָלה ָישָנה.   
ָּבא ַהִתיק — ָּבָכה, ָּבָכה:   

ִגיָלה, ָשַכחת ָלִׂשים ִּבי ַהסָפִרים,   
ָשַכחת ָלִׂשים ִּבי ַהצָבִעים.   

ַה        ָעלָתה, ִגיָלה ָקָמה.   
ָצֲחָקה ִגיָלה, ָאמָרה:   

ָחַלמִתי — ָחַלמִתי,   
ַהִתיק ִסַדרִתי — ִסַדרִתי.   

שאלות:

ָמַתי ָישָנה ִגיָלה?  .1
ִמי ָּבָכה?  .2

ָמה ָאַמר ַהִתיק?  .3
ָלָמה ָצֲחָקה ִגיָלה?  .4
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8. דף פעילות לתלמיד )לכתוב מילה מתאימה לציור(
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ד. תנועות הסגול, הצירה והשווא נע
1. תמונות ששמן מתחיל בתנועות הסגול והצירה )לפי סדר הופעתן בחוברת השנייה(
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ֵד
ֶד

ֵע
ֶע

ֵׂש
ֶׂש

ֵּפ
ֶּפ

ֵא
ֶא

ֵל
ֶל

2. צלילים פותחים מאוירים בכחול )עבור בית הצלילים(



© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ ולמחברת52

ֵז
ֶז

ֵנ
ֶנ

ֵג
ֶג

ֵה
ֶה

ֵק
ֶק

ֵּב
ֶּב
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ֵר
ֶר

ֵצ
ֶצ

ֵמ
ֶמ

ֵס
ֶס

ֵח
ֶח

ֵי
ֶי
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ֵב
ֶב

ֵו
ֶו

ֵט
ֶט

ֵּכ
ֶּכ

ֵש
ֶש

ֵת
ֶת
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ֵכ
ֶכ

ֵפ
ֶפ
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לתלמיד )לחזרה ולשינון(

ֵד
ֶד

ֵע
ֶע

ֵׂש
ֶׂש

ֵּפ
ֶּפ

ֵא
ֶא

ֵל
ֶל

ֵר
ֶר

ֵצ
ֶצ

ֵמ
ֶמ

ֵס
ֶס

ֵח
ֶח

ֵי
ֶי

ֵז
ֶז

ֵנ
ֶנ

ֵג
ֶג

ֵה
ֶה

ֵק
ֶק

ֵּב
ֶּב

ֵכ
ֶכ

ֵפ
ֶפ

ֵט
ֶט

ֵּכ
ֶּכ

ֵש
ֶש

ֵת
ֶת

ֵב
ֶב

ֵו
ֶו
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3. צלילים פותחים )מבדק מסכם לתנועות הסגול והצירה ופעילות לתלמיד(

ֶּב ּבֵ  ֶב     בֵ  ֶא     אֵ 

ֶה הֵ  ֶד     ֵד  ֶג     גֵ 

ֶח חֵ  ֶז     זֵ  ֶו     וֵ 

ֶכ כֵ  ֶי     יֵ  ֶט     טֵ 

ֶמ מֵ  ֶל     לֵ  ֶּכ     ּכֵ 

ֶע עֵ  ֶס     סֵ  ֶנ     נֵ 

ֶצ צֵ  ֶּפ     ּפֵ  ֶפ     פֵ 

ֶש שֵ  ֶר     ֵר  ֶק     קֵ 

ֶת ֵת  ֶׂש     ׂשֵ 

ִד

לתלמידים: צבעו את תנועת הסגול והצירה בכחול.

ַד
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4. מילים לקריאה ולהכתבה )מבדק של קריאת מילים שלמות(

ֶסֶלקֶרֶפתִּפלֵּפלֵלָאהָׂשֶדה

ֵסֶפרֶצַבעָעֶלהֶצַמחֵעץ

ֶטֶנאֶשלֶיֶלדֵזרֵעֶׂשב

ֶּכֶלבֶצֶמרֵישֶגֶזרֵׂשָער

ִגֵדלֶשִליֶיֶרקַמֵהרֶּפַצע

ַאֲחֵריֶרֶשתֶלֶפתֶהֶגהֶּפַרח

ֶתֶרדֶרֶגלֶקַמחֶּבִניֶּפה

ֶדֶלתֵסֶפלֵּביָצהֶאתָיֶפה

ֶוֶרדֶסֶמלֶלֶחםֶחֶדרֵאִלי

ֶשֶמשֶמֶלְךֶחמָאהֶנחָמדֶאל
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5. קריאת סיפור ופעילות )מבדק של קריאת טקסט והבנת הנקרא(
 

ַעכָּבר ַּבָׂשֶדה
ַּבָׂשֶדה ָצמָחה ִחָטה.   

ָּבא ַעכָּבר ָאַכל ַגרְגֵרי ִחָטה.   
ָהִאָּכר ָּכַעס, ָצַעק: ָצָרה, ָצָרה!   

ֵאין ִחָטה, ֵאין ֶקַמח!   
ֵאין ֶקַמח, ֵאין ֶלֶחם!   

ָהִאָּכר ָרַדף ַאַחר ָהַעכָּבר.   
ָּבַרח ָהַעכָּבר, ָנס ַמֵהר.   

ֶּפַתח ַּבֲאָדָמה ָרָאה, ֵאַליו ִנכַנס.   
ָהִאָּכר ָהַלְך, ָהַעכָּבר ָיָצא.   

ענו על השאלות:

ִמי ָצמָחה ַּבָׂשֶדה?  .1
ִמי ָאַכל ַגרְגֵרי ִחָטה?  .2

ה ָּבַרח ָהַעכָּבר? ָלָמַ  .3
ְלַאן ָּבַרח ָהַעכָּבר? ְל  .4

ַמַתי ָיַצא ָהַעכָּבר?  .5
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ה. תנועת החולם
1. תמונות ששמן מתחיל בתנועת החולם )לפי סדר הופעתן בחורת השנייה(
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2. צלילים פותחים מאויירים בירוק )עבור "בית הצלילים"(

אֹו
אֹ

טֹו
טֹ

יֹו
יֹ

הֹו
הֹ

מֹו
מֹ

לֹו
ֹל



63 © כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ ולמחברת

רֹו
רֹ

קֹו
קֹ

ּבֹו
ּבֹ

סֹו
סֹ

חֹו
חֹ

נֹו
נֹ
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עֹו
עֹ

תֹו
תֹ

ּכֹו
ּכֹ

ּפֹו
ּפֹ

גֹו
גֹ

זֹו
זֹ
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ׂשֹו
ׂשֹ

וֹו
ֹו

צֹו
צֹ

שֹו
שֹ

בֹו
בֹ

דֹו
דֹ
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כֹו
כֹ

פֹו
ֹפ



67 © כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ ולמחברת

לתלמיד )לחזרה ולשינון(

אֹו
אֹ

טֹו
טֹ

יֹו
יֹ

הֹו
הֹ

מֹו
מֹ

לֹו
ֹל

רֹו
רֹ

קֹו
קֹ

ּבֹו
ּבֹ

סֹו
סֹ

חֹו
חֹ

נֹו
נֹ

עֹו
עֹ

תֹו
תֹ

ּכֹו
ּכֹ

ּפֹו
ֹּפ

גֹו
גֹ

זֹו
זֹ

ׂשֹו
ׂשֹ

וֹו
וֹ

צֹו
צֹ

שֹו
שֹ

בֹו
בֹ

דֹו
דֹ

כֹו
כֹ

פֹו
ֹפ
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3. צלילים פותחים )מבדק מסכם לתנועת החולם ופעילות לתלמיד(

ּבֹ ּבֹו  בֹ  בֹו  אֹ  אֹו 

הֹ הֹו  דֹ  דֹו  גֹ  גֹו 

חֹ חֹו  זֹ  זֹו  וֹ  וֹו 

כֹ כֹו  יֹ  יו  טֹ  טֹו 

מֹ מֹו  ֹל  לֹו  ּכֹ  ּכֹו 

עֹ עֹו  סֹ  סֹו  נֹ  נֹו 

צֹ צֹו  ּפֹ  ּפֹו  פֹ  פֹו 

שֹ שֹו  רֹ  רֹו  קֹ  קֹו 

ֹת תֹו  ׂשֹ  ׂשֹו 

ֶי

לתלמידים: צבעו את תנועת החולם בירוק.

ָי    ִי

ֹ
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4. מילים לקריאה ולהכתבה )מבדק של קריאת מילים שלמות(

שֹוָבְךֶלֱאכֹלּבֹוררֹוֶבהַחיֹות

ָשעֹוןּפֹותָחןֲעבֹוָדהרֹאשיֹוָנה

ַמׂשֹורִצּפֹורָגדֹולָארְֹךהֹוֶלְך

ֲחמֹורֵאיֹפהסֹוֵרגקֹוףמֹוֶרה

ִראשֹוןגֹוָזלַחדֹותאֹוֵכלמֹוֵצץ

אֹורִתינֹוקעֹוֵגןחֹוףיֹוֵשב

ָאדֹםזֹוַרַחתעֹוֶמדחֶֹפשלֹוֵמד

קֹוֵראזֹוֵרַעתֹוַלַעתדֹבאֹוטֹו

ָגבֹוַהצֹוֵחקתֹורנֹוָצהַחלֹון

נֹוֵתןּפֹוֵרׂשּכֹוַבענֹוַסַעתֹאֶזן
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5. קריאת סיפור ופעילות )מבדק של קריאת טקסט והבנת הנקרא(

ֲחֵבִרים טֹוִבים
רֹון ְואֹוִרי ָחֵבִרים טֹוִבים.

ְּבָיַחד ְלַגן ַהִמׂשָחִקים ֵהם הֹולִכים.
רֹון אֹוֵהב ְלַהחִליק ַּבַמגֵלָשה.

אֹוִרי אֹוֵהב ְלִהתַנדֵנד ַּבַנדֵנָדה.
ָגבֹוַה, ָגבֹוַה ַעד ַהָשַמִים ָעָפה ַהַנדֵנָדה,

ְוהֹוּפ... אֹוִרי נֹוֵפל ְוֶאת ַרגלֹו שֹוֵבר.
רֹון ֶאת אֹוִרי ֵמִרים, ַעל ַגּבֹו אֹותֹו ַמרִּכיב.
ֶאל ַהרֹוֵפא צֹוֵעד ַמֵהר, ְלאֹוִרי ְמֹאד ּכֹוֵאב.

ענו על השאלות:

ֵהיַכן ְמָׂשַחִקים אֹוִרי ְורֹון?  .1
ַמה אֹוֵהב רֹון?  .2

ַמה אֹוֵהב אֹוִרי?  .3
ָלָמה ָנַפל אֹוִרי?  .4
ַמה ָקָרה ְלאֹוִרי?  .5

ָלָמה ֵהרִּכיב רֹון ֶאת אֹוִרי ַעל ָגּבֹו?  .6
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ו. תנועות השורוק והקובוץ
1. תמונות ששמן מתחיל בתנועות השורוק או הקובוץ )לפי סדר הופעתן בחוברת השנייה(
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2. צלילים פתוחים מאויירים בחום )עבור בית הצלילים(

נּו
ֻנ

צּו
ֻצ

ּבּו
ֻּב

מּו
ֻמ

חּו
ֻח

וּו
ֻו
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דּו
ֻד

סּו
ֻס

ׂשּו
ֻׂש

קּו
ֻק

גּו
ֻג

הּו
ֻה
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אּו
ֻא

עּו
ֻע

זּו
ֻז

שּו
ֻש

תּו
ֻת

טּו
ֻט
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רּו
ֻר

לּו
ֻל

יּו
ֻי

ּפּו
ֻּפ

ּכּו
ֻּכ

פּו
ֻפ
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כּו
ֻכ

בּו
ֻב
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לתלמיד )לחזרה ולשינון(

נּו
ֻנ

צּו
ֻצ

ּבּו
ֻּב

מּו
ֻמ

חּו
ֻח

וּו
ֻו

דּו
ֻד

סּו
ֻס

ׂשּו
ֻׂש

קּו
ֻק

גּו
ֻג

הּו
ֻה

אּו
ֻא

עּו
ֻע

זּו
ֻז

שּו
ֻש

ּתּו
ֻּת

טּו
ֻט

רּו
ֻר

לּו
ֻל

יּו
ֻי

ּפּו
ֻּפ

ּכּו
ֻּכ

פּו
ֻפ

כּו
ֻכ

בּו
ֻב
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ּבֻ  ּבּו  בֻ  בּו  אֻ  אּו 

ֻה הּו  ֻד  דּו  גֻ  גּו 

ֻח חּו  זֻ  זּו  וֻ  וּו 

ֻכ כּו  יֻ  יּו  טֻ  טּו 

ֻמ מּו  לֻ  לּו  ּכֻ  ּכּו 

ֻע עּו  סֻ  סּו  נֻ  נו 

ֻצ צּו  ּפֻ  ּפּו  פֻ  פּו 

ֻש שּו  ֻר  רּו  קֻ  קּו 

ֻת תּו  ׂשֻ  ׂשּו 

נֹו

לתלמידים: צבעו את תנועות השורוק והקובוץ בחום.

ַנ ִנ ֵנ

3. צלילים פותחים )מבדק מסכם לתנועת החולם ופעילות לתלמיד(

ּ
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8. מילים לקריאה ולהכתבה )בכל מילה יש עיצור המנוקד בשווא נח(

ַּבְרָוזָּבְרָחהִהְתַלֵּבשִמְתַגְלֵגלַּפְרָּפר

ֶזְּבָרהְמַגְדִליםאֹוְמִריםַלְיָלהִלְבנֹות

אֹוְכִליםִצְבעֹוִניֶאְשּכֹוִליתַמְדִליקַעְכָּבר

ֶעְזָרהֶאְתמֹולִמְמָחָטהַמְפְתחֹותַאְשָּפה

ִנְקָראָנְפָלהָשַכְבִתיַאְרָנקִּפְטִרָיה

ַמְגֵרָפהִהְדִליקנֹוְסִעיםִמְטָּבחִמְגָדל

ִמְסָּפַרִיםַמְזֵלףִמְדָרָכהִנְשַארַמְגֵהץ

ַהְרֶּבהִּכְמַעטַמְנִגיָנהַמְחֶּבֶרתַמְטִלית

ַנְדֵנָדהִּבְסְקִויִטיםִמְסַּתֵּפרִמְשַתְמִשיםַמְזֵלג

ַמְצֵלָמהִרְצָּפהִנְתַקלִיְזַהרִמְגָדִלים
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5. מילים לקריאה ולהכתבה

ּפּוָעהטּוָנהאּוָלםַּכדּורֲחנּות

ְמׂשּוָכהְמזּוָזהְיהּוָדהסּוסַצֲעצּוַע

ֻּכְרָסהֻסָּכִרָיהאּוִריקּוְמקּוםֻּבָּבה

ְּתמּוָנהרּוַחעּוָגהֻקִּבָיהּבּול

ֲאֻפָדהיּוָבלזּוגּגּוִפָיהֲחמּוָדה

ֻּתִּכיֻעִזיׁשּוָרהֻּגָלהחּוט

ְמֻכֶשֶפתּפּוִריםָנחּוםֻסָלםַׁשְרוּול

לּוַחָּתנּורּתּותֲחֻנִּכָיהֻחְלָצה

ַּבְקּבּוקצּוָרהטּוִרָיהצּוקחּום

ּגּוףְזבּובטּוׁשֻהֶלֶדתּדּוד
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6. קריאת סיפור ופעילות

יֹום ֻהֶלֶדת
ְלאּוִרי יֹום ֻהֶלֶדת.

אּוִרי ִקֵּבל ַצֲעצּוִעים מּוָזִרים:
ַּכדּור ְמנּוָּפח עֹוֶלה ְויֹוֵרד.

סּוס ִעם ֶקֶרן ֲארּוָּכה ְמחּוֶּבֶרת ְלִמְצחֹו.
ְמכֹוִנית ִעם נּוָרה ֲאֻדָמה, ְמֻכֶשֶפת.

ֻדּבֹון ֲחמּוד ַהיֹוֵדַע ִלְרקֹוד.
ָּבאּו ַהֲחֵבִרים, ַעְמדּו ֻמְקָסִמים.

ַּבַצֲעצּוִעים ָרצּו ְלַׂשֵחק.
אּוִרי ָצַחק: ַהיֹום, ַרק ֲאִני!

השלימו:

דֹורֹון ֵהִביא          ִעם נּוָרה        .
נּוִרית ֵהִביָאה         ִעם                  .

מּושֹון ֵהִביא          ַחמּוד.
עּוִזי ֵהִביא         ְמנּוָּפח.

ַׁשֲערּו, ַמה ָיִביא ַאָּבא?
ַׁשֲערּו, ַמה ַּתִביא ִאָמא?
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ז. מבדק מסכם לכל התנועות
חזרה

1. רצף צלילים פותחים מאויירים 
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2. לוח צלילים פותחים )התלמידים יצבעו את סימני הניקוד לפי הקוד מעל(

חּוחוֶֹחִחַחח
נּונוֶֹנִנַננ
רּורוֶֹרִרַרר
הּוהוֶֹהִהַהה
ּבּוּבוֶֹּבִּבַּבּב
דּודוֶֹדִדָדד
ּפּוּפוֵֹּפִּפָּפּפ
סּוסוֵֹסִסַסס
טּוטוֶֹטִטַטט
שּושוֶֹשִשָשש
יּויוֶֹיִיָיי
ׂשּוׂשוֵֹׂשִׂשַׂשׂש
קּוקוֶֹקִקַקק
ּכּוּכוֶֹּכִּכַּכּכ
גּוגוֶֹגִגָגג
עּועוֵֹעִעָעע
לּולוֶֹלִלָלל
מּומוֶֹמִמָממ
צּוצוֶֹצִצַצצ
אּואוֶֹאִאַאא
תּותוֵֹתִתַתת
וּוווֶֹוִוָוו
בּובוֶֹבִבָבב
פּופוֶֹפִפַפפ
זּוזוֶֹזִזָזז
כּוכוֶֹכִכַככ

 ָ ִִַַ ִֻוו ֵ  ְ  ֶ 
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3. צלילים פותחים בתפזורת )מבדק מסכם לכל הצלילים(

יּו ֶי    ֶנ    ֻק    ֵח   

ַע ִט    וֹו    ֶט    ֻז   

מּו ֶו    ַה    ֻנ    ֻו   

ּפֹו ָא    ִו    תֹו    ֶז   

ַמ ֻי    ֶא    ֵר    ּכֹו   

ִׂש ֻת    חּו    ִב    ֵנ   

ּבֹו ִּפ    ַט    ַּפ    ֵצ   

ִח ִל    ִד    עּו    תּו   

ֻׂש בּו    ִז    ֻּפ    צֹו   
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ָד ֶח    ֻט    ָו    ֵע   

ֵל ִק    הּו    ֶד    פֹו   

ֻס ִנ    ָמ    ֻח    ּכּו   

פּו ָע    טֹו    ֻמ    נֹו   

ֵּכ ַד    ִש    ַב    ִס   

רֹו ִי    ֶּפ    ָכ    ֵו   

ִכ ַח    ִר    ֶס    טּו   

בֹו ֶת    קֹו    ִא    ֶפ   

ַר ֶב    זֹו    ֶכ    נּו   
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ֵא ֻע    ִצ    ַפ    ִׂש   

כּו ֵז    ָת    ֶה    ָּכ   

ִפ ַק    יֹו    ֻא    ֻל   

ִּב ַש    ִג    שּו    ָר   

לֹו ֻּב    ֶמ    ֻה    ֻג   

ַׂש רּו    ַי    ַכ    ֵש   

קּו ֵמ    ֵּפ    ָצ    ֶל   

ַּכ ּבּו    ֻּכ    דּו    ָק   

כֹו ָל    ֵס    ֵכ    ֵּב   
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ַג ִמ    ֻר    אֹו    ֶש   

ׂשּו ַא    גֹו    זּו    הֹו   

ַנ צּו    ָש    ָּפ    ָה   

ִה ֶּכ    ֵה    ּפּו    ֵק   

ֻפ מֹו    ָג    ָס    חֹו   

ֻד ֵׂש    ָׂש    ֵת    ַצ   

אּו ִע    ֶע    ֻכ    סּו   

ָפ ֻב    וּו    ִת    ַס   

שֹו ֻש    עֹו    לּו    ֻצ   
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ָי ֶק    ֵי    ָט    ֵב   

ֶצ ַל    ֵג    ַז    ץ   

ָב ָנ    ָז    דֹו    ַד   

ִּכ ֵפ    סֹו    גּו    ָּב   

ֶּב ֶג    ַו    ָח    ֵׂש   

ָז ַא    ֵט    ֶר    ַּב   

ַט לּו    ִח    הּו    גֹו   

יֹו ֶו    ֶד    קּו    ָצ   

לּו ִה    רּו    חֹו    ִש   
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4. פעילויות בלשון )דפי עבודה(

ִמי ֲאִני?
ִּכְתבּו ֶאת ַהֵשם ַהַמְתִאים ִמַתַחת ַלְתמּוָנה.
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ְתִאיָמה: ֲחָזָרה. ִּכְתבּו ֶאת ַהִמיָלה ַהַמַ
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ַהגֹוָזל ָרֵעב

ּבֶֹקר ָּבא. ֶשֶמש אֹור ַּבָשַמִים,
ֶאל ַהֵקן ָשְלָחה ַקְרַנִים.

ַהגֹוָזל ִהְתעֹוֵרר, ְּבקֹול ָרם ִצֵיץ.
ַהגֹוָזל ָרֵעב, ֶלֱאכֹל רֹוֶצה.

ָעָפה ַהִצּפֹור ַּבַיַער ֶאל ַהִׂשיִחים,
ְלַחֵּפׂש ּתֹוָלִעים.

ַעל ָעֶלה ָירֹק ּתֹוַלַעת ְקַטָנה ָזֲחָלה.
ַהִצּפֹור ַּבַמקֹור אֹוָתה ָלְקָחה,

ַלגֹוָזל ָנְתָנה.

ָהַעִתיקּו ִמן ַהִסּפּור ִמְשָּפט ַהֵמָתֵאר ֶאת ַהְּתמּוָנה ּוִכְּתבּו אֹותֹו ַּבשּוָרה. לתלמידים  
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1. ֵשם ַהִסּפּור 

. , סּוס  ַאָּבא ֶשל  ָקָנה לֹו 
. ַל ֶשל ָרם קֹוְרִאים 
ָרם ָרַכב  חּוִמי ַמֵהר–ַמֵהר.
: ָרם ָקָרא ֶאל חּוִמי ְּבקֹול 

! רּוץ, חּוִמי, ְקֹפץ 
ָדַהר ַהסּוס, ָקַפץ ָגבֹוַה.

. ָרם ָּבָכה. ָרם ָנַפל, ַּבָיד ִקֵּבל 

ַהִמִלים:

ָחָזק l ַעל l ַמָּכה  l ַמָּתָנה  l סּוס

ָגבֹוַה l ָרם  l ָלָבן  l חּוִמי

ְשֵאלֹות:  .2

ַמדּוַע ָנַפל ָרם?  

ָרם ָנָפל ִּכי  
ַמדּוַע ָּבָכה ָרם?  

ָרם ָּבָכה ִּכי  
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ַמה ַּבְתמּוָנה?

ַּבַיַער

ִּכְתבּו ֶאת ַהְשמֹות ַהַמְתִאיִמים:



© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ ולמחברת108

ְּבַגן ַהַחיֹות

ִּכְתבּו ִמְׁשָּפִטים ַמְתִאיִמים ַלְתמּוָנה.

ְנַחֵּבר ִמְשָּפִטים ִעם ַהִמיִלים:

ָארְֹך, ִצּפֹוִרים, ַמִים, ַחיֹות, ֵעץ, ַׁשַער
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ְּפֻעלֹות

ִּכְתבּו ִמַתַחת ְלכֹל ְּתמּוָנה ֶאת ַהְּפֻעָלה ַהַמְתִאיָמה.
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ַמְּינּו ִלְקבּוצֹות ֶאת ַהִמִלים ֶׁשְּבַמְחַסן ַהִמִלים.

ְיָרקֹות ַמֲאָכִלים   ֵּפרֹות   ְּבָגִדים  

ְּכֵלי–ְנִגיָנה ָרִהיִטים  ַמְמַּתִקים  ָמְשָקאֹות 

 

עּוָגה  l ִּכֵסא   l ָסָלט   l ָחִליל   l ִׂשְמָלה 

ְמָלְפפֹון  l ֻחְלָצה   l ִמיץ   l ָארֹון   l ַאַגס 

ַוְפָלה  l ֶגֶזר    l ִּכנֹור   l ַּתּפּוז   l שֹוקֹו 

ִמְכָנַסִים  l ִּפיָצה   l גּוִפָיה   l ָקֶפה   l ָמָרק 

שֹוקֹוָלד  l ַּתּפּוחַ   l ֻשְלָחן   l ִּפְלֵּפל   l ִגיָטָרה 
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ִמילֹות ְשֵאָלה

ִמי?   ְלָאן?   ֵהיָכן?   ַמה?   ֵאיְך?

ִנְשַאל ְשֵאלֹות ִּכְתבּו ְשֵאָלה ְלכֹל ִמְשָּפט.

ַחָנה ְוִאָמא ַּבֲחנּות ַהַצֲעצּוִעים.  .1

? ִמי            
ּפּוָעה ָנְתָנה ְלאּוִרי ְמכֹוִנית ַצֲעצּוַע.  .2

? ַמה            
ַהְמכֹוִנית נֹוַסַעת ַעל ַהְּכִביש.  .3

? ֵהיָכן           
ַהְמכֹוִנית נֹוַסַעת ַמֵהר.  .4

? ֵאיְך           
ֵלָאה ָהְלָכה ֶאל ַהָׂשֶדה.  .5

? ְלָאן           
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ַמה ַמְתִאים?
ְּתנּו ֵשם ַלִסּפּוִרים:

עֶֹפר ְויּוָבל ָהְלכּו ַלָים. ֵהם ָלְבשּו ֶּבֶגד–ָים, ָנֲעלּו
ַסְנָדִלים, ָחְבשּו ּכֹוַבע ַעל ַהרֹאש ְוָלְקחּו ַּכדּור–ָים.

ַּבָים ֵהם ִׂשֲחקּו ִעם ַהַּכדּור, ָזְרקּו ְוָתְפסּו אֹותֹו,
ָזְרקּו ְוָתְפסּו.

יּוָבל ִהְתַעֵיף. ַהַּכדּור ִנְׁשַמט ִמָידֹו ְוָנַפל ַלַמִים.
ִּפְתֹאם ָּבא ַגל ָגדֹול ְוָסַחף ֶאת ַהַּכדּור.

ַהַּכדּור ָשַקע ְוֶנְעָלם.

ָגד, ִגיָלה ְוִאָמא ָהְלכּו ְלָבלֹות ַעל ְׂשַפת–ַהָים.
ִגיָלה ָּבְנָתה ַאְרמֹון ֵמחֹול, ָגד ָׂשָחה ַּבַמִים ְוִאָמא

ִנְכְנָסה ַלָים ְלַהְרִטיב ֶאת ַהַרְגַלִים.
ִּפְתֹאם ָּבא ַגל ָגדֹול ְוָהַרס ֶאת ָהַאְרמֹון ּוְלִאָמא

ִנְרְטבּו ַהְּבָגִדים.
ָגד ָצַחק ְוָאַמר: ַרק ִלי ֹלא ָקָרה ָדָבר.
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ְמַסְיִמים ִסּפּוִרים
ִּכְתבּו סֹוף ְלָכל ִסּפּור.

ַּבִּכָּתה ְמִסָּבה

ַתְלִמיֵדי ִּכָּתה א' ִהְחִליטּו ַלֲערְֹך ְמִסָּבה ַּבִּכָּתה.
ִלְכבֹוד ַהְמִסָּבה ֵהם ִנקּו ֶאת ַהִּכָּתה.

ָדִני ָרַחץ ֶאת ַהלּוַח, ָּתָמר ָרֲחָצה ֶאת ַהִּכְסאֹות,
אּוִרי ָרַחץ ֶאת ַהֻשְלָחנֹות ְויֹוִסי ָשַטף ֶאת ַהִרְצָּפה.

ַהִּכָּתה ָהְיָתה...

ִטיּול ַּבָׂשֶדה

ַאֲחֵרי עֹוַנת–ַהחֶֹרף ַמִגיַע ָהָאִביב.
ַיְלֵדי ִּכָּתה א' ְוַהמֹוָרה אֹוָרה ָיְצאּו ְלִטיּול ַלָׂשֶדה.

ֵהם ָהְלכּו ִלְראֹות ַמה צֹוֵמַח ַּבָׂשֶדה ְּבעֹוַנת–ָהָאִביב.
ֵהם ָראּו...
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1. ִּכְתבּו ֶאת ַהִמְׁשָּפִטים ִּבְזָמן ָעָבר )ֶאְתמֹול( ַוֲענּו ַעל ַהְׁשֵאלֹות.

1. ֶמה ָעָׂשה יֹוִסי? 1. יֹוִסי נֹוֵסַע ְלַגן ַהַחיֹות. 
הּוא ֶאְתמֹול  

2. ֶמה ָעָׂשה יֹוִסי? 2. יֹוִסי עֹוֵמד ַּבַּתֲחָנה.  
        

3. ֶמה ָעָׂשה יֹוִסי? 3. יֹוִסי עֹוֶלה ַלאֹוטֹוּבּוס. 
        

4. ֶמה ָעָׂשה ַהקֹוף? 4. ַהקֹוף קֹוֵפץ ֵמָעָנף ְלָעָנף. 
        

5. ֶמה ָעָׂשה ַהשֹוֵמר? 5. ַהשֹוֵמר נֹוֵתן ַלקֹוף ָּבָנָנה. 
        

2. ִּכְתבּו ֶאת ַהִמְׁשָּפִטים ִּבְזָמן הֹוֵוה )ַהיֹום( ַוֲענּו ַעל ַהְׁשֵאלֹות.

1. ַמה עֹוָׂשה ַהֶשֶמש? 1. ַהֶשֶמש ָשְלָחה ַקְרַנִים.  
ִהיא ַהיֹום     

2. ַמה עֹוָׂשה ִרָנה? 2. ִרָנה ָנְסָעה ַלַגן.   
        

3. ַמה עֹוָׂשה ַסְבָּתא? 3. ַסְבָּתא ָסְרָגה ִׂשְמָלה.  
        

4. ַמה עֹוָׂשה ִהיָלה? 4. ִהיָלה ָאְכָלה ַּתּפּוח.  
        

5. ַמה עֹוָׂשה ַהַיְלָדה? 5. ַהַיְלָדה ָּבְנָתה ַּבִית ִמְנָיר. 
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ַהְשִלימּו ֶאת ַהִסּפּור ְּבֶעְזַרת ַהִמִלים ְשֶבַמְחַסן ַהִמִלים.

ֲחֵבִרים טֹוִבים

. רֹון ָהַלְך ַּבְרחֹוב ַעל ַה 
ַּבֶדֶרְך  ֶאת ֲחֵברֹו ֵאָיל.

"ְלָאן ַאָּתה הֹוֵלְך?"  רֹון ֶאת ֵאָיל.
, ַאָּתה רֹוֶצה ָלבֹוא ִאִּתי?" "ֲאִני הֹוֵלְך ֶלֱאכֹל 

ָשַאל ֵאָיל. "ְּבִׂשְמָחה" ָעָנה רֹון.
ָהְלכּו ְשֵני ָה ַלְגִליִדִרָיה.

ַּבֶדֶרְך ָּפְגשּו ֶאת ָאלֹון. "ְלָאן ַאֶּתם הֹוְלִכים?" ָשַאל ָאלֹון.
"ֲאַנְחנּו  ֶלֱאכֹל ְגִליָדה, ּוְלָאן ַאָּתה הֹוֵלְך?" ָשַאל רֹון.

–ֶרֶגל ַּבִמְגָרש ַהָיָשן" ֲעָנה ָאלֹון. "ֲאִני הֹוֵלְך ְלָׂשֵחק 
"ַגם  רֹוֶצה" ָקָרא רֹון ְּבִהְתַלֲהבּות.

"ֲאִני ֹלא רֹוֶצה ָלבֹוא" ָאַמר ֵאָיל "ֲאִני הֹוֵלְך  ְגִליָדה".
: "ֵאָיל ַחֵּכה ִלי".  ֵאָיל ָהַלְך ָעצּוב. ְלֶפַתע ָשַמע 

ֵאָיל ִהְסתֹוֵבב ְוָרָאה ֶאת ֲחֵברֹו רֹון  ַאֲחַריו. 
"ַמה ָקָרה?" ָשַאל ֵאָיל. "ְּכלּום ֹלא ָקָרה. ֲאִני  ֶשְלָך, 

ָשַכְחָּת?"
ַהִמִלים:

 l ֶלֱאכֹל l ָּפַגש l ִמְדָרָכה l ֲאִני l ְצָעָקה l ָחֵבר l ַּכדּור
ֲחֵבִרים l ָשַאל l ָרץ l ְגִליָדה l הֹוְלִכים


